
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวธิีของจังหวัดพิจิตร 
MODEL FOR WATER MANAGEMENT  

ACCORDING TO BUDDHIST METHOD OF PHICHIT PROVINCE  
 
 
 
 
 
 
 

นายอ้าพล  ปุญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvfszhwtlJDrhM&tbnid=XBEDFdx1C3yJDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sappayanammong.com%2Fgallery%2F2283.html&ei=8I8dUpjmApGiiAfL4YH4Bg&bvm=bv.51156542,d.aGc&psig=AFQjCNHQOIZSl3DddKPzha3SPRieZ3xbig&ust=1377755411994551


 
 

รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวธิีของจังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ้าพล  ปุญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvfszhwtlJDrhM&tbnid=XBEDFdx1C3yJDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sappayanammong.com%2Fgallery%2F2283.html&ei=8I8dUpjmApGiiAfL4YH4Bg&bvm=bv.51156542,d.aGc&psig=AFQjCNHQOIZSl3DddKPzha3SPRieZ3xbig&ust=1377755411994551


 
 

Model for Water Management  
According to Buddhist Method of Phichit Province 

 
 
 
 
 
 

Mr.Amphon  Poonya 
 
 
 
 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 
The Requirement for the Degree of 

Doctor of Philosophy  
(Public Administration) 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Bangkok, Thailand 

C.E.2016 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvfszhwtlJDrhM&tbnid=XBEDFdx1C3yJDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sappayanammong.com%2Fgallery%2F2283.html&ei=8I8dUpjmApGiiAfL4YH4Bg&bvm=bv.51156542,d.aGc&psig=AFQjCNHQOIZSl3DddKPzha3SPRieZ3xbig&ust=1377755411994551


 



ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
ผู้วิจัย : นายอ้าพล  ปุญญา 
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 : ดร.อนุวัติ  กระสังข์, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม., พธ.ด.  

(รัฐประศาสนศาสตร์ B.A. (Buddhist Studies), M.A. (Buddhist 
Studies), Ph.D. (Public Administration) 

 : ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต, พธ.บ. (การบริหารการศึกษา), M.A. (Public 
Administration), Ph.D. (Public Administration) 

วันส าเร็จการศึกษา :  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการ

น ้าของจังหวัดพิจิตร ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้าของจังหวัด
พิจิตร และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 

การศึกษาครั งนี เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร  โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ จ้านวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน ๙ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร แบ่งออกเป็น ๔ 
ด้านด้วยกัน ๑) ด้านการบริหารองค์กรที่ดี คือพื นที่ของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ลุ่มต่้าแม่น ้าไหลผ่าน รับน ้า
ในฤดูกาลน ้าหลาก การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัดไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ขาดการรวม
แผนแม่บทหลัก ขาดการจัดท้าข้อมูลผังน ้าในพื นที่ ๒) ด้านการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา คือ มี
ปัญหาการจัดเก็บน ้าที่หลากมาตามฤดู ขาดแหล่งกักเก็บน ้า พื นที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก การขุด
ลอกคลองยังเก็บน ้าไว้ไม่ได้ ขาดฝายและประตูเปิดปิดในล้าคลอง ๓) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น ้า คือ ขาดการมีส่วนร่วม ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจากผู้ใช้น ้าที่แท้จริง มีการ
แย่งชิงน ้าเพ่ือการเกษตร และ ๔) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ยังมีปัญหาเรื่องน ้าท่วมและน ้าแล้งใน
พื นที่ของจังหวัดพิจิตร 

๒. แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร น้าเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา แบ่งเป็น ๔ หมวด ทั งนี  ได้น้าปัจจัยที่
ส่งเสริมต่อการบริหารจัดการน ้ามาใช้ให้เกิดความเหมาะสม ความพอดี คือการน้าหลักสัปปายะ ๗  



(๒) 

 
 

มาเป็นส่วนช่วยเสริมในการบริหารจัดการน ้าให้เกิดความเหมาะสมขึ น ๑) การบริหารองค์กรที่ดี  
ตามหลักสัปปายะ ๗ ต้องอยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม สามารถเดินทางไปได้สะดวก มีการประชุมกันอย่าง
สม่้าเสมอ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ  
อยู่ในภูมิประเทศที่ดีและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน ๒) การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา  
ตามหลักสัปปายะ ๗ ต้องมีการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน ้าให้ดี ต้องมีการขุดลอกคลอง ต้องมีข้อตกลง
ร่วมกัน ต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ ต้องมีน ้าเพ่ือประกอบอาชีพ ต้องมีการกักเก็บน ้าใน
ฤดูน ้าหลาก ต้องมีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ๓) การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ประชาชนต้องเสียสละพื นที่บางส่วนเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน ้า 
ต้องก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า ต้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน จะต้องมีการจัดตั งกลุ่มอย่างเป็น
รูปธรรม ต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน ต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๔) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ต้องมีคณะกรรมการท้างานที่แน่นอน ต้องมีความรู้
ความสามารถมีอ้านาจสั่งการ ต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน ต้องมีแหล่งน ้าชุมชน 
ต้องมีการจัดเก็บน ้า ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

๓. รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ 
๑) การบริหารองค์กรที่ดี ตั งอยู่ในพื นที่ที่เหมาะสมคืออยู่ในภูมิประเทศที่ดี สามารถเดินทางไปได้
สะดวก บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการน ้า มีการประชุมกัน
สม่้าเสมอ องค์กรมีงบประมาณที่เพียงพอและมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน ๒) การบริหารจัดการน ้า
และบ้ารุงรักษา มีการพัฒนาพื นที่แหล่งจัดเก็บน ้าให้ดี โดยมีการขุดลอกคลองเพ่ือกักเก็บน ้าในฤดูน ้า
หลาก มีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ เข้ามาดูแล มีการพูดคุย ตกลงกันในเรื่องน ้า ประชาชนมี
น ้าใช้ในการอุปโภคบริโภค มีน ้าประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ ๓) การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้า
ชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน ้า มีการจัดตั งกลุ่ม
ผู้ใช้น ้าอย่างเป็นรูปธรรม มีการประชุมกลุ่มร่วมกันเพ่ือรณรงค์เรื่องดูแลสิ่งแวดล้อม ก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่
ขวางทางน ้าไหล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมกัน ๔) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มีคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าระดับจังหวัดที่ชัดเจน ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
น ้า มีอ้านาจสั่งการอย่างแท้จริง มีแหล่งน ้าชุมชนเพ่ือใช้จัดเก็บน ้าหลากตามฤดูกาลโดยมีเส้นทาง
ระบายน ้าที่ด ีโดยที่กลุ่มมีข้อตกลงการใช้น ้าร่วมกันและประชาชนในพื นทีม่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
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Abstract 
 

 The objectives of this research are 1) to study the general condition and 
problems in water management of Phichit province 2) to study the concept, theory and 
Buddhist principles in water management of Phichit province and 3) to propose the 
water management model according to Buddhist principles of Phichit province. 
 This study is based on qualitative research method. The researcher focuses to 
study the water management according to Buddhist principles in Phichit province by in-
depth interview with 25 significant informants and focus group discussion with 9 experts. 
The research tools were interview model and focus group discussion records. The data 
was analyzed by analyzing descriptive content. 
 The result of the research found that 

1. General condition and problem in water management of Phichit province 
was divided into altogether 4 aspects. 1) Good organization management: Phichit 
province’s area is a lowland with flowing river, receives water during flood season. 
Whereas, there is no main host for water management in provincial level, lack of master 
plan, lack of water management plan in areas. 2) Water management and preservation; 
problem of water storage according to the flood season, lack of water reservoirs, 
trespassing to public interest areas, dredging canals still cannot store the water, lack of 
weir and floodgates to open and close the canals 3. Participation of stakeholders and 
water using groups have lack of participation, lack of strong group integration from actual 
water users, usurpation of water for agriculture 4. Achievement of the work; still have 
problems about flooding and drought in the areas of Phichit province. 



(๔) 

2. Concept, theory and Buddhist principles in water management of Phichit 
province led the quality development criteria for water supplying management and 
preservation are divided into 4 categories. Whereas, led the factors that promotes the 
water management to be used suitably, adequately through 7 Sappaya dhamma 
principles (supporting conditions) as a part to enhance in water management to be more 
suitable. 1) Good organization management according to 7 Sappaya dhamma (supporting 
conditions) must be in the suitable area, convenient to travel, meeting each other 
regularly, personnel in the organization must have specific knowledge, have sufficient 
budget, must be located in good terrain and stable for operation. 2) Water management 
and preservation according to the 7 Sappaya dhamma must develop water storage in 
good condition, dredging canals, having discussions, must have river basin committee in 
different levels, having water to use in occupations, water retention during flood season, 
and sufficient water for consumption. 3) Participation of water usage organization and 
stakeholders according to 7 Sappaya dhamma are people must sacrifice some of their 
area for building water storage, remove the sewage blocking the water, attending group 
meetings, building groups concretely, water must be used equally, looking after 
environment together and having water for consumption. 4) Achievement of the work 
according to 7 Sappaya dhamma principles must have working committee for sure, must 
be knowledgeable and able to command, must have good drainage path, do agreement 
together, must have the community water source, water storage and better life quality. 

3. Water management model according to Buddhist principles of Phichit 
province are divided into 4 aspects: 1) Good organization management; located in 
suitable area which is in good terrain, convenient to travel, personnel within the 
organization are knowledgeable in water management, having meetings and discussion 
regularly, organization have sufficient budget and unity in operation. 2) Water 
management and preservation; water storage area are well developed by dredging 
canals to store the water during flood season, having river basin committee in different 
levels to take care, discussions and making agreements about water, people have water 
for consumption as well as, sufficient water using in occupations. 3) Participation of 
irrigation water users and stakeholders sacrificed some areas for building water storage 
and creating groups for water users substantially, attending meetings together to 
campaign for environmental care, clearing the sewage blocking the water flowing path 
and to make people have water for consumption equally. 4) Achievement of the work 



(๕) 

there are obvious water management committee in provincial levels with 
knowledgeable in water management, have real authority to command, having 
community water source to store flooded water according to the season by good 
drainage path, by group to have agreement in using water together and people in the 
area have better quality of life.  
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 ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย ทั้ง ๕ ท่ำน คือ 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร., พระปลัดระพิน  พุทฺธิสำโร, ดร., อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน  
รักขันโท , อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ  ประณีต, อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ธิลำว และขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะทั้ง ๙ ท่ำน คือ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., 
ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์, รศ.ดร.สมำน  งำมสนิท, รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมำงกูร, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, 
อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ ปรำณีต, ดร.เลิศ  มีช้ำง, นำยเบญจทูล  ปิ่นสุข, นำงสำวทิพย์สุดำ  ภูมิพำณิชย์, 
ซึ่งเป็นตัวแทนพระสงฆ์ ชุมชน และนักวิชำกำรที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่กำรท ำวิทยำนิพนธ์จน
ส ำเร็จด้วยดี 
 ขอกรำบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิสิฐคณำภิรักษ์, ดร. เจ้ำอำวำสวัด
ชัยมงคล และพระครูสิริสุตโสภณ, ดร. เจ้ำอำวำสวัดส ำนักขุนเณร ที่ได้โปรดเมตตำ มอบโอกำสและ
สนับสนุนทุนกำรกำรศึกษำให้แก่ผู้วิจัยจนได้ศึกษำในระดับดุษฎีบัณฑิต  ขอกรำบขอบพระคุณ 
พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยวิทยบริกำรฯ วัดพฤกษะวันโชติกำรำม จังหวัดพิจิตร ที่ได้
มอบโอกำสให้ได้เข้ำมำท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์พิเศษสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำวิชำกำรจัดกำร
เชิงพุทธและได้เปิดโอกำสให้ผู้วิจัยได้มีโอกำสมำศึกษำต่อในหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
           ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บัณฑิตศึกษำ หลักสูตรพุทธ
ศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ ที่ได้สนับสนุน
กำรศึกษำจนผลักดันให้งำนวิจัยลุล่วงได้ดี พร้อมทั้งคณำจำรย์ทุกท่ำน ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ
ควำมรู้ ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกท่ำน ที่คอยให้ก ำลังใจและค ำปรึกษำดีๆ มำมอบให้ผู้วิจัยตลอดมำ  
            คุณงำมควำมดีของวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุกๆ ท่ำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ เพ่ือนร่วมงำน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่เป็นก ำลังใจสนับสนุนใน
ทุกๆ เรื่องที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำ และที่ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบ
ผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 

       
นำยอ ำพล  ปุญญำ  

                                                                         ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๐ 



 

สารบัญ 
  
เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๒) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๓) 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
  

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการน  า ๓๕ 
 ๒.๓ หลักพุทธวิธีการบริหารจัดการน  า ๗๐ 
 ๒.๔ ข้อมูลพื นที่วิจัย ๘๒ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๘ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๙๘ 
  

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๑๐๐ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๐ 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๕ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๖ 
    

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๑๐๗ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๑๐๗ 
 ๔.๒ การบริหารจัดการน  าตามหลักสัปปายะ ๗ ของจังหวัดพิจิตร ๑๓๖ 



(๗) 

สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง หน้า 
 ๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน  าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ๒๑๒ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ได้รับจาการวิจัย ๒๔๗ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๗๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๗๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๘๓ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๓๐๔ 
บรรณานุกรม ๓๐๖ 
ภาคผนวก ๓๑๘ 
ภาคผนวก  ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย หนังสือขอความ

อนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ ๓๑๙ 
ภาคผนวก  ข รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ

สัมภาษณ์ ๓๒๖ 
ภาคผนวก  ค ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)

และหนังสือขอความอนุเคราะห์ ๓๔๖ 
ภาคผนวก  ง ภาพประกอบการสัมภาษณ์และภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) ๓๖๗ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๘๒ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๘) 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ แสดงแนวคิดการบริหารจัดการ ๑๒ 
๒.๒ แสดงความส าคัญของการบริหารจัดการ ๑๖ 
๒.๓ แสดงกระบวนการบริหารจัดการ ๒๐ 
๒.๔ แสดงทฤษฎีการบริหารจัดการ ๒๘ 
๒.๕ แสดงทฤษฎีความต้องการ ๓๔ 
๒.๖ แสดงแนวคิดการบริหารจัดการน  า ๖๘ 
๒.๗ แสดงพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน  า ๘๒ 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน  า ๙๒ 
๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีในการบริหารจัดการ ๙๖ 
๔.๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรที่ดีในการ

บริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๑๑๑ 
๔.๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการน  าและ

บ ารุงรักษาในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๑๑๖ 
๔.๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้

น  าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๑๒๖ 
๔.๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการ

บริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๑๓๔ 
๔.๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน

อาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๑๒ 

๔.๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น ๒๑๓ 

๔.๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
ภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น ๒๑๔ 

๔.๘ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
ปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๑๕ 

๔.๙ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น ๒๑๖ 

 

 



(๙) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๐ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน

อุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น ๒๑๗ 

๔.๑๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน 
อิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๑๘ 

๔.๑๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๑๙ 

๔.๑๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๐ 

๔.๑๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๑ 

๔.๑๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๒ 

๔.๑๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๓ 

๔.๑๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๔ 

๔.๑๘ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๕ 

๔.๑๙ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๖ 

๔.๒๐ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๗ 



(๑๐) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๘ 

๔.๒๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๒๙ 

๔.๒๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๐ 

๔.๒๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๑ 

๔.๒๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๒ 

๔.๒๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
อาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๔ 

๔.๒๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๕ 

๔.๒๘ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน 
ภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น ๒๓๖ 

๔.๒๙ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
ปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๗ 

๔.๓๐ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๓๘ 

 

 



(๑๑) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๓๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน 

อุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น ๒๓๙ 

๔.๓๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน 
อิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๒) 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๘ 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๑๓๕ 
๔.๒ สรุปสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน  าของจังหวัดพิจิตร ๒๔๘ 
๔.๓ การวิเคราะห์การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ๒๕๐ 
๔.๔ การวิเคราะห์การบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ ๒๕๒ 
๔.๕ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น  าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก 

สัปปายะ ๗ ๒๕๔ 
๔.๖ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ๒๕๗ 
๔.๗ กระบวนการบริหารจัดการน  า ๒๖๐ 
๔.๘ รูปแบบการบริหารจัดการน  าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ๒๖๑ 
๔.๙ ผังโครงสร้างการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการน  าตามหลักพุทธวิธี

ของจังหวัดพิจิตร ๒๖๘ 
 
   
 
 
 

 
  
 

 

 



ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.
๒๕๓๙ เป็นหลัก โดยใช้ระบบย่อค า ดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

วิ.จู. (ไทย)   = วินยปิฎก  จูฬวรรค       (ภาษาไทย) 

วิ.มหา. (ไทย)  = วินยปิฎก  ภิกขุวิภังค์     (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธัมมบท   (ภาษาไทย) 

ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

ที.สี. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลักขันธวรรค    (ภาษาไทย) 

ม.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 

องฺ.ติก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาตร   (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.ปุ. (ไทย)  = อภิธัมมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ    (ภาษาไทย) 

อภิ.วิ. (ไทย)  = อภิธัมมปิฎก  วิภังค์      (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุหมำยเลขพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยเล่มนี้ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลักการ
อ้างอิงพระไตรปิฎกใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑-๓๒๒/๗๒ หมายความว่า 
การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธัมมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ 
๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ เป็นต้น 



 
 

 
บทที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
น้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ 

รวมทั้งมนุษย์ด้วย คนเรำมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน ๓ วันหำกขำดน้้ำ และน้้ำยังมีควำมส้ำคัญต่อทรัพยำกรป่ำ
ไม้ ทรัพยำกรดินแร่ธำตุต่ำงๆ และน้้ำมีผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศธรรมชำติ  ซึ่งเป็นต้น
ก้ำเนิดของน้้ำและล้ำน้้ำสำขำเป็นแหล่งสะสมน้้ำที่มีขนำดใหญ่จนมีปริมำณเพียงพอก่อเกิดเป็นสำยน้้ำ
ไหลลงสู่พ้ืนที่รำบลุ่ม สิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์ได้อำศัยแม่น้้ำล้ำธำรในกำรด้ำรงชีวิต๑ ในขณะที่
กำรเก็บกักน้้ำหรือกำรชะลอน้้ำตำมธรรมชำติลดลง ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
น้ำไปสู่ปัญหำน้้ำท่วม และขำดแคลนน้้ำที่ทวีควำมรุนแรงเพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรระบำยน้้ำเสียทั้ง
จำกภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนคุณภำพน้้ำเพ่ิมขึ้น
อีกด้วย ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำประเทศไทยได้ก้ำหนดแนวนโยบำย ตลอดจนจัดท้ำแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกสภำพปัญหำที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลำ ท้ำให้
นโยบำยและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับน้้ำดังกล่ำวไม่อำจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญหำ ประกอบ
กับควำมไม่ชัดเจนของกำรบูรณำกำรแผนงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรทั้งส่วนกลำงและ
ท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ จึงไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำน้้ำที่ยั่งยืนได้๒  

ทั้งนี้ เนื่องจำกขำดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่เหมำะสม มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตำม
ศักยภำพของพ้ืนที่ประกอบกับกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรและกำรพัฒนำควำมเจริญของประเทศท้ำให้
สภำพธรรมชำติถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งควำมเสียหำยที่เกิดจำกน้้ำท่วมและกำรขำดแคลนน้้ำหรือภัยแล้ง
นั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทำงกำรเกษตรและชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน อันมีผล
ร้ำยแรงต่อปัญหำเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน ควำมมั่นคงของชำติอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้๓ ซึ่งพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคเหนือมีสภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลำดชันและเป็นพ้ืนที่รับน้้ำธรรมชำติบำงส่วนจะ
ประสบกับปัญหำน้้ำท่วมหลำกรุนแรงและน้้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันยังคงมีบำงพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง
ซ้้ำซำก ทั้งในภำคกำรเกษตรและน้้ำอุปโภคบริโภค นอกจำกนี้ ในบำงพ้ืนที่ยังประสบกับปัญหำดิน
โคลนถล่ม และมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของเขื่อนร่วมด้วย  น้้ำท่วมอำจท้ำให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงหนัก แต่ก็สำมำรถกักเก็บเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้้ำเพ่ือกำรเพำะปลูก ดังนั้น  กำรบริหำร
จัดกำรน้้ำท่วมไม่ควรเน้นเฉพำะกำรเร่งระบำยน้้ำลงสู่ทะเลเพียงอย่ำงเดียว แต่ควรพิจำรณำกำร 
กักเก็บน้้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ด้วย เนื่องจำกเรำไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์น้้ำท่วมในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำได้ แม้ว่ำจะมีกำรก้ำหนดมำตรกำรรับมือที่ส้ำคัญแล้วก็ตำม ดังนั้น จึงจ้ำเป็นต้องก้ำหนดวิธีกำร
                                                           

๑ สุกำญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, หลักกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหำนคร : ส้ำนักพิมพ์
สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๕๐), หน้ำ ๕๓. 

๒ กรมทรัพยำกรน้้ำ, แนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ, (กรุงเทพมหำนคร : 
กรมทรัพยำกรน้้ำ,๒๕๕๘), หน้ำ ๘-๙. 

๓ นิวัต ิเรืองพำนิช, หลักกำรจัดกำรลุ่มน  ำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหำนคร : ส้ำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม
วิชำกำร, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๗. 



๒ 

บริหำรจัดกำรน้้ำในอ่ำงตำมเกณฑ์กำรบริหำรอ่ำงเก็บน้้ำ (Rule curve operation) ทั้งในช่วงก่อน
และระหว่ำงฤดูน้้ำหลำก เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่ไม่จ้ำเป็นทั้งในปีน้้ำปกติและปีน้้ำมำก รวมถึง
กำรด้ำเนินกำรเรื่องกำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย๔ กำรสร้ำงกติกำในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบต่อคนทุกส่วนของสังคม จ้ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่องวิธีคิดในกำรให้คุณค่ำแก่ทรัพยำกรน้้ำ 
และสิทธิกำรใช้น้้ำที่มีอยู่เดิมอย่ำงถ่องแท้ ทั้งยังต้องค้ำนึงถึงหลักควำมเป็นธรรม และควำมสอดคล้อง
กับเงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่นเงื่อนไขเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง ที่มีควำมซับซ้อนและแตกต่ำงกัน
ออกไปในแต่ละพ้ืนที่ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของรัฐจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ เพ่ือจัดหำ
เพ่ิมเติมตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้น้้ำที่เพ่ิมขึ้น มำกกว่ำที่จะให้ควำมส้ำคัญกับกำรอนุรักษ์ต้นน้้ำ
และแหล่งน้้ำ กำรบ้ำรุงรักษำระบบส่งน้้ำให้สำมำรถใช้งำนได้เต็มสมรรถภำพ เพ่ือลดอัตรำกำรสูญเสีย
น้้ำระหว่ำงกำรส่งน้้ำ หรือกำรก้ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมกำรใช้น้้ำอย่ำงรู้คุณค่ำ๕  

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA : Public Sector Management 
Quality Award) เป็นเกณฑ์ที่ได้ยึดหลักแนวควำมคิด Core Value ๑๑ ตัว ของ Malcolm Baldrige 
มำเป็นเกณฑ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐทุกส่วนรำชกำรในประเทศ  เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรท้ำงำนของส่วนรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น  ตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หน่วยงำนจึงได้น้ำหลักคิดมำ
ประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทของกำรประเมินฝ่ำยส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำซึ่งเป็นหน่วยงำนที่รับถ่ำยทอด
นโยบำยและมำตรฐำนในกำรท้ำงำนจำกกรมชลประทำน เพ่ือปฏิบัติงำนให้ตอบสนองต่อกำร
ให้บริกำรในพ้ืนที่ โดยเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรฝ่ำยส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำโดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ หมวด ดังนี้ ๑. กำรบริหำรองค์กรที่ดี ๒. กำรบริหำรจัดกำรน้้ำและบ้ำรุงรักษำ ๓. กำรมี
ส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้ำชลประทำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๔. ผลสัมฤทธิ์ของงำน๖ และ
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ , ๒๕๕๗) ด้ำนกำร
เพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ ได้แถลงเรื่องนี้ไว้ว่ำ แก้ปัญหำน้้ำท่วมในฤดูฝน ทั้งที่ท่วมเป็น
บริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพ้ืนที่ และปัญหำขำดแคลนน้้ำในบำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล ซึ่งน้ำควำม
เสียหำยและทุกข์ร้อนมำให้แก่เกษตรกร โดยระดมควำมคิดเพ่ือหำทำงป้องกันไม่ให้เกิดน้้ำท่วมรุนแรง
ดังเช่นเหตุกำรณ์น้้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และหำวิธีที่จะแก้ปัญหำน้้ำท่วมเฉพำะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว 
ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภำวะภัยแล้งจนเกิดกำรขำดแคลนน้้ำเพ่ือกำรเกษตรนั้น รัฐบำลจะเร่ง
ด้ำเนินกำรจัดสร้ำงแหล่งน้้ำขนำดเล็กให้กระจำยครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพำะปลูกให้มำกท่ีสุด 

ประเทศไทยมีปัญหำด้ำนโครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ในปัจจุบันมีโครงสร้ำง
องค์กรซึ่งไม่แตกต่ำงจำกอดีต ท้ำให้เกิดปัญหำกำรท้ำงำนยังไม่เป็นเอกภำพและไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงได้มีค้ำสั่งที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                           
๔ รำยงำนสรุปส้ำหรับผู้บริหำร, แผนกำรบริหำรจัดกำรน  ำท่วมส ำหรับลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ, (รำชอำณำจักร

ไทย : ๒๕๕๖), หน้ำ ๑-๓. 
๕ สมเดช สีแสง, ภูมิศำสตร์-ประวัติสำสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์, (เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์ดีดีกำรพิมพ์, 

๒๕๔๕), หน้ำ ๔๙- ๕๐. 
๖ กรมชลประทำน, เกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ, กรุงเทพมหำนคร : 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๔๖, (อัดส้ำเนำ). หน้ำ ๓๕-๓๘. 



๓ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำขึ้น เพ่ือก้ำหนดกรอบ
นโยบำยและแผนงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย ภัยแล้ง 
และคุณภำพน้้ำของประเทศให้เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพและบูรณำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรก้ำหนด
นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้น ๕ คณะ ประกอบด้วย  
๑) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ภำคเหนือ ภำคกลำงและภำคตะวันออก 
๒)คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภำคใต้ ๓) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ ๔) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำเกี่ยวกับกำรจัดองค์กรและกำรออกกฎ ๕) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม๗ และจังหวัดพิจิตรได้ก้ำหนดพันธกิจข้อหนึ่งไว้ว่ำ กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำย คือ ให้มีน้้ำ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรและประชำชนมีที่อยู่อำศัย อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี โดยมีประเด็น
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้้ำโดยตรง เป็นกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม๘  

พิจิตรเป็นเมืองเก่ำแก่ในสมัยสุโขทัย เรียกว่ำ “เมืองสระหลวง” ซึ่งต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น 
“เมืองโอฆบุรี” ซึ่งแปลว่ำ “เมืองในท้องน้้ำ” มีสภำพภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่มตอนกลำงและค่อย
สูงขึ้นทำงทิศตะวันออกและตะวันตก มีแม่น้้ำยมและแม่น้้ำน่ำนไหลผ่ำนจำกเหนือจรดใต้ มีบึงสีไฟ 
ห้วย หนอง คลอง บึงอีกจ้ำนวนมำก ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรเป็นหลัก๙ เพรำะที่ตั้ง
ของพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่มขนำดใหญ่จึงมีปัญหำน้้ำท่วมบ่อยครั้ง ส่วนมำกจะอยู่ระหว่ำงแม่น้้ำน่ำนและ
แม่น้้ำยม ซึ่งมีจุดบรรจบของแม่น้้ำทั้งสองสำยอยู่ตอนท้ำยของพ้ืนที่จังหวัด เมื่อมีปริมำณน้้ำหลำกมำ
บรรจบกัน จึงมีผลกระทบท้ำให้ระดับน้้ำในแม่น้้ำสูงจนไหลล้นตลิ่งเข้ำไปในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้้ำ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชลประทำนและระยะเวลำกำรเกิดอุทกภัยเป็นระยะเวลำที่ยำวนำน ท้ำให้มี
ปัญหำเรื่องน้้ำท่วมเป็นระยะเวลำนำน ปัจจุบันพ้ืนที่รับน้้ำทำงธรรมชำติจ้ำนวนมำกตื้นเขิน กำร
เชื่อมต่อกันระหว่ำงห้วย หนอง คลอง บึง ตำมธรรมชำติถูกท้ำลำยจำกกำรพัฒนำของเมือง ซึ่ง
โดยรวมสถำนกำรณ์น้้ำของจังหวัดมีปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนน้้ำ จ้ำนวน ๑๒ อ้ำเภอ ๖๙ ต้ำบล ๖๖๗ 
หมู่บ้ำน ลักษณะปัญหำ คือ กำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  

จังหวัดมีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ ที่ขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้ำของเอเชีย คือ 
บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้้ำธรรมชำติขนำดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศไทย พ้ืนที่รอบๆ ถูกบุกรุกเป็น
พ้ืนที่กำรเกษตรและที่อยู่อำศัย ปัญหำที่ส้ำคัญของบึงสีไฟ คือ ปัญหำเรื่องวัชพืชและกำรขำดแคลนน้้ำ
ในฤดูแล้ง มีสภำพตื้นเขิน มีวัชพืชอยู่ทั่วไป๑๐ จำกสภำพปัญหำต่ำงๆ ที่เป็นอยู่จึงน้ำไปสู่กำร

                                                           
๗ คณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ, แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน  ำ, (พฤษภำคม ๒๕๕๘), หน้ำ ๑-๕ 
๘ จังหวัดพิจิตร, [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ :http://www.phichit.go.th., (๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๙). 
๙ บริษัท เซำท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จ้ำกัด, รำยงำนโครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ, 

(กรุงเทพมหำนคร : บริษัท เซำท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จ้ำกัด, ๒๕๕๖) หน้ำ ๑๐-๑๒. 
๑๐ จั งหวั ดพิ จิ ตร ,  [ ออนไลน์ ] .  แหล่ งที่ ม ำ  :  http://www.phichit.go.th/index.php/plan,  

(๕ มกรำคม ๒๕๖๐). 



๔ 

ด้ำเนินกำรของศูนย์บริหำรจัดกำรน้้ำจังหวัดพิจิตร ที่ต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแก้ไข
ปัญหำกำรเกิดอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน โดยกำรน้ำแนวทำงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ มำปรับใช้ในเรื่องของกำรน้ำระบบภูมิสำรสนเทศ ภำพถ่ำย
ดำวเทียม รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดท้ำแผนที่ หรือผังน้้ำ
ภำยในชุมชนเพ่ือให้ทรำบถึงข้อมูลและควำมเชื่อมโยงของโครงสร้ำงน้้ำในพ้ืนที่ อันจะน้ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำที่เป็นระบบมำกขึ้น พร้อมทั้งกำรน้อมน้ำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มำผนวกเข้ำ
กับกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน้้ำชุมชนตำมแนวพระรำชด้ำริ เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำของตนเอง มีจิตส้ำนึกที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของชุมชนที่ตนอยู่อำศัย ท้ำให้
เกิดกำรเรียนรู้ถึงกกระบวนกำรแก้ไขปัญหำเชิงพ้ืนที่ เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรลุ่ม
น้้ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงคนลุ่มน้้ำต่ำงๆ เกิดกำรพ่ึงพำอำศัยสร้ำงสังคมเอ้ืออำทร
ในทุกระดับ๑๑  

หำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ดี ก็จะเกิดควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงและจะมีปัญหำ
ควำมต้องกำรน้้ำมำกขึ้นจนถึงขั้นกำรแย่งชิงน้้ำ ดังมีประเด็นที่น่ำสนใจที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 
ที่ปรำกฏถึงควำมรุนแรง สำเหตุและเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งในยุคพุทธกำล จำกกำรศึกษำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำของพระพุทธองค์ในกำรห้ำมญำติทะเลำะกันแย่งน้้ำเข้ำนำ ซึ่งศำกยะตระกูลกับโกลิยะ
ตระกูลอันเป็นตระกูลฝ่ำยพุทธมำรดำและพุทธบิดำของพระองค์ก็ทะเลำะกันเรื่องน้้ำ พระพุทธเจ้ำได้
เสด็จไปทรงห้ำมเหตุโดยหลักกำรเจรจำ ปัจจุบันกำรแย่งน้้ำเข้ำนำของชำวไทยก็ยังมีอยู่มำกเมื่อถึงฤดู
ฝนก็เปิดน้้ำเข้ำนำคนอ่ืน พอถึงฤดูแล้งก็แย่งกันสูบน้้ำจนเป็นเหตุทะเลำะวิวำทกันก็มำก๑๒ เรื่องน้้ำใน
พระไตรปิฎกในกำรก่อสงครำมแย่งน้้ำโดยประยูรญำติทั้งสองฝ่ำยของพระพุทธองค์ แสดงให้เห็นว่ำน้้ำ
มีควำมส้ำคัญต่อชีวิตมำตั้งแต่สมัยโบรำณกำล หำกใช้ทรัพยำกรน้้ำอย่ำงไม่รู้คุณค่ำในอนำคตอำจจะ
เกิดปัญหำกำรแย่งชิงน้้ำขึ้นมำก็ได้ ทำงพระพุทธศำสนำนั้นมีกำรกล่ำวถึงกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำเช่นกัน 
ถ้ำใครท้ำให้น้้ำเสีย คือ ท้ำลำยคุณภำพของน้้ำถือว่ำเป็นบำปอย่ำงยิ่ง เพรำะสรรพสัตว์ที่อำศัยน้้ำนั้น
หำกขำดน้้ำก็จะถึงจุดจบ ในขุททกนิกำย เปตวัตถุ ระบุไว้ว่ำ “หำกบุคคลท้ำลำยสระน้้ำ บ่อน้้ำ สวน 
ศำลำน้้ำ หรือสะพำน ย่อมเกิดเป็นเปรต เปลือยกำยและน่ำเกลียดน่ำชังดุจเดียวกับเศรษฐีธนบำล”๑๓ 
ในภำพรวมพระพุทธองค์ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดพระธรรมวินัยอันเป็นหลักของกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและกำรอยู่ร่วมกันกับธรรมชำติ ควรอย่ำงยิ่งที่ประชำชนจะน้ำหลักพุทธวิธีมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวัน เพรำะพระพุทธเจ้ำมีพระชนม์ชีพสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับธรรมชำติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
วำระสุดท้ำยแห่งพระชนม์ชีพ คือได้ประสูติ ณ ลุมพินีวนอุทยำน มีแมกไม้ที่ร่มรื่นตรัสรู้พระสัมมำ
สัมโพธิญำณภำยใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้้ำเนรัญชรำ และดับขันธ์ปรินิพพำน ณ ป่ำสำลวัน เมืองกุสินำรำ 
พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ตำมรำวป่ำและภูเขำ เป็นเวลำ ๔๕ พรรษำ๑๔ และพระพุทธองค์ได้ตรัส

                                                           
๑๑ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร, รำยงำนประจ ำปี ศูนย์บริหำรจัดกำรน  ำจังหวัดพิจิตร, ๒๕๕๘. 

(อัดส้ำเนำ), หน้ำ ๑. 
๑๒ พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส, กำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำทตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหำนคร : 

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๑๙-๑๒๔. 
๑๓ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๖/๓๕๖๘/๑๔๖-๑๔๘. 
๑๔ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๕/๒๑๗. 



๕ 

บอกภิกษุเรื่องกำรใช้สอยเสนำสนะอันสงัด อันได้แก่ ป่ำ โคนไม้ หรือเรือนว่ำง มีซอกเขำ ถ้้ำในภูเขำ 
ป่ำช้ำ ป่ำละเมำะ ที่โล่งแจ้ง ลอมฟำงที่สงัดมีเสียงน้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมำ ไม่มีคน
พลุกพล่ำน ว่ำเหมำะเป็นที่หลีกเร้น เป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรม๑๕  

เพรำะฉะนั้นสถำนที่หรือที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมจึงมีส่วนส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์
และท้ำให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน จึงน้ำไปสู่กำรบูรณำกำรหลักสัปปำยะ ๗ มำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ โดยเป็นหลักกำรอยู่ร่วมกับสิ่งที่เหมำะ ซึ่งค้ำว่ำ “สัปปำยะ” นั้นหมำยถึง สิ่ง
ที่เหมำะสม สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในกำรบ้ำเพ็ญภำวนำให้ได้ผลดี ช่วยให้สมำธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย 
(suitable things; things favorable to mental development)๑๖ อย่ำงสถำนที่อุรุเวลำเสนำ
นิคม ที่พระพุทธเจ้ำตกลงพระทัยใช้เป็นที่ทรงบ้ำเพ็ญเพียร พระองค์ทรงบรรยำยไว้เองว่ำ “มีไพร
สณฑ์ร่มรื่น น่ำชื่นบำน ทั้งมีแม่น้้ำไหลผ่ำน น้้ำใส เย็นชื่นไจ” สถำนรมณีย์ที่ท่ำนบรรยำยไว้ มีควำม
พรั่งพร้อมงดงำมด้วยน้้ำและร่มเงำนี้ต่ำงกันไปหลำกหลำย เช่น บำงแห่งว่ำ “สระโบกขรณีมีน้้ำใส น้้ำ
มีรสอร่อย เย็นชื่นใจ สะอำด สะท้อนแสงระยิบระยับตำ มีท่ำน้้ำเรียบงำม น้ำควำมรื่นรมย์ ดกดื่นด้วย
รุกขชำตินำนำชนิดแผ่คลุมให้ร่มเงำ” แต่ไม่ว่ำจะวิจิตรงดงำมอย่ำงไร ก็คือมีน้้ำอุดม มีร่มไม้ให้พักพิง๑๗ 
ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำในเบื้องต้นเป็นกำรยึดหลักพระธรรมวินัยในทำงพระพุทธศำสนำที่ใช้เป็น
ธรรมนูญของพระภิกษุสงฆ์ในอดีต ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงเป็นผู้มีปัญญำ มีวิสัยทัศน์มองกำรณ์ไกล
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกำรรักษำน้้ำให้มีอยู่ และสำมำรถน้ำน้้ำนั้นมำใช้
ในกำรด้ำรงชีวิตประจ้ำวันได ้จึงน้ำไปสู่กระบวนกำรน้ำหลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำมำบูรณำกำร
ให้เข้ำกับศำสตร์สมัยใหม่ เพ่ือน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร 

จำกสภำพควำมเป็นมำและควำมส้ำคัญของปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น 
ผู้วิจัยพบว่ำมีแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ดังนั้น จึงต้องกำรศึกษำสภำพทั่วไปใน
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักพุทธวิธีที่
เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร และน้ำเสนอรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำม
หลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรน้ำรูปแบบไปบริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและให้เกิดควำมยั่งยืนในสังคมต่อไป 
 
 
 
 

                                                           
๑๕ สุรีย์ มีผลกิจ และ วิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหำนคร : 

บริษัท คอมฟอร์ม จ้ำกัด, ๒๕๔๕), หน้ำ ๔๑-๔๒. 
๑๖ พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), พจนำนุกรม

พุทธศำสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhist. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท เอส อำร์ 
พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ้ำกัด, ๒๕๔๕), หน้ำ ๒๘๖. 

๑๗ พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน ำสู่พุทธธรรม “ชีวิตงำม สังคมดี ธรรมชำติเป็น
รมณีย”์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหำนคร : ส้ำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ้ำกัด, ๒๕๕๙), หน้ำ ๔. 



๖ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร เป็นอย่ำงไร 
๑.๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตรเป็น

อย่ำงไร 
๑.๒.๓  รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร ควรเป็นอย่ำงไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษำสภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ของจังหวัดพิจิตร 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ของจังหวัดพิจิตร 
๑.๓.๓ เพ่ือน้ำเสนอรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธี ของจังหวัดพิจิตร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
กำรศึกษำวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก้ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำเกี่ยวกับ “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

น้้ำตำมหลักพุทธวิธีในจังหวัดพิจิตร” เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมี
ขอบเขตกำรวิจัยดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื อหำ  
 ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีใน
จังหวัดพิจิตร” ซึ่งเป็นกำรศึกษำ ๑) สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร ๒) แนวคิด 
ทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร ๓) หลักพุทธวิธีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ และ  
๔) ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีวิจัย 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
กำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” ได้ก้ำหนด

ขอบเขตด้ำนตัวแปรเพ่ือตอบค้ำถำมกำรวิจัย คือ เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ใช้
ในกำรวิจัยเพ่ือใช้ส้ำหรับแบบสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) และกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 
(Focus Group Discussion) โดยสัมภำษณ์ผู้บริหำรส่วนรำชกำรในจังหวัดพิจิตร ผู้น้ำชุมชน ผู้แทน
องค์ปกครองท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชำสังคมในจังหวัดพิจิตร เพ่ือน้ำเสนอรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ซึ่งศึกษำถึงกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีดังนั้น 
จึงก้ำหนดขอบเขตเนื้อหำโดยกำรทบทวนเอกสำรจำกพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย หนังสือ ต้ำรำ เอกสำรทำงวิชำกำร ทฤษฏีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงกำรออกแบบสัมภำษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
โดยมีตัวแปรส้ำคัญ ได้แก่ กำรน้ำหลักแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำและหลักพุทธวิธีมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ เพ่ือให้ได้มำซึ่งรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีของ
จังหวัดพิจิตร 
 
 



๗ 

  ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑.๔.๓.๑ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นบุคลำกรที่มีควำม

เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ บุคลส้ำคัญในจังหวัดพิจิตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร จ้ำนวน ๒๕ รูป/คน ดังนี้ ผู้เชี่ยวชำญจำกผู้แทนหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำในจังหวัด จ้ำนวน ๑๓ คน ผู้เชี่ยวชำญจำกผู้แทนองค์
ปกครองท้องถิ่น จ้ำนวน ๒ คน ผู้เชี่ยวชำญจำกผู้แทนผู้น้ำชุมชน จ้ำนวน ๒ คน ผู้เชี่ยวชำญจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัด จ้ำนวน ๑ คน ผู้เชี่ยวชำญจำกผู้มีส่วนได้เสียหรือประชำสังคมในจังหวัด 
จ้ำนวน ๒ คน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักพุทธธรรม จ้ำนวน ๕ รูป 

๑.๔.๓.๒ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) เป็นบุคลำกรที่
มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ได้แก่ บุคคลส้ำคัญใน
พ้ืนที่จังหวัดพิจิตรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม จ้ำนวน ๙ รูป/คน โดยมีคุณสมบัติและจ้ำนวนดังนี้ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหลักพุทธ
ธรรม (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ๑ รูป/คน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (นักวิชำกำร) ๖ คน 
ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัด ๒ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื นที่ 
พ้ืนที่กำรวิจัย ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเขตกำรปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ้ำเภอ คือ        

๑) อ้ำเภอเมืองพิจิตร ๒) อ้ำเภอวังทรำยพูน ๓) อ้ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง ๔) อ้ำเภอตะพำนหิน          
๕) อ้ำเภอบำงมูลนำก ๖) อ้ำเภอโพทะเล ๗) อ้ำเภอสำมง่ำม ๘) อ้ำเภอทับคล้อ ๙) อ้ำเภอสำกเหล็ก          
๑๐) อ้ำเภอบึงนำง ๑๑) อ้ำเภอดงเจริญ และ ๑๒) อ้ำเภอวชิรบำรมี 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลำในกำรท้ำวิจัยระหว่ำง เดือนพฤษภำคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนำคม ๒๕๖๐ รวม

ระยะเวลำ ๑๑ เดือน 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
เพ่ือให้เข้ำใจควำมหมำยที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก้ำหนดนิยำมศัพทเ์ฉพำะเชิงปฏิบัติกำรในกำร

วิจัย ไว้ดังนี้  
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของฝ่ำยส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำ กรมชลประทำน ประกอบด้วย 
๑. กำรบริหำรองค์กรที่ดี คือ กำรบริหำรจัดกำรน้้ำให้เกิดควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ของ

จังหวัดพิจิตร  
๒. กำรบริหำรจัดกำรน้้ำและบ้ำรุงรักษำ คือ กำรกักเก็บน้้ำ กำรระบำยน้้ำ และกำร

บ้ำรุงรักษำแหล่งน้้ำในจังหวัดพิจิตร  
๓. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น้้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กำรมีส่วนร่วมในกำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้ำในจังหวัดพิจิตร 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงำน คือ กำรบริหำรจัดกำรน้้ำมีผลต่อกำรด้ำเนินชีวิตของประชำชนใน

พ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 



๘ 

กำรบริหำรจัดกำรน  ำ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรน้้ำหลำกตำมฤดูกำลในภำวะวิกฤต โดย
มีกำรกักเก็บน้้ำไว้ในพื้นทีท่ี่เหมำะสม และเพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำชนในจังหวัด 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน  ำตำมหลักพุทธวิธี หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่ได้
สังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรบริหำรองค์กรที่ดี กำรบริหำรจัดกำรน้้ำและบ้ำรุงรักษำ กำรมีส่วนร่วมของ
องค์กรผู้ใช้น้้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลสัมฤทธิ์ของงำน โดยกำรน้ำหลักสัปปำยะ ๗ คือ สิ่งที่
เหมำะสม สิ่งที่เก้ือกูลต่อกัน ประกอบด้วย ๑) อำวำสสัปปำยะ คือ ที่อยู่อำศัยหรือสถำนที่ที่เหมำะสม 
๒) โคจรสัปปำยะ คือ กำรคมนำคมที่สะดวกสบำย ๓) ภัสสสัปปำยะ คือ กำรประชุม ปรึกษำหำรือ
สม่้ำเสมอ ๔) ปุคคลสัปปำยะ คือ บุคคลที่มีควำมสำมำรถ ๕) โภชนสัปปำยะ คือ มีอำหำรที่ดี 
๖) อุตุสัปปำยะ คือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ๗) อิริยปถสัปปำยะ มีกำรเป็นอยู่ที่ด ีมำบูรณำกำรในกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำในจังหวัดพิจิตร 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ได้ทรำบสภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัดพิจิตร 
๑.๖.๒ ได้รู้และเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำของจังหวัด

พิจิตร 
๑.๖.๓ ได้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
๑.๖.๔ ได้องค์ควำมรู้ที่สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำในท้องที่อ่ืนได้ 



 

 

บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลัก
พุทธวิธีตามล้าดับ ดังนี  

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการน ้า 
๒.๓ หลักพุทธวิธีการบริหารจัดการน ้า 
๒.๔ ข้อมูลพื นที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง  แนวคิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าและแนวคิดเกี่ยวกับหลักพุทธวิธีการ
บริหารจัดการน ้า มีรายละเดียดดังต่อไปนี  
 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 

หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จ้าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหาร เข้ามา
สนับสนุนองค์กร เพื ่อเสริมพลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล) ขององค์กรอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ รวมทั งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
สนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคใน
องค์กร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่วมมือ การกระจาย
อ้านาจที่เหมาะสม จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือน้าองค์กรเข้าสู่โลกาภิวัตน์ และ
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษา
ดังต่อไปนี  
 ๒.๑.๑ แนวคิดการบริหารจัดการ 
  แนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร 
ชาวฝรั่งเศสได้วางรากฐานส้าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต้าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค ศาสตราจารย์ การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย
ก้าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCORB : Planning (การวางแผน) Organizing  
(การจัดองค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท้างาน) Directing (การสั่งการหรืออ้านวยการ) 



๑๐ 

Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting 
(การงบประมาณ)๑ นอกจากนี  การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท้าให้งานด้าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า การบริหาร และการจัดการ นั น บางครั งอาจให้แทน
กันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส้าเร็จของงาน การบริหาร ใช้
มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วนการจัดการ ใช้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า การบริหาร มุ่งเน้นที่
การก้าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนการจัดการเป็นการน้าเอานโยบายและแผนไปด้าเนินให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก้าหนดไว้๒ ซึ่งมีนักวิชาการทั งนอกและในประเทศได้ให้ความหมายไว้ดังนี  
 นิยามความหมายค้าว่า การบริหารจัดการของนักวิชาการตะวันตก ดังนี  
 การบริหารจัดการ ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการจัดองค์การ การด้าเนินงานและการ
ควบคุมเพ่ือความส้าเร็จตามเป้าหมาย๓ ซึ่งก็มีความคิดคล้ายกับ Campbell Corbally and 
Ramseyer การบริหารงาน เป็นกระบวนการบริหารงาน หมายถึงวิถีทางที่หน่วยงานพิจารณาสั่งการ
และปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย๔ แม้ว่าจะมีทิศทางไปในส่วนของกระบวนแต่ส้าหรับ Holt กลับ
มองว่า การบริหาร เป็นศิลปะของการท้างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งพร้อมด้วยกระบวนการวางแผน 
การจัดองค์กร การเป็นผู้น้าและการควบคุม๕ ทางด้าน Herbert A. Simon ระบุว่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะในการท้าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท้าจนเป็นผลส้าเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้
ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท้าให้ผู้ปฏิบัติได้ท้างานจนส้าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจ
เลือก๖ ส่วน Kelling and Kallaus กล่าวไว้คล้าย ๆ กับ Herbert และ Holt ว่า การบริหารเป็น
ศิลปะเพ่ือความช้านาญที่ถูกน้ามาใช้โดยเชื่อมองค์ประกอบ 6M’s เข้าด้วยกัน ได้แก่ Manpower, 
Materials, Money, Methods, Machines และ Morale เพ่ือก้าหนดและบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ๗ ส่วน Barnard มุ่งที่จะอธิบายว่า การบริหาร หมายถึง การท้างานภายในองค์การ ซึ่งเป็น

                                                           
๑ สุปรีชา กมลาศน์, พลอากาศโท, หม่อมหลวง, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 
๒ ทองหล่อ เดชไทย, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 
๓ Wagner, J.A., & Hollenbeck, J.R. Management of organization behavior, (New 

Jersey : Prentice – Hall, 1995), p.74. 
๔ Campbell, Carbally and Ramseyer, Introduction to Education Administration, 

(Fourth ed.,Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1962), p.138. 
๕ Holt, D.H., Management principles and practices, (New Jersey: Prentice – Hall, 

1993), p.3. 
๖ Herbert A. Simon อ้างถึงใน เติมศักดิ์  ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
๗ Lewis , Keeling B. & Kallaus Norman F, Administrative Office Management, 11

th  
ed., Cincinnati, (Ohio : South-Western Education Publishing,1996), p. 3.  



๑๑ 

ระบบของการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตั งแต่สองคนขึ นไป๘ จะเห็นได้ว่านักวิชาการจากตะวันตก  
มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความหมายในไปทิศทางที่คล้ายๆ กันว่า เป็นในรูปของกระบวนการที่สามารถ
สร้างศิลปะในเชิงการบริหารงาน ซึ่งอาจจะเชื่อมโยง 4M, 6M ก็ตามแต่กระนั นจะต้องเกิดจากระบบ
การจัดการองค์กรที่เหมาะสมเพื่อการท้างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 นิยามความหมายค้าว่า การบริหารจัดการของนักวิชาการตะวันออก ดังนี  
  การบริหารจัดการเป็นการท้างานเพ่ือให้ส้าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน๙ เป็นประการส้าคัญไม่ว่าจะ
เป็นทั ง คน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร งบประมาณ วิธีการ และอ้านาจในการสั่งการ เป็นต้น
กระบวนการน้าเอาการตัดสินใจ และน้านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจนั น หมายถึง
กระบวนการน้าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑๐ เป็นภาระหน้าที่ของผู้น้าของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการ
ให้ทรัพยากรทั งที่เป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันท้างานเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันจะต้องจัดการน้าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้
อย่างดีที่สุด๑๑ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล้าดับการท้างานเป็นขั นตอน มีกลุ่มบุคคล
เป็นกลไกส้าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๑๒ 
มุ่งไปที่การใช้ศาสตร์และศิลป์น้าเอาการบริหารทรัพยากร (Resource of Administration) มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๓ ของการน้าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการที่ท้างานด้วยความเต็มใจ  ด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้๑๔ การจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๑๕ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ โดย
อาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด้าเนินงาน๑๖ 
  กล่าวได้ว่า การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการที่ใช้ทั งศาสตร์และศิลป์มาผนวกกับการ
ท้างานในองค์กรเพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและพึงพอใจแก่ผู้รับบริการหรือ
ผู้ใช้สินค้า เป็นต้น นอกจากนี  การบริหารจัดการยังมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้โดยอาศัย
                                                           

๘ Barnard  Chester I, The Function of the Executive, (Cambridge., Mass : Harvard 
University Press, 1964), p 72.  

๙ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 

๑๐ ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หน้า ๘. 

๑๑ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๗), หน้า ๒๖. 

๑๒ ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒. 

๑๓ ธีระรัตน์  กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา , (เพชรบูรณ์: คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 

๑๔ พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี: ส้านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒. 

๑๕ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 
๑๖ สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 



๑๒ 

ปัจจัยต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุดหรือที่เรียกว่า เกิดผลสั มฤทธิ์
ทางการบริหารจัดการนั นเอง 
 
ตารางที ่๒.๑  แสดงแนวคิดการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุปรีชา กมลาศน์, (๒๕๔๕, 
หน้า ๒) 

ระบบการบริหารของเฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศสได้
วางรากฐานส้าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ 
ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การ
ประสานงาน และการควบคุม 

ทองหล่อ เดชไทย, (๒๕๓๕, 
หน้า ๕) 

การบริหาร มุ่งเน้นที่การก้าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนการ
จัดการเป็นการน้าเอานโยบายและแผนไปด้าเนินให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก้าหนดไว้ 

Wagner, J.A., & 
Hollenbeck,J.R., (1995, 
p.74) 

การบริหารจัดการ ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการจัดองค์การ 
การด้าเนินงานและการควบคุมเพ่ือความส้าเร็จตามเป้าหมาย 

Campbell, Carbally and 
Ramseyer, (1962), p.138) 

การบริหารงาน เป็นกระบวนการบริหารงาน หมายถึงวิถีทางที่
หน่วยงานพิจารณาสั่งการและปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย 

Holt, D.H., (1993, p.3) การบริหาร เป็นศิลปะของการท้างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งพร้อม
ด้วยกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้น้าและการ
ควบคุม 

Herbert A. Simon, เติมศักดิ์  
ทองอินทร์, (๒๕๔๗, หน้า ๓) 

ศิลปะในการท้าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท้าจนเป็นผลส้าเร็จ 

Lewis , Keeling B. & 
Kallaus Norman F, (1996, 
p. 3) 

การบริหารเป็นศิลปะเพ่ือความช้านาญที่ถูกน้ามาใช้โดยเชื่อม
องค์ประกอบ 6M’s 

Barnard  Chester I, (1964, 
p. 72) 

การท้างานภายในองค์การ ซึ่งเป็นระบบของการร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมตั งแต่สองคนขึ นไป 

พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (๒๕๔๙, 
หน้า ๑.)  

การบริหารจัดการเป็นการท้างานเพ่ือให้ส้าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน 

ติน ปรัชญพฤทธิ์,  (๒๕๓๕, 
หน้า ๘) 

กระบวนการน้าเอาการตัดสินใจ และน้านโยบายไปปฏิบัติ 

ธงชัย สันติวงษ์, (๒๕๓๗, 
หน้า ๒๖) 

เป็นภาระหน้าที่ของผู้น้าของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั ง
ที่เป็นตัวคน และวัตถุประสานเข้าด้วยกัน 



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงแนวคิดการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีระ
พงษ์  เฉลิมจิระรัตน์,  
(๒๕๓๔, หน้า ๑๒) 

กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล้าดับการท้างานเป็น
ขั นตอน 

ธีระรัตน์  กิจจารักษ์, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

การใช้ศาสตร์และศิลป์น้าเอาการบริหารทรัพยากร 

สมคิด บางโม, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

การบริหารเป็นเรื่องของการน้าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆไป
ปฏิบัติให้เกิดผล 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 
(๒๕๓๗, หน้า ๑) 

การด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด 

 
๑) ความส าคัญของการบริหารจัดการ 

  ความส้าคัญของการบริหารจัดการอยู่ที่ผู้บริหารจะเห็นความส้าคัญในฐานะนักบริหารผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง และบางครั งก็มีอิทธิผลต่อบุคลากรในองค์กรโดยรวมทั งหมดที่จะท้าให้เกิด
ความเชื่อใจ และยอมท้าตามในค้าสั่งของผู้บริหารเพราะ นักบริหารได้ใช้ทั งศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารนั่นเอง ซึ่งนักวิชาการได้ระบุถึงความส้าคัญของการบริหารจัดการ ว่าการบริหารมีลักษณะ
ส้าคัญ ๘ ประการ ดังนี   

๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท้าหน้าที่บริหารนั นก็เรียกว่าผู้บริหาร  

๒. การบริหารเป็นงานที่มีจุดหมายทั งนี หมายความว่า ในการบริหารงานนั นจ้าเป็นต้องมี
การก้าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก้าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั นจะเป็นแนวทางในการด้าเนินงานให้ส้าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

๓. การบริหารเป็นแนวทางส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กร ดังเช่น 
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้.จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั นๆ มีนโยบายที่จะ
ท้าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินก่อสร้าง
โรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่นาพาต่อ
ความเดือดร้อนร้าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ น เช่น สิ่งเหล่านี ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

๔. การบริหารเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั งขึ นเพ่ือด้าเนินการให้
บรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงบุคคล
เดียวเท่านั น ทั งนี  เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก้าจัดทั งด้านก้าลังกายก้าลังสมองและ
เวลา จึงจ้าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน  



๑๔ 

๕. การบริหารจะได้รับผลส้าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืน ๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ทั งนี  เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือความสามารถ
ในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถใน
การบริหารให้มาบริหารในองค์กร  

๖. การบริหารจะด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช้านาญและ
การฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพ
อย่างหนึ่ง ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ้าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง 
แต่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช้านาญในการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ ฯลฯ  

๗. การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า การ
บริหารด้าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั น ก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  

๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ้าเป็นต้องท้าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กรขนาด
เล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท้าหน้าที่ในนามของ
เจ้าของธุรกิจ๑๗ 

การบริหารเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคม จ้าต้องมีกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความส้าเร็จความเรียบร้อยขึ นในองค์การ และในสังคมนั น จึง
สรุปได้ว่าการบริหารจัดการมีความส้าคัญดังต่อไปนี  

๑. การบริหารช่วยท้าให้มนุษย์ด้ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 
๒. จ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ นเป็นผลท้าให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยายงานด้านบริหารจัดการ

ให้กว้างขึ น 
๓. การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
๔. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส้าคัญในอันที่จะน้าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า 
๕. การบริหารจะช่วยชี ให้ทราบถึงแนวโน้ม ทั งในด้านความเจริญ  และความเสื่อมของ

สังคมในอนาคต 
๖. การบริหารมีลักษณะเป็นการท้างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ 
๗. การบริหารมีลักษณะที่ต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ และการวินิจฉัยสั่งการ

เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 
๘. ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวกันกับการ

บริหารอยู่เสมอ ดังนั นการศึกษาในเรื่องการบริหารจึงท้าให้มนุษย์ด้ารงชีพได้อย่างฉลาด 
๙. การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกกันได้โดยเด็ดขาด ดังกล่าวกันว่า 

การเมืองกับการบริหารนั นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน๑๘ 

                                                           
๑๗ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์บรรณกิจ, 

๒๕๔๔), หน้า ๗๘. 
๑๘ สมพงศ์ เกษมสิน, อ้างใน สายันต์ โพธิ์สิงห์, “ปัจจัยและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความส้าเร็จในการเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น”, รายงาน
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๘). 



๑๕ 

นอกจากนี  สรศักดิ์ กิตติอสุภกุล ได้กล่าวถึงความส้าคัญของการบริหารว่า มีบทบาทส้าคัญ
ต่อการด้าเนินงานขององค์กรหลายประการด้วยกันดังต่อไปนี ๑๙ 

๑. การบริหารเป็นการท้างานร่วมกันโดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่ 
๒. การบริหารเป็นเครื่องมือชี ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
๓. การบริหารเป็นเครื่องมือที่ได้ชี ให้เห็นถึงความเจริญขึ น หรือความเสื่อมถอยของสังคมใน

อนาคตได้อย่างดี 
๔. การบริหารเป็นสิ่งที่สามารถมีอยู่ควบคู่กับสังคมและการเมืองได้ เพราะสังคมและ

การเมืองจ้าเป็นต้องใช้การบริหาร 
๕. การบริหารได้มีส่วนช่วยให้มนุษย์มีการด้าเนินชีวิตที่สะดวกดีขึ น และวางแนวทางได้

อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
ลักษณะและความส้าคัญของการบริหารมี ๗ ประการคือ๒๐ 
๑. การบริหารต้องมีการก้าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด้าเนินงาน 
๒. การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม 
๓. การบริหารต้องมีการแบ่งงานกันท้า 
๔. การบริหารต้องมีการประสานงาน ร่วมมือร่วมใจสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
๕. การบริหารต้องมีทรัพยากรในการบริหาร เช่น คน เงิน วัตถุสิ่งของ 
๖. การบริหารเป็นงานของผู้บริหารหรือผู้น้า 
๗. การบริหารไม่มีตัวตน แต่สามารถวัดผลของความส้าเร็จของการบริหารด้วยประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
นอกจากนี ทางด้านสมคิด บางโม ได้มองถึงองค์ประกอบของการบริหารที่ส้าคัญ และมี

ความจ้าเป็นต่อองค์การ ดังนี  
๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด้าเนินการไปท้าไม เพ่ืออะไร และ

ต้องการอะไรจากการด้าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด้าเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลส้าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก้าหนดไว้แน่นอน 

๒. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด้าเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ้าเป็นมากขึ น 

 

                                                           
๑๙ สรศักดิ์ กิตติอสุภกุล, อ้างใน วราภรณ์ ไชยชาติ, “ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อสัมฤทธิผลของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรท้านาหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕). 

๒๐ กลม อัญชันภาติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, พิมพ์ครั งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
ธนะการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๖๐-๖๑. 



๑๖ 

๓. มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั งทรัพยากรในการบริหารทั ง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท้างานร่วมกันและที่เกิดขึ น
จริง ๆ ด้วย การน้าปัจจัยทั งหลายเบื องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่เกิด
ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ น 

๔. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั นสิ่งที่วัดผลส้าเร็จของงานว่า บรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในอันท่ีจะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน้าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน้าออกและรายได้ขององค์การ๒๑ 
  
ตารางท่ี ๒.๒  แสดงความส้าคัญของการบริหารจัดการ 
 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมยศ นาวีการ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๗๘) 

๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง  
๒. การบริหารเป็นงานที่มีจุดหมาย 

๓. การบริหารเป็นแนวทางส้าคัญ 

๔. การบริหารเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มคน  
๕. การบริหารจะได้รับผลส้าเร็จด้วยดี 
๖. การบริหารจะด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน 

๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ้าเป็นต้องท้าหน้าที่ผู้บริหารเสียเอง 

กลม อัญชันภาติ, (๒๕๔๐, 
หน้า ๖๐-๖๑) 

๑. การบริหารต้องมีการก้าหนดวัตถุประสงค์  
๒. การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ  
๓. การบริหารต้องมีการแบ่งงานกันท้า 
๔. การบริหารต้องมีการประสานงาน  
๖. การบริหารเป็นงานของผู้บริหารหรือผู้น้า  
๕. การบริหารต้องมีทรัพยากรในการบริหาร  
๗. การบริหารไม่มีตัวตน  

สมคิด บางโม, (๒๕๔๕, หน้า 
๖๒-๖๓) 

๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน  
๒. ทรัพยากรในการบริหาร  
๓. มีการประสานงานระหว่างกัน  
๔. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 
 

                                                           
๒๑ สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒-๖๓. 



๑๗ 

๒) กระบวนการบริหารจัดการ 
 ความหมายของค้าว่า “กระบวน” ในพจนาสารานุกรม ว่า “ขบวน, แบบแผน, วิธีการ, 
ชั นเชิง, เล่ห์กล, อุบาย, ล้าดับรายการ”๒๒ เมื่อใช้กับการบริหารว่า กระบวนการบริหาร จึงน่าจะ
หมายความว่า ล้าดับรายการในการบริหาร หรือ วิธีการในการบริหาร คือในการบริหารนั นจะต้องมี
ล้าดับรายการก่อนหลังว่าจะท้าอะไรก่อน และต่อ ๆ ไปจะท้าอะไร เช่น จะต้องวางแผนก่อนแล้วจึงจัด
โครงการให้เข้ารูปเข้าร่างต่อไปจึงจัดหาบุคลากรมาท้างาน รวมทั งสนับสนุนให้ก้าลังใจ แล้วจึงแนะน้า
ช่วยเหลือในการท้างานของบุคลากร จะต้องประสานงานไม่ท้างานซ ้าซ้อนกัน ต่อไปก็ต้องรายงานผล
การท้างานไปยังผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นต้น ทางด้าน Campbell Corbally and 
Ramseyer มองว่ากระบวนการบริหารหมายถึง วิถีทางที่หน่วยงานพิจารณาสั่งการและปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุถึงเป้าหมาย๒๓ ส่วน Lithchfield กล่าวว่า “กระบวนการบริหารเป็นวงจรของการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั น คือ การวินิจฉัยสั่งการ การวางโครงการการติดต่อสื่อสาร 
การควบคุมและการประเมินผลงานซ ้า๒๔ นอกจากนี  นักผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นทั ง
ผู้บริหารและผู้น้า เป็น “ผู้น้า-ผู้บริหาร” ผู้น้าสามารถสร้างคนได้ พัฒนาได้ ความสามารถในการน้าที่ดี 
เกิดจากหลายฐาน เช่นความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ความสามารถในการท้าให้งานส้าเร็จ การมี
คุณสมบัติที่คนเคารพนับถือได้ และความสามารถในการฝึกและพัฒนาผู้อ่ืนซึ่งสอดคล้องกับไอเซนฮาว 
ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น้าว่า หมายถึง ความสามารถในการท้าให้ผู้ อ่ืนท้าในสิ่งที่ต้องการโดยที่เขาเอง 
ก็อยากจะท้าซึ่งพฤติกรรมของนักบริหารมี ๑๐ ประการ คือ 

๑. นักบริหารจะต้องมั่นคง ยุติธรรม โดยไม่ลืมเรื่องสถานการณ์และรู้จักยืดหยุ่น 
๒. นักบริหารจะต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถของผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ 
๓. นักบริหารต้องไม่โอ้อวดอ้านาจ เพราะคนมาท้างานกับท่านไม่ใช่เขามาท้างานให้ท่าน 
๔. นักบริหารต้องยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง ไม่โยนความผิดให้คนอ่ืน 
๕. นักบริหารต้องตรงไปตรงมาแม้บางครั งจะต้องทนต่อความเจ็บปวดก็ตามต้องบอกถูกผิด 

ยกย่องสรรเสริญเป็น 
๖. นักบริหารต้องมีหลักมนุษยสัมพันธ์ การให้ความส้าคัญกับสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา 
๗. นักบริหารต้องริเริ่มท้าเอง หัดแปลงความคิดออกมาเป็นการกระท้าให้ผู้อ่ืนยอมรับให้ได้ 
๘. นักบริหารต้องไม่กลัวที่จะฝึกผู้ช่วยไว้แทนต้าแหน่งเมื่อท่านเลื่อนสูงขึ นไปไม่เก่งคนเดียว 
๙. บอกให้เขารู้ ไม่เก็บเรื่องเงียบ ให้เพ่ือนร่วมงานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและให้ความมั่นใจแก่

เพ่ือนร่วมงาน 
๑๐. นักบริหารต้องอ่านเรียนเสมอๆ ต้องใช้ความรู้เทคนิคแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือความก้าวหน้า

ยิ่งๆ ขึ นไป๒๕ 

                                                           
๒๒ เปลื อง ณ นคร, พจนะสารานุกรมฉบับทันสมัย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖), หน้า ๑๗. 
๒๓ Campbell, Carbally and Ramseyer, Introduction to Education Administration, 

(Fourth ed., Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1962), p.138. 
๒๔ Litchfield Edward H., “Notes on a General Theory of Administration”, Administrative 

Science Quarterly, (Vol. No. 1. June, 1956) : 3-29. 
๒๕ สุรัฐ ศิลปะอนันต์, นักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า 

๒๐๗-๒๒๔.  



๑๘ 

พฤติกรรมของผู้บริหารของเกตเซลส์และกูบา (Getzels and  Guba) ไว้ว่า บุคคลทุกกลุ่ม
ที่ผู้บริหารต้องท้างานสัมพันธ์ด้วย ต่างก็มีความต้องการที่จะเห็นผู้บริหารนั นๆ ประพฤติหรือปฏิบัติ
อย่างนั นอย่างนี ด้วยกันทั งนั น ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลรวมของความเกี่ยวพันของตัวการ  
๓ ประการ คือ 

๑. วัฒนธรรมประเพณี และความปรารถนาของสังคมท่ีผู้บริหารด้ารงต้าแหน่งอยู่ 
๒. ลักษณะเฉพาะของสถาบันที่ผู้บริหารด้ารงต้าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของสถาบันและ

ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องก้าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติและความคิดของผู้บริหารเองที่คาดคะเนว่าผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองให้ตนเองปฏิบัติอะไรและอย่างไร 

๓. ตัวบุคคล บุคลิกภาพและความต้องการหรือความจ้าเป็นเฉพาะตนของบุคคล 
ตัวการทั ง ๓ ประการดังกล่าวข้างต้น มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารในระบบ

สังคมทุกชนิด ในการปฏิบัติงานและการวางตนของผู้บริหารโดยปกติจะพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑. พฤติกรรมที่มีลักษณะว่า ผู้บริหารได้ค้านึงถึงความส้าคัญและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เป็นใหญ่  โดยพึงถือว่าการปฏิบัติงานทุกชนิดต้องสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสถาบันต้องตรง
ตามบทบาทและหน้าที่ที่สถาบันหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องก้าหนดไว้ให้ท้าโดยต้าแหน่งและความคิดนึกที่
ผู้บริหารคาดคะเนด้วยตนเองว่า  ผู้อ่ืนที่ตนเกี่ยวข้องโดยต้าแหน่ง คิดหรือต้องการให้ตนท้าอะไร 
อย่างไร ทั งภายในขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร 

๒. พฤติกรรมที่มีลักษณะว่า  ผู้บริหารได้ค้านึงถึงตัวบุคคล บุคลิกภาพของบุคคลและความ
ต้องการ หรือความจ้าเป็นของแต่ละบุคคลเป็นใหญ่  โดยถือว่าความต้องการและความจ้าเป็นของ
สถาบันไม่ส้าคัญเท่า 

๓. พฤติกรรมที่มีลักษณะว่าผู้บริหารได้ค้านึงถึงทั ง ๒ อย่าง ดังกล่าวแล้ว คือ ทั งในด้าน
ความต้องการและความจ้าเป็นของสถาบัน ภายในขอบข่ายของวัฒนธรรมประเพณีและความ
ปรารถนาของสังคมและความต้องการหรือความจ้าเป็นส่วนบุคคลโดยถือว่าการกระท้าใดต้องประสม
กลมกลืนกันให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สถาบันและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องพร้อมๆ กันไป๒๖ 

หลักส้าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ๒๗ คือ  
๑. การบริหารเป็นการท้างานกับคน และโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท้างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร 
จะต้องรับผิดชอบให้ส้าเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั นจะท้างานไม่ส้าเร็จ 
สาระส้าคัญของการบริหารในข้อนี แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส้าเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี  คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น้า และสามารท้างานเป็นทีมได้ มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 
และมีความสามารถท้าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 
                                                           

๒๖ ภิญโญ  สาธร,  การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  ส้านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), 
หน้า ๑๕-๑๖. 

๒๗ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑-๒. 



๑๙ 

๒. การบริหารท้าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท้าให้ส้าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท้าให้
ผู้บริหารจะต้องท้าให้บรรลุได้นั นจะต้องมีลักษณะส้าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้ว 
สามารถท้าให้ส้าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไป ก็ท้าให้ส้าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่้าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า 
ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการ
สุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายนั น 

๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค้าว่า ประสิทธิผล
หมายความว่า ท้างานบรรลุผลส้าเร็จตามที่ก้าหนด ส่วนค้าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า  ท้างาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือ เสียค่าใช้จ่ายต่้าสุด การท้างานให้ส้าเร็จอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้อง
ค้านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท้าให้ได้ทั งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและ  
การใช้ทรัพยากรต่้าสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่า เราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ้ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั นจะหมดสิ นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้ อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม อย่าให้เกิดสิ นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั น การบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารใ ห้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความ 
ส้าเร็จจะต้อง สามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงนั น หรือ  

วิธีในการบริหารแบบ POSDCORB เป็นกระบวนการหรือวิธีในการบริหารที่ได้รับการ 
ยกย่องมากวิธีหนึ่งอันเป็นค้าย่อของภาระหน้าที่ที่ส้าคัญของนักบริหาร ๗ ประการ ได้แก่ 

๑. การวางแผน (P-Planning) เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรม ซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลง
มือปฏิบัติเพื่อให้การด้าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การจัดองค์การ (O-Organizing) เป็นการก้าหนดโครงสร้างขององค์การโดยมีการ
พิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดย
อาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน ( Specialization) 
นอกจาก นี อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแง่ของ
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานหลัก (Line) และหน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) เป็นต้น 

๓. การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (S-Staffing) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั งนี เพ่ือให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การจัดแบ่งหน่วยงานที่ก้าหนดเอาไว้ 

๔. การอ้านวยการ (D-Directing) เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะ
ผู้น้า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ 
(Decision Making) เป็นต้น 



๒๐ 

๕. การประสานงาน (CO-Coordinating) เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวน 
การท้างานได้ต่อเนื่องและเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 

๖. การรายงาน (R-Reporting) เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามชั นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร (Communication) 
ในองค์การอยู่ด้วย 

๗. การงบประมาณ (B-Budgeting) เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท้าบัญชีการ
ควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง๒๘  

 
ตารางที ่๒.๓  แสดงกระบวนการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เปลื อง ณ นคร, (๒๕๑๖, 
หน้า ๑๗) 

ขบวน, แบบแผน, วิธีการ,ชั นเชิง, เล่ห์กล, อุบาย, ล้าดับรายการ 

Campbell, Carbally and 
Ramseyer,   (1962, 
p.138) 

วิถีทางที่หน่วยงานพิจารณาสั่งการและปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมาย 

Litchfield Edward H., 
(1956, pp.3-29) 

กระบวนการบริหารเป็นวงจรของการปฏิบัติงาน 

สุรัฐ  ศิลปะอนันต์,  (๒๕๒๗, 
หน้า ๒๐๗-๒๒๔) 

๑. นักบริหารจะต้องมั่นคง ยุติธรรม  
๒. นักบริหารจะต้องใช้ประสบการณ์ 
๓. นักบริหารต้องไม่โอ้อวดอ้านาจ  
๔. นักบริหารต้องยอมรับข้อผิดพลาด 

๕. นักบริหารต้องตรงไปตรงมา 

๖. นักบริหารต้องมีหลักมนุษยสัมพันธ์  
๗. นักบริหารต้องริเริ่มท้าเอง  
๘. นักบริหารต้องไม่กลัว 

๙. ไม่เก็บเรื่องเงียบ 

๑๐. นักบริหารต้องอ่านเรียนเสมอๆ  
ภิญโญ  สาธร,  (๒๕๒๓, 
หน้า ๑๕-๑๖) 

บุคคลทุกกลุ่มท่ีผู้บริหารต้องท้างานสัมพันธ์ด้วย ๑. วัฒนธรรม
ประเพณี  
๒. ลักษณะเฉพาะของสถาบันที่ผู้บริหารด้ารงต้าแหน่งอยู่ บทบาท
หน้าที่ของสถาบันและผู้อื่น ๓. ตัวบุคคล บุคลิกภาพ 

 
 
                                                           

๒๘ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, สมชาย  หิรัญกิตติ และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ์, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสาร จ้ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๘๖. 



๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๓  แสดงกระบวนการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เสนาะ ติเยาว์, (๒๕๔๔, หน้า 
๑-๒) 

๑. การบริหารเป็นการท้างานกับคน  
๒. การบริหารท้าให้งานบรรลุเป้าหมาย 

๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่าง ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  
๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด 

๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, สมชาย  
หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิช
ยาภรณ์, (๒๕๔๕, หน้า ๘๖) 

กระบวนการหรือวิ ธี ในการบริหารแบบ POSDCORB เป็น
กระบวนการหรือวิธีในการบริหารที่ได้รับการยกย่องมากวิธีหนึ่ง
อันเป็นค้าย่อของภาระหน้าที่ที่ส้าคัญ 

   
๒.๑.๒ ทฤษฎีทางการบริหาร 
ทฤษฎีของการบริหารเป็นศาสตร์ที่มีองค์ประกอบของความรู้ หลักและกฎเกณฑ์ที่น้ามา

จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพ่ือไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริหารแล้วน้าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง การบริหารที่จะประสบผลส้าเร็จได้นั น ก็ขึ นอยู่กับความสามารถประสบการณ์และทักษะ
ของผู้บริหาร การประยุกต์เอาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่ส้าคัญทฤษฎีทางการบริหารมี
จ้านวนมากมายเพราะนักบริหารสามารถน้ามาใช้บูรณาการหรือการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
แทบทั งสิ นซึ่งขึ นอยู่กับความสามารถของนักบริหารว่าจะน้าเอาหลักการทฤษฎีมาใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์กรของตนซึ่งในที่นี ผู้วิจัยจะได้น้าเอาทฤษฎีทางการบริหารที่ใช้กันมากเพ่ือเป็นกรณีศึกษาต่อไป 

๑) ทฤษฎีการบริหารองค์กร  
ทฤษฎีการบริหารซึ่งเป็นทฤษฎีค่อนข้างจะได้รับความนิยมของนักบริหารอย่างมากจน

นักวิชาการหลายท่านได้น้ามาเขียนในรูปของวิชาการมากมายในลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งทฤษฎีนี มี
ความเชื่อว่า เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถ
ใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระส้าคัญ
เกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างกันซึ่ง
Fayol ชาวฝรั่งเศส ผู้ที่ได้ชื่อว่า “เป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงจัดการ” มีความเห็นว่า การบริหารเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักการสากลที่สามารถน้าไปใช้กับการบริหารทุกประเภท ที่กล่าวถึงส่วน
ส้าคัญพื นฐานของการบริหารงานเรียกว่า The Elements of  Management ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม    
๕ ประการ คือ ๑) การวางแผน (To Plan) ๒) การจัดองค์การ (To Organize) ๓) การบังคับบัญชา 
(To Command) ๔) การประสานงาน (To Coordinate) และ ๕) การควบคุมงาน (To Control) ๒๙ 
ดังต่อไปนี  
                                                           

๒๙ Henry Fayol, อ้างใน จันทรานี  สงวนนาม,  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๔-๓๕. 



๒๒ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท้า การ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก้าหนดขึ นเป็นแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท้างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ้าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ้านาจหน้าที่ ทั งนี เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส้าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท้าให้ผลส้าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท้าตนเป็นตัวอย่างที่ดี
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท้างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึง จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั งขึ น และล่อง   นอกจากนี ยัง
ต้องการประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ้าอีกด้วย  หาก
โครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ้าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
คนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก้าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ นก็เป็นสิ่ง
จ้าเป็นต้องท้า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนใหเ้ข้ากันได ้และก้ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก้ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท้าไปนั นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๓๐ 

นอกจากนี  ทฤษฎีการบริหาร ๕ ประการนี ซึ่ง Fayol ยังได้ก้าหนดหลักการในการบริหาร
จัดการขึ นอีก ๑๔ ประการ เป็นส่วนประกอบส้าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
จัดการ ดังนี  

๑. การแบ่งงานกันท้า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ น ซึ่งหลักการนี จะสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ และฟาโย 
ได้ให้ความส้าคัญของอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ้านาจหน้าที่แบบเป็นทาง การของแวปเบอร์
จะได้มาจากต้าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ้านาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการ
จะได้รับจากความช้านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) 
ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน้า (Leading) และสร้างความ
ผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรคู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค้าสั่งสองค้าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท้างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค้าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท้าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค้าสั่งสองค้าสั่งนี ท้าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท้าให้เกิดการสับสนในล้าดับขั นของ
                                                           

๓๐ Price, Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๒๓ 

อ้านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ้านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา 
ไม่เชื่อฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ้านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ้ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ้านวนของระดับในล้าดับขั นของการบริหารจัดการ จ้านวน
ที่ดีที่สุดในล้าดับขั นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าใน การวางแผน (Planning) และการ
จัดการ (Organizing) ซึ่งการจ้ากัดจ้านวนของระดับขั น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท้าให้ปัญหาใน
การติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ น ส้าหรับการท้างานข้ามแผนกหรือการท้างานข้ามสายนั น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น้าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ้านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ้านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ้านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับบัญชา แต่
เป็นการก้าหนดว่า ควรมีการรวมอ้านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการกระจายอ้านาจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี ถือว่ามีความส้าคัญ เนื่องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก้าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะ
ท้าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท้างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี  ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส้าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การ ใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค้าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต้าแหน่งนั นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต้าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน  และเป็นการชี วัดว่าต้าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ้าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 



๒๔ 

(Training) และการพัฒนาก้าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก้าหนดต้าแหน่งหน้าที่ส้าหรับ
ทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต้าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท้าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท้าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส้าคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเชื่อฟัง 
(Obedience) อ้านาจ (Energy) ค้าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส้าหรับอ้านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั งหมด และท้างานอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น้าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส และ
แผนการแบ่งก้าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท้างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส้าคัญอย่างมากต่อความส้าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั งพนักงานและองค์การ รวมทั งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท้าได้ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส้าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท้างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส้าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส้าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓ . ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส้าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด้าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก้าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท้างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ้านาจหน้าที่ตามล้าดับขั น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือ  กัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญในการที่ท้าให้องค์การบรรลุผลส้าเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส้าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส้าคัญ 
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท้าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง๓๑ 
                                                           

๓๑ ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 
๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 



๒๕ 

 นอกจากนี ประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท้า และการมอบอ้านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบหน้าที่ (Function) ของนักบริหารมีอยู่  ๕ ประการตามค้าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC  

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก้าหนดแนวทางด้าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ความส้าเร็จที่จะตามมาในอนาคต 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก้าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร 

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอ้านวยการ เป็นการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการด้าเนินการ    
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น้า 

C คือ Controlling หมายถึง การก้ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร ๓๒  

ส่วนความของเห็นของ American Association of School Administration มีความเห็น
ที่ไม่แตกต่างกันมากนักเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ๓๓ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือ โครงการส้าหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก้าหนดงานที่จะท้าวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานไว้ล่วงหน้า 

๒. การแสวงหา และก้าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก้าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้งานนั นส้าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมก้าลังบ้ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ้ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อื่น และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบ
ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั นสุดท้ายเพ่ือ
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั นสุดท้าย 
เพ่ือเปรียบเทียบผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ตั งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่ส้าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 

การบริหารองค์การผู้ที่ได้ร่วมกันน้าเอาความคิดของฟาโยล์มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ ได้ขยายส่วนส้าคัญพื นฐานที่เรียกว่า The Elements of  Management ๕ ประการของ 
ฟาโยล์ มาใช้ในการจัดองค์การทางราชการโดยขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น ๗ ประการ คือ 
                                                           

๓๒ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔ - ๕. 

๓๓ American Association of School Administration, อ้างใน ธีระรตัน์ กิจจารักษ,์ เอกสารค า
สอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  คณะครศุาสตร ์สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 



๒๖ 

๑. Planning หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องท้าอะไรบ้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

๒. Organizing หมายถึง การจัดองค์การ การก้าหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน การจัด
สายการบังคับบัญชา และการก้าหนดต้าแหน่งหน้าที่ 

๓. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดอัตราก้าลัง การสรรหา การพัฒนา 
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท้างาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี ความชอบ การให้
สวัสดิการ และการให้พ้นจากงาน 

๔. Directing หมายถึง การอ้านวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการและการควบคุม
บังคับบัญชา 

๕. Coordinating หมายถึง การประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ เพ่ือด้าเนินการไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

๖. Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ เพ่ือให้สมาชิก      
ขององค์การทราบความก้าวหน้าของการด้าเนินงาน 

๗. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การควบคุมการใช้จ่าย และ 
การตรวจสอบด้านการเงิน๓๔  

การบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ที่เรียกว่า POCCC ไว้ดังนี ๓๕ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด้าเนินการไว้

ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 
๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก้าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุหน้าที่

โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน 
๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท้าให้เกิดการด้าเนินงานตามที่ได้มีการ

ก้าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาที่ดีนั นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร ๒ ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน 
และช่วยสนับสนุน ให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้การท้างานส้าเร็จ 

๕. การควบคุม (Controlling) การติดตามการด้าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
นอกจากนี ทางด้าน ภารดี  อนันต์นาวี๓๖ ได้กล่าวทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์  

๖ ประการ คือ  
 

                                                           
๓๔ Luther Gulick and Lyndall Urwick. อ้างใน จันทรานี  สงวนนาม,   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน

การบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์, ๒๕๔๓), หน้า ๓๕–๓๖. 
๓๕ คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๙ . 
๓๖ ภารดี  อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (ชลบุรี : บริษัทส้านักพิมพ์

มนตรี จ้ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



๒๗ 

๑. หลักเรื่องเวลา ถือว่า เป็นการวัดความสามารถในการผลิต โดยการจัดเวลาในการ
ผลิตและการตั งเวลามาตรฐานส้าหรับการผลิตทั งหมด ซึ่งการวัดผลผลิตของการท้างานนั น ถ้าจะวัด
ให้ถูกต้อง ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน และควรมีการก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานของเวลาที่ควรใช้ในการ
ท้างานแต่ละอย่างหรือประเภทด้วย  

๒. หลักการก้าหนดหน่วยค่าจ้าง ค่าจ้างส้าหรับบุคลากรนั นต้องเหมาะสมกับผลงานและ
อัตราค่าจ้างนั นควรพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อ ๑ นอกจากนั นผู้ปฏิบัติงานควรได้ท้างานที่เหมาะ
กับความสามารถของตนเองมากที่สุด  

๓. หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ คือ ฝ่ายบริหารควรท้าหน้าที่ด้านการ
วางแผนและประสานงาน เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติงานท้างานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ไม่ควรให้ฝ่าย
ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการคิดและวางแนวทางในการท้างาน ฝ่ายบริหารควรวางแผนโดย
ตั  งอยู ่บนพื นฐานของหลักการ เวลาและข้อมูลอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผลิต การปฏิบัติงานนั นจะต้องสะดวกรวดเร็วขึ นทันเหตุการณ์นอกจากนั น
การท้างานต้องมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม  

๔. หลักการท้างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ถือว่า วิธีการของการท้างานควรจะถูก
ก้าหนดโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติงาน) ในการจัดวิธีการ
ท้างาน แสวงหาวิธีและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและดีที่สุดมาใช้ และฝ่ายบริหารต้อง
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการท้างานตามเทคนิคนั น ๆ 
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด  

๕. หลักการควบคุมงานโดยฝ่ายบริหาร ถือว่า ฝ่ายบริหารควรได้รับการฝึกอบรมในด้าน
การบริหารซึ่งตั งอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
จัดการและการควบคุมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ น และฝ่ายบริหารต้องเป็นฝ่ายควบคุมการท้างานของ
ฝ่ายปฏิบัติงานด้วย  

๖. หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาน้าหลักการบริหารแบบทหารมาใช้ 
ควรมีการจัดองค์การให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและท้างานอย่างประสาน
สัมพันธ์กันระหว่างแผนการต่าง ๆ ในองค์การนั น โดยยึดถือความเคร่งครัดในระเบียบวินัยในการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการท้างาน 

การศึกษายังพบอีกว่าทฤษฎีการบริหาร สามารถที่จะจัดไปตามลักษณะแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรไว้ ๓ ประการ๓๗  คือ 

๑. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คือ สมาชิกในองค์การย่อมมีความปรารถนาที่จะ
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานในองค์การ การรับฟังความคิดเห็นก็ท้าให้รู้สึกว่าได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารองค์การแล้ว 

๒. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย คือ เมื่อมีความร่วมมือเกิดขึ  น
ภายในองค์การ ก็ท้าให้สมาชิกทั งหมดภายในองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน เป็นการยินยอมพร้อมใจกัน
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลทางใจอันน้าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มที 

                                                           
๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐. 
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๓. การมีส่วนร่วมท้าให้เกิดความส้านึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ คือ เป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความส้านึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในองค์การ 

กล่าวได้ว่า ทฤษฎีของการบริหารองค์กร จะเห็นว่า ความระบบการบริหารที่ผนวกกับ
หลักเกณฑ์ มีการสังเกตและทดสอบจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นส่วนของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงกัน เป็น
ข้อสรุปแบบกว้างที่ได้พรรณนาและอธิบายถึงพฤติกรรมการบริหารองค์การทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที ่มี
เหตุผลและสามารถน้าไปประยุกต์และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค้าอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ท่ัวไปและชี แนะแนวทางในการวิจัย 
 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงทฤษฎีการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
Henry Fayol, อ้างใน 
จันทรานี  สงวนนาม, 
(๒๕๔๕, หน้า ๓๔-๓๕) 

“เป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงจัดการ” มีความเห็นว่า การบริหาร
เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักการสากล ได้แก่ ๑) การวางแผน 
(To Plan) ๒) การจัดองค์การ (To Organize) ๓) การบังคับ
บัญชา (To Command) ๔) การประสานงาน (To Coordinate) 
และ ๕) การควบคุมงาน (To Control) 

Price, Alan, (2004, p.110) ๑.การวางแผน (Planning) 
๒.การจัดองค์การ (Organizing)  
๓.การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  
๔.การประสานงาน (Coordinating)  
๕.การควบคุม (Controlling)  

Henry Fayol, อ้างใน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (๒๕๔๕, 
หน้า ๖๘-๖๙) 

๑.การแบ่งงานกันท้า  
๒.อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
๓.การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว  
๔.สายการบังคับบัญชาตามอ้านาจหน้าที่  
๕.การรวมอ้านาจ  
๖.การมีเป้าหมายเดียวกัน  
๗.หลักความเสมอภาค  
๘.การออกค้าสั่ง  
๙.ความคิดริเริ่ม  
๑๐.ความมีระเบียบวินัย  
๑๑.ค่าตอบแทน  
๑๒.ความมั่นคงในงาน  
๑๓.ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส้าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ของ
องค์การ  
๑๔.ความสามัคคี  
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ตารางท่ี ๒.๔ แสดงทฤษฎีการบริหารจัดการ  (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร   
ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), 
(๒๕๔๙, หน้า ๔–๕) 

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน  
O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร  
S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร  
D คือ Directing หมายถึง การอ้านวยการ  
C คือ Controlling หมายถึง การก้ากับดูแล  

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, (๒๕๔๒, 
หน้า ๖๗) 

๑. การวางแผน หมายถึง การวางแผน 

๒. การแสวงหา และก้าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ 
๓. การเสริมก้าลังบ้ารุง หมายถึง การบ้ารุงขวัญ 

๔. การประสานงาน หมายถึง ผู้แทนของหน่วยงานย่อย 

๕. การประเมินผลงาน หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

Luther Gulick and  
Lyndall Urwick, อ้างใน 
จั น ท ร า นี   ส ง ว น น า ม  , 
(๒๕๔๕, หน้า ๓๕–๓๖) 

๑. Planning หมายถึง การวางแผน 

๒. Organizing หมายถึง การจัดองค์การ  
๓. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล  
๔. Directing หมายถึง การอ้านวยการ  
๕. Coordinating หมายถึง การประสานงาน 

๖. Reporting หมายถึง การรายงานผล 
๗. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐ
กิจ, (๒๕๔๙, หน้า ๙) 

๑. การวางแผน หมายถึง การสร้างทางเลือก 

๒. การจัดองค์การ หมายถึง การก้าหนดโครงสร้าง 

๓. การบังคับบัญชา หมายถึง การท้าให้เกิดการด้าเนินงาน 

๔. การประสานงาน หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน  
๕. การควบคุม การติดตามการด้าเนินงาน 

ภารดี  อนันต์นาวี, (๒๕๕๒, 
หน้า ๑๕) 

๑. หลักเรื่องเวลา  
๒. หลักการก้าหนดหน่วยค่าจ้าง  
๓. หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ  
๔. หลักการท้างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
๕. หลักการควบคุมงานโดยฝ่ายบริหาร  
๖. หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี ๒.๔ แสดงทฤษฎีการบริหารจัดการ  (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
Luther Gulick and 
Lyndall Urwick, อ้างใน 
จันทรานี  สงวนนาม , 
(๒๕๔๕, หน้า ๓๕–๓๖) 

๑. Planning หมายถึง การวางแผน 
๒. Organizing หมายถึง การจัดองค์การ  
๓. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล  
๔. Directing หมายถึง การอ้านวยการ  
๕. Coordinating หมายถึง การประสานงาน 
๖. Reporting หมายถึง การรายงานผล 
๗. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ 

 
ทฤษฎีความต้องการของ Maslow’s Hierarchy of Needs Theory ตามล้าดับขั นของ 

มาสโลว์ ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักวิจัยทั่วไปว่าเป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ในองค์การว่าเมื่อตอบสนองความต้องการได้แล้วจะสามารถท้าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติหรือ
คุณภาพของงานเพ่ิมมากขึ น ซึ่งในเรื่องความต้องการนี  ได้มีนักจิตวิทยากล่าวและให้อรรถาธิบายไว้
มากมาย มาสโลว์ เป็นคนแรกที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้และเป็นที่ยอมรับกัน
แพร่หลาย สมมติฐานดังกล่าวมีความส้าคัญเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนี คือ 

๑. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีที่สิ นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั น
ขึ นอยู่กับว่า เขามีสิ่งนั นยู่แล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
อย่างอ่ืนจะเข้ามาแทนที่กระบวนการนี ไม่มีสิ นสุด และจะเริ่มตั งแต่เกิดจนกระท่ังตาย 

๒. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

๓. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล้าดับขั นตอนตามล้าดับความส้าคัญ (A hierarchy of  
need) กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับต่้าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะ
เรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที (Demand satisfaction) 

Maslow ได้แบ่งล้าดับขั นของความต้องการได้ดังต่อไปนี  
๑. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั นมูลฐานของ

มนุษย์  และเป็นสิ่งจ้าเป็นที่สุดส้าหรับการด้ารงชีวิต ร่างกายจะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วง
ระยะเวลาและสม่้าเสมอ ถ้าร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว ชีวิตก็ด้ารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการ
เหล่านี  ได้แก่ อาหาร อากาศ น ้าดื่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน และ
ความต้องการทางเพศ ฯลฯ 

๒. ความต้องการความปลอดภัย (Security needs) เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ มีความ
ปรารถนาที่จะได้รับความคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ ที่จะมีต่อร่างกาย เช่น อุบัติเหตุอาชญากรรม 
ฯลฯ   
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๓. ความต้องการทางสังคม (Social belonging need) เมื่อความต้องการสองประการ
แรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยู่ในระดับสูงกว่า ก็จะเข้าครอบง้าพฤติกรรมของบุคคล
นั น ความต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นเข้าร่วมและได้รับการยอมรับเป็น
มิตรภาพและความรักจากเพ่ือนร่วมงาน  

๔. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem or egoistic needs) ความ
ต้องการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความส้าเร็จ ความรู้ความสามารถ การนับถือ
ตนเอง ความเป็นอิสระและเสรีภาพ เป็นต้น 

๕. ความต้องการที่จะได้รับความส้าเร็จตามความนึกคิด (Self-realization or self-
actualization needs) ความต้องการขั นสูงสุดนั นเป็นความต้องการพิเศษ ซึ่งคนธรรมดาเป็นส่วนมาก
นึกอยากจะเป็นนึกอยากจะได้แต่ไม่สามารถเสาะหาได้ การที่บุคคลใดบรรลุถึงความต้องการในขั นนี ก็
ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษไป๓๘ที่การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในแต่ละขั นซึ่งผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความส้าคัญกับความต้องการดังกล่าวเพ่ือเป็นแรกระตุ้น หรือแรงขับด้าน
จิตใจให้เกิดก้าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป 

ทฤษฏีแรงจูงใจ ของ Hertzberg ทีไ่ด้ท้าการทดลองโดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงานประมาณ 
๒๐๐ คน ถึงปัจจัยที่ท้าให้เกิดความพอใจ และไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ผลจากการสอบถาม 
Hertzberg ได้แบ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบเกี่ยวกับแรงจูงใจออกเป็น ๒  ประเภท คือ 

๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ  (Hygiene  Factors) เป็นปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติงานคาดหวัง
ว่าจะได้รับจากการท้างาน ถ้าขาดปัจจัยเหล่านี จะก่อให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน  แต่ถ้ามีก็
ไม่ถึงกับก่อให้เกิดความพอใจ ทั งนี เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าเขาต้องได้รับอยู่แล้ว ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความไม่พอใจ (Hygiene Factors) แบ่งออกเป็น ๑) นโยบายและการบริหาร ๒) วิธีการ
บังคับบัญชา ๓) เงินเดือน ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ๕) สภาพการท้างาน 
๖) ความมั่นคงของงาน ๗) สถานภาพ ๘) ชีวิตส่วนตัว 

๒. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจ (Motivator Factors)  เป็นปัจจัยที่ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจในการท้างาน  และจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  ปัจจัยเหล่านี ถึงจะไม่มีให้ผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้ามีก็จะ
ก่อให้เกิดความพอใจขึ นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจนี ได้แก่ ๑) ความส้าเร็จในการท้างาน ๒) ตัวงาน 
๓) การได้รับการยอมรับ ๔) ความรับผิดชอบ ๕) ความก้าวหน้า๓๙ 

ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการ “หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่
เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังหรือ
ดีเกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการในทางตรงกันข้ามความไม่พึงพอใจ  หมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่้า

                                                           
๓๘ Maslow, Abraham Harold, Motivation and Personality, (New York: Harber and 

Brother, 2000), p. 80-81. 
๓๙ Herzberg Frederick, Work and the Nature of Man, (Ohio: Word Publishing Co, 

1966), p. 15-16. 



๓๒ 

กว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ”๔๐ ที่แสดงถึงความยินดีหรือความผิดหวังอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่แต่ละบุคคลเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการหรือบริโภคผลิตภัณฑ์จริง ๆ เมื่อเทียบกับ
ความคาดหวังเดิมของลูกค้า”๔๑ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีดังนี   
๑. ผลิตภัณฑ์บริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ น เมื่อได้รับบริการที่มีลักษณะ

คุณภาพ และระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์กรบริการ และค้านึงถึง
คุณภาพของการน้าเสนอบริการเป็นส่วนส้าคัญยิ่งในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

๒. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับบริการ
ยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้รับบริการ 
ทั งนี เจตคติของผู้รับบริการที่มีต่อราคาค่าบริการที่มีราคาสูง เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง 
ในขณะที่ลูกค้าบางคนจะพิจารณาราคาค่าบริการตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ เป็นต้น 

๓. สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเม่ือผู้รับบริการมีความต้องการย่อมก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท้าเลที่ตั งและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการจึงเป็นเรื่องส้าคัญ 

๔. การส่งเสริมแนะน้าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก  ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มี
อยู่ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

๕. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการล้วนเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส้าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั งสิ น ผู้บริหารการ
บริการที่วางนโยบายการบริการ โดยค้านึงถึงความส้าคัญของผู้รับบริการเป็นหลักย่อมสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการที่
ตระหนักถึงผู้รับบริการเป็นส้าคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการผู้ที่มารับบริการด้วย
ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส้านึกของการบริการ 

๖. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร สถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ
การใช้สีสัน การจัดแบ่งพื นที่เป็นสัดส่วน  ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ เช่น 
กระดาษจดหมาย-ซอง เป็นต้น 

๗. กระบวนการบริการ  วิธีการน้าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส้าคัญในการ
สร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดการระบบ การบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ผู้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
ถูกต้องมีคุณภาพ  เช่น  การน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูล 

 
                                                           

๔๐ จิตตินันท์  เดชะคุปต์, “ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถานรับเลี ยงเด็กในเขต
กรุงเทพมหานคร: ความต้องการ รูปแบบ และคุณภาพ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร :  ส้านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙. 

๔๑ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, การวางแผนการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๗๖. 



๓๓ 

รูปแบบของแรงจูงใจเป็น ๕ ประเภท ดังนี  
๑.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคล

พยายามที่จะประกอบพฤติกรรม ที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of 
Excellence) ที่ตนตั งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ จะไม่ท้างานเพราะ หวังรางวัล  แต่ท้าเพ่ือจะ
ประสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีลักษณะส้าคัญ ดังนี  

๑.๑ มุ่งหาความส้าเร็จ (Hope of Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure) 
๑.๒ มีความทะเยอทะยานสูง 
๑.๓ ตั งเป้าหมายสูง 
๑.๔ มีความรับผิดชอบในการงานดี 
๑.๕ มีความอดทนในการท้างาน 
๑.๖ รู้ความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง 
๑.๗ เป็นผู้ที่ท้างานอย่างมีการวางแผน 
๑.๘ เป็นผู้ที่ตั งระดับความคาดหวังไว้สูง 

๒. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affinitive Motive) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ มักจะเป็นผู้ที่ 
โอบอ้อมอารี เป็นที่รักของเพ่ือน มีลักษณะเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแล้วผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์มักจะเป็น ครอบครัวที่อบอุ่น บรรยากาศในบ้านปราศจากการแข่งขัน พ่อแม่  ไม่มี
ลักษณะข่มขู่ พ่ีน้องมีความรักสามัคคีกันดี ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์จะมีลักษณะส้าคัญ ดังนี  

๒.๑ เมื่อท้าสิ่งใด เป้าหมายก็เพ่ือได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 
๒.๒ ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กล้าแสดงออก 
๒.๓ ตั งเป้าหมายต่้า 
๒.๔ หลีกเลี่ยงการโต้แย้งมักจะคล้อยตามผู้อื่น 

๓. แรงจูงใจใฝ่อ้านาจ (Power Motive) ส้าหรับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อ้านาจนั น พบว่า ผู้ที่มี
แรงจูงใจแบบนี ส่วนมาก มักจะพัฒนามาจาก ความรู้สึกว่า ตนเอง "ขาด" ในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ 
อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ท้าให้เกิดมีความรู้สึกเป็น "ปมด้วย"  เมื่อมีปมด้วย จึงพยายามสร้าง 
"ปมเด่น" ขึ นมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด ผู้มีแรงจูงใจใฝ่อ้านาจจะมีลักษณะส้าคัญ ดังนี  

๓.๑ ชอบมีอ้านาจเหนือผู้อ่ืน ซึ่งบางครั งอาจจะออกมาในลักษณะการก้าวร้าว 
๓.๒ มักจะต่อต้านสังคม 
๓.๓ แสวงหาชื่อเสียง 
๓.๔ ชอบเสี่ยง ทั งในด้านของการท้างาน ร่างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ 
๓.๕ ชอบเป็นผู้น้า 

๔. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) ผู้ที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี มักเป็นผู้ที่
ได้รับการเลี ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไป บางครั งพ่อแม่อาจจะใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป  ดังนั น
เด็กจึงหาทางระบายออกกับผู้อ่ืน หรืออาจจะเนื่องมาจากการเลียนแบบบุคคลหรือจากสื่อต่างๆ ผู้มี
แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว จะมีลักษณะที่ส้าคัญดังนี  

๔.๑ ถือความคิดเห็นหรือความส้าคัญของตนเป็นใหญ่ 
๔.๒ ชอบท้าร้ายผู้อ่ืน ทั งการท้าร้ายด้วยกายหรือวาจา 



๓๔ 

๕. แรงจูงใจใฝ่พ่ึงพา (Dependency Motive) สาเหตุ ของการมีแรงจูงใจแบบนี ก็เพราะ
การเลี ยงดูที่พ่อแม่ทะนุถนอมมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ 
พ่ึงพา จะมีลักษณะส้าคัญ ดังนี  

๕.๑ ไม่ม่ันใจในตนเอง 
๕.๒ ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง มักจะลังเล 
๕.๓ ไม่กล้าเสี่ยง 
๕.๔ ต้องการความช่วยเหลือและก้าลังใจจากผู้อื่น๔๒  
 

ตารางท่ี ๒.๕  แสดงทฤษฎีความต้องการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ทฤษฎีความต้องการของ Maslo, Hierarchy  
Maslow, Abraham 
Harold, (2000, p. 80-81) 

๑. ความต้องการทางร่างกาย  
๒. ความต้องการความปลอดภัย 
๓. ความต้องการทางสังคม 
๔. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม  
๕. ความต้องการที่จะได้รับความส้าเร็จตามความนึกคิด  

Herzberg  Frederick, 
(1966, p. 15-16) 

๑ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ  (Hygiene  Factors)   
๒. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจ (Motivator Factors)   

จิตตินันท์  เดชะคุปต์, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๙) 

ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่้ากว่าความคาดหวัง 

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา,           
(๒๕๔๔, หน้า ๗๖) 

เป็นความรู้สึกที่แสดงถึงความยินดีหรือความผิดหวังอันเป็นผลสืบ
การที่แต่ละบุคคลเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๓๐) 

๑. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive)  
๒. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affinitive Motive) 
๓. แรงจูงใจใฝ่อ้านาจ (Power Motive)  
๔. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive)  
๕. แรงจูงใจใฝ่พ่ึงพา (Dependency Motive)  

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร  ทบทวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

จากทัศนะต่างๆ  ของนักวิชาการที่มีความหมายหลากหลายขององค์การแต่ละแห่งย่อมมีรูปแบบหรือ
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบฉบับของตนเองและมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์การ เป็นต้นว่า
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในองค์การขั นตอนและกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ ไม่ว่าองค์การ
ไหนก็ตามที่จะประสบความส้าเร็จได้นั นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่มี
เอกลักษณ์ และถือเป็นพฤติกรรมขององค์การที่แตกต่างกันออกไปจากองค์การหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
                                                           

๔๒ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ), หน้า 
๒๓๐. 



๓๕ 

กับองค์การอีกแห่งหนึ่ง ทั งนี อาจเกิดจากผู้ที่เริ่มก่อตั งองค์การ ได้สร้างเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อก้าหนด
ต่างๆ เหล่านั นไว้ เพ่ือที่จะให้ผู้ที่เข้ามาท้างานในองค์การได้ทราบถึงขั นตอน วิธีการท้างาน ตลอดจน
กระบวนการต่างๆ ภายในองค์การแล้วบุคลากรในองค์การก็ได้มีการยึดถือเป็นแบบแผนปฏิบัติและ
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันทั งองค์การ  

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า 

ความหมายการบริหารจัดการน ้า หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา การจัดสรรและ
ใช้ประโยชน์ การป้องกัน และการฟื้นฟูลุ่มน ้าแม่น ้าล้าคลองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและ
ยั่งยืน จากนักคิดนักวิจัยได้เสนอแนวความคิดว่าการบริหารจัดการน ้านั น มีความหมายของการบริหาร
จัดการน ้า มีวิธีการด้าเนินการในพื นที่รับประโยชน์จากน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั งในด้านการจัดหา 
การพัฒนา การเก็บรักษาซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป เพ่ือให้สิ่งที่ด้าเนินการนั นบังเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ๔๓ ซึ่งจะน้าไปสู่
การบริหารจัดการน ้า เป็นวิธีการหรือกิจกรรมด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน ้า การจัดสรรน ้า 
การป้องกัน และแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน ้า และการป้องกัน แก้ไขมลพิษทางน ้า เพ่ือให้สามารถใช้น ้า
ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด๔๔ ด้วยความสมเหตุสมผลต่อการบริหารจัดการน ้า เป็นกระบวนการในการ
จัดหาน ้า จัดสรร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากน ้า อย่างยั่งยืน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
น ้าในทุกพื นที่๔๕ มีความเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อการบริหารจัดการน ้าความหมายโดยรวมของการ
บริหารจัดการน ้า ตามมาตรการ วิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปัญหา การวางแผน 
การก้าหนดนโยบาย การพิจารณาตัดสินใจในการด้าเนินการจัดหา จัดสรร อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้า และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรมและยั่งยืน 

๒.๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ า๔๖ 
น ้ามีความจ้าเป็นทั งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการ

พัฒนาประเทศ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การประกอบอาหาร ช้าระร่างกาย การเพาะปลูกเลี ยงสัตว์ 
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น ้าอ่ืน ๆ ในภาคอุตสาหกรรมต้องใช้น ้าในขบวนการผลิตโดยใช้
ล้างของเสีย หล่อเครื่องจักรและระบายความร้อน น ้าจึงเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญอย่างมากและเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า จึงมีความจ้าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรับรู้ ตระหนักและเข้าใจอย่างลึกซึ งต่อวงจรการ
เกิดน ้าในระบบนิเวศธรรมชาติของป่าต้นน ้า เป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปกป้อง 

                                                           
๔๓ เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๐), 

หน้า  ๑๐. 
๔๔ ปธาน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า , รายงานการ

วิเคราะห์โครงการปรับ ภาคราชการสู่ยุคโลกาภิวัตน์, พิมพ์ครั งที่ ๒, (โรงพิมพ์กองกลาง : ส้านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕.  

๔๕ กรมทรัพยากรน ้า, การบริหารจัดการน้ าของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน ้า, 
๒๕๔๖, (อัดส้าเนา).  

๔๖ กรมทรัพยากรน ้า, แนวคิดเกี่ยวกับลุ่มน้ า, มปป., [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.dnp.go.th/ 
watershed/class. (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๓๖ 

ดูแลรักษา อนุรักษ์ป่าต้นน ้า การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้มีปริมาณและคุณภาพน ้าใสสะอาดไหล
ตลอดทั งปี อีกทั งในอนาคตจ้านวนประชากรเพ่ิมมากขึ น การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ นจ้าเป็นต้องใช้น ้าปริมาณเพ่ิมมากขึ นตามไปด้วย  ในขณะที่ปริมาณน ้ามีจ้านวน
จ้ากัดทั งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ จึงจ้าเป็นต้องมีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด๔๗ ด้วยเหตุนี จึงท้าให้เกิดค้าถามว่า “การ
จัดการทรัพยากรน ้า” คืออะไร มีเป้าหมายหลักการและ วิธีการของการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างไร 
ดังนี  

ความหมายของการจัดการทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าได้นิยามความหมายของการ
จัดการทรัพยากรน ้าไว้ว่า “การจัดการทรัพยากรน ้า คือ การด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันอย่างบูรณาการ เกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตลุ่มน ้า”๔๘ และ 
การจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนทุก
พื นที่มีน ้าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียงในทุกฤดูกาล มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรน ้า อย่างมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม มีการอนุรักษ์ต้นน ้าล้าธาร ทรัพยากรน ้าและแหล่งน ้า มีการแก้ไขปัญหาน ้า
ท่วมที่เป็นเหตุท้าให้เกิดการสูญเสียทั งชีวิต และทรัพย์สิน ทั งจากการที่เกิดเองตามธรรมชาติ และโดย
ที่มนุษย์เป็นเหตุท้าให้เกิดขึ น และมีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า ทั งที่เกิดขึ นเองโดยธรรมชาติและที่
มนุษย์ท้าขึ น โดยมีการบริหารเชิงยุทธ์ด้วยความคิดและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เร่งรัดด้าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ประชาชนพ้นจากความเดือดร้อนให้ทั่วทุกลุ่มน ้า 

ปราโมทย์  ไม้กลัด ได้อธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรน ้า ว่า “การจัดการ
ทรัพยากรน ้า หมายถึง การด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน ไม่ใช่เฉพาะการส่งน ้า
หรือเอาไปแจก แต่เป็นการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ และสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน ้า
ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน ้า ปัญหาน ้าท่วม และปัญหาน ้าเสีย”๔๙ ความส้าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรน ้า คือการจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากทรัพยากรน ้า และต้องจัดการ
ควบคู่กับป่าต้นน ้าด้วย ความส้าคัญของงานอนุรักษ์ต้นน ้าตอนบนนั น เปรียบเสมือนแหล่งน ้าธรรมชาติ
ที่สามารถให้น ้าต่อพื นราบหรือพื นที่ตอนล่างได้มากพอตลอดเวลาและมีคุณภาพดีตามที่ต้องการ  ใน
กรณีท่ีพื นที่ป่าถูกท้าลายน ้าอาจไม่ถูกเก็บไว้ในดิน มักก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง และ
การมีน ้ามากเกินไปในฤดูฝนซึ่งจะแปรสภาพ อุทกภัยโดยเฉพาะในเขตร้อน นักจัดการลุ่มน ้าจ้า ต้องมี
การสร้างอ่างหรือเขื่อนเก็บน ้าเพ่ือทดแทนดินที่ไม่สามารถเก็บน ้าได้ อ่างหรือเขื่อนอาจจะมีการยกเลิก
ไปถ้ามีการพัฒนาที่ดินให้มีสมรรถภาพในการเก็บน ้าได้ อย่างไรก็ตามการสร้างอ่างหรือเขื่อนเก็บน ้า
เพ่ือเอาไว้ใช้สอย เป็นหลักประกันในการมีน ้าใช้สอยได้ตามเวลาที่ต้องการ อีกทั งยังช่วยให้น ้าที่มี

                                                           
๔๗ ปราโมทย์ ไม้กลัด, คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย, (นนทบุรี : สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม

ชลประทาน, ๒๕๒๕.), หน้า ๖. 
๔๘ กรมทรัพยากรน ้า, การจัดการทรัพยากรน้ า, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dwr.go.th/ 

contents. (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๔๙ ปราโมทย์ ไม้กลัด, ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ าในประเทศไทย, เอกสารประกอบการ

บรรยาย, (เชียงใหม ่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗. 



๓๗ 

ตะกอนปนอยู่ใสสะอาดขึ น ท้าให้สามารถน้าน ้ามาใช้ได้และลดต้นทุนในการท้าความสะอาดน ้า๕๐ น ้า
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์อนันต์และมีโทษมหันต์ หากไม่ได้มีการจัดการและควบคุมที่ดีพอ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าจ้าเป็นจะต้องอาศัยการวางแนวการจัดการและพัฒนาแหล่งน ้า และ
การควบคุมปริมาณและอัตราการไหลของน ้าให้พอเหมาะ พร้อมทั งค้านึงถึงคุณภาพและระยะเวลา
การไหลของน ้าในเวลาเดียวกันด้วย นอกจากนี การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าจะต้องพิจารณาควบคู่กับการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าทุกประเภทร่วมกันให้บังเกิดผลคุ้มค่ามากที่สุดเพราะการใช้ประโยชน์
จากน ้าแต่ละประเภทจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ยาก๕๑ 

สรุป การจัดการทรัพยากรน ้าจึงหมายถึง การด้าเนินการเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าและ
ทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขตลุ่มน ้าร่วมกัน โดยจัดการทรัพยากรน ้าให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและทั่วถึง
กันอย่างยุติธรรม และการจัดการทรัพยากรน ้ามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต หากไม่มีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าจะท้าให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาวิกฤตการณ์ของน ้าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามมา ด้วยเหตุนี การจัดการทรัพยากรน ้าจึงมีความส้าคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
ในการจัดการเพื่อให้น ้ามีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม โดยเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรน ้าจะ
ได้กล่าวต่อไป 

เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรน ้า การจัดการทรัพยากรน ้า  มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการณ์น ้า ได้แก่ การขาดแคลนน ้า อุทกภัย คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม อย่างเป็นรูปธรรม ทั ง
ในระยะสั น และระยะยาว ให้ปัญหาบรรเทาหรือก้าจัดจนหมดสิ นไป และเพ่ือให้ทุกๆ สิ่งในสังคม ทั ง
คน สัตว์และพืช ฯลฯ มีการด้าเนินชีวิตที่ดี มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาทางเศรษฐกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีน ้าใช้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง๕๒ เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรน ้าตามกรอบ
แนวความคิดในการจัดท้านโยบายน ้าแห่งชาติ มีอยู่ว่า การจัดท้านโยบายน ้าแห่งชาติมุ่งเน้น
กระบวนการประสานงาน การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน ้าร่วมกับทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยค้านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ โดยมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดทั งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมวิสัยทัศน์น ้าแห่งชาติ และภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการองค์กร ระบบกฎหมาย ในการใช้ทรัพยากรน ้าอย่าง
เป็นธรรม ยั่งยืน โดยค้านึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ๕๓ เป้ามายของการจัดการ
ทรัพยากรน ้าเพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ทั งภาครัฐและชุมชน ในการร่วมกัน
จัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื นที่มีความ
                                                           

๕๐ กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร, การบริหารจัดการน้ าและการ
พัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน, (กรุงเทพมหานคร : กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะ กรมส่งเสริม
การเกษตร, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐. 

๕๑ พระสมบูรณ์ ปูรณปุญโญ (พุ่มจันทร์), “บทบาทของพระสงฆ์วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ต้าบลแม่สาบ อ้าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม”่, การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔)  

๕๒ กรมทรัพยากรน ้า, การจัดการทรัพยากรน้ า, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dwr.go.th/ 
contents. (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙). 

๕๓ พงศธร โสภาพันธุ์ และคณะ, โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองการจัดการน้ า
ชลประทานส าหรับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๘. 



๓๘ 

ต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันไป เป้าหมายการจัดการทรัพยากรน ้าของภาครัฐจึงต้องตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้าให้เพียงพอ ทันต่อความต้องการใช้งาน ไม่ท่วมขัง
และมีคุณภาพน ้าที่ดี ซึ่งการจัดการทรัพยากรน ้าต้องมีแนวคิดในการจัดการว่าจะต้องวางแผนการ
จัดการทรัพยากรน ้าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายสรุปเป้าหมายการจัดการทรัพยากรน ้า  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการณ์น ้า ได้แก่ การขาดแคลนน ้าอุทกภัย คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม อย่างเป็นรูปธรรม ทั งใน
ระยะสั น และระยะยาว ให้ปัญหาบรรเทาหรือก้าจัดจนหมดสิ นไป และเพ่ือให้มีการด้าเนินชีวิตที่ดี  
มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีน ้าใช้อย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นกระบวนการประสานงาน การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน ้าร่วมกับทรัพยากร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยค้านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ 

หลักการของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในอดีตการบริหารจัดการน ้าชลประทาน  
เป็นกิจกรรมที่ด้าเนินการในภาครัฐ เป็นการลงทุนทั งในระดับการศึกษา การส้ารวจ การออกแบบ 
การก่อสร้าง การส่งน ้าและบ้ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของโครงการ  แต่ด้วยกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับชาติ 
World Trade Organization (WTO) หรือ Asian Development Bank (ADB) ที่มีเงื่อนไขต่อการ
บริหารจัดการน ้าชลประทานที่ต้องการให้ผู้ใช้น ้าได้มีบทบาทในการ่วมรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ 
รวมถึงการบ้ารุงรักษาระบบชลประทานที่ผู้ใช้น ้าได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนั นเทคโนโลยีต่างที่ภาครัฐ
ได้พัฒนามาในอดีต จ้าเป็นต้องเผยแพร่ และถ่ายทอดให้ผู้ใช้น ้าได้รับทราบ เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการด้วยตัวเอง ดังนั นการจัดระบบการควบคุมการใช้น ้าชลประทานจึงเป็นสิ่งส้าคัญในการก้าหนด
ขอบเขตและบทบาทของภาครัฐและผู้ใช้น ้าในอนาคต๕๔ 

หลักการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมชลประทาน มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ใช้น ้าชลประทานได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก้ากับดูแล และบริหารระบบชลประทานในทุกระดับและทุก ๆ ด้านเกษตรกร
ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ทั งในด้านการปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารชลประทาน และ
ในด้านสถาบันองค์กร ในรูปของการปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมในการก้าหนดบทบาทและ 
ความรับผิดชอบขององค์กรเกษตรกรเอง การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วมนอกจากจะ
เป็นการเพ่ิมบทบาทให้กับเกษตรกรเองในเรื่องการบริหารจัดการระบบชลประทานแล้วยังหมาย
รวมถึงการถ่ายโอนหน้าที่บางประการในการจัดการชลประทานจากภาครัฐไปยังองค์กรกลุ่มผู้ใช้น ้า
หรือภาคเอกชน หากแต่การบริการจัดการน ้าชลประทานแบบมีส่วนร่วมไม่ได้หมายถึงเฉพาะองค์กร 
และเกษตรที่เก่ียวข้องเท่านั น แต่ยังหมายถึงความจ้าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานด้าน
ชลประทานที่มีต่อผู้ใช้น ้า ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงจากผู้ด้าเนินงานและบ้ารุงรักษา มาเป็น
การให้ค้าแนะน้าทางด้านวิชาการ การสนับสนุนงานบริการและส่งเสริมศักยภาพองค์กรผู้ใช้น ้าใน
ประเทศไทย รวมถึงความพยายามในการพัฒนาผลประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมอีกด้วย 

                                                           
๕๔ พงศธร โสภาพันธุ์ และคณะ, โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองการจัดการน้ า

ชลประทานส าหรับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๘. 



๓๙ 

ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย ซึ่งสรุปหลักจัดการทรัพยากรน ้าได้ ๕ ประการ๕๕ ดังนี  

๑. การพัฒนาแหล่งน ้า หรือการจัดการน ้า มุ่งถึงการจัดหาน ้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของกรมทรัพยากรน ้า วางแผนการใช้น ้าอย่างมีระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดมีการใช้อย่างยั่งยืน 

๒. การจัดสรรน ้าให้มีประสิทธิภาพ งานจัดสรรน ้าและใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละ
ลุ่มน ้า จ้าเป็นที่จะต้องมีระบบจัดกิจกรรม งานจัดสรร และการใช้ทรัพยากรน ้าที่มีประสิทธิภาพ 

๓. การอนุรักษ์แหล่งน ้าในลุ่มน ้า ลุ่มน ้าประกอบด้วย พื นที่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
พื นที่ต้นน ้า ต้องอนุรักษ์ระบบป่า ในแหล่งน ้าธรรมชาติบางแห่งตื นเขินมีวัชพืช สิ่งเหล่านี เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาน ้าให้มีคุณภาพดี เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาแหล่งน ้าดูแลล้าน ้า
ให้มีคุณภาพ 

๔. การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม เป็นกิจกรรมส้าคัญ เพราะธรรมชาติประเทศไทยเราตั งอยู่ใน
เขตฝนตกมาก ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมในเขตภาคเหนือ 

๕. การควบคุมคุณภาพน ้า ซึ่งในขณะนี เป็นปัญหาส้าคัญของประเทศ ทั งในชุมชนเล็ก
ชุมชนใหญ่ รวมทั งพื นที่เกษตรกรรม ประสบปัญหาเน่าเสีย 

อีกทั ง การบริหารจัดการน ้าที่ดี จะต้องสอดคล้องกับทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในลุ่มน ้าด้วย 
นับตั งแต่ที่ดิน รวมไปถึงทรัพยากรคน การบริหารจัดการน ้าหากไม่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมย่อมไม่
ส้าเร็จ โดยเฉพาะการให้สิทธิ์ในการใช้น ้า ดังต่อไปนี  

๑. การพัฒนาแหล่งน ้าหรือจัดหาน ้าเพ่ือประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันเราประสบปัญหา 
การขาดแคลนน ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง จึงต้องมีระบบจัดการแหล่งน ้าบาดาลและแหล่งน ้าผิว
ดินเพ่ือกักเก็บน ้าในพื นที่ต่าง ๆ กระจายไปทั่วทุกชุมชน ระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ หรือจังหวัด 
เพ่ือให้มีแหล่งน ้าใช้ในหน้าแล้งอย่างเพียงพอในทุกพื นที่ลุ่มน ้า ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพ
พื นที่และสภาพภูมิประเทศที่สามารถพัฒนาได้ โดยการพัฒนาไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

๒. การจัดสรรและใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม ในแต่ละพื นที่ซึ่งมีน ้า
ตามธรรมชาติ หรือแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาไว้ จะต้องมีกระบวนการเพ่ือให้การน้าน ้าที่มีอยู่ในแต่
ละสภาวะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม กระบวนการที่จะ
ด้าเนินการจัดสรร ควบคุม ก้ากับการใช้น ้าในแต่ละกลุ่มนั นต้องมีความชัดเจนเหมาะสมกับสภาวะของ
ประเทศและชุมชน ซึ่งเทคนิควิธีการจะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์และวางรูปแบบก้าหนดมาตรฐาน
ของประเทศและชุมชน ซึ่งด้านเทคนิควิธีการจะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์และวางรูปแบบก้าหนด
มาตรการโดยประชาชนมีส่วนร่วมให้ชัดเจน เพ่ือให้กระบวนการจัดสรรและใช้ทรัพยากรน ้ามี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม 

๓. การอนุรักษ์ต้นน ้าล้าธาร ทรัพยากรน ้า และแหล่งน ้า ด้วยการดูแลรักษาฟ้ืนฟู แหล่งน ้า
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและแหล่งน ้าที่สร้างขึ น ไม่ให้เสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติและการกระท้าของ
มนุษย์ เพ่ือให้มีสภาพการใช้งานได้ยืนนาน เริ่มตั งแต่ต้องมีการอนุรักษ์ต้นน ้าล้าธาร ต้องรักษาหรือ
                                                           

๕๕ ปราโมทย์ ไม้กลัด, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๑), หน้า ๕. 



๔๐ 

หยุดยั งไม่ให้เกิดการท้าลายระบบนิเวศน์เพ่ือควบคุมหรือรักษาให้พื นที่ต้นน ้าล้าธารที่เป็นอ่างเก็บน ้า
ธรรมชาติให้มีต้นน ้าล้าธารที่เป็นอ่างเก็บน ้าธรรมชาติให้มีต้นน ้าล้าธารหรือพื นที่ป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์จะเป็นแหล่งเก็บรวบรมน ้าฝน ไว้ในช่องของดินแล้วค่อยๆ ระบายลงสู่ต้นน ้าล้าธารต่างๆ ให้
เกิดมีน ้าใช้เองตามธรรมชาติ ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า และแหล่งน ้าต้องดูแลรักษาไม่ให้ถูกบุกรุก 
ตื นเขิน ป้องกันและก้าจัดวัชพืชให้หมดไป เพ่ือรักษาสภาพแหล่งน ้าให้ดีที่สุด๕๖

 

ส่วนแนวคิดการจัดการทรัพยากรน ้าในกลุ่ม “ลุ่มน ้า”๕๗
 เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก

ความรู้ทางนิเวศวิทยาที่จะศึกษาระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติ เช่น ดิน น ้า ป่า สิ่งมีชีวิต และอ่ืน 
ๆ ที่ประกอบเป็นหน่วยทางนิเวศหน่วยหนึ่ง โดยใช้สันปันน ้าเป็นเส้นลากแบ่งขอบเขตของหน่วยทาง
นิเวศ จุดเริ่มต้นของลุ่มน ้าจึงเป็นความรู้ทางนิเวศกายภาพ การน้าเอาแนวคิด “ลุ่มน ้า” (Watershed) 
มาใช้กับการพัฒนามีที่มาจากการพัฒนาลุ่มน ้าเทนเนทซี่ (Tennessee Vally Authirity - TVA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๖ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายการจัดการทรัพยากรแบบ
ผสมผสานเพ่ือการพัฒนารอบด้าน ทั งด้านเศรษฐกิจ การพลังงาน การชลประทานการเกษตร การ
รักษานิเวศ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกัน ต่อมารูปแบบของโครงการ 
TVA ได้ถูกน้ามาใช้ในประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาอย่างบูรณาการบนฐานของหน่วยทางนิเวศ
กายภาพและหน่วยทางสังคมที่มีขอบเขตชัดเจน Blaikie และ Gibbs๕๘

 ได้กล่าวว่าบ่อยครั งที่การ
จัดการลุ่มน ้าไม่ประสบความส้าเร็จเนื่องจากทิศทาง นโยบายการปฏิบัติการ มักมุ่งไปในมุมเดี่ยวบน
ฐานของชีวภาพ หรือมิติทางเศรษฐศาสตร์ แต่ขาดการท้าความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง
ระบบนิเวศกับระบบทางสังคม ซึ่งขอบเขตทางสังคมและการเมืองหาได้สอดคล้องกับหน่วยทางนิเวศ
อย่างตายตัว การท้าความเข้าใจลุ่มน ้าจะต้องมีมิติประวัติศาสตร์ มิติเศรษฐกิจสังคม และนิเวศวิทยา
ของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเห็นความเชื่อโยงระหว่างต้นน ้ากับปลายน ้า เพ่ือน้าไปสู่การจัดการลุ่มน ้า
สถาบันโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน 

ส้าหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องลุ่มน ้า เริ่มตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นักวนศาสตร์ได้สนใจการ
จัดการต้นน ้า โดยด้าเนินการวิจัยการจัดการลุ่มน ้าบนภูเขา ซึ่งสะท้อนได้ว่า แนวคิดลุ่มน ้าที่นักวนศาสตร์
สนใจในขณะนั นยังจ้ากัดเฉพาะการจัดการพื นที่ต้นน ้า โดยยังไม่ครอบคลุมนิเวศวิทยาลุ่มน ้าทั งระบบ
เนื่องจากการจัดการของกรมป่าไม้จะดูแลเขตต้นน ้าเป็นหลัก สาเหตุของปัญหาการจัดการลุ่มน ้าใน
ประเทศไทยเกิดจาก การพัฒนาต้นน ้าหรือลุ่มน ้าตอนบนเป็นภูมิภาคชั นรอง เป็นพื นที่ห่างไกลและ
เข้าถึงได้ยาก ส่วนด้านเศรษฐกิจถือเป็นหน่วยสุดท้ายที่จะพัฒนา เพราะพื นที่ตอนบนเป็นคนที่มี
อ้านาจทางการเมืองน้อย จึงอยู่ห่างไกลจากการบริการของรัฐ ท้าให้คนลุ่มน ้าตอนบนใช้ประเพณีเข้า

                                                           
๕๖ ปราโมทย์ ไม้กลัด, คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย, (นนทบุรี : สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม

ชลประทาน, ๒๕๒๕), หน้า ๒๐. 
๕๗ บุญทิวา พันธุ์เพ็ง, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรน ้าโดยชุมชน กรณีอ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐) 

๕๘ ชูศักดิ์ วิทยาภัค, ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ าในภาคเหนือ : ในพลวัตของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 



๔๑ 

มาจัดการพื นที ่ซ่ึงต่างจากคนปลายน า้ท่ีได้รับบริการจากรัฐดีกว่าและเป็นศูนย์กลางของอ้านาจในการ
จัดการทรัพยากรน ้า 

จากปัญหาการจัดการลุ่มน ้าที่เกิดขึ นท้าให้องค์กรชุมชนหลายพื นที่ได้ประสานความร่วมมือ
รวมกลุ่มกันขึ น เพ่ือสร้างระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวม จนได้พัฒนาเป็นแนวคิด การจัดการ
รูปแบบใหม่ที่เป็นทางเลือกภายใต้ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรส่วนรวม (Commons Property)๕๙

  
โดยมีเป้าหมายการจัดการเพ่ือความยั่งยืนของระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชน  และความเป็นธรรมในการ
จัดการทรัพยากรอย่างเท่าเทียม โดยอาศัยรากฐานวัฒนธรรมดั งเดิม ผสานกับการสร้างองค์กรการ
จัดการแบบใหม่ของชุมชนเข้ามาบริหารจัดการร่วมกัน แนวคิดทรัพยากรร่วมกันได้รับการพัฒนาขึ น
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะภายใต้กระแสทุนนิยมที่ท้าให้ทรัพยากรทุกอย่างกลายเป็นสินค้าและน้าไปสู่
การผูกขาดของทุน แต่ระบบการจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งที่กลไกตลาดยังไม่สามารถท้าให้เป็นสินค้าได้ 

ดังนั น แนวทางจัดการทรัพยากรของชุมชนจึงมีความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
กระแสหลักที่มีอยู่ได้ โดยการแก้ปัญหาการจัดการของรัฐที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
แก้ปัญหาทุนนิยมหรือตลาดเสรีที่ท้าให้การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่เป็นธรรม  จนเกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ การจัดการโดยชุมชนและการจัดการเชิงซ้อนจึงมีความยืดหยุ่นและหลากหลายนอกจากนี  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องค้านึงถึงภาพรวมไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะส่วน  เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
จะต้องไม่แยกคนออกจากสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และทางกายภาพ เพราะวัฒนธรรม
และสังคมมนุษย์ได้พัฒนาการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ประสบ
ผลส้าเร็จเกิดจากผู้ใช้ทรัพยากรตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักใช้อย่างชาญฉลาด  รวมทั งก่อให้เกิด
ประโยชน์หลาย ๆ ด้านส่วนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของรัฐ ที่ผ่านมามีทั งประสบ
ผลส้าเร็จในบางกรณี เช่น การพัฒนาพื นที่และการก้าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ แต่บางกรณีก็
ก่อให้เกิดความขัดแย้งค่อนข้างมาก โดยปรากฏเป็นภาพของการแย่งชิงทรัพยากร ระหว่าง นายทุน 
กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื นที่ป่า หรือระหว่างรัฐกับชาวบ้านที่เกิดจากการประกาศพื นที่ป่ามาทับ
ซ้อนที่ของชาวบ้าน และการเกิดจากการพัฒนาโครงการและการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เข้า
มาด้าเนินการในระดับชุมชนที่ด้ารงอยู่ และดูแลรักษามายาวนานปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นเป็นการมอง
ใน ๒ ด้าน๖๐

  คือ 
๑. การมองว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่น้ามาพัฒนาประเทศ โดยมิได้

ค้านึงถึงระบบนิเวศที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตั งแต่ ดิน ป่า ต้นไม้ อากาศ แมลง สัตว์ต่างๆ 
มนุษย ์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อของชุมชน เช่น เทพารักษ์ผีป่า ผีน ้า ฯลฯ 

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเป็นไปลักษณะสั่งการจากบนลงล่าง (top down 
approach) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในท่องถิ่น และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พยายามใช้เครื่องมือ คือ นโยบายและกฎหมาย ดังนั น ยุทธศาสตร์ส้าคัญในการ
                                                           

๕๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐. 
๖๐ ส้านักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, แนวคิดการจัดการลุ่มน้ า : คน

ชุมชนลุ่มน้ า, งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สกว. แม่โจ้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :http://www.trf.mju.ac.th/lobby 
(๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๔๒ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่รัฐควรให้ความส้าคัญอย่างมาก คือ การส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้า
มามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ต่อจากฐานชีวิตและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานภายนอกทั งภาครัฐและเอกชนเป็นฝ่ายกระตุ้น และสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งส้าคัญคือจะต้องกระจายภาระหน้าที่การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ การ
จัดการ การควบคุม การฟ้ืนฟู และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ชาวบ้าน และองค์กร
ชุมชนเป็นหลัก 

๒.๒.๒  หลักการจัดการทรัพยากรน้ า  
ทรัพยากรน ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์เป็น

ต้น ไม่สามารถแยกการจัดการน ้าได้เพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีขอบเขตของ
การจัดการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน ้า การจัดสรรน ้า การป้องกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การป้องกันมลพิษทางน ้า และการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งมีผลต่อการก้าหนดนโยบาย 
และแนวทางในการด้าเนินการจัดการทรัพยากรน ้าให้เกิดความ ยั่งยืนต่อไป ต้องอาศัยหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าแบบผสมผสาน โดยมีผู้ให้หลักการและแนวทางไว้ ดังนี  
 หลักการจัดการทรัพยากรน ้าว่า ต้องค้านึงถึง หลักการดังต่อไปนี  ๖๑ 

๑) การพัฒนาอย่างองค์รวม (Holistic Approach) น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น ดิน ป่าไม้ ในมิติต่างๆ ทั งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ  

๒) มีลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การจัดการทรัพยากรน ้า เป็นการน้า
ความรู้จากหลายหลายวิธีมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน ้า เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครอบคลุมตั งแต่ การออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน ้า เทคโนโลยีการก่อสร้างเพ่ือน้าน ้ามาใช้ ประโยชน์การบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายผู้บริหารประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเกี่ยวกับน ้าในชุมชน 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น ้าระหว่างกลุ่มคนใน สังคม เป็นต้น  

๓) อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการผสมผสาน 
การน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม  ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับของทรัพยากรต่าง ๆ  

๔) มีความเป็นเอกภาพ (Unity) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั งหลาย จะต้องมี ความ
เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ  

๕) มีความเป็นเครือข่าย (Network) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเน้น เครือข่าย 
ในที่นี หมายถึง เครือข่ายของทรัพยากรธรรมชาติทั งหลาย และเครือข่ายของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั น อันได้แก ่รัฐ เอกชน และประชาชน  

                                                           
๖๑ ปธาน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, (รายงานการ

วิเคราะห์โครงการปรับภาคข้าราชการสู่ยุคโลกาภิวัตน์), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กองกลาง ส้านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



๔๓ 

๖) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) น ้าจัดเป็นสมบัติ สาธารณะที่
ทุกฝ่ายในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ เพ่ือจัดหาน ้าที่มีคุณภาพและตอบสนอง วัตถุประสงค์ของ
การใช้น ้าได้ นับตั งแต่การจัดหาน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รวมไป จนถึงการธ้ารงรักษา
วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน ้าได้๖๒ จึงมีความสอดคล้องกับเป็นองค์กรจัดการทรัพยากรน ้าประเทศ
แคนาดา ได้ใช้หลักการจัดการ ทรัพยากรน ้าให้ประสบความส้าเร็จ และเกิดความยั่งยืนว่าต้องค้านึงถึง
ดุลยภาพของระบบนิเวศ และ ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมส้าหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต มี
องค์ประกอบการ จัดการทรัพยากรน ้า ดังนี    

การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพและปริมาณน ้า กับการ
จัดการทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ ความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ สถาบันที่ 

สนับสนุนการอนุรักษ์ และคุ้มครองคุณภาพน ้า โดยตระหนักถึงคุณค่าของ ปริมาณน ้าที่มี
อยู่จ้ากัด รวมทั งค่าใช้จ่ายในการจัดการทั งปริมาณและคุณภาพ สร้างความสมดุลใน ด้านการศึกษา
การใช้น ้า กลไกตลาดและกฎเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนทางเลือกให้กับผู้ใช้ และตระหนัก ถึงความ
รับผิดชอบและประโยชน์ที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบจากการใช้ทรัพยากรน ้า  

การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน ้า โดยน้าเอาระบบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลและ
การวิจัยมาใช้ น้าเอาระบบข้อมูลทุกด้านมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนให้มี การปรึกษาหารือ
และการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน มีการน้ากลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และการ ไกล่เกลี่ยมาใช้เพ่ือหา
ฉันทามต ิรวมทั งสนับสนุนให้สาธารณชนรับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างโปร่งใส และให้การศึกษากับ
ประชาชน 

๒.๒.๓  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน ้าการจัดการชุมชนบนพื นที่ต้น

น ้า จึงควรยึดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแบบทางสาย
กลาง รวมถึง การพัฒนาที่อยู่บนพื นฐานของความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการใช้ประโยชน์๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี   

การจัดองค์กร ได้แก่ การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การบริหารในรูปของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าจ้าเป็นต้องสอดคล้องกับลักษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน ได้แก่ ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ที่อยู่ในเขตลุ่มน ้า อนึ่ง ลักษณะการจัดองค์กรมีผลต่อการจัดการทรัพยากรน ้า
แตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดองค์กรแบบตามหน้าที่ เป็นการจัดองค์กรในแนวดิ่ง องค์กรลักษณะนี ท้า
ให้การด้าเนินงานขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีความเกี่ยวโยงซึ่งกัน
และกันในแนวราบ ดังนั น การจัดองค์การที่ด ีต้องจัดให้เหมาะสมกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในลักษณะเครือข่าย โดยจัดให้มีระบบการ ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  
                                                           

๖๒ สถาบันด้ารงราชานุภาพ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน ในพื้นที่ระดับต าบล, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 

๖๓ ปธาน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, พิมพ์ครั งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กองกลาง ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หน้า ๗๖. 



๔๔ 

งบประมาณ ในการบริหารงานทั่วไป งบประมาณเป็นปัจจัยส้าคัญหนึ่งที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนของทรัพยากรการบริหารไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ งบประมาณที่ จัดสรรใน
แต่ละด้าน จึงเป็นตัวชี วัดทิศทางการพัฒนาขององค์การว่าให้ความส้าคัญกับงานด้านใด 

การบริหารทรัพยากรน ้าแบบผสมผสาน  กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือใน
การจัดการน ้า ผืนดิน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้ าน
เศรษฐกิจ และสวัสดิการสังคมในทางแนวที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ท้าลายและรักษาไว้ซึ่งระบบ
นิเวศที่ส้าคัญ น ้าควรได้รับการจัดการภายใต้ขอบเขตความเป็นลุ่มน ้า ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของสาธารณะ๖๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบผสมผสานหมายถึง  กระบวนการ
จัดการน ้าที่มองเป็นองค์รวม (Holistic) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดสรรน ้าและการควบคุมการ
ใช้น ้าในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และเป้าหมายของสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการทรัพยากรน ้า ได้แก่ การตั งราคาค่าน ้าการเรียกเก็บค่าน ้าจากผู้ใช้ตามปริ มาณน ้าที่ใช้ 
หรือตามประเภทพืชที่เพาะปลูกในอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการจัดหาน ้า ดังเช่น การ
เก็บเงิน “ค่าเบี ยน ้า” ในการจัดการน ้าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลกลางต้องจ่ายค่าเบี ยน ้าประมาณ
ร้อยละ ๖๗ รัฐบาลท้องถิ่นหรือจังหวัดซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้จัดการอ่างเก็บน ้าต้องจ่ายร้อยละ ๒๐–๒๓ 
และเกษตรกรต้องร่วมจ่ายด้วยประมาณร้อยละ ๑๐–๑๓ เป็นต้น หรือการลดการใช้น ้าโดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น ้า เป็นต้น อีกทั งการก้าหนดสิทธิในน ้า ซึ่งอาจกระท้าโดยการออกโฉนด
น ้า การก้าหนดการจัดเก็บค่าน ้าเพ่ือคืนเงินลงทุน (Cost Recovery) ภายใต้กลไกตลาดเสรี ทั งนี  
เพ่ือให้สิทธิการใช้น ้าสามารถจ้าหน่าย หรือถ่ายโอน เปลี่ยนเจ้าของได้เหมือนกับโฉนดที่ดิน เพ่ือให้เกิด
การใช้น ้าที่คุ้มค่า๖๕ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งองค์การทางสังคมเป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มและระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ๖๖ ที่
มีแนวทางสู่การปฏิบัติในทางแก้ปัญหาวิกฤตอุทกภัย ดังนั น ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้าโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบในการจัดการทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพ๖๗ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาแหล่งน ้าของ
ประเทศได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีน ้าต้นทุนเพ่ือตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ 
การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปริมาณน ้าต้นทุนดังกล่าว 
สามารถตอบสนองความต้องการน ้าได้เพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการน ้าโดยรวมของประเทศ โดย
คาดว่าในอนาคตข้างหน้า ความต้องการน ้าจะสูงมากขึ น และปริมาณต้นทุนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความ

                                                           
๖๔ GWP-TAC, Integrated Water Resources Management, TAC Background papers, 

(Stockholm : Global Water Partnership, 2000, P. 4. 
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๒๕๔๒, (อัดสาเนา). 
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publishing Co. p. 4. 
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น ้าในลุ่มน ้าล ้าตะคองแบบบูรณาการ, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๔๕ 

ต้องการ นอกจากนี  ในหลายพื นที่ของประเทศยังประสบปัญหาพื นที่ป่าต้นน ้าเสื่อมโทรม เกิดการชะ
ล้างพังทลายของดิน และภัยจากโคลนถล่ม ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน ้า ภัยแล้ง น ้าหลาก
ท่วมในพื นที่กลางน ้า ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและพื นที่เศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ น 
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่เพ่ิมเติม มีข้อจ้ากัดด้านพื นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม หรือ
ที่ดินได้ถูกครอบครองน้าไปใช้ประโยชน์ และยังถูกต่อต้านหรือไม่ยอมรับของประชาชน รวมทั งล้าน ้า
สายหลักมีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมจากการระบายน ้าเสียของชุมชนและจากพื นที่เกษตรกรรม ปัญหา
เกี่ยวกับน ้าจึงรุนแรงมากขึ น กระทบต่อคุณภาพชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั งใน
ปัจจุบันและในระยะยาว  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้า ก้าหนดขึ นโดยยึดหลักการบริหารจัดการน ้าในลุ่มน ้าอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน แนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์สถานการณ์น ้าและแนวโน้มความ
ต้องการใช้น ้า ปัญหาการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้าในอนาคต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับปัจจุบัน 
ก้าหนดแนวทางบริหารจัดการน ้าไว้ในยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ให้ความส้าคัญกับการ
บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ทั งการจัดการป่าต้นน ้า การจัดหาน ้า การป้องกันและเตือนภัยน ้า
แล้งและน ้าท่วม การจัดการน ้าเสีย ครอบคลุมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้า ทั งผิวดินและบาดาล 
แหล่งน ้าชุมชน แหล่งน ้าในไร่นา แก้มลิงและฝายชะลอน ้า การเพ่ิมพื นที่ชลประทานและประสิทธิภาพ
การกระจายน ้า การผันน ้าระหว่างลุ่มน ้าภายในและระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการน ้าอุปโภคบริโภคทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีมาตรฐานสากล การส่งเสริมการใช้น ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั งการพัฒนาระบบข้อมูลความ
มั่นคงด้านน ้าและการพยากรณ์น ้า๖๘ 

เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในภาพรวมที่วางไว้ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ จึงได้
ก้าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี  

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน ้า   
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ๖๙ 

                                                           
๖๘ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
๒๕๕๕), หน้า ๓-๗. 

๖๙ กรมทรัพยากรน ้า,  แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน ้า, ๒๕๕๘), หน้า ๓๔. 



๔๖ 

สรุป หลักการของการจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน ้า การจัดสรร
น ้าให้มีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์แหล่งน ้าในลุ่มน ้า การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม การควบคุมคุณภาพน ้า 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทรัพยากรชนิดอ่ืน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการเพ่ือส่งเสริมให้การจัดการทรัพยากรน ้ามีความเหมาะสมและยั่งยืน  เนื่องจากปัญหาการ
จัดการทรัพยากรน ้าเกิดจากการจัดการทรัพยากรน ้าโดยอ้านาจรัฐฝ่ายเดียวขาดการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน หลักการจัดการทรัพยากรน ้าจึงเป็นแนวคิดในการวางแผนอันจะน้าไปสู่วิธีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าในภาคปฏิบัติได้ต่อไป 

วิธีการจัดการทรัพยากรน ้า วิธีการจัดการทรัพยากรน ้า มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่  
การกักเก็บน ้า การส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก การระบายน ้า ดังต่อไปนี  

การเก็บกักน ้า๗๐
 เป็นกิจการที่ท้าขึ นเพ่ือเก็บและรักษาปริมาณและระดับน ้าไว้ใช้ประโยชน์

ต่าง ๆ กัน เช่น เพ่ือการเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟ้าพลังน ้า การคมนาคมทางน ้าและการ
ป้องกันน ้าเค็ม เป็นต้น การเก็บน ้าท้าได้หลายวิธี เช่น การสร้างเขื่อนเก็บกักน ้า (Storage Dam) ปิด
กั นล้าน ้าในหุบเขาเป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ (Reservoir) การสร้างท้านบปิดกั นล้าน ้าในหุบเขาหรือหุบ
เนินเป็นแหล่งน ้าขนาดเล็ก (Tank หรือ Small Reservoir) ซึ่งเขื่อนเก็บกักน ้าหรือท้านบจะต้องมี
อาคารประกอบที่จ้าเป็น คือ ทางระบายน ้าซึ่งที่สร้างกันโดยทั่วไปใช้ระบายน ้าจากตอนบน ให้น ้าล้น
ข้ามสัน หรือธรณีของอาคารระบายน ้า เรียกทางระบายน ้าล้น (Spillway) เพ่ือระบายน ้าที่เกิน
ต้องการทิ งไปป้องกันน ้าล้นข้ามสันเขื่อนหรือท้านบ อันเป็นสาเหตุให้เขื่อนหรือท้านบนั นพังได้การส่ง
น ้าเพ่ือการเพาะปลูก๗๑ เป็นกิจการที่จัดท้าขึ นเพ่ือส่งน ้าไปใช้ในการเพาะปลูกซึ่งการส่งน ้าจากต้นน ้า
ไปตามคลองส่งน ้า หรือสู่พื นที่เพาะปลูกท้าได้ ๒ วิธี การให้น ้าไหลไปเองโดยความดึงดูดของโลก 
(Gravity Irrigation) คือ ให้น ้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้า และ การใช้แรงอย่างอ่ืนยกน ้าให้สูงขึ น (Lift 
Irrigation) ในพื นที่ที่ไม่สามารถท้าให้น ้าไหลไปเองโดยความดึงดูดของโลกได้กิจกรรมประเภทนี  ได้แก่ 
การใช้แรงงานคน แรงลม แรงน ้า เพ่ือหมุนกังหัน ระหัดวิดน ้า เป็นต้น  

ส้าหรับการจัดท้าที่ทันสมัย ได้แก่ การใช้เครื่องจักรซึ่งจัดท้าได้ตั งแต่งานขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ เช่น การใช้รถนาค เรือนาค รวมถึงโครงการสูบน ้าด้วยเครื่องยนต์ และโครงการสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า ซึ่งอาจสูบน ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ เช่น แม่น ้า ล้าคลอง รวมถึงการสูบน ้าจากแหล่งน ้าใต้ดิน เพ่ือ
ส่งให้แก่พื นที่เพาะปลูกการระบายน ้า๗๒

 เป็นกิจการที่จัดท้าขึ นเพ่ือระบายน ้าหรือไขน ้าที่เกินต้องการ
ออกจากพื นที่เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การระบายน ้าส่วนเกินออกจากพื นที่เพาะปลูก ส้าหรับการ
ระบายน ้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มักจะเกี่ยวกับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการส่งน ้ากับการ
ระบายน ้าส้าหรับการเพาะปลูกนี เป็นกิจกรรมที่จะต้องด้าเนินร่วมกัน โดยจะมีน ้าคลองระบายน ้าสาย
ใหญ่ สายซอย และสายแยก เช่นเดียวกับคลองส่งน ้า แต่คลองระบายน ้าอยู่ในระดับต่้ากว่า ส้าหรับ
คลองระบายน ้าสายใหญ่ที่ทิ งน ้าลงทะเล หรือล้าน ้าตอนที่น ้าทะเลขึ นถึงก็จ้าเป็นต้องสร้างประตู
ระบายน ้าที่ปลายคลองเพ่ือป้องกันน ้าเค็มไหลย้อนเข้ามาในคลองด้วย  การระบายน ้าเพ่ือการ
เพาะปลูกนี  โดยทั่วไปให้น ้าไหลไปเองโดยแรงดึงดูดของโลก 

                                                           
๗๐ กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร : 

กองส่งเสริมธรุกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๓๗), หน้า ๒๗. 
๗๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘. 
๗๒ อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 



๔๗ 

วิธีการจัดการทรัพยากรน ้า ผู้วิจัยได้แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากร
น ้า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต้าบล โครงการพระราชด้าริเกี่ยวกับ
การจัดการน ้า ระบบเหมืองฝาย และกระบวนการชุมชนกลุ่มลุ่มน ้า ดังนี  

๑. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า ได้จัดท้าแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการระดับลุ่มน ้า 

เป็นแผนหลักแสดงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ก้าหนดถึงวิธีการและมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละ
พื นที่และชุมชน เมื่อด้าเนินการตามแผนงานและโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บทครบถ้วนสามารถ
แก้ไขปัญหาตามเป้าหมายได้ ซึ่งประกอบด้วย ๑. แผนแม่บทการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ๒. แผนแม่บทการจัดสรรและใช้ทรัพยากรน ้า ๓. แผนแม่บทการอนุรักษ์
ต้นน ้าล้าธาร ทรัพยากรน ้าและแหล่งน ้า ๔.แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ ๕. แผนแม่บท
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการที่ก้าหนดในแต่ละแผนให้มีการบูรณาการทั่ว
พื นที่ลุ่มน ้า ดังนี  

๑.๑  แผนแม่บทการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้า 
๑.๑.๑ แผนแม่บทการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ด้วย

มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล  ขุดลอกหนองและบึง สร้าง
สระเก็บน ้าประจ้าหมู่บ้าน จัดสรรน ้าจากแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร สร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก สร้างฝาย
เก็บกักน ้าสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สร้างภาชนะเก็บน ้าขนาดใหญ่ประจ้าหมู่บ้านเพื่อท้าธนาคารน ้า 

๑.๑.๒ แผนแม่บทการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ด้วยมาตรการ 
จัดท้าฝนเทียม (ฝนหลวง) กรณีเกิดความแห้งแล้งยาวนานผิดปกติ สร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ขนาด
กลางขนาดเล็ก สร้างฝายทดน ้า สร้างระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าและฝาย ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื นที่และท่ีมีน ้าต้นทุน สร้างโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ขุดลอกหนองและบึง สร้างสระเก็บน ้าใน
ไร่นาตามพระราชด้าริตามแนว “ทฤษฎีใหม”่ พัฒนาน ้าบาดาลเพื่อการเพาะปลูก 

๑.๑.๓ แผนแม่บทการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม ด้วยมาตรการ
สร้างหรือขยายเขตประปา จัดสรรน ้าจากอ่างเก็บน ้าที่สร้างเพ่ือประโยชน์อเนกประสงค์ สร้างอ่างเก็บ
น ้าสนับสนุน สร้างสระเก็บน ้าโดยนิคมอุตสาหกรรมด้าเนินการ และพัฒนาน ้าบาดาลเพื่ออุตสาหกรรม 

๑.๒ แผนแม่บทการจัดสรรและใช้ทรัพยากรน ้า 
๑.๒.๑ แผนแม่บทการจัดสรรน ้าตามล้าดับความจ้าเป็นด้วยมาตรการ สนับสนุน

การเพาะปลูกพืชฤดูฝนในทุกพื นที่ ส่วนในฤดูแล้งจัดสรรเพ่ือการอุปโภคบริโภคล้าดับแรก จัดสรรเพ่ือ
การรักษาระบบนิเวศน์ล้าดับที่สอง หลังจากนั น จัดสรรแบ่งปันเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้งและอ่ืน ๆ 

๑.๒.๒ แผนแม่บทการสร้างจิตส้านึกแก่ผู้ใช้น ้า 
๑.๒.๓ แผนแม่บททางเศรษฐศาสตร์ 

๑.๓ แผนแม่บทการอนุรักษ์ต้นน ้าล้าธารทรัพยากรน ้าและแหล่งน ้า 
๑.๓.๑ แผนแม่บทการอนุรักษ์ต้นน ้าล้าธารด้วยมาตรการควบคุมมิให้มีการใช้

ประโยชน์พื นที ่“ป่าต้นน ้าล้าธาร” อย่างจริงจัง ยับยั งมิให้ผู้ใดบุกรุกท้าประโยชน์ในพื นที่ ต้นน ้าล้าธาร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ฟ้ืนฟูป่าในหลักการ “ป่าสามารถฟ้ืนฟูได้
เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องปลูก” และสร้างฝายเก็บกักน ้าต้นน ้าล้าธาร 



๔๘ 

๑.๓.๒ แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าและแหล่งน ้า ด้วยมาตรการป้องกัน
และก้าจัดวัชพืช ดูแลป้องกันผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ และบ้านเรือนทิ งขยะและน ้าเสียลงแหล่งน ้า 
รักษาและฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติที่ตื นเขิน ให้มีสภาพที่ดีขึ น จัดการการบุกรุกแหล่งน ้าและที่ดินที่ 
เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า ปรับปรุงการใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามสมรรถนะ บ้าบัดน้าน ้าเสียกลับมาใช้ใหม่ 
สร้างจิตส้านึกให้ประชาชน ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรน ้าและแหล่งน ้า 

๑.๔ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
๑.๔.๑ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วย สิ่งก่อสร้าง ด้วยมาตรการการ

ก่อสร้างคันกั นน ้า การก่อสร้างคลองผันน ้า การปรับปรุง ขุดลอกและตกแต่งล้าน ้า การก่อสร้างเขื่อน
เก็บกักน ้ารองรับน ้าไหลหลากไว้ในอ่างเก็บน ้า การระบายน ้าออกจากพื นที่น ้าท่วมขัง การอนุรักษ์พื นที่
ต้นน ้าล้าธาร 

๑.๔.๒ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้วยการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ด้วยมาตรการ
ปรับปรุงระบบผังเมืองให้ถูกต้อง โยกย้ายหมู่บ้านบางส่วนหรือทั งหมดไปอยู่ที่สูง ไม่ขวางทางน ้า (กรณี
หมู่บ้านเชิงเขา) ปรับระบบการปลูกพืชให้หลีกสภาพน ้าท่วม ใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดน ้าท่วมให้
เป็นประโยชน์ ดักเก็บน ้าที่ท่วมไว้ใช้ประโยชน์ สร้างระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย จัดระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยด้วยธุรกิจประกันภัย 

๑.๕ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า สร้างจิตส้านึกรณรงค์ให้ชุมชนมีความ
ตระหนักเรื่องการอนุรักษ์น ้าอย่างจริงจัง ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับการปัจจุบัน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนในทุกระดับ ระดับหมู่บ้าน ชุมชน
ขนาดใหญ่หรือเทศบาล ดูแลและตรวจสอบการที่ต้องบ้าบัดน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบกิจการเกษตร เช่น ฟาร์มเลี ยงสุกร ไก่ ปลา กุ้ง ต้องจัดสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐานทุกแห่ง 

๒. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมชลประทาน 
วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมชลประทาน มีวิธีจัดการตามโครงสร้างบริหารจัดการน ้า

ชลประทาน ประกอบด้วย โครงการส่งน ้าด้วยระบบแรงโน้มถ่วง โครงการชลประทานที่มีการจัดการ
โดยเกษตรกรผู้ใช้น ้า และโครงการชลประทานราษฎร์ ดังนี  

๒.๑ โครงการส่งน ้าด้วยระบบแรงโน้มถ่วงถ้าพิจารณาลักษณะการจัดการและการดูแล
รักษาโครงการชลประทาน สามารถแบ่งได้ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ โครงการชลประทานที่หน่วยงานของ
รัฐเป็นเจ้าของ คลอบคลุมถึงโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยรับผิดชอบการส่งน ้า
เป็นหลัก ส่วนกลุ่มที่สองคือระบบการส่งน ้าในระดับไร่นา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
และกลุ่มผู้ใช้น ้าตามล้าดับ ในระดับลุ่มน ้าการจัดการในระบบส่งน ้าหลักจะถูกจัดการโดยกรม
ชลประทาน เพ่ือแจกจ่ายและควบคุมปริมาณน ้าเข้าออก โดยมีการประสานงานกับส้านักชลประทาน
ในเขตต่าง ๆ ในระดับโครงการหน้าที่ของกรมชลประทานนอกจากจัดหาน ้าแล้ว ยังรวมไปถึงการ
จัดสรรน ้าเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม แนวความคิดของการจัดสรรน ้า
คือ การก้าหนดล่วงหน้าว่า ควรส่งน ้าให้ใคร อย่างไร เมื่อไร และเท่าไร โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องให้ทุก
ฝ่ายได้รับน ้าตามเวลา และตามจ้านวนที่ต้องการ ต้องพิจารณาให้น ้าต้นทุนและน ้าที่ต้องการให้มีความ
สมดุลกัน 



๔๙ 

ในการจัดสรรน ้ากรมชลประทานจะต้องประมาณความต้องการการใช้น ้าเพ่ือกิจกรรม
ในภาคต่าง ๆ เพ่ือก้าหนดปริมาณน ้ามาตรฐานที่จะต้องจัดสรรน ้าให้แก่กิจกรรมในภาคต่าง ๆ รวมทั ง
น ้าเพ่ือกิจกรรมนอกภาคการเกษตร ได้แก่ ประปา ส้าหรับการใช้น ้าในภาคเกษตรในฤดูแล้ง กรม
ชลประทานตั งกฎและแนวทางที่ใช้ในการจัดสรรน ้าให้กับชาวบ้านที่ท้าข้าวนาปรัง  เพ่ือชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ นจากการผลิตในช่วงนาปีเป็นอันดับแรก 

๒.๒ โครงการชลประทานที่มีการจัดการโดยเกษตรกรผู้ใช้น ้าพบในโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก เนื่องจากนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาโครงการชลประทานขนาดเล็ก  ต้องการ
ให้เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกขั นตอน  ดังนั น เกษตรกร
ผู้ใช้น ้าจะต้องจัดกลุ่มขึ นมา เพ่ือการขอเสนอโครงการและมีหน้าที่การจัดการโครงการหลัดจาก
โครงการที่เสร็จแล้ว แต่ในการดูแลรักษาโครงการให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ หน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นมีหน้าที่สนับสนุนในเรื่องเงินทุน เช่น ในกรณีที่โครงการมีความเสียหายเกิดขึ น กลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น ้าจะต้องท้าการซ่อมแซมเอง ในกรณีค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ถ้าเกิน ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเกษตรกรจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองร้อยละ ๒๐ และที่เหลือออกเองโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่น แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างในโครงการ
นั นจะออกค่าใช้จ่ายเองทั งหมด 

๒.๓ โครงการชลประทานราษฎร์ระบบเหมืองฝายเป็นระบบชลประทานราษฎร์ใน
ภาคเหนือที่ชาวบ้านได้ใช้มากกว่า ๗๐๐ ปี องค์กรเหมืองฝายแต่ละแห่งในภาคเหนือจัดตั งขึ นโดย
สมาชิกผู้ใช้น ้าเพ่ือเกษตรในท้องถิ่นนั น ๆ สมาชิกผู้ใช้น ้าทุกคนมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากร
น ้าในระบบเหมืองฝาย โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก้าหนด สิทธิ หน้าที่ บทลงโทษ และ
ระเบียบต่างๆ ไว้ในสัญญาเหมืองฝาย ดังนั น การจัดการเหมืองฝายจึงด้าเนินการโดยสถาบันเหมือง
ฝายหรือองค์กรเหมืองฝาย ที่สมาชิกผู้ใช้น ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการก้าหนดข้อตกลงและกฎเกณฑ์การ
ใช้น ้าตัวอย่างเช่น สมาชิกผู้ใช้น ้ามีสิทธิ์ดังนี คือ หนึ่ง มีสิทธิออกเสียงเลือกตั งหัวหน้าเหมืองฝาย
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก้าหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ กฎระเบียบหรือข้อก้าหนดที่เขียนขึ นด้วย
ความสมัครใจและเป็นที่ยอมรับระหว่างผู้บริหารเหมืองฝายและผู้ใช้น ้า เพ่ือควบคุมการใช้น ้าในพื นที่
ให้มีประสิทธิภาพนั นเรียกว่า สัญญาเหมืองฝาย๗๓ 

ส่วนวิธีการส่งน ้าชลประทาน เป็นการเปิดน ้าจากแหล่งน ้าเข้าสู่ระบบส่งน ้าเพ่ือให้ไหลไป
ยังพื นที่เพาะปลูกที่ต้องการน ้า โดยปริมาณน ้าที่ส่งให้นั นพอเหมาะกับความต้องการน ้าของพืชขนาด
ของพืชที่เพาะปลูก และตรงเวลากับการให้น ้า ในโครงการชลประทานโดยทั่วไป น ้าที่น้ามาให้แก่พืช
อาจจะได้มาจากแม่น ้าล้าธารหรืออ่างเก็บน ้า ดังนั น เพ่ือให้พืชได้รับน ้าอย่างทั่วถึงจึงจ้าเป็นต้องมี
ระบบส่งน ้า อาคารควบคุมบังคับน ้าตลอดจนวิธีการส่งน ้าที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเพ่ือให้น ้าที่ส่งไปนั น
ช่วยเพ่ิมผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ ระบบส่งน ้าแบ่งแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ระบบส่งน ้าที่เป็น
ทางน ้าเปิดหรือคลองส่งน ้า และระบบส่งน ้าที่เป็นท่อระบบส่งน ้าที่เป็นคลองก็คือ ทางน ้าเปิดที่เปิดขึ น 
หรือถมขึ นบนดินเพ่ือให้น ้าจากแหล่งน ้าไหลไปถึงพื นที่เพาะปลูกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก คลองส่ง
น ้าอาจแบ่งแยกตามขนาดและลักษณะหน้าที่ดังต่อไปนี  
                                                           

๗๓ พงศธร โสภาพันธุ์ และคณะ, โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองการจัดการน้ า
ชลประทานส าหรับเยาวชน, หน้า ๔๑-๔๓. 



๕๐ 

๑) คลองส่งน ้าสายใหญ่ (Main Canal) หมายถึง คลองสายแรกที่ขุดขึ นเพ่ือรับน ้าจาก
แหล่งน ้าไปยังพื นที่เพาะปลูกทั งหมดหรือพื นที่ส่วนใหญ่ของโครงการ โดยทั่วๆ ไปจะสามารถส่งน ้า
ให้แก่พื นที่ทั งสองฝั่งของล้าน ้าธรรมชาติ ดังนั นปรกติแล้วจะมีคลองส่งน ้าสายใหญ่สองสาย คือ คลอง
ส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาโดยทั่วไปแล้วไม่นิยมจ่ายน ้าจากคลองสายใหญ่
ให้แก่พื นที่เพาะปลูกโดยตรง ยกเว้นแต่เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กซึ่งมีแต่คลองส่งน ้าสายใหญ่
อย่างเดียว หรือกรณีจ้าเป็น เช่น พื นที่เพาะปลูกไม่สามารถรับน ้าจากคลองสายอ่ืนได้ 

๒) คลองซอย (Lateral) เป็นคลองที่ขุดแยกออกจากคลองสายใหญ่เพ่ือรับน ้าไปจ่าย
พื นที่เพาะปลูก ซึ่งคลองซอยสายนั นควบคุมอยู่ แนวคลองซอยจะวางอยู่บนที่สูงเพ่ือให้น ้าไหลไปสู่
พื นที่เพาะปลูกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกได้ การจ่ายน ้าจากคลองซอยไปสู่พื นที่เพาะปลูกอาจท้าโดย
การส่งผ่านท่อส่งน ้าเข้านา (Farm Turnout) ให้ไหลไปท่วมแปลงนาโดยตรง 

๓) คลองซอยแยก (Sub-Lateral) เป็นคลองขนาดเล็กที่ขุดแยกออกจากคลองซอยอีกที
เพ่ือรับน ้าออกจากคลองซอยเพื่อจ่ายน ้าให้แก่พื นที่เพาะปลูกให้ทั่วถึงยิ่งขึ น ถ้าไม่มีคลองซอยแยกแล้ว
พื นที่ที่อยู่ห่างจากคลองซอยออกไปจะไม่ได้รับน ้า หรืออาจจะต้องใช้คูส่งน ้าที่ยาวเกินไปอย่างไรก็ตาม
การส่งน ้าเข้าสู่พื นที่เพาะปลูกโดยไม่ผ่านคูส่งน ้านั นใช้ได้เฉพาะกับนาเท่านั นไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชไร่เพราะไม่สามารถควบคุมการส่งน ้าได้ 

๔) คูส่งน ้า (Farm Ditch) เป็นทางน ้าเปิดขนาดเล็กที่ขุดขึ นเพ่ือรับน ้าจากท่อส่งน ้าเข้า
นาไปสู่พื นที่เพาะปลูกที่อยู่ห่างออกไป คูส่งน ้าจะช่วยให้สามารถควบคุมน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น กล่าวคือ ถ้าไม่มีคูส่งน ้าก็จะต้องส่งน ้าผ่านแปลงนาที่อยู่ใกล้ท่อส่งน ้าออกไปหาแปลงที่อยู่ไกล
ออกไป ท้าให้เกิดปัญหาเมื่อแปลงนาเหล่านี ปุ๋ยและไม่ต้องการน ้า แต่แปลงอ่ืน ๆ ยังต้องการน ้าอยู่ใน
ระบบส่งน ้าที่เป็นท่อ น ้าจะไหลไปยังจุดที่ต้องการน ้าโดยอาศัยแรงดันที่จุดส่งน ้าเข้าระบบท่อ
เช่นเดียวกับระบบประปา โดยปรกติแล้วท่อส่งน ้าจะฝังไว้ใต้ดินแล้วมีท่อโผล่ขึ นมาบริเวณเหนือแปลง
เพาะปลูก เมื่อต้องการให้น ้าก็เปิดวาล์วหรือประตูน ้าน ้าจะไหลเข้าแปลง ระบบส่งน ้าโดยท่อนี เป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะไม่มีการสูญเสียน ้าโดยการละเหยหรือการรั่วซึม  รวมทั งในพื นที่ที่
ระดับไม่สม่้าเสมอระบบส่งน ้าโดยท่อจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบคลองส่งน ้า  อย่างไรก็ตามค่า
ลงทุนของระบบส่งน ้านี สูงมากเพราะต้องการอุปกรณ์พิเศษหลายอย่าง  ดังนั นระบบนี จึงเหมาะกับ
พืชผลที่ให้ผลผลิตสูงเท่านั น๗๔ 

๓. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร มีการวางแผนการส่งน ้า ก้าหนดความต้องการใช้น ้าในการปลูกพืช 

วิธีการส่งน ้าและการควบคุมปริมาณน ้าในเขตโครงการชลประทาน โดยการพิจารณาจากแผนการปลูก
พืช ปริมาณฝนใช้การได้ และปริมาณน ้าชลประทานต้นทุน ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนดตามแผนการส่ง
น ้านั น ๆ เพ่ือน้าไปจัดท้าตารางการส่งน ้าให้แก่พืชในแต่ละส่วนของโครงการต่อไป การวางแผนการส่ง
น ้าที่ดีจะท้าให้การจัดการน ้าชลประทานในภาพรวมมีประสิทธิภาพดีขึ น ซึ่งการวางแผนการส่งน ้า
จะต้องจัดท้าขึ นก่อนฤดูกาลเพาะปลูก ด้านวิธีการให้น ้า เป็นวิธีการควบคุมบังคับน ้าที่แปลงเพาะปลูก
พืชด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เพ่ือให้ดินมีโอกาสดูดซับน ้าไว้ได้ในปริมาณความลึกของน ้าที่พืชต้องการ และ

                                                           
๗๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔-๔๕. 



๕๑ 

ปริมาณความลึกของน ้าที่ดินดูดซับไว้ต้องมีความสม่้าเสมอเท่าเทียมกันทั่วทั งแปลง  โดยมีการสูญเสีย
น ้าน้อยที่สุด ดังนั นเมื่อพิจารณาวิธีการให้น ้าต้องพิจารณาเกณฑ์ ๓ ประการ คือ ความพอเพียงของน ้า
ตามที่พืชต้องการความสม่้าเสมอของการแพร่กระจายน ้าการก้าหนดการให้น ้าแก่พืช เพ่ือให้พืช
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง เนื่องจากปริมาณน ้ามีจ้ากัด หรือยังไม่ถึงก้าหนดส่งน ้าจากโครงการ
ชลประทาน ดังนั น จึงต้องทราบด้วยว่าจะมีน ้าที่สามารถให้แก่พืชได้อย่างแน่นอนเท่าไร  และมี
ก้าหนดการส่งน ้าอย่างไรการจัดแผนการปลูกพืชที่เหมาะสม การจัดแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศของพื นที่ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะท้าให้ลดความต้องการน ้าชลประทานลง เพราะจะ
มีน ้าฝนมาช่วยเสริม ถ้าสามารวางแผนการปลูกพืชให้ช่วงที่พืชต้องการน ้าสูงสุดตรงกันกับช่วงที่มีฝน
ตกชุกที่สุดก็จะช่วยลดความต้องการน ้าชลประทานลงเพราะแผนดังกล่าวจ้าเป็นต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความถี่และโอกาสที่ฝนจะตกไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดให้การลดการสูญเสียน ้า  การสูญเสีย
น ้าในไร่นาแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ การสูญเสียน ้าในระบบส่งน ้า และการสูญเสียน ้าในขณะให้
น ้า ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั งหมดจะเป็นส่วนส้าคัญในการท้า ให้การจัดการน ้า มีประสิทธิภาพสูงขึ น 
แต่เนื่องจากการจัดการน ้าจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย ทั งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐ เกษตรกร หรือองค์กรกลุ่มผู้ใช้น ้า ฉะนั นความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเกษตรกร
นับว่าเป็นสิ่งส้าคัญ และสิ่งที่ขาดเสียมิได้คือ การพัฒนาองค์กรกลุ่มผู้ใช้น ้าให้เข้มแข็งขึ นสามารถมี
บทบาทในเรื่องการจัดการน ้า การบ้ารุงรักษาในระดับแปลงนา เพราะนอกจากจะท้าให้การจัดการน ้า
ชลประทานมีประสิทธิภาพดีขึ นแล้ว ยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อีกด้วย๗๕ 

๔. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ปตท. ตระหนักถึงความส้าคัญของการบริหารจัดการน ้า โดยก้าหนดให้การจัดการน ้าเป็น

หนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจ และยังได้จัดตั งคณะท้างานบริหารจัดการน ้าบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT 
Group Water Management Team) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน ้าและระบบ
สาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. มีบทบาทหน้าที่ติดตาม ประเมิน และรายงานสถานการณ์น ้าภาค
ตะวันออก ซึ่งเคยเกิดการขาดแคลนน ้าเมื่อปี ๒๕๔๘ และเป็นพื นที่ตั งของสายการผลิตหลักที่มี
นัยส้าคัญต่อการด้าเนินธุรกิจ คณะท้างานจะประเมิน และคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าในพื นที่นิคม
อุตสาหกรรมในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า เพ่ือบริหารจัดการน ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท้า
แผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดภัยแล้ง โดยจัดท้าแผนด้าเนินการทั งระยะสั นและระยะยาว
น้าเสนอผู้บริหาร ปตท. บริษัทในกลุ่ม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส พื นที่การผลิต
ที่มีการใช้น ้าอย่างมีนัยส้าคัญของกลุ่ม ปตท. อยู่บริเวณภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและระยอง)
คณะท้างานบริหารจัดการน ้าบริษัทในกลุ่ม ปตท.ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนกลยุทธ์เรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าด้วยหลัก ๓ Rs (Reduce, Reuse, Recycle) แผนการบริหารจัดการน ้าทิ งอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effluent Management) และผลักดันให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปันแนวทางการ
บริหารจัดการน ้าที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) ภายในกลุ่ม รวมทั งการติดตามและผลักดัน
โครงการด้านการจัดการน ้าของภาครัฐในเขตจังหวัดระยองและชลบุรี ทั งนี การบริหารจัดการน ้าตาม
หลัก ๓R เช่น การเปลี่ยนระบบน ้าหล่อเย็นที่โรงไฟฟ้าจากระบบเปิดเป็นระบบปิด ท้าให้สามารถลด
                                                           

๗๕ กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร, การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร, 
(กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘), หน้า ๔๗. 



๕๒ 

การใช้น ้า โครงการน้าพลังงานความร้อนที่เหลือจากหม้อไอน ้าทิ ง (Blow-down Tank) มาใช้ เช่น 
การลดปริมาณการใช้น ้าหล่อเย็นที่ใช้ในการลดอุณหภูมิก่อนปล่อยสู่บ่อบ้าบัดน ้าเสียรวมทั งน้าน ้า
ระบายทิ ง (Blow-down Water) มารดน ้าต้นไม้ โครงการ Reverse Osmosis Intermediated เพ่ือ
น้าน ้ากลับมาใช้ในการหล่อเย็น เพ่ือใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการน้าน ้า Condensate 
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตไอน ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๕ มีการน้าน ้าทิ งที่เกิดจาก
กระบวนการ Dehydration มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน้ามาใช้ทดแทนเป็นน ้า Make up ในกระบวนการ 
Acid Gas Removal Unit (AGRU) ช่วยลดปริมาณน ้า Make up ได้ ๑๗,๕๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
นอกจากนี  อยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้วยระบบ  Eco 
Industrial ซึ่งจะดึงน ้าทิ งซึ่งผ่านการบ้าบัดแล้ว กลับมาเป็นน ้าที่สามารถใช้ได้ใหม่อีกครั ง เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการน ้าให้กับกลุ่ม ปตท. ต่อไป๗๖นอกจากบริหารจัดการน ้าบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้ว 
ปตท. ยังได้บูรณาการความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการบริหารจัดการน ้า อย่างยั่งยืน โดย
จัดตั งคณะท้า งานและศูนย์ประสานงานความร่วมมือเพ่ือการจัดการน ้าระหว่างภาครัฐและเอกชน  
ประกอบด้วย กรมชลประทานและผู้แทนจากภาคเอกชนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบการในพื นที่
จังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ด้วย โดยคณะท้างานมีบทบาทหน้าที่บริหาร
จัดการน ้าในพื นท่ีจังหวัดระยองและชลบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ค้านึงถึงความต้องการใช้น ้าให้
ครบทุกภาคส่วน เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การจัดหาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ
ทั งจากภายในและภายนอกพื นที่เพ่ิมเติม และเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาน ้ารองรับต่อความ
ต้องการที่เติบโตขึ นอย่างต่อเนื่องในพื นที่ 

๕. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าของโครงการพระราชด้าริเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงความส้าคัญและคุณค่าของทรัพยากรน ้าเป็น

อย่างยิ่ง ดังที่ได้พระราชทานพระด้ารัสว่า “น ้าคือชีวิต” ทั งยังได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริด้านการพัฒนาแหล่งน ้าจ้านวนมาก รัฐบาลและประชาชนไทยทั งมวลจึงพร้อมใจกันน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ว่า “พระบิดา
แห่งการจัดการทรัพยากรน ้า” ความพยายามของกระทรวงมหาดไทยที่จะถอดบทเรียนจาก
พระราชด้าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริเพ่ือให้กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ้าเภอ และองค์การ
ปกครองท้องถิ่น ได้น้าไปเป็นแนวทางในการบริการจัดการน ้าในแต่ละพื นที่ตามความเหมาะสม จึงเป็น
หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า แก้ปัญหาน ้าท่วมและการบ้าบัดน ้าเสีย ดังนี  

๕.๑ พระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ได้แก่การสร้างอ่างเก็บน ้าเป็น
การอาศัยแหล่งน ้าผิวดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น ้า ล้าธาร ห้วย ร่องน ้า ฯลฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้าในท้องที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซึ่งล้าธารและล้าห้วยมีน ้าไหลมาแต่เฉพาะในฤดู
ฝน โดยอ่างเก็บน ้าจะเก็บน ้าที่ไหลมามากตอนช่วงฤดูฝนไว้เป็นแหล่งน ้าต้นทุนที่จะน้าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้จนตลอดฤดูแล้ง ตัวอย่างโครงการพระราชด้าริได้แก่ โครงการอ่างเก็บน ้าเขาเต่า 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านเขาเต่า ต้าบลหนองแก อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การ
                                                           

๗๖ PTT Public Company Limited, การจัดการทรัพยากรน้ า, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.pttplc.com/th/Sustainability. (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๕๓ 

ก่อสร้างฝายทดน ้า เป็นการก่อสร้างปิดขวางทางน ้าไหล เพ่ือทดน ้าที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึ น จน
สามารถผันน ้าเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน ้าให้แก่พื นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งล้าน ้าได้สะดวก  ส่วนน ้า
ที่เหลือจะไหลล้นฝายไปเอง ตัวอย่างโครงการพระราชด้าริ ได้แก่ โครงการฝายคลองทับยาวอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอกะปง จังหวัดพังงา การขุดลอกหนองบึงการขุดลอกหนองบึงเป็นการ
เพ่ิมพื นที่รองรับน ้าฝนให้ได้ปริมาณมากขึ น ส้าหรับน้ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรในฤดูแล้ง และช่วย
ให้การระบายน ้าในฤดูน ้าหลากเป็นไปอย่างรวดเร็วบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากอุทกภัย 
ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้แก่ โครงการพัฒนาห้วยวังหิน 

๕.๒ พระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ได้พระราชทานพระราชด้าริให้มีระบบการบริหารจัดการน ้าท่วมด้วยวิธีการที่เรียกว่า  “แก้มลิง” หรือ
การผันน ้าส่วนเกินไปกักเก็บไว้ในพื นที่ลุ่มรับน ้าหรืออ่างเก็บน ้าที่อยู่บริเวณริมแม่น ้า เพ่ือชะลอปริมาณ
และความเร็วของน ้า ซึ่งจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม หรือเพ่ือรอใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง  
อันเป็นวิธีเดียวกับพฤติกรรมของลิงเวลากินกล้วยที่มักจะเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มทั งสองข้างก่อนแล้วเคี ยว
กลืนในภายหลัง แก้มลิงจึงเป็นวิธีป้องกกันน ้าท่วมวิธีหนึ่งที่น้ากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติมาใช้เพ่ือชะลอ
ความเร็วและปริมาณน ้าในฤดูน ้าหลาก โดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) 
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยของชุมชน  และบ้านเรือนที่ตั งอยู่บริเวณริมน ้า  
ในขณะเดียวกันยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีน ้าใช้ เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง และท้าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอีกด้วย ตัวอย่างแนวพระราชด้าริ 
“แก้มลิง” ได้แก่ โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย - คลองสนามชัย” ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยระบาย
น ้าท่วมขังจากพื นที่ตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือระบายน ้าออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด 

๕.๓ พระราชด้าริในการจัดการน ้าเสีย การจัดการน ้าเสีย ด้วยหลักการ “น ้าดีไล่น ้าเสีย” 
เป็นการใช้หลักการธรรมชาติแห่งแรงน ้าถ่วงของโลก (Gravity Flow) ด้วยการใช้น ้าคุณภาพดีมาช่วย
บรรเทาน ้าเน่าเสีย หรือการใช้น ้าที่มีคุณภาพดีช่วยผักดันน ้าเน่าเสียออกไปและช่วยให้น ้าเน่าเสียมี
สภาพเจือจางลง ตัวอย่างโครงการพระราชด้าริ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน ้าและขุด
ลอกคลองในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้าคลอง
ในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพดียิ่งขึ น และจัดให้มีการไหลเวียนของน ้าคลอง
ในพื นที่ดังกล่าว โดยการน้าน ้าสะอาดจากแม่น ้าเจาพระยาเข้ามาเจือจางน ้าในคลองส้าคัญ  ตัวอย่าง
แนวพระราชด้าริ ได้แก่ โครงการกรองน ้าเสียด้วยผักตบชวา (Filtration) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ “บึงมักกะสัน” ๗๗ 

๖. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
๖.๑ ขุดลอกอ่างเก็บน ้า ขุดลอกล้าเหมือง ล้าห้วย และแม่น ้า เพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้า

อุปโภค บริโภค และน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม 
๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการน ้าให้ได้ประโยชน์ในหมู่บ้าน สนับสนุนการใช้ประโยชน์

จากแหล่งน ้า เช่น การเลี ยงปลาในกระชัง 
                                                           

๗๗ กระทรวงมหาดไทย, แนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ า , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ้ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๕-๒๖. 



๕๔ 

๖.๓ จัดให้มีการสร้างระบบกักเก็บและระบายน ้าขนาดใหญ่ สร้างฝาย สร้างอาคารแบ่ง
น ้าอ่างเก็บน ้า ฝายน ้าล้น อาคารแบ่งน ้า ดาดคอนกรีตล้าเหมือง คลองส่งน ้า และสร้างท้านบเก็บกัก
น ้าไว้ใช้การเกษตรได้ตลอดปี ดาดคอนกรีตล้าเหมืองและคลองส่งน ้าเข้าสู่พื นที่ทางการเกษตร และ
ซ่อมแซมระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 

๖.๔ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ดูแลและฟ้ืนฟู
แหล่งน ้าธรรมชาติ 

๖.๕ แก้ไขปัญหาการทิ งขยะลงในแหล่งน ้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ งขยะ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
น ้าเสียในครัวเรือนโดยการจัดท้าหลุมซึมบ้าบัดน ้าเสียทุกครัวเรือน๗๘ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สาระส้าคัญ คือ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับส่วนราชการ หรือคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินการการจัดการทรัพยากรน ้าและด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือก้าหนดแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในการ
บริหารทรัพยากรน ้า และป้องกันภัยพิบัติ เพ่ือก้าหนดแนวทางการจัดท้าแผนป้องกันภัยพิบัติอัน
เนื่องมาจากทรัพยากรน ้าและการรักษาคุณภาพน ้า ก้าหนดล้าดับความส้าคัญเพ่ือการจัดสรรและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ  ทั งในด้านการอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรมการรักษาระบบนิเวศน์ การขนส่งทางน ้า การผลิตไฟฟ้า
พลังน ้า และด้านอ่ืนๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรน ้าจาก
คณะกรรมการน ้าแห่งชาติไปปฏิบัติ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการถ่าย
โอนตามกฎหมายว่าด้วยการก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่๗๙ 

๗. วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าระบบเหมืองฝาย 
วิธีการจัดการทรัพยากรน ้าด้วยระบบเหมืองฝาย๘๐

 ซึ่งอยู่ในโครงการชลประทานราษฎร์
ด้วย เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตั งแต่แรกเริ่มระดมความคิด การส้ารวจพื นที่
ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ เพ่ือก้าหนดบริเวณท่ีตั ง การใช้วัสดุในการก่อสร้าง การทดน ้าไปตามล้าเหมือง
ในพื นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและมีความเป็นธรรม การบ้ารุงรักษาล้าเหมืองและน ้ามิให้เน่าเสีย
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือท้าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า กระบวนการทั งหมดชุมชนเป็นผู้ด้าเนินการ และคิดค้นด้วยภูมิปัญญา
ชาวบ้านกฎหมายของพระยามังรายเกี่ยวกับเหมืองฝายสะท้อนให้เห็นความส้าคัญและความสัมพันธ์

                                                           
๗๘ ชัยพงษ์ ส้าเนียง, การจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://prachatai.com/journal. (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
๗๙ ส่วนกฎหมาย ส้านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://
๖๑.๑๙.๕๔.๑๓๗/law/dpmlaw/main. (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙). 

๘๐ ชัชวาล ทองดีเลิศ, สืบสานล้านนา สืบต่อลมหายใจของแผ่นดิน, (เชียงใหม่ : มิ่งเมืองเนาวรัตน์
การพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๒๖-๒๗. 



๕๕ 

อย่างแน่นแฟ้นของระบบชลประทานเหมืองฝายกับการด้ารงชีพของผู้ใช้น ้า นอกจากนี ยังควบคุมการ
บ้ารุงรักษาระบบชลประทานจนถึงระดับไร่นา ที่เรยีกว่า “แต” ซึ่งเป็นอาคารแบ่งน ้าส้าหรับใช้ในไร่นา
ไม่ให้มาท้าลายให้เสียหาย๘๑ การใช้แรงงานในการท้างานเหมืองฝายเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งในระบบ
เหมืองฝาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างฝาย การขุดลอกเหมือง การทดน ้าเข้านา ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดหนี
งานนี หรือไม่ยอมไปท้างานคอยแต่เอาผลประโยชน์ เช่น การลักขโมยน ้าในหน้าแล้ง การขุดล้าเหมือง
ผ่านที่นาคนอ่ืนโดยพลการ สังคมล้านนาถือว่าผู้นั นได้กระท้าผิดต่อสังคมอย่างรุนแรงสมควรได้รับโทษ
หนักหรือปรับเป็นจ้านวนที่สูงมาก บางกรณีถึงขั นประหารชีวิต หรือในกรณีที่ไปหาปลาที่หน้าฝาย
สร้างความเสียหายแก่ล้าเหมืองและคันนาจะต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกัน หรือการเลี ยงช้างและปล่อย
ช้างมาท้าลายล้าเหมืองสายใหญ่ช้ารุดเสียหาย หรือปลูกข้าวกล้ากลางล้าเหมืองกีดขวางทางน ้า
ชลประทานเข้าไร่นา หรือมีส่วนท้าให้ฝายช้ารุดล้วนได้รับโทษทั งสิ น การส่งแรงงานซ่อมเหมืองฝาย
และการขุดลอกล้าเหมืองนั น นับว่าเป็นเกณฑ์ที่ให้ความเสมอภาคและให้ความยุติธรรมกับสมาชิกทุก
คนเพราะได้เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ได้สัดส่วนพอเหมาะระหว่างแรงงานที่ใช้ท้างานกับ
จ้านวนหรือขนาดของที่ดินด้วยหลักเหตุผลว่าผู้ที่มีที่ดินน้อยใช้น ้าน้อย ใช้แรงงานในการท้างานน้อย 
ในทางตรงข้ามผู้มีที่ดินมากได้น ้ามากต้องใช้แรงงานมาก 

การซ่อมตัวฝายและการขุดลอกล้าเหมืองเป็นกิจกรรมส้าคัญประจ้าปีที่สมาชิกผู้ใช้น ้าทุก
คนรู้จักกันดีในภาษาพื นเมืองว่า “การล้องเหมือง” หรือ “ตีฝาย” ผู้ใช้น ้าจะต้องมีอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมเหมืองฝาย คือ  

๑) หลักฝาย โดยทั่วไปท้าจากไม้ ๒ ชนิด ได้แก่ไม้เนื อแข็ง เรียกว่าไม้ล่้าและอีกชนิดก็คือ 
ไม่ไผ่หรือไม้รวก หลักฝายหรือไม้หลักนี จะมีขนาดและรูปร่างต่างๆ กันไป คือ มีทั งหลักใหญ่ หลักเล็ก 
ทั งนี ขึ นกับความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าไม้ หลักฝายที่เป็น “ไม้หลัก” ต้องน้ามาเสี ยม
ปลายให้แหลมให้ด้านหนึ่ง ส่วน “ไม้ข้าว” หรือไม้ที่ตัดหัวตัดท้ายไม่ต้องเสี ยมปลายให้แหลม และ  
“ไม้ง่าม” คือไม้ที่ถางไว้ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งต้องเสี ยมปลายให้แหลม  

๒) ตะเฆ ่หรือจระเข้ คือ ไม้รวกล้าเล็กๆ ที่น้ามารวมกันมัดปลายเอาหินใส่ตรงกลางแล้วมัด
เป็นเปลาะๆ  

๓) ค้อนหน้าแว่น คือ ค้อนที่ท้าด้วยไม้ท่อนตัดขวางล้าต้นของไม้เนื อแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 
๕-๖ นิ ว ตัวค้อนยาวประมาณ ๑๐ นิ ว มีด้ามติดอยู่ตรงกลางตัวค้อน ทั งนี เพ่ือสะดวกใช้ทุบทั งสองด้าน  

๔) ค้อนกระทุง คือ ค้อนไม้เนื อแข็ง ๒ ด้าน ตรงหัวมีขนาดใหญ่ใช้สองมือจับเพ่ือให้กระทุ้ง
ดินให้แน่นหรือใช้ตอกหลักฝาย 

๕) ค้อนหางก้าง คือ ค้อนไม้ที่ท้าขึ นอย่างหยาบๆ จากไม้ที่หาจากป่าบริเวณใกล้เหมืองฝาย
นั นๆ โดยเอามาตัดความยาวประมาณ ๕๐ ซม. เหลาและถางด้านหัวให้เป็นดุ้น ส่วนด้ามมือจับหรือ
ด้ามถือเหลาให้เรียวยาว  

๖) มีเหน็บ คือมีดท้านาขนาดใหญ่ ใบมีดยาวและโง้ง ผู้ใช้น ้าจะท้าปลอกใส่ เวลาไปท้างาน
จะเหน็บไว้ที่ผ้าเคียนเอวด้านหลัง เรียกกันว่า มีดยาว มีดโง้ง หรือมีดเหน็บ  
                                                           

๘๑ พัชรินทร์ บัวลอย, “ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน ้า : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น ้า
เหมืองฝายวังไฮ ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙). 



๕๖ 

๗) สะเป๊าะ หรือบุ้งก๋ีเล็ก ท้าด้วยไม้ไผ่สาน ใช้ส้าหรับขนดิน บางท้องที่เรียกว่า เป๊าะ  
๘) จอบหรือเรียกในภาษาเหนือว่า”ขอบก” ส่วนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการขุดลอกล้า

เหมือง คือ ๑) จอบหรือพลั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง๒) สะเป๊าะ ๓) มีดเหน็บ อย่างไรก็ตาม หัวหน้าเหมือง
ฝายจะเป็นผู้ก้าหนดอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมตัวฝายและขุดลอกล้าเหมืองในแต่ละปีหรือแต่
ละครั ง ในการขุดลอกล้าเหมืองจะท้าปีละ ๑-๒ ครั งโดย มอบหน้าที่ให้ล่ามน ้าเป็นผู้ไปป่าวประกาศ
แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนถึงก้าหนดนัดหมาย ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีก่อนฤดูท้านาการใช้น้า
จะต้องมีการแบ่งน ้าเข้านา เรียกว่า การแบ่งน ้าเขียง หมายถึง การแบ่งน ้าด้วยอาคารแบ่งน ้าในเหมือง
ซอยที่เรียกว่า เขียง หรือ แต ในเขียงหรือแตจะมีช่องให้น ้าผ่านเรียกว่า ต๊างหรือ ท่อส่งน ้าเข้านา 
อาคารนี ผู้ใช้น ้าจะสร้างขึ นเองโดยพละการไม่ได้ หรือหัวหน้าเหมืองฝายจะมาท้าให้คนเดียวไม่ได้ ต้อง
เห็นฟ้องต้องกันและสร้างต่อหน้าทั งสองฝ่าย การแบ่งน ้าจะเริ่มจากเหมืองซอยแรกจนถึงเหมืองซอย
สุดท้าย ตามล้าดับ ก่อนที่หัวหน้าจะวางไม้เขียงแบ่งน ้าลงในล้าเหมืองและตอกไม้หลักให้ยึดอยู่กับที่ 
จะต้องเช็คจ้านวนต๊างน ้าที่สมาชิกหรือเจ้าของนาแต่ละคนจะได้รับตามเกณฑ์แล้วจะให้สมาชิกนั นบาก
ไม้เป็นช่องตามขนาดต๊างที่ตกลงไว้เป็นเกณฑ์เช่นกัน ในการบริหารจัดการน ้าผู้บริหารจะได้น ้ายกหรือ
ค่าตอบแทน ซึ่งมากจากความหมายว่าน ้าต๊างที่ได้รับการยกเว้น หมายถึงได้รับการยกเว้นน ้าในการ
เพาะปลูกฟรี ไม่ต้องส่งแรงงาน ไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ รวมทั งไม่ต้องเสียเงินเมื่อมีการเรียกเก็บเงินใน
กิจการเหมืองฝาย น ้ายกให้ให้แก่หัวหน้าเหมืองฝายและผู้ช่วย ในบางพื นที่ได้ให้แก่ผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการร่วม ระดับต้าบลและหมู่บ้านที่ได้ช่วยควบคุมดูแลงานขุดลอกและซ่อมแซมฝายด้วย 
ส่วนล่ามน ้าไม่ได้รับค่าน ้ายก เนื่องจากเป็นเพียงผู้ใช้แรงงานในการไปป่าวประกาศแก่สมาชิก จึงได้รับ
ค่าตอบแทนตามหน้าที่ดังกล่าวด้วยการยกเว้นไม่ต้องไปออกแรงขุดลอกล้าเหมืองหรือซ่อมแซมฝาย
ระบบเหมืองฝายของชาวไทยภาคเหนือบ่งบอกถึงความตระหนักและการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า  ที่มี
ความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต การเกษตรกรรมและการใช้สอยเพ่ือประโยชน์อ่ืน ๆ เกิดการเรียนรู้ใน
การจัดสรรทรัพยากรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและ
พิธีกรรมต่างๆ ที่ได้วางรากฐานและสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกัน ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสมและยาวนาน เช่น พิธีบวชป่า เลี ยงผีขุนน ้า สืบชะตาเหมืองฝายเป็นต้น ความเชื่อ
เรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั งหลายที่คุมครองรักษาป่าไม้และแหล่งน ้า ท้าให้เกิดพิธีกรรมขึ น และผู้มาร่วม
พิธีกรรมก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท้าให้คนในชุมชนเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน 
อีกทั งพระสงฆ์ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและสอดแทรกค้าสอนให้คนเกิดจิตส้านึก
กตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน ้าสืบต่อไปนอกจากนี  ในกลุ่มลุ่มน ้าก็มี
วิธีการจัดการลุ่มน ้าโดยชุมชน โดยมีมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศ ที่ผู้คนในชุมชนได้
พึงอาศัยและใช้ประโยชน์ ชุมชนจะมีองค์ความรู้ในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในมุมมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นความหลากหลายของรูปแบบการ
จัดการและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมิติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนนั น เป็นปัจจัยหลัก
ในการด้ารงชีวิต ทั งทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาที่
ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีชุมชนในลุ่มน ้าเป็นจ้านวนมาก 
ได้รวมตัวกันเป็นองค์กร ชาวบ้านเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลุ่มน ้า ตามสิทธิในการจัดการ
และการใช้ทรัพยากร บนพื นฐานของชุมชนที่มีสิทธิตามธรรมชาติอีกทั งยังเป็นการปรับตัว เพ่ือจัดการ



๕๗ 

กับความขัดแย้งในการแย่งชิงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนย์ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชนเกิดขึ นตามเงื่อนไขของระบบการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
ระบบเหมืองฝาย รวมทั งมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และการเรียนรู้จากประสบการณ์กับกลุ่ม ต่าง ๆ รวมทั งร่วมกันหาทางออกในการจัดการกับปัญหา
ด้วยความเข้าใจในระบบนิเวศ 

๘. วิธีการจัดการน ้าด้วยกระบวนการชุมชนกลุ่มลุ่มน ้า 
วิธีการจัดการลุ่มน ้าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท  ในการ

จัดการเพราะมีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่ของสังคมมนุษย์ อย่างไรก็ตามการจัดการลุ่มน ้ายังมีแนวคิด
และหลักการที่ส้าคัญที่จะส่งเสริมให้การจัดการลุ่มน ้ามีความเหมาะสมและยั่งยืน เป็นการมองในมิติ
ของการพ่ึงพาอาศัยและการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ๑. ระบบความสัมพันธ์และการพ่ึงพา ๒. ระบบ
การจัดการและการใช้ประโยชน์ และ ๓. องค์ประกอบในการจัดการลุ่มน ้าโดยชุมชน ดังนี  

๘.๑ ระบบความสัมพันธ์และการพ่ึงพา แนวคิดในการจัดการลุ่มน ้า จะต้องค้านึงถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ คือ 

๘.๑.๑ เป็นแนวทางการท้างานและการจัดการที่ตั งอยู่บนพื นฐานของวัฒนธรรม
ชุมชน 

๘.๑.๒ การจัดการในขอบเขตลุ่มน ้าจะต้องมีความครอบคลุมการมองปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม 

๘.๑.๓ มีการผสมผสานทั งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๘.๑.๔ การมองเห็นสถานการณ์ของคนและลุ่มน ้า จะต้องท้าให้มองเป็นปัญหา
ร่วมกันหรือการมีชะตากรรมร่วมกัน ซึ่งจะท้าให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างเวทีการเรียนรู้ของคน
ในลุ่มน ้าเดียวกัน 

๘.๑.๕ มองการอยู่รอดของคนและระบบนิเวศลุ่มน ้า โดยพิจารณาลุ่มน ้าในแง่ที่
เป็นหน่วยทางนิเวศ และหน่วยงานทางสังคม ไม่แยกจากการบริหารจัดการของชุมชนท้องถิ่นที่มี
พื นฐานทางประวัติศาสตร์ และกระบวนการการพัฒนาร่วมกัน 

๘.๑.๖ มีการสร้างกระบวนการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในลุ่มน ้า 
พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในบริเวณลุ่มน ้า  เพ่ือการด้ารงชีพทั งในปัจจุบันและ
อนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑.๗ ก้าหนดแนวทางในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน ้า 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าโดยชุมชนนั น มีลักษณะที่ส้าคัญ ๔ ประการ คือ 
๑. เป็นการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม คือ การจัดการทรัพยากรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ซึ่งมองทรัพยากรป่าไม้ น ้า และที่ดินเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กัน และค้านึงถึงผลประโยชน์และ
หน้าที่ของทรัพยากรแต่ละชนิดเป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากนี  ยังต้องค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติแบบองค์รวมทั งในความสัมพันธ์เชิงกายภาพและความสัมพันธ์เชิงจิตใจ 
เช่น ความเชื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งศักดิ์เหนือธรรมชาติ 



๕๘ 

๒. เป็นการจัดการทรัพยากรโดยค้านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีเง่ือนไขความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นเป็นตัวก้าหนด 

๓. เป็นการจัดการทรัพยากรที่มีลักษณะกระจายอ้านาจสู่ชุมชนโดยประชาชามีส่วนร่ วม
โดยตรงเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การจัดการป่าชุมชน การจัดการน ้าในระบบเหมืองฝาย
ลักษณะพิเศษของการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเหล่านี  คือ ชุมชนและสมาชิกในชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการ มีการจัดการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเพณี ผู้อาวุโส กลุ่มเหนือฝาย ฯลฯ มีการ
ร่างกฎระเบียบในการจัดการของตนเอง มีการลงโทษ และปรับผู้กระท้าผิด และมีการจัดสรร
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นกรรมสิทธิ์รวมของชุมชนเป็นหลัก 

๔. เป็นการจัดการทรัพยากรที่ยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ในการควบคุม การอ้านาจการ
จัดการ และการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั งการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกัน
และกันของสมาชิกองค์กรผลจากการที่ชุมชนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรลุ่ม
น ้าในชุมชนก่อให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการและการใช้ประโยชน์ของชุมชน จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี  

๔.๑ ความเชื่อและพิธีกรรม ในอดีตชาวบ้านมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
ระบบของความเชื่อและค้าสั่งสอนที่สืบทอดส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ระบบความเชื่อเหล่านี  เป็น
กฎระเบียบที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันและปฏิบัติตามในรูปแบบของพิธีกรรมหรือประเพณี  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้า ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันควบคู่กันไปกับการจัดการแบบใหม่ของภาครัฐ และความรู้จากท้องถิ่นอ่ืน 
โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการและการมีกฎระเบียบในการควบคุมดูแลการใช้ประโ ยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติความเชื่อของคนในแต่ละชุมชนอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธุ์  แต่มี
เป้าหมายเดียวกัน คือ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมระบบความเชื่อของ
คน จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผีสาง เทวดา นางไม้) ผู้คนใน
อดีตจะให้คุณค่าแก่สิ่งเหนือธรรมชาติกว่า สามารถดูแล ปกป้อง รักษาคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข 
ให้ผลผลิตเจริญงอกงามมีฝนตกต้องตามฤดูกาล ดังนั นจึงมีการแสดงความเคารพต่อความเชื่อดังกล่าว 
โดยการประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ เช่น การเลี ยงผีเจ้าป่า การเลี ยงผีขุนน ้า การขอฝน เป็น
ต้น นอกจากนี ชุมชนจะก้าหนดบริเวณหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี ดูแลอยู่ 
อันได้แก่ ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ บริเวณที่มีน ้าซึม จอมปลวก ป่าบริเวณต้นน ้า บริเวณเหล่านี เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ซึ่งจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อของชาวบ้านต ้า
ใน จ.พะเยา เกี่ยวกับป่าพิธีกรรมโดยในชุมชนจะก้าหนดให้มีป่าพิธีกรรม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน ้าซึม และ
ชาวบ้านได้สร้างหอพิธีกรรมไว้ในบริเวณดังกล่าว เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมเลี ยงผีขุนน ้า และขอฝน 

๔.๒ องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ นมาจากความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติที่ได้พ่ึงพิงและใช้ประโยชน์ ซึ่งการ
ใช้ประโยชน์นั นได้ให้ความส้าคัญกับการใช้อย่างเหมาะสม ดังนั น จึงมีการแสวงหาความรู้ในรูปแบบที่
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์และได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จนเกิดการสั่งสม
เป็นภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปองค์ความรู้ในด้านการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี  



๕๙ 

๔.๒.๑ การจัดการตามระบบความเชื่อดั งเดิม เกิดจากการที่ชุมชนให้คุณค่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านจะแสดงความเคารพต่อจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดังกล่าว โดยการประกอบพิธีกรรม เช่น การเลี ยงผีขุนน ้า การเลี ยงผีเจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น รวมทั งการบน
บานสานกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดูแลผลผลิตให้ฝนตกตามฤดูกาลหรือผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์ 

๔.๒.๒ การจัดการตามประเพณีท้องถิ่น ในบางชุมชนจะมีการน้าประเพณีท้องถิ่น 
ซึ่งมักจะเป็นประเพณีในพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยให้
ความส้าคัญกับประเพณีท้องถิ่นที่จะเสริมสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ให้กับคนที่เข้ามาร่วมงาน  เช่น 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหว้พระธาตุดอยค้า ที่อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดพะเยา 

๔.๒.๓ การจัดการโดยการประยุกต์ประเพณีทางพุทธศาสนา โดยการบวชต้นไม้ 
การสืบชะตาแม่น ้า ซึ่งชุมชนหลายแห่งที่ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าหรือชุมชนที่
ต้องการสร้างจิตส้านึกให้คนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ได้น้าวิธีการดังกล่าวมาใช้ การประยุกต์พิธีกรรม
เหล่านี แสดงให้เห็นถึงการน้าคุณค่าของพุทธศาสนามาใช้ในการอนุรักษ์  การยับยั งท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.๓ องค์ความรู้ในด้านการใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ในระบบผลิตชุมชน โดยชุมชน
ได้จ้าแนกพื นที่การใช้ประโยชน์ในการผลิตของชุมชน ๔ ประเภทหลัก ได้แก่ พื นที่ป่าชุมชน พื นที่
เกษตรกรรม พื นที่ป่าใช้สอย และล้าห้วยแต่ละพื นที่จะมีการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ซึ่งเกิดมาจาก
เงื่อนไข ๓ ประการ คือ 

๔.๓.๑ เงื่อนไขทางวัฒนธรรมตามความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ 
๔.๓.๒ เงื่อนไขของระบบผลิตของชุมชนที่จะต้องรักษาพื นที่ป่าต้นน ้าเพ่ือเป็น

แหล่งของปัจจัย ๔ ในการด้ารงชีพของชุมชน 
๔.๓.๓ เงื่อนไขของคุณค่าการด้าเนินชีวิตที่ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน ้า  โดยชุมชนมีความรู้
ระหว่างการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา เพ่ือให้พืชและสัตว์เกิดการขยายพันธุ์ต่อเนื่อง กันไป 
ดังนั น ในการใช้ประโยชน์จะใช้เท่าที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพเท่านั น เช่น ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพร
ในการรักษาโรค การตัดไม้ใช้สอย การหาของป่าและการล่าสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนเพ่ือให้มีการขยายพันธุ์
ในระบบนิเวศสมดุล 

๔.๓.๔ การพัฒนาเป็นองค์กรชุมชนในอดีตชุมชนมีการใช้ประโยชน์  และการ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท้าการควบคุมโดยใช้ระบบความเชื่อ ระบบการผลิตและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน หลังจากนั นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรจากกลุ่ม
บุคคลภายนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิทธิพล ชุมชนใกล้เคียง หรืออ้านาจรัฐ ท้าให้ชาวบ้าน เกิดการ
ปรับกระบวนการภายในชุมชน สร้างกลไกและพัฒนาเป็นองค์กร ชุมชนที่มีคณะกรรมการ มีกฎระเบียบ
ที่อยู่บนพื นฐานของระบบความเชื่อและสิทธิอันชอบธรรมของชุมชนในการดูแลรักษา ปัจจุบันเกิดกลุ่ม
องค์กรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมากมายหลายกลุ่ม รวมทั งการรวมกลุ่มกันเป็น
เครือข่ายในแต่ละลุ่มน ้า เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการลุ่มน ้า ในลักษณะของพหุภาคี และการ
จัดการอย่างเป็นองค์รวม เพราะทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน ้าล้วนมีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศหนึ่งๆ 
การพัฒนาในลักษณะขององค์กรชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถ ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองแล้วยังน้าไปสู่การสร้างพลังในการเรียกร้อง การต่อรอง



๖๐ 

สิทธิชุมชนในระดับนโยบายเช่น การออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชน การเรียกร้องให้
ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกนโยบายที่มีผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น  

ดังนั น อาจกล่าวได้ว่าการจัดการลุ่มน ้า เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้า เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย
ใช้ระบบความเชื่อของชุมชนเป็นพื นฐานในการจัดความสัมพันธ์  และผสมผสานกับการปรับตัวเป็น
กลุ่ม องค์กรชุมชน เพ่ือให้เกิดพลังและความชอบธรรม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าและ
สิ่งส้าคัญ คือ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาคนในชุมชนให้มี
ความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จะเกิดขึ นในอนาคตอย่างเท่าทัน 

สรุป วิธีการจัดการทรัพยากรน ้ามีทั งการจัดการของกรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทานกรม
ส่งเสริมการเกษตร โครงการพระราชด้าริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้า ระบบเหมืองฝาย และ
กระบวนการชุมชนกลุ่มลุ่มน ้า ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกลุ่มและวิธีการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า มีวิธีการด้าเนินการในพื นที่รับประโยชน์จากน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั งในด้าน
การจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษาซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ใช้ 
ประโยชน์ได้ต่อไป เพ่ือให้สิ่งที่ด้าเนินการนั นบังเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ ๘๒ความ
ส้านึกปฏิบัติถ้าท้าในสิ่งนั นๆ แล้วจะได้รับความส้าเร็จ และสัมฤทธิ์ดังที่ตั งเป้าประสงค์เอาไว้ ดังนั น 
ปรัชญาการจัดการลุ่มน ้า คือ ความเชื่อได้กระท้ากิจกรรมทางการจัดการลุ่มน ้าที่ตั งเป้าเอาไว้ สัมฤทธิ์
ผลทางการจัดการลุ่มน ้า๘๓ด้วยวิธีการค้นคว้าจากผลงานวิจัยหรือนั่นคือ ลักษณะการไหล/การมีให้ 
และคุณภาพเป็นไปตามต้องการโดยต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ ซึ่งปรัชญาทางการจัดการลุ่มน ้า คือ “เก็บน ้าไว้ในดิน เก็บดินไว้กับที่และลดน ้าฤดูฝน เพ่ิมน ้า
ฤดูร้อน”๘๔ เพ่ือให้เกิดคุณค่าทางการใช้น ้าในลุ่มน ้า ลุ่มน ้า หมายถึง หน่วยของพื นที่หนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการน ้าโดยเฉพาะ มีขนาดตามความต้องการของแต่ละบุคคลและประเภทการศึกษา 

๒.๒.๔ หลักการจัดการลุ่มน้ า๘๕  
การจัดการลุ่มน ้า เป็นการจัดการพื นที่ ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมหลากหลายรวมกันอยู่ เป็นระบบ

พื นที่ลุ่มน ้าหรือระบบนิเวศลุ่มน ้า ดังนั น ถ้าจะกล่าวว่าการจัดการลุ่มน ้าก็คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ระบบลุ่มน ้าเพ่ือให้ท้างานร่วมกัน สร้างผลผลิตหรือแสดงบทบาทของลุ่มน ้า ในการ “ให้น ้า” ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี ความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน ้าเป็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป ให้น ้าและผลผลิตอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปอย่างสม่้าเสมอ ทั งหมดนี อยู่ภายใต้
หลักการจัดการลุ่มน ้าซึ่งลุ่มน ้าหลัก ทั ง ๒๕ ลุ่มน ้าหลักของกรมทรัพยากรน ้า๘๖  

                                                           
๘๒ กรมทรัพยากรน ้า, รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๗. หน้า ๒๙. 
๘๓ กรมทรัพยากรน ้า, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐. หน้า ๑๓๒. 
๘๔ เกษม จันทร์แก้ว, หลักการจัดการลุ่มน้ า, ฉบับปรับปรุงครั งที่ ๒, ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๙๘. 
๘๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 
๘๖ กรมชลประทาน, แผนที่แสดงอ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่ชลประทานในลุ่มน้ าต่าง ๆ ของประเทศไทย, 

กรมชลประทาน, (กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓. 



๖๑ 

การบริหารจัดการน ้าที่ผ่านมา การบริหารจัดการน ้า มีแนวทางตามหลักการบริหารจัดการน ้า
แบบบูรณาการ ได้แก่ 

๑) บริหารจัดการน ้าในภาพรวมทั งระบบ พิจารณาการเกิดและการใช้น ้าให้ครบวงจร โดย
วางแนวทางบริหารจัดการน ้าเพื่อเก็บกักน ้าในฤดูฝนโดยท้าหน้าที่ป้องกัน/บรรเทา น ้าท่วมไปพร้อม ๆ
กับการวางแผนการจัดสรรน ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าและน ้าเสียที่จะเกิดขึ นในช่วงฤดูแล้งด้วย 
อีกทั งบริหารจัดการน ้าในภาพรวมอย่างเป็นระบบทั งลุ่มน ้า เนื่องจากการบริหารจัดการ ณ พื นที่ใด
พื นที่หนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อพื นที่อ่ืน ๆ ด้วย เช่น ในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย เมื่อมีฝนตกในลุ่มน ้าตอนบน ก็จ้าเป็นต้องเร่งระบายน ้าในพื นที่ตอนล่าง เพ่ือเตรียมรองรับน ้า
ในพื นที่ตอนบนที่จะไหลลงมา แต่หากมีฝนตกในพื นที่ตอนล่าง ก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น อ่างเก็บน ้า 
โดยชะลอน ้าด้านบนไม่ให้ไหลลงมาสมทบในพื นที่ตอนล่าง เป็นต้น 

๒) บริหารจัดการน ้าโดยวางแผนการจัดสรรน ้าให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุน 
ตามล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า ดังนี  

ล้าดับ ๑ ส้ารองน ้าไว้ส้าหรับการใช้น ้าในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว
นาปี  

ล้าดับ ๒ จัดสรรน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
ล้าดับ ๓ จัดสรรน ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 
ล้าดับ ๔ จัดสรรน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม 
ล้าดับ ๕ จัดสรรน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

๓) บริหารจัดการทั งดินและน ้าไปด้วยกัน การวางแผนการใช้ที่ดินในช่วงเวลาที่เหมาะสม
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า จึงได้วางแผนปรับระบบการปลูกพืชให้เหมาะสม โดย
พื นที่ใดท่ีเป็นที่ลุ่มต่้ามีความเสี่ยงที่จะถูกน ้าท่วมในฤดูฝน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปีให้
เร็วขึ น เพื่อให้เก็บเก่ียวเสร็จก่อนฤดูน ้าหลาก ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร 
นอกจากนั นพื นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนี ยังสามารถใช้เป็นพื นที่แก้มลิงที่จะช่วยชะลอน ้าหลาก 
ไม่ให้ไหลไปท่วมในพื นท่ีท้ายน ้าของพื นที่ดังกล่าว 

๔) บริหารจัดการโดยค้านึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ปัจจุบัน
เป็นที่ทราบกันดีว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ท้าให้สภาพฝนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
จึงมีการร่วมกันของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศโลกต่อน ้าฝน น ้าท่า และการใช้น ้าในประเทศ เพ่ือน้ามาวางแผนบริหารจัดการน ้าใน
อนาคตให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

๕) น้าแนวทางการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการน ้าที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดมาใช้ ทั ง
มาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกัน เนื่องจากการใช้สิ่งก่อสร้างมีข้อจ้ากัดของการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้าได้ในระดับหนึ่ง เช่น อ่างเก็บน ้าสามารถรองรับน ้าได้ในปริมาณหนึ่ง
ตามที่ออกแบบไว้ หากมีฝนตกมากและมีน ้าท่าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าเป็นปริมาณมากจนเกินความจุของ
อ่างเก็บน ้า จะท้าให้อ่างเก็บน ้าสูญเสียคุณสมบัติในการชะลอน ้าหลาก ดังนั น จะต้องน้ามาตรการที่ไม่
ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การคาดการณ์สภาพน ้าฝนและน ้าท่า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบโทร
มาตร แบบจ้าลองน ้าฝนน ้าท่า มาใช้ในการวางแผนการเก็บหรือระบายน ้าในอ่างเก็บน ้าอย่าง
เหมาะสม ส้าหรับสิ่งก่อสร้างนั นก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ เขื่อนเก็บกักน ้า ฝายทดน ้า พนังกั นน ้า 
สถานีสูบน ้า เป็นต้น 



๖๒ 

๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า : การบริหารจัดการน ้าให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพนั น ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเข้าใจ มีความตระหนักและยอมรับ
แนวทางในการบริหารจัดการน ้า จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า เช่น ให้มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ใช้น ้า ในการวางแผนการส่งน ้า เกษตรกรแจ้งความต้องการปลูกพืชด้วย
ตนเอง โดยกรมชลประทานเป็นผู้ให้ค้าแนะน้าว่าพื นที่ตามความต้องการนั นเหมาะสมหรือไม่ หาก
ความต้องการมากเกินกว่าปริมาณน ้าต้นทุนที่มีอยู่ เกษตรกรจะได้รับแจ้งให้ลดพื นที่เพาะปลูกลง ซึ่ง
กลุ่มผู้ใช้น ้าจะตกลงกันเองว่าจะลดพื นที่ใด แล้วจึงน้ามาท้าแผนและข้อตกลงการส่งน ้าและรอบเวร
การส่งน ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน เมื่อถึงฤดูส่งน ้ากลุ่มผู้ใช้น ้าจะบริหารปิดเปิดประตูระบายน ้าใน
คลองส่งน ้าเอง ในส่วนของการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย มีการจัดท้าสัญลักษณ์สีแสดงสถานการณ์
น ้าและมีบอร์ดเตือนภัย เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามและประเมินสถานการณ์น ้าได้ด้วยตนเอง 
เป็นต้น๘๗ 

๒.๒.๕ การบริหารจัดการน้ าปัจจุบัน 
การบริหารจัดการน ้าในฤดูแล้งเป็นช่วงที่วิกฤติซึ่งจะเป็นไปตามสภาพปริมาณน ้าต้นทุนเมื่อ

สิ นสุดฤดูฝน โดยพิจารณาตามล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า ดังนี  
ล้าดับ ๑ ส้ารองน ้าไว้ส้าหรับการใช้น ้าในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูก

ข้าวนาปี  
ล้าดับ ๒ จัดสรรน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
ล้าดับ ๓ จัดสรรน ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 
ล้าดับ ๔ จัดสรรน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม 
ล้าดับ ๕ จัดสรรน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม๘๘ 

เป้าหมายในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน ้าในด้านต่าง ๆ ระดับประเทศ จึงได้ก้าหนดเป้าหมายในภาพรวมของการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือเป็นกรอบในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้า
ในระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) ให้บรรลุเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ดังนี  

๑) จัดหาน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค ที่เพียงพอทั งปริมาณคุณภาพ ให้แก่ชุมชนชนบท 
(ครบทุกหมู่บ้านในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) และชุมชนเมือง พื นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  

๒) จัดหาน ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ เพ่ือจัดหาแหล่งน ้าส้าหรับ
ชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพพื นฐาน การท้าเกษตรน ้าฝน การผลิตต่าง ๆ ของชุมชนให้เพียงพอ 
จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ การพัฒนาเกษตรชลประทานและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยต้องพิจารณาศักยภาพข้อจ้ากัดของพื นที่และมิติ
ทางสังคม/วิถีชุมชน รวมทั งควบคุมและจัดสรรน ้าให้สมดุลและเพียงพอเพ่ือรักษาระบบนิเวศ และ
บริหารจัดการความต้องการใช้น ้าให้สมดุลกับน ้าต้นทุน 
                                                           

๘๗ กรมชลประทาน, กระบวนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า, (กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๘), หน้า ๒๑. 

๘๘ กรมชลประทาน, โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่มีความจุอ่างเก็บน้ ามากกว่า ๑๐๐ ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร, (กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๗), หน้า ๔๔. 



๖๓ 

๓) พัฒนาแหล่งน ้าในแต่ละลุ่มน ้า เพ่ือให้สามารถสร้างความสมดุลในมิติสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาอย่างน้อยต้องเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าขั นต่้าของลุ่ม
น ้า มีน ้าเพื่อระบบนิเวศ อุปโภค บริโภค และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื นที่  

๔) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองพื นที่เศรษฐกิจหลัก โดยการป้องกันในเขต
ชุมชนและพื นที่เศรษฐกิจส้าคัญทีมีผลกระทบรุนแรงและเสียหายสูง ให้มีการใช้มาตรการเชิงรุกในการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการผังเมืองเพ่ือลดผลกระทบในอนาคต การลดความเสียหาย
จากน ้าหลาก ดินโคล่นถล่ม น ้าท่วมฉับพลัน โดยการชะลอน ้าในพื นที่ต้นน ้าและกลางน ้า จัดการข้อมูล
และการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ  และลดความเสียหายในพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติ(รุนแรงหรือมีความ
เสียหายสูง) รวมทั งการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย  

๕) การจัดการคุณภาพน ้า เพ่ือให้คุณภาพน ้าในแม่น ้าสายหลักและในลุ่มน ้าที่มีคุณภาพน ้า
วิกฤต ให้มีคุณภาพน ้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป โดยให้ความส้าคัญกับการลดน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด 
การบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้ ความตระหนัก และมาตรการตรวจวัดเฝ้าระวังคุณภาพน ้า 

๖) ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของประเทศ และการจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ต้นน ้า เพ่ือให้สามารถสร้างความสมดุลของน ้าท่า ลดผลกระทบต่อปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 

๗) การบริหารจัดการ มีองค์กร กลไก กฎหมาย (รวมทั งข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่เป็นเอกภาพ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย้า บริหาร
จัดการได้รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ๘๙ 

๒.๒.๖ ปัญหาการบริหารจัดการ 
กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ผ่านมา ก้าหนดโครงสร้างตามระเบียบส้านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย และมีอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าเป็นเลขานุการ ทั งนี  การ
ด้าเนินงาน คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือ กนช. ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการถึง 
๘ กระทรวง และ ๑ องค์กรอิสระ และมีคณะกรรมการลุ่มน ้า ๒๕ คณะเป็นองค์กรระดับพื นที่ และมี
ประเด็นปัญหาหลักของโครงสร้างตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ 

๑) คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) มีอ้านาจไม่เพียงพอในการสร้างเอกภาพ
และการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีอ้านาจหน้าที่เพียงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และประสาน
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีอ้านาจในการก้าหนดนโยบายกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับน ้าก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  

๒) คณะกรรมการลุ่มน ้าไม่สามารถเป็นกลไกในระดับพื นที่ที่มีประสิทธิภาพ มีอ้านาจหน้าที่
เพียงประสานการจัดท้าแผนและติดตามประเมินผลส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
อ้านาจในการก้ากับดูแลหน่วยงานราชการและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการในระดับพื นที่ไม่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือผลักดันแผนงาน/โครงการในลักษณะ Bottom Up ได ้

                                                           
๘๙ กรมทรัพยากรน ้า , แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน ้า, ๒๕๕๘), หน้า ๑๖. 



๖๔ 

นอกจากนี  ปัญหาหลักที่ส้าคัญ คือ การบูรณาการในเชิงพื นที่หรือหน่วยงานราชการ เมื่อ
พิจารณาจากโครงสร้างดังกล่าว พบว่า มีล้าดับชั นการสั่งการที่ค่อนข้างชัดเจน แต่การก้าหนดพื นที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่ชัดเจน เช่น การดูแลพื นที่เขตเมือง พื นที่เศรษฐกิจ พื นที่ชลประทาน 
พื นที่นอกเขตชลประทาน เป็นต้น จากรูปแบบและอ้านาจหน้าที่ตามกลไกดังกล่าว ส่งผลถึงระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ทั งการรวบรวมสถิติ ข้อมูลพื นฐาน การคาดการณ์พยากรณ์ และติดตามเฝ้าระวัง
ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งมีถึง ๒๔๐ รายการข้อมูล ยังมี
ลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว เน้นกิจการภายในหน่วยงานเป็นหลัก ไม่ได้มองภาพรวมและผลส้าเร็จของ
ส่วนร่วม ดังนั นการมีระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ และระบบโครงสร้างพื นฐาน เพ่ือรวบรวมและ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งส้าคัญ หมายรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มี
คุณภาพไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบว่า ช่องทางการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารมีหลากหลายช่องทางและกระจายไปอย่างรวดเร็ว หากข้อมูลที่ส่งไปไม่มีคุณภาพ ข้อมูลที่เป็น
เท็จ ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายและการสื่อสารที่ผิดพลาด ดังนั น คุณภาพของข้อมูลจึง
เป็นสิ่งส้าคัญ โดยได้สรุปปัญหาด้านการบริหารจัดการในแต่ละมิติ ดังนี  

๑) ปัญหาด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน ้า 
(๑) ข้อมูลที่มีอยู่กระจัดกระจายในหลายหน่วยงานราชการ และหลายครั งมีการขัดแย้ง

ของข้อมูล 
(๒) ข้อมูลมีความหลากหลาย และยังไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบและอยู่ใน

มาตรฐานเดียวกัน ท้าให้ยากต่อการน้าไปใช้ 
(๓) การขาดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ ของข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย 
(๔) การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
(๕) มีระบบคลังข้อมูล แต่ไม่มีการน้าไปใช้ หรือขาดการยอมรับ ขาดความร่วมมือ 

๒) ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน ้า 
(๑) ความหลากหลายของกฎหมาย  
การขาดกฎหมายแม่บท หรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ปัญหาความไม่

ครอบคลุมของกฎหมาย ถึงแม้ว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน ้ามีแฝงอยู่ในกฎหมาย
หลายฉบับ แต่มีเนื อหาสาระไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จท้าให้การบังคับใช้ยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี 

ปัญหาความซ ้าซ้อนของกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นความซ ้าซ้อนกันในการบังคับใช้
กฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษ 

ปัญหาความล้าสมัยและมีช่องว่างของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวข้องกับน ้าที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน บางฉบับได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื อหาของกฎหมายให้
มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด จึงก่อให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับ 

(๒) การขาดความเป็นเอกภาพ สภาพของกฎหมายที่ใช้ ยังขาดความเป็นเอกภาพ 
เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องเดียวกันมีจ้านวนมาก โดยแต่ละฉบับมีการบังคับใช้ไม่ครอบคลุม
ในทุกกรณี ซึ่งนอกจากจะก่อความสับสนในการใช้กฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ตามมาอีกด้วย เพราะว่าผู้บังคับใช้มักเกิดความสับสน ไม่แน่ใจสมควรจะใช้กฎหมายฉบับใดบังคับใช้



๖๕ 

แก่กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ น เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเสียเวลาในการวินิจฉัยและตีความว่าจะเข้าความผิดกรณีใด 
จึงขาดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 

๓) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในปัจจุบันด้านโครงสร้าง
องค์กรซึ่งไม่แตกต่างจากอดีต ท้าให้เกิดปัญหาการท้างานยังไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เพราะหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าที่มีอยู่
หลากหลายยังคงสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายกระทรวง โดยมีหน่วยงานปฏิบัติในบาง
กระทรวงมีหน้าที่แบบไม่ใช่ภารกิจหลักหรือเป็นงานฝาก บางหน่วยงานได้ก้าหนดการท้างานไว้หลาย
ประเภทหลายวัตถุประสงค์ เกินบทบาทหน้าที่ของกระทรวงที่สังกัด แต่งานบางประเภทที่มี
ความส้าคัญกลับไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบเหมือนที่เป็นในสมัยก่อนการปฏิรูประบบราชการ และที่
ส้าคัญที่สุดก็คือ ภาระหน้าที่งานจัดการทรัพยากรน ้าอันเป็นอ้านาจหน้าที่ต้องด้าเนินการไม่ว่าจะเป็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กล่าวข้างต้นก็ปรากฏว่า
ไม่ใช่ภารกิจหลักของกระทรวงใดเลย โดยสรุปแล้ว สภาพและปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า มีดังนี  ๑) การขาดองค์กรและโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการ ๒) โครงสร้าง
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้ายังกระจัดกระจาย ๓) การขาดเจ้าภาพในการบริหารจัดการที่
แท้จริงและเป็นรูปธรรม ๔) ขาดความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติ ๕) การขาดงบประมาณและแผนงบประมาณในการด้าเนินการ๙๐ 

๒.๒.๗ แนวคิดการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management 

Quality Award) เป็นเกณฑ์ที่ได้ยึดหลักแนวความคิด Core Value ๑๑ ตัว ของ Malcolm Baldrige 
มาเป็นเกณฑ์ในการขับเคลื่อนแนวความคิดในการพัฒนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยอาศัยแนวความคิดหลักค่านิยมหลัก(Core Value) ๑๑ ประการ ดังนี  ๑) การน้า
องค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ๒) ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓) การให้ความส้าคัญกับพนักงานและคู่ค้า  
๔) ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นที่ลูกค้า ๕) การมุ่งเน้นอนาคต ๖) ความคล่องตัว ๗) การเรียนรู้ขององค์การ
และแต่ละบุคคล ๘) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม ๙) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง ๑๐) การมุ่งเน้นที่
ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า ๑๑) มุมมองเชิงระบบ 

ฉะนั น เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเป็นเกณฑ์ที่ถูกน้ามาใช้ทุก
ส่วนราชการในประเทศ เพ่ือพัฒนากระบวนการท้างานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ น ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ การประยุกต์เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ โดยการน้าแนวคิดจาก Core Value ๑๑ ประการ 
และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของการประเมิน
ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายทอดนโยบายและมาตรฐานในการท้างานจากกรมฯ 
มาเพ่ือปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการให้บริการในพื นที่ ตามบริบทของภารกิจหลักของโครงการฯ 
                                                           

๙๐ คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเดี่ยวกับการจัดการองค์กร และการออกกฎ, 
กลไกการบริหารจัดการน้ าในปัจจุบัน,  (กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าเดี่ยวกับการจัดการองค์กร และการออกกฎ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙-๒๔. 



๖๖ 

และฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษานั นๆ ซึ่งการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) จะมีรายละเอียดบางประการที่เป็นเรื่องของหน่วยงานหลักของกรม ท้าให้เกิดแนวความคิดที่
จะมีการประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้เหมาะสมกับบริบท
ของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษา ได้เทียบเคียงกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาและโครงการชลประทาน  มา
ประยุกต์รวมกันเพ่ือให้เกิดการสะท้อนถึงภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจด้านการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษา และภารกิจด้านการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาและโครงการฯซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในขั นกึ่งนโยบาย กึ่งวิชาการ และเน้นทางด้านการ
ปฏิบัติงานคือการน้านโยบายผสมกับหลักวิชาการเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติการในพื นที่ โดยฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษา ต้องด้าเนินการแปลงนโยบายจากกรมฯ ส้านักชลประทาน และพื นที่ที่โครงการฯ ตั งอยู่ 
โดยน้านโยบายทั งหมดมาก้าหนดเป็นเป้าหมายในการด้าเนินงาน ผสมกับหลักวิชาการและแปลงไปสู่
การปฏิบัติในพื นที่เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื นที่นั นๆ จึงเป็นแนวความคิดในการจัดท้าเกณฑ์การด้าเนินงานเชิงพื นที่นอกจากนั นยังใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาตามมาตรฐานที่
กรมฯ ก้าหนดโดยการยุบเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จาก ๗ หมวด เหลือเพียง ๔ 
หมวด เพ่ือให้เกิดการปรับใช้เกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา  
โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแบ่งออกเป็น ๔ หมวด ดังนี  

หมวดที ่๑ การบริหารองค์กรที่ดี 
หมวดที ่๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา 
หมวดที ่๓ การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดที ่๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
หมวดที่ ๑ การบริหารองค์กรที่ดี เนื่องจากฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเป็นหน่วยงานภายใต้ 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาและโครงการชลประทาน ที่เป็นหน่วยงานในการแปลงนโยบาย และ
วิชาการไปสู่การปฏิบัติการ ดังนั นในการตรวจประเมินถึงภาวะผู้น้าของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาจะ
พิจารณาถึงความสามารถในการก้าหนดทิศทางของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาในการแปลงนโยบายมาสู่
บริบทของพื นที่ โดยจะพิจารณาถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงานและการพัฒนา  การจัด
บุคลากรและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและตรงกับการปฏิบัติงานในพื นที่นอกจากนั นจะพิจารณาการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้
และระบบฐานข้อมูลของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเพ่ือใช้ในการด้าเนินงานและการติดตามประเมินผล
การด้าเนินงานของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งผลรวมดังกล่าว
ที่ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาด้าเนินการจะส่งผลท้าให้โครงการฯประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การจัดสภาพแวดล้อมการท้างาน มีดังนี คือ ๑. การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน ๒. การจัดท้าแผ่นป้ายและข้อมูลในสถานที่ท้างาน ๓. การสร้างบรรยากาศในการท้างานในที่
ท้างาน 



๖๗ 

การจัดท้าระบบข้อมูล มีดังนี คือ ๑. การรวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูลฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษา ๒. การก้าหนดผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลและรอบระยะเวลาในการป้อนข้อมูล ๓. การ
ส้ารองข้อมูล (Backup) ความถี่และผู้รับผิดชอบ ๔. การป้องกันระบบฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 

การพัฒนาองค์กร มีดังนี คือ ๑. การน้าระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์สิ่งอ้านวยความสะดวกและ
เครื่องมือที่จ้าเป็นมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.การจัดวางอัตราก้าลังบุคลากรอย่างเหมาะสม ๓.การ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๔.การรับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ/ผู้ใช้น ้า ๕.การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ๖.การจัดสวัสดิการภายใน
หน่วยงาน ๗.การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื นท่ี  

หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา เป็นขั นตอนในการปฏิบัติงานส่งน ้า โดย
เริ่มตั งแต่ การวางแผนการส่งน ้า โดยจะดูวิธีการของฝ่ายส่งน ้าในการวางแผนการส่งน ้าโดย
ประกอบด้วยขั นตอนตั งแต่การวางแผนการบริหารจัดการน ้าต้นทุน แผนการบริหารจัดการน ้า และ
แผนการควบคุม เช่นการดู กระบวนการวางแผนการส่งน ้า เช่น Rule Curve, Reservoir Operation 
Study ฯลฯ การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์การชลประทาน การจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกพืช 
(Cropping Carenda) การก้าหนดพื นที่เพาะปลูกพืช และแผนการบริหารจัดการน ้า  

หมวดที ่๓ การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ 
มองถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ว่าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาได้
มีการให้ความส้าคัญและการให้บริการเป็นไปในลักษณะใด การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะมองถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดยใน
หมวดนี ได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา  โดยเน้นไปที่เป้าหมายของ
โครงการฯ ว่าได้ด้าเนินการดูแลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา  ตาม
ภารกิจการบริหารจัดการน ้าครบถ้วนตามวิธีการที่ก้าหนด  เพ่ือให้ผู้รับบริการจากฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาและโครงการฯ เกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยเกณฑ์การประเมินจะท้าการตรวจสอบ
ตั งแต่การอ้านวยความสะดวกในการติดต่อ ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล ขั นตอนหรือ
กระบวนการให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดความประทับใจในการ
รับบริการ นอกจากนั นยังสอบถามถึงการที่โครงการสร้างเครือข่ายจากพื นที่เพ่ือช่วยด้าเนินการให้
โครงการในการบริหารจัดการน ้า และการแจ้งเตือนภัย เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด้า เนินงาน
และความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานจริงของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาและโครงการฯ  ในพื นที่หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอาคาร
ชลประทานและช่วยโครงการดูแลพื นที่เสมือนการเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการในการบริหารจัดการน ้า 

หมวดที ่๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นหมวดที่วัดผลการด้าเนินงานจากการปฏิบัติงานของฝ่าย
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะตรวจสอบถึงผลสัมฤทธิ์ของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาในแต่
ละด้าน เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด้าเนินงานของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาในมิติต่างๆ แบ่งออกเป็น 
๔ มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยใน ๔ มิติ นั น ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาจะถูกประเมินผลการ
ด้าเนินงาน จากข้อ ค้าถามข้างต้นเพ่ือน้ามาดูผลลัพธ์จากการด้าเนินงานในเรื่องนั นๆ เพ่ือใช้ในการ



๖๘ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด้าเนินงานของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา  ว่าเป็น
อย่างไร มีแนวโน้มในการด้าเนินงานเป็นอย่างไร ถ้าดีขึ นเรื่อยๆ แสดงว่าการด้าเนินงานมีแนวทางที่
ถูกต้อง ส่งผลท้าให้มีผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวก แต่ถ้าผลการด้าเนินงานไม่ดีแนวโน้มผลการด้าเนินงาน
ลดลงหรือเท่าเดิมก็เป็นโอกาสในการปรับปรุงให้งานดังกล่าวดีขึ น  โดยกลับไปดูในกระบวนการ
ให้บริการนั นๆ ว่ามีจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดในเรื่องใด หรือยังไม่ได้ด้าเนินการตามมาตรฐานการ
ด้าเนินงาน จะได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานในเรื่องนั นๆ ให้ดีขึ นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาทั ง ๔ หมวด ได้ประยุกต์รวมการปฏิบัติงานจริงใน
พื นที่เข้ากับการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) เข้า
ด้วยกัน โดยได้มองในลักษณะของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจาก
โครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติ ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กรมฯ ก้าหนดเพ่ือให้ฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาได้ส้ารวจพฤติกรรมในการด้าเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษา (Operation and Maintenance) ที่กรมฯก้าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ โดยดูจาก
ข้อก้าหนดที่ส้าคัญที่โครงการฯ และฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ซึ่งการด้าเนินงานควรจะต้องมีการ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาถ้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษามีความเหนือ
ชั นกว่ามาตรฐานที่กรมฯ ก้าหนดไว้ให้น้าเสนอข้อมูล ทั งนี เพ่ือตรวจหาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสใน
การปรับปรุงฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา และโครงการฯ ที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้ผลตามท่ีกรมฯ ก้าหนดไว้๙๑  

 
จากแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ของนักวิชาการที่มีความสัมพันธ์

มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังตาราง 
 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงแนวคิดการบริหารจัดการน ้า 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เกษม  จันทร์แก้ว, (๒๕๓๑, หน้า ๑๑). ๑.วิธีการด้าเนินการ 

๒. การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรม 
ปธาน  สุวรรณมงคล, (๒๕๔๑, หน้า ๑๕). ๑. ประสิทธิภาพสูงสุด 
กรมทรัพยากรน ้า (๒๕๔๖, อัดส้าเนา) ๑. จัดการทรัพยากรน ้า 
สถาบันด้ารงราชานุภาพ ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, (๒๕๔๒, หน้า ๗). 

๑. ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม 
๒. จัดการทรัพยากรน ้า 

GWP-TAC, (2111, vol.4). ๑. การบริหารทรัพยากรน ้าแบบผสมผสาน 
 

 

                                                           
๙๑ กรมชลประทาน, เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา, 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์), ๒๕๔๖, (อัดส้าเนา). หน้า ๓–๕. 



๖๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงแนวคิดการบริหารจัดการน ้า (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธนาคารโลก, (๒๕๔๒, อัดสาเนา). 
 

๑. กระบวนการจัดการน ้าที่มองเป็นองค์รวม 
๒. เกิดการใช้น ้าที่คุ้มค่า 

Dyson, M., Bergkamp, G., and Scanlon 
อ้างถึงใน เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, (๒๕๕๑, หน้า 
๑๑๒). 

๑. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ประเวศ วสี, (๒๕๔๗, หน้า ๑๖). ๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), (๒๕๔๔, หน้า ๕๕). ๑. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เสาวคนธ์ สุดสวาท (๒๕๔๗, เอกสารอัดส้าเนา),
หน้า ๒๕. 

๑. การพัฒนาที่อยู่บนพื นฐานของความสมดุล 

กิติชัย รัตนะ, (๒๕๔๙, หน้า ๒๙). 
 

๑. การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. การพัฒนา 

สมพันธ์ เตชะอธิก, (๒๕๔๗, หน้า ๑๑๖). ๑. การสร้างพลังต่อรองของสมาชิกในชุมชน 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), (๒๕๔๗,
หน้า ๓-๔). 

๑. ธรรมชาติความรู้และการจัดการ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร, (๒๕๔๓,หน้า ๖๓). 
 

๑. การสร้างกลุ่ม 
๒. การขยายเครือข่าย 

กิติชัย รัตนะ และชาญชัย งามเจริญ, (๒๕๔๘,
หน้า ๒๙). 

๑. การฟ้ืนฟูระบบนิเวศต้นน ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๒. การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรดิน น ้า 

สุรพล พะยอมแย้ม, (๒๕๔๕, หน้า ๑๙๒). 
 

๑. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน ้า 
๒. ปลูกป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, (๒๕๔๗, 
หน้า ๔๘). 

๑. การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนใน
การอนุรักษ์ต้นน ้า 

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, (๒๕๔๕, หน้า ๑๗). ๑. การจัดท้าแผนปฏิบัติการเชิงพื นที่ 
โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๔๖, หน้า ๔๕). 
 

๑. บริบทของชุมชน 
๒. แบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ในการท้างาน
ระดับพื นที่ 

บุญเลิศ ไพรินทร์, (๒๕๓๘, หน้า ๗๕). 
 

๑. แบบมีส่วนร่วมในการท้างานระดับพื นที่ 
๒. รูปแบบการจัดการชุมชนบนพื นที่ต้นน ้า 

วันชัย วัฒนศัพท์, (๒๕๔๗, หน้า ๒๘). 
 

๑. ก้าหนดนโยบาย 
๒. วัฒนธรรมและจารีตชุมชน 

 

 



๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงแนวคิดการบริหารจัดการน ้า (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไพรเรศน์ จิตฺตทนฺโต, (๒๕๕๕, หน้า ๑๑). ๑. แบบบูรณาการในพื นที่จังหวัด 

๒. การด้าเนินแผนงาน 
๓. การบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน 
๔. เสริมสร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชน 

ดิเรก ถึงฝั่ง, (๒๕๔๙, หน้า ๔๓-๔๔). 
 

๑. สาเหตุการเกิดปัญหาอุทกภัย  
๒. ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

พระสมบูรณ์ ปูรณปญฺโญ(พุ่มจันทร์), (๒๕๕๔, 
หน้า ๒๗). 

การจัดการและการพัฒนาแหล่งน ้า 

ชูศักดิ์ วิทยาภัค, (๒๕๔๓, หน้า ๑๑). ๑. การจัดนิเวศวิทยาของชุมชนท้องถิ่น 
ปราโมทย์ ไม้กลัด, (๒๕๒๕, หน้า ๑๗). ๑. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า 

๒. แก้ปัญหาน ้าท่วม 
๓. การบ้าบัดน ้าเสีย 

กรมส่งเสริมการเกษตร, (๒๕๕๘, หน้า ๒๐). ๑. ป้องกันปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรน ้า 
๒. จัดการป่าต้นน ้า 
๓. การสร้างอ่างหรือเขื่อน 

พงศธร โสภาพันธุ์ และคณะ, (๒๕๕๗, หน้า ๔๗). จัดระบบการควบคุมการใช้น ้า 
ปราโมทย์ ไม้กลัด, (๒๕๔๑, หน้า ๔๑) ๑. การจัดสรรน ้าให้มีประสิทธิภาพ 

๒. การอนุรักษ์แหล่งน ้าในลุ่มน ้า 
๓. การแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 
๔. การควบคุมคุณภาพน ้า 

กรมส่งเสริมการเกษตร, (๒๕๓๗, หน้า ๒๗). ๑. การกักเก็บน ้า 
๒. การส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก 
๓. การระบายน ้า 

กระทรวงมหาดไทย, (๒๕๕๓, หน้า ๒๕). ๑. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า 
๒. แก้ปัญหาน ้าท่วม 
๓. การบ้าบัดน ้าเสีย 

 
๒.๓ หลักพุทธวิธีการบริหารจัดการน้ า 

แนวคิดการบริหารจัดการและหลักพุทธวิธีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า เป็นการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธวิธี คือ การใช้หลักพุทธวิธีทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธ
เจ้าได้เคยแสดงไว้ ที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการน ้าอัน
จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจดังนี  



๗๑ 

จากพุทธประวัติพบว่า พระพุทธเจ้ามีพระชนม์ชีพสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติตั งแต่เริ่มต้น
จนถึงวาระสุดทา้ยแห่งชนม์ชีพ ได้ประสูติ ณ ลุมพินีวนอุทยาน มีแมกไม้ที่ร่มรื่นตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ
ภายใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น ้าเนรัญชรา และดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา พระพุทธองค์ทรง
ประทับอยู่ตามราวป่าและภูเขา เป็นเวลา ๔๕ พรรษา ๙๒ ในพระไตรปิฎก มีตัวอย่าง การก่อสงครามแย่ง
น ้าโดยประยูรญาติทั งสองฝ่ายของพระพุทธองค์๙๓และเรื่องราวหนึ่งที่มีความรุนแรงยิ่งก็คือ การฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ และเผ่าพันธุ์นั นก็คือ ศากยวงศ์ ซึ่งเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั งก่อนตรัสรู้ ที่ส้าคัญการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั นมาจากความแค้นเคืองของ “วิฑูฑภะ” พระญาติองค์หนึ่ง ซึ่งความแค้นเคืองนี ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงในระดับปัจเจก ที่เชื่อมโยงไปถึงระดับโครงสร้างของสังคมได้เป็นอย่างดี 

วิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความรุนแรงนั น และได้ศึกษาถึงแนวทางยุติความรุนแรงที่พระพุทธ
องค์ได้ทรงใช้“พุทธวิธี” การเจรจา การล้าดับความสัมพันธ์ในเชิงสายเลือด พระพุทธเจ้าในฐานะที่
เป็น “พระญาติ” ของคู่ขัดแย้งทั งสองฝ่าย(วิฑูฑภะ-ศากยวงศ์) การใช้ธรรมยาตรา“ขวาง”การใช้
สัญลักษณ“์รม่ไม้ไร้เงา”การให้สติซึ่งท้าให้ทราบว่าด้วยพุทธวิธีใดที่สามารถระงับยับยั งความรุนแรงนั น
ได้ และมีปัจจัยใดที่สนับสนุนให้ความรุนแรงนั นสามารถยุติลงได้หรือไม่ได้ จนกลายเป็นโศกนาฏกรรม
เชิงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติหนึ่งที่ปรากฏมีในหน้าประวัติศาสตร์ 

ผู้วิจัยกล่าวได้ว่า พุทธวิธีการเจรจาที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจน้ามาใช้การบริหารจัดการน ้า
ดังที่ปรากฏถึงความรุนแรง สาเหตุและเหตุการณ์ความขัดแย้ง จากการศึกษาการบริหารจัดการน ้า
ประเด็นความขัดแย้ง พระองค์ ที่น่าสนใจการสอนในลักษณะนี ของพระองค์ เป็นการน้าเนื อหาที่มีอยู่
มาท้าการตีความ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ น แล้วน้าเข้าสู่หลักการที่ถูกต้อง
ในที่นี จะกล่าวถึงเฉพาะ หลักการสอน วิธีสอนธรรม และเทคนิควิธีสอนธรรมของพระพุทธองค์ในการ
ห้ามญาติทะเลาะกันแย่งน ้าเข้านาปัจจุบันการแย่งน ้านาของชาวไทยก็ยังมีอยู่มากเมื่อถึงฤดูฝนก็เปิด
เข้านาคนอ่ืนเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันก็มากแม้กระทั่งผู้บริหารน ้าก็แย่งงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ของประเทศแต่ไม่มีคนมาห้ามต่างจากสมัยพุทธกาลยังดีที่มีพระพุทธเจ้าทรงห้ามด้วย
ยุทธวิธีของพระองค์ กล่าวคือ 

๑. หลักหรือกลวิธีในการสอน หมายถึง หลักการสอนทั่วไป ที่ทรงเน้น มีอยู่ ๔ ประการ 
ดังนี  

๑.๑ แจ่มแจ้ง (Clear) อธิบายแจ่มแจ้งดุจน้ามาวางให้ตรงหน้า (สันทัสสนา) 
๑.๒ จูงใจ (Persuasive) พูดจูงใจอยากปฏิบัติตามที่สอน (สมาทปนา) 
๑.๓ อาจหาญ (Encouraging) ทาให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญ มั่นใจที่จะปฏิบัติตาม 

(สมุตตเตชนา) 
๑.๔ ร่าเริง (Meaningful) ให้ผู้ฟังเกิดฉันทะในการฟัง สนุกสนานไปกับการสอน ไม่เบื่อ 

(สัมปหังสา) 
 
 

                                                           
๙๒ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๖๕/๒๑๗.  
๙๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามแนวทางพระพุทธศาสนา , หน้า 

๑๑๙-๑๒๔. 



๗๒ 

๒. ทรงท้าตนให้เป็นตัวอย่าง ในแง่การสอนอาจแบ่งได้เป็น ๒ อย่าง คือ 
๒.๑ สาธิตให้ดูหรือท้าให้ดู ดังเมื่อครั งพระองค์ทรงสั่งให้พระอานนท์ผสมน ้าอุ่น แล้ว

ทรงใช้ผ้าชุบน ้าอุ่นเช็ดร่างกายของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคพุพอง มีหนองไหลเยิ ม ไม่มีเพ่ือน
ภิกษุดูแล ทรงท้าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วตรัสสอนว่า “พวกเธอมาบวชในศาสนาของตถาคต ไม่มีพ่อไม่มี
แม่ เมื่อพวกเธอไม่ดูแลกันเองในยามป่วยไข้ แล้วใครจะดูแล” 

๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่าง
ที่ด ีจึงได้รับการยกย่องว่า เป็นพระบรมคร ูเป็นศาสดาเอกในโลก 

๒.๓ ทรงเลือกใช้ค้าให้เหมาะสม ค้าศัพท์ที่คนสมัยนั นใช้อยู่แล้ว เช่น ค้าว่าพราหมณ์ 
ภิกษุ เทพ เป็นต้น พระองค์ทรงน้าเอามาใช้สอนธรรม แต่ให้ความหมายใหม่ วิธีนี ท้าให้ผู้ฟังให้ความ
สนใจและเข้าใจได้ง่ายเพราะได้เทียบเคียงกับความ หมายเดิมครั งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งมาชวนให้
พระพุทธเจ้าไปอาบน ้า อ้างว่าอาบน ้าในท่าศักดิ์สิทธิ์แล้วจะหมดบาปได้ขึ นสวรรค์ พระองค์ทรงแย้งว่า 
ถ้าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยน ้ามนุษย์ก็บริสุทธิ์สู้กุ้ง หอย ปู ปลาไม่ได้ เพราะสัตว์เหล่านั นอาบน ้าอยู่
ตลอดเวลา ครั นพราหมณ์ถามว่า พระองค์ไม่สรรเสริญการอาบน ้าหรือ พระองค์ตอบว่าสรรเสริญ แล้ว
ทรงให้ความหมายของการอาบน ้าใหม่ว่า เป็นการอาบกาย วาจา ใจ ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา๙๔ คือ
ความเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะต้องท้าหน้าที่หลายอย่าง ก็คือหน้าที่ในความสงเคราะห์ ตัวเองก่อนจะ
ไปสงเคราะห์คนอ่ืน ก็คือต้องสงเคราะห์ตนเองก่อนคือท้าตัวเองให้รู้แจ้งเห็นจริงจนบรรลุเป็น
พระพุทธเจ้าเสียก่อน จากนั นพระพุทธเจ้าก็จะท้าการสงเคราะห์ญาตัถจริยาและท้าการสงเคราะห์
ญาติคนใกล้ชิดสายบุคคลในสายเลือดเดียวกันแล้ว จากนั นพระพุทธเจ้าก็ท้าหน้าที่โลกถจริยเพ่ือ
สงเคราะห์ชาวโลกแต่ถ้าเราสังเกตในพุทธประวัติเราจะเห็นได้เลยว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมา 
กรุงกบิลพัสดุ์พระราชบิดาได้ส่งทูตไปหลายครั งดูก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าจะเล่นตัวท้าไมญาติแท้ๆ  
ของพระองค์ก็ไม่ยอมมาสงเคราะห์พระญาติสักที แต่ไปสงเคราะห์อ่ืนมากมาย พอบรรลุเสร็จแล้วก็จะ
ไปโปรดอาจารย์ทั งสอง แต่อาจารย์ทั งสองก็ได้สิ นไปแล้วเทศน์โปรดไม่ได้ ก็จึงได้ไปเทศน์โปรดปัญจวคีย์
ทั งห้า เทศน์โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ดาบสสามพ่ีน้อง รวมถึงผู้คนอ่ืน ๆ มากมายทรงเทศน์โปรดคนอ่ืน
มากมายแทนที่จะสงเคราะห์ญาติเสียก่อนแต่ก็ไม่เลย ที่เป็นเช่นนี ก็คือ พระพุทธเจ้าจะทรงเล็งเห็ น
ความเหมาะสมมากกว่า ความเหมาะสมว่าคนนั นสมควรที่จะได้รับฟังธรรมะหรือไม่ คือเราเป็นครูคิด
จะสอนอะไรเรื่อยเปื่อยก็ไม่ได้ เราต้องดูความพร้องของลูกศิษย์ด้วย เหมือนดั่งการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เขาจัดให้มีการสอนชั่วโมง หรือสองชั่วโมงก็จะสอนเต็มไม่ได้เราต้องดูความพร้อมของ
นิสิตว่าพร้อมหรือไม่ ให้ดูจังหวะเสียก่อนถ้าพบว่านิสิตง่วงนอนก็ต้องท้าให้ข้าก่อนท้าให้หายง่วง
เสียก่อนการสอนจะมุ่งแต่สอนอย่างเดียวคนที่ไม่รับก็แย่ ก็เหมือนดั่งฝนที่ตกลงมาหนักขนาดไหนตุ่มที่
ตั งอยู่กลางแจ้งแต่ปิดฝาไว้ก็หมดค่าไม่มีค่าไม่เกิดประโยชน์อะ ไรดั่งเราพูดไปก็เหนื่อยเปล่า
พระพุทธเจ้าก็เช่นกัน 

 
 

                                                           
๙๔ ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์, วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา ๒๕๕๒, (อัดส้าเนา), หน้า ๕๖. 



๗๓ 

สังคหวัตถุ ๔ ประการในการบริหารจัดการน ้า น ้าใช้ส้าหรับประสานสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน 
อย่าง เช่น ในการสร้างบ้านหรือตึกก่อนที่จะเป็นตึกหรือบ้านขึ นมาได้นั น ก็เพราะใช้น ้าประสานสิ่ง
ต่างๆ เช่นอิฐ หิน ปูน ทรายให้เข้ากัน ถ้าไม่มีน ้าเสียแล้ว ตึกก็สร้างขึ นมาไม่ได้ ศาสนาท้าหน้าที่
คล้ายๆ กับน ้าตรงที่ศาสนาช่วยประสานผู้คนจากครอบครัวและประเทศต่างๆ ให้อยู่ร่วมกันได้  
มนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ต้องประกอบด้วยธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ 
โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน ท้าตนเสมอต้นเสมอปลาย (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา 
และสมานัตตตา)๙๕ น ้าในพระธรรมวินัยของพระอริยเจ้าที่เป็นความเห็นถูกก็อย่างหนึ่ง น ้าตามความ
เข้าใจของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้ฟังอีกอย่างหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงที่เป็นสัจจะให้ผู้ที่มี
ความเห็นผิด ได้มีความเห็นถูกในความเข้าใจเรื่องการละกิเลส การดับกิเลสว่าน ้าไม่ใช่เหตุให้ละกิเลส
ได้ หากเธอจะอาบน ้าเพ่ือละกิเลส เธอจงอาบน ้านี ซึ่งสามารถละกิเลสได้ น ้าที่พระองค์ทรงแสดงจึง
ไม่ใช่น ้าที่เราเข้าใจกัน แต่เป็นน ้าคืออริยมรรคท่ีมีความเห็นถูกเป็นหัวหน้า ให้เข้าใจความจริงในขณะนี 
ว่าเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงและไม่ใช่เรา นี่คือน ้าในพระธรรมวินัยที่จะช้าระล้างกิเลสที่สะสมมาที่เป็นความ
ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราปัญญาเท่านั นเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส ไม่ใช่น ้าที่จะช้าระล้างกิเลสได้๙๖ 

พระพุทธศาสนามีท่าทีต่อการอนุรักษ์แหล่งน ้า ถ้าใครท้าให้น ้าเสีย คือท้าลายคุณภาพของ
น ้า ถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง เพราะสรรพสัตว์ที่อาศัยน ้านั น หากขาดน ้าก็จะถึงจุดจบ ในขุททกนิกาย 
เปตวัตถุ ระบุไว้ว่า “หากบุคคลท้าลายสระน ้า บ่อน ้า สวน ศาลาน ้า หรือสะพาน ย่อมเกิดเป็นเปรต 
เปลือยกาย และน่าเกลียดน่าชัง ดุจเดียวกับเศรษฐีธนบาล” 

ปัญหาที่ส้าคัญในปัจจุบันคือคุณภาพน ้าได้ถูกท้าให้เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้เท่าที่ควร คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความจ้าเป็นในการดูแลรักษาคุณภาพน ้าของแหล่งน ้า 
ธรรมชาติไว้ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กลับใช้แหล่งน ้าธรรมชาติเป็นที่ระบายสิ่งสกปรก
ทั งหลายอย่างไม่สนใจต่อผลเสียที่จะเกิดขึ นทั งแก่คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป  

จึงควรสร้างจิตส้านึกเอาใจใส่ต่อการรักษาน ้าให้สะอาด ไม่ว่าจะเป็นน ้าในแม่น ้าล้าคลอง 
หรือบ่อน ้าก็ตาม แหล่งน ้ามีเพ่ือให้สาธารณชนได้ใช้ทั งอุปโภคและบริโภค แต่ละคนจ้าเป็นต้องใช้น ้า
ด้วยความระมัดระวัง โดยมีจิตใจห่วงหาอาทรต่อสาธารณชน เพ่ือว่าคนอ่ืนๆ ต่อจากเขาจะสามารถใช้
น ้าโดยมีความสะอาดในระดับเดียวกันกับที่ตนเองใช้มาก่อน๙๗ 

จากการศึกษาในเสขิยวัตร ปกิณณกะ (หมวดเบ็ดเตล็ด) พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามไม่ให้ภิกษุถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนน ้าลายลงในน ้าปัจจุบัน คนส่วนมากจะขาดจิตส้านึกใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อน ้า มีนิสัยมักง่ายชอบทิ งขยะตามใจชอบ แม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย โดย
ไม่สนใจว่า อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรดังกล่าวไว้บทสรุปเรื่องภิกษุ 

บทสรุปเรื่องภิกษุผู้เป็นไข้สมัยนั น พวกภิกษุผู้เป็นไข้ย้าเกรงอยู่ที่จะถ่ายอุจจาระบ้าง
ปัสสาวะบ้าง บ้วนน ้าลายบ้าง ลงในน ้า จึงน้าเรื่องนี ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรง
อนุญาตภิกษุผู้เป็นไข้ล้าดับนั น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี เป็นต้นเหตุ แล้วรับสั่ง
                                                           

๙๕ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส, บทบาทของน้ าในพระพุทธศาสนาบรรยายธรรม ณ ตึก
สหประชาชาติ, ๒๕๔๙. หน้า ๒๘. 

๙๖ ม.อุ. (ไทย) ๑/๙๘/๔๖๔. 
๙๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 



๗๔ 

กับภิกษุทั งหลายว่า “ภิกษุทั งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ถ่ายอุจาระบ้างปัสสาวะบ้าง บ้วน
น ้าลายบ้าง ลงในน ้าได้” แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั งหลายยกสิกขาบทนี ขึ นแสดงดังนี พระอนุบัญญัติพึงท้า
ความส้าเหนียกว่า เราไม่เป็นไข้ จักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนน ้าลายลงในน ้าเรื่องภิกษุผู้เป็น
ไข้ สิกขาบทวิภังค์ภิกษุไม่เป็นไข้ ไม่พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนน ้าลายลงในน ้าภิกษุใดไม่
เอื อเฟ้ือ ไม่เป็นไข้ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนน ้าลายลงในน ้าต้องอาบัติทุกกฎ 

ในพระสูตรที่ชื่อว่า “กูฏทันตสูตร” หรือสูตรว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง๙๘ เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงเสด็จจาริกไปแคว้นมคธ พร้อมภิกษุ ๕๐๐ รูป พระองค์เสด็จถึงหมู่บ้านขาณุมัต ทรง
ประทับในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกล้หมู่บ้านขาณุมัต ซึ่งมีพราหมณ์กูฏทันตะปกครองหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้าน
แห่งนี เป็นที่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยประชากร, สัตว์เลี ยง, พืชพันธุ์ธัญญาหาร, น ้า, หญ้า ซึ่งเป็น
พรหมไทย ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงพระราชทานปูนบ้าเหน็จให้ เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวการเสด็จมา
ครั งนี จึงได้พากันเข้าเฝ้าเวลานั นพราหมณ์กูฏทันตะก้าลังเตรียมการบูชามหายัญ ก็ได้เข้าเฝ้าพร้อมกับ
ชาวบ้านด้วยจุดประสงค์เพ่ือต้องการทูลถามถึงยัญสมบัติ ๓ ประการ องค์ประกอบ ๑๖ ซึ่งตนยังไม่รู้
ชัด พระพุทธเจ้าตรัสว่า พราหมณ์ เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก 
มีโภคะมาก มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง วันหนึ่งทรงด้าริที่จะท้าการบูชามหายัญ พราหมณ์
ปุโรหิต(โพธิสัตว์) จึงกราบทูว่า บ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี ยนหนาม มีการเบียดเบียน โจรยังปล้น
บ้าน ปล้นนิคม ปล้นเมืองหลวง ดักจี ในทางเปลี่ยว ถ้าพระองค์จะทรงปราบปรามด้วยการประหาร 
จองจ้า ปรับไหม ต้าหนิโทษ หรือเนรเทศ จะมีโจรกลับเข้ามาเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ใน
ภายหลังได้ ดังนั นพระองค์ควรปรับวิธีการใหม่ (กลยุทธ์ใหม่) คือ 

๑. ควรพระราชทานพืชพันธุ์และอาหารให้แก่เกษตรกร 
๒. ควรพระราชทานต้นทุนให้แก่ผู้ท้าพาณิชยกรรม 
๓. ควรพระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการ 
เมื่อทรงท้าอย่างนี แล้วพลเมืองจักขวนขวายในหน้าที่การงานของตน ไม่พากันเบียดเบียน

บ้านเมืองของพระองค์ และจักมีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่ บ้านเมืองก็จะอยู่ร่มเย็น ไม่มีเสี ยน
หนาม ไม่มีการเบียดเบียน ประชาชนจะชื่นชมยินดีต่อกัน มีความสุขกับครอบครัว อยู่อย่างไม่ต้องปิด
ประตูบ้าน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (R and D) พราหมณ์ปุโรหิต ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการ
เสนอแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยปฏิวัติ
ความคิดที่จะท้าลายล้างอาชญากร มาเป็นการส่งเสริมอาชีพหรือที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมือง 
(Political Economics) ให้กับผู้คนในภายใต้การปกครองซึ่งวิธีการดังกล่าวนี มีการส้ารวจข้อมูลในเชิง
ของการวิจัย (Research) และน้ามาพัฒนา (Development) บ้านเมืองให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ น๙๙ พราหมณ์ปุโรหิต จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีก ๓ ประการ คือ
ให้แจกพันธุ์พืชอาหารให้กับพลเมือง, ให้แจกทุนในการค้าขาย, และให้เงินเดือนแก่ข้าราชการซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ย่อมผูกพันกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ  ด้านการเมือง เมื่อผู้น้า
ต้องการให้เกิดความผาสุก หรือการกินดีอยู่ดีของปวงชน ต้องวางนโยบาย คือ ก้าหนดทิศทางโดยเน้น
เศรษฐกิจเป็นตัวน้าด้านเศรษฐกิจ แม้จะไม่ใช่เป้าหมายอันสูงสุดแต่ก็เป็นปัจจัยเกื อหนุนมิใช่น้อยที่จะ
                                                           

๙๘ ที. สี.(ไทย) ๙ / ๓๒๓–๓๕๘ / ๑๒๕–๑๕๐. 
๙๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔. 



๗๕ 

ผลักดันคนให้ก้าวเดินได้ พราหมณ์ปุโรหิต จึงได้แนะกลยุทธ์และวิธีการในการก้าจัดเสี ยนหนามแบบ
ถอนรากถอนโคนเอาไว้เป็นหลักการอีก ดังนี  

๑. ขอให้พระองค์พระราชทานพันธุ์ พืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้นใน
เกษตรกรรมและการเลี ยงปศุสัตว์ในบ้านเมืองของพระองค์ 

๒. ขอให้พระองค์พระราชทานด้านทุนให้แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้นในพาณิชย์กรรมใน
บ้านเมอืงของพระองค ์

๓. ขอให้พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมือง
ของพระองค ์

ผลของการพัฒนา ถ้าท้าได้ดังนี แล้วย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อประชาชนผู้อยู่
ใต้การปกครอง และรัฐบาลที่จะได้รับผลกลับย้อนคืนมาในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก ๗  ประการ คือ  
๑) ประชาชนจะขยัน (อุตสาหกรรม) ๒) ไม่เป็นโจร  ปล้นชิงทรัพย์, ลักขโมย ๓) เก็บภาษีอากรได้มาก
ขึ น ๔) สังคมจะสงบสุข ๕) ประชาชนจะมีความสามัคคี ๖) ครอบครัวจะไม่แตกแยก ๗) ด้าเนินชีวิต
อยู่ไดอ้ย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ดังที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเบื องต้นของการเจริญสติแก่ภิกษุปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกหลายแห่ง ดังนี “ภิกษุในธรรมวินัยนี  เราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียว เธอใช้สอย
เสนาสนะอันสงัดคือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ ้า ป่าช้า ป่าทึบ ที่กลางแจ้ง ลอมฟาง ที่สงัดมีเสียง
น้อย มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น เธอไปสู่ป่าก็ดี 
ไปสู่โคนไม้ก็ดี หรือไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิ ตั งกายตรง ด้ารงสติไว้เฉพาะหน้า๑๐๐”๑๐๑“ภิกษุนั น
อาศัยเสนาสนะที่สงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ ้า ป่าช้า ดงที่แจ้ง กองฟาง ที่สงัดมีเสียงน้อย  
มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน เหมาะเป็นที่หลีกเร้น ภิกษุนั นอยู่ป่า อยู่โคน
ไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั งกายตรงด้ารงสติมั่นมุ่งเฉพาะกัมมัฏฐาน”๑๐๒“ภิกษุนั นย่อมเข้าสู่
เสนาสนะอันสงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ ้า ป่าช้า ป่าทึบกลางแจ้ง ลอมฟาง เธออยู่ป่า อยู่โคนไม ้
หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั งกายให้ตรงด้ารงสติให้มั่น”๑๐๓ ตรัสถึงมหาโควินทพราหมณ์สนทนา
กล่าวสอบทานความเข้าใจถึง “เป็นผู้อยู่ผู้เดียว” กับสุนังกุมารพรหม ว่า คือ “บุคคลบางคนในโลกนี  
อาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ ้า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง และลอมฟาง”๑๐๔จาก
พระพุทธพจน์ดังกล่าว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกการใช้สอยเสนาสนะอันสงัด อันได้แก่ ป่า 
โคนไม้ หรือเรือนว่าง มีซอกเขา ถ ้าในภูเขา ป่าช้า ป่าละเมาะ ที่โล่งแจ้ง ลอมฟางที่สงัดมีเสียงน้อย  
มีเสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคนสัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่าน ว่าเหมาะเป็นที่หลีกเร้น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
และมีปรากฏว่า “ในพรรษาที่ ๓ ขณะประทับจ้าพรรษา ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เศรษฐีกรุง 
ราชคฤห์เลื่อมใสศรัทธาในภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ จึงได้ทูลขออนุญาตสร้างเสนาสนะถวาย จึงทรง
อนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด ได้แก่ วิหาร เรือนมุงแถบเดียวเรือนชั น เรือนโล้น และถ ้าที่สร้างขึ น  

                                                           
๑๐๐ วิ.อ.(ไทย) ๑/๑๖๕/๔๔๕ 
๑๐๑ อง.นวก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๕๒๑. 
๑๐๒ อภ.ิวิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๘/๓๘๕. 
๑๐๓ อภ.ิปุ. (ไทย) ๓๖/๑๙๘/๒๒๓. 
๑๐๔ ที.ม.(ไทย)๑๐/๓๒๐/๒๔๘. 



๗๖ 

ทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่านี ว่า “วิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้าย นอกจากนั น
ยังป้องกันงู ยุงและฝนในคราวหนาวเย็น นอกจากนั น ยังป้องกันลมและแดดอันร้อนจัดที่เกิดขึ น  
การถวายวิหารแก่สงฆ์เพ่ือหลีกเร้นอยู่ เพ่ือความสุขเพ่ือเพ่งพินิจ และเพ่ือเห็นแจ้งพระพุทธเจ้า
ทั งหลาย ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ”๑๐๕ ดังนั น เสนาสนะอันสงัด และเสนาสนะ ๕ ที่มีผู้สร้าง
ถวาย จึงนับได้ว่า เป็นสถานที่เพ่ือหลีกเร้นอยู่ เพ่ือความสุข เพ่ือเพ่งพินิจ และเพ่ือเห็นแจ้ง กล่าวคือ
เพ่ือปฏิบัติธรรมนั่นเองขณะเจริญสติควรอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะท้าให้การปฏิบัติธรรมมีความ
เจริญก้าวหน้า มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก“ภิกษุทั งหลาย มีสมัยที่จิตตั งมั่นอยู่ภายใน สงบนิ่งอยู่ มีภาวะ
ที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ นตั งมั่นอยู่ สมาธินั นเป็นธรรม สงบ ประณีต ได้ความสงบระงับถึงภาวะที่จิตเป็น
หนึ่งผุดขึ น ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง และภิกษุนั นจะน้อมจิตไปเพ่ือท้าให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่ควรท้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใด ๆ เมื่อมีเหตุแห่งสติ เธอย่อมบรรลุความเป็น
ผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั น ๆ” ๑๐๖ จากพระพุทธพจน์ดังกล่าว พระอรรถกถาจารย์ 
ได้กล่าวอธิบาย “สมัย” ไว้หมายถึง กาลที่ได้รับสัปปายะ ความเหมาะสม ๕ ประการ คือ ๑. อุตุสัปปายะ 
๒. อาหารสัปปายะ ๓. เสนาสนะสัปปายะ ๔. ปุคคละสัปปายะ ๕. ธัมมัสสวนะสัปปายะ๑๐๗ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสแก่พระอานนท์ถึงลักษณะของภิกษุผู้ใส่ใจใฝ่ในการปฏิบัติธรรมว่า
“เราจักพูดเรื่องเห็นปานนี  คือ เรื่องความมักน้อย เรื่องความสันโดษ เรื่องความสงัด เรื่องความไม่ 
คลุกคลีกัน เรื่อง การปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติ
ญาณทัสสนะ ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิต เป็นไปเพ่ือความ
เบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายก้าหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้และเพ่ือนิพพาน”๑๐๘ 
ในอรรถกถากล่าวอธิบาย “เป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิต” หมายถึงเป็นที่สบายและเป็น
อุปการะแก่การชักน้าจิตเข้าสู่สมถะและวิปัสสนา๑๐๙ มี ๗ ประการ คือ ๑. อาวาส ๒. โคจรคาม  
๓. การพูดคุย ๔. บุคคล ๕. โภชนะ ๖. ฤดู ๗. อิริยาบถ๑๑๐ พระด้ารัสข้างต้นนั น ตรัสการปฏิบัติตน
ขณะปฏิบัติธรรม ถึงลักษณะเรื่องที่จักพูดคุยไว้เป็นตัวอย่าง เพราะการปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้า  
ควรต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เว้นสถานที่ที่เป็นโทษและอยู่ในสถานที่ที่สะดวก ดังมีปรากฏว่า 
โยคาวจร ผู้ประสงค์จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้ดีนั น พึงเว้นจากอสัปปายะ อันไม่ควรแก่ภาวนาสมาธิ 
๗ อย่าง คือ อาวาส (ที่อยู่อาศัย)โคจรคาม (หมู่บ้าน หรือท้องถิ่นที่จะไปบิณฑบาต ภัสสะ (ถ้อยค้าพูด)
ปุคคละ (บุคคล) โภชนะ (อาหาร) อุตุ (อากาศ) อิริยาบถ (นั่ง นอน ยืน เดิน)แล้วพึงเสพแต่ สัปปายะ 
อันควรแก่ภาวนาสมาธิ ๗ อย่างนั นเช่นกัน 

 
 

                                                           
๑๐๕ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙-๙๒. 
๑๐๖ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๓. 
๑๐๗ องฺ.ติก.(ไทย) ๒/๑๐๒/๒๕๔. 
๑๐๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗. 
๑๐๙ องฺ.นวก.(ไทย) ๓/๑/๒๘๕  
๑๑๐ ม.อุ.(ไทย) ๓/๑๘๙/๑๑๗. 



๗๗ 

การบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน ้า ซึ่งค้าว่า “สัปปายะ” 
หมายถึง สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื อกูล ช่วยสนับสนุนในการบ้าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั งมั่น 
ไม่เสื่อมถอย (suitable things; things favorable to mental development)๑๑๑ เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะในทางการบริหารจัดการน ้า เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ จะต้องมีคุณธรรม ๗ ข้อดังนี  

๑. อาวาสสัปปายะ (ท่ีอยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ, suitable abode) 
๒. โคจรสัปปายะ (ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี

อาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป, suitable resort) 
๓. ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และพูด

แต่พอประมาณ, suitable speech) 
๔. ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็น

ที่ปรึกษาเหมาะใจ, suitable person) 
๕. โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก, 

suitable food) 
๖. อุตุสัปปายะ (ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน

เกินไป เป็นต้น, suitable climate) 
๗. อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 

ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี, suitable posture)๑๑๒ 
อาวาส หมายถึง ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ ซึ่งหลักการด้าเนินชีวิตใน

พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้วางรูปแบบของพระสงฆ์เป็น ตัวอย่าง “การใช้ปัจจเวกขณวิธี ในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวันของประชาชน” ด้วยการด้าเนินชีวิตอยู่บนพื นฐานความต้องการปัจจัย ๔ ซึ่งที่
อยู่อาศัยก็ใช้สอย เพ่ือบ้าบัดความหนาว ความร้อน และป้องกัน อันตราย จากสัตว์และฤดูกาล ส่วนที่
เกี่ยวกับฆราวาส พระพุทธเจ้าได้ แสดงเรื่องความรู้จักการพิจารณาปัจจัย ๔ เพ่ือการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน
ของประชาชนตามแนวพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตตามหลักค้าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตเพ่ือมุ่งผลอัน สูงสุดคือ มรรค ผล นิพพาน พระพุทธ
องค์ทรงตรัสสอนว่า ปัจจัย ๔ เป็นอุปกรณ์เครื่องด้ารงชีพของ มนุษย์ ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม 
อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ว่า “ความรู้จักพอประมาณอันเป็นไป
เพ่ือความบริโภค คือ รู้จักพอประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชะ 
บริขาร”๑๑๓  

 

                                                           
๑๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), พจนานุกรม

พุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of Buddhist, พิมพ์ครั งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์ 
พริ นติ งแมสโปรดักส์ จ้ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘๖. 

๑๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๖. 
๑๑๓ องฺ.สตตฺก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๔. 



๗๘ 

โคจรคาม หมายถึง หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่หาอาหาร ที่เที่ยวไปเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต มี ๒ 
อย่าง ได้แก่ โคจรอสัปปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต และ โคจรสัป
ปายะ คือ หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือเข้าไปบิณฑบาต โยคาวจรพึงเลือกโคจรคามสัปปายะ 
ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค กล่าวอธิบายไว้ว่า หมู่บ้านหรือท้องถิ่นส้าหรับไปบิณฑบาตแห่งใด มี
อยู่ในที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักในระยะประมาณโกสะกึ่ง ประมาณ ๑,๐๐๐ ชั่วคันธนูหรือ ๒ กิโลเมตร 
เป็นเสนาสนะอยู่ทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ เป็นที่มีภิกขาสมบูรณ์หาง่ายหมู่บ้านนั นนับเป็นสัปปายะ 
ถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามนับเป็น อสัปปายะ๑๑๔ ที่ว่าอสัปปายะนั นน่าจะถือเอาด้วยสาเหตุ คือ ๑. ไกล
และการคมนาคมไปมาไม่สะดวก ๒. เวลาบิณฑบาตไปหรือกลับโดนแสงอาทิตย์ขึ นส่องหน้า และ ๓. 
บิณฑบาตไม่พอแก่การฉัน 

ภัสสะ (การพูดคุย) หมายถึง การพูดคุย หรือถ้อยค้า มี ๒ อย่าง ได้แก่ ภัสสะอสัปปายะ คือ 
การพูดคุย หรือถ้อยค้าที่ไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติและภัสสะสัปปายะ คือ การพูดคุย หรือถ้อยค้า
ที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติ โยคาวจรพึงปฏิบัติตนเพ่ือส้ารวมอินทรีย์พูดน้อยในระหว่างการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือส้ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิตในวิปัสสนานัย เล่ม ๑ แสดงอธิบายการส้ารวมสติไว้ว่า 
ในระหว่างการปฏิบัติธรรมศีลต้องบริสุทธิ์ บุคคลพึงยังกุศลจิตให้เกิดทางทวาร ๖ แล้วรักษาอินทรีย์
สังวรศีล ด้วยการปิดกั นมิให้เกิดอกุศล มีสติก่อให้เกิดกุศลจิตอยู่เสมอในขณะประจวบกับอารมณ์ 
๖๑๑๕ ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ก็กล่าวอธิบายไว้ว่า การใช้สติส้ารวมอินทรีย์เพ่ือไม่ให้เกิดกิเลส
ในขณะที่วิญญาณ ๖ รับรู้อารมณ ์๖ เพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังนั น การส้ารวมวาจาพูด
น้อย ไม่กล่าวติรัจฉานกถา ๓๒ อันเป็นเรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพ่ืออันตรธานเสียแห่งนิมิตของผู้ปฏิบัติ 
หรือวิคคาหิกกถา ที่เป็นถ้อยค้าที่แก่งแย่งกันท้าลายความดีงามและความเจริญของตน  พร้อมทั ง
ท้าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ชื่อว่า อสัปปายะ แม้ กถาวัตถุ ๑๐ ซึ่งเป็นถ้อยค้าที่ไม่ขัดกัน
กับมรรค ผล นิพพาน ชื่อว่า ภัสสสัปปายะ ก็ควรกล่าวพอประมาณ เพ่ือส้ารวมสมาธิและปฏิภาค
นิมิต๑๑๖ ทั งติรัจฉานกถา ๓๒ วิคคาหิกกถา และกถาวัตถุ ๑๐ มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
ติรัจฉานกถา ๓๒ คือ เรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพ่ืออันตรธานเสียแห่งนิมิตของผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ๑. ราชกถา 
กล่าวถึงพระยามหากษัตริย์ ๒. โจรกถา กล่าวถึงโจร ๓. มหามัตตกถา กล่าวถึงมหาอ้ามาตย์ ๔. เสนากถา 
กล่าวถึงเสนา ๕. ภยกถา กล่าวถึงภัยอันตราย ๖. ยุทธกถา กล่าวถึงการสงคราม ๗. อันนกถา 
กล่าวถึงข้าว ๘. ปานกถา กล่าวถึงน ้า ๙. วัตถกถา กล่าวถึงผ้านุ่งผ้าห่ม ๑๐. สยนกถา กล่าวถึงที่หลับ
ที่นอน ๑๑. มาลากถา กล่าวถึงดอกไม้สรรพต่าง ๆ ๑๒. คันธกถา กล่าวถึงเครื่องหอมเครื่องลูบไล้
ชะโลมทา ๑๓. ญาติกถา กล่าวถึงญาติแห่งตน ๑๔. ยานกถา กล่าวถึงยวดยาน คานหาม ช้าง ม้า รถ
เกวียนมีประเภทต่างๆ ๑๕. คามกถา กล่าวถึงบ้านว่าบ้านต้าบล ๑๖. นิคมกถา กล่าวถึงนิคม  
๑๗. ชนปทกถา กล่าวถึงชนบท ๑๘. นครกถา กล่าวถึงเมืองใหญ่ ๑๙. อิตถีกถา กล่าวถึงผู้หญิง  
๒๐. ปุริสกถา กล่าวถึงผู้ชาย ๒๑. สุรกถา กล่าวถึงคนกล้าๆ ช้างกล้าเสือกล้า ศึกสงคราม ๒๒. วิสิขากถา 

                                                           
๑๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 
๑๑๕ พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ) วิปัสสนานัย เล่ม ๑, พระพรหมโมลี 

(สมศักดิ์ อุปสโม, ป.ธ. ๙, Ph.D) ตรวจช้าระ, พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด 
ซีเอไอเซ็นเตอร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๒๑. 

๑๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 



๗๙ 

กล่าวถึงตรอกน้อยตรอกใหญ่ถนนหนทาง ๒๓. กุมภทาสีกถา กล่าวถึงกุมภทาสีที่ตักน ้า ๒๔. ปุพพเปต
กถา กล่าวถึงญาติที่ล่วงไปแล้วแต่ก่อนๆ ๒๕. นานัตตกถา กล่าวถึงเรื่องต่างๆ แต่บรรดาที่หา
ประโยชน์มิได้ ๒๖. โลกกฺขายิกกถา กล่าวถึงลัทธิโกหก อันพาลในโลกเจรจากัน ๒๗. สมุททักขายิกกถา 
กล่าวถึงมหาสมุทร สาคร ทะเล ๒๘. อิติภวาภวกถา กล่าวถึงภวและอภวมี ๖ ประการ คือ กล่าว 
สัสสตทิฏฐิ กล่าวอุทเฉททิฏฐิ กล่าวถึงเจริญในสมบัติ กล่าวถึงเสื่อมจากสมบัติ กล่าวสรรเสริญ
ความสุขในเสพย์กามกล่าวอัตตกิลมถานุโยคประกอบความเพียรให้ล้าบากกายเป็นฝ่ายปฏิบัติแห่ง
เดียรถีย์ ๒๙. อรญฺญกถา กล่าวถึงป่า ๓๐, ปพฺพกถา กล่าวถึงภูเขา ๓๑. นทีกถา กล่าวถึงแม่น ้า  
๓๒. ทีปกถา กล่าวถึงเกาะต่างๆ๑๑๗  

วิคคาหิกกถา คือ ถ้อยค้าที่แก่งแย่งกัน ท้าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อมทั ง
ท้าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย ได้แก่ ๑. น ตฺว้ อิม้ ธมฺมวินย้ อาชานิสฺสติ ท่านไม่รู้ธรรมวินัย 
๒. อห้ อิม้ ธมฺมวินย้ อาชานามิ ข้าพเจ้ารู้ธรรมวินัย ๓. กึ ตฺว้ อิม้ ธมฺมวินย้ อาชานิสฺสสิ ท่านจะรู้ได้
อย่างไร ๔. มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด ๕. อหมสฺมึ สมฺมาปฏิปนฺโน ส่วนข้าพเจ้าปฏิบัติถูก 
จึงรู้ได้ ๖. สหิต้ เม ค้าพูดของข้าพเจ้าตรงกันในเบื องต้นและเบื องปลาย จึงมีประโยชน์ ๗. อสหิต้ เต 
ของท่านไม่ตรงกันในเบื องต้นและเบื องปลาย จึงไม่มีประโยชน์ ๘. ปุเรวจนิย้ ปจฺฉา อวจ ค้าที่ควร
กล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวทีหลัง ๙. ปจฺฉาวจนิย้ ปุเร อวจ แต่ค้าพูดที่ควรกล่าวทีหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน 
๑๐. อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต้ ค้าพูดของข้าพเจ้าเพียงค้าเดียวสามารถท้าลายค้าพูดของท่าน ๑๑. อาโรปิโต 
เต วาโท ข้าพเจ้าจับผิดความเห็นของท่านได้แล้ว ๑๒. นิคฺคหิโต ตฺวมสิ ท่านจึงถูกข้าพเจ้าข่มไว้  
๑๓. จร วาทปโมกฺขาย ท่านจงพยายามแสวงหาความรู้จากส้านักต่างๆ มาปลดเปลื องแก้ไขค้าพูดของ
ท่านที่ถูกข้าพเจ้าข่มไว้นี ด้วย ๑๔. นิพฺเพเฐหิ วา สเจ ปโหสิ ถ้าท่านยังเชื่อในความสามารถของท่าน  
ก็จงแก้ไขมา ๑๑๘ 

กถาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ ถ้อยค้าที่ไม่ขัดกันกับมรรค ผล นิพพาน ได้แก่ ๑. อปิจฺฉตากถ้ 
พูดเรื่องความมักน้อย ๒. สนฺตุฏฺฐิกถ้ พูดเรื่องความพอใจตามมีตามได้ในสิ่งของ ของที่ตนได้มา  
๓. ปวิเวกกถ้ พูดเรื่องความสงบทางกาย วาจา ใจ ๔. อส้สคฺคกถ้ พูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณอารมณ์ 
๕. วิริยารมฺภกถ้ พูดเรื่องการขยันหมั่นเพียร ๖. สีลกถ้ พูดเรื่องศีล ๗. สมาธิกถ้ พูดเรื่องสมาธิ  
๘. ปญฺญากถ้ พูดเรื่องปัญญา ๙. วิมุตฺติกถ้ พูดเรื่องอรหัตตผล ๑๐. วิมุตฺติญาณทสฺสนกถ้ พูดเรื่อง 
ปัจจเวกขณญาณ ที่เก่ียวกับอรหัตตผล และนิพพาน๑๑๙ 

บุคคล หมายถึง บุคคลที่อยู่ร่วมกันหรือมีการสนทนาปราศรัยกัน มี ๒ อย่าง ได้แก่ 
ปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก้าลังปฏิบัติด้วยและปุคคลสัปปายะ 
คือ บุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก้าลังปฏิบัติ โยคาวจรพึงเลือกคบปุคคลสัปปายะเพ่ือ
ความตั งมั่นแห่งจิตของตนในขณะก้าลังปฏิบัติในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค  อธิบายไว้ว่า 
ปุคคลอสัปปายะ คือ บุคคลที่ไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะที่ก้าลังปฏิบัติอยู่นั น  ได้แก่ 
บุคคลผู้มากไปด้วยการท้ากายให้มั่นคงชอบบ้ารุงประคบประหงมตบแต่งร่างกาย (กายทฬฺหีพหุโล)๑๒๐ 
                                                           

๑๑๗ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๑-๑๕๒. 
๑๑๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙-๖๐. 
๑๑๙ อ้างแล้ว, หน้า ๖๐. 
๑๒๐ อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 



๘๐ 

มีปกติพูดติรัจฉานกถา ๓๒ (ติรจฺฉานกถิโก) เป็นอสัปปายะ เพราะว่าเขามีแต่จะท้าให้เธอเศร้าหมอง 
ดุจน ้าโคลนท้าน ้าใสให้ขุ่นไป ฉะนั น และเพราะอาศัยบุคคลเช่นนั น สมาบัติย่อมเสื่อม ดุจสมาบัติของ
ภิกษุหนุ่มผู้อยู่ ณ โกฏิบรรพตวิหาร เสื่อมเพราะอาศัยบุคคลเช่นนั น ส่วนปุคคลสัปปายะ บุคคลที่
สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะที่ก้าลังปฏิบัติอยู่นั น ได้แก่ บุคคลที่เป็นผู้ไม่พูดติรัจฉานกถา 
(อติรจฺฉานกถิโก) ถึงพร้อมด้วยสีลคุณ สมาธิคุณ ปัญญาทิคุณ (สีลาทิคุณสมฺปนฺโน) ซึ่งโยคาวจรได้
อาศัยแล้ว เป็นเหตุท้าให้จิตที่ยังไม่เป็นสมาธิย่อมจะเป็นสมาธิหรือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะตั งมั่นยิ่งขึ น
๓๗ เกิดความสงบเยือกเย็นผ่องใสได้โดยแท้ 

โภชนะ หมายถึง อาหารและเครื่องบริโภค ในระหว่างก้าลังปฏิบัติธรรม มี ๒ อย่าง ได้แก่ 
โภชนอสัปปายะ คือ อาหารและเครื่องบริโภคที่เป็นที่ไม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่ถูกกับร่างกายไม่เกื อกูลต่อ
สุขภาพ ฉันยาก ไม่สมควรแก่การบริโภคของโยคาวจร และโภชนสัปปายะ คือ อาหารและเครื่อง
บริโภคที่ถูกใจพอใจ ถูกกับร่างกาย เกื อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก เป็นที่สมควรแก่การบริโภคของ
โยคาวจร เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือบั่นทอนสภาพจิตใจในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค 
อธิบายไว้ว่า อาหารที่ไม่สมควรและที่สมควรแก่การบริโภค ในระหว่างก้าลังปฏิบัติธรรม โยคาวจร
บุคคลบางท่านได้รับประทานอาหารที่มีรสหวานแล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มชื่นผาสุกใจ จิตใจไม่
มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสเปรี ยวแล้ว ก็รู้สึก ๑๒๑ วิสุทฺธิ. มหาฎีกาว่า คือ แทนที่จะมุ่งท้าความตั งมั่น
ทางจิต กลับไปสนใจท้าความมั่นคงทางกาย ซึ่งมหาฎีกาให้อรรถาธิบายว่า ขวนขวายแต่ปรนปรือ
ร่างกาย ดังบาลีที่หมายเอาข้อนี กล่าวไว้ว่า บริโภคจนเต็มท้องตามที่ต้องการแล้วประกอบความสุขใน
การนอนอยู่เป็นประจ้าชุ่มชื่นผาสุกใจท้าให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งขึ น ฉะนั น อาหารที่มีรสหวานนั น 
จึงเป็น อสัปปายะ ส่วนอาหารที่มีรสเปรี ยวเป็น สัปปายะแก่โยคาวจรนั น บางท่านเมื่อได้รับประทาน
อาหารที่มีรสเปรี ยวแล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มชื่นผาสุกใจ จิตใจไม่มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสหวาน
แล้ว ก็รู้สึกชุ่มชื่นผาสุกใจ ท้าให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งขึ น ฉะนั น อาหารที่มีรสเปรี ยวนั นจึงเป็นอสัปปายะ 
ส่วนอาหารที่มีรสหวานเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั น ส้าหรับรสเค็ม ขม เผ็ด ฝาด ๔ อย่างนี  ไม่ได้
กล่าวโดยเฉพาะๆ นั น ก็เพราะรสเหล่านี เพียงแต่เป็นเครื่องปรุงให้รสทั งสองนั นดีขึ น ดังนั น เมื่อ ยกรส
หวานและเปรี ยวขึ นมาแล้ว ก็เป็นอันว่าได้กล่าวถึงรส ๔ อย่างนี  ตามสมควรไป๑๒๒ 

ฤดู หมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อม มี ๒ อย่าง ได้แก่ อุตุอสัปปายะ คือ สภาวะ
ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น หนาวเกินไป ร้อนเกินไป เป็นต้นและอุตุสัปปายะ 
คือ สภาวะดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น 
โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในธรรมชาติดินฟ้าอากาศที่ท้าให้จิตใจของตนแจ่มใสมั่นคงเอื ออ้านวยแก่การ
ปฏิบัติธรรมของตน ส่วนอากาศเย็นเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั น โยคาวจรบางท่านได้รับอากาศ
เย็นแล้ว ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบาย จิตใจที่ยังไม่แจ่มใส ไม่มั่นคง ก็กลับกระสับกระส่ายขุ่นหมองยิ่งขึ น 
จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั งมั่นแล้วก็กลับหงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ นมา แต่ถ้าได้รับอากาศร้อนก็รู้สึกสบาย 
จิตใจที่ยังไม่แจ่มใส ไม่ตั งมั่นก็กลับแจ่มใสตั งมั่นขึ น จิตใจที่สงบระงับแจ่มใสตั งมั่นแล้วก็ถาวรยิ่งๆ ขึ น
ไป ฉะนั น อากาศเย็นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอากาศร้อนเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั น๑๒๓  
                                                           

๑๒๑ อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๑๒๒ อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๓. 
๑๒๓ อ้างแล้ว, หน้า ๖๒. 



๘๑ 

๗. อิริยาบถ หมายถึง อาการหรือการเคลื่อนไหวอยู่ในกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง มี  
๒ อย่าง ได้แก่ อิริยาปถอสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยาท่าทางที่ปฏิบัติแล้วไม่ถูกใจ
มีการเคลื่อนไหวที่ไม่พอดี และอิริยาปถสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยาท่าทางที่
ปฏิบัติแล้วถูกใจจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี โยคาวจรพึงเลือกอยู่ในอิริยาบถที่เกิดความสบายกาย
สบายใจ นิวรณ์จะได้ไม่เกิดในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า ในอิริยาบถ ๔ อย่างนั น 
โยคาวจรบางท่านเมื่อท้าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนอนแล้ว ก็ท้าให้รู้สึกง่วงเหงาหาวนอน ไม่ค่อยได้รับ
ผลดี ถ้าท้าการปฏิบัติในอิริยาบถอื่นๆ ก็รู้สึกว่ามีความสบายกาย สบายใจ ทั งได้รับผลดีโดยไม่มีนิวรณ์
เกิดขึ นกวนใจ บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน แต่กลับได้รับผลดีใน
อิริยาบถนอน บางท่านเมื่อท้าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน แล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ 
ไม่ค่อยได้รับผลดี ถ้าท้าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดินกับนอน ก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจ  
ทั งได้รับผลดีด้วย บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถเดิน นอน แต่กลับได้รับผลดีใน 
อิริยาบถนั่ง ยืน บางท่านเมื่อท้าการปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถเดิน แล้วรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ไม่ค่อย
จะได้รับผลดี ถ้าท้าการปฏิบัติในอิริยาบถอ่ืนๆ ก็รู้สึกว่ามีความสบายกายสบายใจ ทั งได้รับผลดีโดยไม่
มีนิวรณ์เกิดขึ นกวนใจ บางท่านก็ไม่ได้รับผลดีแต่ประการใดในอิริยาบถนั่ง ยืน นอน แต่กลับได้รับผลดี
ในอิริยาบถเดิน ฉะนั น อิริยาบถใดได้รับผลดี คือ ท้าให้จิตใจแจ่มใสสงบระงับดับเสียซึ่งนิวรณ์ 
อิริยาบถนั นจัดเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรบุคคลนั น เหตุนั น พึงทดลองดูในอิริยาบถนั นๆ อยู่อย่างละ  
๓ วัน เช่นเดียวกันกับท้าการทดลองในอาวาส๑๒๔สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสัปปายะด้วย 
พระด้ารัสอ่ืน เช่น สมัย๑๒๕ อันมีอรรถาธิบายว่า คือ กาลที่ได้รับสัปปายะความเหมาะสม ๕ ประการ 
คือ ธรรมเป็นที่สะดวกสบายแก่การเจริญปัญญา มี อุตุสัปปายะ อาหารสัปปายะ(โภชนสัปปายะ) 
เสนาสนะสัปปายะ(อาวาสสัปปายะ) ปุคคลสัปปายะ และธัมมัสสวนสัปปายะ(ภัสสะสัปปายะ) 

จากการศึกษา กล่าวได้ว่ า  การบริหารจัดการน ้ า โดยการยึดหลักพระวินัยทาง
พระพุทธศาสนาที่บังคับใช้เป็นธรรมนูญของพระภิกษุสงฆ์ในอดีต พระพุทธเจ้ามีปัญญาวิสัยทัศน์มอง
กาลไกลเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือรักษาน ้าเพราะน ้าเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ถ้าหากไม่ท้าการ
บริหารจัดการน ้าก็จะเกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวง โดยพระพุทธองค์ใช้การบริหารจัดการโดย 
พระธรรมวินัยอันปราศจากทุจริตคอรัปชั่นควรอย่างยิ่งที่ประชาชนจะยึดหลักพุทธวิธีมาปฏิบัติในการ
บริหารจัดการน ้า 

จากหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้า ที่ได้ทบทวนมีนักวิชาการที่มีความสัมพันธ์มี
ประเด็นที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๔ อ้างแล้ว, หน้า ๖๓. 
๑๒๕ องฺ.ติก.อ. ๒/๑๐๒/๒๕๔. 



๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้า 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, (๒๕๔๗, หน้า ๑๑๙-
๑๒๔). 

๑. พุทธวิธีการเจรจา 
๒. วิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความรุนแรง 

ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์, (๒๕๕๒, อัดส้าเนา), 
หน้า ๕๖. 

๑. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 

pirun.ku.ac.th/ เข้าถึงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙. ๑. สังคหวัตถุ 
พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส, (๒๕๔๙ บรรยาย
ธรรม ณ ตึกสหประชาชาติ) 

๑. น ้าในพระธรรมวินัย 
๒. พระพุทธองค์ทรงแสดงความจริง 

ม.อุ.อ. (ไทย) (๑/๙๘/๔๖๔). 
 

๑. การดูแลรักษาคุณภาพน ้า 
๒. พระพุทธศาสนามีท่าทีต่อการอนุรักษ์แหล่งน ้า 

วิ.มหา. (ไทย) (๒/๖๕๔ /๗๓๔). ๑. สิกขาบทวิภังค์ 
 

สรุป ผู้วิจัยได้น้าหลักพุทธวิธีมาบูรณาการใช้ในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน ้าตามหลัก
พุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร คือหลักสัปปายะ ๗ คือ สิ่งที่เหมาะสมต่อกัน สิ่งที่เกื อกูลกันและสร้างความ
สมดุลให้เกิดขึ นในการด้าเนินชีวิต ๗ ประการ ประกอบด้วย ๑). อาวาสสัปปายะ คือ มีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม ๒). โคจรสัปปายะ คือ การเดินทางที่สะดวก ๓). ภัสสสัปปายะ คือ มีประชุม พูดคุยที่
เหมาะสม ๔). ปุคคลสัปปายะ คือ มีบุคคลที่เหมาะสม ๕). โภชนสัปปายะ คือ มีอาหารที่เหมาะสม  
๖). อุตุสัปปายะ คือ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ๗). อิริยปถสัปปายะ มีการด้าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 
๒.๔ ข้อมูลพื้นที่วิจัย 

๒.๔.๑ ความเป็นมาของจังหวัดพิจิตร "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึง
หมายถึง เมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี ยังมีชื่อเดิม คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี 
เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือใน
ดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี เป็นบริเวณที่ล้าน ้ายมและล้าน ้าน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของดินแดน
จังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พื นดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน ้าท่วมทับถมทุกปีมีปลาชุกชุม๑๒๖ 

วิสัยทัศน์จังหวัด “แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจจังหวัด ๑) บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนา
ขีดความสามารถ/เพ่ิมความเข้มแข็งให้เกษตรกร ๓) เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มี
เสถียรภาพและเป็นธรรม ๔) เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและ

                                                           
๑๒๖ จังหวัดพิจิตร, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.phichit.go.th/phichit  (๑๕ มิถุนายน 

๒๕๕๙). 

http://www.phichit.go.th/phichit


๘๓ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๕) พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม 
กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพ่ือขับเคลื่อน เป้าประสงค์ ๑) มีน ้า
เพียงพอและประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ๒) พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาค
เกษตรเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ๓) คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
๔) องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล๑๒๗

  
๒.๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิจิตร 
สภาพพื นที่ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะพื นที่ของจังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา ๕๕ ลิปดา ถึง ๑๖ องศา ๓๖ ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจุดที่ ๙๙ องศา 
ลิปดาถึง ๑๑๑ องศา ๔๗ ลิปดา ตะวันออกและห่างจากกรุงเทพฯ ขึ นมาทางเหนือ ระยะทางประมาณ 
๓๔๗ กิโลเมตร มีพื นที่ประมาณ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๘๓๑,๓๓๓ ไร่๑๒๘  
เป็นพื นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะทิศตะวันออกเป็น ที่ลาดเชิงเขา ทิศตะวันตกเป็นพื นที่ที่ต่้ากว่าจังหวัด
ก้าแพงเพชรกว่า ๒๐ เมตร มีแม่น ้า ๓ สาย๑๒๙ ได้แก่ ๑. แม่น ้าน่านไหลผ่านที่ตั งตัวจังหวัดพิจิตร 
อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอบางมูลนาก และลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั งสิ น 
๙๗ กิโลเมตร มีพื นที่ในลุ่มน ้าน่านประมาณ ๒,๖๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๖๒๖,๒๕๐ ไร่ 
๒. แม่ย ้ายม ไหลผ่านเข้าจังหวัดพิจิตรที่อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง และอ้าเภอโพทะเล 
โดยไหลไปบรรจบกับแม่น ้าน่านที่บ้านเกยชัย อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั งสิ น 
๑๒๔ กิโลเมตร มีพื นที่ในลุ่มน ้าน่านประมาณ ๒,๐๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๗๘,๗๕๐ ไร่ 
๓. แม่น ้าพิจิตร คือทางเดินเก่าของแม่น ้าน่าน ต้นก้าเนิดของแม่น ้าพิจิตรนั นไหลแยกจากแม่น ้าน่านที่
บ้านวังกระดี่ทอง ในท้องที่อ้าเภอเมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน ้าอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ สภาพล้าน ้า
คดเคี ยว บางแห่งร่องน ้าตื นเขินและแห้งในฤดูแล้ง เนื่องจากมีฝ่ายกั นน ้าไว้เป็นช่วงๆ เพ่ือสูบขึ นมาใช้
ท้าสวนผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะส้มโอในเขตโพธิ์ประทับช้างที่ไหลจาก ทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ คือ แม่น ้ายม 
แม่น ้าน่าน และแม่น ้าพิจิตร สภาพพื นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า ดินดีมีความ อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง
เนื่องจากตะกอนที่น ้าพัดมาทับถมเหมาะแก่การท้านา และปลูกพืชหมุนเวียน พื นที่ส่วนใหญ่บุกเบิก
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและ
จากการที่ตอนกลางของจังหวัดพิจิตรมีแม่น ้าไหลผ่านถึง ๓ สาย ดังกล่าว จึงท้าเกิดปัญหาน ้าท่วมเป็น
ประจ้าในช่วงที่น ้าเหนือไหลหลาก และปัญหาน ้าป่าที่ไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศ
ตะวันออก โดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น ้ายม และแม่น ้าน่านไหลผ่าน ทั ง ๒ สาย
ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น ้าพิจิตร(แม่น ้าเดิม) อยู่
ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น ้าน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของ
แม่น ้ายมท่ีไหลผ่านจังหวัดมีระยะประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร๑๓๐  

                                                           
๑๒๗ จังหวัดพิจิตร, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา : www.phichit.go.th/pragard_news (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
๑๒๘ จังหวัดพิจิตร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki. (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๑๒๙ สภาพภูมิประเทศลุ่มน ้าน่าน, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.haii.or.th/wiki/index.php (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
๑๓๐ สภาพภูมิประเทศลุ่มน ้ายม, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.haii.or.th/wiki/index.php (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php


๘๔ 

๒.๔.๓ การบริหารจัดการน ้า ของโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร ส้านักงานชลประทาน
ที่ ๓ พิษณุโลก สภาพทั่วไปของโครงการ โดยแบ่งพื นตามสภาพภูมิประเทศ ออกเป็น ๓ พื นที่ดังนี  

๒.๔.๓.๑ พื นที่ทางทิศตะวันออกของแม่น ้าน่านเป็นที่ราบแบบลูกฟูก มีความลาดเท
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยบริเวณที่ติดแม่น ้าน่านจะมีพื นที่ค่อนข้างต่้า ส่วนพื นที่ที่อยู่
ห่างจากแม่น ้าน่านออกไปทางทิศตะวันออกจะมีลักษณะค่อนข้างสูง มีล้าคลองธรรมชาติที่เกิดจาก
เมือกเขาเพชรบูรณ์หลายสาย ซึ่งจะไหลผ่านพื นที่นี และไหลลงสู่แม่น ้าน่านในที่สุด พื นที่ดังกล่าวนี 
ได้แก่บางส่วนของอ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอสากเหล็ก อ้าเภอวังทรายพูน อ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอ
ตะพานหิน อ้าเภอบางมูลนาก และอ้าเภอดงเจริญ มีพื นที่การเกษตรประมาณ ๑,๐๙๒.๘๐๑ ไร่ 

๒.๔.๓.๒ พื นที่ราบลุ่มระหว่างแม่น ้าน่านกับแม่น ้ายม พื นที่นี มีลักษณะเป็นลูกฟูก 
โดยมีลักษณะพื นที่ลาดเทจากทิศเหนือ ในเขตอ้าเภอเมือง และอ้าเภอสามง่าม แล้วค่อยๆ ลาดต่้าลง
ไปทางทิศใต้ในเขตอ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอโพทะเล และอ้าเภอบางมูลนาก 
อีกทั งยังมีแม่น ้าพิจิตร (แม่น ้าพิจิตรเดิม) ไหลผ่านระหว่างแม่น ้าทั งสอง บริเวณนี มีพื นที่ โครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาดงเศรษฐี และโครงการส่งน ้าล้าบ้ารุงรักษาท่าบัว รวมพื นที่ชลประทานประมาณ 
๓๗๒,๒๒๙ ไร่  

๒.๔.๓.๓ พื นที่ทางทิศตะวันตกของแม่น ้ายม พื นที่ส่วนนี มีลักษณะลาดเทจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ซึ่งพื นที่ที่ติดแม่น ้ายม จะเป็นพื นที่ลุ่มต่้าน ้าท่วมถึง ในฤดูน ้าหลากน ้า
จากแม่น ้ายมจะเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื นที่ลุ่มต่้าอยู่เสมอ พื นที่ส่วนนี จะประกอบไปด้วยพื นที่เขตอ้าเภอ 
วชิรบารมี อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอบึงนาราง และอ้าเภอโพธิ์ทะเล มีพื นที่
การเกษตรประมาณ ๘๘๓,๐๓๙ ไร่ 

โครงการชลประทานพิจิตรแบ่งงานส่งน ้าและบ้ารุงรักษา เป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาที่ ๑ รับผิดชอบในเขตพื นที่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอวังทรายพูน อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์
ประทับช้าง อ้าเภอสากเหล็ก อ้าเภอวชิรบารมี และอ้าเภอทับคล้อ มีอาคารชลประทานขนาดกลาง 
จ้านวน ๕ แห่ง พื นที่ชลประทาน ๙๑,๙๗๘ ไร่ และฝายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่ ๒ รับผิดชอบในเขต
พื นที่ อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอบางมูลนาก และอ้าเภอโพธิ์ทะเล มีอาคารชลประทานขนาดกลาง 
จ้านวน ๑๒ แห่ง พื นที่ชลประทาน ๑๖๗,๔๕๕ ไร่ รวมพื นที่ ๒๕๙,๔๓๓ ไร่  

องค์กรโครงการชลประทานพิจิตร แบ่งออกเป็น ๑ งาน ๕ ฝ่าย ดังนี  ๑)งานบริหารทั่วไป 
๒) ฝ่ายวิศวกรรม ๓) ฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน ๔) ฝ่ายช่างกล ๕) ฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาท่ี ๑ ๖) ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี ๒  

จ้านวนบุคลากร ประกอบไปด้วย ข้าราชการ ๑๒ คน ลูกจ้างประจ้า ๕๒ คน พนักงาน
ราชการ ๗ คน รวม ๗๑ คน 

การจัดสรรน ้าและปรับปรุงงานชลประทาน มีการด้าเนินการโดยการวางแผนการปลูกพืช
แต่ละฤดูกาล โดยการก้าหนดพื นที่เพาะปลูกพร้อมค้านวณการใช้น ้าของแต่ละพื นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
พื นที่รับผิดชอบ จ้านวน ๒๕๙,๔๓๓ ไร่ และมีอาคารบังคับน ้าและฝาย จ้านวน ๑๗ แห่ง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี   



๘๕ 

๑. การศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการส่งน ้า ระบายน ้า การเก็บกัก 
ทดน ้า การวางแผนการเพาะปลูก และการบริหารจัดการน ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุนทั ง
ในฤดูฝน-ฤดูแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลด้านอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ข้อมูล
น ้าท่า น ้าฝน ข้อมูลด้านการเกษตร ปริมาณที่ส่งน ้าข้อสู่พื นที่ชลประทาน และความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการน ้า บรรเทา/แก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน ้าด้านอุปโภค การเกษตร
และรักษาระบบนิเวศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ควบคุม ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน เพ่ือวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซม 
บ้ารุงรักษาอาคารชลประทานทางน ้าชลประทานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้น ้า/กลุ่มบริหาร/ JMC โดยมีกลุ่มพื นฐาน
จ้านวน ๑๓๑ กลุ่ม สมาชิกรวม ๕,๖๑๘ คน พื นที่ ๑๘๖,๗๐๘ ไร่, กลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทาน 
จ้านวน ๑๗ กลุ่ม สมาชิกรวม ๒,๓๑๙ คน พื นที่ ๘๕,๐๗๐ ไร่, กลุ่ม JMC ไม่มี ซึ่งการเข้ามามี 
ส่วนร่วมของสมาชิกหลายๆ กลุ่ม รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการน ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการประชุมร่วมกับหน่วยงาน มีการเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือประเด็นที่
เกี่ยวข้องทุกครั ง เช่น 

๑. ก้าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันน ้าที่เป็นธรรมรวมทั งก้าหนดมาตรการใช้น ้าให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด  

๒. ก้าหนดมาตรการควบคุมพื นที่ใช้น ้าไม่ให้มากเกินปริมาณน ้าที่จะใช้ตลอดฤดูกาล 
๓. ก้าหนดระยะเวลาการส่งน ้า จัดท้าปฏิทินการส่งน ้า พิจารณาการจัดรอบเวรน ้า 
๔. ร่วมกันพิจารณาจัดท้าปฏิทินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา เพ่ือให้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
๕. สร้างความเข้าใจและรับทราบข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรการควบคุมการแบ่งน ้า

และข้อมูลที่ส้าคัญอ่ืนๆ 
๖. เป็นคณะด้าเนินการในกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรไป

จนถึงกรณีเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วย 
๗. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อปรับปรุงการส่งน ้าในฤดูกาลต่อไป 
๘. เพ่ือจัดท้าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมบ้ารุง เช่น ซ่อมแซมคูส่งน ้า ซ่อมแซมผิวถนนลูกรังบนคันคลองส่งน ้าหรืออ่ืนๆ ให้
สามารถส่งน ้าได้รวดเร็วทั่วถึงทุกแปลงนา และราษฎรสามารถใช้สัญจรถนนบนคันคลองส่งน ้าได้
สะดวกตามความเหมาะสม 

๙. พิจารณาสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ จาก
ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการชลประทาน คือประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นและได้น้อมน้า
แนวพรระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  



๘๖ 

ปฏิทินการส่งน ้า ฤดูแล้ง เริ่มส่งน ้าเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ฤดูฝน เริ่มส่งน ้าเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม๑๓๑ 

๒.๔.๔ ศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน ้าและ

การเกษตร (องค์กรมหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้าน “การป้องกันและการ
แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดย
มุ่งเน้นความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ แผนที่ และภาพถ่ายจากดาวเที ยม 
ส้าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื นที่จังหวัดพิจิตรเป็นหลัก เพ่ือให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในจังหวัดพิจิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด้าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในภาพรวมของการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องน ้าอย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน ้าอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงเพ่ือเป็นการประสานงานความร่วมมือกันในลักษณะไตรภาคี ประกอบด้วย องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่และเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้จัดตั งศูนย์บริหารจัดการน ้า
จังหวัดพิจิตรขึ นมา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา๑๓๒ ซึ่งนับถึงปัจจุบัน กระบวนการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน ้าในเชิงพื นที่ โดยความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและ
การเกษตร (องค์กรมหาชน) มูลนิธิอุทกพัฒน์ กองทัพบก และเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหาร
จัดการน ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั งโซนลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าน่าน อาทิ เครือข่ายผู้ใช้น ้าเขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อน
ภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น 

ขณะนี ศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตรได้ด้าเนินการสร้างเครือข่าย “การบริหารจัดการ
น ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ” โซนลุ่มน ้ายม จ้านวน ๓๔ เครือข่าย และจะขยายผลไปถึงโซนลุ่มน ้า
น่าน เพ่ือให้ครอบคลุมการด้าเนินการทั งจังหวัด โดยในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาในการเข้าไปท้าความ
เข้าใจและปรับทัศนคติในเรื่องของการบริหารจัดการน ้าระดับต้าบลระยะหนึ่ง เนื่องจากปัญหาการ
บริหารจัดการน ้าที่ผ่านมาเกิดจากการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน ้าไปถึ งกลุ่มผู้น ้าต่างๆ 
ไม่ได้มีการประสานงานและพูดคุยกันทั งในส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชนและท้องถิ่นเอง การ
ท้างานเป็นไปในลักษณะ “ต่างคนต่างท้า” ไม่ได้มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทั งๆที่เป็นพื นที่ที่มี
เขตติดต่อกันก็ตาม การเข้าไปของศูนย์บริหารจัดการน ้าไปในลักษณะการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
การด้าเนินงาน เป็นจุดเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานด้านต่างๆ ด้วยการ
เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนลุ่มน ้าและชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการ
น ้าร่วมกัน  

ขณะนี ประเทศไทยได้มีการจัดตั งศูนย์บริหารจัดการน ้าทั งสิ น ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร หากพิจารณาถึงโอกาสและความเข้มแข็งในเชิงพื นที่ 
                                                           

๑๓๑ โครงการประทานพิจิตร, เกณฑ์การบริหารจัดการน้ า, โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร ส้านัก
ชลประทานที่ ๓, (อัดส้าเนา). 

๑๓๒ ศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร, รายงานประจ าปี ๒๕๕๘, (เอกสารอัดส้าเนา), หน้า ๑. 



๘๗ 

พิจิตรมีข้อได้เปรียบในการขับเคลื่อนในการด้าเนินงานหลายด้าน เช่น ด้วยนโยบายของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง รวมถึงเครือข่ายการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจังหวัด
พิจิตรมีเครือข่ายน้าร่องด้านการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ต้าบลบางลาย อ้าเภอบึงนารางที่ค่อนข้างมี
ความเข้มแข็งและมีผลการด้าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อเนื่องท้าให้สามารถที่จะเชื่อมโยง
เครือข่ายในพื นที่ได้เป็นอย่างด ี

แนวทางการด้าเนินการที่ผ่านมา ๑) มีการส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางเว็ปไซด์ ไลน์ 
และเฟสบุ๊คของศูนย์น ้าฯ ๒) ด้าเนินการประสานงานแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแล้งกับส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าบาดาล เขต ๗ ก้าแพงเพชร ๓) การประสานขอฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งผ่าน
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ ๔) จัดอบรมบุคลากรของท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่ งยืน รวมถึงการจัดท้าผังน ้าระดับต้าบล โดยเน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ๕) จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ ๖) การลงพื นที่เพ่ือจัดเก็บพิกัดแหล่งน ้า และ ๗) การสร้างเครือข่ายบริหารจัดการน ้าน้า
ร่อง แนวทางการด้าเนินงานในอนาคต ๑) สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน ้า โซนลุ่มน ้าน่าน ๒) 
เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าระดับต้าบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ๓) จัดประชุมเพ่ือชี แจง
ท้าความเข้าใจและท้า MOU ร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ และพื นที่ในส่วนที่เหลือ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา
และบริหารจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน” ๓) ลงพื นที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ที่น้าไปสู่ “ทางเลือก” และ “ทางรอด” 
ใหม่ๆ ในการสร้างโอกาสเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน ้า๑๓๓ 

๒.๔.๕ การปกครองและประชากร  
จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ้าเภอ ๘๙ ต้าบล ๘๘๘ หมู่บ้าน ได้แก่  

๑) อ้าเภอเมือง  ๒) อ้าเภอวังทรายพูน ๓) อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง ๔) อ้าเภอตะพานหิน ๕) อ้าเภอ-
บางมูลนาก ๖) อ้าเภอโพทะเล  ๗) อ้าเภอสามง่าม ๘) อ้าเภอทับคล้อ ๙) อ้าเภอสากเหล็ก  
๑๐) อ้าเภอบึงนาง ๑๑) อ้าเภอดงเจริญ ๑๒) อ้าเภอวชิรบารมี ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒.๑๑ ดังนี  

การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง 
เทศบาลต้าบล ๒๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล ๗๓ แห่ง๑๓๔ และมีประชากรในจังหวัดทั งหมด 
๕๕๔,๑๑๒ คน๑๓๕  

 
 
 
 
 

                                                           
๑๓๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑-๑๑. 
๑๓๔ จังหวัดพิจิตร. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : www.phichit.go.th/pragard_news (๑๕ มิถุนายน 

๒๕๕๙). 
๑๓๕ จังหวัดพิจิตร. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki. (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


๘๘ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของ

จังหวัดพิจิตร พบว่ามีนักวิชาการและผู้ท้าการศึกษาวิจัยได้น้าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น ้า และพุทธวิธีในการบริหารจัดการเป็นจ้านวนมากซึ่งแต่ละท่านก็ได้ศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน 
ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยขอน้าเสนอในรายละเอียดดังต่อไปนี  

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีการบริหารจัดการน ้า 
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีประเด็นน้ามา

ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ดังนี  
กันยารัตน์ รินศรี  ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : 

กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง จ.เชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรน ้าตามหลัก
พระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากรน ้าให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องอิงอาศัย
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทรัพยากรน ้าด้วย ส่วนความส้าคัญของทรัพยากรน ้า
ได้แก่ มีความสัมพันธ์ในแง่พ่ึงพาอาศัยกับทรัพยากรชนิดอ่ืน เช่น ป่าไม้ ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน มี
ความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีความส้าคัญในแง่การจัดการเพ่ือ
เกษตรกรรม และเป็นสถานที่รื่นรมย์พักผ่อนหย่อนใจ และแสดงออกโดยผ่านหลักพุทธธรรม พระวินัย 
ศาสนพิธี และบทบาทของพระสงฆ์การจัดการทรัพยากรน ้าของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง จ.เชียงใหม่ เป็น
การจัดการทรัพยากรน ้าร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนลุ่มน ้าปิง และพระสงฆ์เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยเห็นว่าทรัพยากรน ้าเป็นของสาธารณะจึงมีการจัดการทรัพยากรน ้าร่วมกัน มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ และใช้อ้านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรน ้าส้าหรับการจัดการ
ทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง จ.เชียงใหม่ เป็นการจัดการแบบบูรณา
การโดยใช้หลักพุทธธรรม อ้านาจรัฐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายส่วนรูปแบบการจัดการทรัพยากร
น ้าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพนั น ควรสร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม 
ด้าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น๑๓๖ 

สุวัฒน์ อินทรประไพ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าป่าสัก” ผลการวิจัยพบว่า 

แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมอปริหานิยธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พบว่า พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าชาววัชชีผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม สังคมจะไม่
แตกแยกสามารถใช้เกลี ยกล่อมมิให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งยุติความรุนแรงเมื่อน้ามาปรับใช้กับการ
บริหารทรัพยากรน ้าป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นรัฐบาลควรส่งเสริมบรรจุไว้ในนโยบายการ
บริหารจัดประเทศควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลซึ่งจะท้าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 

                                                           
๑๓๖ กันยารัตน์ รินศรี, “การจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่ม

น ้าปิง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๙ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าป่าสัก พบว่า
ได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่ม
น ้าป่าสัก ๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนควร
ด้าเนินการ ๓) องค์กรภายนอกชุมชนเช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา องค์กร
เอกชน ควรด้าเนินการและให้การสนับสนุน ๔) บูรณาการหลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า๑๓๗ 

ศศิธร เขมาภิรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน ้าในพระพุทธศาสนา” 
ผลการวิจัย พบว่า คัมภีร์พระพุทธศาสนา เรียกน ้าว่า อาโปธาตุ เป็นธาตุหนึ่งในธาตุทั ง ๖ ในร่างกาย
มนุษย์ท้าหน้าที่เชื่อมประสานกับธาตุต่างๆ ในร่างกาย เกิดเป็นพลังงานในการท้างานเพ่ือด้ารงชีวิต 
พระพุทธเจ้าทรงตระหนักว่า สิ่งมีชีวิตขาดน ้าไม่ได้ ดังที่ตรัสว่า “สิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินอาศัยน ้าฝน 
เลี ยงชีพ” ภัยเกี่ยวกับน ้าในสมัยพุทธกาล คือ น ้าดื่มไม่สะอาด มีตัวสัตว์และฝุ่นละออง น ้าเสียจากการ
ปล่อยสิ่งสกปรกลงในน ้า น ้าขังบริเวณที่อยู่อาศัยของภิกษุ ฝนไม่ตกท้าให้น ้าแล้ง ฝนตกหนักท้าให้  
น ้าท่วมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาวินัย ด้วยการกรองน ้าก่อนดื่ม การไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ  
บ้วนน ้าลายเสมหะลงในน ้า หรือลงบนของเขียว พระองค์ทรงสอนประชาชนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรม 
เพ่ือให้ฝนตกตามฤดูกาล การไม่ตัดไม้ท้าลายป่า เพ่ือป้องกันการเกิดน ้าแล้งและน ้าท่วม เมื่อเกิด 
น ้าท่วมบริเวณเสนาสนะ ทรงอนุญาตให้ถมพื นที่ให้สูง ท้าท่อระบายน ้า ทั งหมดนี  เป็นพุทธวิธีลดความ
ทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน ้าในพระพุทธศาสนาการประยุกต์พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยน ้าดื่ม ภัยน ้าเสีย 
ภัยน ้าแล้งและภัยน ้าท่วมในสังคมไทย มีการสร้างบึงพระราม ๙ ปรับปรุงบึงมักกะสัน สร้างโรงบ้าบัด
น ้าเสียเพ่ือเก็บน ้าเสียและบ้าบัดน ้าเสีย พระราชด้าริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ เพ่ือแก้ไขภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ ในเขตป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรมทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ ป้องกันภัยแล้งและภัยน ้า
ท่วม มีการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยน ้าท่วม จากศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติระดับรัฐ โครงการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น 

หลักพุทธวิธีหรือหลักพุทธธรรมเพ่ือลดความทุกข์จากภัยน ้า เช่น อริยสัจ ๔ หลักไตรสิกขา
ความกตัญญูรู้คุณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง ความสันโดษ อบายมุข ๖ การไม่
เบียดเบียน หลักราชสังคหวัตถุ ๔ หลักพละ ๕ ความไม่ประมาท จะน้าความสุขและความปลอดภัยให้
เกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและสังคม๑๓๘ 

ถนัด  แก้วเจริญไพศาล ได้วิจัยเรื่อง “ตัวแบบป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย” 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยนี ได้น้าแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบเป็นกรอบในการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเข้าสู่ระบบอุทกภัย พบว่า ค้าสอนของพระพุทธองค์ที่เกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท 

                                                           
๑๓๗ สุวัฒน์  อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน ้า 

ป่าสัก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗). 

๑๓๘ ศศิธร เขมาภิรัตน์, “พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน้าในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๙๐ 

อริยสัจ ๔ และ โยนิโสมนสิการ และแนวคิดทฤษฎีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ท้าให้รู้ความสัมพันธ์
และความจริงขององค์ประกอบธรรมชาติและวิธีคิดแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แนวคิดทฤษฎีตัวแบบการ
ก้าหนดนโยบายสามารถน้ามาประยุกต์ในกระบวนป้องกันและจัดการวิฤตอุทกภัย ได้แก่ ตัวแบบชน
ชั นน้า ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม ตัวแบบระบบ ตัวแบบทฤษฎีส่วนเพ่ิม และตัวแบบ
ผสมผสาน ความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ้านาจ รวมถึงองค์การแห่งการเรียนรู้ 
รวมถึงภาวะผู้น้าและประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารประสานงานเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีส่วนอย่าง
ส้าคัญในการก้าหนดลักษณะโครงสร้างองค์การและการจัดการในสถานการณ์วิกฤต แนวคิดทฤษฎี
สัญญาณ Kanban ที่บอกถึงการไหลของเหตุการณ์ และ Pokayoke ที่เป็นกลไกป้องกันตรวจสอบ
ความผิดพลาดและเตือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายสามารถใช้ในการติดตามควบคุมสถานการณ์วิกฤต 

ตัวแบบระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๓ ตัวแบบย่อยคือ ๑) ตัวแบบการเตือนภัย ๒) ตัวแบบ
การควบคุมจัดการน ้า และ ๓) ตัวแบบการเสริมสร้างความสมบูรณ์ต้นน ้า สามารถน้าหลักปฎิจสมุปบาท 
หลักอริยสัจ ๔ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของพระพุทธองค์และองค์การแห่งการเรียนรู้มาพัฒนา 
ตัวแบบป้องกันจัดการแหล่งต้นน ้าได้ 

ตัวแบบระยะกลาง ประกอบด้วย ๔ ตัวแบบ คือ ๑) ตัวแบบการก้าหนดนโยบายและแผน
เผชิญเหตุ ๒) ตัวแบบโครงสร้างองค์การในการป้องกันและจัดการอุทกภัย ๓) ตัวแบบการสื่อสาร
ประสานงาน ๔) ตัวแบบการบริหารเงินและพัสดุ 

ตัวแบบระยะยาว ประกอบด้วย ๓ ตัวแบบย่อย คือ ๑) ตัวแบบการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย ๒) ตัวแบบการจัดการศูนย์พักพิง และ ๓) ตัวแบบการจัดการ
จราจร อิงตามระยะพัฒนาการของอุทกภัย๑๓๙  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. จากการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้ง และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธีตามท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา พบว่าในระดับโลกิยวิสัยนั น พระพุทธศาสนามอง
ว่าความขัดแย้ง จัดได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นธรรมชาติที่ถือว่าเป็นสิ่งจ้าเป็น (Necessity) ส้าหรับบุคคล
และสังคมประหนึ่ง แต่ส้าหรับในระดับโลกุตระนั น พระพุทธศาสนามองว่าเป็นสภาวะที่ไร้ความ
ขัดแย้งส้าหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งพระพุทธศาสนายอมรับว่าเกิดจากการท้างานร่วมกัน
ระหว่างปัจจัยภายใน คือ กุศลมูล และอกุศลมูล รวมถึง ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ผนวกและปัจจัย
ภายนอก คือ ข้อเท็จจริงความสัมพันธ์  ผลประโยชน์ ค่านิยม และโครงสร้างที่บิดเบี ยว ด้วยเหตุนี  
พระพุทธเจ้าจึงได้น้าเสนอชุดของสันติวิธี ในการจัดการในการจัดการการขัดแย้งซึ่งประกอบไปด้วย
เจรจากันเอง การไกล่เกลี่ยคนกลาง การตั งคณะกรรมการไต่สวน การพิจารณาตัดสินโดยสังฆสภา ซึ่ง
กลยุทธ์ประกอบด้วย การตัดสินใจโดยการเงียบ การใช้เสียงข้างมาก การโน้มน้าว การประนีประนอม 
เป็นต้น ดังที่ปรากฏในอธิกรณสมถะ 

 

                                                           
๑๓๙ ถนัด  แก้วเจริญไพศาล, “ตัวแบบป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๙๑ 

๒. การศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้ง และรูปแบบในการจัดการความขัดแย้งโดย สันติวิธีใน
ลุ่มน ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความขัดแย้งในลุ่มน ้าแม่ตาช้างนั น เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับ
การแย่งชิงทรัพยากรน ้า การสร้างสิ่งก่อสร้างบุกรุกล้าน ้าซึ่งเป็นพื นที่สาธารณะ การทิ งขยะ และของ
เน่าเสียลงในล้าน ้า สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของพื นที่ท้ากิน การเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากรในลุ่ม
น ้าและการขยายตัวของรีสอร์ท ผนวกกับความต้องการของมนุษย์โดยไร้ขีดจ้ากัด ซึ่งผู้อาศัยในท้องถิ่น
ได้จัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางและสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนในลุ่มน ้า จนท้าให้การแย่งชิงน ้าด้าเนินไปสู่การแบ่งปันและการยึดมั่นในความ
เป็นอัตลักษณ์ไปสู่การสลายและท้าลายความเป็นอัตลักษณ์ 

๓. จากการบูรณาการรูปแบบการจัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตามที่
ปรากฎในประเทศตะวันตก ตะวันออก ประเทศไทย พระพุทธศาสนาและลุ่มแม่น ้าตาช้างท้าให้พบ
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการที่มีชื่อว่า “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” หมายถึง 
วิธีแบบกลางๆ หรือข้อปฏิบัติแบบกลาง (มัชฌิมวิธี) ที่ประสานสอดคล้องพอเหมาะพอดี โดยการ
วิเคราะห์และการประเมินจากทางเลือกหลายๆ ทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหาทางออกและมี
ฉันทามติร่วมกันว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมี “ความชอบธรรม” (ธัมมิกวิธี) เป็นแกนหลัก กล่าวคือ 
(๑) การด้าเนินการต่อหน้าของผู้มีส่วนได้เสีย (๒) ด้าเนินการด้วยความโปร่งใส (๓) ยุติธรรม 
(๔) สามารถ (๕) รับผิดชอบต่อผลดีหรือผลเสียที่จะเกิดขึ น (๖) ถูกต้อง (๗) ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติ
ร่วมกันได้จริง (๘) เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุปัจจัย (๙) ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย และ (๑๐) เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่นหรือสิ่งอ่ืน 

ส้าหรับวิธีการวิธีการหรือข้อปฏิบัติแบบกลางๆ ที่สามารถน้าไปจัดการความขัดแย้ง
ประกอบไปด้วยชุดวิธีใหญ่ๆ ๗ ชุด กล่าวคือ การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ย คนกลาง การไต่สวน 
การมีส่วนร่วม การใช้อนุญาโตตุลาการ การใช้กระบวนการทางศาล และการออกกฎหมาย ซึ่งชุดวิธี
เหล่านี จ้าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การประนีประนอม การโน้มน้าว การโอนอ่อนผ่อนตาม
และการเผชิญหน้า เป็นต้น เมื่อน้าชุดของ “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” ไปสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มในลุ่ม
แม่น ้าตาช้าง พบว่า ประชาชนในลุ่มน ้าเห็นว่า ข้อปฏิบัติหรือชุดวิธีที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและวิธีการเสริม/ป้องกันความขัดแย้ง เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะก่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนใน
ลุ่มน ้า๑๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๔๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีศึกษา

วิเคราะห์กรณีลุ่มน ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๙๒ 

ตารางที่ ๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กันยารัตน์  รินศรี, 
(๒๕๕๗). 

การจัดการแบบบูรณาการโดยใช้หลักพุทธธรรม อ้านาจรัฐ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  รู ปแบบการจั ดการทรัพยากรน ้ า เ ชิ งบู รณาการที่ มี
ประสิทธิภาพนั น ควรสร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุม
พฤติกรรม ด้าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สุวัฒน์  อินทรประไพ, 
(๒๕๕๗). 

ได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าป่าสัก ๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน ๓) องค์กร
ภายนอกชุมชนเช่น ท้องที่ ท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า 
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ๔) บูรณาการหลักพุทธธรรม
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

ศศิธร  เขมาภิรัตน์, 
(๒๕๕๗). 

หลักพุทธวิธีหรือหลักพุทธธรรมเพ่ือลดความทุกข์จากภัยน ้า เช่น 
อริยสัจ ๔ หลักไตรสิกขาความกตัญญูรู้คุณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพอเพียง ความสันโดษ อบายมุข ๖ การไม่เบียดเบียน หลักราช
สังคหวัตถุ ๔ หลักพละ ๕ ความไม่ประมาท จะน้าความสุขและความ
ปลอดภัยให้เกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและสังคม 

ถนัด  แก้วเจริญไพศาล, 
(๒๕๕๗). 

-ตัวแบบระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๓ ตัวแบบย่อยคือ ๑) ตัวแบบ
การเตือนภัย ๒) ตัวแบบการควบคุมจัดการน ้า ๓) ตัวแบบการ
เสริมสร้างความสมบูรณ์ต้นน ้า  
-ตัวแบบระยะกลาง ประกอบด้วย ๔ ตัวแบบ คือ ๑) ตัวแบบการ
ก้าหนดนโยบายและแผนเผชิญเหตุ ๒) ตัวแบบโครงสร้างองค์การใน
การป้องกันและจัดการอุทกภัย ๓) ตัวแบบการสื่อสารประสานงาน ๔) 
ตัวแบบการบริหารเงินและพัสดุ  
-ตัวแบบระยะยาว ประกอบด้วย ๓ ตัวแบบย่อยคือ ๑) ตัวแบบการ
ซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย ๒) ตัวแบบ
การจัดการศูนย์พักพิง ๓) ตัวแบบการจัดการจราจร อิงตามระยะ
พัฒนาการของอุทกภัย 

 
๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวกับพุทธวิธีในการบริหารจัดการ 
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับพุทธวิธีในการบริหารจัดการ ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มี

ประเด็นน้ามาศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ดังนี  
 
 



๙๓ 

เสน่ห์  ใจสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. กระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ประกอบด้วย ๘ ขั นตอน ได้แก่ ขั นตอนที่ ๑ การวางแผนก้าหนดการสอบถาม
ความต้องการ ขั นตอนที่ ๒ ระบบการประสานงาน ขั นตอนที่ ๓ การสร้างกลไกการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมต่อกระบวนการก้าหนดนโยบาย ขั นตอนที่ ๔ การให้ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก้าหนด
นโยบายสาธารณะ ขั นตอนที่ ๕ การระดมความคิดด้วยการท้าประชาคมในระดับหมู่บ้าน ขั นตอนที่ ๖ 
การน้าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงาน ขั นตอนที่ ๗ การน้าแผนงานผ่านการลง
ประชามติอีกครั ง และขั นตอนที่ ๘ การร่วมกันด้าเนินงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

๒. สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่า มีปัญหาอยู่ ๖ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาเชิง
การสื่อสาร ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาเชิงกระบวนการมีส่วนร่วม ปัญหาทางการเมืองท้องถิ่น และ
ปัญหาเชิงการบริหารจัดการ 

๓. แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ
ก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์
ถึงกิจกรรมการจัดการประชุม การประชาพิจารณ์ การท้าประชาคมหมู่บ้าน และการสื่อสารในรูปแบบ
อ่ืน ๆ (การประชุมบ่อยๆ) จะสามารถท้าให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกันให้ความ
ร่วมมือในระดับที่น่าพอใจ (ความพร้อมเพรียง) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระดับการลงพื นที่จนสามารถ
ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน (ความเข้าใจชุมชน) และความมีใจเป็นกลาง (อุเบกขา) 
ที่ท้าให้เห็นถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ นต่อการ
สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนา รวมทั งองค์กรในชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแนวทางส้าหรับวางรากฐานให้กับประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วม
ต่อกระบวนการก้าหนดนโยบายตั งแต่เริ่มต้นอันประกอบด้วย การร่วมคิดนโยบาย การร่วมใจต่อ
นโยบาย การร่วมท้าตามนโยบาย การร่วมแรงตามนโยบาย การร่วมทุนตามนโยบาย การร่วมรับ
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม การร่วมดูแลรักษานโยบาย และการร่วมเป็นเจ้าของนโยบาย อันเป็น
แนวทางส้าหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังคงเป็นมนต์คลังของ
ชาวจังหวัดล้าพูนที่เรียกว่า “วิถีครูบาโมเดล”๑๔๑ 

สุนทร  สุวรรณพร ได้วิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทยตามหลักธรรมาภิบาล” ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจะมีองค์กร ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับชาติ เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่น  
ท้าหน้าที่จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง ๓ รูปแบบ คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย คือ 
                                                           

๑๔๑ เสน่ห์  ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสรมิสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก้าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๙๔ 

ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้แทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๖ คน รวมทั งสิ น ๒๔ คน และให้ประธาน
คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ที่ประชุมนั น ซึ่งมีอ้านาจในการก้าหนดมาตรฐานทั ง ๓ รูปแบบ 

๒. ระดับจังหวัด เรียกว่าคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วน
ท้องถิ่น  จะมีหน้าที่จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง ๓ รูปแบบภายใน
จังหวัดนั น  โดยท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๔ ฝ่ายเช่นเดียวกัน คือ ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้แทน
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๖ คน รวมทั งสิ น ๒๔ คน และให้ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ประชุมนั น ซึ่งคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นนี จะมีอ้านาจในการน้ามาตรฐานกลางไปประกาศ
เป็นมาตรฐานทั่วไปในจังหวัดของตัวเองโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานกลาง๑๔๒ 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหาร
จัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพของภาวะผู้น้าในการบริหารจัดการองค์กร โดยทั่วไปมีลักษณะเด่นเป็นไปตาม
คุณลักษณะผู้น้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การมีสายตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ มีความช้านาญ
ในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและมี
ชื่อเสียงทั งในและต่างประเทศ กล่าวคือผู้น้ายึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาธิปไตยและ
ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส้าคัญ 

๒. ภาวะผู้น้าในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมาย เป็นผู้มีอ้านาจ  
มีความรู้ ความสามารถ มีอิทธิพล มีศิลปะ ในการน้าหรือการจูงใจผู้อ่ืนให้กระท้าหรือด้าเนินกิจการ
ต่างๆ โดยมีเครือ่งมือของผู้น้าในการบริหารพัฒนาตน งาน และคนให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยมีภาวะผู้น้า
ที่มีศักยภาพในส่วนที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้น้าซึ่งมีลักษณะพิเศษของผู้ที่เป็นผู้น้าทั งเทคนิค
วิธีการและคุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา  

๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพันธกิจ ๔ ด้าน ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยอิงอาศัยศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นในภาวะผู้น้าของผู้บริหารอันเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมชาวพุทธและองค์กร
พระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น้าในการบริหารจัดการองค์กรด้านจักขุมา คือ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองสภาพเหตุการณ์ 
สถานการณ์ออกและสมารถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ทั งระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นผู้น้า
แบบธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ้านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๒) รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านวิธูโร คือ มีความเชี่ยวชาญช้านาญใน
                                                           

๑๔๒ สุนทร  สุวรรณพร, “ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตาม
หลักธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๙๕ 

การบริหารจัดการในการวางแผน การน้าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับ
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการบริหารงานตามแบบผู้น้าการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ้านาจ) 
และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กร
ด้านนิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ ได้รับ
การยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผู้น้าแบบพุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) 
บารมี (อ้านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง๑๔๓ 

ยงยุทธ ข าคง ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” 
ผลการวิจัยพบว่า 

หลักธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธควรน้ามาใช้ในการท้างานได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓ องค์
คุณแห่งพ่อค้าซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้น้าและผู้บริหาร ได้แก่ ๑) จักขุมา การมีโลกทัศน์มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล มุ่งพัฒนาไปสู่อนาคต ๒) วิธูโร การท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓) นิสสยสัมปันโน มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมีมนุษย
สัมพันธ์ดี  

ภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ น เรียกว่า 
Yongyut Model ซึ่งมีองค์ประกอบ “๓ ดี ๔ เก่ง ๕ สมบูรณ์” หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมี
การบูรณาการ ๓ องค์ประกอบของภาวะผู้น้าและการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างกลมกลืน ๓ 
ดี คือ หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ และมีความเก่งในภาวะผู้น้าทั ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ภาวะผู้น้าด้านการ
บริหาร ๒) ภาวะผู้น้าด้านวิชาการ ๓) ภาวะผู้น้าด้านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู้น้าด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหารควรพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความสมบูรณ์ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกายภาพ  
๒) ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครูและผู้บริหาร ๓) ด้านกิจกรรมประจ้าวันพระ ๔) ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธ ๕) ด้านการเรียนการสอน จะน้าไปสู่การสร้างสังคมที่สุข สงบ สันติ นอกรั วโรงเรียนวิถีพุทธซึ่ง
เป็นความปรารถนาของทุกคน๑๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๔๓ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).  

๑๔๔ ยงยุทธ ข้าคง, “ภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๘). 



๙๖ 

ตารางที่ ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีในการบริหารจัดการ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาหรรษา  
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 
(๒๕๔๗). 

“ธัมมิกมัชฌิมวิธี” คือ หลักวิธีการหรือข้อปฏิบัติแบบกลางๆ ที่สามารถ
น้าไปจัดการความขัดแย้งประกอบไปด้วยชุดวิธีใหญ่ๆ ๗ ชุด กล่าวคือ 
การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ย คนกลาง การไต่สวน การมีส่วน
ร่วม การใช้อนุญาโตตุลาการ การใช้กระบวนการทางศาล และการออก
กฎหมาย ซึ่งชุดวิธีเหล่านี จ้าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ  

เสน่ห์  ใจสิทธิ,์ (๒๕๕๘). “วิถีครูบาโมเดล” อันประกอบด้วย การร่วมคิดนโยบาย การร่วมใจต่อ
นโยบาย การร่วมท้าตามนโยบาย การร่วมแรงตามนโยบาย การร่วมทุน
ตามนโยบาย การร่วมรับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม การร่วมดูแลรักษา
นโยบาย และการร่วมเป็นเจ้าของนโยบาย อันเป็นแนวทางส้าหรับการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อภิชญาณัฐโศภา  
อบสิน, (๒๕๕๘). 

๑. ผู้น้ายึดหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงานโดย
ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส้าคัญ 
๒. การเป็นผู้น้าซึ่งมีลักษณะพิเศษของผู้ที่เป็นผู้น้าทั งเทคนิควิธีการและ
คุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา อันประกอบไปด้วย (๑) คุณลักษณะ
ภายใน ได้แก่คุณธรรมจริยธรรม ระบบคิด และศักยภาพในการใช้
สติปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือใช้สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่ง
ที่ดี ให้ เกิดกับตนเองและสั งคม (๒) คุณลักษณะภายนอก คือมี
บุคลิกลักษณะที่ดีพร้อมและสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ด้วยบทบาท
หน้าที่ของผู้น้าตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กร 
ประกอบด้วย ด้านจักขุมา ด้านวิธูโร ด้านนิสสยสัมปันโน  

ยงยุทธ ข้าคง, (๒๕๕๘). Yongyut Model ซึ่งมีองค์ประกอบ “๓ ดี ๔ เก่ง ๕ สมบูรณ์” หมายถึง 
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมีการบูรณาการ ๓ องค์ประกอบของภาวะผู้น้า
และการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธอย่างกลมกลืน ๓ ดี  คือ 
หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ และมีความเก่งในภาวะผู้น้าทั ง ๔ ด้าน ได้แก่ 
๑) ภาวะผู้น้าด้านการบริหาร ๒) ภาวะผู้น้าด้านวิชาการ ๓) ภาวะผู้น้า
ด้านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู้น้าด้านคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารควร
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความสมบูรณ์ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
กายภาพ ๒) ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครูและผู้บริหาร ๓) ด้านกิจกรรม
ประจ้าวันพระ ๔) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๕) ด้านการเรียนการสอน 
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ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีที่เหมาะสมส้าหรับการบริหารจัดการน ้าของ
จังหวัดพิจิตร ดังนี  

สรุปได้ว่า จากอดีตที่ผ่านมาพื นที่ต้นน ้าของประเทศไทยถูกบุกรุกและใช้ประโยชน์พื นที่
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดเป็นปัญหาน ้าป่าไหลหลากและการกัดชะพังทลายของดินบริเวณพื นที่ต้นน ้ากับ
ปัญหาการเกิดอุทกภัยบริเวณพื นที่ราบตอนล่างในช่วงฤดูฝนและปัญหาการขาดแคลนน ้าใช้ในช่วงฤดู
แล้งกับทั งสองพื นที่มาโดยตลอดปัจจุบันสภาวะโลกร้อนซึ่งการท้าลายป่าไม้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งมีส่วนท้า
ให้อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน ้าค้างสูงขึ นส่งผลท้าให้ระดับของฐานเมฆลดลงเมื่อฐานเมฆลด
ระดับลงอากาศที่ฐานเมฆจะขยายตัวและรองรับไอน ้าได้มากขึ นผลที่ตามมาคือฝนมีโอกาสตกน้อยลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้ง เมื่อฝนมีโอกาสตกน้อยในบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้งฝน
จะไปกระจุกตัวตกในบริเวณที่มีอากาศชื นและเย็นแทน อาทิ บริเวณที่เป็นภูเขาสูงซึ่ง เป็นจุดก้าเนิด
ของต้นน ้าล้าธารฝนที่ตกเป็นจ้านวนมากและตกต่อเนื่องนี นอกจากจะทวีความรุนแรงของปัญหาน ้าป่า
ไหลหลากและการกัดชะพังทลายของดินแล้วยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดการเลื่อนไหลของแผ่นดินที่
ก่อให้เกิดสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเป็นจ้านวนมากอีกด้วยส้าหรับการด้าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือการหยุดการท้าลายป่าไม้และเร่งรีบฟ้ืนฟูพื นที่ต้นน ้า  

อนึ่ง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงผู้น้าที่ยิ่งใหญ่ โดยได้ไปห้ามญาติแย่งน ้าเข้านาโดย
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่ล ้าเลิศพระพุทธเจ้าทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “พระบรมครู” 
(Teacher of Teachers) หรือ “ ศาสดาเอก ” (Greatest Teacher) ในโลกเพราะพระองค์ทรงมีวิธี
สอนที่ดีเยี่ยมท้าให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง มีค้ากล่าวว่า พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงสอนใครแต่ละครั ง 
พระองค์ก็ทรงอาศัยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ในการสอนบุคคลระดับต่างๆ ที่มีพื นฐานความรู้ 
สติปัญญาที่แตกต่างกัน พระองค์ได้ประยุกต์ค้าสอนแต่ละลักษณะให้มีความเหมาะสม เพราะฉะนั น
หลักธรรมที่ผู้วิจัยจะน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน ้า  คือ หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือสร้างความ
เหมาะสมให้เกิดขึ นในพื นท่ีของจังหวัดพิจิตร เพราะค้าว่า “สัปปายะ” คือ สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื อกูล 
ช่วยสนับสนุนในการบ้าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั งมั่น ไม่เสื่อมถอย (suitable things; 
things favorable to mental development)๑๔๕ ประกอบด้วย ๑. อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่ซึ่ง
เหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ , suitable abode) ๒. โคจรสัปปายะ (ที่หาอาหาร ที่เที่ยว
บิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป , (suitable 
resort) ๓. ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และพูดแต่
พอประมาณ, (suitable speech) ๔. ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรง
คุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ, (suitable person) ๕. โภชนสัปปายะ (อาหารที่
เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก, suitable food) ๖. อุตุสัปปายะ (ดินฟ้า
อากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น, suitable climate) 
๗. อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการ
เคลื่อนไหวที่พอดี, suitable posture)๑๔๖ เพ่ือสร้างสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัยและเกิดการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ อีกต่อไป 
                                                           

๑๔๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๖. 
๑๔๖ อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๖. 
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๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้

ท้าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า หลักพุทธวิธีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก้าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ ๒.๑  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากกรอบแนวคิด อธิบายได้ว่า งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี
ของจังหวัดพิจิตร” มี ๓ องค์ประกอบส้าคัญ คือ ๑) ขั นตอนการด้าเนินงาน ๒) ขอบเขตเชิงเนื อหา 
และ ๓) ผลลัพธ์การวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  ผู้วิจัยด้าเนินการส้ารวจเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และ
ด้าเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องใน
การน้าเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน ้าและด้าเนินการต่อด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth 

ตัวแปรเหตุที่ศึกษาสภาพทั่วไป 
ในการบริหารจัดการน ้า 

๑. การบริหารองค์กรที่ดี 
๒. การบริหารจัดการน ้าและ

บ้ารุงรักษา 
๓. การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลัก
พุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 

๑. การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักพุทธวิธี 
๒. การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา

ตามหลักพุทธวิธี 
๓. การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามหลักพุทธวิธี 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักพุทธวิธี 

การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๗ ใน
การบริหารจัดการน ้า  

1. มีที่อยู่อาศัยเหมาะสม 
2. มีการคมนาคมที่สะดวก 
3. มีการประชุม ปรึกษาหารือ 
4. มีบุคคลทีม่ีความสามารถ 
5. มีอาหารที่ดี 
6. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
7. มีการเป็นอยู่ที่ดี 
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Interview) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงวิชาการ และการบริหารงานของจังหวัด เพ่ือให้ได้
แนวทางส้าคัญในการก้าหนดกรอบในการบริหารจัดการน ้า ที่มีความครอบคลุมระบบการบริหาร
จัดการน ้า ผู้วิจัยน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และด้าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพ่ือการตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธ
วิธีของจังหวัดพิจิตร ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถน้าไปใช้ต่อไปได้ในอนาคต 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยด้าเนินการศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตร ค้นคว้าเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน ้า แนวคิดเกี่ยวกับหลักพุทธวิธีการบริหารจัดการน ้าและหลักพุทธวิธี คือ สัปปายะ ๗ 
คือ สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื อกูล ประกอบไปด้วย ๑) อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  
๒) โคจรสัปปายะ คือ การคมนาคมที่สะดวก ๓) ภัสสสัปปายะ คือ การประชุม ปรึกษาหารือ 
๔) ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่มีความสามารถ ๕) โภชนสัปปายะ คือ มีอาหารที่ดี ๖) อุตุสัปปายะ 
คือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ๗) อิริยปถสัปปายะ คือ มีการเป็นอยู่ที่ดี เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี 

ผลลัพธ์การวิจัย เมื่อผู้วิจัยด้าเนินการวิจัยครบทุกกระบวนการ แล้วท้าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท้าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
และน้าหลักพุทธวิธี คือ สัปปายะ ๗ มาบูรณาการกับการบริหารจัดการน ้า ท้าให้ผู้วิจัยได้รูปแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เพ่ือการน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน ้าต่อไป 



 
 

 
บทที่ ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ซึ่งใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั นตอนในการ
ด้าเนินการวิจัย ดังนี  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” ในครั งนี  
ใช้รูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้าเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ครอบคลุมแนวคิดการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้วิจัยได้ก้าหนดผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ 
๓.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 

(Key Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน ้า
ได้แก่ บุคคลส้าคัญในพื นที่จังหวัดพิจิตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า จ้านวน ๒๕ รูป/คน 
ประกอบด้วย 
 ๓.๒.๑.๑  กลุ่มตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด จ้านวน ๑ คน ได้แก่ 

๑) นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

๓.๒.๑.๒  กลุ่มตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง จ้านวน  ๑๓ คน ได้แก่ 
๑) นายสมยศ  แสงมณี  ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร 
๒) นายณัฐพงศ์  ครุฑทา  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุง

ระบบชลประทาน จังหวัดพิจิตร 
๓) นายสุกิตติ์  เภตราจินดารัตน์ ผู้อ้านวยการ การบริหารจัดการน ้า 

ทรัพยากรน ้าภาค ๙ 
๔) นายสุนัน  บวบนา หัวหน้าส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้า

ภาค ๙ 



๑๐๑ 

๕) นายอนันต์  เพ็ชร์หนู หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหาร
จัดการลุ่มน ้าน่าน ทรัพยากรน ้าภาค ๙ 

๖) นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ หัวหน้าส่วนอ้านวยการ การบริหาร
จัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙ 

๗) นายสิทธิชัย  ปริญญาขจร ผู้ อ้านวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙ 

๘) นายเชวง  ไชยหลาก ผู้อ้านวยการส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิจิตร 

๙) นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์ ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

๑๐) นายสุกฎ  รัตนวรรณ นักผังเมือง ส้านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

๑๑) นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์ รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขานครสวรรค์ 

๑๒) นางรติฬส  มีค้าแหง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยจังหวัดพิจิตร 

๑๓) นายนฤพนธ์  ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค บาง
มูลนาก 

 ๓.๒.๑.๓  กลุ่มตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จ้านวน ๔ คน ได้แก่ 
๑) นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ กรรมการและเลขานุการศูนย์บริหาร

จัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจิตร) 

๒) นายมานะ  วุฑฒยากร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด 
๓) นายเวช  เอมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

วัดขวาง  
๔) นายมงคล พุกเปี่ยม  ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร  

 ๓.๒.๑.๔  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาสังคมในจังหวัด จ้านวน ๒ คน ได้แก่ 
๑) นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ 
๒) นายบัญญัติ  ทองแจ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-เกษตรกร 

 ๓.๒.๑.๕  กลุ่มตัวแทนหลักพระพุทธศาสนา  จ้านวน  ๕ รูป ได้แก่ 
๑) พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร.(วิรัช วิโรจโน)  เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  
๒) พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  
๓) พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมณี)  เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร 
๔) พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ) เจ้าคณะต้าบลงิ วราย  
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๕) พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. (ณรงค์ กิตฺติธโร) ผู้อ้านวยการหน่วยวิทย
บริการฯ จังหวัดพิจิตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้จัดการสนทนา
กลุ่มเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดยนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ้านวน ๙ รูป/คน ได้แก่ 

๓.๒.๒.๑ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร. (จ้าเนียร จนฺทโสภโณ) เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ 
จ.พิจิตร 

๓.๒.๒.๒ ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๒.๓ รศ.ดร.สมาน  งามสนิท อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๒.๔ รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๒.๕ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์   หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๒.๖ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต ผู้อ้านวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๒.๗ ดร.เลิศ  มีช้าง   หัวหน้ากลุ่ มงานส่ ง เสริมและพัฒนา
กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร 

๓.๒.๒.๘ นายเบญจทูล  ปิ่นสุข   รองนายกเทศบาลต้าบลเนินมะกอก 
จังหวัดพิจิตร 

๓.๒.๒.๙ นางสาวทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์ นักวิชาการ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๓.๑ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัย

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ๒ ชนิด 
ประกอบด้วย  ๑) แบบสัมภาษณ์ ๒) สนทนากลุ่ม โดยมีขั นตอน ดังนี  
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๓.๓.๑.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีดังนี  

๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้า จาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทความ ต้ารา คัดส้าเนาจากรายงานการวิจัยหรือบทความตามเว็บไซต์ 

๒) น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้าง
กรอบของค้าถาม โดยสร้างเครื่องมือจากกรอบเนื อหาในค้าจ้ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

๓) ผู้วิจัยสร้างโครงร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 
แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื อหาและ
ส้านวนภาษาแล้วน้าไปปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview)  

๔) น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล
ส้าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน ้า 
จ้านวน ๒๕ รูป/คน 

๓.๓.๑.๒ สนทนากลุ่ม สร้างประเด็นค้าถามในการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี โดยท้า Focus 
Group Discussion 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์

๒) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
๓.๓.๒.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่มีโครงสร้าง 
ในการด้าเนินการวิจัยในครั งนี  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งแบบ

สัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ตอน ดังนี  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ให้

สัมภาษณ์ นามสกุล/อายุ 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหาร

จัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 
๑. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เป็นอยา่งไร  
๒. ท่านประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๗ ในการบริหารจัดการน ้าในจังหวัด

พิจิตรอย่างไร 
๓. รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตรควร

เป็นอย่างไร  
๓.๓.๒.๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยสร้างประเด็นค้าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

เพ่ือร่างรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดยท้า Focus Group Discussion 
๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์และประเมินระดับคุณภาพความตรงของเครื่องมือการวิจัย ดังนี   

๓.๓.๓.๑ การวิเคราะห์ Face Validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ทั ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมิน



๑๐๔ 

กรอบเนื อหา ขอบเขตแบบสอบถามประเด็นส้าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค้าส้านวนภาษา
เชิงวิชาการที่เหมาะสมและความเป็นเอกนัยในการเก็บข้อมูล 

๓.๓.๓.๒ การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของประเด็นค้าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการ
วิเคราะห์ IOC (Index of Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ ๕ รูป/คน โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ดังนี  

๑) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ดร. ผู้อ้านวยการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ้ า ห ลั ก สู ต ร  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน  รักขันโท อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ้ า ห ลั ก สู ต ร  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) อาจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ้ า ห ลั ก สู ต ร  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ้ า ห ลั ก สู ต ร  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน้าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั งในด้านเนื อหา
สาระและโครงสร้างของค้าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวัด
ความเที่ยงตรงเชิงเนื อหา เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างค้าถามแต่ละข้อและวัตถุประสงค์ 
หรือหาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence)๑ โดยใช้สูตรดังต่อไปนี   

ใช้สูตร   IOC  =   

IOC  คือ  ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค้าถามกับวัตถุประสงค ์ 
R  คือ  คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั งหมด  
∑R  คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั งหมด  
N  คือ  จ้านวนผู้เชี่ยวชาญทั งหมด  

โดยก้าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี   
+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค้าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
  ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  

                                                        
๑สมนึก ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา, พิมพ์ครั งที่ ๕, (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๒๐. 



๑๐๕ 

 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค้าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดรรชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือการวิจัย

ฉบับนี ได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๖ - ๑.๐๐ ทุกข้อ ซึ่งถือว่าเครื่องมือใช้ได้ 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล

เบื องต้นก่อนลงพื นที่ ข้อมูลที่ส้าคัญในช่วงนี  คือ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีการการสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตรดังนี  
 ๓.๔.๑ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๓.๔.๑.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ้านวน ๒๕ รูป/คน  
จะใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค้ารับรองของ
ผู้อ้านวยการหลักสูตรฯ เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื อหาต่างๆ ที่จะ
ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว อนึ่ง ใน
การวิจัยครั งนี  ใช้ทั งการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั งหมด จึงมีขั นตอนการ
ด้าเนินการ ดังนี  

๑) ขั นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการด้าเนินการบริหารจัดการน ้า พร้อมกันนั น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็น
ค้าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจด
บันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด้าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั นด้าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมทั งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 

๓.๔.๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ้านวน ๙ รูป/คน  
จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ โดยค้ารับรองของ 
ผู้อ้านวยหลักสูตรฯ เพ่ือขอให้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม ณ วัน เวลาที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้ พร้อมกับส่ง
บริบทเนื อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะ
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และ
เคลื่อนไหว 

 
 
 



๑๐๖ 

 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก้าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย คือ 
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 

๓.๕.๑.๑ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื อหา 
(Content Analysis) น้าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

๓.๕.๑.๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยน้าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ้าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั นน้ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท้าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั งนี เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่
มีความชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั น เพ่ือตอบค้าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น้ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 

๓.๕.๑.๓ การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน้าแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั งหนึ่ง โดยเน้นความ
เชื่อมโยง เพื่อน้าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะใช้

วิธีการโดยการตีความหมายในรูปแบบของการวิเคราะห์เนื อหา ซึ่งจะกระท้าไปพร้อม ๆ กันตลอด
ระยะเวลาที่ด้าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยจะน้าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ 
รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั ง จัดหมวดหมู่ว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน้าไปวิเคราะห์
และสังเคราะห์สรุปผลและอภิปรายผลว่าสมบูรณ์หรือไม่ 



 
 

 

บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร”  

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธ
วิธีการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร และ ๓) เพ่ือน้าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลัก
พุทธวิธีของจังหวัดพิจิตรโดยใช้วิธีการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการน ้า
ตามหลักพุทธวิธีผ่านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ้านวน ๒๕ รูป/คน โดยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
จากนั นน้ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื องต้น ก่อนที่จะน้าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ามาสังเคราะห์เข้าตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมชลประทาน และน้าผลรูปแบบตารางประกอบค้า
บรรยาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  

๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
๔.๒ การบริหารจัดการน ้าตามหลักสัปปายะ ๗ ของจังหวัดพิจิตร 
๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
๔.๔ องค์ความรู้ได้รับจากการวิจัย 

 

๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตรในครั งนี มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษา
แนวคิด ศึกษาทฤษฎีและหลักธรรมส้าหรับการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือน้าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตรซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ดังนี  

๔.๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรที่ด ี
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จังหวัดพิจิตรอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 

ที่อยู่ในเขตลุ่มน ้าภาคกลางตอนบนซึ่งรับน ้ามาจากภาคเหนือ มีสภาพพื นที่เป็นเสมือนแอ่งกระทะ  
มีแม่น ้าสายหลักอยู่สามสายที่ไหลผ่าน คือ แม่น ้ายม แม่น ้าน่านและแม่น ้าพิจิตรๆ แยกออกจากแม่น ้า
น่านโดยเริ่มตั งแต่เขตอ้าเภอเมืองไหลผ่านอ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง และอ้าเภอโพทะเล พื นที่ทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่มแม่น ้าและที่ลาดเอียงเชิงเขาทางทิศตะวันออกที่ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นพื นที่แหล่ง
รวมน ้าหรือรับน ้า คือ น ้าไหลเข้ามาในพื นที่ของจังหวัด๑ จากสภาพพื นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นสภาพ 

                                                           
๑ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๘ 

ลาดเอียงท้องกระทะ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นที่สูงกว่าตอนกลางของจังหวัด เป็นพื นที่รับน ้า 
ฤดูฝนก็จะมีน ้าหลากมาจากทางทิศเหนือของจังหวัด จากฝั่งจังหวัดก้าแพงเพชรอีกส่วนหนึ่ง และน ้า
ไหลหลากมาจากฝั่งเทือกเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะฉะนั นชื่อของหมู่บ้านในพื นที่ของจังหวัด
พิจิตร จะมีค้าว่า ห้วย หนอง คลอง บึง มาบ ผสมอยู่ในชื่อหมู่บ้านด้วย จังหวัดพิจิตรมีบึงสีไฟ เป็นบึง
ขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยแต่ก็ยังมีปัญหาขาดการพัฒนา๒ 
โดยเฉพาะบึงสีไฟในตอนนี มีความตื นเขิน มีตะกอนดินและวัชพืชขึ นเป็นจ้านวนมาก พื นที่ของบึงสีไฟ
เป็นพื นที่ตามธรรมชาติ ย่อมมีความสูงและต่้าไม่เท่ากัน จะท้าอย่างไรให้บึงสีไฟสามารถพัฒนาต่อไป
ได้ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว สภาพของแม่น ้ายมจะมีน ้าไหลตลอดทั งปี ระบบนิเวศดีมาก เป็น
แหล่งที่มีปลาชุกชุมถึงขนาดมีจระเข้เข้ามาอาศัยอยู่ตามลุ่มน ้าต่างๆ ด้วย๓ ในปัจจุบันสภาพของแม่น ้า
ยมที่ไม่มีเขื่อนในการกักเก็บน ้า ต้องยอมรับว่าแม่น ้ายมไม่สามารถควบคุมปริมาณน ้าได้เลยเพราะไม่มี
เครื่องมือที่ดีพอ ซึ่งท้าให้พื นที่ในบริเวณลุ่มน ้ายมเกิดปัญหาอุทกภัยบ่อยครั ง มักจะได้ยินข่าวตามสื่อ
ว่าน ้าท่วมเขตพื นที่อ้าเภอบางระก้า ของจังหวัดพิษณุโลก และต่อมาน ้านั นก็จะไหลลงมาท่วมในพื นที่
ต้าบลรังนก อ้าเภอสามง่าม ของจังหวัดพิจิตร ท้าให้เกิดปัญหาบ่อยครั งในพื นที่นี  เพราะสภาพของ
แม่น ้ายมมีขนาดเล็กและแคบ เวลาน ้ามาก็ท่วม ถึงฤดูแล้งก็แห้ง บางพื นที่แทบจะไม่มีน ้า แทบจะมีค่า
เป็นศูนย์๔  

แม่น ้าน่านมีเข่ือนสิริกิติ์ในการบริหารจัดการน ้าและแม่น ้าพิจิตรก็ตื นเขิน มีผักตบชวาขึ นใน
แม่น ้าเกือบตลอดทั งสาย แม่น ้าทั งสามสายนี เป็นแหล่งน ้าที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื นที่ ในปัจจุบันแม่น ้ายมมีฝายยางของชลประทาน กั นเป็นช่วงๆ เพ่ือกักน ้าในฤดูฝน 
แม่น ้าน่านมีเขื่อนขนาดใหญ่ในการบริหารน ้า แม่น ้าพิจิตรมีปัญหาการบุกรุกพื นที่มานานไม่ต่้ากว่า
สามสิบปี กลายเป็นปัญหาเรื อรัง เช่นเดียวกับปัญหาของบึงสีไฟที่ไม่สามารถกักเก็บน ้า ได้เลย ซึ่ง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบึงสีไฟให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในการกักเก็บน ้า 
เพ่ืออ้านวยประโยชน์ รักษาระบบนิเวศน์ การท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน๕ 

จากสภาพปัญหาของบึงสีไฟที่มีพื นที่ ๕,๓๙๐ ไร่ เป็นแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ เป็นอันดับ
สามของประเทศไทย เป็นแหล่งพื นที่ชุ่มน ้าระดับนานาชาติ แต่ก็ยังมีการบุกรุกพื นที่ มีหลายหน่วยงาน
เข้าไปขอใช้พื นที่บึงสีไฟ แล้วมีการบริหารจัดการกันเอง ก็เลยไม่รู้ว่าใครจะท้าอะไร ท้าให้การเข้าไป
ท้างานยาก เพราะในนั นมีเจ้าของพื นที่ขัดเจน แตะต้องไม่ได้ ขาดการบูรณาการการท้างานร่วมกัน ไม่
มีภาคีเครือข่ายร่วมกัน ไม่เชื่อมโยงกัน เช่น ขาดการเชื่อมโยงหน่วยงานกับหน่วยงาน จังหวัดต่อ
จังหวัด อ้าเภอต่ออ้าเภอ พื นที่ต่อพื นที่ เพราะตอนนี บึงสีไฟมีปัญหาที่สลับซับซ้อนต่างๆ มากมาย ซึ่ง
ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปพัฒนาได้ทันที ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาช่วยกัน ถ้ามีการบริหารจัดการ

                                                           
๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วราย เขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔ สัมภาษณ์ นายสุกฎ  รัตนวรรณ, นักผังเมืองช้านาญการ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร,  

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๙ 

น ้าในบึงสีไฟจ้าเป็นจะต้องมีเครือข่ายและพันธมิตรต่อกัน เราจะต้องประสานงานให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน ทุกหน่วยงานจะต้องมาหาข้อสรุปกันว่า จะท้า
อะไร ตรงไหน อย่างไรในบริเวณบึงสีไฟ โดยผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด ถ้าหากว่าการบริหาร
จัดการน ้ามีแผนแม่บทที่ชัดเจนแล้ว ใครจะไปหรือใครจะมาใหม่ก็ต้องเดินตามแผนแม่บทนั น  
แผนแม่บทจะต้องเป็นร่มใหญ่ ในการบริหารจดการน ้าตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด งบประมาณ
ของจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด จะต้องเข้าไปอยู่ในร่มใหญ่ การจัดการน ้าในบึงสีไฟก็เช่นกัน ถ้าไม่เข้าใจก็
จะท้าโครงการไม่สอดคล้องกัน๖  

ถ้ามองย้อนกลับไปปี พ.ศ.๒๕๕๔ เรามีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน ้า ปัญหาที่
เกิดขึ นประเด็นหนึ่ง คือ เราขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน เพราะฉะนั นผู้ ที่มี
ประสิทธิภาพก็คือ กระทรวงมหาดไทย เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั นคุมเรื่องการบริหารจัดการทั ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการบริหารงานในพื นที่จังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพ่อเมือง เป็นผู้มี
อ้านาจบริหารในเขตจังหวัด น้าแผนแม่บทเอามาบูรณาการกัน ทุกหน่วยงานถ้าฟังผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วน้านโยบายมาบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันแล้วน้าไปปฏิบัติย่อมประสบผลส้าเร็จ อย่าลืมว่า
เรื่องน ้าเป็นเรื่องใหญ่ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน ชีวิต ทรัพย์สินและการเกษตรทุก
อย่าง๗ พื นที่บึงสีไฟเป็นพื นที่สาธารณะระประโยชน์ระดับจังหวัด ถ้า เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน  
มีความแตกต่างกันมาก เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว ยังมีน ้าเต็มบึง มีนก มีอะไรต่างๆมากมาย มีความอุดม
สมบูรณ์อยู่ในนั น เมื่อชุมชนขยายมากขึ น และการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ น ท้าให้บึงสีไฟมีสภาพที่
เปลี่ยนไปด้วยเพราะขาดการพัฒนา๘  

พื นที่จังหวัดพิจิตรมีปัญหาน ้าท่วมทุกปี แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าตรงนี  เป็นพื นที่เหมาะใน
การสร้างแก้มลิง แต่ที่ผ่านๆมาคือ น ้าไม่ไหลเข้าบึงสีไฟเลย ซึ่งในอดีตเมื่อถึงฤดูน ้าหลาก น ้าบางส่วน
จะไหลไปเข้าบึงสีไฟแต่ ณ ปัจจุบันนี  ชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างบ้านเรือน การพัฒนาพื นที่โดยรอบ มี
การท้าถนน ท้าคูคันคลองกั นล้อมรอบบึงไว้ กันน ้าท่วม ก็เลยท้าให้น ้าไม่สามารถไหลเข้าบึงได้ เป็น
การไปปิดกั นทางน ้าตามธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้น ้าในบึงแห้งขอด จะต้องพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่ง
กักเก็บน ้า คือเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ ให้เป็นบึงกักเก็บน ้าขนาดใหญ่ตามโครงการพระราชด้าริในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เพ่ือเอาน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ้าจังหวัด และใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งชุ่มน ้าภายในบึงสีไฟ ส้าหรับปัญหาด้านองค์กรในปัจจุบันด้านโครงสร้างองค์กรซึ่งไม่
แตกต่างจากอดีต ท้าให้เกิดปัญหาการท้างานยังไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะ
หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าที่มีอยู่หลากหลายยังคง
สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหลายกระทรวง โดยมีหน่วยงานปฏิบัติในบางกระทรวงมีหน้าที่
แบบไม่ใช่ภารกิจหลักหรือเป็นงานฝาก บางหน่วยงานได้ก้าหนดการท้างานไว้หลายประเภท
หลายวัตถุประสงค์ เกินบทบาทหน้าที่ของกระทรวงที่สังกัด แต่งานบางประเภทที่มีความส้าคัญ
กลับไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบเหมือนที่เป็นในสมัยก่อนการปฏิรูประบบราชการ และที่ส้าคัญที่สุดก็คือ 
                                                           

๖ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๗ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๐ 

ภาระหน้าที่งานจัดการทรัพยากรน ้าอันเป็นอ้านาจหน้าที่ต้องด้าเนินการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ
กระทรวงใดเลย โดยสรุปแล้ว สภาพและปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน ้า มีดังนี   

๑) การขาดหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ 
๒) องค์กรบริหารจัดการน ้ายังกระจัดกระจาย 
๓) การขาดการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม 
๔) ขาดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน 
๕) การขาดงบประมาณ๙  

ตอนนี มีหลายหน่วยงานที่ท้าแผนแม่บทในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัด เช่น  
กรมทรัพยากรน ้าภาค ๙ พิษณุโลก กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ เช่น ทรัพยากรน ้า ภาค ๙ พิษณุโลกมีภารกิจที่ต้องท้า
คือ ๑) จัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน ้า โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน 
และสอดคล้องกับการบริหารจัดการน ้าของประเทศ ๒) การอนุรักษ์และพัฒนาฟ้ืนฟูต้นน ้า๑๐ ซึ่งการ
จัดการน ้าของประเทศจะมีอยู่ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การจัดการน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ๒) การสร้าง
ความมั่นคงทางน ้าทั งภาคการผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรม ๓) การจัดการน ้าท่วม น ้าแล้ง 
อุทกภัย ๔) การจัดการเรื่องคุณภาพน ้า ๕) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือการป้องกันการ
ทลายของดินและ ๖) ภารกิจการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์น ้าด้วย๑๑  

ในส่วนของต้าบลวังกรดก็มีโครงการสร้างฝายกักเก็บน ้าโดยจะท้าเรื่องธรรมนูญหมู่บ้าน
เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือที่จะกักเก็บน ้าไว้ใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าของชุมชน 
โดยการพัฒนาคันคลองเป็นทางปั่นจักรยาน ระยะ ๒ กิโลเมตร มีกิจกรรมทั งสองฝั่งคลองหรือน้าเสนอ
ผลผลิตของท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้ชื่อว่าวังกรดโมเดล๑๒ ซึ่งการ
ท้าแผนแม่บทเรื่องการบริหารจัดการน ้าของท้องถิ่นค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าไปลอกแผนมาจากที่อ่ืน 
แล้วไม่ได้เอามาปรับให้เข้ากับสภาพพื นที่ เลยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และไม่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน เพราะการบริหารจัดการน ้าขึ นอยู่กับภูมิประเทศและภูมิสังคมด้วย ถ้ามองภาพอีกที่แล้ว
น้ามาท้าอีกที่ มันก็จะไม่ประสบผลส้าเร็จแน่นอน เราเพียงน้ามาเป็นแนวคิดหรือแนวทางได้๑๓ โดยที่
แผนแม่บทนั นต่างคนต่างท้ากันมาเยอะ เราจะต้องมารวมแผนแม่บทให้เกิดความชัดเจน เพราะเรายัง
ขาดการรวมแผนแม่บทให้เป็นไปในทางเดียวกัน การน้าแผนมาบูรณาการกันก็เพราะว่าแผนหรือ

                                                           
๙ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรน ้าภาค ๙ 

พิษณุโลก, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร,นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๑ 

โครงการต่างๆมีเยอะ จึงต้องเอามาจัดการให้เป็นกลุ่ม ให้มีความสอดคล้องกัน เช่นการที่หน่วยงานจะ
สร้างประปาทั งสี่จังหวัด โดยที่กลุ่มมาตกลงกันแล้วว่าไม่จ้าเป็นต้องสร้างทั งสี่จังหวัด ให้สร้างใน
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วส่งท่อต่อไปให้จังหวัดอ่ืน เพราะ พื นที่นั นมีแหล่งน ้าเยอะเหมาะกับการท้า
น ้าประปา ถ้าจะไปสร้างทั งสี่จังหวัดก็ไม่รู้ว่าน ้าตรงนั นจะพอหรือไม่ ก็ต้องมาคุยกัน๑๔ โดยโครงการที่
น้ามาก็ต้องประกอบไปด้วย การผ่านมติที่ประชุมของชุมชม มีแบบ ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน การท้าแผน
ในพื นที่หลายๆที่ ขาดความชัดเจน ขาดข้อมูล บางทีไม่สอดคล้องกับแผนแม่บทของการพัฒนาชาติ
ด้วย บางพื นที่ท้าแผนเรื่องน ้าเพราะเกิดความเดือดร้อนอยากมีแหล่งน ้า ก็จะมีช่างของท้องถิ่นเป็นคน
ท้าแผนมา บางที่ก็ได้รับการตอบสนอง บางที่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง บางครั งอีกที่ท้าแผนแต่กลับ
ไม่ได้รับการตอบสนอง อีกที่ไม่ท้าแต่ได้รับการตอบสนอง โดยมีหลายๆปัจจัยในการพิจารณาของ
คณะกรรมการเพ่ือเอาแผนใดแผนหนึ่งเพ่ือน้าไปสู่การน้าไปปฏิบัติ แต่ก็ยังมีปัญหาการแทรกแซงทาง
การเมืองด้วย เพราะฉะนั นต้องไปแก้ระบบข้างบนด้วย๑๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรที่ดีในการบริหาร

จัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านการบริหาร
องค์กรที่ดี 

๑.  มีหลายหน่ วยงานที่ เข้ ามา
รับผิดชอบเรื่องน ้า  

๑๖ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. สภาพพื นที่ทางภูมิศาสตร์ ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ขาดแผนแม่บทหลักในการ
บริหารจัดการ  

๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙
,๒๑,๒๕ 

๔. ในพื นที่ขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับผัง
น ้า  

๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐
,๒๒ 

๕.  ใน พื นที่ ข าดการดู แลจาก
หน่วยงาน  

๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 

๖.  มีการ พัฒนาแหล่ งน ้ า ที่ ไ ม่
เชื่อมโยงกัน  

๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔, 
๒๕ 

๗. มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ชัดเจน ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าปัญหาทั่วไปของการบริหารองค์กรที่ดีในการบริหาร
จัดการน ้านั นเกี่ยวข้องกับหลายๆปัจจัย เช่น มีหลายหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบดูแลเรื่องน ้า สภาพ
พื นที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่้าแม่น ้าไหลผ่าน ยังขาดแผนแม่บทหลักในการ

                                                           
๑๔ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๒ 

บริหารจัดการ ในพื นที่ขาดข้อมูลหรือแผนที่เกี่ยวกับผังน ้าทั งหมด หน่วยงานในพื นที่ดูแลเฉพาะจุดยัง
ไม่ครอบคลุมทั งจังหวัด การพัฒนาแหล่งน ้าของจังหวัดยังไม่เชื่อมโยงกัน และมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่
ชัดเจน 

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าและการบ้ารุงรักษาในการบริหารจัดการน ้า
ของจังหวัดพิจิตร 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในการบริหารจัดการน ้าเบื องต้นมีอยู่สองประการ คือ 
ดูแลในฤดูน ้ามาในช่วงฤดูฝน และดูแลในฤดูน ้าแล้ง พอน ้ามากเกินก็มีปัญหา พอน ้าไม่มีก็มีปัญหา 
เพราะฉะนั นต้องบริหารจัดการทั งสองประเภท เช่นเมื่อน ้าหลากมาในพื นที่เราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน 
เก็บไว้แล้วจะกระจายอย่างไร๑๖ เราควรจะรู้ว่าเรามีน ้าต้นทุนเท่าไหร่และเราจะน้าน ้าไปใช้ประโยชน์
ตามต้นทุนที่เรามีอย่างไร และบทบาทภารกิจของทรัพยากรน ้าภาค ๙ ก็จะมีการจัดท้าแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน ้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ยั่งยืน และให้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการน ้าระดับประเทศ แต่ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลให้แม่น ้าพิจิตรหลายๆพื นที่น ้าแห้งขอด
จนสามารถน้ารถลงไปวิ่งได้๑๗  

ในสมัยก่อนแม่น ้าพิจิตรมีน ้าไหลตลอด โดยน ้านั นไหลมาจากแม่น ้ายมแล้วไหลเข้าแม่น ้า
พิจิตร แต่ในปัจจุบันน ้าไม่มีทางไหลเข้าก็เลยท้าให้แม่น ้าพิจิตรแห้งเพราะน ้าที่ไหลเข้าในปัจจุบันก็มา
จากปริมาณน ้าฝนและน ้าที่เหลือจากการท้าเกษตรของชาวบ้านได้ปล่อยลงไป แม่น ้ามีความตื นเขิน มี
ผักตบชวาขึ นเป็นจ้านวนมาก และแม่น ้ายมก็มีสภาพที่ตื นเขินและแคบมาก ยิ่งในช่วงเดือนมีนาคมก็
เริ่มมีชาวบ้านสูบน ้าหาปลากันด้วย บ่งบอกว่าน ้าในแม่น ้าลดน้อยลงจนสามารถสูบน ้าหาปลาได้ 
เพราะน ้าที่หลากมาในฤดูฝน ไหลลงพื นที่ด้านล่างไปหมด ไม่มีอะไรกักหรือกั นน ้าไว้เลย ซึ่งต่างจาก
แม่น ้าน่าน ที่มีน ้าไหลตลอดทั งปี เพราะมีเขื่อนสิริกิติ์บริหารจัดการน ้ามาให้๑๘ เป็นเพราะการกักเก็บ
น ้าตามฤดูกาลยังไม่ดีพอและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น ้า บางพื นที่มีการกักเก็บน ้าแต่ก็ยัง
ขาดการบริหารจัดการที่จะให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน๑๙ ในพื นที่บางส่วนรับน ้าฝนมาจากเทือกเขา
เพชรบูรณ์ จ้าเป็นที่จะต้องสร้างฝายเพ่ิมในคลองเพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้หลังฤดูฝน เพราะฝายที่มีอยู่เดิมใน
คลอง ไม่เพียงพอ มีระยะทางที่ไกลกันเกินไป ท้าให้การกักน ้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร๒๐  

การกักเก็บน ้าตามแหล่งน ้าธรรมชาติซึ่งสามารถเก็บได้ในช่วงฤดูฝน ก็ยังเก็บได้ในปริมาณที่
น้อยอยู่ จะต้องมีการพัฒนาโดยการสร้างแหล่งน ้าต้นทุนให้ได้ ในเมื่อพื นที่ของจังหวัดพิจิตรเป็นพื นที่
น ้าหลาก มีน ้าไหลผ่านทุกๆปี เราจะต้องเอาน ้านั นไว้ใช้ในพื นที่ให้ได้ก่อนที่จะปล่อยไหลไปที่อ่ืน 
จะต้องหาแหล่งเก็บน ้านั นไว้๒๑ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มุ่งเน้นไปที่บึงสีไฟ โดยจะพยายาม

                                                           
๑๖ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี , เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๑๓ 

พัฒนาบึงสีไฟให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการกักเก็บน ้า โดยที่บึงสีไฟจัดได้ว่าเป็นบึงขนาดใหญ่ ก็
ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้เลย บึงสีไฟจึงมีปัญหาเรื่องน ้าแห้ง น ้าแล้ง เพราะว่าช่องทางน ้าเข้าบึงมี
ปริมาณน้อยกว่าเดิม และอีกอย่างปริมาณน ้าในแม่น ้าน่านมีน้อย ต่้ากว่าระดับบึงสีไฟ น ้าเลยไม่ไหล
เข้าบึงเลย๒๒ ในอ้าเภอต่างๆก็ควรหาพื นที่สาธารณะในเขตให้ชัดเจน เพ่ือหาพื นที่ในการสร้างแหล่งกัก
เก็บน ้าด้วย และในเบื องต้นสิ่งจะต้องท้าให้เกิดมีอยู่สองประเภท คือ การมีน ้าและการหาประโยชน์
จากน ้า จากนั นต้องมีการจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย โดยเน้นไปที่การมองหาน ้าต้นทุน 
จะต้องหาน ้ามากักเก็บไว้ก่อนถึงจะกระจายน ้าออกไปได้๒๓  

ปัญหาที่เกิดขึ นจากน ้า เช่น น ้าหลาก น ้าท่วมพื นที่ต่างๆ ตามลุ่มน ้าที่น ้าได้ไหลผ่าน เพราะ
ต้นตอของปัญหา คือ พื นที่ต้นน ้าควรท้าอะไร กลางน ้าจะรับมืออย่างไร ปลายน ้าจะบริหารน ้าแบบ
ไหน ภาครัฐเองก็รู้ว่าทุกๆ ปี น ้าจะมาแต่ต้นน ้าไม่มีที่เก็บน ้าเลยปล่อยให้ไหลลงมา ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง เพราะฉะนั นควรจะแก้ปัญหาที่ต้นน ้า ทุกๆจุดที่มีสายน ้าไหลผ่าน ควรคิดท้าเป็นที่
เก็บน ้า เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน ้าบนที่สูงด้วย สุดท้ายน ้านั นก็จะถูกปล่อยลงสู่ที่ต่้าอย่างเหมาะสม อย่างใน
พื นที่ของจังหวัดพิจิตรมีล้าน ้าสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง เยอะมากเปรียบเสมือนว่าเป็นเส้นเลือด
ฝอยที่ไหลและมีอยู่ทั่วไป เวลาน ้าไหลมาแล้วน ้าก็ไหลผ่านไป การสร้างที่กักเก็บน ้ายังมีน้อยมาก ทั งๆ
ที่มีน ้าไหลผ่านคลอง ล้นคลองทุกปี๒๔ ในแม่น ้ายมซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลักก็เช่นเดียวกัน เป็นแม่น ้าที่ไม่มี
อ่างหรือเขื่อนกักเก็บน ้า พอถึงฤดูฝนน ้าก็จะไหลหลากลงมาท่วมอย่างรวดเร็ว หลักจากนั นก็จะเกิด
ปัญหาน ้าแม่น ้าแห้งขอด แทบไม่มีน ้าเหลือในแม่น ้าเลย ในเขตลุ่มน ้ายมก็จะประสบทั งปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งไปด้วยเสมอ๒๕  

แม้แต่การประปาส่วนภูมิภาคเอง ก็ตระหนักถึงเรื่องการเก็บน ้าในพื นที่เพ่ือน้ามาผลิต
น ้าประปา ณ ตอนนี เราใช้น ้าในแม่น ้าน่านซึ่งเป็นน ้าผิวดินมาผลิต ซึ่งการประปาเองต้องมีแหล่งน ้า
เป็นของตัวเองเพ่ือส้ารองในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ก็จะสามารถที่จะด้าเนินการผลิตน ้าต่อไปได้
เพราะในพื นที่จังหวัดพิจิตร มีน ้าไหลหลากมาทุกปี๒๖ ในฤดูฝนควรจะมีการเข้าไปส้ารวจปริมาณน ้าที่
ไหลเข้ามา กระแสน ้า ทางน ้าที่ไหลไป ไปเก็บข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือที่จะได้เอามาท้าแผนและโครงการ
เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูให้ถูกต้อง โดยที่ข้อมูลของลุ่มน ้าสายหลักก็มีกรมทรัพยากรน ้าภาค ๙ ได้ท้าขึ น
ทุกปี มีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจน มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดพิจิตร แต่ไม่ค่อยมีหน่วยงานที่จะท้าโครงการ
เกี่ยวกับเรื่องน ้ามาน้าไปใช้เท่าที่ควร การเชื่อมโยงแผนระหว่างหน่วยงานจึงไม่มี กลายเป็นว่าท้าของ

                                                           
๒๒ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์ ,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา  ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร ,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาสว่นภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๔ 

ใครของมัน เช่น การขุดบ่อ สร้างฝาย ลอกคลอง ก็ท้าเป็นจุดๆไป ไม่สัมพันธ์กัน ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน๒๗ 
การสานต่อโครงการต่างๆ เป็นสิ่งส้าคัญ เพราะที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องคนที่น้าแผนและนโยบายไป
ปฏิบัติ ไม่มีเสถียรภาพในการตัดสินใจ ก็เลยท้าให้แผนขาดการสานต่อ โครงการหลายๆโครงการไม่
ประสบผลส้าเร็จ สิ นเปลืองงบประมาณไปมากมาย อย่างเห็นได้ชัด๒๘  

พื นที่ของจังหวัดพิจิตรมีปัญหาให้เห็นซ ้าซากคือพอถึงฤดูฝนน ้าก็จะท่วม พอถึงฤดูแล้งน ้าก็
จะขาด ทั งๆ ที่มีห้วย หนอง คลอง บึง ล้าได ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติเยอะมาก๒๙ ในส่วนของท้องถิ่น
ก็ได้มีการส้ารวจท้องที่ว่ามีแหล่งน ้าสาธารณะอยู่ที่ไหนบ้าง เพ่ือหาพื นที่กักเก็บน ้า ส้าหรับแหล่งน ้า
สาธารณะที่มีอยู่เดิมนั นมีอยู่มาก แต่ยังขาดการพัฒนาเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า การกักน ้าไว้
ใช้หลังฤดูน ้าหลากก็ยังไม่เพียงพอ เรากักน ้าได้น้อยมากกว่าความเป็นจริง๓๐ งานโยธาธิการและผัง
เมืองก็จะไปท้าประตูเปิด-ปิดในพื นที่ปากคลองที่ติดกับแม่น ้าสายหลัก โดยใช้พื นที่ตรงนั นเป็นแก้มลิง
ในการกักน ้าไม่ให้ไหลลงแม่น ้า ช่วยชะลอและระบายออกจากพื นที่ในภายหลัง จุดนี เองกลับเป็น
ปัญหาหลังฤดูกาลน ้าหลาก คือไม่มีน ้าเพราะถูกปล่อยลงแม่น ้าไปหมดชาวบ้านบางคนก็ขุดบ่อดักน ้าไว้
ใช้บ้างแต่ก็ยังน้อย ถ้ามีบ่อเยอะๆก็จะสามารถเก็บน ้าไว้ใช้ได้ เปรียบเสมือนการขุดหลุมขนมครก น ้าที่
ไหลหลากมาก็จะถูกกักเก็บไว้ในบ่อ ในสระที่เตรียมไว้ ส่วนน ้าที่เกินก็จะไหลไปตามธรรมชาติ๓๑  

ในพื นที่ของลุ่มน ้ายมค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะกว่าลุ่มน ้าน่าน เพราะไม่มีระบบชลประทาน
มาช่วยเหลือ จะเดือดร้อนทั งน ้าท่วมและน ้าแล้ง เพราะการกักเก็บน ้าในแต่ละช่วงไม่มี อย่างที่รู้กันว่ า
แม่น ้ายมไม่มีเขื่อนกักเก็บน ้าทางตอนบนหรือทางต้นน ้า ก็เลยส่งผลมาถึงช่วงกลางน ้าและปลายน ้าท้า
ให้พื นที่ที่แม่น ้ายมไหลผ่านเกิดปัญหามาก ในกรณีของพื นที่ที่ไม่มีระบบชลประทาน ก็ต้องอาศัยแหล่ง
น ้าตามธรรมชาติ ที่จะสามารถกักเก็บน ้าได้ในช่วงฤดูฝน๓๒ บางพื นที่ของจังหวัดอยู่ในพื นที่น ้าท่วมน ้า
หลากบ่อย ต้องปรับตัวอยู่กับน ้า รู้จักวิธีเก็บน ้า รู้จักวิธีระบายน ้า และรู้วิธีน้าน ้ามาใช้ประโยชน์ เช่น 
เก็บน ้าช่วงฤดูไว้ในคลองแล้วน้ามาปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้ง๓๓  

ประเทศไทยมีปัญหาการกักเก็บน ้า เปรียบเสมือนการเอาน ้าราดบนศีรษะที่เพ่ิงโกนผม 
หลังจากราดน ้าลงแล้วน ้าก็จะไหลลงไปหมด ไม่มีน ้าค้างอยู่บนหัวเลย เราไม่มีผมดูดซับน ้าไว้ 
เช่นเดียวกันเราไม่มีป่าดูดซับน ้าเหมือนกัน๓๔ จากการไปส้ารวจพื นที่ต้นน ้าที่อยู่ในบริเวณจังหวัดน่าน 
จะเห็นได้ว่าพื นที่เป็นภูเขาหัวโล้น ซึ่งคนในพื นที่ก็จะแก้ปัญหาโดยการสร้างอ่างเก็บน ้าบนภูเขาเพ่ือ
                                                           

๒๗ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน ,  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๘ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี , เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๕ 

เก็บไว้ใช้ แสดงให้เห็นว่าพื นที่ต้นน ้าก็มีปัญหาเรื่องการเก็บน ้าอยู่มาก พื นที่ป่าจากที่เคยมีตอนนี ลด
ปริมาณลงไปอย่างเห็นได้ชัด การชะลอน ้าต่างๆ จึงหายไป อย่างน้อยทุกชุมชนควรมีสถานที่กักเก็บน ้า
ของชุมชนๆละหนึ่งแห่งเพ่ือส้ารองไว้ใช้ในยามจ้าเป็น๓๕ เพราะระบบนิเวศที่ดีจะต้องมีน ้า ถ้าหากไม่มี
น ้าระบบนิเวศที่ดีจะเกิดขึ นได้อย่างไร การพัฒนาพื นที่ควรมีที่จัดเก็บน ้าและให้มีน ้าตลอดทั งปี ต้อง
สร้างแหล่งน ้าส้ารองไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนจะได้น้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้๓๖ น ้าเป็นสิ่งจ้าเป็น
กับสิ่งชีวิต ถ้าไม่มีน ้าสิ่งมีชีวิตตาย สิ่งมีชีวิตตายคนก็ตาย ถ้ามีน ้าสิ่งมีชีวิตอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกัน ใน
เขตพื นที่พิจิตรก็เช่นกัน พอถึงฤดูฝนน ้าก็จะไหลหลากมาท่วม พอจากนั นไม่นานหมดฤดูน ้าหลาก น ้าก็
ไหลไปหมดเช่นกัน ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรม บางพื นที่โชคดีที่อยู่ในเขตพื นที่ชลประทาน
เข้าถึงก็จะไม่ล้าบาก๓๗ เพราะพื นที่ของระบบชลประทานจะมีคลองส่งน ้า คลองระบายน ้า และจัด
ปฏิรูปที่ดินตามแปลงนา ในเขตนี ถ้ามีการลอกคลองที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ นนั นส้าคัญมาก เพราะเป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงพื นที่ เพ่ือให้สามารถกักเก็บน ้าและไว้ระบายน ้าได้ในยามวิกฤติ โดยเฉพาะการ
พัฒนาบึงสีไฟในเบื องต้นนั น จะต้องสร้างเป็นที่กักเก็บน ้าประจ้าจังหวัดให้ได้เพ่ือให้เป็นไปตามรอย
พระราชด้าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙๓๘  

จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองสามน ้า คือ มีแม่น ้ายมกับแม่น ้าน่านขนาบซ้ายและขวา มีแม่น ้า
พิจิตรเก่าอยู่ตรงกลาง ซึ่งการบริหารจัดการน ้าตอนนี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นไปที่บึงสีไฟ ซึ่งเป็น
บึงสาธารณะของคนพิจิตรและของคนทั งประเทศก่อน เพราะถ้ามองสภาพพื นที่ของจังหวัดพิจิตรกัน
จริงๆ ควรสร้างเป็นพื นที่แก้มลิง โดยเฉพาะในอดีตพื นที่แก้มลิงที่มองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดคือบึงสี
ไฟ๓๙ ส้าหรับแม่น ้าพิจิตรเก่าที่มีความยาวตลอดสายรวมระยะทางประมาณ ๑๒๗ กิโลเมตร มีสภาพ
ปัญหาค่อนข้างตื นเขิน และมีปัญหาการบุกรุก ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื อรังมานานไม่ต่้ากว่า ๓๐ - ๔๐ ปี ถ้า
มีโอกาสพลิกฟ้ืนกลับคืนมาเหมือนเดิม ก็จะสามารถเก็บน ้าได้พอใช้ทั งปี ธรรมชาติเดิมๆ และสิ่งอ่ืนๆก็
จะกลับคืนมา๔๐ ส่วนอ่ืนๆภาครัฐมีการขอใช้พื นที่นาของชาวนาเพ่ือเป็นพื นที่แก้มลิงในการกักเก็บน ้า
ในฤดูน ้าหลาก ซึ่งเป็นแบบนี ทุกปี ไม่เห็นมีการใช้พื นที่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืน๔๑  

พื นที่สาธารณะที่จะท้าแก้มลิงของราก็มีทุกที่แต่ปัญหาตอนนี ก็คือชาวบ้านเข้าไปบุกรุก 
ไปท้ามาหากิน เนื่องจากประชากรในพื นที่จังหวัดพิจิตรมากกว่า ๘๐ % ประกอบอาชีพเกษตรกรรม๔๒ 
การขอใช้พื นที่นั นรัฐจ่ายค่าชดเชยให้ แต่ปัญหาการชดเชยของภาครัฐไม่เป็นธรรมเพราะเงื่อนไขใน
การชดเชยค่าเสียหายไม่ตรงกับความเป็นจริง มีการแทรกแซงทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์
                                                           

๓๕ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน ,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร ,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 

ต่างๆ ท้าให้เกิดปัญหาซ ้าๆไม่ได้รับการแก้ไขเพราะปัญหาในพื นที่จะมีกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จาก
ตรงนั นด้วย๔๓ การเข้ามาดูพื นที่สาธารณะของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจนที่จะ
พัฒนาที่ดิน เป็นเพียงการเก็บข้อมูลเบื องต้น จะต้องหาแหล่งน ้าหรือสถานที่กักเก็บน ้าทั งขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ห้วย หนอง คลอง บึง๔๔  โดยที่คนที่อยู่ในท้องถิ่น พอเห็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
ลงพื นที่ก็มีความหวังที่จะได้รับการแก้ไขปัญหา โดยการเข้ามาพัฒนาพื นที่สาธารณะ จะเป็นการขุด
ลอกคลองเป็นงานหลัก๔๕  

ภารกิจของกรมเจ้าท่าจะมีหน่วยงานภายในไปขุดลอกและก้าจัดผักตบชวา๔๖ แต่การเข้า
มาลอกคลองหรือแม่น ้า ภาครัฐจะเข้ามาลอกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงน ้าหลาก พื นที่ของจังหวัดมีคลอง
สาขาเยอะ การลอกคลองจึงเป็นเรื่องที่ท้าได้ง่ายและการสร้างแหล่งกักเก็บน ้าในพื นที่ก็ให้ทางอ้าเภอ
ลงไปดูพื นที่สาธารณะที่เหมาะแก่การสร้างแหล่งน ้าหรือเป็นพื นที่ไว้รับน ้า  ในส่วนของชลประทาน
จังหวัดมีการสร้างฝายยางในแม่น ้ายม ในเขตจังหวัดพิจิตรมีอยู่สามจุดเพ่ือกั นน ้าไว้ใช้ แต่ก็ยังไม่พอใช้
เพราะปริมาณความต้องการน ้าของประชาชนมีเพ่ิมขึ น และมีการกักน ้าได้ในปริมาณที่น้อยกว่าความ
ต้องการของคนในพื นที่ด้วย๔๗  

 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านการบริหาร
จั ดการน ้ า และ
บ้ารุงรักษา 

๑. การกักเก็บน ้าตามฤดูกาล 
๒๓ 

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑
๓,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒
๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. พื นที่หรือแหล่งกักเก็บน ้า  
๒๑ 

๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๕,๑
๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓, 
๒๔,๒๕ 

บังคับใช้พื นที่สาธารณะ๓. การ
ประโยชน์  

๑๗ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖
,๑๗,๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๔. การขุดลอก  ๑๔ ๑,๒,๔,๗,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕,๑๗,๑๙,
๒๐,๒๒,๒๓,๒๕ 

 

                                                           
๔๓ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์, ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร (ต่อ) 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

 ๕. การส่งน ้า  ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๗,๑๙ 
๖. การสร้างฝายกักเก็บน ้า ๑๔ ๑,๒,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙, 

๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. ในพื นที่ต้องการพัฒนาระบบ
ชลประทานเพิ่ม 

๘ ๒,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๗,๑๙,๒๒ 

 
สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการน ้าและ

บ้ารุงรักษาในการบริหารจัดการน ้ายังมีปัญหาการจัดเก็บน ้าตามฤดูกาลได้น้อยท้าให้มีน ้าต้นทุนที่ไม่
เพียงพอที่จ้าน้ามาบริหาร ในพื นที่จึงต้องสร้างแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ิมเพราะยังมีน ้าไม่เพียงพอ โดยการ
ไปส้ารวจพื นที่สาธารณะประโยชน์ในพื นท่ีให้ชัดเจนเพื่อน้ามาสร้างแหล่งน ้าใหม่ ส่วนแหล่งน ้าเดิมต้อง
มีการขุดลอกคลองต่างๆที่มีอยู่ให้สามารถเก็บน ้า โดยการสร้างฝายกักเก็บน ้าตามล้าคลองเพ่ิม มีทาง
ระบายน ้าไปได้ และต้องพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มให้ทั่วถึงกันต่อไป 

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การบริหารจัดการน ้าอันดับแรกต้องให้ความส้าคัญคือ 
ประเด็นเรื่อง การมีส่วนร่วม มีความส้าคัญมากเพราะการบริหารจัดการน ้ามีผลกระทบต่อคนจ้านวน
มาก ยกตัวอย่างการเข้ามาจัดการบึงสีไฟของผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปมี
ส่วนร่วม เพื่อให้โครงการนั นผ่านไปอย่างราบรื่น๔๘ พูดถึงการมีส่วนร่วมต่อไปก็ต้องดึงประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมด้วย เริ่มตั งแต่ระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล ชาวบ้าน กลุ่มผู้ใช้น ้า กลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มต่างๆ
เหล่านี ก็ต้องช่วยดูแลตัวเอง เพราะการใช้น ้าเราก็ต้องคิดว่าเราจะใช้น ้าหรือจะบริหารการจัดการน ้า
เพ่ือความยั่งยืนอย่างไร เพราะเราเป็นคนที่อยู่ในพื นที่และใช้บริการน ้าในพื นที่เพ่ือการด้ารงชีวิตอยู่
แล้ว๔๙ ก็ต้องมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมในพื นที่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน
เพราะการท้างานย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่นั น๕๐ ขาดการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้การบริหารจัดการน ้ามีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งภาค
ประชาชนส่วนมากไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า๕๑  

                                                           
๔๘ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์ ,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๘ 

ขาดการมีส่วนร่วมตั งแต่ระดับเด็กเยาวชน คือ ให้โอกาสคนกลุ่มนี ให้มาแสดงความคิดเห็น
ร่วมด้วย เพราะในอนาคตกลุ่มเหล่านี จะต้องขึ นมาดูแลต่อจากเรา๕๒ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน ้าเรามีกลุ่มของภาคประชาชนเข้ามาร่วมก็จริง ซึ่งเขามีแต่หน้าที่แต่อ้านาจเขาไม่มีการ
เข้าไปมีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่นของแต่ละหมู่แต่ละต้าบล๕๓ จะต้องให้มีกลุ่ม
นักปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปด้วย เพราะคนกลุ่มนี จะมีข้อมูลในพื นที่ที่ดี การสร้างภาคีเครือข่ายกับ
องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมก็เพ่ือเป็นการสร้างพันธมิตรให้มากขึ น ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจร่วมกันกับเราแล้วเราก็จะท้างานได้ง่ายขึ น ลดช่องว่างการเป็นข้ าราชการกับประชาชน๕๔ 
ภาครัฐขาดการลงพื นที่เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดกัน จะได้มีข้อตกลงไปในแนวเดียวกัน ซึ่งกระบวนการ
นี เป็นเรื่องของภาครัฐที่จะปรับตัวเข้าหาภาคประชาชน๕๕  

เราก็ต้องลงไปหาประชาชนมากกว่าที่จะให้ประชาชนเข้ามาหาเรา โดยที่เรามีน ้าที่ผลิตเพ่ือ
ดื่มได้เอาไปบริการและหน่วยงานเราก็มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการผลิตน ้าดื่มไว้แจกประชาชนในยาม
เกิดปัญหาภัยแล้งหรือยามวิกฤตอ่ืนๆด้วย ปกติชาวบ้านที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี  เพราะว่า
หน่วยงานมาเกณฑ์เข้าไปท้าประชาคมในบางช่วงเวลา หลักจากนั นก็ไม่มี๕๖ ถ้าเราไม่เข้าไปจุดกระแส
เขาก็ไม่ยอมเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ผลตอบรับที่เราได้ถ้าคิดดูแล้วยังไม่ถึง ๕๐% เลย ซึ่ง
ประชาชนที่อยู่ในเขตชลประทานจะเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน เพราะเขา
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน๕๗ แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจะต้องปราศจากผลทาง
การเมือง สิ่งนี ส้าคัญที่สุด เครือข่ายการมีส่วนร่วมของเรานั นมีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆและ
หน่วยงานภาคประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เรียกว่ากลุ่มภาคประชาชนนั นจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการท้างานที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของเรา เมื่อมีการท้างานร่วมกันก็ท้าให้ภาครัฐสามารถตอบสนองหรือแก้ไข
ปัญหาได้เร็วยิ่งขึ น เพราะฉะนั นการมีส่วนร่วม การมีเครือข่ายก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่างๆ
ได้ดีแต่ปัญหาของบ้านเราเกี่ยวกับการตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีน้อยมาก ถ้าไม่ประสบ
ปัญหากับตัวเอง ก็จะไม่ยอมเข้ามาร่วมแก้ไขหรือเข้ามาเตรียมตัวเองให้พร้อม๕๘  

ถ้าสามารถดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้การบริหารจัดการน ้าก็จะดีขึ นเพราะ มี
เป้าหมายไปในทางเดียวกัน ตรงกันข้ามถ้าไม่สามารถท้าให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ การ
ท้างานก็เกิดความล้มเหลวหรือส้าเร็จได้ช้าและไม่ดีพอ เพราะการท้างานสวนทางกันกับความต้องการ
ของประชาชนและความเป็นจริงที่ควรจะเป็นในพื นที่ การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมของภาค
                                                           

๕๒ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร ,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน ,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร ,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๑๙ 

ประชาชน ต้องมีการเชื่อมโยง มีการบูรณาการการท้างานร่วมกัน จะต้องมีคณะกรรมการระดับ  
ทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี มีคณะกรรมการร่วมกัน อย่าให้ฝ่ายราชการท้าฝ่ายเดียวเพราะฝ่ายราชการ
ไม่ค่อยรู้พื นที่ เพราะท่านมาแล้วก็ไป จะให้ประชาชนท้าฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะประชาชนรู้แค่พื นที่มี
ประสบการณ์แต่ขาดวิชาการ ถ้าจะให้ข้าราชการไปท้าข้าราชการก็มีแต่วิชาการแต่ไม่รู้จักพื นที่ 
เพราะฉะนั นสองภาคส่วนนี ต้องมาคุยกัน มาท้างานร่วมกัน มาบูรณาการท้างานด้วยกันถึงจะลงตัว คือ
จะต้องมีทั งต้ารา มีวิชาการและมีประสบการณ์ บางครั งประสบการณ์อย่างเดียวก็ไม่สามารถผ่าน
วิกฤตไปได้ วิชาการอย่างเดียวก็ไม่สามารถฝ่าวิกฤตไปได้ ทุกภาคส่วนต้องมารวมกัน การท้างาน
ร่วมกัน ก็เป็นทางออกที่ดี แต่ทุกวันนี เราขาดการท้างานอย่างบูรณาการคือขาดการท้างานร่วมกัน 
ต่างคนต่างท้า ต่างคนต่างคุย ก็เลยท้าให้การแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลส้าเร็จ พอมาเจอหน้ากันก็ไม่
ยอมคุยกัน พอน ้าท่วมก็ปล่อยให้ท่วมไป พอแล้งก็ปล่อยให้แล้งไป เพราะว่าเราขาดการเชื่อมโยงกัน 
ขาดการบูรณาการท้างานร่วมกัน ท้าให้เกิดวิกฤติภัยแล้งและน ้าท่วมตามมา๕๙ จะต้องพัฒนาคนที่จะ
มาช่วยดูแลพื นที่ชลประทาน เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้น้าชุมชน ท้องถิ่น ทุกวันถ้าจะให้ท้าด้วยจิตอาสาก็
หาได้น้อย แต่ก็ควรมีงบประมาณมาสนับสนุนคนกลุ่มนี ด้วย เขาจะได้รู้ว่ามีค่าตอบแทนในการท้างาน 
โดยการให้กลุ่มเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตามวาระที่ได้ตกลงกันไว้ การให้ค่าตอบแทนจะ
เป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการท้างาน เพราะว่าเขาได้ท้าเพ่ือพื นที่ตัวเองด้วย ได้รับผลประโยชน์จาก
ตรงนั นด้วย ก็จะเกิดประสิทธิภาพและอยู่อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน๖๐  

และเท่าที่ผ่านมาก็มีปราชญ์ชาวบ้านด้านนี เข้าไปร่วมอยู่บ้าง แต่ก็มีปัญหาที่งบประมาณใน
การสนับสนุนกลุ่มคนที่ท้างานด้านนี ยังไม่มี แต่เขาไปท้างานโดยใช้หลักจิตอาสา และเราควรสร้างการ
มีส่วนร่วมตั งแต่เด็ก เยาวชน โดยให้กลุ่มคนเหล่านี เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบว่าต้องการเห็น
พื นที่ที่อยู่ในจังหวัดหรือในชุมชนให้เป็นอย่างไร ให้เขาได้มีส่วนในการแสดงความเป็นเจ้าของ เพราะ
เขาจะต้องมาแทนที่รุ่นเก่าๆในอนาคต ก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื นที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือกลุ่ม
เจ้าของพื นที่ เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล นายกเทศบาล ซึ่งท้องถิ่นจะมี
ช่าง มีแผนพัฒนาของท้องถิ่น พร้อมที่จะท้างาน๖๑  

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื นที่มีแต่น้อยมาก คือ บางคนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
บางคนไม่รู้ข้อมูลสาร ก็เลยท้าให้เกิดการขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง ส่วนมากก็จะมีผู้น้าท้องถิ่นที่
เข้าใจแต่ชาวบ้านก็ไม่รู้ พอถึงเวลาประชุมก็เลยบอกว่าแล้วแต่ผู้น้า เป็นการท้างานที่สั่งการแบบบนลง
ล่าง โดยธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ชุมชนต้องการก็คือ การรวมกลุ่ม ซึ่งปกติคนเรายังมีความอยากได้ อยากมี
อยากเป็น การจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะค่อนข้างที่จะยาก ไม่ว่าเราจะท้าธุรกิจอะไรก็ยังอยากให้
ธุรกิจของตัวเองดีกว่าคนอ่ืน เพราะฉะนั นรัฐบาลหรือทางหน่วยงานราชการจะหาวิธีไหนที่จะเป็นกาว
ใจประสานให้เกิดกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ใช้น ้า กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอะไรก็ตามที่ท้าอยู่แล้ว ก็มีแต่ยัง
รวมกลุ่มกันไม่แน่น เพราะภาครัฐเองก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ภาครัฐก็เข้าใจในส่วน
งานของราชการ พอเข้าไปก็จะเข้าไปครอบง้ามากกว่า ไปในฐานะเจ้านาย ไปสั่งซึ่งชาวบ้านเขาไม่
ยอมรับตรงนี  แต่ถ้าไปประสานว่าต้องการเอาคนนี ท้าอย่างนี  คนนั นท้าอย่างนั น เรามารวมกลุ่ม 
                                                           

๕๙ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท,  เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๑ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 

รวมตัวกันได้ไหม เพื่อสร้างพลังในกลุ่มเพ่ือการต่อรองกับกลุ่มอ่ืนๆ๖๒ เพราะเรามีคนเข้าไปร่วม แต่ถูก
บังคับกันเข้าไป ที่ไม่อยากเข้าไปเพราะเวลาพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟัง แล้วก็เข้าไปท้างานฟรี ไม่มีรายได้ 
เช่นเวลาเข้าร่วมประชุมก็มีข้าวเลี ยงหนึ่งเวลา บางครั งก็ได้ค่ารถ ค่าน ้ามัน เหมือนเกณฑ์เข้าไปเป็น
ช่วงเวลาที่ทางหน่วยงานลงพื นที่ แล้วก็ถ่ายรูปสร้างภาพกันไป สุดท้ายผลไม่เกิด เพราะฉะนั นเราควร
เลือกคนที่เข้าไปเป็นตัวแทนกลุ่ม คือต้องเลือกคนที่เหมาะสมโดยการโหวตในที่ประชุม โดยผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้านเพราะคนในพื นท่ีก็มีคนที่มีความรู้ มีความสามารถด้านนี อยู่เหมือนกัน ต้องเอาคนที่
เหมาะสม คนดีที่สุด ท้างานดี มีประสบการณ์ด้านนี มาพอสมควร เข้าไปเป็นตัวแทนกลุ่ม๖๓  

สร้างกลุ่มเกษตรกรที่น้าไปสู่การจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า เช่น กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ในปัจจุบันที่
เห็นคือ ลุ่มน ้ายมมีการตั งเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด มาเป็นคณะกรรมการลุ่มน ้า 
ส่งตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน ้าแห่งชาติตามมติของเรา พอมาดูจริงๆการบริหารจัดการน ้าอย่าง
มีส่วนร่วม มันเหมือนตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริง คือหนึ่งไม่มีเครื่องมือบังคับ สองอ้านาจหน้าที่ไม่มี เป็นมา
แบบนี  ๑๓ ปีแล้ว คณะกรรมการเหล่านี ตามหลักการนั นดีมากโดยการสร้างเครื่องมือขึ นมา โดยการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า แต่ว่าพอตั งเข้ามาเขาก็มีแต่หน้าที่แต่อ้านาจไม่มี ต้องไปคิดว่าจะท้า
อย่างไรให้เขามีอ้านาจ เราก็ต้องมาสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการด้าเนินชีวิต  
ถ้าเราไม่ท้าไม่สร้างก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการน ้าทันที เพราะการบริหารจัดการน ้าเราจะมองถึง
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ นกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆด้วย เนื่องจากจังหวัดพิจิตรทางสภาพภูมิศาสตร์ถือว่าเป็น
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมาก ส้าหรับคนพิจิตรเองหรือคนทั่วไป มองว่าในน ้ามีปลาในนามีข้าว แต่
เนื่องจากว่ามีปัญหาบางอย่างในบ้านเรา คือ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน ้าโดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝนจะสังเกตได้จากภาพข่าวว่าจังหวัดพิจิตรน ้าท่วม แต่พอเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม ก็จะเกิด
วิกฤตมีชาวบ้านขับรถเดินขบวนไปเรียกร้องต่อสถานที่ต่างๆว่าเกษตรกรไม่มีน ้าใช้ เนื่องจากเกิดน ้า
แล้งแล้ว เพราะไม่มีการเก็บน ้าไว้ใช้เลย อันนี คือโจทย์ใหญ่ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐว่าจะท้าอย่างไร
และส่วนทรัพยากรน ้าจะท้าอย่างไรเราก็เปลี่ยนวิธีการท้างานอยู่เรื่อยๆคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาชน๖๔  

เรื่องการบริหารจัดการน ้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย การบริหาร
ด้วยวิศวกรและชลประทาน ก็คือการค้านวณมวลน ้าตามหลัก มีเครื่องมือ มีคลอง มีประตูระบายน ้า 
แบบนี ไม่ยาก เพราะเป็นการค้านวณที่ตรงไปตรงมา แต่ถ้ามาเรื่องสังคม เรื่องการมีส่วนร่วม ต้องมี
การพูดคุย ข้อตกลงต่างๆอันนี ยาก แบบนี เลยขึ นอยู่กับคนในพื นที่ว่าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม พูดคุย 
ตกลงกันว่าจะเอายังไง ถ้าสรุปได้หน่วยงานสามารถเข้าไปท้าได้เพราะมีวิศวะออกแบบ สามารถที่จะ
สร้างแบบไหนก็ได้ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ ถ้าชาวบ้านเห็นร่วมกันเพราะสังคมมีหลายบริบทมาก 
สภาพพื นที่ก็เหมือนกัน ถ้าท้าแบบนี ดีมันเหมาะบางพื นที่ท้าแบบเดียวกันก็ไม่เหมาะ เป็นต้น อันนี ก็
ต้องดูความเหมาะสมกันว่าแบบไหนเหมาะสมกับพื นที่นั นๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ก็ต้องอาศัย
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เก่ียวข้อง ก็ต้องมาพูดคุย ให้เกียรติกัน เชื่อกันด้วย ไม่ใช่ว่ายึดหลักของ
                                                           

๖๒ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๔ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร ,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 

ตัวเองดีกว่าของคนอ่ืน เพราะฉะนั นถ้าท้าอย่างที่เราคุยๆกันอยู่ คือเรื่องประชาชนเรื่องการมีส่วนร่วม 
ปัญหาน้อยหรือปัญหาในภาพใหญ่ ถ้าท้าไปกระจายไปทั่วๆปัญหาก็จะลดน้อยลง เพราะเปิดโอกาสให้
ทุกคนเข้ามาช่วยกันคิด ไม่หาว่าเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าคิดแบบนี มันจะพัฒนาไปไม่ได้ 
เพราะฉะนั นเป็นเรื่องที่ชุมชนแต่ละที่ต้องแสดงออกมาถึงความต้องการ แล้วหน่วยงานจะวิ่งไปเอง 
 ถ้าเราแสดงออกมาให้เห็นชัดว่าเราต้องการ เรามีความพร้อม แล้วเราก็เอาวิชาการทางด้าน
ชลประทานหรือด้านต่างๆ เข้าไปจับ มันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เปรียบเสมือนว่าเราก็ต้องดูความ
ต้องการของประชาชนขึ นมา ถ้าเป็นอย่างนั นจะดีกว่าด้านบนสั่งลงไป เพราะไม่ตรงกับความต้องการ 
แต่เขาต้องการให้คุณเสนอขึ นมาคุณดันไม่แสดง แล้วพอหน่วยงานเข้าไปก็หาว่าเขาเป็นอย่างนั น เป็น
อย่างนี  มันเลยเข้าไปท้าไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ กระบวนการต่างๆเหล่านี  ก็ต้องสร้างจิตส้านึกด้วย นี่คือ
ปัญหาของประเทศเราเป็นไปในท้านองนี ๖๕  

ในเขตชลประทานมีกลุ่มผู้ใช้น ้าตามที่เขตชลประทานไปถึง ได้แต่งตั งกลุ่มเพ่ือเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการน ้าร่วมกับเรา แต่ยังขาดการสร้างกลุ่มอ่ืนๆนอกเหนือจากกลุ่มนี  เพ่ือจะ
ได้รู้ความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มท่ีอยู่นอกเขตชลประทานด้วย เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันใน
สังคม การมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคประชาชนหน่วยงานเราเราก็ต้องพูดถึงมิสเตอร์เตือนภัย ก็คือเรามี 
อปพร.ช่วยงาน ซึ่งเราก็จะมีมิสเตอร์เตือนภัยชุมชนละสองคนในตอนนั น ตอนนี เรามีโครงการชุมชน
เป็นฐาน คือมีการรวมกลุ่มกันตั งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุดนี ก็จะท้าแผนในหมู่บ้าน 
แผนของเขามีพื นที่เสี่ยงภัยอย่างไร ถ้าเกิดภัยสถานที่อพยพคือที่ตรงไหน เส้นทางอยู่ตรงไหน แล้ว
หากเกิดแล้วต้องมีการแจ้งเตือน เขาก็จะท้าบัญชีหมู่บ้านทันทีว่าในหมู่บ้านเขามีประชาชนกี่คน มีผู้สูง
วัยเท่าไหร่ มีเด็กเท่าไหร่ มีหญิงตั งครรภ์เท่าไหร่ เมื่อเกิดเหตุให้เขาอพยพใครก่อน นี่คือคือการจัดตั ง
กลุ่มของเขา เราก็จะมี อปพร.ท้างานอยู่ในพื นที่นั น ซึ่ง อปพร.ก็ถูกโอนให้ไปอยู่กับท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่น
เป็นผู้ดูแลอยู่ในปัจจุบัน๖๖  

หน่วยงานเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนจัดตั งองค์กรบริหารจัดการน ้าในพื นที่ของ
องค์กรภาคประชาชน โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับคือ ๑.คณะกรรมการลุ่มน ้าหลัก คือ ลุ่มน ้ายมกับลุ่มน ้า
น่าน ลุ่มน ้ายมก็มีประธานโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน จะมีแต่ละผู้ว่าราชการจังหวัดที่ลุ่มน ้า
ยมไหลผ่านมารวมกันเป็นคณะกรรมการ โดยจะมีการ คัดเลือกประธานปีละครั ง วาระหนึ่งปี ลุ่มน ้า
น่านก็เช่นกัน ท้าเหมือนกัน ๒. คณะกรรมการระดับจังหวัด ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มี
ผู้อ้านวยการส่วนของส้านักงานน ้าภาค ๙ เป็นเลขาธิการ มีส่วนข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนในระดับจังหวัดมาเป็นคณะกรรมการ ๓. คณะกรรมการลุ่มน ้าสาขา ๔. เครือข่ายผู้ใช้น ้าใน
ระดับต้าบล ๕. กลุ่มผู้ใช้น ้า โดยจะมีคณะกรรมการเช่นกัน ซึ่งการบริหารจัดการน ้าจริงๆ ก็คือ กลุ่ม
ผู้ใช้น ้าก็จะมาเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน ้า๖๗  

                                                           
๖๕ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๖ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร ,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์ , ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 

ประเทศไทยมี ๒๕ ลุ่มน ้า ก็จะมีคณะกรรมการลุ่มน ้า เรียกว่า คณะกรรมการลุ่ มน ้า
แห่งชาติ โดยให้มาเลือกประธานกันเอง คณะกรรมการก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็น
ภาครัฐกับส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐ ที่ไม่ใช่ภาครัฐก็คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มนี ก็จะถูกแบ่งแยกออกมา
จากกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งจะถูกแบ่งออกมาเป็น ๖๐/๔๐ กลุ่มภาครัฐ ๖๐% กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔๐%  
ก็จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการออกมาตามจ้านวน สามารถสรุปได้ว่าภาครัฐจะมีตัวแทนประมาณ 
๒๐ คน ส่วนภาคอ่ืนๆ ก็จะมีประมาณ ๑๕ คนรวมแล้ว ๓๕ คน นี่คือคณะกรรมการลุ่มน ้าที่ว่ามา 
ส่วนประธานก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ในเขตของลุ่มน ้าน่าน ก็จะ
มีคณะกรรมการต่างๆ เหล่านี ท้างานอยู่ในพื นที่ เพราะในประเทศไทยมีทั งหมด ๒๕ ลุ่มน ้า ซึ่งลุ่มน ้าน่าน
ในส่วนนี ก็จะมีสี่จังหวัด คือ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ในสี่จังหวัดก็จะมาเลือกประธาน คือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน เพราะว่าหน่วยงานตั งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก เพราะฉะนั น
ใครที่มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นประธานโดยต้าแหน่ง ส่วนอีกสามจังหวัดก็เป็น
กรรมการลุ่มน ้า แล้วก็มีคณะกรรมการลุ่มน ้าย่อยอีก และจะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าสาขาใน  
ลุ่มน ้าน่านอีก แม่น ้าน่านก็จะมี ๑๖ สาขาลุ่มน ้า เราจะเรียกว่าประธานสาขา ส่วนใหญ่ประธานสาขา 
ก็จะเป็นนายอ้าเภอ และก็จะมีคณะกรรมการในเขตสาขาน ้านั นๆ เมื่อได้แบบนี เราก็จะเดินไปตาม
กระบวนการ ก็จะมีการประชุมจากบอร์ดคณะกรรมการชุดใหญ่ มาถึงคณะกรรมการลุ่มน ้า ต่อไปก็ถึง
คณะกรรมการลุ่มน ้าสาขา ซึ่งทุกวันนี ยังเป็นเสือกระดาษอยู่เลย๖๘ เราก็ต้องดึงประชาชนเข้ามี 
ส่วนร่วมด้วย เริ่มตั งแต่ระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล ชาวบ้าน กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่ม
ต่างๆ เหล่านี ก็ต้องช่วยดูแลตัวเอง เพราะการใช้น ้าเราก็ต้องคิดว่าเราจะใช้น ้าหรือจะบริหารการ
จัดการน ้าเพ่ือความยั่งยืนอย่างไร เพราะเราเป็นคนที่อยู่ในพื นที่และใช้บริการน ้าในพื นที่เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตอยู่แล้ว๖๙ แต่ภาคประชาชนก็มีการตั งกลุ่มที่ไม่ชัดเจน ยังไม่เป็นระบบ เท่าที่สัมผัส เท่าที่ลง
พื นที่เก็บข้อมูลมาว่าการที่จะท้าอะไรให้ชัดเจนส่วนใหญ่จะต้องใช้ภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง ก็คือ
ต้องเป็นหน่วยงานในพื นที่นั นก็คือ ท้องถิ่นๆ ก็จะมีศักยภาพและก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่า คนไทย
เกี่ยวกับเรื่องระบบภาครัฐ เช่น ที่ผ่านมาเราก็เลยบอกให้กลุ่มที่ก้าลังจะเข้าร่วมเป็นโครงการ
พระราชด้าริ ไปตั งเครือข่ายน ้าขึ น เพื่อร่วมบริหารจัดการน ้า ให้มีชื่อสมาชิก มีประธาน มีเลขาฯ มีคน
รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ตั งค้าสั่งของท้องถิ่นนั นๆ กลุ่มนี ไม่มีรายได้ท้าด้วยจิตอาสา กลุ่มผู้ใช้น ้าคือกลุ่มที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับน ้าในต้าบลทั งหมด ก็จะให้ผู้น้าท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน และต่อไปจะให้ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพื นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็ชัดเจนขึ น ทุกวันนี การตั งกลุ่มก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่
ก็จะล้มเหลวไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะว่าคนที่จะมาติดต่อประสานงานถ้ามีพลัง ก็จะ
สามารถเดินงานได้เร็วขึ น๗๐ เมื่อมีน ้าต้นทุนที่จ้ากัดกลุ่มเกษตรกรกับส่วนราชการ ก็ต้องมาท้างานเป็น
ภาคีเครือข่าย เป็นพหุภาคี เป็นทวิภาคี ทุกส่วนต้องเข้ามาคุยกัน ภาครัฐก็ควรดูจุดเหล่านี ด้วย เช่น 
การท้างานทุกอย่างถ้าเราเดินคนเดียวมันส้าเร็จยากจ้าเป็นจะต้องมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายหรือสร้าง
เครือข่าย ซึ่งเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะพื นที่หรือคน เครือข่ายควรเป็นองค์กรด้วย จะต้องสอดรับกัน งาน
จึงจะเดินไปในทางเดียวกัน จึงจะประสบผลส้าเร็จไปในทางที่ดีได้๗๑  

                                                           
๖๘ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน ,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 

การบริหารจัดการน ้ายังขาดปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี มาก หน่วยงาน
ภาครัฐไม่เคยหยิบเรื่องนี มาถามภาคประชาชนเลย และไม่เอาตัวแทนของอ้าเภอเข้ามาสอบถามถึง
ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องน ้า เพราะว่าเขามีโครงการของเขาอยู่แล้ว และหน่วยงานราชการก็จะไปรุม
งบประมาณอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเอาไปสร้างอะไรก็ไม่รู้ ไร้สาระ โดยไม่คิดว่าพิจิตรเป็น
เมืองอู่ข้าวอู่น ้า น่าจะมาท้ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับน ้า คือสานต่อโครงการขุดลอกคลองให้สมบูรณ์แบบ
สรุปคือประชาชนในจังหวัดพิจิตรยังไม่พอใจที่จังหวัด ไม่สามารถน้างบไปบริหารจัดการให้เกิด
รูปธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้๗๒  

ปัญหาคือ การที่ภาครัฐขาดความร่วมมือจากประชาชนก็อาจจะท้าให้เสียเวลาลงไป งาน
ก่อสร้างก็ขาดความต่อเนื่อง เช่น การสร้างบ้านเรือนริมแม่น ้า ถ้าท้องที่ไม่เจรจา ตกลง หาทางออก 
ตามที่เจ้าหน้าที่มีแผนจะท้าร่วมกับท้องถิ่น ถ้าเคลียร์บ้านคนออกไม่ได้ การสร้างผนังกั นน ้าก็ไม่
ติดต่อกัน กลายเป็นฟันปลาเป็นช่องโหว่ทั งๆ ที่รู้ว่ามันกันน ้าไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องท้าเพ่ือให้โครงการมัน
ผ่านไป การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็ต้องมีการพูดคุยตกลงกัน เพราะว่าในบางส่วนงาน 
เช่น การขุดลอกหรือการท้างานในพื นที่กรมเจ้าท่าก็ต้องเข้าไปจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นว่าการท้างานตรงนั นอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่ ก็ต้องมีการพูดคุยตกลงกันให้
ดีเพ่ือจะได้หลีกเลี่ยงการมีปัญหาเกี่ยวกับการท้างานต่อไปถ้ากรณีมีการขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชน เพราะเรื่องเหล่านี เป็นปัญหามาก เราก็จะให้ผู้น้าชุมชนผู้น้าท้องที่เข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ย๗๓ 
การพูดคุยกับภาคประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนมาที่นายอ้าเภอ เขาก็จะออกมาลงพื นที่ก็จะมีการพบปะ
กับประชาชนในพื นท่ี ก็ส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานที่รวดเร็วขึ น ทั งงบประมาณในการบริหารจัดการก็จะ
เร็ว ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับก็จะเร็วขึ น๗๔  

โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกพื นที่บึงสีไฟ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นคนไปจัดการโดย
การเข้าไปพูดคุย เจรจา ไกล่เกลี่ย ในพื นที่สาธารณะตรงนั นและต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ด้าเนินงานนี ด้วย๗๕ พื นที่ทางจังหวัดพิจิตรที่เราเคยไปท้าแหล่งน ้าไว้ เกษตรกรบางคนท้าพืชไร่ เช่น 
ปลูกแตงโมมีรายได้ต่อไร่มากกว่าท้านาอีก และใช้น ้าน้อยด้วย เพียงแต่เขายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจ
เปลี่ยนวิธีการท้าเกษตร ก็เพราะว่าไม่มีใครไปแนะน้า หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น เขาไม่มี
ความมั่นใจว่าท้าไปแล้วจะส้าเร็จไหม ผมเคยไปคุยกับคนที่เขาท้า เขาเคยพูดว่าถ้าผมไม่ท้านาก็ไม่รู้ว่า
จะท้าอะไร ทั งที่รู้ว่าการลงทุนไปแล้วขาดทุนด้วยซ ้า เขาก็รู้ว่าขาดทุนก็ยังมีความคิดว่าไม่รู้จะไปท้า
อะไรนอกจากท้านา พวกเขาบอกว่าพื นที่นาเป็นพื นที่ลุ่ม มันท้าสวนท้าอะไรไม่ได้ ซึ่งไม่จริงเพราะคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี คือกระทรวงเกษตรเขาไม่เข้าไปแนะน้า ไปท้าความเข้าใจกับเกษตรกรอย่าง
จรงิจังเลย๗๖  

                                                           
๗๒ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๔ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๕ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๖ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๔ 

โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปพุดคุยกับประชาชนให้มากขึ น เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันกับเขา อาจจะอาศัยหน่วยงานอ่ืนมาร่วมด้วย ถ้ามีการท้าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆได้ ก็
จะมีข้อตกลงร่วมกัน โดยการเข้ามาคุยกันว่า ใครจะท้าอะไรตรงไหน แบ่งหน้าที่แบ่งงานกันให้ชัดเจน 
จะได้ไม่ต้องไปตั งหน่วยงานใหม่ให้ซ ้าซ้อนกันอย่างทุกวันนี ๗๗ เพราะฉะนั นการให้ความรู้ก็จ้าเป็น 
หน่วยงานเราจึงต้องลงไปให้ความรู้ในกลุ่มเบื องต้น ก่อนที่จะเป็นการให้ความรู้เพ่ือส่วนรวม นี่ก็คือ
ภารกิจที่เราได้ลงไปช่วยเหลือหรือไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เราก็พยายามเข้าไปฝึกอบรม อปพร.ทุกปี 
เพ่ือให้มีการช่วยเหลือตัวเองและชุมชน๗๘  

การพูดคุย การเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน ้า เป็นสิ่งที่จ้าเป็นเพราะสามารถมอง
ไปถึงเรื่องประเด็นความขัดแย้ง ประเด็นการแย่งชิงในเรื่องน ้า เพราะมันเกิดจากการที่เราไม่พูดคุยกัน 
มีทิฏฐิ มองว่าน ้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง มองแค่ว่าน ้าไหลผ่านที่ของเราๆ ก็กันไม่ได้มองถึงความ
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่กัน แบ่งปันกัน ดังนั น มันก็เลยเกิดปัญหาขึ นมา การเจรจาการพูดคุยมันก็เลยส้าคัญมัน
มีหลายระดับ ระดับหมู่บ้าน ระดับชาวบ้านเอง ถ้าคุยกันรู้เรื่องตั งแต่ระดับนี  มันก็ไม่มีปัญหา ถ้าคุยไม่
รู้เรื่องมีเรื่องกัน ไปฟ้องผู้ใหญ่ ไปฟ้องก้านันก้านันมาเจรจา ก็ไล่ระดับสูงขึ นจากคนสองคนจะมาสอง
แปลง กลายเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจากระดับเล็กๆเริ่มบานปลายจนสุดท้ายต้องไปฟ้องถึง
นายอ้าเภอ ท่านก็ต้องลงมาเจรจาไกลเกลี่ยซึ่งในสมัยนี อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียสามารถท้าให้เรื่องเล็กๆ
เป็นเรื่องใหญ่ได้ในชั่วข้ามคืน เพราะฉะนั น การพูดคุยเจรจาเป็นเรื่องที่ส้าคัญ โดยต้องคุยกันด้วยเรื่อง
เหตุและผล๗๙ ยกตัวอย่าง การท้านาแบบไล่น ้ากันไปก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการท้านาไล่ๆกันมา
ตั งแต่ต้นน ้ามาเรื่อยๆ น ้าที่เหลือก็ถูกผันลงมาเรื่อยๆ ดูเป็นระบบดี ถ้าท้าพร้อมๆ กันหรือไม่สัมพันธ์
กัน ก็จะท้าให้เกิดปัญหาการแย่งน ้ากันในพื นที่ของเขตชลประทานเช่นกันก็มีปัญหากัน แบบนี คือต้น
น ้าจะได้ผลดีกว่าปลายน ้า เพราะเรื่องการปล่อยน ้าสูบน ้าอยากให้ชลประทานเข้ามาดูด้วย ไม่ใช่เข้ามา
พูดมาคุยครั งเดียวแล้วไป๘๐ ซึงทางชลประทานก็มีการประชุมเสวนากับภาคประชาชนอยู่ แต่ไม่ถึงกับ
บ่อยมากนักนานๆ ครั ง ส่วนมากก็จะเป็นการพบปะพูดคุยในประเด็นทั่วๆ ไปเพ่ือสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลด้วย๘๑ เมื่อการท้าการเกษตรมีความต้องการน ้ามาก มีความต้องการพร้อมกัน เหมือนกัน 
น ้าก็จะไม่พอ เช่น ให้ท้านาคนละครั ง อย่าให้ตรงกัน เพราะฉะนั นอยู่ที่การพูดคุยตกลงกัน ซึ่งเรื่องนี มี
ในพระธรรมบทซึ่งพุทธเจ้าได้ไปหามญาติที่ทะเลาะกันเรื่องน ้า พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาอย่างนี  ฝ่าย
โกลิยะท้านาก่อนเพราะอยู่ต้นน ้า เช่น เดือนต้นให้โกลิยะท้า ส่วนเดือนต่อมาก็ให้ศากยะท้า แล้วน ้าที่
ไหนไหลมา ก็น ้ามาจากที่เดียวกันนั่นแหละ แต่ให้กลุ่มนี ได้ท้าก่อนให้ข้าวตั งขึ นมาก่อน โดยข้าวตั งขึ น

                                                           
๗๗ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา  ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๘ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๕ 

มาแล้วมันแข็งแรงพอแล้วมันสามารถอยู่ได้เป็นเดือน ต่อไปทางนี ก็แบ่งน ้ามาเพราะว่ามันจะเกิดความ
พอดีพอเหมาะในการเพาะปลูก และในการใช้น ้าทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากแม่น ้าสายเดียวกัน อยู่
ที่การพูดคุยตกลงเจรจากัน นี่คือการบริหารจัดการ การพูดคุยตกลงกันในเขตลุ่มน ้านั นๆ นี่ก็คือการ
รวมกลุ่มกัน๘๒  

เรื่องการแก้ไขปัญหาการทะเลาะกันขัดแย้งกัน ต้องแก้โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้า  
ผู้มีส่วนได้ผู้มีส่วนเสียทั งหมด ต้องมารวมกันและมาสร้างกลุ่มกันมาประชุม มีข้อตกลงกัน ในการ
บริหารจัดการประตูระบายน ้าให้ได้ หากคนทุกคนได้รับผลเหมือนกัน ไม่มีความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
เพราะฉะนั น ในสายน ้าล้าเดียวกันตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ก็ต้องมีกลุ่มมาพูดคุยตกลงกันเรื่อง
การบริหารจัดการน ้า เพราะน ้าจะสร้างประโยชน์ให้กับเรา แต่ถ้าทะเลาะกันน ้าก็จะกลายเป็นโทษ
ทันที๘๓ การพูดคุยเจรจาหาข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันทุกอย่างมีความจ้าเป็น ไม่ว่าจะท้างานอะไร ไม่ว่า
บริหารกิจการอะไรก็ตาม ความส้าเร็จอยู่ที่การพูดคุยกัน เจรจากันเหมือนกัน การเจรจาตกลงกัน
ตั งแต่ต้นว่าถ้าเกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน ้า มานั่งคุยกับประชาชนว่าพื นที่ก็จะ
เป็นเรื่องที่ดี๘๔ บ้านเรามีปัญหาความขัดแย้งในระดับผู้น้าด้วย ถ้าผู้น้าไม่ยอมพุดคุยกัน ร่วมมือกัน เช่น 
ผู้น้าในพื นที่ขัดแย้งกันเอง การท้างานก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั นผลกระทบที่จะตามมาก็คือ
การขับเคลื่อนงานต่างๆมันก็เดินค่อนข้างยากไม่ต่อเนื่องแล้วก็สะดุด มันก็เลยท้าให้เราท้าเท่าที่เราท้า
ได้ หมายถึงเรื่องการบริหารจัดการน ้า เรื่องการเข้าถึงประชาชน แต่การจะไปสั่งการอะไรต่างๆ มันก็
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา มันล้าบากเราก็ต้องช่วยประสานให้หน่วยงานอ่ืนสานงานต่อจากเราๆ ก็เป็นฝ่าย
ข้อมูล เตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อมด้านอ่ืนๆ ไว้ให้ เวลาท้าโครงการต่างๆ แล้วมีอะไรที่กระทบต่อ
ชาวบ้าน ต่อชุมชน ต่อท้องถิ่น เราก็จะได้หลีกเลี่ยงปัญหาตรงนั นไป เพราะผลที่ได้จากการประชุมตก
ลงกันก็จะได้ผลที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันไปในทางเดียวกัน โดยที่ทุกฝ่ายเสียสละมาประชุมกัน 
บางครั งก็อาจจะมีตัวแทนตัวแทน แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจะต้องปราศจากเหตุผลทาง
การเมืองอันนี ส้าคัญท่ีสุด๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๘๒ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๕ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงความถี่เก่ียวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านการมีส่ วน
ร่วมขององค์กร
ผู้ ใช้น ้ า และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. ขาดการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
ผู้ใช้น ้า 

๒๑ 
๑,๒,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒.ขาดการรวมกลุ่มจากผู้ใช้น ้า ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๕,๑๖,
๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๓. ขาดข้อตกลงร่วมกัน ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๖,๑๗,
๑๘,๑๙,๒๐,๒๓,๒๔,๒๕ 

๔. มีการแย่งชิงน ้า ๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙,
๒๔ 

๕. มีความขัดแย้งกันทุกระดับ ๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๕,๑๖,๑๗,
๑๙,๒๐,๒๔,๒๕ 

๖. ขาดจิตส้านึกที่ด ี ๑๔ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒,๒๔ 

๗. วิถีชีวิตและสังคมมีความ
อ่อนแอ 

๑๓ ๒,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒,๒๔ 

 
สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน ้านั นยังขาดการมีส่วนร่วมในหลายระดับ เช่น ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ใช้น ้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจากผู้ใช้น ้า จึงส่งผลให้
ขาดข้อตกลงร่วมกัน ยังขาดจิตส้านึกท่ีดีต่อการจัดการน ้า มีความขัดแย้งกันเอง เกิดปัญหาการแย่งชิง
น ้าส่งผลให้วิถีชีวิตและสังคมมีความอ่อนแอไปด้วย 

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จังหวัดพิจิตรมีพื นที่เป็นท้องกระทะลาดเทจากพิษณุโลก

ลงมา ลาดจากเพชรบูรณ์ลงมา ลาดเทจากก้าแพงเพชรลงมา กลายเป็นพื นที่รวมน ้า เวลาฤดูน ้าหลาก
น ้าจากพิษณุโลกก็จะลงมาหาเรา จากเพชรบูรณ์ก็มาหาเรา จากก้าแพงเพชรก็มาหาเรา เพราะฉะนั น
ในพื นที่ทั่วไปจะมีน ้าท่วมขังอยู่จุดที่อยู่ตรงริมแม่น ้าก็คือกลุ่มน ้าหลาก มีกลุ่มแม่น ้าน่านฝั่งตะวันออก 
กลุ่มของแม่น ้ายมฝั่งตะวันตก แม่น ้ากลุ่มนี คือกลุ่มพื นที่รับน ้าหลาก พื นที่ตรงกลางของจังหวัดเป็น
พื นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว เป็นพื นที่ระบบชลประทาน มีคลองส่งน ้าคลองระบายน ้า จัดปฏิรูปที่ดินตาม
แปลงนา มีหน่วยราชการของกรมชลประทานซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยย่อยอีกสามหน่วยคือ 
โครงการส่งน ้าพลายชุมพล โครงการส่งน ้าดงเศรษฐี โครงการส่งน ้าท่าบัว ส่วนชลประธานของจังหวัด
ก็จะเป็นตัวแทนของกรมชลประธานในพื นที่เท่านั น๘๖ พิจิตรมีเขตระบบชลประทานเกิดขึ นในบริเวณ

                                                           
๘๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๗ 

พื นที่บางส่วน สภาพพื นที่จึงถูกแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยยึดแม่น ้าน่านเป็นจุดแบ่ง ถ้ามุ่งหน้า
เข้ากรุงเทพมหานคร ฝั่งซ้ายยังไม่มีระบบชลประทานเข้ามา ฝั่งขวาหรือฝั่งทิศตะวันตกมีระบบ
ชลประทานในพื นที่ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่า เมื่อมีระบบชลประทานเกิดขึ น
คุณภาพชีวิตของประชาชนฝั่งชลประธานดีขึ นอย่างเห็นได้ชัด เพราะท้านาได้ปีละสามครั ง ส่วนฝั่งซ้าย
ยังเหมือนเดิม ท้าให้เกิดการโยกย้ายอพยพไปท้างานในที่อ่ืนในช่วงนอกฤดูกาลท้านา ทิ งคนแก่ 
เฝ้าบ้านให้อยู่กับลูกกับหลานคุณภาพชีวิตไม่ดี เพราะเหตุนี เองระบบชลประทานสามารถก้าหนด
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื นที่นั นด้วย๘๗ น ้าเมื่อตกลงมาจากฟ้าก็เริ่มมีเจ้าของ ก็อยู่ที่การบริหาร
จัดการว่าจะท้าให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับผู้ใช้น ้ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เจ้าของนี่คือโจทย์ใหญ่ที่
จะต้องมีการบริหารจัดการน ้าให้ดี เช่น การท้าประตูเปิด-ปิดตามล้าคลองถ้าท้าแล้วควรท้าให้ดี
สามารถระบายน ้าหรือพร่องน ้าให้ดี จะได้มีพื นที่รับน ้าได้และระบายน ้าได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ในฤดู
น ้าหลากก็สามารถระบายน ้าออกได้ทัน๘๘  

จังหวัดพิจิตรเป็นเขตลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนบนมีระบบชลประทานแล้วบางส่วน อยู่ด้านใน
เขตลุ่มแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน ส่วนด้านนอกขอบแม่น ้าทั งสองยังไม่มีระบบชลประทาน ก็ต้องสร้าง
และพัฒนากันต่อไปและมีความเป็นไปได้ คือสร้างน ้าต้นทุนทั งสองฝั่งก่อนโดยสร้างแก้มลิงและอ่าง
เก็บน ้าขนาดใหญ่ ยังมีปัญหาการจัดเก็บน ้าตามฤดูกาล ไม่เห็นมีการเก็บเท่าที่ควรแต่ก็เริ่มมีการท้า
ประตูคลอง แต่ก็ยังเก็บได้ไม่เท่าไหร่ เพราะคูคลองยังไม่เหมาะกับการกักเก็บน ้า มีเยอะเฉยๆ ยังไม่มี
การผันน ้าหรือจัดเก็บน ้าไว้ใช้นอกฤดูกาล เพราะน ้าไหลหลากมาแต่ละปีเยอะมากๆ  แต่พอหมด
ฤดูกาลน ้าก็หายไปหมด๘๙ ตรงนี เป็นพื นที่น ้าฝนรับน ้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อน ้าหลากมาแล้วมา
เสร็จแล้วก็ผ่านเราไป เราได้ขอฝายกักเก็บน ้าในพื นที่นี เพ่ือเก็บน ้าใช้ในฤดูแล้ง ไว้ปลูกพืชน ้าน้อยใน
นอกฤดูกาล เท่าที่มีฝายอยู่แล้วยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถกักน ้าไว้ได้ตามที่ต้องการ เพราะระยะของ
ฝายแต่ละช่วงไกลกันเกินไป เราต้องขอเพ่ิมประตูน ้าไปอีก หน่วยงานเราก็จัดท้าแหล่งน ้าการขุดการ
ลอก การสร้างฝาย การสร้างแก้มลิง ประตูน ้าเพื่อให้เอาน ้าไว้ใช้ก็คือเป็นการก่อสร้าง พอได้แหล่งน ้าก็
จะมีคณะกรรมการจัดการลุ่มน ้าเข้าไปจัดการเรื่องการบริหารน ้า ซึ่งเราก็เน้นอยู่คือหนึ่งใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม ทั่วถึง ยั่งยืนคือต้องมีการบ้ารุงดูแลและรักษาให้มันสามารถใช้งานได้ มิใช่ท้า
เสร็จแล้ว โอนให้แล้ว ก็ขาดการดูแลรักษาก็ท้าให้เกิดปัญหาตามมา๙๐  

ที่ผ่านมาน ้าท่วมบริเวณโดยรอบพื นที่ แต่จุดหนึ่งที่ไม่มีน ้าคือบึงสีไฟ น ้าไม่ไหลเข้าบึงเลย 
สาเหตุหนึ่งก็คือว่าปกติในอดีตน ้าเวลาที่หลากมาจากทางเหนือ มันจะไหลไปลงบึงบางส่วนหนึ่งที่
เกิดขึ นในปัจจุบันนี  คือ ความเป็นอยู่ของคน เช่น การสร้างบ้านเรือน การพัฒนาพื นที่โดยรอบของเขต
เทศบาลเมือง มีการถมท้าเป็นถนน ท้าเป็นคูคันคลองล้อมรอบบึงไว้ กันน ้าท่วมซึ่งจริงๆไม่ใช่ มันเป็น
การปิดกั นทางน ้าไม่ให้น ้าลงไปทางบึงสีไฟๆ จึงเป็นบึงที่แห้งขอด ยังไม่ได้รับการแก้ไขถึงปัจจุบัน ใน
ปัจจุบันระบบนิเวศวิทยาในบริเวณแม่น ้ายมไม่มีแล้ว เพราะไม่มีการรักษาไว้ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า 

                                                           
๘๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๘ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๙ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 

เมื่อก่อนป่าไม้ในลุ่มน ้ายมอุดมสมบูรณ์มาก เป็นแหล่งปลาชุมมากถึงขั นมีจระเข้อยู่ตามลุ่มน ้า ระบบ
นิเวศดีมากสมัยนี ไม่ใช่อย่างนั นเพราะคนเรามีความโลภมาก ถ้าคนไทยเอาหลัก หิริ-โอตตัปปะ ไปใช้ก็
จะสามารถดูแลรักษาระบบนิเวศได้คุ้มครองไว้ได้ เมื่อเราไปท้าลายธรรมชาติธรรมชาติก็ท้าร้ายเรา๙๑  

ผลส้าเร็จเกี่ยวกับด้านการเตรียมการหรือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ นและการให้ความรู้กับประชาชน ท้าให้ท้องถิ่นเริ่มเข้มแข็งแต่ยังไม่ครบทุกพื นที่ 
เพราะเราต้องค่อยๆท้าในพื นที่เสี่ยงภัยก่อน ซึ่งเป็นพื นที่สีแดงแล้วค่อยขยายไปในพื นที่ต่างๆภายใน
จังหวัดให้ทั่วถึงทั งหมด๙๒ พ่ีน้องประชาชนในพื นที่จังหวัดพิจิตรมีการขุดเจาะบ่อบาดาล ก็เพ่ือ
เกษตรกรรม เพื่ออุปโภค เพ่ือบริโภค เพ่ือธุรกิจ แต่ด้านธุรกิจของเรายังมีน้อยและท้องถิ่นก็ขุดเจาะน ้า
บาดาลเพื่อการท้าประปาหมู่บ้าน เป็นเรื่องส้าคัญซึ่งบางจุดก็น่าเห็นใจอย่างที่บริเวณเขาทราย อ้าเภอ
ทับคล้อ มีปริมาณน ้าบาดาลน้อยสุด ขุดหายากบางทีเขาก็ขอเรามาเราก็เสี่ยงไปเจาะให้ แล้วไม่ได้
เพราะไม่มีปริมาณน ้าใต้ดินที่เพียงพอต่อการขุดเจาะ๙๓ ในกรณีที่พื นที่ประสบปัญหาภัยแล้งน ้าผิวดิน
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ในพื นที่นั นก็จะไปใช้น ้าใต้ดินแทน ก็คือน ้าบาดาลซึ่งขึ นอยู่กับกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล เขต ๗ จังหวัดก้าแพงเพชร ก็จะรับผิดชอบพื นที่ในหลายจังหวัด ส้าหรับจังหวัด
พิจิตรก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเสนอปัญหาขึ นไป ส่วนสภาพพื นที่หรือสภาพทั่วไปของการท้างาน
เนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรอยู่ค่อนข้างจ้ากัด การท้างานก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื นที่เราก็อาศัยการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายกับเรา เพราะเป้าหมายหลักก็คือประชาชนต้อง
ไม่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน ้า ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องไม่ขาดน ้าอุปโภคบริโภคซึ่งเรา
พยายามท้าอยู่๙๔ เมื่อก่อนแม่น ้าพิจิตรจะมีน ้ามีไหลตลอดทั งปี น ้าก็ไหลมาจากแม่น ้ายม ไหลเข้าตรง
บ้านคลองผักชี ตรงทุ่งเศรษฐี พอมีชลประทานเกิดขึ น ก็อุดหมดเลยคลองธรรมชาติที่มีอยู่มันก็
เปลี่ยนไปหมดเลย กลุ่มเกษตรกรในพื นที่ลุ่มน ้าพิจิตรก็ไม่มีน ้าประกอบอาชีพนอกฤดูกาล ทาง
ชลประทานก็จะมีทางเปิดให้น ้าเข้ามาบ้าง บางปีชลประทานไม่มีน ้าพอที่จะแบ่งมาลงในแม่น ้าพิจิตรๆ
ก็จะแห้งไป ถ้าเป็นสมัยก่อนฤดูนี น ้าจะไหลแล้วไปออกปากคลองบางคลานไปตามธรรมชาติ๙๕  

ปัญหาการบริหารจัดการน ้าของเราคือจากข้อมูลน ้าเรามีน ้าในแต่ละปีมีมากพอ แต่การ
บริหารจัดการน ้าของเราคือปล่อยน ้าลงทะเลเองไปเยอะ เพราะอะไรมีหลายอย่างก็ต้องมองกัน ตั งแต่
ต้นน ้าลงมาอย่างบ้านเราพิจิตรน ้าท่วมประจ้าน ้าแล้งก็มี น ้าเสียไม่ค่อยมีเพราะไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ 
น ้าจะท่วมประจ้าอยู่แล้วเพราะว่าจังหวัดเป็นพื นที่รับน ้า ส้าหรับการจัดการน ้าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด น ้าต้นทุนส่วนใหญ่มองด้านนี หาน ้ามาก่อน มาเก็บ กักๆแล้วก็กระจายน ้า กระจายแล้วเกิด

                                                           
๙๑ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๒ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๓ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๔ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๕ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 

ปัญหาอีกก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า จะท้าอย่างไรในพื นที่ที่ส่งไปให้ใช้อย่างมีจ้ากัดจะท้าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด๙๖ ผลที่เราได้รับยังไม่เต็ม ๑๐๐ % เพราะเป็นช่วงระยะแรกที่เราเดินงานแล้วก็
ประสบกับปัญหาค่อนข้างเยอะ ทั งเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ เรื่องการประสานงานในพื นที่ 
การให้ความร่วมมือของชาวบ้าน ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะ และสิ่งที่เราตั งเป้าหมายไว้มันก็ถือว่า
อย่างน้อย ได้ให้มีแค่หนึ่งต้าบลในหนึ่งอ้าเภอก่อนก็พอแล้วเพ่ือเป็นโครงการน้าร่อง ในเบื องต้นก็ขอแค่
หนึ่งอ้าเภอให้มีหนึ่งต้าบลเป็นต้าบลต้นแบบในการบริหารจัดการน ้า๙๗  

สภาพปัญหาของแหล่งน ้าในพิจิตร คือเรื่องผักตบชวาก็ต้องเป็นแม่น ้าพิจิตรสายเก่า ซึ่งมี
ปริมาณผักตบชวาเยอะตลอดทั งสายซึ่งเราก็มีการจัดตั งการประชุมครั งแรกในปีนี เพ่ือที่จะพยายาม
ก้าจัดผักตบชวาในพื นที่ซึ่งเราประชุม กันวันที่ ๒๑ ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประชุมครั งแรกในรอบ
ปี เกี่ยวกับเรื่องนี และปัญหาของสภาพแม่น ้ายมก็คือว่าเมื่อน ้ามาก็ท่วมและก็แห้งหลังฤดูน ้าหลาก 
เพราะเนื่องจากไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่แบบแม่น ้าน่านเพราะมีเขื่อนสิริกิติ์คอยควบคุมน ้า แล้วก็มีเขื่อน
นเรศวรแล้วแควน้อยก็จะมีเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดนช่วยกักเก็บน ้า๙๘ เป้าหมายของการบริหารจัดการ
น ้าก็คือเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของการด้าเนินชีวิต เกิดผลส้าเร็จแน่ถ้าท้าตามกระบวนการ แต่
ถ้ามีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเพราะว่า 
การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพลมากและง่ายกว่า ถ้าไม่มีผลประโยชน์กันทางการเมืองการ
แก้ไขปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ไม่มีพื นที่ใครพื นที่มันก็จะสามารถพัฒนาในจุดที่คิดว่าเป็น
จุดที่ ควรพัฒนาก่อนหลังได้ เพราะว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ นในประเทศไทยก็คือกลุ่มการเมืองเข้าไป
แทรกแซงการท้างานจนท้าให้ระบบการท้างานเปลี่ยนไป๙๙  

ในหน่วยงานของเราต้องบอกว่าได้มาในระดับหนึ่งไม่มากเท่าไร เพราะด้วยปัจจัยหลาย
อย่างที่บอก จะต้องมองหลายมิติในภูมิสังคม พอเรามองพบแต่ละพื นที่จะมีความต่างกัน เกิดปัญหา
อะไรบ้าง ถ้าเรามองแต่ในเขตของลุ่มน ้าน่าน ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ก็มีภูมิสังคมที่แตกต่างกัน การ
บริหารจัดการน ้าโดยการมีส่วนร่วม พื นฐานของมนุษย์ถ้าเดือดร้อนถึงจะเข้ามาถ้าไม่เดือดร้อนไม่เข้า
มา เราต้องรู้จักบ้านเราเองก่อนเราต้องมีแผนที่ของจังหวัดพิจิตร บ้านเราเป็นยังไง วันนี เวลาฤดูน ้า
หลากน ้ามาทางไหนบ้าง แม่น ้าปิง แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน ซึ่งในพิจิตรมีแม่น ้ายมกับแม่น ้าน่านไหลผ่าน 
ฝั่งตะวันออกน ้าหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ผ่านกลางจังหวัดและฝั่งตะวันตกน ้าหลากจากลุ่มน ้าปิง
คือเราต้องหาปัญหาก่อน การแก้ปัญหาฝั่งน ้ายมควรแก้ปัญหาอย่างไรเราจะผันน ้าที่หลากมาไปไว้ไหน 
บึงสีไฟควรจะท้ายังไง แก้ไขอย่างไร กลุ่มคนรักพิจิตรต้องมาคุยกัน ลองมาเปิดเผยข้อมูลจริงๆ จะ
แก้ไขปัญหาตรงนี อย่างไร ลองมาคุยกันว่าทุกวันนี กับเมื่อก่อน เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วสภาพพื นที่เปลี่ยนไป 

                                                           
๙๖ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา  ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๗ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๘ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 

โลกเปลี่ยนไปแล้ว ถ้ามาคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลคิดว่าการพัฒนาบึงสีไฟสามารถท้า ได้ง่าย เรา
จะท้าอย่างไรก็ได้จากพื นที่ชุ่มน ้าคือรู้จักตัวเองให้มากที่สุดมองบ้านตัวเอง ค่อยๆหาปัญหาและหา
วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกของปัญหาซึ่งในทางธรรมก็คือหลักอริยสัจสี่นั่นเอง ๑๐๐ สิ่งที่ผม
ต้องการคือต้องการสร้างบึงสีไฟให้เป็นแหล่งกักเก็บน ้า คือเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ให้ได้ ต้องการให้เป็น
บึงกักเก็บน ้าขนาดใหญ่ตามโครงการพระราชด้าริของพระองค์ให้ได้ เพ่ือเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง ใช้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้นี่คือผลพลอยได้ที่ตามมาหลังจากมีการบริหารจัดการบึงสีไฟใน
เบื องต้นและก็จะมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งชุมน ้าภายในบึงสีไฟให้ได้๑๐๑  

การบริหารจัดการน ้าในปัจจุบันที่มันเป็นปัญหาที่ เราก็ไม่สามารถที่จะสะท้อน
แนวความคิดได้ไม่มากเท่าไหร่ เพราะว่าปัจจัยที่มากระทบมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ บางปีฝนมาน้อย 
บางปีฝนมามาก แต่ถ้าโดยจิตส้านึกของคนท่ีใช้น ้ากับคนบริหารจัดการน ้าการจัดการน ้าหมายถึงว่าจะ
เป็นภาคส่วนของภาครัฐเอง มีผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนท้อง ถ้าคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักควรที่จะมาร่วมมือกัน ไปดูว่าน ้าท่วมจุดไหนบ้าง เช่นโจทย์ของพิจิตรท้าไมแม่น ้ายม ถึงท่วม
เราก็ต้องมีการประชุมกลุ่มลุ่มน ้ายมคนที่อยู่ในกลุ่ม เมื่อมันท่วมแล้วเราควรจะเก็บกักน ้าตรงไหน แล้ว
ควรจะท้าเขื่อน ท้าฝาย ท้าอ่าง เป็นพื นที่แก้มลิงตรงไหนหรือถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประชาชนต้องเข้ามาเสียสละด้วย๑๐๒ ส้าหรับด้านน ้าอุปโภค-บริโภคที่การประปาส่วนภูมิภาค
กับประปาส่วนท้องถิ่นท้าเองก็คือการส้ารวจคุณภาพน ้า แต่ส้าหรับของประปาส่วนภูมิภาคเอง 
สามารถประกาศเป็นประปาดื่มได้ มีคุณภาพ แต่ประปาท่ีท้องถิ่นผลิตเองยังต้องพัฒนากันต่อไป๑๐๓  

ถ้าแก้ไขปัญหาต่างๆได้ คงจะบรรเทาปัญหาลงและท้าให้น้อยลงและที่น้อยลงอาจจะไม่มี 
ถ้าเราสามารถท้าให้ครบวงจรได้ ทั งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ สภาพเวลาและสภาพพื นที่ ก็จะท้าให้เกิดผลไปในทางที่ดีสามารถป้องกันวิกฤตต่างๆ 
นั นได้ และสามารถท้าวิกฤตนั นให้เป็นโอกาส คือสามารถพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไปได้ เพราะการที่เราคุยกันทุกฝ่าย เพราะฉะนั นการที่จะหาผลประโยชน์ที่ลงตัวที่ทุก
คนได้รับผลประโยชน์ การพัฒนานั นก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ถ้ามีการเชื่อมโยง พูดคุย ท้างาน
ร่วมกัน มีข้อตกลงร่วมกัน แล้วก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน๑๐๔ การให้กลุ่มเลือกตัวแทน
เข้ามาเป็นคณะกรรมการตามวาระที่ได้ตกลงกัน เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการท้างานเพราะว่า
เขาได้ท้าเพ่ือท้องที่ตัวเองด้วย ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั นด้วยว่าจะเกิดประสิทธิภาพและอยู่อย่าง
ยั่งยืนอย่างแน่นอน การสร้างการมีส่วนร่วมตั งแต่เด็กเยาวชนโดยให้กลุ่มคนเหล่านี เข้ามามีส่วนในการ
ออกแบบว่าต้องการเห็นท้องถิ่นนี มีการจัดการน ้าเป็นอย่างไร ให้เขาได้มีส่วนในการแสดงความเป็น
เจ้าของ เพราะเขาจะต้องมาแทน รุ่นเก่าๆที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ๑๐๕ บ้านเราควรสร้างแหล่งน ้า

                                                           
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 

ที่อยู่นอกเขตชลประทานด้วย คือการสร้างแก้มลิง อ่าง ไว้กักเก็บน ้าจะท้าให้เรามีต้นน ้าให้ท้องถิ่นนั นๆ 
แล้วเราก็ใช้ทฤษฎีของในหลวงคือการปลูกหญ้าแฝกตามคูคันคลองด้วย เพ่ือไม่ให้ตลิ่งพัง เป็นการดูแล
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน๑๐๖  

การสร้างแหล่งกักเก็บน ้าทั งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็นเรื่องจ้าเป็นส้าหรับ
ประเทศไทย เพราะเราเจอปัญหาหลายครั งที่ผ่านมาทั งน ้าท่วม ถ้าเรามีแหล่งเก็บน ้าขนาดใหญ่เพ่ิมขึ น
จริงๆ และกรมชลประทานก็ได้มีการศึกษามามากมาย ซึ่งไม่ได้น้ามาใช้ เพราะว่าถูกต่อต้านจาก
หลายๆ กลุ่ม ว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เขามองว่าถ้าสร้างไปสิ่งแวดล้อมจะเสี ยไป ธรรมชาติ
ของประเทศไทยก็จะแย่ลง ซึ่งผมมองว่าการสร้างแหล่งเก็บน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ใน
พื นที่ๆ เหมาะสมในประเทศไทยควรจะท้า ถ้าเกิดท้าแล้วเราจะสามารถเอาน ้ามาใช้ประโยชน์ได้เยอะ
มากๆไม่ใช่ปล่อยทิ งอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี  ถ้ามีการขุด การลอก การสร้างฝาย การสร้างแก้มลิง 
ประตูน ้าเพ่ือให้เอาน ้าไว้ใช้หลังฤดูฝน พอได้แหล่งน ้าก็จะมีคณะกรรมการจัดการลุ่มน ้าเข้าไปจัดการ
เรื่องการบริหารน ้าต่อไป ซึ่งเราก็เน้นอยู่คือต้องใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม ทั่วถึง ยั่งยืนคือ
ต้องมีการบ้ารุงดูแลและรักษาให้มันสามารถใช้งานได้๑๐๗ การบริหารจัดน ้าในบึงสีไฟหรือในจังหวัด
จ้าเป็นต้องมีแผนจังหวัด สมมติจังหวัดตั งงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทเพ่ือพัฒนาด้านนี ทุกๆ ปี ๑๐ ปี
จะมีงบประมาณต่อเนื่องเป็น ๓,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐ ปีปัญหาต้องจบภายในก้าหนด ถ้าตรงนี จบก็ไป
ท้าที่ อ่ืนต่อไป ให้ท้ากรอบไว้ถ้าไม่ท้ากรอบรับรองเกิดการขุดวนอยู่เหมือนเดิมแน่๑๐๘ ปกติการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเขาจะอาศัยธรรมชาติโดยที่ธรรมชาติก็ช่วยธรรมชาติด้วย เช่น กลางวัน
แดดร้อนก็จะไม่รดน ้าผัก เขาก็จะมาดูตอนเย็นอีกทีว่าถ้ามันเหี่ยวก็จะรด ถ้าไม่เหี่ยวเขาก็จะไม่รดนี่คือ
การบริหารจัดการน ้าของชุมชนที่ชุมชนท้ากันเองก็คงรักษาธรรมชาติไว้ในชีวิตประจ้าวัน๑๐๙ ปัจจุบัน
ระบบนิเวศไม่เหมือนในอดีต เพราะเราไม่ได้รักษาของเดิมไว้เลย เมื่อเราไม่ได้ดูแลระบบนิเวศในพื นที่
ไว้ เราก็ยังไปท้าลายธรรมชาติอีก สุดท้ายธรรมชาติก็ย้อนกลับมาท้าลายเรา อย่างที่เห็นภัยพิบัติต่างๆ
เกิดขึ นและรุนแรงมากขึ น๑๑๐  

สิ่งแวดล้อมจะดีขึ นได้ ถ้ามีการบริหารจัดการน ้าให้ดี เพราะทุกที่ๆ  เราไปท้าเขามีความ
พอใจหมดแสดงว่ามันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงและองค์การบริหารส่วนต้าบลเรามีโครงการขุด
บ่อที่บึงสรรพงาย ก็จะมีการปลูกต้นไม้ตามพื นที่คูคันดินเพ่ือสร้างเป็นแหล่งป่าไม้ชุมชน เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมซึ่งคนที่จะไปดูแลต่อก็จะตั งคณะกรรมการไปดูแล เป้าหมายเพ่ือปลูกถวายในหลวง 
ปลูกป่ากินได้เพ่ิมปริมาณป่าไม้และสร้างระบบนิเวศให้เกิดขึ นในพื นที่ชุมชน๑๑๑ ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น เก็บน ้า ท้าที่กันน ้าล้นตลิ่งกัน 
                                                           

๑๐๖ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา  ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 

น ้าท่วมแหล่งเศรษฐกิจ แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนเมือง เป็นต้น และในส่วนของครองแยกคลอง
ซอยตามที่ต่างๆ ทั่วไป ก็เป็นพื นที่ของโยธาธิการและผังเมืองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดูแล ถ้ามีการศึกษาสภาพพื นที่และออกแบบให้การสร้างโครงการต่างๆ ตรงตามสภาพท้องถิ่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน๑๑๒ ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาที่ต้นน ้าทุกๆ จุดที่มีสายน ้าไหลผ่าน ควรคิด
ท้าเป็นที่เก็บน ้าเพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน ้า น ้าบนที่สูงด้วยสุดท้ายน ้าเหล่านี ก็จะถูกปล่อยลงไปสู่ที่ต่้าอย่าง
เหมาะสมตามเวลา การแก้ไขปัญหากลางน ้า ปลายน ้าก็จะได้รับผลจากต้นน ้า ไทยมีทั งน ้าบนดินและ
ใต้ดินมากพอต่อการใช้ของประชาชนอยู่ที่การบริหารจัดการอย่างเดียว๑๑๓  

การพัฒนาบึงสีไฟก็เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการกักเก็บน ้า อ้านวยประโยชน์และ
รักษาระบบนิเวศ ไม่ใช่ถึงฤดูแล้งก็ปล่อยให้แห้งถึงฤดูน ้าก็ไม่มีน ้าเข้ า การเข้าไปพัฒนาก็เพ่ือ
วัตถุประสงค์ตัวเดียวกันเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือการท่องเที่ยว ความสวยงาม เก็บกักน ้าและ
ทุกๆ อย่างควรอยู่ในพื นที่นั นด้วย๑๑๔ ถ้าเขาเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ตามแนว
พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวิธีการจัดการที่ยั่งยืนที่สุดแล้ว นี่คือแนวทางที่ศูนย์
บริหารจัดการน ้าของเราก้าลังจะท้าอยู่ คือ การการเข้าไปชุมชนทุกๆ อย่าง เช่น ตอนนี มีทั งหมด  
๘๖ ต้าบลในจังหวัดพิจิตร ฉะนั นการแก้ไขปัญหานี ก็ควรให้อ้านาจเด็ดขาดแก่หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งเข้าไปจัดการ ถ้าจะให้ท้องถิ่นก็ต้องโอนมาทั งหมดและจะให้จังหวัดก็ให้จังหวัดดูแลทั งหมด จะได้
ไม่มีปัญหา จะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด หนึ่งเช่นให้จังหวัดบริหาร ซึ่งปัจจุบันแนวนโยบายของผู้ว่าที่จะท้าก็
คือ จะขุด ถ้าขุดก็ต้องขุดให้เท่ากันทั งพื นที่ ขุดให้เป็นผืนน ้าไปเลย มีหลายคนก็เสนอว่าอยากให้
เอกชนเข้ามาขุดเลยแล้วเงินที่ได้จากการขุดก็มาให้จังหวัดเอามากองไว้เป็นกองทุน เราก็ได้กองทุนเพ่ือ
บริหารจัดการบึงสิไฟด้วย ให้เอกชนที่มีเครื่องจักรทั งจังหวัดมีเยอะมากที่เขาต้องการดินไปขาย แต่
ปัจจุบันใครก็ไม่กล้า กลัวติดประเด็นเรื่องกฎหมายด้วย เรื่องกรมเจ้าท่าด้วย ทุกวันนี ก็เลยไม่มีใครเข้า
ไปยุ่ง ไม่มีใครกล้าเข้าไปแค่ขนาดชาวบ้านเข้าไปขุดเอาดินไปปลูกต้นไม้ก็ยังเป็นปัญหาโดนจับ แค่เอา
หน้าดิน นี่แหละคือปัญหาเยอะแยะที่อยู่ในบึงสีไฟทั งๆที่จริงแล้ว สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ ตอนนี 
เอกชนเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าดินลดเหลือเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายให้แต่ก็ท้าอะไรกันไม่ได้ 
ในตอนนี ก็คือเราไม่สามารถเข้าไปด้าเนินการใดใดได้ทั งๆที่มันมีทางที่จะเข้าไปบริหารจัดการ ไปแก้ไข
ปัญหาได้ตอนนี เราก็พอมีทางก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบึงสี
ไฟเพราะว่าท่านจะท้าเองเป็นเบื องต้น๑๑๕ ภาระงานของหน่วยงานของเราคือสร้างทัศนคติให้เขาเช่น
การดึงน ้าบาดาลขึ นมาใช้ ท้าให้เกิดการเพ่ิมรายจ่ายมากกว่าปกติ โดยปกติน ้าบาดาลเปรียบเสมือน
เป็นธนาคารน ้าที่เราเก็บเอาไว้มันคือทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติของทุกๆคน เราจะส่งต่อสมบัตินี 
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราควรจะท้าอย่างไร๑๑๖  

                                                           
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 

ในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรถ้ามองกันจริงๆควรสร้างเป็นพื นที่แก้มลิง โดยเฉพาะในอดีต
พื นที่แก้มลิงที่มองเห็นได้ชัดมากที่สุดคือบึงสีไฟ แต่ด้วยความเจริญทางสังคมท้าให้เกิดการพัฒนา 
สร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน ปิดทางน ้าท้าให้น ้าไม่สามารถไหลเข้าบึงสีไฟได้ การบริหารองค์กร
ที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า ตอนนี ผ่านมาในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาเราใช้แนวคิดทางวิชาการทาง
ตะวันตกการจัดการต้นน ้า ถ้าเรามามองภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีภาคประชาชนร่วมด้วย และ
ตอนนี เรามีการพัฒนามาเป็นประชารัฐคือมีทั งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งก่อนหน้านี ก็เคยได้ยินค้าว่า
บวรด้วยเช่นกัน๑๑๗ เราจะบริหารจัดการน ้าอย่างไรให้เกิดความสมบูรณ์แบบและเสมอภาคกันทุกภาค
ส่วนในเขตจังหวัด และน ้าแล้งเราจะท้าอย่างไรต่อเมื่อน ้ามันแล้ง ยกตัวอย่างการปลูกพืชในพื นที่แล้ง
หรือพืชใช้น ้าน้อย เช่น นาควรจะท้าคนละกี่ไร่ พืชควรจะปลูกอะไร ต้องมีคณะกรรมการขึ นมาพูดคุย
กันตกลงกันให้ชัดเจน ต้องมีความชัดเจนก่อนว่าจะปลูกอะไร จะท้าอะไร เพราะว่าเรามีน ้าที่จ้ากัด 
เกษตรกร ส่วนราชการ ก็ต้องมาท้าเป็นภาคี เป็นพหุภาคี เป็นทวิภาคี ทุกส่วนต้องเข้ามาคุยกัน ต้อง
เข้ามาดูว่าในพื นที่มีอะไร อย่างไร ท้าอะไร ที่ไหน ใช้น ้าเท่าไหร่ ต้องมาคุยกันให้ชัดเจน มาถกประเด็น
ปัญหานี ให้จบ เพราะว่าประเด็นเหล่านี เรายังไม่เคยเอามาคุยกันเลยในพื นที่ของจังหวัดพิจิตร พอมีน ้า
ท่วมก็ทะเลาะกัน น ้าแล้งก็ทะเลาะกัน เพราะแย่งน ้ากันใช้ เพราะฉะนั น ความชัดเจนในพื นที่เราควร
ชี แจงให้ชัดเจนและเราก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยที่ผู้ว่าฯต้องมีอ้านาจในการสั่งการในพื นที่ทุก
พื นที่มีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั นในจังหวัดใครจังหวัดท่านก็ให้ดูแลกันเอาเอง เพราะในสภาพ
พื นที่มีความแตกต่างกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการสั่งการ แล้วเราก็จะได้
ข้อสรุปว่าน ้าเรามีอยู่จ้ากัด เราก็เพาะปลูกพืชให้เกิดความเหมาะสม เพราะฉะนั นในประเด็นนี  ก็มีอยู่
สองส่วนด้วยกัน คือประเด็นแรกการบริหารจัดการน ้าในช่วงน ้ามา ที่สองการบริหารจัดการน ้าในช่วง
น ้าแล้ง๑๑๘  

ในปัจจุบันหน่วยงานบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัดนั นยังไม่เป็นเอกภาพ ระบบของ
ข้าราชการส่วนภูมิภาคเข้าไปทางหนึ่ง ระบบของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าไปทางหนึ่ง เพราะฉะนั น
การท้างานที่ไม่เป็นเอกภาพหรือไปคนละทาง ไม่มีเป้าหมายไปทางเดียวกัน จึงท้าให้ระบบการท้างาน
เกิดความล้มเหลว และไม่สามารถดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าสามารถดึงประชาชนเข้ามาร่วม
ไดก้็จะบริหารจัดการน ้าได้ดีขึ น๑๑๙ ในบึงสีไฟมีปัญหาเรื่องน ้าแห้ง น ้าแล้ง เพราะว่าช่องทางน ้าเข้าบึง
มีปริมาณน้อยคือปริมาณในแม่น ้าน่านมีน้อยแล้วก็ปริมาณน ้าในแม่น ้าสายหลักต่้ากว่าบึงสีไฟ ก็เลยท้า
ให้ปริมาณน ้าที่จะไหลเข้าในบึงไม่มี อย่างที่เราเห็นว่ามีการขุดในบึงสีไฟก็เพ่ือที่จะรักษาระบบนิเวศให้
อยู่ได้ในบางจุด ก็ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไป ถ้าจะพัฒนาบึงสีไฟเราจะต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งการ
ท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัดพิจิตรให้ได้ เราก็ต้องพัฒนาให้เกิดความสวยงาม ให้สามารถดึงดูด
ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว หน่วยงานก็ต้องมาบูรณาการท้างานร่วมกัน๑๒๐ เราต้องมี

                                                           
๑๑๗ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 

พื นที่น ้าดิบเป็นของตัวเองยกตัวอย่าง ที่เราจะไปซื อที่เพ่ือสร้างแหล่งน ้าดิบ เพ่ือส้ารองไว้ใช้ซึ่งจะเป็น
พื นที่ของตัวเราเอง จะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ เพราะตอนนี เอง
เราก็ใช้น ้าจากแหล่งน ้าสายหลักคือแม่น ้าน่านซึ่งเป็นน ้าที่มาจากเขื่อนสิริกิติ์ ๑๒๑ ฉะนั นการให้
ความส้าคัญกับการฝึกอบรมเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งหน่วยงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก้าลัง
พยายามจะท้าอยู่ เพราะฉะนั นต้องพยายามท้าเข้าใจว่าในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกันอย่าไป
คาดหวังว่าจะได้ทุกอย่าง มีตัวแปรส้าคัญเรื่องอ่ืนอีกมากมาย ปัญหาเกี่ยวกับภัยต่างๆ ของจังหวัด
พิจิตรมีแต่ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ส่วนปัญหาภัยอย่างอ่ืนก็มีน้อย เพราะสภาพพื นที่ไม่ได้มีสภาพพื นที่
ที่น่ากลัวเหมือนอย่างจังหวัดอ่ืน ไม่ได้อยู่ในพื นที่ลาดเอียงมากนัก ไม่ได้อยู่ในพื นที่ป่าเขา ไม่ได้อยู่ใน
พื นที่เสี่ยงภัยทางทะเลหรือภัยแผ่นดินไหว สรุปการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรคือหนึ่งต้องรู้จัก
พื นที่ รู้จักตัวเองก่อน พื นที่เป็นแบบไหน สอง ต้องมีพื นที่แก้มลิงหรืออ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เพ่ือเก็บน ้า
ไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน ้า ถ้ามีน ้าเราก็สามารถบริหารจัดการต่อไปได้๑๒๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับประเด็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการบริหาร

จัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ๑.  น ้ า เ พ่ื อการ อุป โภค

บริโภค ๒๒ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,
๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,
๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. การพัฒนาพื นที่เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน ๒๑ 

๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,
๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. การพัฒนาและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๑๗ ๑,๒,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๖, 
๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๓,๒๔,๒๕ 

๔. การส้ารวจข้อมูลพื นที่
สาธารณะในชุมชน 

๑๖ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๕. การติดต่อประสานงาน
ยังไม่ชัดเจน 

๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๔,๒๕ 

๖. กลุ่มภาคประชาสังคมที่
แท้จริง 

๑๔ ๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๖,๑๗, 
๑๙,๒๐,๒๒,๒๔ 

๗. ข้อตกลงร่วม ๑๓ ๒,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗, 
๑๙,๒๐,๒๒ 

 

                                                           
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าสภาพทั่วไปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการบริหาร
จัดการน ้านั นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าท่วม น ้าแล้งในพื นที่ได้ทั งหมด จะต้องมีการพัฒนาเรื่อง
น ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ตัวเองจากเล็กไปใหญ่และส้ารวจพื นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน เพ่ือสร้างประโยชน์จากพื นที่ตรงนั น ต้องมีการประสานงานทุกภาคส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องมาแก้ไขและพัฒนา ในเบื องต้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมเป็นหลักเพราะ
เป็นผู้รับผลประโยชน์จากตรงนั น โดยผ่านการเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือประชุมท้าข้อตกลงร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที ่

สรุป สภาพทั่วไปการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร ไดต้ามแผนภาพ ที่ ๔.๑ ไดด้ังนี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 

การบริหารองค์กรที่ด ี

๑. มีหลายหน่วยงาน
ที่เข้ามารับผิดชอบ
เรื่องน ้า  
๒. สภาพพื นท่ีทาง
ภูมิศาสตร ์
๓. ขาดแผนแม่บท
หลักในการบรหิาร
จัดการ  
๔. ในพื นที่ขาดข้อมูล
ทีเ่กี่ยวกับผังน ้า  
๕. ในพื นที่ขาดการ
ดูแลจากหน่วยงาน  
๖. มีการพัฒนาแหล่ง
น ้าทีไ่ม่เช่ือมโยงกัน  
๗. มีโครงสรา้งองค์กร
ที่ไม่ชัดเจน 

๑. การกักเก็บน ้าตาม
ฤดูกาล 
๒. พื นที่หรือแหล่งกัก
เก็บน ้า  
๓. การบังคับใช้พื นที่
สาธารณะประโยชน์  
๔. การขุดลอก  
๕. การส่งน ้า  
๖. การสร้างฝายกัก
เก็บน ้า 
๗. ในพื นที่ต้องการ
พัฒนาระบบ
ชลประทานเพิม่ 

๑. ขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ขาดการรวมกลุ่ม
จากผู้ใช้น ้าเอง 
๓. ขาดข้อตกลง
ร่วมกัน 
๔. มีการแย่งชิงน ้า 
๕. มีความขดัแย้งกัน
ทุกระดับ 
๖. ขาดจิตส้านึกท่ีด ี
๗. วิถีชีวิตและสังคมมี
ความอ่อนแอ 

๑. การแกไ้ขปัญหา
เรื่องน ้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 
๒. การพัฒนาพื นท่ี
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
๓. การพัฒนาและ
เรียนรูต้นเอง 
๔. การส้ารวจข้อมลู
พื นที่สาธารณะใน
ชุมชน 
๕. การตดิต่อ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 
๖. มีกลุม่ภาคประชา
สังคม 
๗. มีข้อตกลงร่วมกัน 

การบริหารจัดการน ้า
และบ้ารุงรักษา 

การมีส่วนร่วมของ
องค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย 

 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน า้ของจังหวัดพิจิตร 



๑๓๖ 

๔.๒ การบริหารจัดการน ้าตามหลักสัปปายะ ๗ ของจังหวัดพิจิตร 
๔.๒.๑ การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ 

๔.๒.๑.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จังหวัดพิจิตรมี
แม่น ้าสองสายหลักคือ แม่น ้ายมกับแม่น ้าน่าน พอเข้าสู่จังหวัดพิจิตรแม่น ้าน่านก็แยกออกไปอีกสายคือ
แม่น ้าพิจิตรเก่าในเขตอ้าเภอเมืองแล้วไหลผ่านไปอ้าเภอโพธิ์ประทับช้างจนถึงอ้าเภอโพทะเล ดังนั นใน
พื นที่จึงมีแม่น ้าสายหลักอยู่ทั งหมดสามสายเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี ยงคนในพื นที่พิจิตร  เป็น
จังหวัดที่มีพื นที่ต่้า ซึ่งมีความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางอยู่ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร แต่ว่าพื นที่
โดยรอบของจังหวัดพิจิตรจะสูงกว่า เพราะฉะนั นน ้าจากจังหวัดอ่ืนจะไหลมารวมที่พิจิตร เช่น น ้า
หลากมาจากทางเหนือ น ้าหลากมาจากฝั่งเพชรบูรณ์เข้าฝั่งตะวันออก น ้าหลากมาจากฝั่งก้าแพงเพชร
เข้าฝั่งตะวันตก พิจิตรเป็นสถานที่ลุ่มต่้าที่มีแม่น ้าไหลผ่าน จึงน่าอยู่อีกที่เพราะไม่มีปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย จังหวัดเราไม่น่าเป็นห่วงเพราะปริมาณขยะก็เกิดขึ นไม่มากถ้า
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนทั่วประเทศ๑๒๓ จังหวัดพิจิตรมีพื นที่เป็นพื นที่ราบลุ่ม เป็นที่ลุ่มต่้าเพราะมี
แม่น ้าถึง ๓ สายได้ไหลผ่านกลางจังหวัด เริ่มจากแม่น ้ายม แม่น ้าพิจิตรเก่า และแม่น ้าน่าน ซึ่งก็
เรียกว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น ้าก็ได้ถ้าเราสามารถบริหารจัดการน ้าให้ได้ดีกว่านี  จังหวัดพิจิตรค่อนข้างที่จะ
มีศักยภาพมากกว่าพื นที่อ่ืนด้วยซ ้าไป เพราะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าจังหวัดอ่ืนด้วย เราต้องรู้ จัก
เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการน ้าด้วยตัวเองก่อน ในปัจจุบันประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในพื นที่เขาก็อยู่ในที่ที่
เหมาะสม ที่เขาคิดว่าเขาอยู่ได้ เพียงแต่จะท้าอย่างไรที่จะท้าให้พื นที่นั นเกิดประโยชน์มากกว่านี  ก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื นที่มากยิ่งขึ น๑๒๔  

ทุกวันนี เราสร้างอาคารบ้านเรือนโดยที่ไม่ได้ดูธรรมชาติ เพราะว่าธรรมชาติของน ้า
น ้าต้องมีที่อยู่ ต้องมีทางไป ดังนั นการที่เราไปลุกล ้าพื นที่ของน ้า โดยที่เราไปทมบึง ไปถมหนอง ไป
สร้างถนนขวางทางน ้า เมื่อน ้าไปไม่ได้ก็เลยหาที่อยู่ใหม่ การที่มนุษย์ไปสร้างอาคารตรงนั นเราจะท้า
อย่างไรให้มันเกิดความเหมาะสม เช่นกันการจัดการน ้าก็ต้องดูธรรมชาติๆที่มันเป็นอยู่ตรงนั นท้าไมคน
แถวบางระก้า แถวรังนก ถึงต้องปลูกบ้านใต้ถุนสูงเพราะว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองว่าธรรมชาติ
เดี๋ยวน ้าก็มา เราอย่าไปเปลี่ยนสภาพเพราะน ้าต้องมีเส้นทางไป น ้าก็จะไหลผ่านไปไม่ท่วม เช่นบึงสีไฟ
เมื่อก่อนสวยงามเพราะน ้าไหลเข้าตามธรรมชาติ แต่ทุกวันนี น ้าไม่เข้าเพราะว่าถนนล้อมรอบเมืองไป
ขวางทางน ้า เปลี่ยนเส้นทางน ้า ถ้าตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของอาคาร สถานที่ เป็นศาสตร์
ของจีนที่ไม่ให้ท้าอะไรไปขวางทางลมและไปขวางทางน ้า ถ้าท้าตามนั นบ้านเรือนนั นก็น่าอยู่อาศัย ถ้า
ไม่ท้าตามบ้านเรือนนั นก็ไม่น่าอยู่เช่นกัน สรุปคือ เราท้าให้เข้ากับธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ เข้ากับพื นที่ 
เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้๑๒๕ คนไทยในปัจจุบันไม่เชื่อโบราณๆบอกว่าในที่ลุ่มคือพื นที่น ้าห้ามไปอยู่
อาศยัหรือถ้าท่ีไปปลูกบ้านอยู่อาศัยแล้วจะต้องมีบันไดกี่ขั น และคนเราชอบไปปลูกบ้าน ถมดินในที่ลุ่ม

                                                           
๑๒๓ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 

ในทิศทางน ้าเดิม ท้าให้น ้าไม่มีทางออก เวลาน ้ามาน ้าก็ท่วมและท้าให้น ้ากระจายไปทั่ว เมื่อน ้ามาจาก
ภูเขาหรือไหลมาจากพื นที่ราบสูงก็ท้าให้น ้าไม่มีที่ไป ไม่มีที่ออก ไม่สามารถควบคุมได้เลย ปกติ
เมื่อก่อนเมื่อก่อนน ้าจะไหลไปตามคลองได้ และคนไทยมีนิสัยมักง่ายและเห็นแก่ตัวคือชอบเอาที่
สาธารณะประโยชน์ ที่ริมคลอง ที่แม่น ้า ไปปลูกบ้านสร้างอาคาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้การเดินทาง
ของน ้าไม่สะดวก๑๒๖  

ถ้าเป็นเรื่องอาคารที่ท้างานก็สร้างให้แต่พอเหมาะในการท้างานไม่จ้าเป็นต้องท้า
ใหญ่โตแพงและให้น้างบประมาณมาสร้างอาคารหรือที่กักเก็บน ้าให้เพียงพอจะดีกว่าเพราะอาคาร
ส้านักงานไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ ซึ่งสถานที่ที่เหมาะต่อการบริหารจัดการน ้าคือต้องอยู่ใกล้ห้วย 
หนอง คลอง บึง ท้องทุ่ง และควรอยู่นอกเมือง สามารถที่จะเดินทางไปติดต่อประสานงานได้สะดวก 
ให้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัด สั่งงานด้วยระบบสื่อสารแบบสมัยใหม่ไปตามพื นที่ปกครอง ถ้ามีงบ
สร้างอาคารสถานที่มาคือไม่ควรสร้างเพ่ิม ให้น้างบนั นไปบริหารจัดการน ้าโดยการสร้างห้วย หนอง 
คลอง บึง ท้าประตูเปิด-ปิดน ้าจะดีกว่า เช่นไปดูคลองหลักๆที่น ้าไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ก่อน
จะลงแม่น ้าน่านก็ท้าให้ทุกคลองนั นมีประตูเปิด-ปิด ให้ดียังดีกว่าเอางบประมาณไปสร้างอาคารเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการสร้างอาคารนั นเลย๑๒๗ อาคารส้านักงานให้อยู่ศาลา
กลางจังหวัดเป็นที่ท้างาน ตามท้องถิ่นก็มีอาคารของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว เช่น ให้มีเครือข่ายเดียวกันที่
รับผิดชอบงานในลักษณะเดียวกัน จะได้ไม่แยกหน่วยงาน มีข้อมูลร่วมกัน ก็จะได้ประสานงานกันง่าย
ขึ น๑๒๘  

สถานที่เหมาะคือใช้ที่ศาลากลางจังหวัด และตามพื นที่ควรจะมีอยู่ทุกอ้าเภอเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานในการบริหารในส่วนนี ได้โดยตรง สถานที่ที่สามารถบริหารจัดการน ้าได้ดีที่สุดก็คือ
หน่วยงานที่อยู่ในพื นที่เล็กที่สุดก็คือองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือเทศบาลต้าบลนั่นเอง๑๒๙ ถ้าเป็น
พื นที่ที่พัฒนาแล้วก็ต้องเป็นสถานที่ของชลประทานจังหวัด ที่มีหน่วยงานกระจายอยู่ตามพื นที่ ก็
ครอบคลุมพื นที่เขาและสามารถดูแลพื นที่ได้ดี๑๓๐ สถานที่ท้างานท่ีเหมาะสมต้องตั งอยู่ใกล้กับแหล่งน ้า
ส้าคัญของจังหวัดเช่น ใกล้บึงสีไฟ ใกล้แม่น ้า จะได้บริหารจัดการน ้าในพื นที่ได้ชัดเจนขึ น อาคาร
ส้านักงานกรมชลประทานมาขออาศัยพื นที่บึงสีไฟในการก่อสร้างอาคาร เรามีหน่วยราชการของกรม
ชลประทานหน่วยย่อยอีกสามหน่วยในพื นที่ชลประทานจังหวัด คือ โครงการส่งน ้าพลายชุมพล ดูแล
พื นที่ตอนบนของจังหวัด โครงการการส่งน ้าดงเศรษฐีดูแลพื นที่ตอนกลางของจังหวัด และโครงการส่ง
น ้าท่าบัวดูแลตอนล่างของจังหวัด ส่วนชลประทานของจังหวัดก็จะเป็นตัวแทนของกรมชลประทานที่
อยู่ในพื นที่๑๓๑ องค์กรบริหารจัดการน ้าจะต้องมีอาคารสถานที่ที่ท้างานที่แน่นอนและต้องมีความ
มั่นคงถาวร สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก ถ้าเป็นสถานที่กักเก็บน ้าก็ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพ

                                                           
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

อ่ืนที่ด้วย ถ้าเรามีพื นที่สาธารณะที่ได้เตรียมไว้แล้วพอถึงฤดูน ้ามาเราก็เอาน ้าเข้าไปเก็บไว้ พอถึงฤดู
แล้งเราก็เอาน ้าจากพื นที่ตรงนั นเอามาใช้ ถ้าท้าให้เป็นวงจรลักษณะนี เราก็จะสามารถด้าเนินชีวิตใน
พื นที่ได้เป็นอย่างดี ทั งฤดูฝนและฤดูแล้งเราก็จะมีอาชีพอยู่ตลอดทั งปี นี่คือการอยู่กับธรรมชาติและ
เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติเพราะทุกวันนี ทุกอย่างแปลเปลี่ยนไปหมด ไม่เหมือน
เมื่อก่อนแล้ว๑๓๒ ในจังหวัดพิจิตรถือว่ามีความเหมาะสม มีพื นที่เก็บน ้า เช่น มีห้วย หนอง คลอง บึง 
มากตามพื นที่ทั่วไปของจังหวัดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการหรือจัดเก็บน ้าให้ดี แม้แต่ชื่อ
ที่ว่าเช่นทุกหมู่บ้านจะมีค้าว่าชื่อ ห้วย หนอง คลอง บึง น้าหน้าหรืออยู่หลังค้าว่าหมู่บ้าน จะเห็นว่า
พื นที่ของจังหวัดพิจิตรเหมาะส้าหรับการจัดการน ้า เมื่อศึกษาถึงชื่อหมู่บ้านหรือภูมิประเทศแล้ว การ
บริหารจัดการน ้าเพ่ือที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าการตั งหมู่บ้านเราจะตั งอยู่ริมบึง ริมหนอง ริมคลอง 
ริมห้วย ริมแม่น ้า เพราะฉะนั นการตั งที่อยู่อาศัยของจังหวัดพิจิตรนั นถือว่ามีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม๑๓๓  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
อาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นพบว่ามีสถานที่ตั งอยู่ในที่ที่เหมาะ คือมี
สถานที่อยู่ไม่ห่างไกลจนเกินไป มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี สถานที่มีความสะอาด มีความ
ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย มีปัจจัยสี่ที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น ้าสายหลักไหลผ่านและมีแม่น ้า ล้า
คลอง ในเขตจังหวัด และที่อยู่มีความม่ันคง ถาวร  

๔.๒.๑.๑ ด้านโคจรสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ถ้าเป็นพระก็ต้อง 
ดูว่าสถานที่ที่จะไปหาอาหารก็ต้องอยู่ไม่ไกลชุมชนนัก เพราะการด้าเนินชีวิตเพ่ือการครองชีพก็มีการ
เดินทางไปท้างาน ไปท้ามาหากิน บ้านกับที่ท้างานต้องไม่ไกลกันเกินไป ถ้าอยู่ห่างกันมากก็เปลืองค่า
เดินทาง เสียเวลา เสียเงิน เสี่ยงกับอันตราย การเดินทางหรือชีวิตความเป็นอยู่ การท่องเที่ยวไปใน
ฤดูกาลต่างๆ เช่น เดินทางไปในฤดูฝนก็ห้ามไม่ให้ภิกษุท่องเที่ยวไปเพราะไม่เหมาะ พระพุทธองค์ก็ให้
หาที่พักอาศัยอยู่ก่อน เพราะเป็นฤดูน ้าหลากซ่ึงจะเกิดอันตรายได้ เป็นฤดูท่ีเปียกชื น ควรรักษาสุขภาพ
ของพระภิกษุ การเดินตากแดดตากฝนอาจเกิดอาพาธได้ ก็เลยป้องกันอันตรายโรคภัยไข้เจ็บที่จะมา
กับน ้าหรือฤดูฝน เลยให้ภิกษุจ้าพรรษาในฤดูฝน๑๓๔ การสัญจรในสมัยก่อนถือว่าเป็นการสัญจรทางน ้า
เป็นหลัก ฉะนั นพิจิตรก็จะมีประเพณีอย่างหนึ่งคือประเพณีแข่งเรือยาว สมัยก่อนในบ้านจะต้องมีเรือ
หนึ่งล้า ท้าเรือไว้หนึ่งล้า เพราะว่าฤดูฝนน ้าจะท่วมหลาก ชาวบ้านก็จะพายเรือหาปลา สัญจรกัน แต่
ปัจจุบันนี ก็พัฒนามาเป็นถนน การเดินทางก็ใช้เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอ่ืนๆ ในการเดินทาง
แทน จากถนนฝุ่นก็เป็นถนนลูกรัง จากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก มีการพัฒนา
มาเรื่อยๆ ก็ถือได้ว่าจังหวัดพิจิตรมีการสัญจรไปมาสะดวกสบาย จากจังหวัดไปอ้าเภอ จากอ้าเภอไป
หมู่บ้านการเดินทางสัญจรมีป้ายบอกทางมีเข็มทิศ มีจุดบอก๑๓๕  

 

                                                           
๑๓๒ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 

มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมกับจังหวัดต่างๆได้จากพิษณุโลก จากเพชรบูรณ์ จาก
นครสวรรค์ ก้าแพงเพชรเราก็สามารถไปได้รอบทิศนี่คือการสัญจรสบาย ในส่วนทางน ้าการสัญจรก็
ลดลงไปเยอะเพราะเราไม่นิยมกัน การสัญจรทางน ้าก็จะหมดไป ก็ถือว่าจังหวัดพิจิตรนั นมีความ
เหมาะสมในการเดินทางสัญจรไปมาได้ทุกทิศ และการสัญจรจากทางอ้าเภอหรือต่างหมู่บ้านเข้าสู่ตัว
จังหวัดหรือตัวเมืองในระดับจังหวัดก็ไม่ไกลเกินไป เพราะเป็นจังหวัดที่ไม่กว้าง ไม่ใหญ่ ไม่ยาว  
การเดินทางก็สะดวกสบายท้าให้เกิดความเหมาะสมในการเดินทางในการสัญจรพอสมควร๑๓๖  
การคมนาคมสัญจรระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ท้างาน ควรมีความสัมพันธ์กันและไปมาได้อย่างสะดวก 
ทุกวันสามารถเดินทางกลับมาอยู่กับครอบครัวได้ ก็จะเหมาะกับการใช้ชีวิต มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่ เช่น
มีถนนที่สร้างไปคู่กับแม่น ้าล้าคลองก็มี ถ้าผ่านไปตามเส้นทางต่างๆภายในจังหวัด  ที่เห็นชัดเจนคือ
ถนนเลียบล้าคลองชลประทาน การสัญจรไปประกอบอาชีพก็ได้รับความสะดวกขึ น เพราะเราไม่มี
ภูเขาเราไม่มีพื นที่เหมือนจังหวัดอ่ืน เพราะจังหวัดอ่ืนนั นเป็นที่ราบสูง ถ้ามีเขาบ้าง ที่เนินบ้างก็ท้าให้
การสัญจรเดินทางไม่สะดวกซึ่งต่างจากจังหวัดพิจิตรเป็นพื นที่ราบ๑๓๗  

การเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย สภาพพื นที่หรือภูมิประเทศนั นมีลักษณะ
เป็นกลุ่ม กลม ไม่ยาวเหมือนจังหวัดอ่ืน ตัวอย่างเช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร มีลักษณะพื นที่
ยาวท้าให้การเดินทางจากอ้าเภอหนึ่งไปสู่อ้าเภอหนึ่งเป็นเรื่องล้าบากมาก พิจิตรมีระยะทางห่างกัน
จากอ้าเภอเมืองถึงอ้าเภอไม่ไกล สามารถเดินทางไปกลับได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งต่างจากบางจังหวัด
การเดินทางต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก และบางจังหวัดที่มีพื นที่เป็นภูเขาต้องใช้เวลาในการ
เดินทางมากกว่าเดิมและต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าเดิม ในจังหวัด
พิจิตรนั นสามารถเดินทางไปทุกอ้าเภอ ได้ภายในหนึ่งวันหรือท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิจิตรได้ภายใน
หนึ่งวัน๑๓๘  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นสามารถเดินทางไปมาสะดวก ตั งอยู่ไม่ไกล
จากแหล่งที่อยู่อาศัย สามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกทิศซึ่งมีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน มีความ
ปลอดภัยจากการเดินทาง มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงทุกพื นที ่และก้าหนดเวลาการในการเดินทางได้ 

๔.๒.๑.๓ ด้านภัสสสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในลักษณะคนไทยก็
จะเอาน ้ามาเปรียบเทียบคือน ้าใจ น ้าพัก น ้าแรง ผูกมิตรไมตรีมีน ้าใจ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะก็ต้อง
อาศัยน ้าใจ คนโบราณยังกล่าวว่าเรือนสามน ้าสี่ เป็นการเอาน ้ามาสอนเป็นการสร้างความสามัคคีของ
หมู่คณะ คือการใช้น ้าใจโดยการมีถ้อยค้าดีๆต่อกัน ภาษาอีสานเรียกว่าน ้าค้าก็คือค้าพูด ค้าจา ต้องมี
ความเหมาะสมด้วยค้าพูดค้าจา๑๓๙ การสนทนา พูดคุยในองค์กรจ้าเป็นจะต้องมีปิยะวาจา เพราะว่า
เราต้องคิดเสมอว่าไม่หน้างอ ไม่รอนาน วาจาดี วจีไพเราะกับคนในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป
เพ่ือให้มีเสน่ห์ต่อกัน การพูดคุยประเด็นนี ส้าคัญมาก ถ้าไม่มีการพูดคุยกันในหน่วยงาน การท้างาน

                                                           
๑๓๖ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 

ส้าเร็จได้ยาก อาจเกิดความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อนจากการสื่อสาร ก็จะท้าให้องค์กรท้างานไม่ประสบ
ผลส้าเร็จ เพราะฉะนั นเราต้องคุยกัน ประชุมร่วมกันบ่อยๆ๑๔๐  

การพูดคุย เจรจา ท้าข้อตกลงต่างๆ ทุกอย่างไม่ว่าจะท้างานอะไร ไม่ว่าจะบริหาร
กิจการอะไรก็ตาม ความส้าเร็จอยู่ที่การพูดคุย การเจรจาเหมือนกัน การเจรจาตกลงกันตั งแต่ต้นโดยที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน ้ามาพูดคุยกับประชาชนว่า ถ้าพื นที่นี ต้องการน ้า เราจะ
บริหารจัดการน ้าในเขตพื นที่นั นอย่างไร แล้วต้องใช้น ้าเท่าไหร่ต่อปี เราต้องคุยกัน๑๔๑ เรื่องของการใช้
น ้าในปัจจุบันก็มีข้อตกลงในเรื่องของการใช้น ้า แต่การตกลงนั นก็ไม่สมบูรณ์เมื่อมีน ้าหลากมาทีก็จะมี
การตกลงที การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเปิดปิดประตูน ้าก็จะมีประเด็นข้อขัดแย้ง ว่าตรงนั นตรงนี 
ต้องการเปิดต้องการปิดประตูระบายน ้าก็มีความขัดแย้งเกิดขึ นมา ดังนั นการบริหารจัดการน ้าจึง
น้าไปสู่การพูดคุยและเจรจาเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง ท้าให้เกิดความสามัคคีในพื นที่ การพูดคุยเป็น
สิ่งที่ส้าคัญมาก๑๔๒การพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน ้า เป็นสิ่งที่จ้าเป็นเพราะสามารถ
มองไปถึงเรื่องประเด็นความขัดแย้ง ประเด็นการแย่งชิงเรื่องน ้า เพราะเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่
พูดคุยกัน เราถือทิฏฐิเรามองว่าน ้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง มองแค่ว่าน ้าผ่านที่นาผ่านที่ของเรา เรา
ก็กั นไว้ ไม่ได้มองถึงความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่กันแบ่งปัน ดังนั นก็เลยเกิดปัญหาขึ นมา๑๔๓  

การเจรจา การพูดคุยนั นส้าคัญและมีหลายระดับ ระดับหมู่บ้าน ระดับชาวบ้าน ถ้า
คุยกันรู้เรื่องตั งแต่ระดับนี ก็ไม่มีปัญหา ถ้าคุยไม่รู้เรื่อง มีเรื่องกันไปฟ้องผู้ใหญ่ ไปฟังก้านัน ก้านันมา
เจรจา ก็ระดับสูงขึ น จากคนสองคน จากนาสองแปลง กลายเป็นสองฝั่งคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา จาก
ระดับเล็กๆเริ่มบานปลาย จนสุดท้ายต้องไปฟ้องถึงนายอ้าเภอ ท่านก็ต้องลงมาเจรจาไกล่เกลี่ย 
เพราะฉะนั นการพูดคุยเจรจาเป็นเรื่องที่ส้าคัญซึ่งการคุยกันนั น ก็ต้องคุยกันด้วยเรื่องเหตุและผล 
ประเด็นนี หน่วยงานของรัฐเราก็ต้องเข้าไปจัดการ ตัวอย่าง หน่วยงานชลประทานจะเจอบ่อยเพราะว่า
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน ้า ต้องมีการประชุม พูดคุย ตกลงกันในกลุ่มผู้ใช้น ้า ถ้าพูดกันด้วยเรื่อง
เหตุและผล ก็จะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงน ้ากันทุกอย่างจบด้วยการตกลงกันด้วยเหตุ
และผล จังหวัดพิจิตรถ้าตามภูมิศาสตร์เป็นภาคเหนือตอนล่างเป็นภาคกลางตอนบนถ้าไปทางอ่ืนเขาก็
เรียกว่าต้องอู้ค้าเมืองแต่พอมาอยู่พิจิตร คนพิจิตรกลับพูดภาษาไทยกลางเพราะฉะนั นเมื่อพูด
ภาษากลาง ต่างจากจังหวัดอ่ืนที่ความหลากหลายของภาษา ในจังหวัดเราการสื่อสารกัน การเจรจา
กัน การพูดคุยกัน ก็เข้าใจกันได้ง่ายยิ่งขึ น๑๔๔ ซึ่งภาษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความเป็นอยู่ ถ้ามี
ความแตกต่างกันไม่เท่าไร การพูดคุย เจรจาก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่จริงๆแล้วในจังหวัดพิจิตรก็มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่ืนในพื นท่ี ซึ่งเป็นส่วนน้อยก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ ถ้าเปรียบเทียบกับบางจังหวัดที่มีชน
เผ่าหรือความหลากหลายทางภาษาและประเพณีวัฒนธรรม เมื่อกลุ่มเหล่านั นเข้ามาอยู่ในกลุ่มหมู่ใหญ่

                                                           
๑๔๐ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 

เขาก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเขา และมาซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื นที่ ใน
ท้องถิ่นเดินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ความเป็นอยู่ถึงแม้จะแตกต่างกันเรื่องเชื อชาติ เผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์ก็ตาม แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้
อย่างปกติ ไม่เคยมีข่าวการทะเลาะเบาะแว้ง พูดคุย เจรจากันไม่รู้เรื่อง ซึ่งในจังหวัดพิจิตรถือว่าเป็น
จังหวัดที่เหมาะสมคือมีการพูดคุยกันยังรู้เรื่อง๑๔๕ เรื่องเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์นั นเป็นสิ่งที่ไม่มีปัญหาใน
พื นที่ของจังหวัดพิจิตร พิจิตรใช้ภาษากลาง การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านหรือชาวบ้านกับ
ภาครัฐก็ไม่มีปัญหาเพราะสื่อสารโดยการใช้ภาษากลางเป็นหลักทุกคนเข้าใจตรงกัน๑๔๖  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
ภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นมีการประชุม พูดคุยกันภายในหน่วยงาน
อย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในเวลาก่อนที่จะจ่ายน ้าหรือก่อนที่น ้าจะหลากมา การพูดคุยกันในช่วงเวลา
ต่างๆ จ้าเป็นต้องมีค้าสัตย์จริง มีการสนทนากันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะ อ่อนหวาน พูดคุยในเรื่องที่มี
ประโยชน์มีสาระต่อการพัฒนาหน่วยงาน คุยกันแต่พอเหมาะพอควร ต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน 
เช่น ข้อมูลน ้า ข้อมูลพื นที่ท่ีประสบภัยต่างๆ 

๔.๒.๑.๓ ด้านปุคคลสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า องค์กรที่ดีจะต้อง
มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่แน่นอน ต้องรู้จักพื นที่ และสามารถจัดสรรน ้าให้ทุกคนได้ใช้
อย่างเท่าเทียมกัน จะต้องพัฒนาคนในพื นที่มามีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้น้าชุมชน 
ท้องถิ่น โดยผ่านการเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตามวาระ บุคลากรที่จะเข้ามาท้างานใน
สายนี  จะต้องจบการศึกษาด้านนี โดยตรงหรือเก่ียวข้อง จึงจะมองภาพออกหรือสามารถมาบริหารงาน
ได้๑๔๗ บุคลากรที่ท้างานจะต้องรู้สภาพพื นที่และรู้ทางน ้า โดยมีข้อมูลทางน ้าเดิมและข้อมูลทางน ้าที่
เกิดขึ นใหม่ ศึกษาผังเมืองนั นๆ ควรจะเข้าใจถึงจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูก บุคลากรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ
เจ้าของพื นที่ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล นายกเทศมนตรี 
เพราะกลุ่มคนเหล่านี อาศัยอยู่ในพื นที่และรู้จักพื นที่ดี๑๔๘  

จะต้องมีคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับงาน แต่ทุกวันนี 
เกิดปัญหาเลยท้าให้องค์กรน ้ามีปัญหา คือ เอาคนไม่รู้จักน ้าไปท้างาน บุคคลที่เหมาะสมในองค์กร
จะต้องสะอาดทั งข้างนอกคือร่างกายที่สะอาด ถ้าสะอาดภายในคือจิตใจที่สะอาดโดยอาศัยพระธรรม
เป็นเครื่องขัดเกลา ถ้าอยู่ร่วมกับคนในสังคม ในหน่วยงานก็ต้องมีน ้าใจต่อกัน คือ มีน ้าใจให้กัน 
แบ่งปันความรักให้กัน นี่คือบุคคลที่สังคมเราต้องการมาก คือคนมีน ้าใจ มิใช่อยู่แบบตัวใครตัวมัน๑๔๙ 
บุคคลที่ เหมาะสมที่จะมาท้างานในด้านนี จะต้องมีอ้านาจในการตัดสินใจ เป็นคนที่กล้าคิด  
กล้าตัดสินใจเอง เพราะปัญหาที่เกิดขึ นล้วนมาจากการขาดการตัดสินใจ รอการสั่งงานจากเบื องบน 
จะท้าให้การแก้ปัญหาที่องค์กรรับผิดชอบในพื นที่นั นอยู่ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกที่ถูกเวลา  

                                                           
๑๔๕ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 

เกิดความล่าช้า บุคคลที่เหมาะจะต้องมีความชัดเจนในด้านข้อมูลพื นที่ เช่น สามารถบอกเขต
สาธารณะประโยชน์ในพื นท่ีชุมชนได้ชัดเจน๑๕๐  

บุคคลที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการน ้าจะต้องมีความช้านาญและรู้จักพื นที่  
มีความรู้ความสามารถไปตามภารกิจที่รับผิดชอบ และต้องมีบุคลากรที่เพียงพอหรือมีกลุ่มตัวแทนที่มี
ความรู้ในท้องถิ่นท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บุคคลที่ท้างานด้านนี จริงๆคือคณะกรรมการ 
ของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า กรมน ้าบาดาล คนของส่วนงานน ้าตั งแต่ระดับบนจนถึงระดับ
ล่าง ต้องมาท้างานร่วมกัน ถ้าแยกกันเป็นสามหน่วยงาน ด้านบนมักจะมีปัญหากว่าด้านล่าง เพ่ือความ
เหมาะสมจะต้องมีกลุ่มเกษตรกรในพื นที่เข้ามา ก่อนที่น้าไปสู่การจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า เช่น กลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่๑๕๑ ตัวอย่างการจัดการบึงสีไฟ บุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาท้างานด้านนี ต้องเป็นผู้น้าที่มี
อ้านาจคือผู้ว่าราชการจังหวัด และจะต้องมีทีมงาน เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน เพราะ
การท้างานทุกอย่างถ้าเราเดินคนเดียวมันส้าเร็จยาก จ้าเป็นจะต้องมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายหรือสร้าง
เครือข่าย เครือข่ายไม่ใช่เฉพาะพื นที่หรือคนเท่านั น เครือข่ายควรเป็นองค์กรด้วยจะต้องสอดรับกัน 
งานจึงจะเดินไปในทางเดียวกัน จึงจะประสบผลส้าเร็จไปในทางที่ดีได้ ซึ่งบึงสีไฟมีพื นที่ใหญ่ ถ้ามี
ปริมาณน ้าเต็มความจุจะมีปริมาณมากมาย ซึ่งในปัจจุบันก็มีคนบุกรุกพื นที่บึงสีไฟ ซึ่งผมเองก็จะเป็น
คนไปจัดการด้วยตัวผมเอง ว่าในพื นที่ตรงนั นเป็นพื นที่สาธารณะ เป็นพื นที่บึงสีไฟ แต่เราเข้าไปก็ต้อง
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วย๑๕๒ ซึ่งคนในพื นที่จะรู้พื นที่จริงแต่ว่าการวางแผน ยุทธศาสตร์ต่างๆ
นั นต้องอาศัย พึ่งพาปัจจัยภายนอกหรือคนภายนอกช่วยในการวางแผน ช่วยในการคิดหรือด้าเนินการ
ต่างๆ สิ่งที่เขามองเห็นก็คือสภาพความเป็นจริง แต่วิธีการกระท้าบางอย่างนั นต้องอาศัยปัจจัย
ภายนอกมาช่วยด้วย จะได้เกิดเป็นองค์รวมหรือเป็นลักษณะการท้างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไปในทางเดียวกัน๑๕๓  

บุคลากรควรจะบูรณาการท้างานร่วมกันทั งในส่วนของท้องถิ่นใน ส่วนของภาครัฐ 
นั่นก็หมายความว่า ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ชลประทาน
จังหวัด เกษตรจังหวัด และในส่วนงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าถ้าจะปล่อยให้บุคลากรท้องถิ่น
ท้ากันเองก็ไม่ประสบผลส้าเร็จ เพราะท้องถิ่นไม่มีอ้านาจสั่งการภาครัฐ ภาครัฐเป็นคนก้ากับดูแล แต่ก็
ไม่มีอ้านาจสั่งการท้องถิ่นเช่นกัน เพราะฉะนั น การที่ด้าเนินงานให้ประสบส้าเร็จต้องไปคู่กัน  บุคคลที่
จะเข้ามาในส่วนของการบริหารจัดการน ้าคนๆนั นจะต้องมีภาวะผู้น้าขึ นมาก่อน ภาวะผู้น้าที่เกิดขึ น
หลายๆที่ในชุมชน บางคนเป็นเพราะเหตุการณ์ สถานการณ์บังคับ บางคนถูกเลือกมาเพราะว่ามี
ความรู้ มีความสามารถ มีอ้านาจ แต่ทั งหมดคนที่จะเข้ามาบริหารจัดการจะต้องมีภาวะผู้น้า ในภาวะ

                                                           
๑๕๐ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 

ผู้น้าต้องมีความหลากหลาย มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นคนดี๑๕๔ ถ้ามองในประเด็นนี การบริหารกิจการ
บ้านเมืองก็ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าของคนในจังหวัด ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องอ้านาจหรือเรื่องข้อบังคับการสั่งงานต่างๆในพื นที่ ต้องเป็นหน่วยงานระดับผู้ว่าราชการ
จังหวัดและเสริมด้วยการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆหรือแบ่งงานกันท้า ก็
ให้ชัดเจนในอย่าไปคิดว่าเป็นผลงานของใครคนหนึ่ง๑๕๕ บุคคลของการประปาภูมิภาคหรือคนที่จะเข้า
มาท้างานในองค์กร ถ้าเป็นเรื่องการบริหารงานทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการสูบน ้ามาก่อนๆที่จะ
ขึ นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือต้องรู้จักเรียนรู้งานและมีความเข้าใจในการท้างานก่อน ว่าหน่วยงานของ
เราท้าอะไร สรุปคือคนที่จะเข้ามาท้างานในหน่วยงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางมา
ก่อน เพ่ือง่ายต่อการท้างานตรงสายที่เรียนรู้มา ท้ายที่สุดต้องมีความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่งาน 
มีการสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของน ้าที่เกิดขึ น๑๕๖  

ผู้ที่มีประสิทธิภาพก็คือกระทรวงมหาดไทย เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั น 
คุมเรื่องการบริหารจัดการทั งทางตรงและทางอ้อม โดยการบริหารงานในพื นที่ ในพื นที่จังหวัดก็มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นพ่อเมือง เป็นผู้บริหารในเขตจังหวัด ก็คือเมืองๆหนึ่งซึ่งจะมีข้าราชการส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยแท้แล้วถ้าทุกคนฟัง ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ทุกหน่วยงาน ทุกส่วน
งานน้าเอานโยบายมาบูรณาการไปในทางเดียวกัน อย่าลืมว่าเรื่องน ้าเป็นเรื่องใหญ่ ที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน ชีวิต ทรัพย์สิน และการเกษตร  แต่ทุกวันนี เรามีกลุ่มเล็กๆมาบริหาร
จัดการน ้า ซึ่งน ้าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศโดยมีกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้าภาคเก้าในพื นที่ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เข้ามาบริหารจัดการเรื่องใหญ่ ถ้าสังเกตบนโลกใบนี จะมีน ้าอยู่ ๗๐% อีก 
๓๐% เป็นแผ่นดิน และถ้าเปรียบกับร่างกายของเราในตัวเราก็มีน ้า ๗๐% เช่นกัน ฉะนั นน ้ามีจ้านวน
มาก แต่เราใช้กลุ่มเล็กๆเข้ามาบริหารจัดการน ้าซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นกับสิ่งชีวิต ถ้าไม่มีน ้าสิ่งมีชีวิตตาย  
คนตาย ถ้ามีน ้าสิ่งมีชีวิตอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกัน๑๕๗ บุคลากรในหน่วยงานและภาคประชาชนที่มา
ร่วมงานกับเราจะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง การให้ความรู้แก่บุคลากรจึงเป็นสิ่งส้าคัญ  
เราจึงต้องลงไปให้ความรู้ในเบื องต้นก่อนที่จะเป็นการให้ความรู้เพ่ือส่วนรวม ก็คือภารกิจที่เราได้ลงไป
ช่วยเหลือหรือไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เราก็พยายามเข้าไปฝึกอบรมทุกปี ภาพหนึ่งที่เราได้เข้าไปเห็นก็
คือประชาชนที่เขาเคยประสบภัยเขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วม หรือให้ความสนใจและเขาก็จะเข้ามาแชร์
ความรู้ให้กับบุคคลอื่น ทุกวันนี เราอยู่กับสภาวะที่เราไม่สามารถสามารถคาดคิดได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับภัย
ต่างๆที่เกิดขึ นที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ น เช่น ภัยแผ่นดินไหว ดินโคนถล่ม สึนามิ ภัยทุกอย่างที่
กล่าวมาเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมืออยู่ตลอดเวลาท้าให้เราได้รับความร่วมมือกับภาคประชาชน
มากยิ่งขึ น๑๕๘  

                                                           
๑๕๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์ ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
ปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องการบริหารจัดการน ้า มีวิสัยทัศน์ เป็นคนดี กล้าตัดสินใจ มีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน มีจิตใจ
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อส่วนรวม 

๔.๒.๑.๕ ด้านโภชนสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในพื นที่ของจังหวัด
พิจิตรถือว่าเป็นพื นที่ๆไม่อดอยาก เพราะในอดีตพิจิตรมีชื่อเดิมว่าเป็นเมืองสระหลวง เป็นเมืองโอฆบุรี 
มีทรัพย์ในดินมีสินในน ้า มีทั งทรัพยากรที่เป็นพืช มีทรัพยากรที่เป็นแร่ธาตุ มีทองค้า มีแร่หลายชนิด 
ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล๑๕๙ การพัฒนาพื นที่โดยการสร้างแหล่งกักเก็บน ้าตามที่กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องไปนั น 
หน่วยงานจ้าเป็นต้องมีงบประมาณในการสร้าง เพื่อให้ตอบสนองและเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตต้องมี
การบริหารงบประมาณเพ่ือน้าไปสร้างในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
โดยการมองโครงการที่ส้าคัญๆ และที่จ้าเป็นควรจะท้าก่อน๑๖๐ เพราะด้านที่มีปัญหาคือด้าน
งบประมาณ พอชาวบ้านต้องการก็จะขอมาที่นี่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไว้เพ่ือให้รองรับ
โครงสร้างพื นฐานในพื น ที่เป็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการท้างานไม่สนองคน 
อยากจะท้าอะไรก็ท้า ไม่มองว่าอะไรควรท้า ไม่ควรท้าไปลอกโครงการมาจากที่อ่ืนมาใส่ในพื นที่
ตัวเอง๑๖๑ ปัญหาภัยพิบัติ น ้าท่วม น ้าแล้ง ถ้ามองอีกมุมหนึ่ งภัยต่างๆนี จะสามารถขับเคลื่อน
งบประมาณในพื นที่ที่มีอัตราการหมุนเวียนของเงินสูงมาก เพราะงบประมาณจากส่วนกลางลงไปใน
พื นที่นี มากขึ น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆจึงไม่ได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์และยั่งยืนเพราะมี
ความคาดหวังว่าจะได้รับงบประมาณตามมามากมาย๑๖๒ การแก้ไขปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเพ่ือ
อุตสาหกรรมและน ้าเพื่อการท่องเที่ยว ทางจังหวัดได้ท้าแผนขึ นมาเป็นนโยบายเกี่ยวกับประชารัฐ โดย
การขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้ ให้เหมาะแก่การประกอบอาชีพในพื นที่ 
เพราะพิจิตรเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น ้า คนในพื นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความต้องการใช้น ้าใน
การประกอบอาชีพ๑๖๓  

เกี่ยวกับเรื่องอาหารนั นประเทศไทยและพื นที่ของจังหวัดพิจิตรมีความสมบูรณ์ดี  
ในน ้ามีปลาในนามีข้าว ซึ่งแต่ละพื นที่ก็สามารถที่จะเพาะปลูกตามฤดูกาลได้ ในพื นที่ตรงนี การท้า  
อ่างเก็บน ้านั นมีความจ้าเป็น โดยใช้งบประมาณไม่มาก เพราะที่มีอยู่แล้วยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และน ้าที่ไหลหลากมาแต่ละปี มีปริมาณมากพอที่จะผันเข้าไปเก็บในอ่างที่จะสร้างขึ นได้
อีก ก็จะได้แหล่งน ้าต้นทุนเพิ่มขึ น ลดปัญหาน ้าท่วมและปัญหาภัยแล้งไปได้๑๖๔ องค์กรโดยทั่วไปก็ต้อง
อาศัยน ้าเป็นหลักคือน้ามาใช้เพ่ือการด้ารงชีวิตและเพาะปลูก ชีวิตเราส่วนตัวก็พ่ึงพาอาศัยน ้า เพราะ

                                                           
๑๕๙ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๓ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 

น ้าคือทรัพยากรที่ส้าคัญ พระบรมราชินีนาถทรงตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน ้า ฉันก็จะเป็นป่าเพ่ือ
ปกป้องน ้า นั่นคือการให้ความส้าคัญกับน ้า จะต้องท้าให้พื นที่เกิดความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก
อาหาร การจะเพาะปลูกอะไรก็ตาม ก็ต้องใช้น ้าด้วย ควรการจัดพื นที่การเพาะปลูกเรื่องการจัดการน ้า
เพ่ือการเกษตรและสร้างอาหารให้เกิดขึ นในพื นที่นั นๆให้ได้๑๖๕ โดยการค้นหาที่เหมาะสมที่จะท้าด้วย 
ควรท้าอย่างไรก็ได้ให้สามารถเก็บน ้าในฤดูกาลให้ได้และสามารถน้าไปใช้ได้ในฤดูแล้ง สามารถเก็บน ้า
ไว้ในพื นที่บ้าง ซึ่งในปัจจุบันเราจะรอแต่น ้าจากที่อ่ืน ในคลอง ในอ่าง ที่มีอยู่ในพื นที่ควรมีน ้าไว้ใช้นอก
ฤดูกาลด้วย ซึ่งในปัจจุบันที่เห็นคือการสร้างฝายกั นไว้ตามท้องถิ่น ในล้าคลอง พอถึงฤดูแล้งก็มีแต่ฝาย
กับคลอง น ้าไม่มีเก็บ ไม่มีเหลือ ไม่มีน ้าเข้าแต่ในฤดูฝนที่ไหลหลากมาในพื นที่นั นมีปริมารเยอะ อยู่ที่
การกักเก็บที่ยังไม่ดีพอ๑๖๖  

ฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดเลยมีความคิดที่จะท้าชลประทานเพิ่ม คือจะผันน ้าจาก
เขื่อนสิริกิติ์มาทางพิษณุโลก ฝั่งซ้ายกรมชลประธานมีการวางแผนไว้แล้ว  ศึกษาและออกแบบไว้
เรียบร้อยแล้ว เคยจะเปิดโครงการหลายครั งแล้วแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วย รัฐบาลมอง
ว่าน ้าในเขื่อนสิริกิติ์แค่ใช้ในพื นที่ที่น ้าผ่าน คือ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และน้าน ้าไปเก็บที่เขื่อน
เจ้าพระยาเพื่อรอระบายให้กลุ่มภาคกลางตอนบนอีก กลุ่มนี ก็เอาน ้าจากเขื่อนสิริกิติ์ไปใช้ด้วยซึ่งมีพื นที่
มาก เขามองว่าถ้าเปิดพื นที่เพ่ิม ก็จะมีน ้าต้นทุนที่ไม่พอแน่นอน ควรศึกษาสภาพพื นที่ให้ดีก่อนที่จะ
เข้าไปจัดการหรือลงมือปฏิบัติงานนั นๆ ในพื นที่จะต้องมีแหล่งน ้าที่ดี มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน จะต้องสร้างแหล่งน ้าต้นทุนให้มากขึ น ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นพื นที่ลุ่มน ้า
เจ้าพระยาตอนบน มีน ้าผิวดินใช้เพียงพอต่อความต้องการในเขตของพื นที่ลุ่มน ้าภายในจังหวัด และ
นอกเขตแม่น ้าก็มีน ้าใต้ดินซึ่งมีการขุดเจาะบ่บาดาลเพ่ือน้ามาใช้ในการด้ารงชีวิตได้๑๖๗ ถ้าเป็นฤดูน ้า
หลากควรส้ารวจช่วงเวลาของน ้าที่มาให้ชัดเจน ก่อนที่น ้าป่าจะไหลหลากเข้ามาแล้วเราก็ไปส้ารวจ
ประตูเปิด-ปิดที่สร้างไว้เพ่ือระบายน ้าและกักเก็บน ้าให้ใช้งานได้ จะได้มีน ้าไว้ใช้หลังฤดูน ้าในช่วง
แล้ง๑๖๘ ถ้ามีการพัฒนาบึงสีไฟที่ดีขึ น ก็จะท้าให้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้ ต้องท้าให้บึงสีไฟมี
น ้า ถ้าหากว่าฤดูแล้งน ้าไม่มีเก็บเลย ดินในบึงก็จะเกิดการแตกระแหงตามมา ถ้าเจอแบบนั นระบบ
นิเวศก็ไม่เหลืออะไร เพราะฉะนั นควรจะมาดูพื นที่ในเวลาปัจจุบันก่อนที่จะมีการพัฒนาเพราะว่าวัน
เวลาเปลี่ยนไปแล้ว พื นที่เปลี่ยนไปด้วย ท่านก็จะมองในเรื่ องของการบริหารจัดการน ้าของจังหวัด
พิจิตรซึ่งบึงสีไฟจะต้องเป็นโครงการที่ส้าคัญและจะท้าให้เป็นรูปแบบ เป็นรูปธรรมโดยความมุ่งหวัง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด๑๖๙  

                                                           
๑๖๕ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา  ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 

ในพื นที่เริ่มมีการท้าฝายชะลอน ้าที่คลอง แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ในพื นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่หน่วยงานเราได้ลงพื นที่ไปท้าให้กับภาคประชาชน ถ้า
กรณีที่มีชาวบ้านบอกว่าไม่มีพื นที่ในการกักเก็บน ้าหรือไม่มีพื นที่ที่จะท้าเกี่ยวกับเรื่องน ้า ก็ต้องไปคุย
กันว่าในบริเวณนั นมีแหล่งน ้าสาขาหรือสายน ้าอ่ืนในเขตชุมชนนั นบ้างหรือไม่ เราก็จะลงไปดู  เช่น 
โครงการขุดสระในคลองหน้าบ้านหรือคลองหลังบ้าน ตามจุดที่มีคลองเราก็ขุดสระในคลองไว้ใช้ซึ่งได้
ทั งเรื่องการได้น ้าไว้ใช้และเรื่องอาหารด้วย เช่น มีสัตว์น ้าขังอยู่ในนั นและสามารถมีปลาให้จับได้คือ
การสร้างบ่อดักนั่นเอง ทั งดักน ้าและดักสัตว์น ้า พื นที่ที่เราท้าไว้ก็จะสามารถช่วยเราได้ในฤดูแล้ง๑๗๐ 
ตอนนี เป็นช่วงระยะแรกที่เราเข้าไปท้างานแล้วก็ประสบกับปัญหาค่อนข้างเยอะ ทั งเรื่องโครงสร้างการ
บริหารจัดการและเรื่องการประสานงานในพื นที่ การให้ความร่วมมือของชาวบ้าน ยังมีปัญหาอยู่
ค่อนข้างเยอะ แต่สิ่งที่เราได้รับแล้วท้าให้เรามีก้าลังใจก็คือ อย่างน้อยๆ เราก็ได้พื นที่บางส่วนที่เข้ามา
ร่วมกับเราอยู่บ้าง และก็เกินความคาดหมาย คือ จังหวัดพิจิตรมีหนึ่งชุมชนคือ ต้าบลบางลาย เป็นชุมชน 
ที่เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิอุทกพัฒน์มาก่อนๆ ที่เราจะเปิดศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร ถือได้ว่า
จังหวัดพิจิตรโชคดีท่ีมีชุมชนต้นแบบอยู่หนึ่งที่นั่นคือ ต้าบลบางลาย เป็นต้นแบบให้เราได้พากลุ่มอ่ืนได้
ไปดูงานได้ด้วย ต่อไปเราตั งเป้าหมายไว้ให้มีตัวแทนหนึ่งอ้าเภอหรือหนึ่งต้าบล เป็นชุมชนต้นแบบให้ได้๑๗๑ 
เราก็ต้องมีการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสม ใช้น ้าให้เหมาะสมเสร็จแล้วก็ดูความต้องการของตลาด ถ้าท้า
แล้วตลาดต้องการก็จะท้าให้ชีวิตเราด้ารงอยู่ได้อย่างดีด้วย อย่างที่ในหลวงท้าให้ดู เราควรน้อมน้าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ
เหล่านี  ส้าหรับเรื่องอาหารจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่เป็นอยู่ ต้องดูธรรมชาติเราอยู่ตรงนั นเราควรจะ
ปลูกอะไร ถ้าไปปลูกในสิ่งที่ปลูกแล้วมันไม่ขึ นมันก็ขาดทุน เพราะฉะนั นเราต้องดูว่าพื นที่ของเรา 
เหมาะกับการปลูกอะไร ท้าอะไร ซึ่งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กับธรรมชาติ๑๗๒ ก็ต้องมองไปที่บึงสีไฟถ้ามี
น ้าเต็มบึง หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนจะได้อาศัยน ้าจากที่นี่มาก และอีกอย่างคนใดที่มีพื นที่เป็น
ของตัวเองก็ควรที่จะเสียสละพื นที่ในการขุดบ่อ อย่างน้อยในบ้านหรือในพื นที่ตัวเอง ก็จะมีแหล่งน ้า
เป็นของตัวเอง ก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินที่ดีด้วย จะท้าให้บ้านน่าอยู่ หน่วยงานน่าอยู่ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงคือมีพื นที่น ้า ถ้ามีน ้าก็อยู่ได้ เราสามารถใช้ผลประโยชน์จากน ้าได้๑๗๓ จังหวัดพิจิตร
ถ้าอยู่ในเมืองหลักๆ ก็จะใช้น ้าผิวดินขึ นมาท้าประปา แต่ในท้องที่ท้องถิ่นโดยทั่วไปก็ใช้น ้าใต้ดินในการ
ท้าประปา ซึ่งปัญหาที่เกิดจากน ้าบาดาลจะมีปัญหาเรื่องหินปูนตามมา ส่วนน ้าผิวดินไม่มีปัญหา น ้าบาดาล
จะมีปัญหาอยู่เรื่องหินปูนที่เกาะอยู่ตามพื นหลังจากที่มีการเปิดใช้ หินปูนจะฝังตามวัสดุอุปกรณ์ ก็จะท้าให้
อุปกรณ์ท่ีเราใช้เกี่ยวกับเรื่องน ้าพังเสียหายได้ง่าย ซึ่งสภาพน ้าทั่วไปทั งประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ
ของเรา การใช้น ้าผิวดินจึงดีกว่าน ้าใต้ดิน แต่ต้องสร้างน ้าผิวดินให้เพียงพอต่อการน้ามาใช้ด้วย๑๗๔  

                                                           
๑๗๐ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการน้ามา
บริหารจัดการ พนักงานมีค่าตอบแทนจากการท้างานที่เหมาะสม มีสวัสดิการอ่ืนๆที่ดี หน่วยงานมีการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือให้มีเครื่องอุปโภคบริโภค มีอาหารที่ดีมีประโยชน์ และเพียงพอต่อความ
ต้องการ การท้างานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้เช่นกัน 

๔.๒.๑.๖ ด้านอุตุสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในพิจิตรก็จะมีสาม
ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน แต่ทุกวันนี โลกเปลี่ยนไปมีฤดูกาลที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถพบเห็นกัน
ทั งโลก ในพิจิตรก็ถือว่าเป็นไปตามกลไก แต่พื นที่ของจังหวัดพิจิตรนั นมีโชคดีอย่างหนึ่งคือ สภาพพื นที่
ของจังหวัดพิจิตรอยู่ตอนกลางของประเทศไม่หนาวจนเกินไป ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป เพราะไม่เคยมีข่าว
ว่าคนพิจิตรหนาวตายหรือร้อนตาย สภาพพูมิอากาศถือว่าเอื อต่อการด้ารงชีวิตหรือเอื อต่อการอยู่
อาศัย และเหมาะต่อการด้ารงอยู่ของปศุสัตว์หรือพันธ์พืชต่างๆได้ คือไม่มีอากาศแปรปรวน ถ้า
แปรปรวนก็แปรปรวนทั งประเทศ โดยสภาพของตัวมันเองมันไม่มี เพราะว่าบางจังหวัดเราเคยได้ยินว่า
ฝนแปดแดดสี่ แต่จังหวัดของพิจิตรนั นถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องสภาพ
อากาศอยู่แล้วสะดวกสบาย ไม่มีทะเลไม่มีคลื่นลม๑๗๕ แต่เป็นจังหวัดที่พื นที่ต่้ากว่าจังหวัดอ่ืนคือ ต่้า
กว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก เพราะฉะนั นน ้าป่าที่ไหลหลากมา ก็จะ
ไหลลงมาสู่จังหวัดพิจิตรก็จะท้าให้จังหวัดเกิดปัญหาน ้าท่วมตามมา ซึ่งก็ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมมาก
เพราะว่าพื นท่ีต่้ากว่าเขา๑๗๖ ในพื นที่จึงต้องสร้างแหล่งน ้าให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ พอถึงฤดูกาลน ้า
ไหลหลากมาคูคลองเดิมที่มีอยู่แล้วก็ให้สามารถรับปริมาณน ้าในแต่ละปีได้พอ สามารถกักน ้าเก็บน ้าใน
ฤดูกาลได้ จะต้องออกแบบหรือสร้างคูคลองให้มีการรักษาระบบนิเวศไปด้วย เช่น ปลูกต้นไม้ตามคัน
คลอง เพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศใหม่ๆขึ น เสริมความแข็งแรงของคูคันคลองได้อีกทางหนึ่ง ถ้าเป็น
ทฤษฎีของในหลวงก็จะมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษากันพังทลายของคันคลอง ก็ต้องช่วยกันดูแลพื นที่ 
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไปร่วมสนับสนุนใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื นที่ให้เกิดความสวยงาม๑๗๗ การก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองต้อง
ท้าตามแผน การด้าเนินงานตามแบบของโยธาฯ ก็จะมีการแก้ไขแบบเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตาม
สภาพพื นที่ จะได้ไม่เกิดความเสียหายเมื่อถึงฤดูกาล ถ้าเป็นการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ในระยะแม่น ้าก็
พอท้าได้ แต่ถ้าอยู่นอกพื นที่แม่น ้าต้องอาศัยน ้าฝนอย่างเดียว คือ ต้องสร้างแก้มลิงไว้ เมื่อน ้ามาก็ให้
เก็บพอถึงฤดูแล้งก็น้าน ้าออกมาใช้ซึ่งในหลวงท่านทรงตรัสไว้แล้ว๑๗๘  

การใช้ชีวิตในทุกๆ วันเราจะต้องอาศัยน ้าท้านา ท้าการเกษตร สิ่งที่ต้องท้าคือสร้าง
แหล่งน ้าเพื่อเก็บน ้าตามฤดูกาลและต้องมีการรักษาแหล่งน ้าหรือพื นที่อย่าท้าให้น ้าสกปรก อย่าทิ งขยะ
หรือสิ่งของต่างๆ ลงแม่น ้า ในฤดูน ้ามาจะมีอันตรายบางทีตายเพราะน ้าก็ยังมี ตรงไหนควรไปไม่ควรไป 
ควรท้าไม่ควรท้า ควรใช้ไม่ควรใช้ น ้ามีคุณก็จริงเราก็ต้องรู้คุณของน ้า เราต้องให้ความจ้าเป็นและให้
ความส้าคัญแก่น ้า คือใช้อย่างรู้จักประมาณ รู้จักพอเพียง ใช้อย่างประหยัดด้วย ต้องไม่ท้าร้ายมัน
                                                           

๑๗๕ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๗๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 

เพราะมันให้ความส้าคัญกับเรามาก๑๗๙ ในปัจจุบันเกิดปัญหาภัยแล้งเพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติมีมากขึ น จึงต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการด้านนี รวมอยู่ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
ทั งทางตรงและทางอ้อมเก่ียวกับเรื่องน ้า การบริหารจัดการที่ดีจึงต้องมีเพราะว่าระบบนิเวศ ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปด้วยจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและฤดูกาล แต่จังหวัดพิจิตร
โชคดีท่ีอยู่ในพื นท่ีราบลุ่มแม่น ้าจึงเกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนน ้านิดเดียว๑๘๐  

เรื่องสภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรือฤดูกาลในพื นที่ของพิจิตรก็ขึ นอยู่กับโลกซึ่ง
บางพื นที่ก็จะมีการตัดไม้ท้าลายป่าเยอะ ก็ส่งผลท้าให้สภาพพูมิอากาศหรือฤดูกาลเกิดวิกฤติหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความแปรปรวนเกี่ยวกับฤดูกาลด้วย๑๘๑ ปัญหาที่เกิดในบางพื นที่ คือการไม่มี
แหล่งน ้าต้นทุน จึงมีการคิดที่จะสร้างแหล่งน ้าต้นทุนขึ นมาใหม่ เพื่อให้เกิดระบบชลประทานใหม่ๆเพ่ือ
ลดปัญหาภัยแล้ง ถ้าเกิดขึ นจริงพื นที่ที่ได้รับประโยชน์ก็จะเพ่ิมขึ น ที่จริงน ้าต้นทุนก็คืออ่างเก็บน ้าที่มี
อยู่ในที่ต่างๆ พูดถึงการสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ก็จะมีคนต่อต้าน หน่วยงาน องค์กรมาต่อต้าน 
ภาครัฐก็ต้องพิจารณากันว่า เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ก็ต้องดูกันหลายๆมิติ เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาในภายหลัง๑๘๒ ซึ่งในบางครั งที่มีปัญหาเกิดขึ นเพราะว่าการบริหารจัดการน ้าได้ไม่ดีพอเพราะ
ฤดูกาลและสภาพของดินฟ้าอากาศไม่เอื อต่อการด้าเนินงานให้ดีได้ เพราะต้นทุนน ้าที่มีอยู่อย่างจ้ากัด
ด้วยเลยท้าให้การบริหารจัดการน ้าอาจมีปัญหา ปัญหาการบริหารจัดการน ้าของเรายังไม่ดีพอ ทั งๆที่
ปริมาณน ้าในแต่ละปีมีเยอะมากจากข้อมูลน ้าที่มี แต่การบริหารจัดการน ้าของเราคือเราปล่อยน ้าลงไป
ผลักดนัน ้าทะเลหรือปล่อยไปเพ่ือระบายออกช่วงวิกฤติในบางพื นที่บางจุดที่อยู่บริเวณปลายน ้า ก็ต้อง
มองกันตั งแต่ต้นน ้าลงมาด้วย อย่างที่พื นที่พิจิตรอยู่ในพื นที่กลางน ้าจะเกิดปัญหาน ้าท่วมประจ้า 
ปัญหาน ้าแล้งก็มี น ้าเสียไม่ค่อยมีเพราะไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่๑๘๓ โดยที่หน่วยงานนี จะมี
ภารกิจที่รับผิดชอบคือ การอนุรักษ์และพัฒนาฟ้ืนฟูต้นน ้า เป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือเป็นแหล่งน ้า
ต้นทุนในการกระจายน ้า เพ่ือการกระจายน ้าลงสู่พื นที่เกษตรเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่อไป๑๘๔  

ในบางพื นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพราะฉะนั นบ่อ
บาดาลมีความส้าคัญ ในพื นที่จังหวัดพิจิตรมีการขุดเจาะบ่อบาดาลก็เพ่ือเกษตรกรรม เพ่ืออุปโภค เพ่ือ
บริโภค เพ่ือธุรกิจ แต่ด้านธุรกิจของยังมีน้อยและท้องถิ่นขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการท้าประปาหมู่บ้าน
เป็นเรื่องส้าคัญ ซึ่งบางจุดก็น่าเห็นใจอย่างที่บริเวณเขาทราย มีปริมาณน ้าบาดาลน้อยสุดก็มักจะเกิด
ปัญหาภัยแล้ง๑๘๕ เราก็ต้องมาสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการด้าเนินชีวิตถ้าเราไม่
                                                           

๑๗๙ สมัภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 

ท้าไม่สร้างก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการน ้าทันที เพราะการบริหารจัดการน ้าเราจะมองถึงเรื่อง
ผลกระทบที่เกิดขึ นกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย๑๘๖ ปรากฏว่าในพื นที่จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่น ้ามาก็จะ
ท่วม แม่น ้ายมจะหนักเป็นอย่างนี ทุกปีจนกระทั่งเรียกว่าเป็นความเคยชินไปแล้ว เรียกว่าคนที่อยู่ใน
พื นที่ต้องรับสภาพ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตต้าบลรังนกที่ขึ นชื่อลือชาหรือว่ากี่ปีๆ  ก็คือรังนก
ท่วม ด้วยสภาพพื นที่ว่าเป็นแอ่ง เป็นที่ราบลุ่มรับน ้าๆ แม่น ้ามาก็ท่วมทุกปี ประชาชนบอกว่าน ้าท่วม
ดีกว่าน ้าแล้ง เขามีอาชีพด้วย ถ้าน ้าแล้งเขาอดตาย แต่ถ้าน ้าท่วมเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะได้จับปลา ได้ท้า
ปลาร้า ได้มีอาชีพ ในเรื่องของกระแสน ้าที่เข้ามาก็น้าพาความอุดมสมบูรณ์มาด้วย แต่เขาก็ต้องยอมรับ
และปรบัตัวเองให้อยู่ให้ได้กับธรรมชาติด้วย ซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ในพื นที่นั นจะเป็นบ้านลักษณะที่มีเสาสูง 
เพ่ือที่เขาจะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติที่มันเกิดขึ น น ้าท่วมก็มีความเดือดร้อนแต่ที่อยู่ได้
เพราะมีความเคยชิน ซึ่งเขาเกิดมาก็เจอเลย เขาก็พยายามจะปรับตัวที่จะอยู่กับมันให้ได้ นั่นก็คือวิธี
ชาวบ้านที่เป็นอยู่ในตรงนั นด้าเนินชีวิตอยู่ ซึ่งบางทีภาครัฐจะเอาความทุกข์มายัดให้กับเขาทั งทั งที่เขา
ไม่ได้ทุกข์ ไม่ได้ล้าบากอะไรมากมาย เขาอยู่กันได้เช่น พื นที่อ้าเภอทับคล้อก็เหมือนกัน น ้าที่มาท่วม
เพราะว่ามันหลากมามันไม่ได้ท่วม ถ้าน ้าท่วมก็คือต้องหนึ่งเดือนขึ นไป แต่ถ้าน ้าหลากก็คือหมายความ
ว่ามันระบายไม่ทัน น่าจะเป็นส่วนปัญหาของโซนฝั่งอ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอสากเหล็ก อ้าเภอวังทราย
พูน อ้าเภอดงเจริญ โซนที่อยู่เขตติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์แบนั นคือน ้าหลาก แล้วก็จะประสบ
ปัญหาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ จะสังเกตได้เลยว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ แต่สื่อที่ออกว่าวิกฤติอย่างนั น วิกฤต
อย่างนี  ท่วมหนัก บางทีสื่อก็ตีข่าวแบบเกินไปเพราะสื่อไม่รู้พื นที่เท่าคนในพื นที่ ถ้าเราเป็นคนในพื นที่
เราจะรู้เลยว่าสภาพปัญหาเป็นอย่างนี ๑๘๗  

เมื่อฤดูกาลมีความหลากหลาย คือ มีทั งฤดูฝน ฤดูแล้ง เราควรท้าอะไรในพื นที่ ฤดู
น ้าเราก็เข้าไปส้ารวจปริมาณน ้าที่มา กระแสน ้า ทางน ้า เราควรเข้าไปเก็บข้อมูลไว้ ส่วนฤดูหนาวเราก็
ต้องมีการฟ้ืนฟูซ่อมแซม พอถึงฤดูแล้งเราก็เอาข้อมูลจากฤดูฝนที่เราได้เก็บข้อมูลมา เพ่ือที่จะเอามา
ท้าเป็นนโยบายและแผนในการพัฒนาฟื้นฟูในช่วงต่อไป เพราะฉะนั นประเด็นส้าคัญคือในช่วงฤดูฝนใน
แต่ละปีเราควรเข้าไปเก็บข้อมูล ถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าฤดูหนาวเราก็ไปวางแผน ฤดูแล้งแล้วก็ลงมือ
ท้า๑๘๘ ยกตัวอย่าง บึงสีไฟเมื่อก่อนสวยงามเพราะน ้าไหลเข้าตามธรรมชาติ เพราะพื นที่เป็นแอ่ง แต่
ทุกวันนี แต่ท้าไมน ้าไม่ไหลเข้าเพราะว่าถนนล้อมรอบเมือง ไปขวางทางน ้าๆ  จึงเปลี่ยนเส้นทาง 
เพราะฉะนั นถ้าเราจะสร้างเราก็จะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้คนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้ เ มื่อ
ต้องการสร้างถนนจะต้องท้าสะพานให้น ้าลอดไปได้ แต่การสร้างบ้านก็เป็นเรื่องยากเพราะถูกบังคับไป
ด้วยเรื่องของงบประมาณเช่น ที่อยู่ตรงนี เราก็ต้องสร้างตรงนี  ที่มันต่้าก็ต้องถม ถ้าเราไม่ถมที่น ้าก็จะ
ไหลเข้าท่วมบ้าน เพราะฉะนั นน ้าก็ต้องมาอยู่ดี ถ้าตามหลักฮวงจุ้ยน ้าซึ่งเป็นอุบายเป็นศาสตร์ของจีนที่
ไม่ให้ขวางทางลม ไม่ขวางทางน ้า กลายเป็นดีลมไหลผ่าน ลมไหลผ่านเข้าประตูนี ออกประตูนั น เข้า

                                                           
๑๘๖ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 

ประตูนั นออกมาหน้าต่างนั น ก็ท้าให้บ้านไม่อับชื น แต่เป็นการสร้างความเชื่อคนจะได้ปฏิบัติตาม ถ้า
ท้าไม่ดีบ้านนั นก็ไม่น่าอยู่อาศัยเหมือนกัน ถ้าเราออกแบบนั นแล้วท้าให้มันดูเข้ากับธรรมชาติที่เป็นอยู่ 
เข้ากับพื นที่ เราก็สามารถอยู่กับสิ่งเหล่านั นได้๑๘๙ ในสภาพอากาศที่เป็นอยู่ในพื นที่ก็ไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งในพื นที่ ในจุดนี ก็มีปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของโลก ก็
พยายามคิดที่จะหาแผนส้ารองคือการประปาส่วนภูมิภาคคิดที่จะซื อที่ เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือ
เป็นแหล่งน ้าส้ารอง ซึ่งตอนนี เราท้าสัญญา ท้าแผนไว้กรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องน ้ากับ
ท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนต้าบลหอไกร ซึ่งมีบึงน ้าดิบบนดินอยู่ในพื นที่ของท้องถิ่นนี  เพ่ือส้ารอง
ใช้ในยามฉุกเฉิน นี่คือแผนที่เราได้วางไว้แต่ที่แน่ๆเราต้องมีพื นที่น ้าดิบเป็นของตัวเองเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ น๑๙๐ เพราะฉะนั นเราต้องพยายามท้าเข้าใจว่าในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกันเรา
อย่าพ่ึงไปคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เคยเป็น ซึ่ งมันมีตัวแปรส้าคัญอย่างอ่ืนอีกมากมาย 
ส้าหรับปัญหาเกี่ยวกับภัยต่างๆของจังหวัดพิจิตร ส่วนมากก็จะมีแต่ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ส่วนปัญหา
ภัยอย่างอ่ืนก็มีน้อย เพราะสภาพพื นที่ไม่ได้มีสภาพพื นที่ที่น่ากลัวเหมือนอย่างจังหวัดอ่ืน ไม่ได้อยู่ใน
พื นที่ลาดเอียงมากนัก ไม่ได้อยู่ในพื นท่ีป่า ไม่ได้อยู่ในพื นท่ีเสี่ยงภัยทางทะเลหรือภัยแผ่นดินไหว ฉะนั น
ปัญหาหลักๆของพิจิตรก็มีอยู่สองอย่าง๑๙๑  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
อุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นตั งอยู่ในพื นที่ที่เป็นภูมิประเทศที่ดีมีฤดูกาลที่
ไม่เปลี่ยนจนเกินไปเป็นไปตามสถานการณ์โลก มีสิ่งแวดล้อมภายในที่ดี ปราศจากเสียงรบกวนอ่ืนๆ ไร้
ปัญหามลพิษทางอากาศ ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการท้างาน 
และที่ท้างานมอีากาศทีถ่่ายเทได้สะดวก 

๔.๒.๑.๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส้าหรับคนพิจิตร
นั นมีการด้ารงชีวิตที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พิจิตรเป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นจังหวัดที่ท้าเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ มีอุตสาหกรรมบ้างเล็กน้อยและคนพิจิตรก็ไม่มีสถานบันเทิงใหญ่โต ก็จะใช้ชีวิตเรียบง่าย พิจิตร
ยังไม่มีมหาวิทยาลัย พิจิตรนั นยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ๆทุกคนต่างหลั่งไหลกันเข้ามา เพราะเคยมี
ข้าราชการที่ถูกโยกย้ายเข้ามาในจังหวัดพิจิตรบอกว่า เมื่อถึงเวลาหกโมงถึงสองทุ่มในตัวเมืองเงียบ
สนิท แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพิจิตรนั นเป็นจังหวัดที่เงียบเหมาะแก่การอยู่อาศัย เพราะฉะนั น ถ้าคุณ
ต้องการอยู่แบบสงบไม่มีแรงยั่วยวนกวนใจจังหวัดพิจิตรจึงเหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือการด้ารงชีวิต 
คนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายหลีกหนีสถานเริงรมณ์ ต้องเลือกมาอยู่จังหวัดพิจิตร เพราะเป็น
จังหวัดที่ไม่ใหญ่ จะเป็นชุมชนเมืองก็ไม่ใช่เป็นชุมชนชนบทก็ไม่เชิง เพราะมันเป็นเมืองปิด เมื่อเป็น
เช่นนี ชีวิตความเป็นอยู่ของพิจิตรซึ่งเป็นเมืองเล็กๆก็ท้าให้จากหัวตลาดยันท้ายตลาดพอที่จะรู้จักกัน
เกือบหมด เพราะเป็นเมืองไม่ใหญ่ใครต้องการความสันโดษพิจิตรก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การ

                                                           
๑๘๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

ด้ารงชีวิตด้าเนินชีวิต๑๙๒ ในพื นทีน่ี ถ้าไม่เกิดปัญหาภัยแล้งขึ น การส่งน ้าของชลประทานก็ถือว่าส่งเป็น
ปกติดี และมีแหล่งที่สามารถเก็บน ้ามากถึงสามสาย ตามบ่อของชาวบ้านก็พอมีบ้าง มีขังไว้ใช้ได้บ้าง 
ถ้าชาวนารู้จักใช้และรู้จักบริหารจัดการการใช้น ้าที่ดีก็สามารถยืดอายุการใช้น ้าไปถึงฤดูกาลใหม่ได้เลย 
การบริหารจัดการน ้าของระบบชลประทานในภาพรวมของจังหวัดถือว่าจัดการได้ดีในพื นที่ที่ระบบ
ชลประทานถึง แต่ถ้าอยู่นอกพื นที่ของระบบชลประทานก็ยังมีปัญหาการส่งน ้า๑๙๓ เพราะว่าตั งแต่
เริ่มต้นมีระบบชลประทานในพื นที่มาชีวิตก็ดีขึ นเรื่อยๆ สภาพแวดล้อมด้วย และมีน ้าอยู่ตลอดแต่ ถ้า
เกิดปีไหนแล้งก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีเช่นกัน ต้องมีการสร้างระบบชลประทานเพ่ิมเติมในพื นที่ที่เหลือ 
เพราะว่ามีผลต่อการด้าเนินชีวิต ต่อการประกอบอาชีพมาก และการคมนาคมทางบกและทางน ้าก็ต้อง
ท้าให้สัมพันธ์กันด้วย๑๙๔  

การใช้ชีวิตหรือความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นท่ีต้องการน ้าในการประกอบอาชีพ
และด้าเนินชีวิต เมื่อเรารู้ว่าน ้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญ เพราะว่าน ้ามีขึ นมีลง มีมากมีน้อย จะต้องมีการ
บริหารให้มันพอดี เวลาน ้าน้อยก็ไม่ปล่อยให้น ้าแห้งจนหมด เวลาน ้ามากก็อย่าให้เต็มจนล้น จึงต้องมา
จัดการน ้ากันทั งระบบ๑๙๕ ซึ่งระดับจังหวัดหรือระดับชาติจะต้องท้าแผนหรือนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าให้ชัดเจนเลย ซึ่งการจัดการน ้าของประเทศจะมี ๖ 
ยุทธศาสตร์คือ หนึ่ง จัดการน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค สอง การสร้างความมั่นคงทางภาพน ้า ต่อการผลิต
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สาม การจัดการน ้าท่วม น ้าแล้ง อุทกภัย สี่ การจัดการเรื่องคุณภาพน ้า 
ห้า การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน และ หก การบริหาร
จัดการของเราก็จะท้าภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์๑๙๖  

พิจิตรเป็นพื นที่เกษตรกรรม เพราะฉะนั นน ้าเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก ถ้าไม่มีน ้าก็จะท้า
การเกษตรไม่ได้ซึ่งเรื่องที่ส้าคัญ เขื่อนหรืออ่างเก็บน ้าก็มีความจ้าเป็นในการสร้างและเขื่อนต่างๆยัง
สามารถที่จะสร้างพลังงานได้อีก เราก็จะไม่ต้องซื อพลังงานจากต่างประเทศ๑๙๗ ถ้ามองถึงสภาพพื นที่
ตามหลักภูมิศาสตร์ที่เขาอาศัยอยู่ เขาก็มีความพึงพอใจที่จะอยู่แบบนั นด้วย คือ ถ้าน ้าท่วมเขาก็มี
อาชีพ น ้าแล้งก็มีอาชีพ การปรับสภาพเพ่ือให้อยู่กับพื นที่ให้ได้ก็สามารถมีความสุขได้ คนจังหวัดพิจิตร
พอถึงฤดูน ้าเขาก็จะมีเรือเพ่ือการด้าเนินชีวิตของเขาอยู่อย่างปกติ เช่น ทุกบ้านในบริเวณพื นที่แม่น ้า
ยมหรือแม่น ้าน่าน เขาปรับสภาพชีวิตของเขาให้อยู่กับฤดูน ้าอยู่แล้ว ซึ่งคนในพื นที่เมื่อน ้ามาเขาไม่ได้
เกิดความเดือดร้อนอะไร เขาก็มีอาชีพส้ารองหรืออาชีพประจ้าในฤดูน ้าหลาก นั่นก็คือการหาปลาหรือ
ประมงน ้าจืดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เช่น เขามีเรือเขาก็สามารถเอาเรือมาใช้เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตได้ ซึ่งคนในพื นที่น ้าก็สามารถปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี๑๙๘  

                                                           
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

การด้าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า ก็คือการใช้
ชีวิตอยู่บนพื นฐานของการด้ารงชีวิตที่ให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติให้ได้ไม่ว่าจะฤดูอะไรก็ตาม นั่นก็คือ
การปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมตัวเอง เตรียมพร้อมพื นที่ เตรียมพร้อมที่อยู่ที่อาศัย ที่ท้ากิน ว่าฤดูแล้งจะ
ท้าอะไร ฤดูฝนจะท้าอะไร ฤดูหนาวจะท้าอะไร ก็จะอยู่ภายใต้ธรรมชาติ มนุษย์ต้องอยู่ควบคู่กับ
ธรรมชาติ เพียงแต่เราจะบริหารจัดการในตัวเรา ชีวิตเราอย่างไร เพราะฉะนั นเราจะต้องพัฒนาตัว
เรา๑๙๙ มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ในช่วงฤดูฝนก็คือ มีอาชีพพื นบ้านขึ นมาคือการจับสัตว์น ้า ในฤดู
น ้าหลากจะสังเกตเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตนั นจะมีอาชีพในการจับสัตว์น ้าคือหาปลาและอ่ืนๆ ทดแทน 
การท้าการเกษตรจะเห็นได้ว่าอาชีพนี สามารถสร้างรายได้ให้เขาได้มากมายเลยทีเดียว บางคน บาง
ครัวเรือน มีรายได้ต่อวันมากกว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน เพราะฉะนั น กลุ่มคนในพื นที่ตรงนี เขาจะมี
ความสุขมากที่น ้าได้หลากมาในบริเวณพื นที่เขา แต่ถ้าปีไหนน ้าไม่มาเขาก็สูญเสียรายได้ตรงนี ไป 
ปริมาณน ้าที่ท่วมขังในพื นที่บริเวณตรงนี  ไม่ต่้ากว่าสองเดือนก็สามารถท้าให้เขามีอาชีพในการหาปลา
ได้ไม่น้อยกว่าสองเดือนเช่นกัน สรุปว่าตรงนี ส่วนนี ก็คือเป็นวิถีของเขา เป็นวิถีชีวิตของคนในพื นที่ซึ่ง
เวลาน ้าท่วมหรือหลากมา ถ้าท้าการเกษตรก็อย่างที่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องความเสียหายของพืชผล
การเกษตรแต่ก็ยังเป็นประเด็นย่อย เพราะคนในพื นที่เขาปรับวิถีชีวิตอยู่แล้ว แต่สภาพปัญหาที่เกิด
ขึ นมาต้องยอมรับว่าแม่น ้ายมไม่สามารถควบคุมปริมาณน ้าได้เลยเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุหรือของ
ชลประทานว่าน ้าได้ไหลลงมาจากจังหวัดสุโขทัย ทางจังหวัดพิจิตรเราก็ต้องเตรียมมือตั งรับอย่างเดียว
ไม่สามารถท้าอะไรไปได้มากกว่านี ๒๐๐ เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาน ้าท่วมที่เกิดขึ นอย่างดีที่สุดใน
จังหวัดพิจิตรโดยสิ นเชิง เพราะว่ามีปัจจัยภายนอกเข้ามา แต่คนในพิจิตรเขาก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหาส้าคัญ
ที่น ้าได้ท่วมในพื นที่ เพราะคนในพื นที่เขายังโชคดีที่ได้ประกอบอาชีพในช่วงฤดูน ้าหลาก เท่าที่ลงไปดู
มาเขามีอาชีพที่เป็นอาชีพดั งเดิม ก็คืออาชีพการหาปลาเขาก็มีรายได้เพ่ิมในช่วงนี ๒๐๑  

ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ก็อยู่ในที่ๆเหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาอาศัยอยู่ได้
อยู่แล้ว เพียงแต่จะท้าอย่างไรที่จะท้าให้พื นที่นั นเกิดประโยชน์มากที่สุด ก็ต้องมีการส้ารวจพื นที่ และ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือน้าความต้องการเอามาปรับและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
พื นที่มากยิ่งขึ น ต้องมีการขุดลอกคลองให้ดี ให้เหมาะกับสภาพพื นที่จะได้ระบายน ้าให้ดี เพ่ือป้องกัน
การท่วมขังและน ้าเอ่อล้นในเขตพื นที่ชุมชนเมือง สิ่งส้าคัญก็คือแผนแม่บท ถ้าหากว่าการบริหาร
จัดการน ้ามีแผนแม่บทที่ชัดเจนแล้ว ไม่ว่าใครจะไปหรือใครจะมาก็ต้องเดินตามแผนแม่บท แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานได้รับมาจะต้องน้าเข้าสู่แผนแม่บท แผนแม่บทจะต้องเป็นร่มใหญ่ ซึ่งจะ
คอยบริการในการบริหารจัดการน ้าตามแผนแม่บท ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด งบประมานของ
จังหวัด งบกลุ่มจังหวัดจะต้องเข้าไปอยู่ในร่มใหญ่เช่นกัน๒๐๒ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื นที่ชุ่มน ้าใน

                                                           
๑๙๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 

ที่นี ก็คือบึงสีไฟ พื นที่ตอนนี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นนโยบายของจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่ง
ส้าคัญและประกาศชัดเจนว่าท่านได้ลงมาด้าเนินการเอง ถ้าท่านใดจะมาใหม่ล่ะก็ต้องสานต่อเพราะว่า
ท่านประกาศนโยบายชัดเจน ซึ่งท่านนายกก็ดีใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆ เรื่องเพราะผลที่จะ
เกิดขึ นจากการพัฒนาบึงสีไฟ ประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตรจะได้รับประโยชน์ตามมามากมาย๒๐๓ 
บริหารจัดการน ้าต้องมีความคล่องตัวเพราะการท้างานกันเป็นเครือข่ายตั งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง 
ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ตัวอย่างเช่นเขตชลประทานก็มีพื นที่ในการจ่ายน ้าผ่านหลายๆพื นที่ใน
จังหวัด ในแต่ละพื นที่ก็จะมีจุดที่สามารถท้างานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ตอบโจทย์ชาวบ้าน
หรือผู้ใช้น ้าได้ ในพิจิตรมีศูนย์กระจายน ้าอยู่สามศูนย์ด้วยกัน๒๐๔ การท้างานของหน่วยงานภาครัฐกับ
ชาวบ้านต้องมีความสัมพันธ์กันเสมอ เพราะฉะนั น ข้าราชการในพื นที่จะต้องท้าให้ชาวบ้านมองไป
ในทางท่ีดี การจัดการให้ดีนั นหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความจริงใจต่อชาวบ้าน ต้องท้างานด้วยความ
สุจริต เมื่อชาวบ้านเกิดความไว้วางใจแล้วเขาก็จะเดินเข้ามาหาเราเอง นี่แหละเหตุผลที่ท้าไม
หน่วยงานภาครัฐลงพื นที่ไปแล้ว ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ก็เพราะชาวบ้านมองว่าหน่วยงานเป็น
ลักษณะแบบนี  เพราะฉะนั นการจะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนควรมองจุดนี 
ด้วย มันก็อยู่ที่การวางตัวของเราด้วยว่าเราจะวางตัวอย่างไรให้ชาวบ้านเชื่อใจและมั่นใจว่าจะเดินไป
กับเรา ไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วท้าไม่ได้ เราจะต้องท้าและพูดให้ได้อย่างที่เรามีความตั งใจ ทุกวันนี 
หน่วยงานราชการพูด กับ กระท้าเป็นไปคนละทาง ชาวบ้านก็เลยมองว่าข้าราชการนั นทุจริตคอรัปชั่น
มากที่สุด เพราะฉะนั นเราต้องเป็นคนที่มีสัจจะ อะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกับชาวบ้าน อะไรที่เรารับปาก
กับชาวบ้าน เราต้องท้าให้ได้ เมื่อเราท้าได้ชาวบ้านก็จะมองหน่วยงานหรือมองเราว่าเรานี เป็นเสมือน
คนในชุมชน เป็นหนึ่งในครอบครัว เป็นเสมือนญาติ เป็นเสมือนบุคคลที่เขาควรที่จะไว้ใจ และให้ความ
ร่วมมือกับเราในทุกๆด้าน ก็จะท้าให้เราท้างานกับภาคประชาชนได้ง่ายมากขึ น๒๐๕  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารองค์กรที่ดี ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน 
อิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นหน่วยงานต้องมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนงานที่สะดวก รวดเร็ว สามารถที่จะไปปฏิบัติงานได้ทุกพื นที่เพราะมีสถานที่ที่
เหมาะ สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการด้าเนินชีวิตและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ นที่ได้ปฏิบัติงานจากองค์กรนี  

๔.๒.๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัปปายะ ๗  
๔.๒.๒.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในจังหวัดพิจิตรมี

คลองสาขาเยอะ จากสภาพแท้จริงแล้วคลองต่างๆเหล่านี  ก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านของน ้า ไม่ได้ถูกกัก
เก็บน ้าไว้ใช้หลังจากฤดูน ้าหลาก๒๐๖ ทางรัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องลงไปส้ารวจท้องที่ เช่น ห้วย 

                                                           
๒๐๓ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจติร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 

หนอง คลอง บึง และส่วนของชลประทานก็เข้ามาส้ารวจพื นที่จัดท้าฝายกักเก็บน ้าในคลองขนาดใหญ่
ในพื นที่เหล่านั นด้วย๒๐๗ เพ่ือเป็นการพัฒนาพื นที่แหล่งเก็บกักน ้าใหม่ ซึ่งมีเป็นบางพื นที่ขาดการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง๒๐๘ พื นที่ทางทิศตะวันออกเป็นฝั่งที่รับน ้ามาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์  
ได้ท้าเรื่องของบประมาณมาสร้างฝายกักเก็บน ้าในล้าคลองไปเพ่ิมเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง ปลูกพืชน ้าน้อย
นอกฤดูกาล ถ้าท้าเพ่ิมแค่นี ถือว่ายังไม่เพียงพอ ต้องขอเพ่ิมอีกซึ่งความยาวของฝายแต่ละช่วงประมาณ 
๓ กิโลเมตร โดยที่มีของเดิมอยู่ห้าตัวแล้ว๒๐๙ กลุ่มพื นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องมีการบริหารน ้าอีก
แบบหนึ่ง เช่น เพื นที่ฝั่งกลุ่มแม่น ้ายมหรือฝั่งตะวันตก พอมีพื นที่ที่สามารถพัฒนาได้เหมือนกัน โดยผัน
น ้าจากแม่น ้าปิงให้เข้ามาในระบบคลอง ซึ่งในจังหวัดก้าแพงเพชรก็จะมีคลองสาขาต่างๆอยู่ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ก็ต้องคดิพัฒนาต่อไปว่าจะท้าให้เป็นเหมือนคลองชลประทานให้ได้๒๑๐ ในสภาพปัจจุบันถ้าเรา
มองย้อนไปสอง-สามปีที่ผ่านมา มีน ้าท่วมบริเวณโดยรอบพื นที่ของจังหวัดพิจิตรแต่พื นที่หนึ่งที่ไม่มีน ้า 
คือบึงสีไฟ น ้าไม่เข้าไปในบึงเลย ในอดีตปกติน ้าหลากมา จะไหลไปเข้าพื นที่ส่วนหนึ่ง แต่ ณ ปัจจุบันนี  
ความเป็นอยู่ของประชาชน เช่นการสร้างบ้านเรือน การพัฒนาพื นที่โดยรอบของเขตเทศบาลเมือง 
การถมที่เพ่ือท้าเป็นถนน ท้าเป็นคูคันคลองกั นล้อมรอบบึงเพ่ือป้องกันน ้าท่วม แท้จริงแล้วเป็นการปิด
กั นทางน ้าไม่ให้น ้าลงไปทางบึงสีไฟ จึงท้าให้เกิดปัญหาน ้าไม่ไหลเข้าบึง๒๑๑  

บึงสีไฟมีพื นที่ ๕,๓๙๐ ไร่ เป็นแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย 
เป็นแหล่งพื นที่ชุมน ้าระดับนานาชาติ มีความส้าคัญ พอมาดูและพูดถึงว่าเป็นแหล่งชุมน ้าระดับ
นานาชาติก็ต้องมีการเข้าไปดูแลพื นที่ด้วย๒๑๒ ซึ่งถ้ามีที่อยู่ในชุมชนเมือง เรื่องน ้ากินน ้าใช้ก็ไม่ค่อยมี
ปัญหา แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนฤดูฝนก็ต้องมีตุ่มเตรียมไว้รองรับน ้าไว้ใช้ในฤดูหน้าแล้ง โดยการประมาณ
การว่าฤดูแล้งจะใช้น ้ากิน น ้าใช้ ก็ต้องเตรียมตุ่มไว้ให้เพียงพอกับจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนน ้าใช้
อย่างอ่ืนก็ต้องไปสร้างบ่อน ้าเอาไว้ใช้และต้องดูแลพื นที่แหล่งน ้า เมื่อก่อนก็มีแต่ปัญหาเรื่องน ้าท่วม
อย่างเดียว๒๑๓ ซึ่งปัญหาอยู่ที่ต้นน ้า เพราะน ้าในต้นน ้าคือเขื่อนขนาดใหญ่ยังมีไม่เพียงพอที่จะกักเก็บ
น ้าตามฤดูกาล๒๑๔ การจัดเก็บน ้าทุกวันนี มีการจัดเก็บอยู่ แต่ว่าถ้าเทียบแล้วยังจัดเก็บได้น้อยมาก 
เพราะมีพื นที่จัดเก็บน้อย เท่าที่จัดเก็บได้ก็คือการท้าประตูเปิดปิดตามจุดหลักๆของคลองซอยที่ไหลลง
แม่น ้า ทั งแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน ปริมาณน ้าตามล้าคลองก็มีความจุน้อยเพราะคูคลองขาดการบ้ารุง
ดูแลรักษา ควรที่จะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลและท้าแหล่งจัดเก็บเก็บน ้าเพ่ิม อันดับแรกคือขุดลอกคลอง

                                                           
๒๐๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๑ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๒ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 

ที่มีให้ลึกให้กว้าง และสร้างแหล่งเก็บน ้าขึ นใหม่ เช่น ท้าประตูเปิด-ปิด เป็นช่วงๆตามล้าคลอง ถ้าเป็น
พื นที่สาธารณะประโยชน์ก็พัฒนาเป็นที่กักเก็บน ้าตามชุมชนขึ นใหม่๒๑๕  

บทบาทของศูนย์อุทกวิทยาเกี่ยวกับเรื่องการเตือนภัยน ้าท่วม ดินถล่ม มีพื นที่
รับผิดชอบทั งหมด ๖ จังหวัด คือ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัยและพิจิตร ภารกิจหลักก็คือ
เรื่องน ้า ซึ่งมีอยู่สองประเภทคือการใช้น ้าและการหาประโยชน์จากน ้า การจัดการน ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องหาน ้ามาเก็บ กัก แล้วก็ระบายน ้า ถ้าเกิดปัญหาอีกก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้น ้าในพื นที่ที่ส่งไปให้ ใช้อย่างมีจ้ากัด จะท้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเป็นเรื่องของชลประทาน 
ท้องถิ่นก็ท้าเรื่องการจัดหาน ้า กรมทรัพยากรน ้าก็จะท้าเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า แต่ก็ยังมี
อีกด้านหนึ่งคือด้านภัยจากน ้าคือการเตือนภัยต่างๆ ก็เป็นการดูแลพื นที่ที่รับผิดชอบ๒๑๖ การสร้าง
เขื่อน ฝาย หรืออ่าง ให้แก่ทุกคนได้ใช้เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องให้ทั่วถึงทั งพื นที่เพราะถ้าเกิดความต่างและ
ความเหลื่อมล ้าในพื นท่ี ภาครัฐควรเข้าไปดูแลให้ทั่วถึงเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวในสังคม๒๑๗  

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของผู้น้าใน
พื นที่ไปด้วยกันไม่ได้ การท้างานก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั นผลกระทบที่จะตามมาก็คือการ
ขับเคลื่อนงานต่างๆ ก็เดินค่อนข้างยากไม่ต่อเนื่อง แล้วก็สะดุด เลยท้าให้หน่วยงานท้าเท่าที่สามารถ
จะท้าได้ ซ่ึงหมายถึงเรื่องการเข้าถึงประชาชนในพื นที่ การจะไปสั่งการท้าอย่างอ่ืน บางอย่างก็ล้าบาก 
ก็ต้องช่วยให้หน่วยงานอื่นสานต่อจากหน่วยงานๆก็เป็นฝ่ายข้อมูล เตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อมใน
การเข้าไปดูแลพื นที่๒๑๘ ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ลงพื นที่ไปส้ารวจถึงความต้องการน ้าว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่เพียงพอ จะมีการขยายหรือมีการสร้างเพ่ิมตรงไหน ที่น่าสนใจคือเมื่อท้าไปแล้วคือการ
เข้าไปดูแล บ้ารุงรักษา ไม่ใช่ว่าท้าแล้วปล่อยทิ งขาดการดูแล ต้องน้าหลักธรรมไปใช้ คือ หลัก อุ อา 
กะ สะ ไม่ใช่สร้างอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปดูแลรักษา บางอย่างก็เกินความจ้าเป็น นี่คือการมองผ่านการ
ท้างานของหน่วยงาน๒๑๙ แก้ไขปัญหาทั งต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า การสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก
ให้เยอะ สร้างฝายน ้าล้นในคลองแต่ละช่วงเพ่ือช่วยชะลอน ้าและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมหรือน ้าแล้งได้
ระดับหนึ่ง ส่วนการแก้ไขปัญหาให้ดีควรแก้ไขทั งภาพรวมของประเทศ เรื่องการใช้ที่ดิน การบุกรุก
ที่ดินและป่าไม้ ในส่วนนี ก็จะเชื่อมไปถึงชมรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับล้าน ้าน่าน เช่น ชมรมคนรักน่าน 
กลุ่มปิดทองหลังพระ กลุ่มที่กล่าวมานี เป็นกลุ่มที่น่าเข้าไปศึกษามากเพราะมีผลต่อการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพัฒนาป่าต้นน ้า หรือประเพณีวัฒนธรรมดั งเดิมของคนในพื นที่ เพราะมีกลุ่มคนเหล่านี การเข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาจึงง่ายต่อการท้างานของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ น รวมไปถึงการ
                                                           

๒๑๕ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด
พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๖ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๗ สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ
และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๙ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๖ 

เข้าไปบริหารจัดการน ้าในพื นที่ต้นน ้าด้วยกลุ่มเหล่านี จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มกลางน ้าและปลาย
น ้า หรือกลุ่มอ่ืนที่ต้องการที่จะพัฒนาพื นที่ตัวเอง สามารถน้าไปประยุกต์และพัฒนาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพื นที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี๒๒๐  

คนไทยในปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อโบราณบอกว่าในที่ลุ่มคือที่พื นที่รับน ้าห้ามไปอยู่อาศัย
หรือถ้าไปอยู่อาศัย จะต้องปลูกบ้านให้เหมาะสมกับพื นท่ี ในปัจจุบันประชาชนชอบไปปลูกบ้าน ถมดิน
ในที่ลุ่ม ขวางทิศทางน ้าเดิม จึงท้าให้น ้าไม่มีทางไป ไม่สามารถควบคุมทางน ้าได้ การเข้าไปอาศัยพื นที่
น ้าอยู่ก็ควรรักษาสภาพพื นที่นั นด้วย๒๒๑ หน่วยงานได้ไปขอใช้พื นที่สาธารณะในการตั งถังน ้าสูงเพ่ือเอา
น ้าประปาไปพักไว้แล้วก็ได้ปล่อยจ่ายลงให้กับผู้ใช้น ้า ในพื นที่นั นๆเพราะล้าพังน ้าที่เราจะดันไปให้กับ
ชาวบ้านนั นมีระยะทางไกล ก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั นเราก็จะมีถังน ้าสูงในพื นที่นั นๆเพ่ือเก็บน ้า และ
ปล่อยน ้าเป็นช่วงๆไปนี่ก็คือแนวทางการขยายงานประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือดูแลรับใช้พ่ีน้องประชาชน
ในพื นที่ๆอยู่นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม๒๒๒ คือ มีการพัฒนาขนส่งทางน ้าอย่างบูรณาการเพ่ือให้เกิดความมั่นคงอย่างปลอดภัย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ นี่คือวิสัยทัศน์ของกรมเจ้าท่าปีปัจจุบันตามแผน
ยุทธศาสตร์๒๒๓ ซ่ึงเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ท้าการเกษตรเป็นหลักก็ต้องใช้น ้า เพราะฉะนั นน ้า
เป็นปัจจัยส้าคัญของการด้ารงชีวิต ควรมีหน่วยงานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องดินหรือเรื่องน ้า เพราะว่าอย่า
ลืมว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรแต่ไม่มีหน่วยงานที่จะลงไปดูแลอย่างจริงจัง แต่กลับมีฝ่ายปกครอง
ต่างๆมากมาย ซึ่งมันไม่มีความจ้าเป็น ยกตัวอย่าง เช่น ในหมู่บ้านหนึ่งมีผู้ช่วยสองคน มีราชการ
ท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้านหลายคน แต่เราขาดคนที่ท้างานหรือดูแลเกษตรกรประจ้า
หมู่บ้าน เพราะฉะนั นเราควรมาให้ความส้าคัญกับความจริงที่เป็นอยู่ให้มากกว่านี  เกษตรต้าบลก็มีคน
เดียว บางต้าบลมี ๑๙ ถึง ๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งคนๆ เดียวจะดูแลทั่วถึงได้อย่างไร ล้าพัง การเข้าพื นที่ไป
ศึกษาดินเปรี ยว ดินเค็ม เรื่องน ้า เรื่องอาหาร เรื่องการเพาะปลูก ก็ไม่พอแล้ว เพราะฉะนั นเราควรมา
แก้ไขปัญหาตรงนี  สรุปคือ เมืองไทยเป็นเมืองที่แปลก ส่วนที่เป็นรากเหง้าของสังคมกลับไม่ถูกดูแล
เท่าท่ีควร ความสนใจจากศูนย์ราชการซึ่งส่วนที่เราเห็นกันอยู่ว่าบางอย่างมันเยอะเกินไปทั งๆ ที่มันยัง
ไม่จ้าเป็นกลับไปให้ความสนใจ อย่างเช่น เรื่องน ้าชลประทานก็บอกว่ายังไม่มีพลังในการดูแลพื นที่
ทั งหมด ท้าเท่าที่ท้าได้ ทั งๆ ที่เราบอกว่าเรื่องน ้าเป็นเรื่องของชลประทาน การผันน ้า จัดสรรน ้า 
เพราะฉะนั นถ้ามีการมอบหมายเรื่องดิน เรื่องน ้า ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงก็จะดีเพราะว่าเรื่อง
ดิน น ้า ลม ไฟ เป็นเรื่องส้าคัญ ถ้ามอบหมายให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนดูแลและสั่งงานจะ
ดีกว่า เพราะในฐานะที่มีอ้านาจสั่งการในพื นท่ีเต็มที่๒๒๔  

                                                           
๒๒๐ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๑ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 

ก่อนหน้านี ก็มีโครงการที่จะบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้ายมที่เราเรียกว่า บางระก้าโมเดล 
แต่พื นที่ๆ จะรับน ้าในเขตแก้มลิงนั นห่างจากแม่น ้ายมจะต้องผันน ้าไหลผ่าน ซึ่งมีระยะทาง ๔,๗๐๐ เมตร 
ซึ่งยากต่อการผันน ้าให้ไปเข้าพื นที่แก้มลิงตรงนั น เพราะระยะทางบางส่วนไปผ่านพื นที่ๆเป็นดินของ
ที่ดินส่วนบุคคล ท้าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องมาบูรณาการว่าเราจะท้าอย่างไร ถึงจะผันน ้าเข้า
ตามพื นที่ตรงนี  ฉะนั นก็เลยมีการคิดร่วมกันก็เลยมีการเบี่ยงเบนสายน ้า สุดท้ายน ้าก็ไหลผ่านเข้าพื นที่
ที่เตรียมไว้ พอพูดถึงก็ย้อนกลับมาถึงบึงสีไฟว่าเราจะท้าอย่างไรจะให้น ้าไหลเข้าบึงสีไฟเหมือนดังอดีต 
ก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะผันน ้าหรือจะเบี่ยงเบนสายน ้าอย่างไร ซึ่งสภาพบึงสีไฟมีความตื นเขินมาก  
ควรที่จะลอกหรือขุดให้มีพื นที่ปริมาณรับน ้าได้มากกว่านี  ต่อไปก็เป็นเรื่องการบริหารน ้าและการ
ระบายน ้าออกกันต่อไป๒๒๕ ซึ่งจังหวัดพิจิตรก็จะมีแม่น ้าส้าคัญอยู่สามสาย คือ แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน 
แม่น ้าพิจิตร เป็นแหล่งน ้าที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยที่แม่น ้าพิจิตรใน
ปัจจุบันมันไม่ได้กลายเป็นสภาพเหมือนแม่น ้าเหมือนในอดีต ในแม่น ้าถูกกั นด้วยฝายยางของระบบ
ชลประทานและอีกสาเหตุหนึ่งคือมีการบุกรุกพื นที่แม่น ้า เป็นปัญหาที่เรื อรังมานาน จะต้องลงไปดูแล
แม่น ้าพิจิตรด้วยว่าจะมีโอกาสพลิกฟ้ืนกลับขึ นมาอีกครั ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพื นที่ด้วย๒๒๖  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไดว้่าการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัป
ปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นมีการคิดที่จะพัฒนาแหล่ง
จัดเก็บน ้า โดยการขุดลอกคลองเพ่ือเก็บน ้าตามฤดูกาล การสร้างฝายกักเก็บน ้าในแม่น ้าล้าคลอง 
รวมถึงการอนุรักษ์พื นที่แหล่งน ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า อนุรักษ์ป่าต้นน ้าและฟ้ืนฟูแหล่ง
น ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นท่ีให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๔.๒.๒.๒ ด้านโคจรสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเอาใจใส่ดูแล เช่น 
การดูแลคันคลองให้สะอาด เวลาส่งน ้ามาก็ท้าให้ระบายน ้าได้ดีและจะไม่ เอ่อล้นพื นที่ ถ้าไม่รักษา
ทางเดินของน ้าก็ท้าให้เกิดการกัดเซาะคลองและถนนเสียหาย ก็จะส่งผลต่อการเดินทางที่ไม่สะดวก
ด้วย๒๒๗ ซึ่งภายในหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ก็จะมีงานขุดลอกคลองและก้าจัดผักตบชวาอยู่ด้วย เพ่ือ
เป็นการดูแลพื นที่ล้าคลองให้น ้าเดินทางได้สะดวก เมื่อถึงฤดูน ้าหลากมาจะได้ระบายได้คล่องขึ น๒๒๘ 
เช่นเดียวกับปัญหาของบึงสีไฟที่น ้าไม่ไหลเข้าบึง ก็เพราะมีวัชพืชต่างๆ เกิดขึ นตามล้าคลองสาขา การ
ก้าจัดวัชพืชในช่วงที่ผ่านมาก็สามารถที่จะท้าให้น ้าได้ไหลเข้าบึงเป็นบางส่วนได้ แสดงให้เห็นว่าวัชพืชก็
เป็นปัญหาหลักในการขวางทางเดินน ้าได้เช่นกัน ก็ไม่แตกต่างจากคนถ้าถนนที่จะไปการเดินทางไม่
สะดวกก็ไม่อยากจะไป ถ้าถนนดีก็อยากไปอยากผ่านเหมือนกันกับน ้า๒๒๙ การเดินทางทางน ้าในพื นที่
คิดจะท้าโมเดลเป็นของต้าบลวังกรดในคลองวังกรดซึ่งมีระยะทาง ๒ กิโลเมตร ให้เป็นแหล่งโอท๊อป  
ช๊อปปิ้ง ปั่นจักรยาน พายเรือ ย้อนวิถีให้พระพายเรือบิณฑบาต เป็นการฟ้ืนฟูชีวิตริมคลอง จัดสภาพ

                                                           
๒๒๕ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒๖ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๘ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,   

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒๙ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 

คลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร๒๓๐ ถ้าเป็นเรื่องทางเดินน ้า ในพื นที่ก็ควรดูแลรักษาพื นที่
แม่น ้า ล้าคลอง ให้น ้าเดินทางได้สะดวก ในฤดูน ้าหลากจะได้ระบายน ้าได้จะช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยได้ด้วย เมือเกิดปัญหาน ้าหลากหรืออุทกภัยเกิดขึ น การแก้ปัญหาตรงนี  ในปัจจุบันก็ต้องมี
การบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปดูแลทั งทางน ้าและ
ทางบก เพราะปัญหาน ้าท่วมจะท้าให้เกิดปัญหาที่เก่ียวกับการเดินทางด้วยเช่นกัน๒๓๑  

โครงการระบายน ้าหรือผันน ้า ก็ต้องดูพื นที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะบางพื นที่เป็น
ที่สูงก็จะผันน ้าไปได้ยากขึ น ทางเดินน ้าในยามปกติคือน ้าไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่้า จุดนี เลยจ้าเป็นที่
จะต้องอาศัยการกักน ้าในช่วงฤดูกาลน ้าหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ให้ได้มากที่สุด๒๓๒ ถ้าเป็นการ
โคจรของพระก็ต้องดูว่าสถานที่ที่จะไปหาอาหาร ก็ต้องอยู่ไม่ไกลชุมชนนั น แต่การจะได้อาหารจาก
การโคจรก็อยู่กับตัวเราด้วย คือต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ถ้าเป็นชาวบ้านในปัจจุบันก็เป็นเรื่อง
ยากเพราะการด้าเนินชีวิตเพ่ือการครองชีพมีการเดินทางไปท้างานไปท้ามาหากินไกลมาก บ้านกับที่
ท้างานอยู่ห่างกัน เปลืองค่าเดินทางเสียเวลา เสียเงิน เสี่ยงอันตราย ถ้าเป็นสมัยก่อนการท้ามาหากิน
ของเขาอยู่ไม่ไกลเดินไปนาไปไร่ได้ถือว่าเกิดความเหมาะสมดี๒๓๓ ก็มีหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่เช่นใน
ถนนก็เจ้าภาพ ในแม่น ้าล้าคลองก็มีเจ้าภาพ ซึ่งเราผ่านไปตามเส้นทางต่างๆภายในจังหวัด เวลาขับรถ
เรียบล้า คลองชลประทาน ก็ดีอยู่ มีความเหมาะสมแล้วเพียงแต่ว่าขาดการบ้ารุงดูแลมีหลุมมีบ่อ มีการ
เชื่อมโยงการเดินทางกันอยู่ พัฒนาดีขึ นมากจากอดีต ซึ่งในเขตของระบบชลประทานเขาท้าดีอยู่แล้ว 
คือ มีทางน ้าทางบกควบคู่กันไปด้วยกัน๒๓๔ ประชาชนต้องเข้าไปดูแลทางน ้าในฤดูแล้งก่อนที่น ้าจะ
หลากมา เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน ้าแต่ละปีจะไหลมาตรงไหน เพราะโดยปกติน ้าก็ต้องมีทางไปตาม
ธรรมชาติของสายน ้า ถ้าท้าให้เกิดความเหมาะสมในพื นท่ี น ้าก็สามารถเดินทางไปได้สะดวก๒๓๕  

รัฐบาลในปัจจุบันใช้ค้าว่า ประชารัฐ ก็คือ จะต้องมีการบ้ารุงดูแลฝาย คูคลอง ถนน
ที่อยู่คู่คันคลองหรือผ่าน ว่าไปขวางทางไหลของน ้าหรือไม่ ก็ต้องคอยดูแลแก้ไขกันไปเพ่ือให้เหมาะสม
กับพื นที่๒๓๖ ถ้าเป็นฝั่งที่ติดกับจังหวัดก้าแพงเพชรที่เราเรียกว่ารับแดนน ้ามาจากก้าแพงเพชร ถ้าเขา
รู้จักท้าแก้มลิง ท้าอ่างกักเก็บน ้า รู้จักวิธีการบริหารจัดการน ้า รู้จักการใช้น ้า รู้จักเรียนรู้ตัวเอง 
เพราะว่าทุกพื นที่ในประเทศไทยสามารถท้าได้ ตอนนี เรายังไม่มีแผนที่ว่าพื นที่ตรงไหนสามารถสร้าง
แก้มลิงหรืออ่างน ้าได้ชัดเจน เพราะตอนนี อยู่ในแผนของกรมชลประทานซึ่งลงไปส้ารวจอยู่ กรมชล
ประธานก้าลังว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการแก้มลิงในที่ลุ่มต่้าเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเราก็ได้มี
โอกาสเข้าไปประชุมหลายรอบแล้ว เพราะจังหวัดพิจิตรเป็นพื นที่ลุ่ม เป็นพื นที่ที่สามารท้าแก้มลิงได้
                                                           

๒๓๐ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๑ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๓๒ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๓ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๕ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 

ทุกจุด โดยเราจะไปมองพื นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ต้องมีการเวนคืนที่หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นวาระ เป็น
ระยะในช่วงที่เราใช้พื นที่ ระบบเก่าของกรมชลประทานแก้มลิงก็คือ จะเป็นการปล่อยน ้าให้ท่วมขังใน
พื นที่ ไม่มีการขุด มีระยะเวลากักขังที่ชัดเจนแน่นอน และชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของพื นที่ 
ยกตัวอย่าง เช่น พื นที่เกษตรของใครก็ว่าไปตามบริเวณนั น พื นที่แก้มลิงจะควบคู่ ไปกับบริเวณแม่น ้า
ตลอดเส้นไปจนถึงทางเหนือ พื นที่ในลุ่มต่้าก็ต้องยอมให้น ้าท่วมขังแล้วรัฐก็จ่ายค่าชดเชยให้ การสร้าง
แก้มลิงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาแค่ระยะชั่วคราว ถ้าน ้ามาเราขังน ้าไว้ในพื นที่ แต่
สิ่งที่ขาดไปภายในแก้มลิงก็คือควรจะมีบ่อพักน ้าเก็บน ้าไว้อย่างน้อยน ้าก็ยังค้างอยู่ในบ่อหลังน ้าลด 
เพราะฉะนั นเราจะต้องเอามาเชื่อมโยงกับผังน ้าของเราที่เราท้าอยู่แล้วด้วย โดยที่ตอนนี เราก็เอาผังน ้า
ของเราที่เราได้ศึกษาแล้ว เอาไปเสนอให้เข้ากับเกณฑ์ของกรมชลประทานที่ได้ลงพื นที่ส้ารวจจะได้
เป็นประโยชน์ ถ้าเอาผังน ้าไปเชื่อมโยงเครือข่ายของการท้าแก้มลิงเราจะรู้เลยว่าตรงนี สามารถเอามา
พักน ้าได้ น ้าจะสามารถไหลไปลงตรงนี ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ทุกวันนี ทุกพื นที่หรือในพื นที่ก็มี
ความพึงพอใจในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในพื นที่ที่สามารถบริหารจัดการน ้าได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือในเขต
ของระบบชลประทาน๒๓๗  

การส่งน ้าของชลประทานให้กับประชาชนมีความเพียงพอในเขตที่ชลประทาน
รับผิดชอบ เพราะว่ามีน ้าจากเขื่อนสิริกิติ์ ผันน ้ามาถึงเขื่อนนเรศวรก่อนที่จะปล่อยเข้ามาสู่เขต
ชลประทานในพื นที่ของจังหวัดพิจิตร ถ้าไม่เกิดปัญหาภัยแล้ง ในเขตนี ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการส่งน ้า 
ยกเว้นนอกเขตชลประทานที่กล่าวถึงคือ ทั งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน ก็จะมี
ปัญหาอยู่เหมือนเดิม การดูแลในฝั่งที่ยังไม่มีระบบชลประทานคือสร้างแหล่งน ้าเพ่ือเก็บน ้าในฤดูน ้า
หลากเพ่ิม โดยฝั่งที่ติดจังหวัดก้าแพงเพชรสร้างเป็นแก้มลิง ฝั่งที่ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างเป็นอ่าง
เก็บน ้าขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในบางพื นที่ เพราะสถานที่ทั งสองฝั่งไม่เหมือนกัน คือ เป็นที่ลาดเอียง
และเป็นที่ราบภูเขา มีคลองสาขาหลายสายที่ไหลมาลงแม่น ้าสายหลักคือแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน๒๓๘ 
พอได้แหล่งน ้าแล้วก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปบริหารจัดการน ้า ซึ่งจะเน้นไปที่การใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ทั่วถึง ให้เกิดความยั่งยืนคือต้องมีการบ้ารุงแดแลรักษาให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอด๒๓๙ จะมีการดูแลโดยการจัดโครงการร่วมกับประชาชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นในพื นที่
นั นๆที่เกิดปัญหา เช่น ก้าจัดผักตบชวาในพื นที่ล้าคลอง ไปให้ไปให้ความรู้กับทางโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพน ้าเบื องต้น๒๔๐ หน่วยงานเราก็จะเป็นการเก็บข้อมูลน ้าใน
คลองสาขาต่างๆ ที่จะไหลมาลงแม่น ้าสายหลัก เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูลน ้าในเบื องต้น ก็จะเป็นการ
เตรียมการป้องกันและดูแลในเบื องต้น ก่อนที่จะน้าข้อมูลน ้าไปสร้างอ่างเก็บน ้าหรือสร้างแหล่งน ้า

                                                           
๒๓๗ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๘ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๙ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๐ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 

อ่ืนๆ๒๔๑ การให้บริการเรื่องน ้าอุปโภค-บริโภค ถ้าพื นที่มีแหล่งน ้าต้นทุนไม่เพียงพอต่อการผลิต การ
ประปาภูมิภาคก็ไม่สามารถไปตั งในพื นที่นั นๆได้ เพราะต้องค้านึงถึงปริมาณการใช้น ้าหรือสูบน ้ามา
ผลิตประปา เพราะฉะนั นหน่วยงานจึงมักไปตั งอยู่ในพื นที่ที่มีแหล่งน ้าดิบที่เพียงพอ คือตามแม่น ้าสาย
หลักที่ไหลผ่าน๒๔๒ การท้างานของเราเวลาเราจะไปประชุม ตามหมู่บ้านเราก็จะเข้าไปที่กรมป่าไม้ที่
อุทยานไชยบวร เมืองเก่า เพ่ือไปขอต้นไม้จะได้เอาไปแจกชาวบ้าน หลังจากการประชุมประชาคมใน
พื นที่นั นๆ แล้วก็จะท้าลักษณะเช่นนี  ก็จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีต้นไม้กลับไปที่บ้าน จะช่วยในเรื่องของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกป่าในพื นที่นั นๆ ช่วยให้สภาพดินดีขึ นและรากของก็จะช่วยซึม
ซับน ้า เป็นการชะลอน ้าได้ด้วย๒๔๓  

การด้ารงชีวิตตั งแต่ลืมตาตื่นขึ นมา เราก็ใช้น ้าแล้ว การออกเดินทางไปเส้นทางที่เรา
ใช้ทุกวันไม่ใช่แค่เส้นทางเดินน ้า เหมือนเส้นทางเดินชีวิตทั งวันของเราที่ออกมาจากบ้านก็จะอยู่กับน ้า
ให้เกิดความเหมาะสม ไม่ว่าเราจะออกไปท้างาน ไม่ว่าจะไปทางรถหรือไปทางเรือ ทุกอย่างต้องอยู่บน
ความไม่ประมาท คือไม่ประมาทของการด้าเนินชีวิตหรือของการเดินทาง เรื่องน ้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่
ประมาท ทุกคนคิดว่าน ้าไม่มีมันหมด เดี๋ยวน ้ามันก็ไหลออกมา แต่จริงๆแล้วน ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติที่เกิดเป็นวัฏจักร แต่น ้าก็มีวันหมด เพราะฉะนั นควรใช้น ้าอย่างไม่ประมาท ควรที่จะใช้น ้า
อย่างประหยัดรู้คุณค่า การออกไปท้างานตั งแต่เช้าเราใช้น ้าไปเท่าไหร่ การด้าเนินชีวิตเราผูกพันอยู่กับ
การใช้น ้าวันละเท่าไหร่ เราควรค้านึงถึงว่าถ้าทุกคนใช้น ้าเท่ากับที่เราใช้แล้วน ้าบนโลกใบนี จะถูกใช้ไป
เท่าไหร่ แล้วควรประหยัดและรู้คุณค่าของน ้าให้มากขึ น การเดินทางก็เช่นกันต้องเดินทางอย่างไม่
ประมาทเช่นกัน๒๔๔ ซึ่งการเดินทางในปัจจุบันนี  มีการเดินทางที่เปลี่ยนไปจากอดีต ในอดีตใช้ทางน ้า
ในการเดินทางการสร้างที่อยู่อาศัยเลยอยู่ติดกับแหล่งน ้า แต่ทุกวันนี  การคมนาคมทางบกเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางในปัจจุบัน และถือว่าการเดินทางมีความสะดวกสบายขึ น ซึ่งการ
เดินทางในต่างจังหวัดจะสบายมากกว่าเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ เพราะว่าไม่ต้องเจอปัญหารถติด๒๔๕ 
สมัยก่อนบ้านเราจะต้องมีเรือหนึ่งล้า หรือต้องท้าเรือไว้หนึ่งล้า เพราะว่าฤดูฝนน ้าจะท่วมหลาก 
ชาวบ้านก็จะพายเรือหาปลา สัญจรไปมาหากัน แต่ปัจจุบันนี ก็พัฒนามาเป็นถนนหนทาง การเดินทาง
ก็ใช้เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานในการเดินทางแทน จากถนนฝุ่นก็เป็นถนนลูกรัง จาก
ถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ถือได้ว่ามีการสัญจรไปมา
ได้สะดวก๒๔๖ 

                                                           
๒๔๑ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๒ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๒๔๓ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิ ตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๕ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๖ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัป
ปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นมีการขุดลอกคลองท้าทางน ้า 
มีการก้าจัดวัชพืชในพื นที่แหล่งน ้าเพ่ือกระจายน ้าไปสู่พื นที่บริการและระบายน ้าในฤดูน ้าหลาก มีการ
ไปบางส่วน เช่น การท้าทางน ้าเข้า-ออกจากแหล่งเก็บน ้า โดยการสร้างประตูระบายน ้า เพ่ือท้าทางให้
น ้าไหลไปได้และควบคุมปริมาณน ้าได้ รวมถึงการพัฒนาถนนเพ่ือให้สามารถเดินทางไปในพื นที่ต่างๆ
ได้ โดยเฉพาะการเข้าไปในพื นที่แหล่งน ้าได้ต้องให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเข้าไปบริหาร
จัดการน ้าด้วย 

๔.๒.๒.๓ ด้านภัสสสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทางชลประทานจะ
หนังสือส่งมาทางอ้าเภอ เวลามีประชุมทางอ้าเภอก็จะชี แจงรายละเอียดให้ทราบว่า จะมีการส่งน ้าให้
ช่วงไหน โดยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน๒๔๗ การพุดคุยระหว่างหน่วยงานกับผู้ใช้น ้า มีความส้าคัญ
เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เมื่อหน่วยงานมีการพูดคุยแล้วเรื่องหนึ่งที่สะท้อนมาที่
นายอ้าเภอ เขาก็จะออกมาดูพื นที่ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วขึ น ทั งงบประมาณในการ
บริหารจัดการก็จะเร็ว ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับก็จะเร็วขึ น๒๔๘ ในลักษณะสังคมไทยก็จะเอาน ้า
มาเปรียบเทียบ คือ น ้าใจ น ้าพักน ้าแรง ผูกมิตรไมตรี มีน ้าใจ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะก็ต้องอาศัย
น ้าใจ คนโบราณยังพูดว่าเรือนสามน ้าสี่ เป็นการเอาน ้ามาสอนเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ 
คือ การใช้น ้าใจ การมีถ้อยค้าดีๆต่อกัน ภาษาอีสานเรียกว่าน ้าค้าคือค้าพูด ค้าจาต้องมีความเหมาะสม
ด้วยค้าพูดค้าจา๒๔๙ ชลประทานก็จะเข้ามาพุดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เพ่ือ
ประชุม ตกลงเกี่ยวกับการใช้น ้า๒๕๐ ในการบริหารเครื่องมือของชลประทาน ทั งประตูน ้า ทั งฝาย เรื่อง
การแก้ไขปัญหาการทะเลาะขัดแย้งกัน ก็คือท้าโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้า ผู้มีส่วนได้ผู้มีส่ วน
เสียทั งหมด ต้องรวมตัวและมาสร้างกลุ่มกันมาประชุม มีข้อตกลงกัน ในการบริหารจัดการประตู
ระบายน ้า หากคนทุกคนจะได้รับผลเหมือนกัน ไม่มีความเหลื่อมล ้าทางสังคม เพราะฉะนั น ในสายน ้า
ล้าเดียวกันตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้าก็ต้องมีกลุ่มมาพูดคุยตกลงกันในเรื่องการบริหารจัดการน ้า 
เพราะน ้าจะสร้างประโยชน์ให้กับเรา แต่ถ้าทะเลาะกันน ้าก็จะกลายเป็นโทษทันที๒๕๑  

มีการประชุมเพ่ือลงมติเรื่องการใช้น ้า การปล่อยน ้า เป็นหลักๆในกลุ่มของเขต
ชลประทานผ่านแค่นั น โดยเป็นการท้าประชามติกันในกลุ่มก่อนจะมีการประชุมใหญ่ เพ่ือง่ายต่อการ
ประชุมและหาข้อสรุปในการจัดท้าโครงการหรือแผนต่างๆในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ด้วย 
โครงการที่เกิดขึ นจากความต้องการของประชาชนหรือเรียกว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเขามีการ
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน ้า เขาจะส่งงานต่อขึ นมาตามล้าดับ สุดท้ายคณะกรรมการจัดระดับจังหวัดก็
จะมาพิจารณา แล้วส่งมาให้กรมทรัพยากรน ้าก็จะเอาส่งไปให้ส่วนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต่อไป๒๕๒ โครงการ

                                                           
๒๔๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๘ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๙ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๐ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๑ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๒ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 

ต่างๆเกิดขึ นได้ยากเพราะว่าเราตัดสินในเรื่องของกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม 
ส่วนราชการก็คือส้านักงานต่างๆแต่ละหน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ บทบาทในการของบประมาณ
แตกต่างกันออกไป แต่ก็เป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอาวุธคือไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการน ้าใน
พื นที่ได้โดยตรง การของบประมาณเข้าไปดูแลพื นที่ก็เช่นกัน๒๕๓  

ในเรื่องของการบริหารจัดการน ้าก็จะเห็นความชัดเจนในเรื่องที่พื นที่เกิดปัญหาแล้ว
แจ้งเข้ามา แล้วหน่วยงานก็ขอไปด้าเนินการหรือประสานหน่วยงานโดยตรงเข้าไปด้าเนินการแก้ไข
ให้กับเขา บางจุดก็ได้รับการแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยความเรียบร้อยและตรงตามความต้องการแบบนี ก็
จะมีความสุข ในพื นที่ประชาชนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องพระราชบัญญัตินี  ว่าจะอนุญาตให้เจาะบ่อบาดาลได้
หรือไม่ แต่ความเป็นจริงในสถานการณ์สังคมเกษตรกรหรือเกษตรกรรม พอออกไปดูจะเห็นว่า
ประชาชนเจาะบ่อบาดาลกันเองเกือบทุกครัวเรือน เพราะประชาชนไม่มีความรู้ ซึ่งผิดกฎหมายแต่
เนื่องจากว่ากฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลายเรื่อง เหมือนเป็นเสือกระดาษเพราะถ้าเราท้า
แล้วไปมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ข้าราชการก็อยู่ล้าบากถ้าชาวบ้านยังเดือดร้อนใน
เรื่องเหล่านี  ก็ต้องมีการแก้ไขหรือหาทางออก๒๕๔ พื นที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ตามท้องถิ่น ตาม
หมู่บ้านมีเยอะมากแต่ว่าพื นที่นั นถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าไป กระบวนการไกล่เกลี่ยเรื่องราวเหล่านี ก็เลย
เป็นที่มาของจุดเริ่มต้น ของการท้าผังน ้าเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าพื นที่ไหนคือพื นที่ทางน ้าหรือพื นที่
สาธารณะประโยชน์ที่แท้จริง เพราะว่าถ้าหมู่บ้านนี พร้อมใจกันเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเอง มีผังน ้า 
รู้แล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไร เขาจะต้องมาคุยกับเราๆก็จะเข้าถึงเข้าถึงหน่วยงานที่จะเข้ามาเคลียร์กับ
เขาได้ คือเขาต้องเข้าไปประชาคมหมู่บ้านคือไปท้าผังน ้าโดยการขีดเส้นท้าผังรูปแบบให้ชัดเจน มี
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน ถ้าเห็นพ้องต้องกัน ตรงกัน พื นที่ตรงนั นก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้๒๕๕  

หน่วยงานของรัฐก็ต้องเข้าไปท้าข้อตกลงกับกลุ่มผู้ใช้น ้า ไปดูแล เช่น หน่วยงาน
ชลประทานจะพบกับเหตุการณ์ความขัดแย้งบ่อยเพราะว่าเขาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน ้า ปล่อยน ้า 
เรื่องข้อมูลน ้าที่มีทั งหมดต้องชัดเจน ไม่มีการปิดบังข้อมูลน ้า ถ้าพูดกันด้วยเรื่องเหตุและผลมันก็ไม่มี
ปัญหาความขัดแย้ง๒๕๖ เกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น ้าไม่ให้ใครมาบุกรุกพื นที่ ซึ่งตรงนี ก็มีอยู่ทุกที่ ซึ่งก็มี
ปัญหาการรุกล ้าพื นที่ของแม่น ้าล้าคลองอยู่บ้าง ซึ่งทางหน่วยงานของกรมเจ้าท่าก็มีการเข้าไปเจรจา 
ไกล่เกลี่ยให้รื อถอนออกหรือว่าจะต้องด้าเนินคดีก็ต้องว่ากันตามกรณีที่เกิดขึ นหลังจากนั น ถ้ามีการ
พูดคุยระหว่างหน่วยงานกับประชาชนเรื่องการสร้างแก้มลิง สร้างอ่าง สร้างฝาย ในพื นที่นั นแล้ว ต้อง
มีข้อสรุปและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน แล้วทุกคนก็ต้องมีข้อตกลงกันในเรื่องของการใช้น ้า ในปัจจุบัน
เท่าท่ีฟังก็มีข้อตกลงในเรื่องของการใช้น ้าแต่การตกลงนั นก็ไม่สมบูรณ์ เมื่อมีน ้ามาแต่ละครั งก็จะมีการ

                                                           
๒๕๓ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๔ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๕ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๖ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๓ 

ตกลงกันอีกเกี่ยวกับเรื่องการเปิดปิดประตูน ้าก็จะมีประเด็นข้อขัดแย้ง ดังนั นการบริหารจัดการน ้าเพ่ือ
น้าไปสู่การพูดคุยและเจรจาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในพื นที่ของการจัดการ การพูดคุยเป็นสิ่งที่
ส้าคัญมาก๒๕๗  

การบริหารจัดการน ้านั น ส่วนราชการกับประชาชนต้องมาคุยกัน ตกลงกัน มีวาระ
ร่วมกัน เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ก็จะได้เกิดความเหมาะสมกับการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนที่อยู่ในพื นที่ของจังหวัดพิจิตร๒๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคนี อยู่ในเขตลุ่มน ้าน่าน การรับ
ข้อมูลข่าวสารจากต้นน ้าส่วนมาก ก็จะรับข้อมูลจากคณะกรรมการลุ่มน ้าน่านแจ้งมา เรารอฟังว่า
ปริมาณน ้าที่จะไหลมามากมาน้อยในช่วงไหน เราก็จะมีการรับข้อมูลเรื่องน ้าจากหน่วยงานเหล่านี ก็คือ
จากคณะกรรมการลุ่มน ้าน่านเป็นหลัก ก็เป็นโครงข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่ต้องมีการพูดคุยกัน
มาก่อน๒๕๙ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร ที่เราทราบอยู่แล้วว่าเส้นทางน ้าของเรามี
สองแม่น ้าสายหลัก ซึ่งมูลนิธิอุทกพัฒน์ โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการติดตั งสถานีวัด
น ้าโทรมาตรวัดน ้าและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเข้าไปประสานเพ่ือพัฒนาตรงนี 
ร่วมกัน และจะสามารถแจ้งไปตามเครือข่ายออนไลน์ สุดท้ายก็จะสร้างฐานข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว 
สามารถแชร์ให้ครบทุกหน่วยงานหรือเชื่อมโยงกันหมดทุกหน่วยงาน คือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านฐานข้อมูลเหล่านี เข้ามาพูดคุยกัน ท้างานร่วมกันไปด้วย๒๖๐  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัป
ปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นมีการสร้างแหล่งน ้า ในบาง
พื นที่แต่ยังไม่ทั่วถึง มีการจัดเก็บน ้าในพื นบ่อน ้าตามชุมชน เริ่มเจรจาขอใช้ที่พื นที่สาธารณะประโยชน์
ในการสร้างแหล่งน ้าโดยการท้าเป็นพื นที่แก้มลิงในเบื องต้น เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร ได้เจรจากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขอใช้พื น
สาธารณประโยชน์ มาสร้างประโยชน์ โดยแบ่งพื นที่เป็นที่เก็บน ้าไว้ด้วย ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันในการ
ดูแลแหล่งน ้าในชุมชน การระบายน ้า มีการใช้น ้าอย่างมีคุณค่า และมีการเข้าไปประชาคมเกี่ยวกับการ
สร้างแหล่งน ้าขึ นใหม่ในพื นที่ที่ขาดแคลนต่อไป 

๔.๒.๒.๔ ด้านปุคคลสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุน
จัดตั งองค์กรบริหารจัดการน ้าในพื นที่ขององค์กรภาคประชาชน โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ  
๑. คณะกรรมการลุ่มน ้าหลักคือลุ่มน ้ายมกับลุ่มน ้าน่าน เช่น ลุ่มน ้ายมก็มีประธานโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานจะมีแต่ละผู้ว่าราชการจังหวัดที่แม่น ้ายมไหลผ่านมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ 
โดยจะมีการคัดเลือกประธานปีละครั ง  มีวาระหนึ่ ง ปี  ลุ่มน ้ าน่านก็ เช่นกัน ท้าเหมือนกัน  
๒. คณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้อ้านวยการส่วนของ
ส้านักงานน ้าภาค ๙ เป็นเลขาธิการ มีส่วนข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในระดับจังหวัดมา
เป็นคณะกรรมการ ๓. คณะกรรมการลุ่มน ้าสาขา ๔.เครือข่ายผู้ใช้น ้าในระดับต้าบล ๕. กลุ่มผู้ใช้น ้า 

                                                           
๒๕๗ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๘ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๙ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๐ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 

โดยจะมีคณะกรรมการเช่นกัน ซึ่งการบริหารจัดการน ้าจริงๆก็คือกลุ่มผู้ใช้น ้าก็จะเข้ามาเป็นเครือข่าย
การบริหารจัดการน ้าตรงนั นด้วย๒๖๑ การเข้าไปบริหารจัดการบึงสีไฟต้องมีแผนแม่บทที่มันชัดเจน ซึ่ง
แผนแม่บทตอนนี อยู่ที่กรมทรัพยากรน ้า และมีหลายหน่วยงานมากที่ท้าแผนแม่บทมาก เราต้องมีการ
รวมแผนทั งหมดให้เป็นแผนเดียว เพ่ือที่จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องในการท้างาน๒๖๒ คนที่ท้างานต้องให้
ออกพื นที่บ่อยๆจะได้รู้จักสภาพพื นที่ รู้จักปัญหา รู้จักประชาชน จึงจะสามารถน้าข้อมูลที่แท้จริงไปคิด
และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั นบุคลากรที่ท้างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าควรลง
พื นที่ภาคสนามมากกว่าอยู่ที่ท้างานรอรับข้อมูลอย่างเดียว๒๖๓ ในพื นที่ส่วนใหญ่ท้องถิ่นจะเป็น
ประธานหลักออกไปร่วมประชุมท้าแผนต่างๆ เพราะคนในท้องถิ่นนั นๆจะรู้ว่าทางน ้าไหลผ่านมาพื นที่
ตัวเองมาจากที่ไหน ในพื นที่เองควรบริหารจัดการร่วมกับพื นที่ไหนบ้าง แล้วมาท้าข้อตกลงร่วมกันว่า
จะจัดสรรน ้าในช่วงนั นอย่างไร เพ่ือกระจายน ้าให้ทั่วถึงก็มีการพูดคุยตกลงกันและหาบุคลที่เหมาะสม
เข้ามาดูแลพื นที่ตรงนั น๒๖๔  

เพร า ะผู้ ที่ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพที่ สุ ด  ก็ คื อ  กร ะทร ว งมหาด ไทย  เพร าะว่ า
กระทรวงมหาดไทยนั นคุมเรื่องการบริหารจัดการทั งทางตรงและทางอ้อม โดยการบริหารงานในพื นที่
จังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพ่อเมืองคอยดูแลอยู่แล้ว๒๖๕ ซึ่งประชาชนเองต้องเข้าไปบ้ารุง ดูแล
พื นที่ตลอดทั งปี เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับฤดูกาลน ้าหลากและเข้าไปพูดคุย ตกลง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าในแต่ละปีให้ดี จะได้ไม่เกิดปัญหา ถ้าเราไปจัดการเองจะมีความคล่องตัว
ในการท้างานในพื นที่มาก เพราะประชาชนในพื นที่สามารถที่จะจัดการเองได้ถ้ามีงบประมาณมาให้ 
ในกรณีการดูแลคูคันคลองให้สะอาดเป็นการดูแลจากชาวบ้านที่ใช้งบน้อยที่สุด เพราะว่าประชาชน
เป็นผู้รับบริการจากคลองนั นๆ ก็จะสามารถท้างานให้ออกมาดีเช่นกัน๒๖๖ เพราะปัญญาชนที่ดีที่สุดคือ
ชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านจะอยู่กับน ้าในพื นที่ เขาจะรู้จักวิธีเก็บน ้า รู้วิธีการปล่อยน ้าและรู้วิธีน้าน ้า
มาใช้ประโยชน์ เพราะว่าเขารู้จักพื นที่ รู้จักปริมาณการใช้น ้าของเขาในแต่ละปี จึงจ้าเป็นที่จะต้องดูแล
พื นที่แหล่งน ้าที่เขามีอยู่๒๖๗  

ต้องรู้จักการคัดคนเข้าไปท้างาน คือ คัดเลือกและคัดสรรให้ตรงกับงาน ถ้าเป็น
ชาวบ้านควรมีความรู้เรื่องน ้า รู้เรื่องพื นที่ด้วย จะต้องสร้างบุคลากรเพ่ิมโดยการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในชุมชนนั นๆเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน ้า เช่น ช่วยในการดูแลพื นที่คูคันคลอง พื นที่
อ่างเก็บน ้า หรือแหล่งน ้าอ่ืนในชุมชนด้วย๒๖๘ พิจิตรฝั่งตะวันออกถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปสร้าง
อ่างขนาดใหญ่ ก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าจุดไหนที่จะสร้างเขื่อนกักเก็บน ้าได้ จะต้องดูพื นที่ที่เหมาะสม คน

                                                           
๒๖๑ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๒ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๓ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๔ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๕ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๖ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๗ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๘ สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๕ 

ที่รับผิดชอบต้องเข้าไปศึกษาพื นที่ร่วมกับคนในชุมชนหรือพื นที่ด้วย เพราะเขาอาศัยอยู่ตรงนั นมี
ข้อเท็จจริงของขอมูลน ้าในพื นที่ที่ชัดเจน๒๖๙ ต้องมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องน ้าจากรุ่นสู่รุ่นให้มากขึ น 
ซึ่งเรากลัวความรู้จากกลุ่มผู้รู้เก่าจะตายตามไปด้วยถ้าไม่มีการสร้างองค์ความรู้ ให้อยู่กับเยาวชนหรือ
คนรุ่นหลัง เพราะสภาพสังคม สภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป ทางน ้าเริ่มเปลี่ยนไป ท้าให้การมอง
ภาพในอดีตและปัจจุบันมองได้ไม่ชัด เพราะฉะนั นการสร้างองค์ความรู้เก่าๆจึงมีส่วนส้าคัญในการส่ง
ไม้ต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพ่ือที่จะง่ายต่อการบริหารจัดการน ้าในอนาคต๒๗๐ ซึ่งคณะกรรมการ
ลุ่มน ้าเหล่านี ยังไม่มีพระราชบัญญัติรองรับ มีแบบแผน โครงสร้างที่เป็นเป็นเส้นประ ยังไม่ได้มีสาย
ตรงที่ชัดเจน ไม่ขึ นตรงอะไรกับใครอย่างไร เมื่อท้างานแล้วก็เหมือนเป้าหมายที่ท้าลงไปก็ไม่ได้รับการ
ตอบรับจากเบื องบน เพราะไม่มีพระราชบัญญัติอะไรรองรับ เพียงแต่เรากลั่นกรองงานให้เขา ไม่ให้
งานและงบประมาณเกิดความซ ้าซ้อน๒๗๑  

บุคคลที่เข้ามาจัดการเรื่องน ้าถ้าไม่เข้าใจพื นที่ ก็จะท้าโครงการไม่สอดคล้องกัน การ
ท้าโครงการให้สอดคล้องกันเพ่ือให้เข้าระบบแล้วเราก็จะพัฒนาแหล่งน ้าใหญ่ๆ เช่น บึงสีไฟให้ชัดเจน 
มีงบประมาณลงพื นที่ ทุกอย่างผ่านขั นตอนความเห็นชอบของเจ้าภาพคือกรมเจ้าท่าที่เป็นเจ้าของ
พื นที่ที่ดูแลมาก่อนด้วย หน่วยงานราชการต้องทุ่มเทและเสียสละเข้าไปบ้ารุงรักษา และบริหารจัดการ
น ้าให้อย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและม่ันคง ถ้าเกิดว่าภาครัฐหรือหน่วยงาน ข้าราชการ หลายๆ
คนรู้วิธีการที่จะท้าอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านลุกขึ นมาดูแลรักษาพื นที่เอาเอง โดยให้ชาวบ้านเรียกร้อง
ความต้องการขึ นมาเอง ต่อไปชาวบ้านก็จะเรียนรู้เพ่ือที่จะเอาความต้องการนั นไปพัฒนาชุมชนเกิด
ความยั่งยืนได้ดีกว่าที่ภาครัฐลงจะลงไปช่วยดูแลทุกอย่าง๒๗๒ แนวคิดในเรื่องของการบ้ารุงรักษา
จะต้องเป็นคนในพื นที่ที่จะต้องเป็นคนดูแลต่อ เมื่อคนในพื นที่รับโครงการจากหน่วยงานไปแล้ว คนที่
จะต้องดูแลต่อและใช้ประโยชน์ต่อคือคนในชุมชน ถ้าคนในชุมชนเขารู้จักใช้ รู้จักรักษาและต่อยอด
โครงการ ก็จะมีการจัดตั งกลุ่ม มีการแบ่งจัดสรรพื นที่กันต่อไป๒๗๓ บุคคลที่จะเข้ามามีส่วนในการบ้ารุง 
ดูแล การบริหารจัดการน ้าจะต้องเป็นผู้น้าที่ไม่อิงการเมือง ใช้เหตุผลคือยึดความถูกต้องของคนหมู่
มาก เพราะทุกวันนี ปัญหาที่เกิดขึ นเพราะยึดกลุ่มพวกพ้องของตัวเองเป็นหลัก บุคคลที่เหมาะสมคือ
ผู้น้าต้องเป็นผู้น้าที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและคนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องใช้หลักการ
และเหตุผล คือ ยึดความถูกต้องในการ ท้างานส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน๒๗๔ ภาพหนึ่งที่เรา
ได้เข้าไปเห็นก็คือประชาชนที่เคยประสบภัย เขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความสนใจ และเขาก็จะ
                                                           

๒๖๙ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๑ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๒ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๓ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๔ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 

เข้ามาแชร์ความรู้ให้กับบุคคลอ่ืน ทุกวันนี เราอยู่กับสภาพที่เราไม่สามารถสามารถคาดคิดได้ล่วงหน้า
เลย เช่น ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ นในบ้านเราทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ น เช่น ภัยแผ่นดินไหว ดินโคนถล่ม  
สึนามิ ภัยทุกอย่างที่กล่าวมานี  เป็นภัยที่ไม่เคยเกิดขึ นแสดงว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมืออยู่
ตลอดเวลา ท้าให้เราได้รับความร่วมมือกับภาคประชาชนมากยิ่งขึ น สิ่งหนึ่งหลังจากที่เข้าไปให้ความรู้ 
คือ ทุกคนจะเข้ามาระดม มาแชร์ความรู้ต่อกัน น้าไปสู่การตื่นตัวในการท้างาน หน่วยงานของเรา
ตั งขึ นในปี ๒๕๔๖ หลังจัดตั งขึ นได้ไม่นานเราก็ประสบกับปัญหาใหญ่ คือ ภัยสึนามิที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวในทะเล หลังจากเกิดภัยใหญ่ก็ท้าให้หน่วยงานของเราถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ส้าคัญ 
เกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือ การแจ้งเตือนเพราะฉะนั น การให้ความร่วมมือก็เลย
ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ น หลังจากที่มีการท้าแผนที่ชุมชนหรือแผนที่หมู่บ้าน ตัวผู้น้าชุมชนจะต้องมี
การมากระจายหรือมีการประชุมบอกให้กับคนในชุมชนรู้ว่า เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดประสบภัยทุกคนก็
จะรู้ว่าสัญญาณต่างๆที่ส่งมานั นเกิดอะไรขึ น เขาก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะต้องท้าอะไร เป็นการแสดงให้
เห็นว่าประชาชนในพื นท่ีมีความตื่นตัวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ เพ่ิมมากยิ่งขึ น 
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ นถ้าเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทนั น ต้องบอกว่าชุมชนเมือง
อ่อนไหวกว่าชุมชนชนบท เพราะว่าคนในชนบทจะมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนในเมือง สามารถเอาตัวรอด
ได้ง่ายกว่าคนเมือง ที่ผ่านมาการเกิดหน่วยงานของเรามีจ้านวนจ้ากัด กระทรวงมหาดไทยก็ตั งเป้าว่า
ต้องเพ่ิมจ้านวนจิตอาสาให้เพ่ิมขึ น ๒ % เมื่อก่อนมีการเกณฑ์เข้ามาท้างานกลายเป็นกลุ่มที่ถูกบังคับ 
ต่อมามีปัญหาที่เกิดขึ นบ่อยก็ท้าให้หน่วยงานที่ต้องการเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยดูแลเพ่ิมเข้ามายิ่งมาก
ขึ น๒๗๕  

ประชาชนในเขตของลุ่มน ้าน่าน ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ก็มีลักษณะของ 
ภูมิสังคมที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการน ้าโดยการมีส่วนร่วม พื นฐานของมนุษย์ถ้าเดือดร้อนจึงจะ
เข้ามา แล้วตัวชาวบ้านเองที่ว่าเดือดร้อนก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใคร ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งหรือที่เรียกว่า
จิตอาสา ที่จะเข้ามาดูแลและรักษาในพื นที่ตรงนั น๒๗๖ และระบบประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภคที่ผลิตตาม
หมู่บ้าน ตามท้องถิ่นทั่วไปขาดงบประมาณและขาดการตรวจสอบ ดูแลรักษา เพราะฉะนั น จะต้อง
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ หรือการบ้ารุงดูแลรักษาการตรวจสภาพคุณภาพของน ้า ตั งแต่
น ้าดิบและน ้าที่จ่ายออกไปถึงบ้านเรือน โดยเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจสอบคุณภาพของน ้าในพื นที่ที่
เป็นจุดเสี่ยงที่ว่าด้วย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับด้านอนามัยก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูแล๒๗๗ ในส่วนของการ
แก้ไขผักตบชวาในระดับจังหวัด ก็จะมีค้าสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั ง
คณะกรรมการเข้ามาร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน หน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายอ้าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อ้านวยการโครงการชลประทาน เกษตรจังหวัด ผู้อ้านวยการเจ้าท่า
ภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานทหาร หน่วยงานท้องถิ่น และมีโยธาธิการทั งจังหวัดเป็นเลขานุการ จังหวัดก็
ส่งหน่วยงานในท้องที่ลงไปส้ารวจผักตบชวา ในที่ประชุมตกลงกันว่าจะมาหาวิธีการก้าจัดกันอย่างไร 

                                                           
๒๗๕ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๗๖ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๗ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๗ 

หน่วยงานที่จะมีเครื่องจักรด้านนี ก็จะเป็นของกรมเจ้าท่า โยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง หรือ ชลประทานก็จะมาคุยกัน หาแนวทางกัน
ช่วยกันดูแลรักษาตามพื นที่ไป๒๗๘  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีคณะกรรมการลุ่ม
น ้าหลัก มีกลุ่มผู้ใช้น ้า ผู้น้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานอ่ืนๆเข้ามา
ท้างานร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการน ้าภายในพื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๒.๒.๕ ด้านโภชนสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พิจิตรเป็นเมืองอู่ข้าวอู่
น ้า งบประมาณแต่ละปีที่รัฐบาลกลางโอนมาให้ ต้องเอามาท้าเรื่องแหล่งน ้าเพ่ือเกษตรกรมีใช้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพ่ือประชาชนจะได้มีความมั่งคั่ง งบประมาณทั งหมดแบ่งมา ๕๐% ให้เอา
มาท้าเรื่องน ้า ส่วนที่เหลือให้ไปตามหน่วยงานที่เหลือ เพราะจริงๆแล้วตามหน่วยงานต่างๆ เหล่านั น 
ก็มีเจ้าภาพอยู่แล้ว เพราะฉะนั นผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดูแลลูกบ้านของผู้ว่าฯดีกว่า และมาฟ้ืนฟู
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมนั นๆ ดีกว่า๒๗๙ ในพื นที่ของตัว
พอมีน ้าท่วมก็ทะเลาะกัน น ้าแล้งก็ทะเลาะกันเพราะแย่งน ้ากันใช้ เพราะฉะนั น ความชัดเจนในพื นที่
ควรชี แจงให้ชัดเจนและก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีอ้านาจในการสั่ง
การในพื นที่ ทุกพื นที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั นในจังหวัดใครจังหวัดท่านก็ให้ดูแลกันเอาเอง 
เพราะในสภาพพื นที่มีความแตกต่างกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการสั่งการ 
แล้วก็จะได้ข้อสรุปว่าน ้าเรามีอยู่อย่างจ้ากัด เราก็เพาะปลูกพืชให้เกิดความเหมาะสม ถ้าน ้าน้อยเราก็
ปลูกพืชใช้น ้าน้อย ถ้าน ้ามากเราก็สามารถปลูกพืชใช้น ้ามากได้ เพราะฉะนั นจึงมีอยู่สองส่วนด้วยกัน 
คือประเด็นแรกการบริหารจัดการน ้าในช่วงน ้ามา ที่สองการบริหารจัดการน ้าในช่วงน ้าแล้ง๒๘๐ พื นที่
แถวนี ถ้าไม่เกิดปัญหาภัยแล้ง การส่งน ้าของชลประทานก็ถือว่าส่งเป็นปกติดี เพราะว่ามีแหล่งน ้า
ต้นทุนที่เก็บน ้ามากถึงมีแม่น ้าถึงสามสายหลักแล้วก็ตามพื นที่คลอง บ่อของชาวบ้านก็พอมีอยู่บ้าง มี
กักเก็บและขังไว้ใช้ได้บ้าง ถ้าชาวนารู้จักใช้และรู้จักบริหารจัดการน ้าที่ดีในการเพราะปลูกพืช ก็
สามารถยืดอายุการใช้น ้าไปถึงฤดูกาลใหม่ได้เลย๒๘๑  

ทุกวันนี  มีน ้ากินน ้าใช้กันทั่วถึงทุกพื นที่เพราะมีประปาหมู่บ้านกันหมด ถ้าจะ
จัดการให้ดีควรท้าประปาผิวดินมากกว่าน้าน ้าใต้ดินขึ นมาท้า แต่น ้าผิวดินนั นควรสะอาดปลอดภัยด้วย 
เพราะน ้าใต้ดินมีกลิ่นสนิมน ้า ในอนาคตน ้าใต้ดินอาจไม่มีใช้ เพราะจากการสังเกตมาความลึกของน ้า
ใต้ดินลึกลงไปเรื่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องน ้าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค องค์กรที่ดีก็ต้องเป็นไปตามหลักการที่
องค์กรอนามัยโลกได้ตั งไว้ ก็มีกรมอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมอนามัยก็จะเข้ามาตรวจ
คุณภาพน ้าเพ่ือจะประกาศว่าน ้านั นสะอาดมีคุณภาพสามารถดื่มได้๒๘๒ จะต้องสร้างแหล่งน ้าผิวดินให้

                                                           
๒๗๘ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๗๙ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๐ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๑ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๒ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 

เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคด้วย เช่น สร้างเป็นอ่างหรือบ่อขนาดใหญ่ ท้าแก้มลิงในพื นที่ก็จะ
บรรเทาปัญหาต่างๆได้ เช่น บรรเทาปัญหาเรื่องการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้งและช่วยการแก้ปัญหาใน
ฤดูน ้าหลากได้ ผลที่ได้รับอีกทางหนึ่ง คือ เกษตรกรมีน ้าใช้ในการประกอบอาชีพนอกฤดูกาลได้๒๘๓  

ในตอนนี สังคมไทยส่วนใหญ่ยังอยู่กับเรื่องการท้าการเกษตรแบบสมัยเดิมๆ กันอยู่ เช่น 
ถ้ามีพื นที่ท้านาก็จะท้าแต่นา ซึ่งการท้านาจะใช้น ้ามาก แต่ก็มีบางพื นที่ทางพิจิตรที่หน่วยงานเคยไปท้า
แหล่งน ้าไว้ มีกลุ่มเกษตรกรท้าพืชไร่ เช่น ปลูกแตงโม ซึ่งรายได้ต่อไร่มากกว่าท้านาและใช้น ้าน้อยกว่า 
เพียงแต่เกษตรกรยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไปท้า เหตุผลก็คือว่าไม่มีใครไปแนะน้า ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น 
ให้ความมั่นใจว่าท้าไปแล้วจะส้าเร็จไหม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเข้าไปดุแลกันต่อไป ประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ไม่เห็นแก่ตัวยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ท้องถิ่นต้องเข้าไป
จัดการต่อการกระท้าของกลุ่มบุคคลเหล่านี  ไม่มีการปล่อยประละเลย หน่วยงานก็ต้องท้าให้ทางน ้าคง
สภาพเดิมเหมือนอย่างในอดีตและซ่อมแซมในบางจุดให้ดีขึ นเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ๒๘๔ เพราะ
เขื่อนสิริกิติ์มีความจุน ้าที่เต็มอ่างอยู่ที่ ๙,๕๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยมีความจุน ้าอยู่  
๙๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็มีพื นที่ของการให้บริการของเขา การที่จะเอาน ้าจากที่นี่มาช่วยพื นที่
อ่ืนเป็นไปได้ยากเพราะเขายังช่วยส่งมาในล้าน ้าน่านเพ่ืออุปโภคบริโภคด้วย จะให้เขาแบ่งไปทางพื นที่
อ่ืนเพ่ือการเกษตรก็ไม่เพียงพอ ก็มีจ้าเป็นที่จะต้องสร้างแหล่งน ้าต้นทุนขึ นใหม่ ซึ่งในพื นที่ถ้าได้
งบประมาณมาใหม่ก็จะสร้างอ่างเก็บน ้าใหม่ เพ่ือที่จะได้เก็บน ้าแล้วน้ามาใช้เพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล
ในพื นที่รอบข้างได้มากยิ่งขึ น๒๘๕ การแก้ไขปัญหาตรงนี ก็ต้องเข้ามาดูกัน ต้องมีการบูรณาการการ
ท้างานร่วมกันระหว่างท้องที่ ท้องถิ่นและกรมชลประทาน ต้องมาช่วยคิด ช่วยท้า ว่าเราจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไรกันต่อไปและหน่วยงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนหนึ่งและหน่วยงานของ
อ้าเภอก็ต้องมีการลงมือไปช่วยกัน ก็ต้องไปดูว่ามีมวลน ้าจะมามากขนาดไหน และค้านวณดูว่าเราจะ
รับได้เท่าไหร่ อย่างไง๒๘๖  

นอกจากใช้น ้าแล้วก็ต้องให้ความส้าคัญเรื่องการรักษาน ้าหรือแหล่งน ้าให้มันมีอยู่อย่าง
ยั่งยืนด้วย เช่น พระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะให้ประชาชนมีใช้น ้าอยู่ตลอดก็เลยต้องสร้างเขื่อน พระ
ราชินีก็ฉลาดที่จะรักษาดูแลน ้าเพื่อให้น ้ามีอยู่ในเขื่อนก็ทรงรับสั่งให้ปลูกป่าในพื นที่ต้นน ้า เพ่ือให้ป่าดูด
ซับน ้าให้มีอยู่ตลอดเช่นกัน ประชาชนควรจะมีเครือข่ายเข้ามาดูแลเรื่องน ้า ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า ต้องมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเหมือนดั่งสายน ้าที่เชื่อมกันทุกสายน ้าแล้วไหลลงไปสู่สายน ้า
หลักสายน ้าเดียว ถ้าเป็นลักษณะในการท้างานของกลุ่มผู้ใช้น ้าเองก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน
ได้ดียิ่งขึ น๒๘๗ การรักษาระบบนิเวศไว้ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ส้าคัญมากเพราะเมื่อก่อนป่าไม้

                                                           
๒๘๓ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๔ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๕ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๖ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๘๗ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,   

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 

ในเขตลุ่มน ้ายมอุดมสมบูรณ์มาก เป็นแหล่งที่มีอาหารคือปลาชุมมาก ถึงขั นมีจระเข้อยู่ตามลุ่มน ้ายม มี
ระบบนิเวศดีมาก สมัยนี ไม่เป็นอย่างนั นแล้ว เพราะขาดการดูแลรักษาระบบนิเวศไว้ ไม่ปกป้อง
คุ้มครองไว้ ถ้าเราไปท้าลายธรรมชาติธรรมชาติก็กลับท้าร้ายเรา๒๘๘ บางจุดก็มีการเข้าไปขุดลอกคลอง
และก้าจัดผักตบชวาด้วยโดยเฉพาะในเขตแม่น ้าพิจิตรเก่า ในพื นที่พิจิตรก็มีการสร้างฝายยางในลุ่มน ้า
พิจิตร เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าขาดคลอง ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการควบคุมน ้า ถ้าไม่สร้างก็ไม่ได้สร้าง 
แล้วมีผลกระทบก็ไม่ได้ เราก็ต้องมามองที่การบริหารจัดการว่าจะหาทางออกอย่างไร เพ่ือจะได้มีน ้าไว้
ใช้นอกฤดูกาลเพ่ือเพาะปลูกพืชในเขตลุ่มน ้านั นได้๒๘๙ เรื่องการขุดเจาะน ้าบาดาลบางจุดก็ได้รับการ
แก้ไขปัญหาไปได้ด้วยความเรียบร้อย และตรงตามความต้องการ ประชาชนก็จะมีความสุขเพราะมีน ้า
กินน ้าใช้ และในส่วนหนึ่งที่ลงไปแล้วเกิดความล่าช้าเป็นไปได้ช้า หรือด้าเนินการไปไม่ได้ เช่น การขุด
เจาะน ้าบาดาล ขุดไม่เจอทางน ้า น ้าไม่ไหลก็มี๒๙๐  

ถ้าองค์กรเล็กยิ่งท้าได้ง่ายถ้าองค์กรใหญ่ยิ่งมีปัญหา ถ้าเป็นชุมชนเมืองก็เป็นปัญหา
อีกอย่างเหมือนกัน เพราะแต่ละพื นที่มีบริบทไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดเป็นชุมชนเมืองพื นที่ก็จะแตกต่างกัน 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองก็จะใช้พื นที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าท้าการเกษตร ในเรื่องของการ
บริหารจัดการน ้าก็จะต่างกับกลุ่มชนบท ส่วนน ้าที่ใช้ในพื นที่ก็จะเป็นน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ไม่ใช่น ้า
เพ่ือการเกษตร จะต่างกันกับคนชนบทที่มีลักษณะความเป็นอยู่ต่างกันชัดเจน แต่ถ้าเป็นคนในชนบท
ชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตของประชาชนจะอยู่กับการเกษตรและการด้าเนินชีวิตที่ต้องใช้น ้ามาก ในส่วนของ
ชนบทจะต่างกันชัดเจน การจัดสรรพื นที่จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน การใช้ประโยชน์พื นที่ที่ต่างกัน๒๙๑  
ที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณเข้าไปดูแลพื นที่ไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลก็มีเยอะ เช่น 
งบประมาณในการขุดลอกคลองในพื นที่ที่มีการขุด ลอกคลองในช่วงฤดูน ้าหลากน ้ามาซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์ 
เพราะฉะนั นหน่วยงานราชการควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องการจัดสรรงบประมาณหรือวิธีการเพ่ือให้
สอดคล้องกับการท้างานในแต่ละปี งบประมาณจะได้ไม่ลงทุนไปสูญเปล่า ควรมีวิธีการที่จะบริหาร
งบประมาณให้ดีกว่านี  งบประมาณของภาครัฐบางทีรีบใช้จนงานที่ออกมาล้มเหลว ทั งๆ ที่มีวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ คือ การท้าสัญญาจ้างหรือสัญญาอะไรต่างๆ ที่เก่ียวข้องก็ได้๒๙๒  

ประชาชนในจังหวัดพิจิตรไม่ได้คิดว่าปัญหาน ้าท่วมเป็นปัญหาใหญ่ แต่ว่าเราควรคิด
กันว่าเราจะท้าอย่างไร ว่าจะท้าให้พื นที่นี มีน ้าที่แน่นอนและถ้าไม่น ้าเราก็มีข้อมูลแน่นอนเพ่ือที่
ประชาชนจะได้มีน ้าไว้ปลูกพืชในช่วงอ่ืนคือช่วงหลังจากฤดูน ้าหลากแล้ว เราจะท้าอย่างไรให้เขามีน ้า

                                                           
๒๘๘ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๙ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๐ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๑ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๒ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 

ไว้ใช้ในช่วงนั น นี่คือปัญหาที่หน่วยงานต้องมาคิดกันว่าเราจะท้าอย่างไร๒๙๓ ทุกวันนี ภาครัฐก็เข้าไป
แจกถุงยังชีพไปแจกอะไรต่างๆทั งในช่วงที่ประสบกับปัญหาและหลังจากการเกิดปัญหา ยกตัวอย่าง 
ชาวเขาท่ีทุกหน่วยงานเข้าไปแจกแต่ผ้าห่มทุกปีๆ ทั งที่จริงชาวเขาไม่อยากได้แล้วเพราะเขาอยากได้ที่
เก็บผ้าห่ม ก็เช่นกันกับกลุ่มที่ถูกน ้าท่วมประจ้า ประชาชนก็ไม่อยากได้ถุงยังชีพ แต่เขาอยากได้
เครื่องมือที่ใช้ประกอบสัมมาอาชีพ เช่น แห ข่าย เรือหรือเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพได้ในช่วงนั น 
เพราะฉะนั นชาวบ้านจึงเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ควรที่จะเรียนรู้ปรับตัวที่จะอยู่กับธรรมชาติที่
เป็นอยู่ เราอย่าไปเปลี่ยนสภาพพื นที่นั น เพราะน ้าต้องมีเส้นทางไป มีที่อยู่  เราอย่าไปเบียดเบียนมัน 
เมื่อน ้าไหลมาแล้วมันก็จะไหลไป น ้าก็จะไม่ท่วม น ้าอยู่ได้คนอยู่ได้ นี่คือการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติให้ได้๒๙๔ เกี่ยวกับอาหารหรือการประกอบอาชีพ ถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร 
ประชาชนของจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เน้นเรื่องการท้านาเป็นหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร
จังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หรือ หอการค้าจังหวัด กลุ่มต่างๆเหล่านี  ต้อง
มีวิธีการเข้าไปฝึกอบรมหรือท้าอะไรก็ได้ที่ท้าให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตเพ่ือท้านาอย่าง
เดียว เพราะประชาชนของจังหวัดพิจิตรเกือบ ๘๐ % มีความคิดว่าเขามีอาชีพท้านาเพียงอย่างเดียว มี
ชีวิตเพ่ือท้านาอย่างเดียว ก็เพราะว่าหน่วยงานต่างๆไม่ได้เข้าไปป้อนข้อมูลอย่างอ่ืนให้ เช่น ไม่ได้บอก
ว่าพื นที่ตรงนี  บ้านตรงนี  ควรจะเย็บปักถักร้อย บ้านนี ควรจะผลิตอาหาร บ้านนี ควรจะท้าอาชีพเสริม
อย่างอ่ืน ไม่ใช่ว่าจะรอท้านาอย่างเดียว นี่คือปัญหาของหน่วยงานที่จะต้องลงพื นที่ให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน ว่าชุมชนกลุ่มนี ควรจะท้าอะไร ควรจะท้าอย่างอ่ืนที่เป็นการพัฒนาฝีมือด้านอ่ืนบ้างเพ่ือสร้าง
รายได้ให้มากขึ น แต่ในปัจจุบันนี หน่วยงานต่างๆไม่ได้ไปบอกหรือแนะน้า ถ้าท้าจริงจังก็สามารถที่จะ
พัฒนาหรือสร้างรายได้เพ่ิมมากยิ่งขึ น ยิ่งทุกวันนี มีตลาดนัดด้วย ก็มีแนวความคิดกับพระสังฆาธิการไป
ว่าในเมื่อมีคนที่มีฝีมือแบบนี แล้ว เรามีหน่วยอบรมประจ้าต้าบลของพระสงฆ์ ซึ่งมีเกือบ ๘๐ หน่วย ก็
ต้องมีการไปเปิดร้านค้ากัน แล้วก็ไปเอาสินค้าของชุมชนมาจ้าหน่ายที่ชุมชน คือผลิตภัณฑ์จาก
ชาวบ้านมาขายมีตลาดให้เขา จุดที่ระบายสินค้าหรือขายก็เป็นตลาดนัดที่จัดกันทุกอาทิตย์ และตลาด
นัดส่วนใหญ่ในบ้านเราก็จะอยู่ในวัด นี่คือทางออกของสินค้าที่จะขายได้ในชุมชน เสร็จแล้วก็ตั งกองทุน
ขึ นมา เพราะว่าจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองพระ แหล่งท่องเที่ยวอย่างอ่ืนไม่ค่อยมีอะไร คนที่เข้ามาพิจิตรก็
มากราบพระไหว้พระตามวัดต่างๆ ซึ่งมีวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆระดับประเทศ เพราะฉะนั น หน่วยงาน
ต่างๆ ควรเข้าไปให้ความสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนว่าพื นที่ไหนควรจะท้า
อะไร อย่างไร เวลาไหน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื นที่๒๙๕  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลัก 
สัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นประชาชนในพื นที่ต้องมีน ้า
เพ่ืออุปโภค-บริโภค น ้าเพ่ือการประกอบอาชีพ ต้องมีแหล่งน ้าในชุมชนเป็นน ้าที่สะอาดสามารถใช้ประโยชน์
จากน ้านั นได้ เช่น การสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมขึ นจากแหล่งน ้านั นๆ และต้องมีน ้าที่เพียงพอ
ต่อความต้องการและมีน ้าอยู่ในพื นที่ตลอดทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศและธรรมชาติในพื นที่ด้วย 
                                                           

๒๙๓ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๕ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๑ 

๔.๒.๒.๖ ด้านอุตุสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พื นที่นี อยู่ในเขตของ
ระบบชลประทานของจังหวัดพิจิตร ซึ่งรับน ้ามาจากเขื่อนสิริกิติ์มีการบริหารจัดการน ้าที่ดีเหมาะสม
ตามฤดูกาล แต่ก็มีปัญหาในฤดูแล้งมันเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ในพื นที่นี ก็ถือว่าเป็นพื นที่
สมบูรณ์น ้า เพราะมีแม่น ้าสายหลักอยู่สามสายด้วยกัน คือ แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน และแม่น ้าพิจิตร ซึ่ง
เป็นแหล่งที่เหมาะแก่การเพาะปลูกในเขตนี มาก๒๙๖ เรื่องของระบบประปาหมู่บ้านทุกวันนี เสียหาย
เพราะว่าสูบน ้าใต้ดินขึ นมาท้าจึงเกิดคราบหินปูน การบ้ารุงรักษาก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั นต้องมีแหล่งน ้าใน
หมู่บ้าน ต้องอาศัยน ้าผิวดินในการท้าน ้าประปาจะดีกว่าโดยการลอกคลองสาขา สร้างอ่าง ท้าแก้มลิง
ในพื นที่เพ่ือเก็บน ้าช่วงฤดูกาลเอาไว้เป็นน ้าผิวดินแล้วน้าน ้าผิวดินมาท้าประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าที่
เป็นคราบหินปูน ประชาชนในพื นท่ีก็มีความพยายามที่จะกักเก็บน ้าในช่วงฤดูกาลให้ได้มากที่สุดแต่ก็มี
ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องของธรรมชาติและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ทุกวันนี ก็จัดเก็บได้ระดับหนึ่งแค่
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้าง ถ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ไม่ค่อยประสบปัญหาถ้ารู้จักใช้น ้า
อย่างประหยัดและถูกวิธี๒๙๗  

ประชาชนในพื นที่จะต้องช่วยกันรักษาระบบนิเวศและธรรมชาติด้วย เช่น การไม่
ปล่อยน ้าเสีย ไม่ท้าลายระบบนิเวศเดิมๆ ที่เคยมี และดูแลรักษาธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาไว้ในพื นที่ให้ได้ 
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศในพื นที่ด้วย
วิธีการง่ายๆ คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมติที่ได้ตกลงกันไว้ในที่ประชุมในท้องที่นั นๆ ถ้าใครฝ่าฝืน
ควรมีมาตรการในการปรับหรือลงโทษอย่างจริงจัง๒๙๘ ชาวบ้านในพื นที่พร้อมที่จะเข้าไปดูแลรักษา
พื นที่คลองชลประทานร่วมกับหน่วยงาน ให้กลุ่มที่ตั งมาจะไปดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาทั งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล เวลาที่น ้ามาให้เก็บรักษา เวลามีน ้าให้
แบ่งปัน และเวลาน ้าหมดไปให้หาน ้ามาเพ่ิม ทฤษฎีน ้าของในหลวงมีความชัดเจน โดยการเก็บน ้าใน
เขื่อนช่วงฤดูฝน พอมีน ้าต้นทุนแล้วก็ให้แบ่งปันมาให้ใช้ ซึ่งในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรสภาพพื นที่เอื อต่อ
โดยการเพ่ิมฝายเพ่ือกักน ้าให้ขังอยู่ในคลองและคลองที่มีอยู่แล้วถ้ามันตื นต้องท้าให้ลึก ให้กว้างเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณให้มากให้พอใช้ในพื นที่นั นๆ๒๙๙ พิจิตรอยู่ในพื นที่ราบลุ่มแม่น ้า จึงเกิดปัญหาเรื่องขาด
แคลนน ้าบางจุด เพราะฉะนั นฤดูฝนจึงเหมาะที่จะจัดเก็บน ้าในพื นที่ เพ่ือสร้างระบบนิเวศใหม่คือฤดู
ฝนให้เก็บฤดูแล้งให้รักษา เพ่ือน้าไปใช้ต่อไป เช่น การรักษาน ้าไว้เพื่ออุปโภคบริโภคในยามที่จ้าเป็น๓๐๐  

การที่หน่วยงานจะสร้างเขื่อนหรืออ่างขนาดใหญ่ในพื นที่ใดพื นที่หนึ่งนั น ต้องมอง
ถึงประโยชน์จากเขื่อนคืออะไร ข้อดี ข้อเสีย สภาพแวดล้อม ป่าไม้ ระบบนิเวศที่เราจะไปสร้างท้าให้
เกิดความเสียหายที่จะตามมาด้วย ถ้ามองภาพรวมของประเทศก็ต้องสร้างเขื่อนแน่นอน ถ้าตรงไหนที่
ท้าแล้วได้ประโยชน์ก็น่าจะท้า ถ้าตรงไหนไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องท้า เพราะมีผลเสียต่างๆตามมา

                                                           
๒๙๖ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๗ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๘ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๙ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๐ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๒ 

มากมาย แต่แหล่งเก็บน ้าต้นทุนหรือเขื่อนขนาดใหญ่ยังจ้าเป็นที่จะต้องสร้างในประเทศไทยให้เพ่ิมขึ น 
ถ้าไม่อย่างนั นเราก็จะมีปัญหาที่แก้ไขไม่จบ๓๐๑ เรื่องน ้าท่วมคณะกรรมการลุ่มน ้าจังหวัดพิจิตรเขาไม่
เคยกังวลเลย เขากังวลเรื่องน ้าแล้งมากกว่า เช่น ประชาชนที่อาศัยในเขตลุ่มน ้ายมกับลุ่มน ้าน่าน ที่เป็น
พื นที่แก้มลิง อยากได้น ้าในฤดูแล้งเพราะฤดูฝนพื นที่เป็นพื นที่รับน ้าอยู่แล้ว เพราะสภาพพื นที่เหล่านี 
ฤดูกาลเพาะปลูกก็จะแตกต่างไปจากพื นที่เพาะปลูกอ่ืนๆ ที่เพาะปลูกกันได้ตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตก็เพ่ือปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นเอง๓๐๒ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆภาครัฐจะเอาสภาพ
ปัญหาลงไปจับในพื นที่นั นๆ เพราะมองต่างมุมกันกับคนในพื นที่ ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
พื นที่มีความแตกต่างกัน ก็จะมีมุมมองที่ต่างกัน ภาครัฐเอาเรื่องภัยพิบัติไปจับเหตุการณ์ต่างๆ ก็เลย
กลายเป็นการสร้างเงื่อนไขทางสังคมให้เขา ซึ่งเงื่อนไขทางสังคมมีสองประเด็นคือเงื่อนไขด้านสิ่งปลูก
สร้างและไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง เมื่อมีลักษณะสังคมที่แตกต่างกัน ปัญหาก็แตกต่างกัน การเข้าไปดูแลก็
ต้องดูพื นที่ด้วย เช่น สิ่งที่หน่วยงานคิดว่าเป็นปัญหาอาจจะไม่ใช่ปัญหาของคนในพื นที่นั นก็เป็นได้ 
เพราะฉะนั นการเข้าใจสภาพพื นที่ สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ สังคมของเขาย่อมเป็นสิ่งส้าคัญต่อการ
แก้ไขปัญหา๓๐๓ ด้านการประหยัดพลังงาน น ้าก็เป็นตัวชี วัดเหมือนกันซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการ
ประหยัดการใช้น ้า โดยเปรียบเทียบข้อมูลสามปีย้อนหลังมาเปรียบเทียบตัวชี วัด เรื่องสิ่งแวดล้อมของ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดพิจิตรไม่น่าเป็นห่วงเพราะปริมาณขยะก็เกิดขึ นไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนทั่วประเทศ ของพิจิตรอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่น่าเป็นห่วงและในพื นที่จังหวัดก็จะมีโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยขยะ ก็จะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในพื นที่ไปด้วย๓๐๔  

ในกรณีของน ้าบาดาลเวลาไปพบปะประชาชนเราก็จะมีการท้าความเข้าใจว่าน ้า
สามารถเอาขึ นมาใช้ได้ แต่ให้เอาขึ นมาใช้อย่างถูกวิธี มีการเปิดบ่อแล้วควรมีการปิดบ่อหลังจากการใช้ 
ถ้ามีการขุดบ่อแล้วไม่กลบบ่อก็จะกลายเป็นช่องทางให้น ้าบนดินที่ไม่สะอาดไหลลงไปปนเปื้อนน ้า
บาดาล ท้าให้น ้าใต้ดินมีสารปนเปื้อนได้ง่าย แต่การแก้ปัญหาน ้าใต้ดินท้าได้ยากกว่าน ้าที่ปนเปื้อนบน
ผิวดิน การแก้ไขปัญหาน ้าปนเปื้อน น ้าเสีย ระหว่างใต้ดินกับบนดิน มีความยากง่ายแตกต่างกันมาก 
เราจึงควรระมัดระวังเรื่องนี ให้มากด้วย ไม่เช่นนั นก็จะเกิดเป็นวงจรอุบาทว์กลับมาหาตัวเรา๓๐๕ 
หน่วยงานจะต้องมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงเรื่องการใช้
น ้าเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ว่าปีหนึ่งเราจะท้านากี่ครั ง นอกฤดูกาลท้านาควรจะให้ประชาชน
ประกอบอาชีพอะไรหรือให้ท้าการเกษตรที่เป็นการเพาะปลูกพืชที่มีอายุสั น ใช้น ้าน้อย เพ่ือไม่ให้เขามี
ความรู้สึกว่าขาดแคลนน ้า ไม่รู้จะท้าอะไรเพราะไม่มีน ้า เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                                                           
๓๐๑ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐๒ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐๓ สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐๔ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐๕ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 

เกษตรกรรม คือ ท้าไร่ ท้านา ในเมื่อทุกวันนี ยังมีปัญหาการขาดแคลนน ้าหลังฤดูฝนกันอยู่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรที่จะไปสร้างอาชีพเสริมในพื นที่อย่างจริงจัง๓๐๖  

จังหวัดพิจิตรในบางพื นที่มีระบบชลประทานช่วยระบายน ้า แต่เมื่อแม่น ้ายมกับ
แม่น ้าน่านไหลไปรวมกันที่นครสวรรค์แล้ว ก็จะมีบางส่วนที่ทางส่วนกลางกั นเขื่อนเอาไว้ เพ่ือไม่ให้น ้า
ไหลหลากลงไปสู่พื นที่ภาคกลาง ก็ท้าให้เราประสบปัญหาที่มันเกินความควบคุม คือถ้ามีปริมาณน ้า
เยอะก็จะมีน ้าเอ่อล้น ระบายไม่ทัน ท่วมขังในพื นที่ ท้าให้เราประสบปัญหามาทุกปี เพราะฉะนั นสิ่งที่
เราสามารถท้าได้ตอนนี  คือ ส้ารวจช่วงเวลาของน ้าที่มาให้ชัดเจน เช่นพื นที่กลุ่มน ้าป่าที่ไหลหลาก 
แล้วก็ส้ารวจประตูเปิด-ปิด ที่ใช้ระบายน ้าให้ใช้การได้ เพ่ือที่จะได้กักเก็บน ้าไว้ให้กลุ่มเกษตรกรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งหลังน ้าหลาก๓๐๗ เมื่อมีน ้าหลากมาแล้วถ้ามีจุดหนึ่งที่กั นไม่อยู่น ้าก็จะหลากบ่าไปทันที ท้าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี อย่างไร ต้องยอมรับว่าแม่น ้ายมเราไม่สามารถ
ควบคุมน ้าได้ นี่คือเส้นทางน ้าจากเหนือที่จะไหลผ่านไปก่อนที่จะไหลลงสู่ปากน ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ 
นี่คือพื นที่ของเส้นทางการไหลของแม่น ้ายม เมื่อเป็นเช่นนี การแก้ไขปัญหาเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับ
พืชผลการเกษตรย่อมมี อย่างเช่นในช่วงฤดูกาลที่น ้าหลากก็เว้นจากการเพาะปลูก โดยไปสร้างอาชีพ
อย่างอ่ืนแทน เช่น อาชีพประมงพื นบ้านบ้าง อาชีพอ่ืนๆที่สามารถท้าได้บ้าง ก็จะเป็นการปรับตัวให้อยู่
กับธรรมชาติที่เป็นไปได้และเราก็ไม่ไปท้าลายธรรมชาตินั นด้วย๓๐๘ การประปาส่วนภูมิภาคก็มี
โครงการปลูกป่าต้นน ้าในเขตภาคเหนือ เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งต้นน ้าซึ่งหน่วยงานประปาของได้
เข้าไปมีส่วนในการปลูกป่าในพื นที่ต้นน ้าเพราะหน่วยงานต้องอาศัยน ้าในการสร้างประปา ถ้าเราไม่มี
ป่าไม่มีน ้า ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เพราะทุกวันนี ฤดูกาลเปลี่ยนไปมาก เราจ้าเป็นที่
จะต้องคิดเรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าให้มากขึ นด้วย๓๐๙  

คือช่วงปีหนึ่งเราอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติตรงนั นก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไร ลม ฝน พายุ 
จะเกิดตอนไหนเราไม่อาจคาดการณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ จึงเป็นเรื่ องของภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป แต่ที่เกี่ยวกับเรื่องน ้าถ้าเราเตรียมพื นที่คือดูแหล่งน ้าเดิมที่มีอยู่ให้สามารถรับ
น ้าได้เพ่ิมขึ น ถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะพัฒนาพัฒนาแหล่งขึ นใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการ เตรียมการ
เพ่ือรองรับน ้าฤดูฝนที่จะต้องมาถึง เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้นอกฤดูกาลด้วย๓๑๐ ในฤดูฝนหรือฤดูกาลน ้าหลาก
ในพื นที่ก็เกิดปัญหา ก็มีโครงการการสร้างประตูระบายน ้าที่อยู่ในพื นที่เขตติดต่อระหว่างพิจิตรกับ
พิษณุโลก ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสร้างประตูระบายน ้า ขนาดใหญ่ ซึ่งตอนนี บรรจุไว้ในแผนของกรม
ชลประทานเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มีแผนที่จะเร่งรัด
ในส่วนของการท้าโครงการนี  ซึ่งต้องรองบประมาณจากรัฐบาลในส่วนนี  มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
ชัดเจนแล้วในจุดนี  เป็นความหวังของคนพิจิตรเช่นกัน เพราะว่าถามว่าการได้รับผลประโยชน์จาก

                                                           
๓๐๖ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐๗ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๘ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๙ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑๐ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๔ 

โครงการนี  ส่วนหนึ่งก็คือคนพิษณุโลกด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือคนพิจิตร เพราะเป็นส่วนที่คาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกันทั งในเรื่องของการแก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้งด้วยก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งตรงนี ก็จะเป็น
การผลักดันในหลายๆส่วนร่วมกัน คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับทางชลประทานจังหวัด รวม
ไปถึงมูลนิธิอุทกพัฒน์ด้วยที่เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนโครงการร่วมกับกองทัพบก เพราะว่าในหลาย
หน่วยงานนี ก็พยายามคุยกันว่าจะให้ได้ข้อสรุป ในการแก้ไขปัญหาคนลุ่มน ้ายมให้ได้และเป็นการเข้าไป
ดูแลหลังฤดูกาล เพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน๓๑๑  

การบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพเวลาและสภาพพื นที่ ก็จะ
ท้าให้เกิดผลไปในทางท่ีดีสามารถป้องกันวิกฤตต่างๆ นั นได้ และสามารถท้าวิกฤตนั นให้เป็นโอกาสคือ
สามารถพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ด้วย๓๑๒ ส้าหรับกรณีบึงสีไฟก็
จะมีพื นที่อย่างที่เห็นคือมีพื นที่บางส่วนที่หน่วยงานราชการเข้าไปขอใช้พื นที่ในบึงสีไฟ ซึ่งกรมเจ้าท่าก็
จัดก็มีพื นที่ที่ชัดเจน ตามที่หน่วยงานขออนุญาตใช้พื นที่มาและในส่วนที่เหลือก็ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
เป็นการปล่อยพื นที่ให้คงสภาพเดิม แต่วันเวลาเปลี่ยนไปสภาพที่เคยเห็นในอดีตก็หายไปด้วย เพราะ
อะไรหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนไป ก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไป ในกรณีที่จังหวัดจะมีการพัฒนาบึงสีไฟก็
ต้องมาขออนุญาตกรมเจ้าท่า เพ่ือที่การแก้ไขปัญหาบึงสีไฟ ในการพัฒนาพื นที่ก็ต้องมีแผนที่สอดคล้อง
กันด้วย ถ้าไม่สอดคล้องก็จะพยายามสร้างแผนงานให้สอดคล้องกันให้เดินไปด้วยกันได้๓๑๓  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีการกักเก็บน ้าตามฤดูกาล 
โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติในพื นที่ต่างๆ ให้มีน ้าไหลผ่านพื นที่ตาม
ธรรมชาติประชาชนจะได้มีน ้าใช้ตลอดฤดูกาลสามารถที่จะเพาะปลูกพืชต่างๆได้ตามฤดูกาล โดยการ
เข้าไปส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมในพื นที่นั นๆ และประชาชนก็จะสามารถอาศัยอยู่ในพื นที่ได้ทุก
ฤดูกาลเพราะมีงานท้าตลอดทั งปีนั่นเอง 

๔.๒.๒.๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การบ้ารุงดูแลรักษา
เรื่องน ้ามีวิธีการสองประการๆ คือ หนึ่ง ดูแลในยามน ้ามาคือ ฤดูฝน สอง ดูแลในยามน ้าแล้ง พอน ้า
มากเกินก็มีปัญหา พอน ้าไม่มีก็มีปัญหา ฉะนั น ต้องบริหารจัดการทั ง ๒ ประเภท ประเภทแรกคือ น ้ามา
เราจะบริหารอย่างไร จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน จะต้องมีแหล่งน ้าหรือสถานที่เก็บน ้าขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 
ขนาดย่อม ไว้รองรับ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ปัญหาเราคือเราจะผันน ้าเหล่านี ไปเข้าอย่างไร ซึ่ง
เมืองไทยเท่าที่เราศึกษามาก้าเนิดมาแล้วหลายพันปีเราก็รู้กันหมดว่าสายน ้าที่ไหลในพื นที่ ไหลไป
ตรงไหนบ้าง เพราะว่าระบบของน ้ามันย่อมไหลเชื่อมกันหมด เปรียบเสมือนร่างกายของคนเรา ก็มีเส้น
เลือดต่างๆมากมายอยู่ในตัวเรา แต่มันก็สามารถไหลเชื่อมกันหมด มีเส้นเลือดใหญ่ เส้นเลือดกลาง 
เส้นเลือดฝอย เชื่อมโยงกันหมดทั งตัว มันสามารถไหลเวียนท้าให้ร่างกายเราอยู่ได้จึงไม่เกิดปัญหามา
ท้าให้เลือดคั่งที่นั่นคั่งที่นี่ ถ้ามีปัญหาเลือดคั่งหรืออุดตันไม่ไหลไปตรงนั นตรงนี  เราก็มีวิธีการรักษาให้

                                                           
๓๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑๓ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 

หายได้ โดยแก้ไขให้ตรงจุดคือการกินยาสลายลิ่มเลือดบ้าง ท้าไมเราถึงไม่เชื่อมโยงแม่น ้ากลาง แม่น ้า
ใหญ่ แม่น ้าเล็ก ห้วย หนอง คลอง บึง ให้เป็นเหมือนเดิม ท้าให้เป็นเหมือนร่างกายคน ท้าได้เมื่อไหร่ 
บ้านนั นเมืองนั นจะเป็นพื นที่ที่น่าอยู่อาศัยที่สุด๓๑๔ เพ่ือความเหมาะสมในการด้าเนินชีวิตชาวนาก็ต้อง
ปรับสภาพให้เข้ากับธรรมชาติที่อาศัยอยู่ เกษตรกรต้องปรับตัวตามแผนของการส่งน ้าหรือตามฤดูกาล 
ก็ต้องรู้ว่าน ้ามาเวลาไหน ช่วงไหนต้องท้าอะไร๓๑๕ จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น ้าจะต้องท้าแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องน ้า คือ สานต่อโครงการขุดลอกคลองให้สมบูรณ์แบบ จะได้บริหารจัดการน ้า
ให้เกิดรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ หน่วยงานก็จะการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าก็จะเป็นงานด้านวิศวกรรมคือการส้ารวจออกแบบประมาณราคา จัดท้าแหล่งน ้าการขุด
การลอก การสร้างฝาย การสร้างแก้มลิง ประตูน ้าเพ่ือให้เอาน ้าไว้ใช้ ต้องมีการบริหารจัดการน ้าใน
พื นที่ให้ประชาชนได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดเติบโตเหมือนกัน 
จะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล ้าทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนก็จะดีขึ นอย่างเสมอภาค๓๑๖ 
เดี๋ยวนี ลุ่มน ้าเจ้าพระยายังพ่ึงพาอาศัยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ ลุ่มน ้าเจ้าพระยามี ๒๒ จังหวัด พ่ึงพาเขื่อนเหล่านี ทั งนั น โดยเฉพาะส้าคัญๆคือสองเขื่อนใหญ่ 
คือ เขื่อนภูมิพล กับ เขื่อนสิริกิติ์ ถ้าเข่ือนสองที่ไม่มีน ้าก็เหมือนรอวันตาย มีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมในจุดที่จะสร้างเพ่ิมเพ่ือเก็บเล็กผสมน้อย เมื่อชุมชนเมืองเกิดขึ นประชากรมากขึ น ความ
ต้องการน ้าก็มากขึ น จะได้ไม่เกิดสงครามแย่งน ้ากันในอนาคต จึงต้องมีแหล่งกักเก็บน ้าที่พอเพียง๓๑๗  

เราจะต้องรู้จักพื นที่นั นก่อนที่จะสร้างอ่างเก็บน ้า จะต้องผันน ้าให้ได้เพ่ือจะได้ปล่อย
ให้ไปตามพื นที่ จุดนั นก็ต้องท้าอ่างน ้าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะท้าได้ จากอ่างใหญ่ก็ซอยลงไปเล็กๆลงไป
เรื่อยๆ เป็นทอดๆ เป็นลูกโซ่กระจายน ้าไปให้ทั่วพื นที่ การอาศัยน ้าเพ่ือการด้าเนินชีวิตแต่ละวันก็
เหมาะสม๓๑๘ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวางเป้าหมายการพัฒนาพื นที่บึงสีไฟและแม่น ้าพิจิตรเก่า เพ่ือ
ดูแลประชาชนในพื นที่อย่างชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมือไปมีส่วนร่วมในการบ้ารุงและดูแล 
เพ่ือช่วยให้การด้าเนินการตามนโยบายนั นผ่านไปด้วยความราบรื่น๓๑๙ แนวทางที่ศูนย์บริหารจัดการ
น ้าของจังหวัดก้าลังคือการการเข้าไปในชุมชนทุก เช่น ตอนนี มีทั งหมด ๘๖ ต้าบลในจังหวัดพิจิตร เริ่ม
ตั งแต่ปีที่ผ่านมาในลุ่มน ้ายมก่อนเพราะลุ่มน ้ายมค่อนข้างมีปัญหาเยอะกว่าลุ่มน ้าน่าน เพราะไม่มี
ระบบชลประทาน จะเดือดร้อนทั งน ้าแล้ง น ้าท่วม ในส่วนของการกักเก็บน ้าแต่ละช่วงไม่มี เบื องต้นคือ
เราไปท้าร่วมกับท้องถิ่น เทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือที่จะเดินงานเกี่ยวกับการจัดท้าผังน ้า
ในพื นที่ ต่อไปก็มาท้าท่ีโซนแม่น ้าพิจิตรเก่า แม่น ้าน่านเพ่ือให้ครบทุกพื นที่ของจังหวัด๓๒๐  
                                                           

๓๑๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑๕ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๖ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๗ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑๘ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา  ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๑๙ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๖ 

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทุกนาทีที่หมุนไปที่เดินไป
ข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ดังนั นเราจะท้าอย่างไรที่จะปรับปรุงตัวเราเองให้เตรียมพร้อม
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั นได้ ถ้าคนที่ไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงนั นได้ มันก็จะเกิดผลกระทบ
กับตัว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉะนั น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเรารู้จักคิด ท้าตัวเองให้ว่าง อยู่กับ
ปัจจุบันและระลึกถึงอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น มันเกิดจากตัวเราก่อน ถ้าเราท้าให้
ตัวเองมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั นได้การดด้าเนิน
ชีวิตย่อมมีความสุข๓๒๑ ส้าหรับวัดที่มีพื นที่ธรณีสงฆ์ควรจะจัดสรรพื นที่ท้าเป็นพื นที่แก้มลิงหรืออ่างเก็บ
น ้าขนาดย่อมเพ่ือบริการชุมชนในพื นที่ตรงนั น ซึ่งประชาชนก็สามารถน้าน ้าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้ส่วนหนึ่ง และพระสงฆ์เองก็ได้ท้าหน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะสงฆ์ไปด้วยคือการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ โดยยึดหลักว่าถ้าประชาชน ชุมชน สังคมอยู่ได้ พระก็อยู่ได้ด้วย๓๒๒  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นประชาชนจะต้องมีน ้าในการอุปโภค
บริโภค มีน ้าเพ่ือการประกอบอาชีพ การระบายน ้าต้องส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ผ่านการเชื่อมโยงสายน ้า
ต่างๆ ในพื นที่ให้มีสัมพันธ์กัน สอดคล้องกัน โดยอาศัยผังน ้าชุมชนที่เป็นสายน ้าเดิมตามธรรมชาติ น ้า
นั นต้องมีคุณภาพที่ดีและประชาชนก็ได้ใช้น ้าที่มีอยู่นั นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด้ารงชีวิต 

๔.๒.๓ การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ 
๔.๒.๓.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทุกวันนี เราสร้าง

อาคาร บ้านเรือนโดยที่ไม่ได้ดูธรรมชาติเลยเพราะมันถูกบีบบังคับด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง และท้าให้
เกิดปัญหาน ้าท่วมเป็นวงกว้างขึ นจากอดีตเพราะธรรมชาติของน ้าๆ ต้องมีที่อยู่ ต้องมีทางไป ดังนั น 
การที่เราไปรุกล ้าพื นที่ของน ้าโดยการไปถมบึง ไปถมหนอง ไปสร้างถนนขวาง ดังนั นเมื่อมีความจ้าเป็น
การที่มนุษย์ได้ไปสร้างอาคาร บ้านเรือนตรงนั น เราจะท้าอย่างไรให้มันเกิดความเหมาะสม 
เช่นเดียวกับการบริหารจัดการน ้าก็ต้องดูธรรมชาติที่เป็นอยู่ตรงนั น และคนที่อาศัยอยู่ควรเรียนรู้ด้วย
ตัวเองว่าธรรมชาติเดี๋ยวน ้าก็มาเมื่อถึงฤดูกาล เช่น ถ้าแก้ปัญหาไม่ให้น ้าท่วมแม่น ้ายม ไม่ให้ท่วมพื น
นั นๆ เหมือนเราเป็นบาปเพราะว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นแบบนั น เขาต้องการให้น ้ามา อยากให้น ้าท่วม
ในพื นที่ เวลาน ้าท่วม น ้าหลากมา ปลาก็มาด้วย เขามีกินมีใช้ เขามีอาชีพ มีรายได้จากการจับปลา คือ
เขาสามารถปรับตัวอยู่กับธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน๓๒๓ การบริหารจัดการน ้า การ
กระจายน ้า สร้างแหล่งน ้า ต้องมีการท้างานที่บูรณาการร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท้า เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยกันบริหารเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับท้องถิ่น๓๒๔ การ
บริหารจัดการน ้าโดยการมีส่วนร่วมในระบบชลประทานจะมีคณะกรรมการ มีกลุ่มผู้ใช้น ้า คือกลุ่มการ
มีส่วนร่วมตั งแต่กลุ่มผู้ใช้น ้าระดับย่อยเล็กๆถึงระดับภาพรวมภาพใหญ่๓๒๕  

                                                           
๓๒๑ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๒ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๓ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๔ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๕ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๗ 

โดยที่หน่วยงานราชการสั่งให้ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่นส้ารวจพื นที่ที่ เป็นพื นที่
สาธารณะหรือพื นที่ที่ชาวบ้านได้เข้าไปครอบครองตามส่วนต่างๆ ว่ามีตรงไหนบ้าง ต่อไปจะได้สร้าง
อ่างเก็บน ้าในการกักเก็บน ้าของพื นที่ ทางชลประทานได้เข้าไปศึกษาสภาพพื นที่ก่อนการพัฒนาหรือ
ก่อนที่จะด้าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน ้า มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปอยู่เสมอ
ก่อนที่จะเข้าไปบริหาร โดยในช่วงเวลาที่จะด้าเนินการเช่นนี ก็ได้ปราชญ์ชาวบ้านบางท่านบางท้องที่
หรือคนท่ีอยู่ในท้องที่นั นๆ เข้ามามีส่วนในการให้ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเพราะเป็นคนที่รู้จักพื นที่ดีกว่าคน
อ่ืนๆ๓๒๖ ชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลพื นที่ ให้ทั งข้อมูลที่เป็นจริงต่อหน่วยงาน ให้ความ
ร่วมมือ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม เข้าไปร่วมท้างานตั งแต่เริ่มต้น ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมถ้าเราจะท้าโครงการอะไร เราก็ต้องให้คณะกรรมการลุ่มน ้าเป็นคนน้าเสนอขึ นมา จากระดับล่าง
ขึ นมาบนไม่ใช่บนลงล่าง เดี๋ยวสร้างอะไรลงไปจะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งต่างจาก
เมื่อก่อนหน่วยงานราชการจะลงไปท้าให้ ก็จะมีปัญหาเรื่องการสร้างไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าตรงนั นจึงมีส่วนส้าคัญ๓๒๗ การจัดเก็บข้อมูลน ้า
ในพื นที่หน่วยงานได้ลงไปท้าร่วมกับชุมชนมานานแล้ว ส่วนข้อมูลของอุทกฯในอดีตท้าโดยกลุ่ม
พลังงานไฟฟ้า ที่ศึกษาข้อมูลน ้าเพื่อที่จะสร้างเข่ือนเล็กๆตามล้าน ้าสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มพลังงาน
ก็มาเอาข้อมูลจากตรงนี ไปศึกษาและท้าต่อเราโดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างองค์กร๓๒๘  

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับนโยบายของผู้น้าที่ไป
ด้วยกันไม่ได้ บางทีก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งของผู้น้าด้วย เช่น ผู้บริหารขัดแย้งกันการท้างานก็ไป
ด้วยกันไม่ได้ เพราะฉะนั นถ้าเป็นแบบนี  ผลกระทบที่จะตามมาก็คือการขับเคลื่อนงานต่างๆ จะท้า
โครงการค่อนข้างยากไม่ต่อเนื่อง สะดุด เมื่อขาดความร่วมมือหน่วยงานก็จะท้าเท่าที่ท้าได้ ซึ่งหมายถึง
การท้าผังน ้าเป็นเรื่องการเข้าถึงประชาชนในพื นที่ จะไปสั่งการอย่างอ่ืนก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา ก็ต้อง
ช่วยให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาสานต่อ หน่วยงานเราก็เป็นฝ่ายเตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อมให้เอาไป
ปรับเพ่ือแก้ไขปัญหา ภาครัฐจึงต้องมีความสัมพันธ์กัน๓๒๙ ส้าหรับการก่อสร้างบางอย่างที่เห็น เช่น 
การก่อสร้างที่ล่วงล้าน ้าเข้ามาหน่วยงานต่างๆ เหล่านั นก็ต้องมาขออนุญาตในการก่อสร้าง ยกตัวอย่าง 
เช่น การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น หรือ ในแม่น ้าบางพื นที่ท้องถิ่นได้อ้านาจไป แต่เราก็จ้ากัดว่า
ท้องถิ่นสามารถดูแลในระดับแม่น ้าสายรองคือล้าคลอง ส่วนแม่น ้าสายใหญ่ก็ยังอยู่ในการดูแลของกรม
เจ้าท่า ถ้าเป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งก็จะเป็นงบประมาณของกรมเจ้าท่ากับโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ถ้าเป็นโครงการใหญ่ก็จะเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง นี่คือสิ่งที่เราเห็นในแม่น ้าส าย
หลักท่ีหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกันท้า๓๓๐  
                                                           

๓๒๖ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด
พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒๗ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒๘ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ
และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๐ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๘ 

การพัฒนาบึงสีไฟก็จะได้เห็นภาพหน่วยงานหลักที่จะมีวัสดุอุปกรณ์ นักวิชาการที่
เพียงพอก็คือกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งในปีที่ผ่านมากรมทรัพยากร
น ้าก็มีแผนงานที่ลงมา ก็คือการขุดเจาะบาดาล สร้างแหล่งน ้าขนาดเล็ก ทางทรัพยากรจังหวัดก็เอา
แผนงานมาจากเขา แล้วเราก็น้าแผนเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ว่าทางกรมทรัพยากรน ้ามี
แผนงานมาเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพ่ือให้แจ้งไปยังอ้าเภอท้องที่จะได้ทราบต่อไป 
เพ่ือที่จะได้ประสานงานกันในทางปฏิบัติทั งสองหน่วยงาน ทางชลประทานจังหวัด ทรัพยากรน ้าภาค
เก้าพิษณุโลก จะต้องท้างานให้สอดคล้องกันจะได้เดินไปในทางเดียวกัน การพัฒนาและการบริหาร
จัดการน ้าก็จะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะตอบแผนแม่บทได้๓๓๑ ตอนนี บึงสีไฟมีเรื่องหรือมีปัญหาที่
สลับซับซ้อนต่างๆมากมาย ซึ่งไม่สามารถที่จะท้าได้ทันที ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาช่วยกันถ้า
คิดจะพัฒนาบึงสีไฟ เพราะในสภาพพื นที่มีปัญหาการบุกรุกมากมาย ถ้าเจอกรณีปัญหาอย่างนี ต้อง
พัฒนาโดยการใช้ส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ปัญหาเหล่านี ถูกปล่อยประละเลยมานาน ฉะนั นต้อง
ไปดูเรื่องกฎหมายว่าเราจะสามารถบังคับใช้ในพื นที่ตั งแต่แรกว่าสามารถแก้ไขได้ ซึ่งพื นที่ตรงนั นเป็น
พื นที่สาธารณะ เพราะในบ้านเมืองของเราสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือจิตส้านึก คนขาดจิตส้านึกเมื่อไหร่ 
เมื่อนั นอะไรๆก็สามารถท้าได้๓๓๒  

การสร้างอ่างหรือฝายกั นน ้าไว้ยังเป็นการเติมน ้าบาดาลได้อีกทางหนึ่ง คือท้าให้น ้า
อยู่ในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรให้นานที่สุด เพ่ือให้น ้าได้ไหลซึมลงไปใต้ดินเพ่ือเติมน ้าบาดาล ดังนั น
ปริมาณน ้าบาดาลก็จะสูงขึ นหลังจากท่ีเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ชาวบ้านเริ่มประสบกับปัญหาภัย
แล้ง ปลูกอะไรไม่ค่อยได้จนถึงเดือนเมษายน เริ่มสูบน ้าบาดาลกันขึ นมาใช้ ดังนั นก็จะเป็นระบบ
ลักษณะเหมือนดึงน ้าบาดาลขึ นมาใช้และน ้าบาดาลก็ยังอยู่ในระดับที่เราสามารถดึงขึ นมาได้ อย่าง
น้อยการบริหารจัดการน ้าแบบนี ก็สามารถท้าให้ระบบน ้าอยู่ในลักษณะที่เกิดความสมดุล ครบรอบปี
ฤดูกาล๓๓๓ ประชาชนในพื นที่ที่มีทางน ้าไหลผ่าน ถ้าทุกคนเสียสละพื นที่นาของตัวเองขุดบ่อไว้คนละ
บ่อๆ เป็นการทดน ้า ไว้ กักน ้าไว้ คือเป็นการสร้างตุ่มไว้คนละบ้านๆ ซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้
ตามฤดูกาล ป้องกันน ้าท่วมในพื นที่ของตัวเอง ช่วยลดปริมาณน ้าที่จะไหลลงไปในพื นที่ด้านล่าง ช่วย
สร้างระบบนิเวศในพื นที่นั นให้ดีขึ น และในกรณีพื นที่น ้าหลากท่ีเกิดความเสียหายกับชาวบ้านเพราะว่า
เราไปสร้างอาคาร บ้านเรือนอาศัยกันในพื นที่ที่น ้าไหลผ่านนั่นเอง๓๓๔ วิธีการแก้ไขปัญหาน ้าแล้งใน
พื นที่ของจังหวัดพิจิตร คือ การแก้ปัญหาภัยแล้งในบางพื นที่โดยน้านโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่
เคยคิดไว้ว่าจะให้มีหนึ่งต้าบลหนึ่งแหล่งน ้า หนึ่งอ้าเภอหนึ่งแหล่งน ้า ก็มีผลส้าคัญถ้าสามารถน้ามา
บังคับใช้ได้ในพื นที่ ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี ไปได้บ้าง๓๓๕  

                                                           
๓๓๑ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓๒ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๓๓ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓๔ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓๕ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๙ 

ภายในจังหวัดพิจิตรมีทั งพื นที่ที่แห้งแล้ง ส่วนที่เป็นราบลุ่มเป็นพื นที่รับน ้า ถ้าจะ
กระจายน ้าไปให้ทั่วทั งพื นที่จังหวัดหน่วยงานต่างๆ จะต้องศึกษาพื นที่ให้ดี ทุกวันนี เราไม่สามารถ
จัดเก็บน ้าที่ไหลหลากมาในพื นที่ได้เลย ถ้าเกิดว่าในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรมีน ้าท่วมทั งจังหวัดอย่างนี 
เรียกว่า น ้าท่วมแบบสุดวิสัย ท่วมจริงๆ แต่บางครั งพอเราลงไปดูพื นที่ บางพื นที่ท่วม บางพื นที่แห้ง
แล้งไม่มีน ้าขัง แสดงว่าระบบการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดหรือของประเทศไทยยังไม่ดีพอ ไม่เป็น
ระบบขาดการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ เพราะฉะนั นเราต้องมาบูรณาการกันว่าเราจะบริหาร
จัดการน ้าอย่างไร ให้เกิดความสมบูรณ์แบบและเสมอภาคกันทุกภาคส่วนในเขตจังหวัด๓๓๖  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั น
ชาวบ้านต้องมีการเสียสละพื นที่บางส่วนเป็นพื นที่แก้มลิง เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน ้า สร้างบ่อกักน ้าไว้
ใช้นอกฤดูกาล รวมถึงการดูแลแหล่งน ้า การไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ การสร้างทางน ้าให้สามารถ
ไหลเชื่อมต่อกันไปตามพื นที่ได้ โดยที่ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะเพราะจะส่งผล
ต่อการขวางทางน ้าไหลและท้าลายแหล่งน ้าตามมา ประชาชนจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับ
พื นทีท่ี่นั นด้วย เช่น ถ้าเป็นพื นที่ลุ่มจะต้องสร้างบ้านยกเสาสูง เป็นต้น 

๔.๒.๓.๒ ด้านโคจรสัปปายะ การก้าจัดสิ่งของที่กีดขวางทางน ้านั นเป็นเรื่องส้าคัญ 
เพราะพื นที่จังหวัดพิจิตรมีน ้าหลากมาทุกปี ถ้าไม่จัดการไม่ดูแลทางไหลของน ้าก็จะเกิดปัญหาน ้าเอ่อ
ล้นท่วม ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั นก็ต้องช่วยกันดูแล เช่น แหล่งน ้านิ่งก็จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชมาก 
โดยเฉพาะพื นที่ของแม่น ้าพิจิตร แต่โดยภาพรวมแล้วถ้ามีการจัดการให้ดี พื นที่นี เป็นพื นที่ที่เหมาะกับ
การเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ประกอบอาชีพ เพราะสามารถเพาะปลูกพืชต่างๆ ได้๓๓๗ ถนนต่างๆ ที่
พัฒนาขึ นมา บางที บางจุด เป็นพื นที่ลุ่มอยู่เดิม น ้าก็ต้องท่วมอยู่ อยู่ๆก็ไปถมที่สร้างบ้าน คือ มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมืองเปลี่ยนแปลงพื นที่ที่เป็นพื นที่รับน ้า เป็นเมือง เป็นอะไรต่างๆก็
แล้วแต่เลยท้าให้เกิดการขวางทางไหลของน ้า ทางไหลน ้าก็เปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปเกิดปัญหาในพื นที่
อ่ืนอีก นี่คือเป็นปัญหาทางภูมิประเทศและภูมิสังคมกับการบริหารจัดการน ้า ต้องท้าให้เกิดความ
สอดคล้องกัน๓๓๘  

การคมนาคมสัญจรทางบกกับการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรต้องท้างานที่
บูรณาการเข้าหากัน ถ้าไม่มีการท้างานร่วมกันก็เกิดความเสียหาย เพราะปัจจุบัน ห้วย หนอง คลอง 
บึง ที่ไปสร้างคู่กับสะพานไว้ถูกทุบทิ งและแก้ไขเพราะสะพานที่สร้างกับถนนไปขวางทางน ้า ระบายน ้า
ไม่ทัน ไม่เหมาะกับพื นที่ ท้าให้ถนนเกิดความเสียหาย ตัวอย่าง เมื่อก่อนน ้าหลากที่อ้าเภอบางมูลนาก 
จะมีรัศมีกิโลเมตรกว่าๆ เดี๋ยวนี สร้างทางกั นทางน ้ากันหมด ท้าให้น ้ากระจายกินพื นที่มากกว่าเดิมถึง 
๕ กิโลเมตร ทางหลวงชนบทและแขวงการทางไม่มีการออกแบบที่ชัดเจนก็ท้าให้เกิดน ้าท่วม ปัญหาน ้า
ท่วมก็อยู่ที่ปัญหาการออกแบบคมนาคมเช่นกัน๓๓๙ ชลประทานมีการพัฒนาระบบคูคลองควบคู่ไปกับ
ระบบคมนาคมทางบก โดยที่ระบบชลประทานสามารถท้าทางน ้ากับถนนให้สามารถไปด้วยกันอยู่แล้ว 
                                                           

๓๓๖ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓๗ สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๘ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓๙ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 

ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี มาก โดยการใช้สัญจรในด้าเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา โดยพื นที่
ถนนบางส่วนที่สร้างไปก็โอนไปให้ท้องถิ่นดูแล เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน๓๔๐ หน่วยงานนี 
ได้ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้ท้องถิ่น เช่น ระบบประปาหมู่บ้านท้องถิ่นสามารถท้าเองได้ ทุกวันนี 
ท้องถิ่นด้าเนินการก่อสร้างเอง ไปของบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น แต่บทบาทของ
กรมทรัพยากรน ้า คือ ช่วยเหลือในการออกแบบ ประมาณราคา เพราะว่าท้องถิ่นก็มีช่าง องค์การ
บริหารส่วนต้าบลซึ่งยังไม่เข้าใจในเรื่องวิศวกร ช่างของเราก็จะไปช่วยในการออกแบบพร้อมทั งวาง
แนวทางในการบริหารจัดการต่อด้วย เพราะว่าประปาเวลาสร้างเสร็จก็ต้องมีการใช้น ้าจะต้องมีภาระ
ตามมา ก็ต้องมีการบริหารระบบต่อไป คือ ลงไปเป็นพ่ีเลี ยงเพ่ือการท้างานที่ยั่งยืน เพราะงบประมาน
ภาครัฐให้มาครั งเดียวจบ แต่งบในการดูแลก็จะอยู่ที่การเข้าไปบริหารจัดการซึ่งส้าคัญมากกว่าการ
ก่อสร้าง๓๔๑  

จังหวัดพิจิตรมีปัญหาคือการสร้างถนนทับพื นที่คลอง ตัดผ่านคลองปิดทางน ้าก็ท้า
ให้การจัดการน ้าแบบเดิมๆท้าได้ยาก เพราะผังเมืองเปลี่ยนไปต้องควบคุมการท้าผังเมืองใหม่ให้ดี โดย
ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามามีบทบาทในการออกแบบ โดยที่ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
พื นที่ การขาดความร่วมมือจากประชาชนอย่างจริงจัง ในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรถ้ามองกันจริงๆ ควร
สร้างเป็นพื นที่แก้มลิง โดยเฉพาะในอดีตพื นที่แก้มลิงที่มองเห็นได้ชัดมากที่สุดคือ บึงสีไฟ แต่ด้วย
ความเจริญทางสังคมท้าให้เกิดการพัฒนาสร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน ปิดทางน ้าท้าให้น ้าไม่
สามารถไหลเข้าบึงสีไฟได้๓๔๒ มีกรณีการขุดลอกในพื นที่เพ่ือสร้างทางน ้าให้ไหลสะดวกขึ น เมื่อ
หน่วยงานมีการขุดลอกแล้วเราก็เอาดินไปไว้ที่สาธารณะประโยชน์ที่มี ถ้ากรณีบึงสีไฟมีการขุดลอกก็
ต้องมาดูเรื่องการขุด ผู้ที่ขุดก็ต้องมาชี แจงเรื่องขุดลอกว่าดินที่เหลือจะเอาไปท้าอะไรและเอาไปไว้ที่
ไหนและอาจจะขออนุมัติอธิบดีเป็นรายๆ ไป ส้าหรับการอนุญาตให้เข้าไปขุดลอก เป็นการท้างาน
ร่วมกันไปด้วย พื นที่ไหนมีการเดินทางที่สะดวกสบายย่อมมีผลต่อการด้าเนินชีวิต ต่อการประกอบ
อาชีพ ระบบคมนาคมทางบกและทางน ้าก็ต้องท้าให้สัมพันธ์กัน๓๔๓ เพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรา 
จ้าเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปท้ามาหากินอยู่เสมอ ฤดูกาลที่มีความหลากหลายในพื นที่จังหวัดพิจิตร 
ก็จะมีการเดินทางสัญจรทางบกกับทางน ้า ทางน ้าคืออาศัยสัญจรในช่วงฤดูฝนในบางพื นที่ โดยอาศัย
เรือในการเดินทางเพราะประชาชนกลุ่มนี อยู่ในพื นที่น ้าท่วมน ้าหลาก การคมนาคมของชาวบ้านก็ยัง
อยู่ได้โดยการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เป็นไป เพราะตั งแต่เขาเกิดมาก็พบเจอเหตุการณ์แบบนี มา 
การอยู่อาศัยของชาวบ้านก็สามารถอยู่ได้๓๔๔  

                                                           
๓๔๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๑ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า  ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๓ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๔ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๑ 

การเดินทางไปที่เหมาะสมนั น ถ้าเป็นเกษตรกร ก็ต้องมีถนนหนทางที่สามารถ
เดินทางไปประกอบอาชีพได้และการระบบทางเดินน ้าก็ต้องมีคูคลองที่มีน ้าที่ไหลไปถึงที่ประกอบ
อาชีพ แบบนี ถึงจะเรียกได้ว่าการสัญจรทั งทางบกกับทางน ้าสอดคล้องกัน ไปด้วยกันได้ ต้องอยู่ร่วมกัน
ได้ ระหว่างน ้ากับคน จะท้าให้เกิดความสมดุลเพ่ือที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ เช่น ในเขตระบบชลประทาน
จะมีถนนควบคู่ตามคลองไปทุกพื นที่ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้อย่างดี สามารถขนส่งผลผลิต เดินทาง
ได้สะดวกขึ น ถ้ากรมชลประทานจะสร้างอ่างจะต้องมาเอาข้อมูลจากหน่วยงานอุทกฯ ไปศึกษาก่อน
ย้อนหลังห้าปีเป็นอย่างน้อย เพื่อดูข้อมูลน ้าแต่ละปี ยกตัวอย่าง จะสร้างอ่างแก่งเสือเต้นที่ทุกคนอยาก
ได้ แต่ไม่รู้ว่าน ้าเหนืออ่างที่จะไหลเข้าอ่างมีปริมาณเท่าไหร่ แต่ละสายมีเท่าไหร่ ถ้าไม่มีข้อมูลน ้าแต่ละ
สาย แต่ละปีที่ไหลเข้ามาเราจะสร้างอ่างจุน ้าไว้ใหญ่โต แต่ถ้าน ้าเข้ามาน้อยกว่าน ้าจะเต็มอ่างต้องใช้
เวลาหลายปี แล้วก็จะมีตะกอนที่เกิดขึ น ถ้าสร้างสี่ปีตะกอนเต็มไปหมดเลย ต้องคิดถึงความคุ้มค่ากับ
การลงทุน เพราะฉะนั นสถานีอุทกฯต้องไปลงพื นที่ส้ารวจล่วงหน้า ไปเก็บข้อมูลก่อน ต้องมีข้อมูลก่อน
เพ่ือความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อม่ัน การพัฒนาจึงจะตามไปหลังจากท่ีมีฐานข้อมูลที่ดีพอ หน่วยงาน
จะต้องมาร่วมมือกันด้านนี ด้วย๓๔๕ จากกรณีสึนะมิที่เกิดขึ นที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีเด็กตัวเล็กๆ ที่สามารถ
ช่วยเหลือเมื่อยามเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ นต่อหน้า เขาสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ นต่อจากนี คืออะไร  
นี่คือสภาพการตื่นตัวที่เป็นการฝึกของประเทศเขา บ้านเราถูกปล่อยประละเลยเกี่ยวกับเรื่องนี ท้าให้
ขาดการพัฒนาในวัยเด็ก ทุกวันนี หน่วยงานของเราก็พยายามที่จะพยายามเข้าไปบรรยายหรือส่งไป
สอนเกี่ยวกับการเตรียมตัวหรือป้องกันในเบื องต้นให้กับเด็กนักเรียน ในพื นที่ถ้าอาจารย์ตามโรงเรียน
ขอเข้ามายังหน่วยงานๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปบรรยายในส่วนนี อยู่แล้ว แต่ว่ายังมีน้อย ทั งๆ ที่เป็น
เรื่องจ้าเป็น เพราะฉะนั นการให้ความส้าคัญกับการฝึกอบรมเป็นสิ่งส้าคัญซึ่งหน่วยงานของป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยก้าลังพยายามท้าอยู่๓๔๖ กลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ นในชุมชนที่มีอยู่นั น หน่วยงานภาครัฐ
จะต้องเข้าไปร่วมตั งแต่ระดับชุมชน กลุ่มเล็กๆ จนขยายไปให้ทั่วถึงและครอบคลุมให้ได้มากที่สุด การ
ที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรแล้วแต่ที่ชาวบ้านท้า หน่วยงานก็ต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วม โดยที่ผ่านเครือข่ายจัดตั งมาก่อนเพราะว่าล้าพังที่จะให้เขาก่อตั งกลุ่มนั นเขาก่อตั ง
ขึ นมาเองยากมาก เราควรจะก้าหนดไปก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงกันเพ่ือเกิดความเหมาะสมในการ
ท้างานในภายหลัง โดยผ่านก้านัน ผู้ใหญ่บ้านลงไป ดังนั นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเรากับ
กระทรวงมหาดไทยก็ต้องดีพอและเส้นทางที่ประชาชนจะเดินมาหาหน่วยงานภาครัฐนั น เขาต้องเกิด
ความไว้วางใจกับหน่วยงานที่ลงไปท้าด้านนั นด้วย๓๔๗  

 
 

                                                           
๓๔๕ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๖ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๔๗ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๒ 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท้างานด้านการบริการ สถานที่ที่จะผลิตน ้าควรอยู่ที่ 
ติดกับแหล่งน ้า แต่ว่าส้านักงานควรจะไปอยู่ในตัวเมือง เพราะจะง่ายต่อการที่จะให้บริการชุมชน คือ 
เข้ามาช้าระ ติดต่อ ประสานงานได้ง่าย๓๔๘ ส่วนใหญ่คนในเมืองจะใช้บริการจากภาครัฐ จะไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมเท่าไหร่ เช่น การใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ คือ การใช้บริการของน ้าประปาส่วนภูมิภาค 
เขาจะไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าเท่าที่ควร ซึ่งต่างจากภาคประชาชนที่อยู่ใน
ชนบทหน่วยงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนเหล่านี  โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในระยะเริ่มแรกเท่านั นเอง 
เพราะว่าการริเริ่มในระยะแรกก็ไปเป็นการจุดประกายชาวบ้านก่อน ถ้าชาวบ้านเห็นดีด้วย ก็จะมาร่วม
เดินงานกับเรา โดยที่หน่วยงานลงไปเป็นพ่ีเลี ยงให้แก่เขา โดยน้าวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้กับ
ชาวบ้านก่อน จะได้มีเป้าหมายไปในทางเดียวกัน๓๔๙  

ถือได้ว่าจังหวัดพิจิตรมีการสัญจรไปมาสะดวกสบาย จากจังหวัดไปอ้าเภอ จาก
อ้าเภอไปหมู่บ้าน การเดินทางสัญจรมีป้ายบอกทาง มีเข็มทิศ มีจุดบอกที่จะไปมากขึ น สามารถเชื่อม
กับจังหวัดต่างๆได้ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก้าแพงเพชรเราก็สามารถไปจังหวัดเหล่านี ได้
รอบทิศนี่คือการสัญจรที่สบาย๓๕๐  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรในเบื องต้น
ต้องมีก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้าไหลตามพื นที่แหล่งน ้าสาธารณะที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถที่จะระบาย
น ้าไปให้ได้ หรือการดูแลประตูเปิด-ปิดตามล้าคลองที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้จริง ประชาชนไม่ไป
สร้างอาคาร บ้านเรือนที่ไปขวางทางน ้าไหล จะต้องท้าทางน ้าให้มีทางไปและท้าทางบกให้สามารถ
เดินทางไปในพื นที่ต่างๆได้และพื นที่จังหวัดพิจิตรเองก็สามารถเดินทางไปได้ทุกทิศได้ เพราะมีระบบ
คมนาคมเชื่อมกันทุกพื นที่ 

๔.๒.๓.๓ ด้านภัสสสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในส่วนของต้าบลวังกรด
มีการประชุม ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือที่จะท้าธรรมนูญหมู่บ้าน เกี่ยวกับโครงการสร้างฝายกักเก็บน ้า 
เพ่ือจะเก็บน ้าที่หลากมากักไว้ในคลองเพ่ือใช้ประโยชน์และจะได้พัฒนาการท่องเที่ยวทางน ้าของชุมชน
ด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าในชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในการประชุมตกลงเกี่ยวกับเรื่ องน ้าอย่าง
พร้อมเพรียงกัน จึงจะได้ข้อสรุปที่ตรงตามความต้องการ พระพุทธองค์ทรงให้เล็งเห็นถึงความส้าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องสองอย่างคือ ให้ตกลงแบ่งกันคือมีน้อยใช้น้อย มีมากใช้แต่พอดี ไม่ให้ใช้คนเดียวแต่ว่าให้
มองเห็นตัวตนส้าคัญกว่าน ้า เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของน ้า ทุกคนก็เป็นเจ้าของน ้า เพราะน ้าคือ
ธรรมชาติอย่าคิดว่าเป็นของเราเพียงคนเดียว ให้รู้จักการแบ่งปันแบ่งปันผลประโยชน์ คือการที่เขาก็ได้
ใช้เราก็ได้ใช้ เขาก็ไม่เสียเราก็ไม่เสีย ถึงจะได้มากได้ใช้น้อยแต่ก็ยังได้ใช้ร่วมกัน๓๕๑ ถ้าไม่มีความเหลื่อม
ล ้าเกี่ยวกับเรื่องการรับบริการเรื่องน ้าหรือการใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกันก็ท้าให้เกิดปัญหา การกล่าวโทษ
กันระหว่างกลุ่มหรือในกลุ่ม ยกตัวอย่าง ในสมัยพุทธกาลพระภิกษุทะเลาะกันเพราะการใช้น ้า คือ อีก

                                                           
๓๔๘ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๐ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๑ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๓ 

ฝั่งหนึ่งใช้น ้าไม่เป็นจึงถูกอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวติเตียน โทษกันไปโทษกันมาเลยเกิดเป็นปัญหาบานปลาย 
ทะเลาะกันเพราะเรื่องน ้า๓๕๒  

การพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน ้า เป็นสิ่งที่จ้าเป็นเพราะสามารถ
มองไปถึงประเด็นความขัดแย้ง การแย่งชิงในเรื่องน ้าเพราะเกิดจากการที่เราไม่พูดคุยกันมีทิฏฐิ ซึ่ง
มองว่าน ้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง มองแค่ว่าน ้าผ่านมาในที่ของตัว เอง ไม่ได้มองถึงความ
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ดังนั นก็เลยเกิดปัญหาขึ นมา การเจรจา การพูดคุยก็เลยส้าคัญ มีหลายระดับ 
ตั งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับชาวบ้าน เองถ้าคุยกันรู้เรื่องตั งแต่ระดับนี  มันก็ไม่มีปัญหา ซึ่งการคุยกันนั น
ต้องคุยกันด้วยเรื่องเหตุและผล๓๕๓ ถ้ามีการพูดคุยกันแล้วก็ต้องให้จบ ต้องมีข้อสรุป ยกตัวอย่าง 
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งจะต้องมีกรอบเวลาคือต้องมีเจ้าภาพหลัก เสร็จแล้วทุกคนก็ต้องมีข้อตกลงกันใน
เรื่องของการใช้น ้า ในปัจจุบันก็มีข้อตกลงในเรื่องของการใช้น ้า แต่การตกลงนั นก็ไม่สมบูรณ์เมื่อมีน ้า
มาทีก็จะมีการตกลงที เกี่ยวกับเรื่องการเปิด-ปิด ประตูน ้าก็จะมีประเด็นข้อขัดแย้ง เรื่องการเปิด-ปิด 
ประตูน ้า ดังนั นการบริหารจัดการน ้าเพ่ือน้าไปสู่การพูดคุยและเจรจาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมใน
พื นที่ของการจัดการการพูดคุยเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก๓๕๔ การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็ต้องมี
การพูดคุยตกลงกัน เพราะว่าในบางส่วนงานการขุดลอกหรือการท้างานในพื นที่ กรมเจ้าท่าก็ต้องเข้า
ไปจัดงานประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นว่าการท้างานตรงนั นอาจมีผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื นที่ ก็ต้องมีการพูดคุย ตกลงกันให้ดีเพ่ือจะได้หลีกเลี่ยงการมีปัญหา เกี่ยวกับการ
ท้างาน ถ้ากรณีมีการขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับประชาชน เราก็จะให้ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องที่ เข้าไป
พูดคุยไกล่เกลี่ยก่อน ว่าการที่มีปัญหาและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการท้างานเพราะอะไร นี่ก็เป็นการ
ท้างานในเบื องต้น๓๕๕  

มีการประชุมของกลุ่มผู้ใช้น ้าระดับจังหวัด ซึ่งประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเกี่ยวกับ
เรื่องน ้าที่ได้ส่งเรื่องเข้าไป โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท้าให้ได้รับรู้ปัญหาของแต่ละ
อ้าเภอ แต่ละพื นที่ออยู่เสมอ ถ้าแต่ละต้าบลหาที่สร้างเป็นอ่างเก็บน ้าของต้าบลโดยที่ผ่านการประชุม 
พูดคุยกันในกลุ่มหรือในชุมชน หมู่บ้านแล้ว เพ่ือใช้เป็นที่เก็บน ้าไว้ใช้ในยามแล้ง หน้าฝนก็เก็บต่อไป
ควรจะมีคณะกรรมการดูแล ถ้าน้ามาใช้ควรจะใช้น ้าไปเพ่ืออะไร ใช้ในสิ่งที่จ้าเป็นแบ่งปันกันอย่าง
ทั่วถึง ถ้าเราท้าอย่างนั นได้ความแห้งแล้ง ภาวะภัยแล้ง น ้าท่วมก็ลดลงแก้ไขได้ระดับหนึ่ง ๓๕๖ การ
คัดเลือกตัวแทนระดับชุมชนหรือกลุ่มผู้ใช้น ้า ควรรู้เรื่องน ้า มีบทบาททางสังคม เข้ามาเจรจาต่อรองกับ
หน่วยงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ มีเข้ามาเป็นทีม มีกลุ่มตัวแทนที่เข้มแข็งท้างานจะได้มีเป้าหมายไป
ในทางเดียวกัน เป็นการท้างานกันอย่างจริงจัง การสร้างเครือข่ายหรือสร้างทีมเป็นสิ่งส้าคัญที่ สุดใน

                                                           
๓๕๒ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๓ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๔ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๕ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๕๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๔ 

การท้างาน การท้างานก็จะง่ายขึ นเพราะทุกอย่างก็จะเดินไปตามระบบของการท้างาน ทุกคนก็จะ
มองเห็นของปัญหา จะมองเห็นภาพที่เหมือนๆกันและแก้ไขได้เร็วขึ น สิ่งที่ชัดเจนก็คือ ประชาชนเริ่มมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ น เพราะเราเสริมสร้างความรู้เตรียมความพร้อมให้กับเขา๓๕๗  

ในด้านการพัฒนาวิชาการที่หน่วยงานได้ท้าก็คือก้าหนดมาตรฐานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในด้านทรัพยากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าหน่วยงานตรงไหนที่สนใจ คือการ
สร้างเครือข่าย ควบคุม ติดตาม ดูแล ก้ากับ ประเมินผล เพ่ือให้ความช่วยเหลือในสภาวะวิกฤตต่างๆ 
เช่น น ้าท่วม น ้าแล้ง ในเรื่องของลุ่มน ้าเราจะมีการจัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ โดยมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้สามารถบริหารน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน๓๕๘ ซึ่งบาง
โครงการที่หน่วยงานต่างๆ ได้ลงไปท้าในพื นที่แล้วเกิดความซ ้าซ้อนกัน เพราะขาดการมีส่วนร่วม 
ระหว่างหน่วยงานไม่ได้ท้างานร่วมกัน ไม่มีการประชุมร่วมในพื นที่ ต่างคนต่างท้า ต่างก็เอา
งบประมาณมาลงในพื นที่ ท้าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เพราะต้นเหตุจากการขาดการพูดคุย ตกลง
และขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าในกรณีที่เกิดปัญหาในระดับชุมชน
หรือกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ ที่เกินก้าลังจะแก้ไขเยียวยากันเองได้ เขาก็จะแจ้งมาท่ีหน่วยงานเราเข้าไปช่วย 
โดยที่หน่วยงานเราก็จะท้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูทันที๓๕๙ ถ้าเกี่ยวกับ
อาชีพเกษตรสหกรณ์ธนาคารเพ่ือการเกษตร สภาเกษตรกร เป็นต้น มาเป็นภาคีเครือข่ายของเราและ
เครือข่ายขององค์กรชุมชนภาคประชาสังคมอีกทาง เพ่ือการสร้างพันธมิตรให้มากขึ นก็จะท้าให้เรา
ท้างานได้ง่ายขึ นและลดช่องว่างความเป็นข้าราชการและประชาชนดังนั นก็จะท้าให้ประชาชนส่งข้อมูล
ให้เราได้ง่ายมากขึ น๓๖๐  

การมีส่วนร่วมถ้าหน่วยงานไม่ไปจุดกระแสให้ ชาวบ้านก็ไม่ยอมเข้ามามีส่วนร่วมผล
ตอบรับที่เราได้ เริ่มแรกได้เดินงานกับท้องถิ่น คือ เทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต้าบล การเดินงาน
ต่อไปจะลงไปที่ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะกลุ่มนี เขาคือคนในพื นที่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะรู้สภาพปัญหา
หรือพื นที่ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื นที่ทั งหมดดีกว่าท้องถิ่น เพราะฉะนั นกระบวนทัศน์ต่อไป 
คือจะต้องปรับใหม่ให้มันดีกว่าเดิม เพราะเดิมที เราคิดว่าเราประสานคนของหน่วยงานเราเองจะดีกว่า
ก็คือท้องถิ่นด้วยกันเอง แต่พอเจอปัญหาที่ผ่านมาก็ต้องท้าให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท้างานใหม่ ที่
มันไม่เป็นไปตามคาดอาจจะติดขัดเรื่องระบบข้าราชการ คือ มีวาระการดด้ารงต้าแหน่ง เพราะฉะนั น
จึงต้องพุ่งเป้าไปที่คนในพื นที่จริงๆเพ่ือแก้ปัญหาและเดินงานได้อย่างยั่งยืน อีกอย่างหนึ่งคนที่ยังเข้ามา
มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานของเรายังมีค่อนข้างน้อยก็เลยเดินงานได้ช้าเรียกว่ายังไม่เข้ าถึงชาวบ้าน

                                                           
๓๕๗ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๕๘ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๙ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๐ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๕ 

เท่าท่ีควร๓๖๑ กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์จะเข้ามามีบทบาท การพูดคุย การเจรจา ประชุม 
ตกลงนั นส้าคัญ ค้าว่าผลประโยชน์ในที่นี ก็คือประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์เกี่ยวกับพวกพ้อง ถ้าเป็น
ผลประโยชน์ส่วนรวม การพูดคุยการเจรจาก็จบ การบริหารจัดการน ้านั นเรื่องการพูดคุยก็ส้าคัญมาก 
เรื่องความเป็นอยู่ของคนจังหวัดพิจิตรถึงแม้จะแตกต่างกันเรื่องเชื อชาติ เผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์ก็ตาม
ถึงจะมีความแตกต่างกันตรงนี  แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติ พูดคุย เจรจากันรู้เรื่องซึ่งใน
จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะสม คือมีการพูดคุยกันยังรู้เรื่อง๓๖๒  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นมีการ
ประชุมพูดคุยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือท้าข้อตกลงเรื่อง
การใช้น ้า การรักษาแหล่งน ้าสาธารณะ การดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่ล้าคลอง การพัฒนาแหล่งน ้า
ชุมชน ดูแลพื นที่คลองสาขาต่างๆ และการเข้าไปเจรจาการขอคืนพื นที่สาธารณะในชุมชนเพ่ือน้ามาใช้
เป็นพื นที่จัดเก็บน ้า 

๔.๒.๓.๔ ด้านปุคคลสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การบริหารจัดการน ้า
อันดับแรกที่ต้องให้ความส้าคัญ คือ เรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความส้าคัญมาก 
เพราะการบริหารน ้าทุกวันนี มีผลกระทบต่อคนจ้านวนมาก เพราะฉะนั นก็ต้องเอาสองหลักมาผสมกัน
คือหลักรัฐศาสตร์บวกกับหลักการมีส่วนร่วม๓๖๓ การบริหารจัดการน ้าต้องมีการคัดเลือกตัวแทนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าโดยคัดเลือกคนในพื นที่เข้าไป เพราะว่าจะรู้จักพื นที่นั นๆเป็นอย่างดี การ
ได้รับความร่วมมือกับกลุ่มหรือภาคประชาชนในพื นท่ีเพ่ือเข้ามาร่วมกันท้างานหรือท้ากิจกรรมต่างๆใน
พื นที่นั นๆ เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นความส้าเร็จของงานได้เป็นอย่างดี๓๖๔ บางพื นที่ก็จะมีกลุ่มคนที่
อาสาเข้ามาร่วมในการท้างานกับหน่วยงาน กลุ่มนี เข้ามาท้างานแบบจิตอาสา มีตัวแทนในแต่ละชุมชน
เข้าไปมีส่วนร่วมงานกับหน่วยงาน ก็จะมีหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน ก็จะมีการพูดคุยกัน เช่น การ
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น ้า โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการหลักด้วย เพราะว่า
บ้านเราเขามาดูแลก็จริง แต่เขาก็ไม่รู้จักบ้านเราดีเท่ากับตัวเรา ปราชญ์ชาวบ้านจึงส้าคัญมากต่อการ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการข้อมูลพื นที่๓๖๕  

ชาวบ้านต้องเลือกคนที่เหมาะสมเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการโหวตในที่ประชุม เป็น
การประชาคมหมู่บ้าน เพราะคนในพื นท่ีก็มีคนที่มีความรู้ มีความสามารถด้านนี อยู่เหมือนกัน ต้องเอา
คนคนดีท่ีสุด ท้างานดี มีประสบการณ์มาพอสมควรเข้าไปเป็นตัวแทนกลุ่ม ส้าหรับบางพื นที่ขาดการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพราะว่าเข้าไปท้างานแล้วไม่มีค่าตอบแทน เพราะทุกวันนี เป็นยุคทุนนิยม
ที่ทุกคนต้องดิ นรนเพ่ือหารายได้มากกว่าที่จะไปท้าอะไรบางอย่างที่ไม่มีรายได้และขาดอ้านาจชัดเจน
ในหน้าที่ คนจึงขาดจิตอาสา ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม เพราะฉะนั นชาวบ้านจะต้อ งลด

                                                           
๓๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๓ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๔ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๖๕ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๖ 

ความเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะสละเข้าไปเป็นตัวแทนชุมชนหรือตัวแทนของกลุ่มในการบริหารจัดการน ้า๓๖๖ 
การตั งเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด เป็นคณะกรรมการลุ่มน ้าโดยที่ส่งตัวแทนไปเป็น
คณะกรรมการลุ่มน ้าแห่งชาติตามมติ ครม.ซึ่งจริงๆแล้วการบริหารจัดการน ้าอย่างมี ส่วนร่วมมัน
เหมือนตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงคือ หนึ่ง ไม่มีเครื่องมือบังคับ สอง อ้านาจหน้าที่ไม่มี เป็นมาแบบนี สิบสาม
ปีแล้วคณะกรรมการเหล่านี ตามหลักการนั นดีมาก เป็นการสร้างเครื่องมือขึ นมาโดยการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน ้า แต่ว่าพอตั งเข้ามาก็มีแต่หน้าที่ แต่อ้านาจไม่มี ต้องไปคิดว่าจะท้าอย่างไรให้เขามี
อ้านาจ๓๖๗  

การมีส่วนร่วมคือความต้องการในการเข้ามาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ของตัวเอง ซึ่ง
คนในพื นที่จะรู้ว่าควรจะท้าอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนในหลายชุมชน จะต้องมี
กลุ่มคณะกรรมการกลุ่มต่างๆตั งแต่ ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด ตามโครงการของพื นที่ที่
คาบเกี่ยวนั นมาร่วมกันท้า ทั งๆที่น ้ามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิต ใช้ทั งอุปโภคบริโภค ซึ่งชาวบ้าน
ต้องมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ไม่ท้าลายธรรมชาติ คือรักษาไว้ ใช้อย่างถูก
วิธี ธรรมชาติก็จะอยู่กับเรา เพราะฉะนั นคนที่อยู่ในสังคมควรที่จะช่วยกันดูแลไว้๓๖๘ คนในอดีตกับคน
ปัจจุบันรู้เรื่องธรรมชาติที่แตกต่างกัน คนในอดีตรู้จักการเอาตัวรอดแต่คนในปัจจุบันเอาตัวไม่รอด รอ
รับบริการอย่างเดียว เช่น การดูสภาพดิน ฟ้า อากาศ รู้จักพื นที่น ้า ทั งน ้าใต้ดินและบนดิน ซึ่ งคนใน
ปัจจุบันยังไม่รู้จักทางน ้าที่แท้จริงเลย เพราะขาดความใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีชีวิตที่ห่างจากชุมชน 
ขาดปฏิสัมพันธ์ด้านนี  เพราะการท้างานส่วนใหญ่อยู่นอกชุมชนที่อยู่อาศัย เมื่อเผชิญเหตุก็เกิดปัญหา
ทันที แก้ไขไม่ได้ รอหน่วยงานเข้ามาช่วย เป็นสังคมที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีกลุ่ม
ต่างๆ ขึ นมาช่วยเหลือสังคมมากมาย๓๖๙  

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานก็ต้องพูดถึงมิสเตอร์เตือนภัยก็คือหน่วยงานนี มี อปพร.
ช่วยงานซึ่งมิสเตอร์เตือนภัยในยุคแรกจะมีชุมชนละสองคนในตอนนั น ตอนนี มีโครงการชุมชนเป็นฐาน
คือมีการรวมกลุ่มกันตั งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุดนี ก็จะท้าแผนในหมู่บ้าน แผน
ของเขามีพื นที่เสี่ยงภัยถ้าเกิดภัยสถานที่อพยพคือตรงไหน เส้นทางอยู่ตรงไหน แล้วหากเกิดแล้วการ
แจ้งเตือนเขาก็จะท้าบัญชีหมู่บ้านทันทีว่า ในหมู่บ้านเขามีประชาชนกี่คน มีผู้สูงวัยเท่าไหร่ มีเด็ก
เท่าไหร่ มีหญิงตั งครรภ์เท่าไหร่ เมื่อเกิดให้เขาอพยพใครก่อน นี่คือคือ  การจัดตั งกลุ่มของเขา 
หน่วยงานก็จะมี อปภร. ท้างานอยู่ในพื นที่นั น ซึ่ง อปภร. ก็ถูกโอนให้ไปอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นเป็น
ผู้ดูแล เราก็พยายามเข้าไปให้ความรู้กับกลุ่มนี เพ่ิมขึ นทุกปี๓๗๐ ประชาชนต้องมีอิสระในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า ตามความเหมาะสมในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลต่างๆ เช่น ก่อนฤดูฝนหรือ

                                                           
๓๖๖ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๗ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๘ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๙ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๐ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๘๗ 

ก่อนฤดูแล้ง เพื่อเข้าไปประชุมหรือเพ่ือรองรับแผนกับอนาคตที่จะเกิดขึ นต่อไป งานจะได้ไม่เกิดปัญหา
ทะเลาะกันเพราะเรื่องน ้าท่วมน ้าแล้ง ไม่มีข้อถูกเถียงหรือการใส่ร้ายกันในอนาคต๓๗๑ ลักษณะการ
สร้างเครือข่ายของภาคประชาชนก็จะมีการลักษณะการสร้างที่ดี ก็คือหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการน ้าประชาชนควรจะมีเครือข่ายตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ควรจะมีเครือข่ายที่
เชื่อมโยงกันเหมือนดั่งสายน ้าที่เชื่อมกันทุกสายน ้า แล้วไหลลงไปสู่สายน ้าหลักสายน ้าเดียว ถ้าเป็น
ลักษณะในการท้างานก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานได้ดียิ่งขึ น การสร้างแกนน้าเครือข่ายภาค
ประชาชนนั นส้าคัญ๓๗๒  

ภาคประชาชนมีการตั งกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจน ยังไม่เป็นระบบ การที่จะท้าอะไรให้
ชัดเจน ส่วนใหญ่จะต้องใช้ภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง ก็คือต้องเป็นพื นที่นั นก็คือ อบต.ก็จะมี
ศักยภาพและก็มีความน่าเชื่อถือคนไทย เกี่ยวกับเรื่องระบบภาครัฐ เช่น ที่ผ่านมามีพื นที่ก้าลังจะเข้า
ร่วมเป็นโครงการพระราชด้าริ ไปตั งเครือข่ายน ้ามาเพ่ือร่วมบริหารจัดการน ้า  ให้มีชื่อ มีประธาน มี
เลขานุการ มีคนรับผิดชอบ ที่ชัดเจน ตั งค้าสั่งโดยค้าสั่งออกจาก อบต. นั นๆ กลุ่มนี ไม่มีรายได้ท้าด้วย
จิตอาสา กลุ่มผู้ใช้น ้าคือกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน ้าในต้าบลทั งหมด ทุกวันนี การตั งกลุ่มไม่มีความ
น่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร๓๗๓ ตอนนี เจ้าท่ามีพื นที่ดูแลอยู่สี่
จังหวัด จ้านวนบุคลากรของหน่วยงานต้องยอมรับว่ามีน้อย ยังไม่พอที่เห็นกันอยู่ก็จะมีแต่ลูกจ้าง ซึ่ง
ไม่ใช่ข้าราชการประจ้า แต่เจ้าท่าก็มีพื นที่บางส่วนของกรมเจ้าท่าซึ่งถ่ายโอนให้กับท้องที่ท้องถิ่นไป
บางส่วนแล้วก็ช่วยลดปัญหาตรงนี ไปได้ในระดับหนึ่ ง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมขึ นมาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ได้ผล๓๗๔ การบริหารจัดการส่วนใหญ่จะรับผิดชอบดูแลในพื นที่ใครพื นที่มัน มีการจัดการใน
หลายๆ ลักษณะ เช่น พวกหนึ่งก็จะจัดการเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเกษตร น ้าแล้งจะท้าอย่างไร อีกกลุ่ม
หนึ่งก็จะบริหารจัดการในโซนเมืองหรือในกลุ่มเมืองถือป้องกันเมือง เมื่อมีการบริหารจัดการที่แตกต่าง
กัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน๓๗๕  

เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีทั งหมด ๑๗ ตัวในประเด็นขององค์การยูเนสโก เช่น 
เรื่องสุขภาพ เรื่องการศึกษา เรื่องสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความยากจน ปัจจุบันก็มองเรื่องการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์การบริหารจัดการป่าไม้ ประเทศไทยก็น้ามาใช้ ตอนนี เรายังไม่มีระบบไม่
มีระเบียบ ก็จะท้าให้เกิดการปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ นเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานซ ้าซ้อน การท้างานที่
ซ ้าซ้อนจะได้รับการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ถ้ามีพระราชบัญญัติน ้าออกมาก็จะมีส้านักงานคณะกรรมการ
ลุ่มน ้าขึ นมา ถือกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติน ้า เราก็จะมีโครงสร้างและชัดเจนในการแก้ปัญหา
                                                           

๓๗๑ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดพิจิตร, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๒ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๓ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ
และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๔ สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์  พันธุรัตน์, รักษาการผู้อ้านวยการเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์,  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๗๕ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๘ 

ยิ่งขึ น ถ้าจะให้มองเรื่องการบริหารจัดการน ้า ไม่ใช่เรื่องท่ีจะส้าเร็จได้ง่ายจะต้องเป็นการมองระยะยาว 
เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์ก็จะท้าให้สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ เมื่อเกิดการพัฒนาต่อไปก็จะมี
คณะกรรมการที่ว่ามาอย่างชัดเจนลงไม่ถึงขั น ชุมชน ท้องถิ่น ท้องถิ่น หมู่บ้าน ก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่น 
กลุ่มปิดทองหลังพระ ของจังหวัดน่านซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเข้าไปศึกษาเรื่องการบริหารจัดการชุมชน ซึ่ง
ประเด็นเรื่องปิดทองหลังพระของจังหวัดน่านนั น มีการจัดการพื นที่ป่าชุมชนและพื นที่การเพาะปลูก
พื นที่ที่อยู่อาศัยพื นที่การอนุรักษ์ผืนป่าที่ชัดเจน มีการจัดท้าแผนที่ชุมชนที่ชัดเจน ท้าให้ทุกคนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน เพราะว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่าเอาความรู้สึกมาเป็นเครื่องมือใน
การด้าเนินชีวิต แต่เขาสามารถที่จะท้าแผนผังออกมาในการจัดการของเขาท้า ให้กลุ่มนี เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาชุมชน การท้างานของกลุ่มนี สามปีถึงห้าปี จึงสามารถเห็นผลได้โดยเริ่มจากผู้น้าชุมชนและ
สร้างทีมงานขึ นมา๓๗๖ พิจิตรแปลว่าเมืองงาม คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพิจิตรก็ต้องท้ากายให้งาม ท้าใจ
ให้งาม ท้าวาจาให้งาม ก็จะสามารถด้าเนินชีวิตอยู่ในพิจิตรได้อย่างสงบสุข๓๗๗ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมี
การจัดตั งกลุ่มส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมปัจจุบันมีตัวแทนที่ผ่านการ
คัดเลือกจากชุมชนขึ นมาท้างานร่วมกับหน่วยงานบางพื นที่ ซึ่งคนที่เหมาะสมในการเข้ามามีส่วนร่วม
นั นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นคนดี นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 
หรือเป็นผู้น้าชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ที่ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวมด้วย 

๔.๒.๓.๕ ด้านโภชนสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนเข้าไปมี 
ส่วนร่วมทุกระยะเวลาเพราะว่าเกษตรกรใช้น ้าทั งปี ถ้าชาวบ้านไม่ได้จัดกลุ่มในการปลูกพืชให้พร้อมกัน 
เมื่อปลูกไม่พร้อมกันความต้องการน ้าก็เลยต้องการตลอดทั งปี ชาวบ้านจึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทุก
ช่วงเวลา ถ้ามีน ้าที่เก็บได้ตามฤดูกาล กลุ่มเกษตรกร ชาวบ้านก็จะได้ประกอบอาชีพแบบผสมผสานที่
เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และเหมาะสมตามฤดูกาล ในเมื่อราคาข้าวตกต่้าแล้วก็จะท้าให้ประชาชน
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ แทนที่จะท้าเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนขึ นใหม่๓๗๘ 
ในพื นที่ของระบบชลประทาน จะมีคลองส่งน ้า คลองระบายน ้า มีการจัดปฏิรูปที่ดินตามแปลงนา  
มีหน่วยราชการของกรมชลประทานรับผิดชอบอยู่ตามพื นที่ ในจังหวัดพิจิตรก็มีหน่วยย่อยอีก ๓ หน่วย 
คือ โครงการส่งน ้าพลายชุมพล โครงการส่งน ้าดงเศรษฐี โครงการส่งน ้าท่าบัว ส่วนชลประทานของ
จังหวัดก็จะเป็นตัวแทนของกรมชลประทานในพื นที่๓๗๙ ซึ่งในเบื องต้นต้องสร้างแหล่งน ้าชุมชนขึ นมา
ให้ได้ โดยการรักษาของเก่าที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ และท้าของใหม่ขึ นให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชนให้ได้เสียก่อน เมื่อมีแหล่งน ้าแล้วชาวบ้านก็จะเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการน ้าเอง จะมี
กลุ่มผู้ใช้น ้าตามเขตชลประทานที่ได้จัดตั งกลุ่มเพ่ือเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน ้า และกลุ่ม
ผู้ใช้น ้านอกพื นที่เขตชลประทานก็จะเกิดขึ นเพราะความต้องการน ้าในการประกอบอาชีพ ถ้ามีกลุ่ม

                                                           
๓๗๖ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๗๗ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๗๘ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๙ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 

แล้วหน่วยงานก็ได้รู้ความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มที่อยู่นอกเขตชลประทาน เป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมกันในสังคม๓๘๐  

ส่วนบริหารจัดการน ้ากรมทรัพยากรน ้าได้เข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องน ้าอุปโภคและ
บริโภค จะไปต่อยอดจากส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรและฟ้ืนฟูที่ไปออกแบบเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคที่ไม่ใช่เกษตร อดีตงบประมาณอยู่ที่กรมทรัพยากรน ้า ตั งแต่ปี ๒๕๔๘ มี
การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นเพราะว่าระบบประปาหมู่บ้านท้องถิ่นสามารถท้าเองได้๓๘๑ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน ้าของจังหวัดในเรื่องของน ้าบาดาล หน่วยงานก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทั งภาคเกษตรกรซึ่งมีเป็นจ้านวนมาก เพราะว่าประชาชนใน
จังหวัดพิจิตรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ก็จะขาดแคลนเรื่องน ้า หน่วยงานก็จะให้
ความรู้เกี่ยวกับการขุดเจาะน ้าบาดาล เพราะเป็นน ้าที่จ้าเป็นและเป็นน ้าที่สะอาด แต่ว่าจะต้อง
ด้าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและขั นตอนตามสายงานของวิศวกรรม เพ่ือความปลอดภัย การ
อนุรักษ์แหล่งน ้าและการฟ้ืนฟู คือการไปส้ารวจว่าพื นที่ตรงไหนเป็นพื นที่ชุ่มน ้าหรือรับน ้า ก็จะท้าให้
เป็นเหมือนเดิม เช่น ท้าทุ่งนาให้เป็นที่รับน ้าเหมือนเดิม แก้มลิง บึง หนอง ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
อย่างเช่นในอดีต วิธีการคือการขุดลอกให้ดี ซึ่งในปัจจุบันท้องถิ่นได้รับไปท้าแล้วบางส่วน ชาวบ้านจะ
ได้มีแหล่งน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการในการประกอบอาชีพ ซึ่งทั งหมดเป็นแนวทางที่ทุกส่วนต้องมา
ช่วยกัน ว่าจะหาวิธีการเก็บน ้าตามฤดูกาลไว้ใช้อย่างไร เพ่ือให้เกิดความแน่นอนโดยใช้ระบบของ
ชลประทานที่มีอยู่ โดยต้องประสานกับระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างชัดเจน ให้มีก้าหนดระยะเวลาที่
เปิด-ปิดที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ประชาชนจะได้วางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตรได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ถ้ามีแหล่งน ้าไว้ตามพื นที่ให้ทั่วถึง ความชุ่มชื นก็จะมี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะค่อยๆดี
ขึ น ท้าให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ๓๘๒  

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชน จึงมีพัฒนากรประจ้าต้าบล เกษตรต้าบล ที่
ไปสัมผัสกับชาวบ้านโดยตรง ซึ่งมีบ้านพักเกษตรต้าบลอยู่ทุกหมู่บ้าน มีหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้านที่
สามารถเข้าถึงชาวบ้านอย่างแท้จริง ถ้าเราเข้าใจชาวบ้านได้อย่างแท้จริง เมื่อหน่วยงานไปท้าอะไร 
ชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือเหมือนเราเป็นลูกหลานเขา เพราะฉะนั นเราควรลงพื นที่เพ่ือเก็บข้อมูลให้
ได้มากที่สุด ไปรับรู้ปัญหา ไปถามแนวทางการแก้ปัญหา แบบปราชญ์ชาวบ้านที่เขาคิดกันแล้วจึงค่อย
เอามาเสริมกับหลักวิชาการ แล้วสร้างกระบวนการในการท้างาน กระบวนการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
จะเป็นอย่างไร เช่น แก้ไขปัญหาน ้าท่วม แก้ปัญหาน ้าแล้ง จะท้าอย่างไร เพ่ือให้ชาวบ้านอยู่ได้ มีน ้าไว้
ใช้ตลอดทั งปี มีไว้เพาะปลูก ไว้อุปโภคบริโภค๓๘๓ ในส่วนพื นที่ที่ประสบภัยหรือปัญหาอุทกภัยต่างๆ 
หน่วยงานก็จะลงไปช่วยในเบื องต้น คือ มีการประกาศภัยอยู่สองลักษณะ คือ หนึ่ง ประกาศพื นที่

                                                           
๓๘๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดพิจิตร, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘๑ สัมภาษณ์ นายสุกิติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ้านวยการบริหารจัดการน ้า ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘๒ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๘๓ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๐ 

ผู้ประสบภัย และ สอง การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ เรื่องแรกประกาศเพ่ือบอกว่าพื นที่ตรงนี 
เป็นพื นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งหน่วยงานอ่ืนก็จะสามารถเข้าไปช่วยกันในพื นที่ที่เราประกาศไว้แล้วได้ง่าย
ขึ น เพ่ือง่ายต่อการช่วยเหลือและน้าไปประกอบกับการใช้งบประมาณทันที และอีกด้านหนึ่งคือเขต
ประกาศให้ความช่วยเหลือคือเกี่ยวกับงบประมาณช่วยเหลือของทางราชการ ซึ่งหน่วยงานก็จะเข้าไป
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือตามเกณฑ์ที่ได้ก้าหนดไว้ นี่คือสาธารณภัยที่ต้องให้ผู้ประสบภัยไป
ขึ นทะเบียนกับเกษตรและสหกรณ์เท่านั น๓๘๔ ถ้าท้องที่ ท้องถิ่นประสบกับปัญหาเรื่องน ้าอุปโภค
บริโภค แล้วท้าหนังสือขึ นมาหาหน่วยงานของเราๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเป็นพ่ีเลี ยงในการให้ค้าปรึกษา 
ในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือด้านนี อยู่แล้ว ซึ่งประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื นที่ของเราเป็นน ้าประปา
ดื่มได้ แต่น ้าประปาที่ผลิตในท้องถิ่น ในชุมชน ในหมู่บ้าน ยังไม่สามารถที่จะน้ามาดื่มได้ ก็ต้องมา
พัฒนาร่วมกันต่อไป๓๘๕  

ประชาชนในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เน้นเรื่องการท้านาๆเป็นหลัก ปัญหาคือเป็นการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมานาน ซึ่งระบบราชการ หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีพต้องเข้าไปรับผิดชอบ
ดูแลในส่วนนี  เช่น เกษตรจังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
กลุ่มต่างๆเหล่านี ต้องมีวิธีการสอนหรือหรือท้าอะไรก็ได้ที่ท้าให้ประชาชนเขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิต
เพ่ือท้านาอย่างเดียว ประชาชนในจังหวัดพิจิตรเกือบ ๘๐% เขาคิดว่าเขามีชีพท้านาอย่างเดียว 
หน่วยงานต่างๆ เหล่านั นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
เพ่ือลดความเสียหายและเพ่ิมรายได้ ก็สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบาย๓๘๖ ด้วยความเข้มแข็งของกลุ่ม
เครือข่ายของชุมชน การประกอบอาชีพก็จะปรับวิธีการจากการท้านาปรัง ก็ปรับเป็นการปลูกพืชใช้  
น ้าน้อย และหน่วยงานก็เข้าไปเสริมสนับสนุน ส้าหรับบางพื นที่ท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปลูก 
ปอเทือง ดอกกระเจียว ปลูกเมล่อน ปลูกแตงโม เพาะเห็ด เพาะถั่วงอก เมื่อถึงฤดูกาลนี ชาวบ้านก็จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจากอดีตเป็นการท้านาปรังในแต่ละปีมาเป็นการปลูกพืชใช้น ้าน้อย เพราะว่าผลตอบ
รับที่ได้รับจากการปลูกพืชเหล่านี ได้รับผลดีกว่าการท้านาอย่างเดียว๓๘๗ ยกตัวอย่าง พื นที่หนึ่งใน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีการรวมกลุ่มและมีการแบ่งพื นที่กันปลูกพืชไว้ในริมบ่อน ้า ปรากฏว่ามีพ่อค้ามารับซื อ
ผลผลิตถึงท่ี ก็ท้าให้ชุมชนเกิดรายได้นั่น ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการจากการสร้างแหล่งน ้าชุมชน โดย
มีการประชุมร่วมกันในพื นที่รอบสระว่าจะปลูกอะไร ชาวบ้านก็จะคุยกับพ่อค้า เพราะถ้าพ่อค้า
ต้องการอะไรแล้วก็ช่วยกันปลูกในพื นที่รอบสระ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผักสวนครัวไว้กินเอง จึงเกิดเป็น
กลุ่มออมทรัพย์ขึ นมาเป็นการจัดสรรรายได้ในพื นที่ที่ทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ได้ปลูก
ของใครของมนั ชาวบ้านท้าร่วมกันเป็นของกลุ่ม และทุกคนในกลุ่มได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน๓๘๘  

                                                           
๓๘๔ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๘๕ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘๖ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘๗ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๘๘ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๑ 

มีการปลูกพืชในพื นที่แล้งหรือพืชใช้น ้าน้อยต้องมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ท้านาควร
จะท้าคนละกี่ไร่ พืชควรจะปลูกอะไร ต้องมีคณะกรรมการขึ นมาพูดคุยกันตกลงกันให้ชัดเจน ต้องมี
ความชัดเจนก่อนว่าจะปลูกอะไร จะท้าอะไร เพราะว่าเรามีน ้าที่จ้ากัด เกษตรกรและส่วนราชการต้อง
มาท้าเป็นภาคี เป็นพหุภาคี เป็นทวิภาคี ทุกส่วนต้องเข้ามาคุยกัน ต้องเข้ามาดูว่าในพื นที่มีอะไร 
อย่างไร ท้าอะไร ที่ไหน ใช้น ้าเท่าไหร่ ต้องมาคุยกันให้ชัดเจน มาสนทนาประเด็นปัญหานี ให้ได้๓๘๙ ถ้า
ท้าตามนี สิ่งที่จะได้คือด้านธรรมชาติที่ยังคงอยู่ ก่อให้เกิดความสมดุลอยู่เหมือนเดิม และด้านคนที่
สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม รายได้ยังมีอยู่เหมือนเดิม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคน
ในชุมชนยังมีเหมือนเดิม การบริหารแบบรวมกลุ่มทั งหน่วยงานราชการกับประชาชนก็ไปด้วยกันได้ 
โดยที่งานหน่วยราชการก็เข้าไปช่วยระบายผลผลิต รัฐบาลเองก็ได้ประโยชน์ ส่วนราชการเองก็ได้
ประโยชน์ ชาวบ้านก็มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ น มีรายได้ ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนหรือเศรษฐกิจทั่วไป
ก็จะดีขึ น ท้าให้การบริหารราชการเป็นไปได้ง่ายขึ น เมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ ที่ดี ก็เกิดความ
เหมาะสมทั งที่อยู่อาศัย ที่ประกอบสัมมาชีพและสิ่งที่ได้มาคือเรื่องธรรมชาติไม่เสียหายก็เกิดความ
สมดุล คนที่อยู่ในธรรมชาตินั นก็อยู่อย่างสุขสบาย เพราะความสุขของประชาชนคือก้าไรที่เกิดขึ น๓๙๐  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั น
ประชาชนต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน มีน ้าส้าหรับการประกอบสัมมาอาชีพ สามารถที่จะเพาะปลูก
พืชต่างๆ ได้ตามฤดูกาล มีการสร้างแหล่งอาหารของชุมชนขึ นอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในนั นและน้าน ้าไปท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพได้ด้วย เพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพประชาชนต้อง
ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน ้า รักษาสิ่งแวดล้อมในพื นที่นั นด้วย  

๔.๒.๓.๖ ด้านอุตุสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่นั นๆ ต้องปลูกต้นไม้กันคนละต้น ในบริเวณคันคลองสาธารณะเพ่ือรักษาระบบนิเวศและสร้าง
ระบบนิเวศให้คงอยู่เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การช่วยกันดูแลต่อไปหลังจากที่ปลูกแล้ว มีการพัฒนาพื นที่โดยที่ท้องถิ่นจะเข้าไปประชาคมหมู่บ้าน
ร่วมกับชุมชน เพ่ือท้าแผนในการบริหารจัดการพื นที่ชุมชนโดยผ่านมติชุมชน จะได้ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน เพราะการอาศัยอยู่ในธรรมชาติที่เป็นอยู่นั น คนเราก็ต้องรู้จัก
คัดเลือกคัดสรรเอาที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต ไม่ใช่จะเอามาทั งหมดจะต้องรู้จักความพอดีพอเพียง 
ส้าหรับพื นที่ที่เกิดน ้าท่วมประจ้านั นเพราะเป็นพื นที่รับน ้า วิธีแก้ปัญหาก็ต้องมองกลับไปสมัยโบราณ 
เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท้านาให้เป็นช่วงเวลาในฤดูกาลท้าเท่านั น ไม่มีการท้านา
นอกฤดูกาล ท้าพร้อมๆกัน ความเสียหายก็ไม่ค่อยมี เพราะเป็นการพ่ึงพาธรรมชาติ นอกจากฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาลก็จะส่งผลต่อภาพรวมทันที๓๙๑  

 

                                                           
๓๘๙ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๐ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๑ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 

ทุกวันนี ก็ต้องมีการจัดเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร โดยน้อมน้าแนวพระราชด้าริ แนว
ปณิธานของในหลวง มาใช้โดยใช้พื นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การขุดลอกคลองในฤดูแล้ง
เพ่ือเตรียมรองรับน ้าในฤดูฝน จะได้มีพื นที่เก็บน ้าไว้ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ ที่เรามีปัญหาเพราะ
ไม่มีเครื่องมือก็เกิดปัญหาเรื่องภัยแล้ง ภัยน ้าท่วม อยู่ตลอดเวลาเหมือนที่มีบางกลุ่มเรียกร้องเขื่อน  
แม่วงก์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีคนต่อต้านการสร้างเข่ือนแม่วงก์ จึงท้าให้น ้าไหลไปท่วมภาคกลางซึ่งน ้า
ก็มาจากแม่น ้าแม่วงก์ส่วนหนึ่ง ที่ไม่มีที่จัดเก็บเลยไหลลงมาผ่านกลางตลาดลาดยาว ลงไปพื นที่จังหวัด
อุทัยธานี จ้าเป็นที่จะต้องเปิดน ้าเขื่อนเจ้าพระยาเพ่ิม กลุ่มภาคกลางก็รับผล เช่น อยุธยาน ้าท่วม 
ปทุมธานีก็ท่วม ก็มาจากต้นเหตุจากตรงนี  เพราะฉะนั นเขื่อนไม่ได้บอกว่าป้องกันน ้าท่วมได้ ๑๐๐% 
แต่เข่ือนมีประโยชน์หรือไม่ต้องไปคิดกัน๓๙๒ ส่วนอุทกวิทยาจะมีการวางระบบเตือนภัย ยกตัวอย่าง มี
ระบบเตือนภัยในที่สูงในกรณีท่ีฝนตกในที่ราบสูงเชิงเขา แล้วก็จะมีเครือข่ายที่ส้าคัญคือประชาชนที่อยู่
ในพื นที่เข้ามามีส่วนร่วม เขาจะคอยส่งข่าวให้หน่วยงานระบบตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักได้รู้
ข้อมูล๓๙๓  

อนาคตเราต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน ้า เราต้องดูธรรมชาติตรงนี ควรสร้างฝาย สร้าง
ประตูน ้า ส่วนตรงที่พังก็ซ่อมแซมให้ใช้งานได้เพราะฤดูแล้งเราสามารถท้างานได้ดีกว่าได้เต็มที่กว่าฤดู
ฝน แล้วก็ปรับกรุงแก้ไขให้มันดีก่อนที่น ้าจะมา ไม่ใช่ปล่อยให้น ้าไหลหลากออกไป สิ่งที่มีอยู่ก็ต้อง
ปรับปรุงและสิ่งต้องท้าใหม่ถ้ามองดีๆ เช่น ตรงไหนมีอะไรไปขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวาก็ต้องมีการ
ก้าจัดออก เอาไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืน เพ่ือจะท้าให้น ้านั นไหลสะดวก น ้าจะได้ไม่เอ่อท่วมพื นที่อ่ืน ถ้า
ไม่มีแหล่งน ้าต้องหาที่ท้าขึ นใหม่ ก็ต้องดูว่ามีพื นที่สาธารณะตรงไหน มีที่ชาวบ้านยกให้ไหม เราก็ไป
จัดหาแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ิม ส่วนลมพายุ-ฝนก็เหมือนกันก็ต้องมีการเตรียมตัวต้อนรับกับสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ นในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่แน่นอน เพราะฉะนั นต้องมีการเตรียมตัวจะให้ดี 
ทุกอย่างคือเราต้องเรียนรู้จากธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่นะตรงนั น๓๙๔ กรณีที่เราขอตั งมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในบริเวณพื นที่ด้านหน้า ก็จะมีที่เก็บน ้าอยู่ประมาณเกือบ ๑๐๐ ไร่เศษ แล้วก็มีพื นที่ไปอยู่ด้านหลังอีก
ประมาณ ๔๐๐ ไร่ ทั งนี ก่อนน้าเข้าสู่แผนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ ว่าจะท้าแก้มลิง ท้าเป็นที่เก็บกักน ้า 
ด้านหลังประมาณ ๑๐๐ ไร่ จะท้าให้เป็นพื นที่แก้มลิง เป็นที่เก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร เป็นบึงบัว เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เราก้าลังวางแผนเพ่ือให้เป็นที่เหมาะสมส้าหรับประชาชน เกี่ยวกับเรื่ องการบริหาร
จัดการน ้าซึ่งถ้าเราได้พูดคุยกันในพื นที่ที่เป็นทางน ้าไหลผ่าน พื นที่นั นก็ควรรวมตัวกันแล้วก็คุยกันกับ
หน่วยงาน คุยกับภาคประชาชน ให้เป็นพื นน้าร่องที่จะบริหารจัดการน ้าและท้าเป็นพื นที่แก้มลิง ท้า
เป็นที่กักเก็บน ้าของต้าบล ของอ้าเภอต่อไป๓๙๕ การประปาส่วนภูมิภาคเองจะต้องมีพื นที่น ้าดิบเป็น
ของตัวเอง ยกตัวอย่าง ที่เราจะไปซื อที่เพ่ือสร้างแหล่งน ้าดิบเพ่ือส้ารองไว้ใช้ ซึ่งจะเป็นพื นที่ของตัวเรา
เองจะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ เพราะตอนนี เราก็ใช้น ้าจากแหล่ง

                                                           
๓๙๒ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๓ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๕ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๓ 

น ้าสายหลักคือน ้าที่มาจากเขื่อนสิริกิติ์มาผลิตน ้าประปา ถ้าธรรมชาติเปลี่ยนไปหน่วยงานก็อยู่ในความ
เสี่ยงสูงเช่นกัน ถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะรับกับภัยทางธรรมชาติต่างๆที่ไม่อาจคาดการณ์ได้๓๙๖  

ส้าหรับเรื่องปัญหาด้านมลพิษนั น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
ก้าจัดขยะ ของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยขยะแล้วประมาณ ๖๕ แห่ง ซึ่งโรงงานต้องการขยะวันละ 
๖๐ ตัน/วัน ถ้าหากมีปริมาณขยะแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งหมด ๑๐๑ แห่งทั งจังหวัด เข้า
มาร่วม ถ้ามีปริมาณขยะมากขึ นเกินปริมาณที่เขาต้องการ ก็อาจจะมีการสร้างโรงงานเพ่ิมอีกที่ได้เลย 
เพราะโครงการที่สองจะใช้ขยะ ๒๐๐ ตัน/วัน ถ้าได้ตามนั นปัญหาเรื่องขยะไม่มี อีกอย่างขยะส่วนมาก
ก็เป็นของเกษตรจะถูกเผาตามบ้าน ขยะอุตสาหกรรมก็มีน้อยก็เลยไม่มีปัญหามลพิษด้านอ่ืน ไม่มีสิ่งที่
จะเกิดมลพิษหรือแหล่งที่จะท้าให้เกิดปัญหาน ้าเน่าเสีย ไม่มีฟาร์มใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องมลพิษ สภาพแวดล้อมในจังหวัดถือว่าดีมาก๓๙๗ หน่วยงานต้องมาสร้างการมีส่วน
ร่วม ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการด้าเนินชีวิต ถ้าเราไม่ท้าไม่สร้างก็จะมีผลต่อการบริหาร
จัดการน ้าทันที เพราะการบริหารจัดการน ้าจะมองถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ นกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆด้วย 
เนื่องจากจังหวัดพิจิตรตามหลักทางสภาพภูมิศาสตร์ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมากต่อการจัดการ
ด้านนี  เมื่อศึกษาถึงชื่อหมู่บ้านหรือภูมิประเทศแล้ว การบริหารจัดการน ้าเพ่ือที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดย
อาศัยการสังเกตการตั งหมู่บ้านเราจะตั งอยู่ริมบึง ริมหนอง ริมคลอง ริมห้วย ริมแม่น ้า เพราะฉะนั น
การตั งที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดพิจิตรนั นถือว่ามีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เหมาะแก่การอยู่
อาศัยและประกอบอาชีพ๓๙๘  

ปัญหาของลุ่มน ้ายมเราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการกับปริมาณน ้าที่จะไหลมาได้
เลย เพราะฉะนั นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็จะเข้าสู่กระบวนการการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับ
ธรรมชาติ เพราะฉะนั นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นส่วนส้าคัญในการที่จะอยู่กับสถานการณ์หรือ
ธรรมชาติที่เป็นอยู่ได้ แต่ถ้ามีปัจจัยที่ว่าชลประทานก็ไม่สามารถช่วยได้ ๑๐๐ % แต่ก็ยังมีเรื่องฝนที่
เราไม่สามารถควบคุมได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือน ้าหลากที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละปีจะ
มามากหรือมาน้อย เพราะขึ นอยู่กับปริมาณฝนนี่คือตัวแปรหนึ่งที่ท้าให้เราไม่สามารถควบคุมปริมาณ
น ้า ที่จะไหลเข้ามาภายในเขตจังหวัดพิจิตร มีอย่างเดียวคือเราสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้๓๙๙ การมี
ส่วนร่วมเป็นเรื่องท่ีส้าคัญที่สุดของการบริหารจัดการน ้า เพราะเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมแล้วไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน มีส่วนร่วมกัน จริงใจต่อกัน จริงจังในงานกับการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ความยั่งยืนให้เกิดความเหมาะสมกับฤดูกาล เหมาะสมกับพื นที่ เหมาะสมตามธรรมชาติ นั นอยู่ไม่ไกล
เกินเอื อม สิ่งส้าคัญอยู่ที่เรื่องการมีส่วนร่วมแค่นั น ซึ่งในทุกพื นที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต้าบล มีส่วนร่วมกับภาครัฐ และเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาบ้านของตัวเอง ถ้าพื นที่ไหนไม่มี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ การบริหารจัดการก็ไม่ส้าเร็จแน่นอน๔๐๐  

                                                           
๓๙๖ สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๗ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๘ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๙๙ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๐๐ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๔ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั น
ประชาชนต้องเข้ามาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชุมชน เช่น การปลูกป่าชุมชนเพ่ือคืน
ธรรมชาติให้ดีขึ น เกษตรกรต้องท้าเกษตรให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่เป็นอยู่โดยการปรับตัวตาม
ธรรมชาติ ในฤดูฝนควรจะเก็บน ้าไว้ในพื นที่ให้ได้เพ่ือรักษาระบบนิเวศโดยอาศัยการเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่ง
น ้าชุมชน และรณรงค์ลดการเผาขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหามลพิษและปัญหาดินเสียไปด้วย 

๔.๒.๓.๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีการพัฒนาโดยการ
ร่วมมือกับท้องถิ่นโดยการท้าผังเมืองกันตลิ่งหรือกันน ้าเข้าเมือง เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนใน
พื นที่ชุมชนเมือง ประชาชนต้องมีส่วนร่วม เช่น การใช้น ้าถ้ามีพื นที่แก้มลิงหรืออ่างเก็บน ้า ก็จะมีการ
ตกลงในกลุ่มผู้ใช้น ้าว่ากลุ่มไหนจะสูบวันไหน นี่คือวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ นหลังจากการรวมกลุ่มเพ่ือเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการน ้า๔๐๑ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดเรื่องน ้าอุปโภคและ
บริโภค หรือสอนว่าจะใช้น ้าในชีวิตประจ้าวันอย่างไร ใช้แบบไหน ใช้น ้าที่ไม่มีตัวสัตว์หนึ่งเวลาที่จะใช้
พิจารณาให้ดีก่อน น ้าที่ใช้แล้วจะเททิ งลงแม่น ้าล้าคลองมิได้เป็นอันขาด ถ้าจะดื่มท่านบอกว่าให้กรอง
ก่อนแล้วค่อยดื่ม สอนว่าอย่าถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ บ้วนเขฬะ ลงในน ้า แสดงว่าพระพุทธองค์สอน
เรื่องการด้าเนินชีวิตที่ต้องพ่ึงพาสภาพแวดล้อม ความสะอาดของสภาพแวดล้อมคือความอยู่รอดของ
ชีวิต คนอยู่กับธรรมชาติต้องอยู่อย่างเป็นมิตรต่อกัน๔๐๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีการ
เชื่อมโยงในการบูรณาการ ต้องมีคณะกรรมการ ไตรภาคี พหุภาคี ทวิภาคี ระหว่างกัน มีคณะกรรมการ
ร่วมกันอย่าให้ฝ่ายราชการท้าฝ่ายเดียว เพราะข้าราชการไม่ค่อยรู้พื นที่ เพราะท่านมาแล้วก็ไป จะให้
ประชาชนท้าฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะประชาชนรู้แค่พื นที่ มีประสบการณ์แต่ขาดวิชาการ๔๐๓  

การบริหารจัดการน ้าในปัจจุบันที่ เป็นปัญหา เราก็ไม่สามารถที่จะสะท้อน
แนวความคิดได้ในมากเท่าไหร่ เพราะว่าปัจจัยที่มากระทบเป็นเรื่องของธรรมชาติ บางปีฝนไม่มาบางปี
ฝนมามาก แต่ถ้าโดยจิตส้านึกของคนที่ใช้น ้ากับคนบริหารจัดการน ้า การจัดการน ้าหมายถึงว่าจะเป็น
ภาคส่วนของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องที่ ท้องถิ่นด้วย ถ้าคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก ควรที่จะมาร่วมมือกัน ก็คงไปดูว่าน ้าท่วมจุดไหน เช่น ของจังหวัดพิจิตรท้าไมแม่น ้ายมถึง
ท่วม เราก็ต้องมีการประชุมกลุ่มลุ่มน ้ายม คนที่อยู่ในกลุ่ม เมื่อท่วมแล้วควรจะหาที่เก็บกักน ้าตรงไหน 
แล้วควรจะท้าเขื่อนตรงไหน จะท้าเป็นแก้มลิงตรงไหน หรือถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื นที่ต้องท้าอย่างไร๔๐๔ สมัยก่อนการไหลของน ้าในล้าคลองธรรมชาติก็จะไหลได้ปกติ แต่ทุก
วันนี การไหลของน ้าเกิดปัญหา คือ ในบางพื นที่มีการรุกล ้าเข้าไปในเขตทางไหลของน ้า มีการจับจอง
พื นที่ที่ผิดกฎหมาย สร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างไปขวางทางไหลของน ้า พอฝนตกมาก็ท้าให้น ้าไหลผ่าน
ไม่สะดวก เพราะเหตุนี ประชาชนในพื นที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลพื นที่ที่อยู่อาศัย ให้สามารถด้าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข๔๐๕  

                                                           
๔๐๑ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๒ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๓ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๐๔ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๐๕ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๕ 

ส้าหรับเรื่องภูมิประเทศและภูมิสังคมกับการบริหารจัดการน ้านั น จ้าเป็นที่จะต้องมี
เครื่องมือ ถ้าเครื่องมือลดน้อยลงทุกวัน เช่น จากสภาพคลองเดิมๆ ตรงๆ แต่วันหนึ่งกลายเป็น คลอง
ถูกบีบ ที่เคยไหลคล่อง ก็ถูกท้าทางขวาง ท้าสะพาน สร้างท่อลอด วางท่อ ไปตามสภาพ แต่ถ้าสังเกตดู
คลองแล้วจะเห็นว่าบางจุดฝาย การสร้างฝายก็ต้องอยู่ในความสูงที่พอดี อยู่ในพื นที่ลาดชันก็ต้องมี
การศึกษาพื นที่ร่วมกัน บางคนใช้ความสูงที่มากเกินไป เพราะต้องการน ้ามาก ด้านเหนือก็มีน ้าสมบูรณ์
มาก แต่ด้านล่างน ้าแห้งหมด แบบนี ก็จะท้าให้เกิดการทะเลาะกัน เพราะคนด้านล่างก็อยากทุบฝาย
ออก นี่คือปัญหาของฝายที่สร้างโดยไม่ดูพื นที่ ซึ่งต้องแก้กันโดยคนเหนือฝาย ท้ายฝายก็ต้องมาบริหาร
จัดการร่วมกันต่อไป ถ้ามีประตู มีบานประตูปิดเปิด ก็มีการทะเลาะกันอีกเหมือนกัน เพราะคนอยู่
เหนือก็อยากให้ปิด เพ่ือเก็บน ้าไว้ อีกหนึ่งกลุ่มอยู่ใต้ฝายก็อยากให้เปิดน ้า จะได้มาเอามาใช้ก็เกิดการ
แย่งกันอีก บางทีอยู่ๆ ฝนตกน ้าหลากมาที่ปิดอยู่ ก็ต้องเปิดเพ่ือเร่งระบายน ้าลงไป คนที่อยู่ล่างก็ท่วม 
เวลามีก็มากเกินคนท้ายฝายเปรียบเสมือนคนชั นสอง รอเก็บตก สรุปว่า คนกลุ่มนี เวลาน ้าน้อยไม่ได้น ้า 
เวลาน ้ามากน ้าท่วม เพราะฉะนั น เรื่องการมีส่วนร่วมการจะเกิดกลุ่มผู้ใช้น ้าที่มีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
เป็นเรื่องที่ส้าคัญมากในการด้าเนินชีวิต๔๐๖  

ประเด็นแรกที่เราต้องไปดูคือต้องไปดูพื นที่ที่มีการท่วมขังซ ้าซาก เราต้องไปดูต้อง
รีบแก้ไข เพ่ือการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและแก้ไขปัญหาน ้าแล้ง และมีการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนใน
พื นที่นั นด้วย เท่าที่ลงไปในพื นที่จะเห็นว่าคนในพื นที่น ้าหลากหรือน ้าท่วมจะมีรายได้มากกว่าช่วงที่
เป็นฤดูกาลอ่ืน เพราะเขามีรายได้มาจากการหาปลาแล้วคนในพื นที่นั นๆก็จะมีความสุขมากที่ได้เห็น
น ้าหลากมา นี่คือการด้าเนินชีวิตของคนในพื นที่เป็นการปรับสภาพเพ่ือให้อยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ สภาพ
ของน ้าก็ไม่ใช่ปัญหาการเดือดร้อนอะไรแต่เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ ถ้ ามองกันง่ายๆไม่เอาสภาพ
ปัญหามาจับ ชาวบ้านก็อยู่ได้ตามปกติ เมื่อปัญหาอุทกภัยหรือน ้าหลากไปเขาก็สามารถด้าเนินชีวิตไป
ตามปกติ อนาคตจะมีหนึ่งอ้าเภอหนึ่งแหล่งน ้า เพราะว่าในบริเวณพื นที่บางพื นที่ก็มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง
ถึงแล้งมาก การที่จะมีหนึ่งแหล่งน ้าหนึ่งอ้าเภอก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนในพื นที่นั นๆ ได้สามารถ
ประกอบอาชีพอย่างอ่ืนนอกฤดูกาลท้านาได้ เช่น การปลูกพืชใช้น ้าน้อยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนเขาๆก็จะเลือกเพาะปลูกพืชที่คิดว่าเหมาะสมในพื นที่๔๐๗ ด้านการมีส่วนร่วมจะต้องดึงภาค
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วย เริ่มตั งแต่ระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล ชาวบ้าน หรือกลุ่มผู้ใช้น ้า กลุ่ม
เกษตรกรซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี ก็ต้องช่วยดูแลตัวเอง เพราะการใช้น ้าเราก็ต้องคิดว่าเราจะใช้น ้าหรือจะ
บริหารจัดการน ้าเพ่ือความยั่งยืนอย่างไร เพราะเราเป็นคนที่อยู่ในพื นที่และจะใช้บริการน ้าเพ่ือการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวันอยู่แล้ว๔๐๘ เมื่อก่อนเป็นการท้างานที่ต่างคนต่างท้า ซึ่งในอดีตทางช่างองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแต่ละพื นที่ ก็จะใช้แค่แผนที่ Google earth ใช้แผนที่ทหาร โดยทั่วๆ ไปซึ่งยังไม่มีที่
ไหนน้าเอาแผนที่ทางน ้าที่ได้จัดท้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา กระทรวงแต่ละกระทรวงก็จะรับผิดชอบ
เรื่องน ้าเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า ต่างคนก็ต่างท้า ต่างคนก็
ต่างเอาโครงการมาลง โดยที่ไม่มีการบูรณาการร่วมเลยว่าแต่ละพื นที่ท้าอะไรกันไปบ้างแล้วและเมื่อท้า
                                                           

๔๐๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๐๗ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดพิจิตร, 

 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๐๘ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๙๖ 

แล้วจะได้ประโยชน์อะไร เพราะฉะนั นถ้ามีโครงสร้างผังน ้าประจ้าต้าบล ก็จะสามารถเห็นได้ว่ าตรงนี 
ขุดไปแล้ว มันเป็นอย่างไร ถ้าขุดอีกจะไปเชื่อมกับอีกที่หนึ่งได้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็ต้องมองเพ่ือน
บ้านด้วยว่าจะได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบอะไรจากสิ่งที่เราท้าไปไหม แต่ขณะนี หน่วยงานของ
เราที่ก้าลังกระท้าอยู่และก้าลังเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ คือ เริ่มจาก 
สิ่งเล็กๆ ก่อนโดยเริ่มจากต้าบลขึ นไป ซึ่งท่านสอนให้เรามองจากจุดเล็กๆก่อนให้เรารู้จักตัวเองก่อนใน
การแก้ไขปัญหา นั่นก็คือหลักการของการเข้าใจเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วว่าบ้านเรามีแหล่งน ้าตรงไหน 
มีความเชื่อมโยงอย่างไร ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ เข้าใจ และจะต้องเข้าถึงหน่วยงานที่
จะมา Support งานนั นได้ นั่นก็หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ เอกชนต่างๆ ซึ่ง
ตอนนี บริษัทต่างๆ เขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของน ้า และในส่วนของกองทัพบกและมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ก็เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้กับประชาชนในพื นที่นั นด้วย๔๐๙  

มองภาพรวมค้าว่าการบริหารจัดการน ้าจะต้องมีหลากหลายมิติ ทั งการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การบริหารจัดการน ้าโดยรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มน ้า โดยมีกระบวนการของการ
ใช้เครื่องมือเกี่ยวกับระเบียบ เรื่องแผนและการบริหารจัดการน ้า โดยการใช้สิ่งปลูกสร้างหรือไม่ใช่ 
สิ่งปลูกสร้าง โดยมีงบประมาณและแผนโดยทุกอย่างจะมีความสัมพันธ์กันหมด จะต้องมีทั งชาวบ้านใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกันทั งหมด คณะกรรมการจะต้องพิจารณาแผนที่ได้มา แล้วจะกลับไปสู่พื นที่
อย่างไร ก็จะเป็นองค์รวมให้เกิดกระบวนการ โดยที่ตอนนี มีแนวโน้มของประเทศไทย คือ เรามี
ยุทธศาสตร์น ้าชาติหกยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของการบริหาร ซึ่งจะครอบคลุมไปทุก
ด้าน น ้าอุปโภคบริโภค น ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม ป้องกันน ้าท่วม น ้าเสีย เรื่องของการฟ้ืนฟู 
ป่าต้นน ้า เรื่องของการบริหารจัดการมองได้ครบทุกมิติ มองเป็นภาพรวมแต่ยุทธศาสตร์จะถูกน้าไปใช้
อย่างไร น้าไปสู่กลยุทธ์ แปลงไปสู่วิธีการน้าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งน ้า
ชาติออกมาแบบนี  ต่อไปยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใช้แผน ๑๒ ทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับเรื่องดิน น ้า ป่า ให้สอดคล้องกัน ในแต่ละตัวก็จะไปสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเรื่องแผนพัฒนาประเทศ๔๑๐ กลุ่มผู้ใช้น ้าต้องท้าแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาลุ่มน ้า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมยั่งยืนและสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการน ้าของประเทศด้วย ชีวิตของชาวนาผู้ที่มีประสบการณ์การท้านามากที่สุดในชุมชนบอก
ว่า ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั นเขาท้านามาตลอด ยิ่งท้านายิ่งจนเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายเริ่มเพ่ิมมาก
ขึ น ระบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ทุกวันนี ท้านาเหลือแต่ฟางกับหนี  เหตุการณ์นี เกิดขึ นเพราะว่าการใช้
ชีวิตของเขาใช้อยู่แบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการในการด้าเนินชีวิต เช่น การท้า
อาชีพเสริมหรือการท้านาแต่พอเหมาะพอสมควร กล่าวง่ายๆคือการท้าเกษตรเชิงเดี่ยวหรือท้าอาชี พ
อย่างเดียวไม่มีการผสมผสานในพื นที่เพาะปลูก ความหลากหลายในด้านการประกอบอาชีพ สุดท้าย
ชีวิตการท้านาก็ไม่เหลืออะไร เพราะวิธีการท้านาที่เปลี่ยนไป เพราะเมื่อก่อนการท้านาใช้ควายในการ
                                                           

๔๐๙ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ
และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๑๐ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๗ 

ไถนา การใช้ควายก็ประหยัดต้นทุนและควายเองก็ช่วยในการปรับสภาพพื นดินนั นได้ด้วย คือดิ นใน
พื นที่นารับน ้าหนักที่น้อย แตกต่างกับปัจจุบันการไถนาใช้รถไถ ก็จะมีน ้าหนักมากกว่าควาย พื นที่นั น
นั นเกิดการยุบตัวและแน่น ไม่เหมาะกับการปลูกพืชเมื่อหว่านข้าวลงไปหรือท้านาลงไปต้นข้าวก็ไม่
ค่อยเจริญเติบโตเพราะรากไม่สามารถชอนไชไปในดินนั นได้ดีเหมือนเมื่อก่อน เมื่อชาวบ้านเห็นว่าข้าว
ไม่ค่อยดีก็เลยมีการเติมปุ๋ย เติมสารเคมีลงไปในน ้าเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชหรือของข้าว แต่
สารเคมีเหล่านั นก็ยังอยู่ในดินและในสภาพแวดล้อมตรงนั นก็จะกลับกลายเป็นวัฏจักรที่ปนเปื้อนไป
ด้วยสารเคมี ซึ่งสารเคมีเหล่านี ก็จะตกมาสู่ร่างกายของคนเราอีก กลายเป็นสภาพวิถีชีวิตที่ท้าให้เกิด
ความย่้าแย่ลงไปเรื่อยๆ ท้าให้เกิดต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมมากสูงขึ น เกษตรกรจึงมีชีวิตที่แย่ลงไปเรื่อยๆ
ด้วยเช่นกัน และสิ่งแวดล้อมก็แย่ด้วยเพราะสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั นเกษตรกรต้องมี
ความอดทนสูง อย่าท้าพืชเชิงเดี่ยว ต้องท้าแบบผสมผสานเหมือนดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย๔๑๑  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ พบว่าการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั น
ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดสรรน ้าที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ใช้
น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเข้า เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานด้วย เช่น การประชุม พูดคุย การพัฒนาพื นที่คูคลอง การให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน และเข้าไปศึกษาท้าแผนน ้าชุมชนร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนในพื นที่ต่อไป 

๔.๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ 
๔.๒.๔.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พื นที่การพัฒนาห้วง

ตะกวนที่เป็นพื นที่สาธารณะประโยชน์นั นท้าได้ดี ท้าให้มีน ้าเก็บตลอดทั งปี และส่วนที่เป็นคลองสายนี 
ก็ต้องขุดให้ลึกกว่าเดิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บน ้าให้ได้มากขึ นกว่าเดิม คลองนี ยาวทั งหมด  
๔๘ กิโลเมตรจะสามารถเก็บน ้าได้มากและพื นที่เกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลอง
เส้นนี มีจ้านวนหลายแสนไร่ทีเดียว การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัดทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยให้มีการสั่งงานสายตรงด้วยระบบสื่อสารสมัยใหม่ได้เลย จะได้รวดเร็วต่อการแก้ไข
ปัญหาหรือด้าเนินการอ่ืนได้ด้วย เช่น การสร้างแหล่งจัดเก็บน ้าในฤดูกาล ท้าประตูคลองในพื นที่ที่
สามารถท้าได้ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีอาคาร มีสถานที่ส้าหรับท้างานที่แน่นอนและต้องมั่นคง
ถาวร ถ้าเป็นสถานที่จะกักเก็บน ้าก็ต้องเหมาะสมกับสภาพพื นที่ เช่น ท้าประตูเปิด -ปิดคูคลอง สร้าง
อ่างเก็บน ้า สร้างแก้มลิง นี่คือการสร้างพื นที่ให้แน่นอน๔๑๒  

ส้าหรับในพื นที่นี ได้อ่างเก็บน ้ามาสามจุดที่เป็นที่สาธารณะ ที่มีการขุดอยู่แล้ว
บางส่วน บางส่วนเริ่มต้นขุดใหม่คือส่วนขุดอยู่แล้วเราขุดขยายให้ใหญ่ขึ น ให้กว้างขึ น การระบายน ้า
ออกก็มีคลองซอยอยู่แล้ว ส่วนมากชาวบ้านก็จะสูบน ้าตามคลองซอยเข้าที่เพาะปลูกเอาเอง ในอดีต
                                                           

๔๑๑ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๑๒ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด
พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๘ 

ชาวบ้านก็จะสร้างบ้านให้มีใต้ถุนสูงให้พ้นน ้า ปัจจุบันน ้ามันมีเจ้าของคือชาวบ้านและกรมชลประทาน 
ชาวบ้านท้าที่อยู่อาศัยรุกล ้าพื นที่ล้าคลองก็เลยท้าให้เกิดน ้าท่วม มีการสร้างถนน ถมที่ ผังเมืองเกิดหลัง
คน คนสร้างบ้านก่อนกับคนสร้างทีหลังจึงมีความแตกต่างกัน ไม่สัมพันธ์กันทั งบ้านแหละถนนก็เลยท้า
ให้เกิดปัญหา น ้าท่วมบ้านท่วมถนน เป็นผลที่เกิดจากเรื่องการตั งที่อยู่อาศัยในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่ดู
พื นที่และธรรมชาติที่อาศัยอยู่๔๑๓ ต้องให้มีแหล่งน ้าต้นแบบในพื นที่เพ่ือจะได้เอาแบบในระดับจังหวัด 
ไปพัฒนาระดับอ้าเภอ ต้าบล ไปตามล้าดับโดยการน้าแบบจากระดับจังหวัดมาเป็นต้นแบบ เพราะใน
แต่ละอ้าเภอก็มีพื นที่สาธารณะอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยแหล่งที่อยู่
อาศัยของเราต้องมีพื นที่แหล่งน ้าเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ แล้วก็น้าน ้าที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งด้านพุทธะวิธีในสิกขาบท ปาจิตตีย์ที่ ๙๐ แห่งภูตคามวรรค กล่าวว่าภิกษุรู้ว่าน ้ามีตัวสัตว์ใช้
ดื่มก็ดี ใช้รดก็ดีซึ่งแผ่นดินฯลฯ จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นว่าน ้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญ ความสะอาด
ของน ้าก็เหมือนความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์ ชีวิตเราก็มีน ้าคืออาโปธาตุ พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจ
ธรรมชาติของน ้า รู้จักวิธีการอยู่กับน ้า และรักษาน ้าให้สะอาดตัวเราก็ปลอดภัยด้วยเมื่อน ้าไปดื่มกิน
หรือน้าไปใช้๔๑๔  

พื นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานภายในจังหวัด ซึ่งปัจจุบันน ้าต้นทุนไม่มีเพราะ 
น ้าต้นทุนที่อยู่เหนือเราคือ มีต้นน ้ามาจากเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนนเรศวร มาถึงเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 
การจะสร้างระบบชลประทานได้ก็ต้องมีน ้าต้นทุนที่เพียงพอ ต้องมีการสร้างน ้าต้นเพ่ิมถึงจะเปิดพื นที่
ชลประทานใหม่ได้ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันของคนในพื นที่ พื นที่สาธารณะที่จะท้าแก้มลิงใน
จังหวัดก็มีทุกที่ แต่ปัญหาตอนนี คือชาวบ้านเข้าไปท้ามาหากิน แต่ก็ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ตรงนี หน่วยงาน
ที่จะเข้าไปกันเขตก็มีอยู่สองหน่วยงาน คือ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สมมติในพื นที่ของบึงสีไฟ ก็เป็นพื นที่แก้มลิงที่ธรรมชาติสร้างมาตั งแต่อดีต ถ้าฟ้ืนฟูพื นที่นี ได้ จะเป็น
สิ่งที่ดีเพราะโครงการอื่นๆ จะตามมาหลักจากมีการบริหารจัดการน ้าในบึงสีไฟ๔๑๕  

พิจิตรเป็นเมืองสามน ้า มีแม่น ้าน่าน แม่น ้ายม ขนาบด้านซ้ายและขวา แล้วก็มี
แม่น ้าพิจิตรเก่าอยู่ภายใน ซึ่งการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน
ได้มุ่งเน้นไปที่บึงสีไฟเป็นหลัก ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นน ้า ทุกๆจุดที่มีสายน ้าไหลผ่าน ควรท้าเป็น
ที่เก็บน ้าเพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน ้าบนที่สูงด้วย สุดท้ายน ้าเหล่านี ก็จะถูกปล่อยลงไปสู่ที่ต่้าอย่างเหมาะสม 
การแก้ไขปัญหากลางน ้า ปลายน ้าก็จะได้รับผลจากต้นน ้า ประเทศไทยมีทั งน ้าบนดินและใต้ดินมากพอ
ต่อการใช้ของประชาชน ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการ๔๑๖ การเตรียมการหรือการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ น และการให้ความรู้กับประชาชนท้าให้ท้องถิ่นเริ่ม
เข้มแข็ง โดยท้าในพื นที่เสี่ยงภัยซึ่งเป็นพื นที่สีแดงก่อน แล้วค่อยขยายไปในพื นที่ต่างๆภายในจังหวัดให้

                                                           
๔๑๓ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๔ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๕ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๑๖ สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ทรัพยากรน ้าภาค ๙,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๙ 

ทั่วถึงทั งหมด หลังจากที่มีศูนย์จะสังเกตเห็นได้ว่าประชาชนในพื นที่ให้ความร่วมมือเข้ามาเป็น
เครือข่ายในการท้างานเพ่ิมมากขึ น เทียบจากเมื่อก่อน แต่ทุกวันนี ประชาชนได้ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของภัยต่างๆก็เลยให้ความสนใจกับหน่วยงานของเรา เพ่ือช่วยเหลือญาติพ่ีน้องหรือช่วยเหลือคนใน
ท้องถิ่นก็ท้าให้เราคิดว่าหน่วยงานของเราเดินมาถูกทาง เพราะเราต้องเผชิญกับภัยรูปแบบใหม่ๆอยู่
เรื่อยๆ ควบคุมได้ยากขึ น คาดการณ์ได้ยากขึ น เมื่อเป็นเช่นนี สิ่งที่เราควรท้าคือการเรียนรู้อย่างไม่
หยุดยั ง๔๑๗ หน่วยงานไปส่งเสริมการท้าฝายชะลอน ้าในช่วงฤดูแล้ง โดยท้าฝายไว้โดยใช้วัสดุของ
ชาวบ้านเอามากักตามแหล่งน ้า คูคลอง ต่างๆที่ผ่านที่ ก็เปรียบได้ว่าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ไหลและมีอยู่
ทั่วไปตามพื นที่ของจังหวัดพิจิตร เวลาน ้ามาก็จะไหลล้นไปแต่ถ้าระดับน ้าลดลงก็จะถูกกักไว้ตามพื นที่
ที่เราท้าที่กักไว้ ถ้าเราท้าใช้ระยะ ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร ก็จะท้าให้เรามีน ้าไว้ใช้ สามารถน้ามาใช้ปลูก
พืชน ้าน้อยได้ มีน ้ากักไว้ได้สองถึงสามเดือนหล่อเลี ยงระบบนิเวศในพื นที่นั นได้ด้วย ถ้ามีความต้องการ
เลี ยงปลาชาวบ้านก็ประสานมา หน่วยงานก็จะท้าหน้าที่ประสานต่อไปยังศูนย์วิจัย กรมประมงจังหวัด
น้าพันธุ์ปลาไปให้ อย่างเช่นเลี ยงปลานิล ระยะเวลาที่ว่าสามารถจับปลาขายได้ทันพอดี มีปลากินมี
ปลาขาย ชาวบ้านก็จะสามารถท้าอย่างอ่ืนได้อีกมากมาย โดยไม่ต้องใช้น ้าบาดาล การท้าแบบนี ก็เป็น
การสร้างความมั่นคงทางอาหารทางชุมชนได้เป็นอย่างดี ท้าให้เกิดผลต่อระบบนิเวศด้วยและยังเป็น
การเติมน ้าบาดาลได้อีกทางหนึ่ง คือ ท้าอย่างไรก็ได้ให้น ้าอยู่ในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรให้นานที่สุด
เพ่ือให้น ้าได้ไหลซึมลงไปใต้ดินเพ่ือเติมน ้าบาดาล๔๑๘ ติดกับแหล่งน ้าสายหลัก ซึ่งแหล่งน ้านั นต้องเป็น
แหล่งน ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน ้าไหลผ่านตลอด พิจิตรสร้างศูนย์น ้าขึ นมาแล้วก็ท้าให้มีประโยชน์ ท้า
ให้มีความส้าคัญเท่ากับหน่วยงานอ่ืนแสดงว่าส่วนน ้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้านั นส้าคัญ ถ้ามี
หน่วยงานหลักการขับเคลื่อนงานก็ชัดเจน ต้องมีหน่วยงานที่บูรณาการท้างานร่วมกัน สร้างภาคี
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานชัดเจน มีคนดูแลในส่วนนี อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นระบบรวมทั งเครื่องมือ เครื่องหมายในการติดต่อสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพด้วย เพราะว่าในเรื่อง
ของการวางแผนจัดการน ้า จะต้องเชื่อมโยงเครือข่ายทั งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายๆ 
ซึ่งในเบื องต้นในห้องนี ก็จะมีความพร้อมเกี่ยวกับจะต้องตั งอาคารสถานที่ที่จะบริหารจัดการน ้าหรือน้า
น ้ามาท้าน ้าประปานั น ที่เหมาะที่สุดคือ ต้องอยู่เรื่องข้อมูลเบื องต้นให้เห็น เพราะฉะนั นแนวนโยบาย
ของท่านนายกฯ คือ ต้องการให้ห้องนี เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้า เพราะ อบจ. มี
เครื่องจักรพร้อม ที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน๔๑๙  

หน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน ้า เพราะว่า
เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน ้ารับผิดชอบเรื่องน ้า รู้จักทางน ้า หนองน ้า กระแสน ้า โดยน้าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน ้า เช่น ระบบดาวเทียม แผนที่ทางอากาศ ระบบ
ต่างๆมากมาย ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะสามารถช่วยให้การบริหารจัดการง่ายยิ่งขึ น เพ่ือให้เกิด

                                                           
๔๑๗ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  จังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๑๘ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๐ 

การเชื่อมต่อระหว่างเขต ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด หรือระหว่างภาคต่อภาค ซึ่งหน่วยงานเหล่านี ถ้า
น้ามาบูรณาการร่วมกัน เช่น ชลประทานจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในเรื่องการบริหารจัดการน ้าภายในจังหวัด ก็มาร่วมกันมาบูรณาการท้างานร่วมกัน จะได้มี
แผนแมบ่ทตัวเดียวกัน สามารถพัฒนาได้ไปในทางเดียวก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด๔๒๐  

ฉะนั น วันนี เราก็น้านโยบายของกระทรวงมาไทย แล้วว่าให้ทางอ้าเภอไปส้ารวจว่า
ในหนึ่งอ้าเภอมีส่วนไหนที่สามารถท้าเป็นหนึ่งแหล่งน ้าที่ส้าคัญภายในอ้าเภอ และอีกส่วนหนึ่งคือเรา
ไปส้ารวจพื นที่ที่มีอยู่แล้วและพัฒนาให้ดีขึ นเป็นการด้าเนินตามรอยพระราชด้าริด้วย คือ บึงสีไฟก็ถือว่า
เป็นบึงน ้าขนาดใหญ่ อันดับสามของ ประเทศรองจากบึงบอระเพ็ดและกว๊านพะเยา ๔๒๑ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ตรัสว่าบอกว่า ต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพราะฉะนั นก็ต้องเข้าใจบ้านตั วเองให้ได้
ก่อนที่จะไปพัฒนา ความเป็นเอกภาพเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้หน่วยงานกับประชาชน ที่มีผลกระทบ
เรื่องน ้าคุยกันรู้เรื่องและสามารถบริหารจัดการน ้าให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั งสองฝ่าย ถ้าเราสามารถ
ท้าให้ครบวงจรโดยมีทั งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองหรือศูนย์กลาง การบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ สภาพเวลาและสภาพพื นที่ ก็จะท้าให้เกิดผลไปในทางที่ดี สามารถป้องกันวิกฤตต่างๆ
นั นได้ และสามารถท้าวิกฤตนั นให้เป็นโอกาส คือสามารถพัฒนาในด้านการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนต่อไปได้๔๒๒  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
อาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นประชาชนต้องมีที่ท้างานหรือประกอบ
อาชีพที่แน่นอน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร มีแหล่งน ้าต้นทุนเป็นของจังหวัด มีแหล่งน ้าในระดับชุมชน 
คูคลองมีประตูเปิด-ปิดเพ่ือระบายน ้าให้มีระดับน ้าที่เหมาะสมกับพื นที่ มีที่อยู่อาศัยไม่ไกลที่ท้างาน
จนเกินไป และต้องมีแหล่งน ้าที่มีน ้าที่แน่นอนและเกิดการพัฒนาต่อที่ยั่งยืนด้วย 

๔.๒.๔.๒ ด้านโคจรสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การสัญจรในสมัยก่อน
ถือว่าเป็นการสัญจรทางน ้าเป็นหลัก ฉะนั น จังหวัดพิจิตรจะมีประเพณีอย่างหนึ่งคือประเพณีแข่ง 
เรือยาว สมัยก่อนในบ้านจะต้องมีเรือหนึ่งล้า เพราะว่าฤดูฝนน ้าจะท่วมหลากชาวบ้านก็จะพายเรือ  
หาปลา สัญจรกัน แต่ปัจจุบันนี ก็พัฒนามาเป็นถนนหนทางการเดินทางก็ใช้รถยนต์เป็นหลัก  
รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยาน ในการเดินทางแทน จากถนนฝุ่นก็เป็นถนนลูกรัง จากถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยางหรือคอนกรีต มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ก็ถือได้ว่าจังหวัดพิจิตรมีการสัญจรไปมา
สะดวกสบาย๔๒๓ ทุกวันนี คนเราประกอบอาชีพไกลจากที่พัก เดินทางล้าบากมากขึ น รายจ่ายเพ่ิมขึ น 
เพราะฉะนั นจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองใหม่ โดยการด้าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียง ให้ท้างานอยู่
กับพื นที่จะได้ลดรายจ่ายเป็นเรื่องส้าคัญ๔๒๔ การท้างานบางครั งบุคลากรมาอยู่ท้าไม่นานก็ย้ายที่ 

                                                           
๔๒๐ สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ้านวยการ หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๒๑ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๒๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๒๓ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๒๔ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๑ 

เพราะเรื่องครอบครัวบ้าง การเดินทางบ้าง จึงต้องให้คนในพื นที่จบตามคุณวุฒิที่ต้องการเข้ามาท้างาน 
โดยการสร้างจิตส้านึกรักบ้านเกิดและมีค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันจะได้ไม่โยกย้ายตามความเจริญไป 
นี่คือความเสมอภาคในค่าตอบแทนด้วย๔๒๕  

การสร้างทางสัญจรทางน ้าและทางบก จะต้องสร้างให้มีควบคู่กันไป จะได้สะดวก
ต่อการสัญจรต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องท้าให้เขามีกินและให้เขาอยู่กับครอบครัวเขาได้ ฉะนั น
ธรรมชาติของการบริหารจัดการน ้าก็เหมือนกัน คือคนสามารถอยู่กับที่อยู่เดิมได้และสามารถประกอบ
อาชีพของเขาได้ การปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติ ซึ่งเขามีประสบการณ์ เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ
จะระบายสิ่งที่เขามี หรือแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนหรือสร้างก้าไรที่เกิดขึ นจากการผลิตของชาวบ้าน
ด้วยวิธีการไหน ผลที่เกิดขึ นจากการบริหารจัดการน ้าก็จะออกมาในลักษณะนี  คือชาวบ้านอยู่ดีมีสุข  
มีกินมีใช้ตามอัตภาพของชาวบ้าน๔๒๖ การขุดลอกคลองให้สามารถระบายน ้าหรือพร่องน ้าได้ทันต่อ
เหตุการณ์ น ้าที่หลากมาถ้ามีทางเดินน ้าที่คล่องตัวก็ลดความเสี่ยงจากน ้า เอ่อล้นคลองได้ และการ
ประชาคมหมู่บ้านนั นเริ่มต้นจากสภากาแฟ โดยมีการถกปัญหาก่อนเพ่ือหาทางออกจนกลายเป็นมติ
ร่วมกันของชุมชน เพ่ือสร้างความสามัคคีโดยการลงแขกท้ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า 
โดยก้าจัดผักตบชวา ขยะมูลฝอยต่างๆ เพ่ือให้น ้าไหลสะดวกนั่นเอง๔๒๗ ถ้าผู้น้าดูแลคนในหมู่บ้านดี
และมีงบประมาณมาในพื นที่ เมื่อผู้น้าเล็งเห็นปัญหาในพื นที่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น 
การพัฒนาคูคลองให้สะอาดเพ่ือรองรับมวลน ้า ที่จะไหลหลากมาในฤดูฝน น ้าจะได้ไหลไปได้คล่อง จะได้
ไม่กัดเซาะหรือเอ่อล้นคูคลอง จนไปส่งผลกระทบต่อความเสียหายในพื นที่ สมมุติว่ามีคันคลองกั นน ้า
อยู่แห่งหนึ่ง เวลาน ้ามาคนอยู่นอกคันคลองเกิดน ้าท่วม คนอยู่ในคันคลองน ้าไม่ท่วม ก็จะเกิดการมอง
ในเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบ ท้าให้เกิดความไม่พอใจ เกิดความเหลื่อมล ้า อันนี ก็เป็นปัญหา
โดยทั่วไป เช่น ตั งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับประเทศ ก็เลยมีความจ้าเป็นอย่างสูงที่ต้องมีการบริหาร
จัดการน ้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือลดปัญหาเหล่านั น๔๒๘ ส้านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองเข้ามามีบทบาทในการสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น ท้าฝายกันน ้าล้นตลิ่ง กันน ้าท่วมแหล่ง
เศรษฐกิจ แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนเมืองเป็นต้น และในส่วนของคลองแยก คลองซอย ตามที่
ต่างๆทั่วไป ก็เป็นพื นที่ของโยธาธิการและผังเมืองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล เป็นการ
ดูแลทางน ้าให้สามารถไหลเวียนไปในพื นที่ให้มากที่สุด เพ่ือที่ประชาชนจะได้น้าน ้าไปประกอบอาชีพ
ในพื นที่นั นนั่นเอง๔๒๙ เวลาสร้างบ่อเสร็จแล้วก็หาวิธีผันน ้ามาเก็บในบ่อ ถ้าความต้องการใช้น ้าในพื นที่
มีมากต้องขุดบ่อให้มีปริมาณที่เพียงพอเพ่ือเก็บน ้าแล้วท้าท่อเชื่อมต่อกันให้หมด สร้างกลุ่มสร้าง
เครือข่ายผู้ใช้น ้าในพื นท่ี เพราะใช้ร่วมกันแต่ต้องคิดว่าจะเอาน ้ามาจากแม่น ้ามาอย่างไร ต้องเอามาเก็บ
ให้ได้ เพราะเป็นพื นที่นอกกรมชลประทาน ถ้าอยู่นอกเขตกรมชลประธานเขาไม่มองอยู่แล้ว แต่ปัญหา
ที่เกิดคือภัยแล้ง ต้องมองเป็นเขตลุ่มน ้าที่จะสามารถผันน ้าจากแม่น ้าเอามาเก็บตามจุด แล้วปล่อยไป

                                                           
๔๒๕ สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๖ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๗ สัมภาษณ์นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๘ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๒๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๒ 

ตามพื นที่ โดยท้าให้เป็นแผนที่ใหญ่ตามสายน ้าที่ผ่าน ก็จะได้พื นที่ตัวแบบเพ่ือเอาไปพัฒนาจุดอ่ืนอีก
ต่อไป๔๓๐  

การบริหารจัดการน ้าในพื นที่นั นก็เพ่ือวัตถุประสงค์ตัวเดียวกัน คือเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือความสวยงาม สามารถเก็บกักน ้าได้และทุกทุกอย่างควรอยู่ในพื นที่
นั นตามความเหมาะสม ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ จากการท้านาปรังก็ปรับเป็นปลูกพืช
ใช้น ้าน้อย ซึ่งหน่วยงานก็เข้าไปเสริม ไปสนับสนุน ส้าหรับพื นที่ไหนที่ท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั นก็มี 
เช่น ดอกกระเจียว ปลูกเมล่อน ปลูกปอเทือง ปลูกแตงโม เพาะเห็ด เพาะถั่วงอก ชาวบ้านปรับวิธีการ
ของเขา เมื่อถึงฤดูกาลนี เขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ เพราะว่าผลตอบแทนที่ได้รับดีกว่า
การท้านาอย่างเดียว ซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้เข้าไปสนับสนุนในการให้องค์ความรู้ใหม่ๆแก่เกษตรกรด้วย 
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดผลส้าเร็จแก่เกษตรกรนั นภาครัฐจะเข้าไปให้รางวัลแก่ชุมชน ท้องถิ่น 
บุคคล หรือกลุ่ม ที่ด้าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด เพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจให้แก่เกษตรกรนั นๆ
และเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เราต้องรู้จักตัวเอง
ก่อน ว่าบ้านของเรามีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร เมื่อรู้ตัวเองแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุด เรา
จะกักน ้าไว้ตรงไหนแล้วเราจะมีเส้นทางเชื่อมต่อโครงสร้างน ้าในพื นที่ของตัวเองอย่างไร โดยการท้าผัง
น ้า ศึกษาเส้นทางน ้าก่อน เบื องต้นให้มองบ้านตัวเองเอาให้รอดก่อนเมื่อเราอยู่รอดแล้ว คนเราถึงจะ
แบ่งปันนี่คือเป็นแนวคิดของในหลวง๔๓๑  

การเดินทางของเราให้เกิดความเหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า ปกติของ
น ้าถ้ามีล้าคลองหรือเราไปสร้างฝาย สร้างเขื่อนกั นน ้า เสร็จแล้วระบายน ้าออกเพ่ือน้าไปใช้ เส้นทางน ้า
ก็จะไหลเข้าไปสู่พื นที่เกษตร พอเข้าพื นที่เกษตรก็จะเข้าไปเกี่ยวกับคนที่จะต้องสัญจรเข้าไปท้ามาหา
กิน เอาผลผลิตออกมาสู่ตลาด ซึ่งต้องออกแบบให้เหมาะสมกับพื นที่ ถ้าตามธรรมชาติของน ้าที่มันไป
เราก็แค่ไปปรับปรุงแต่งเติมให้ล้าน ้ามันอยู่ที่เดิม แต่มันสามารถไปได้ดี ไม่ไปกัดเซาะพื นที่อ่ืน เราก็
ออกแบบเส้นทางกับคูคลอง ท้าให้มนุษย์สามารถเดินทางควบคู่ไปกับล้าน ้า โดยธรรมชาติของคนไทย
รมิฝั่งคลองจะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ เพราะว่าจ้าเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทางสัญจรไปมา ปัจจุบันเป็น
ทางรถแทนถ้าเราท้าให้ถนนมีอยู่คู่กับคลอง ก็จะท้าให้มีคลองมีบ้านและมีถนน การสัญจรไปมาใน
พื นที่นั นก็จะไม่เปลี่ยว เป็นพื นที่ที่น่าอยู่อาศัยและคนที่อยู่ในบริเวณนั นก็สามารถดึงน ้าจากแหล่งน ้า
เข้ามาท้าเกษตรได้ สามารถดึงน ้าขึ นมาท้าประปาใช้ในหมู่บ้านได้๔๓๒ เรื่องน ้าที่มีอยู่อย่างจ้ากัดเราจะ
ด้าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ ก็คือการท้าพืชระยะสั น ใช้น ้า
อย่างประหยัดให้รู้คุณค่าของน ้า ไม่ว่าจะเป็นน ้าประปา น ้าบนดินหรือใต้ดินคนไทยก็ไม่ได้ค้านึงว่าเมื่อ
มันจะหมดหายไปจากพื นที่ซึ่งในประเด็นนี พระพุทธเจ้าได้สอนวิธีการทดน ้า เช่น ตอนที่เชื อพระวงศ์
ของพระองค์ทะเลาะกัน แย่งกันเรื่องน ้า ไม่ได้มีแค่ในปัจจุบันเป็นมาตั งแต่ครั งพุทธกาล เกี่ยวกับเรื่อง

                                                           
๔๓๐ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๓๑ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๓๒ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๓ 

การบริหารจัดการน ้า ขนาดพระมหากษัตริย์ด้วยกันเองยังทะเลาะกันจะรบกันก็เพราะเรื่องน ้า ดังนั น
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพุทธวิธีการบริหารจัดการน ้า แล้วก็ให้ประชาชนของพระองค์หรือ
พระมหากษัตริย์ของพระองค์อยู่ด้วยกัน โดยการบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นธรรมก็เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องน ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการน ้า๔๓๓  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีเส้นทางระบายน ้าภายในจังหวัดที่ดี 
สามารถระบายน ้าไปได้ทั่วถึงทุกพื นที่ ประชาชนสามารถเดินทางจากที่พักอาศัยไปประกอบสัมมา
อาชีพได้สะดวกสบาย สามารถไปที่อ่ืนๆ ตามเส้นทางคมนาคมในพื นที่ ได้สะดวก และต้องเกิด
การศึกษาที่จะท้าผังน ้าชุมชนให้ครอบคลุมทั งจังหวัด เพ่ือให้คูคลองไหลเชื่อมต่อกันไปและมีน ้า
ไหลเวียนในพื นทีน่ั นทั งปี 

๔.๒.๔.๓ ด้านภัสสสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ได้มีการประชุมหารือกัน
ในระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด และหน่วยงานได้ลงมาส้ารวจพื นที่และส้ารวจแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อสร้างเป็นแหล่งกักเก็บน ้าโดยที่ประชาชนในพื นที่ต้องช่วยกันลงมติในการใช้น ้ากันต่อไป 
หลังจากมีการประชุมเดือนละครั งก็จะมีเรื่องที่ผู้น้าเข้าไปประชุมรอบผู้น้าที่ประชุมทุกเดือน จากที่เรา
ประชุมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลังจากที่นายอ้าเภอไปประชุมที่จังหวัดมาแล้ว ก็จะมาแจ้งให้ทราบว่า
ชุมชนไหนมีพื นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะสามารถสร้างเป็นแหล่งเก็บน ้าชุมชนตรงไหน ชาวบ้านจะไป
ประชาคมหมู่บ้านกันอีกครั ง เพ่ือสร้างมติร่วมกัน๔๓๔ การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนนั น หน่วยงาน
ที่เก่ียวจะต้องมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ใหม่ๆอย่างจริงจัง มีการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ 
การฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากปราชญ์ชาวบ้าน แล้วน้ามาเผยแพร่ให้คนอ่ืนได้รู้
ตามโดยผ่านการสนทนา พูดคุย หรือสัมมนากันนั นส้าคัญต่อการบริหารจัดการน ้าชุมชน๔๓๕  

มีการพบปะพูดคุยและประชุมในพื นที่อยู่บ้างตามโอกาสหรือมีวาระส้าคัญจาก
ภาครัฐหรือรัฐบาลกลางมาแจ้งให้ทราบและขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือต่างๆ เช่น ช่วงที่ผันน ้า 
ให้งดสูบน ้าท้านา ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ใช้น ้าเป็นอย่างดี การประชาสัมพันธ์ ส่ง
สัญญาณ หรือสื่อด้วยสัญลักษณ์ที่สร้างความเข้าใจที่ตรงกันที่เกี่ยวกับการใช้น ้า เป็นสิ่งที่ส้าคัญส่งผล
ต่อกลุ่มเกษตรกร ถ้าไม่มีสื่อก็ท้าให้กลุ่มผู้ใช้น ้า จะได้เตรียมตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ น ถ้า
มีกรณีเรียกร้องท้าอ่างเก็บน ้า อาจจะติดขัดปัญหาอะไรหลายๆอย่างในพื นที่ที่จะสร้าง เพราะฉะนั น
ทั งหมดต้องมานั่งคุย มาถกปัญหากัน แต่ต้องมองผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นที่ตั ง และประเมินว่าควรท้าหรือไม่ควรท้าอย่างไร คิดว่าเป็นคนละฝ่ายแล้วไม่ยอมคุยกัน
ก็ไม่เกิดสักที๔๓๖  

 

                                                           
๔๓๓ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๓๔ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๔ 

การพูดคุย หรือการท้าความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานนั น มีความส้าคัญต่อการ
ด้าเนินการตามโครงการในการบริหารจัดการน ้าเช่นกัน เพราะว่าการบริหารจัดการน ้ามีผลต่อคนหมู่
มาก ย่อมมีความส้าคัญถ้ามีการเจรจาร่วมกันในหลายๆหน่วยงาน หน่วยงานต้องไปพูดกับประชาชน
ให้มากยิ่งขึ น โดยพูดบ่อยๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เขา และต้องเข้าไปในหลายๆ หน่วยงาน 
เรื่องเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์การสื่อสารนั น โดยใช้ภาษากลางเป็นการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับชาวบ้าน ที่
เป็นหลักทุกคนเข้าใจตรงกัน๔๓๗ ภาครัฐจะต้องลงไปพื นที่เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดกับประชาชน จะได้
มีข้อตกลงไปในแนวเดียวกันเพ่ือให้เกิดรูปธรรม ตอนนี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
คอยประสานทางข้างบนทั งล่าง ในสภาพสังคมปัจจุบันอย่างน้อยพระก็จะได้ พูดกับประชาชน เจรจา
กับประชาชน เมื่อประชาชนเกิดศรัทธาก็ฟังค้าพูดหรือค้าสอนนั น เช่น สอนวิธีการด้ารงชีวิต การ
เพาะปลูก การท้าการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ ถ้ามีการพูดคุยตกลงกัน ซึ่งพระก็สามารถเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยกับภาคประชาชนได้๔๓๘  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านภัสส
สัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีข้อตกลงร่วมกันในระดับจังหวัด คิดหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าร่วมกัน ประชาชนต้องมีความเอื อเฟ้ือแบ่งปันน ้ากันอย่างเท่าเทียม 
มีความเมตตาต่อกัน มีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้ด้วยการเจรจา ชาวบ้านมีทัศนะคติที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและมีการประชุมอย่างสม่้าเสมอ 

๔.๒.๔.๔ ด้านปุคคลสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หน่วยงานที่มาบริหาร
จัดการน ้าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงจ้าเป็นจะต้องมีผู้น้าที่มีความรู้
ความสามารถ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นคนดีเข้ามาบริหารจัดการน ้า การ
ท้างานจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้วย เช่น กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น้าท้องที่ และตัวแทนจากพระสงฆ์ด้วย บุคลากร
ควรจะมีอยู่ประจ้าอ้าเภอ เพราะทุกวันนี มีการบริหารแบบรวมศูนย์อยู่จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 
ในเมื่อหน่วยงานมีคนไม่พอ จึงมีความจ้าเป็นที่หน่วยงานจะต้องมีการสร้างเครือข่ายขึ นมา เช่น 
เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน และเครือข่ายภาคประชาชน๔๓๙ การบริหารจัดการน ้าหน่วยงานราชการ
ไม่ควรที่จะด้าเนินการเองทุกอย่างหรือท้าเองฝ่ายเดียว ควรจะให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัดนั นต้องมีความเป็น
เอกภาพในการท้างาน๔๔๐  

จะต้องมีการสร้างเครือข่ายบุคคลากรในระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด ให้
มีฐานข้อมูลในทุกๆระดับโดยที่อาศัยเครือข่ายชุมชนเป็นที่ตั ง เรื่องการสร้างเครือข่ายนี ส้าคัญเพราะว่า
หน่วยงานเรามีเครือข่ายอาสาพิทักษ์เพ่ือรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เขาก็จะมาเป็นหูเป็น
ตาภายในหมู่บ้าน เช่น ดูดิน น ้า ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม มลพิษ โดยที่เขาสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครซึ่ง

                                                           
๔๓๗ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๓๘ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๓๙ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๔๐ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๕ 

เรียกว่า เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. นั่นเอง๔๔๑ การบริหารจัดการน ้าในระดับต้าบลจะต้องมีคณะกรรมการ
ระดับต้าบลเข้ามาดูและบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความชัดเจน การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดต้องมี
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท้างานให้สามารถตอบปัญหาต่างๆ  ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยผู้น้าท้องถิ่น ท้องที่ จะต้องเข้ามาท้างานร่วมกันจะได้ง่ายต่อการบริหารงานเพราะมี
อ้านาจสามารถบังคับสั่งการหรือขอร้องประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในพื นที่นั นๆ ได้๔๔๒  

การบริหารจัดการน ้าจะมีคณะกรรมการระดับชาติ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าเป็นเลขานุการและมีการจัดตั ง
คณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆด้วย บุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการน ้าได้ดีที่สุดก็คือ 
หน่วยงานที่อยู่ในพื นท่ีเล็กที่สุด นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือผู้น้าท้องที่นั นๆ หน่วยงานหาก
ต้องการบริหารจัดการน ้าในพิจิตร ทรัพยากรมนุษย์หรือปัญญาชนที่ดีที่สุดคือชาวบ้าน เพราะชาวบ้าน
อยู่กับน ้า เขาจะรู้จักวิธีเก็บน ้า รู้วิธีการปล่อยน ้า และรู้วิธีน้าน ้ามาใช้ประโยชน์ รู้จักพื นที่ รู้จักปริมาณ
การใช้น ้า เพราะฉะนั นองค์กรที่ดีที่สุดก็คือองค์กรจากชุมชนหรือภาคประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ด้วย๔๔๓ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภาคประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่
เขาเรียกว่ากลุ่มภาคประชาชนนั นจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการท้างานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของเรา เมื่อมี
การท้างานร่วมกันก็ท้าให้ภาครัฐสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ น เพราะฉะนั นการมี
ส่วนร่วม การมีเครือข่ายก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่างๆได้ดี๔๔๔  

บุคลากรที่เหมาะสมจะต้องรู้จักธรรมชาติที่เป็นอยู่ว่าจะเก็บน ้าในฤดูฝนแบบไหน 
เช่น ถ้าจะสร้างเข่ือน สร้างแก้มลิง สร้างอ่างเก็บน ้า ให้เกิดความเหมาะสมในพื นที่จะต้องท้าอย่างไรจึง
จะเกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่าง มีคนบุกรุกพื นที่บึงสีไฟ ผู้ว่าฯจะออกหน้าเองในการจัดการปัญหา
การบุกรุกพื นที่ตรงนั น๔๔๕ ผู้บริหารจะต้องกล้าตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหานั นๆได้เป็นอย่างดี หน่วยงาน
ที่จะเข้ามาบริหารจัดการน ้าที่ดีก็คือกระทรวงมหาดไทยและขึ นกับผู้ว่าโดยตรง เพราะผู้ว่าฯสามารถ
สั่งการได้ทุกอ้าเภอ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น มีข้าราชการส่วนภูมิภาคบังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้ว 
เพราะข้าราชการส่วนกลางก็สามารถสั่งการมายังส่วนภูมิภาคได้โดยตรง ฉะนั นถ้าเอาผู้ที่มีอ้านาจทั ง
จังหวัดและมีอ้านาจแต่งตั ง อ้านาจบริหาร อ้านาจในการจัดสรรงบประมาณ ในจังหวัดก็จะดีในการ
บริหารจัดการเรื่องน ้า เพราะเรื่องน ้าเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้หน่วยงานซึ่งมีอ้านาจในด้านนี ท้าก็จะได้ผล
ดีกว่าเพ่ือความเป็นไปต่อโลกต่อสังคม การใช้หน่วยงานใหญ่มาบังคับดูแลมาท้างานก็จะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น ซึ่งทุกวันนี เราใช้หน่วยงานเล็กเกินไปคือให้กรมชลประทานดูแลเรื่องน ้าซึ่ง
กรมชลประทานเองก็ดูแลเฉพาะเรื่องน ้าในเขตพื นที่ของกรมชลประทาน ซึ่งจริงๆแล้วคนในเขตพื นที่

                                                           
๔๔๑ สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก, ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๔๒ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๔๓ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๔ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๔๕ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๐๖ 

ทัว่ทั งจังหวัดมีความต้องการใช้น ้าเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั นก็เลยกลายเป็นสังคมที่เกิดความเหลื่อมล ้า 
ชลประทานไม่สามารถจะไปสั่งการอ้าเภอ ต้าบลได้ นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งการได้
โดยตรง เพราะสิ่งที่ท่านสั่งนั่นคือเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื นที่นั นเพราะฉะนั นหน่วยงานที่มี
พื นที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นบุคลที่เหมาะสมที่จะมาบริหาร
จัดการน ้าในระดับจังหวัด๔๔๖  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
ปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นจะต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถ มี
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น้า มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้
น ้า และมีคณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆที่ชัดเจนขึ นมาเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าระดับจังหวัด
มาท้างานร่วมกัน 

๔.๒.๔.๕ ด้านโภชนสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พิจิตรฝั่งตะวันออกที่
ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าจะสร้างอ่างขนาดใหญ่ก็ต้องหาว่าจุดไหนที่จะสร้างเขื่อนกักเก็บน ้าได้ 
จะต้องดูพื นที่ที่เหมาะสม อย่างเช่น ที่เพชรบูรณ์มีพื นที่หนึ่งที่เหมาะ คือ อ่างเก็บน ้าคลองชมพู ที่จะมี
พื นที่บริการ คือ อ้าเภอบางกระทุ่ม อ้าเภอวังทอง ของจังหวัดพิษณุโลก และเมืองพิจิตรส่วนหนึ่ง คือ 
อ้าเภอวังทรายพูน อ้าเภอสากเหล็ก ที่ได้รับผลประโยชน์ แต่ติดป่าไม้จึงถูกต่อต้านการสร้างเขื่อน 
เรื่องนี ก็เลยยังสร้างไม่ได้ ถ้ามองผลบวกเฉพาะด้านนี ก็ดี แต่ถ้ามองผลลบก็ต้องคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ โซนฝั่งตะวันตกที่ติดกับจังหวัดก้าแพงเพชร ท้าเข่ือนไม่ได้ต้องท้าแก้มลิงเพราะสภาพพื นที่
เป็นที่ราบหมด มีการพัฒนาก็คือต้องท้าเป็นแก้มลิงหรือเป็นห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆ ต้องท้าแหล่ง
เก็บน ้าขนาดใหญ่เหมือนกัน แต่เป็นแหล่งเก็บน ้าในที่ราบ ซึ่งไม่เรียกว่าเขื่อน แต่ปัจจุบันเราก็ทราบกัน
อยู่ว่าห้วย หนอง คลอง บึง ลดลงจากเม่ือก่อน ถ้าสามารถหาพื นที่ของชุมชน ต้าบล ที่ท้าสระใหญ่เป็น
ที่สาธารณะประโยชน์ ที่สามารถตกลงยอมกันว่าให้สร้างเป็นสระขนาดใหญ่เหมือนแก้มลิงก็ได้ ที่มี
คลองสาขาจากก้าแพงเพชรมาแล้วก็ท้าประตูเปิด ปิด เข้าไปเก็บในอ่าง ถ้าเกิดว่ามีน ้าเยอะก็มี
ทางออก๔๔๗  

ในแต่ละขั นตอนเราก็พยายามเดินตามแนวทางพระราชด้าริของในหลวง ถ้าท้าได้ก็
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองแค่การแก้ปัญหาระยะสั น เช่น มีปัญหาภัยแล้ง
ตรงไหนก็ไปจัดการตรงนั น มีปัญหาน ้าท่วมมาก็ไปแจกถุงยังชีพแค่นั น โดยไม่ได้มองโครงข่ายการ
ท้างานเชื่อมโยงระยะยาว คือ การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน การแก้ไขปัญหาฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก
ของจังหวัดมีความต่างกันมาก เพราะว่าฝั่งตะวันออกลุ่มน ้าน่านไม่มีมีระบบชลประทาน เพราะฉะนั น
ในเรื่องของการขาดน ้าของคนในพื นที่จะรุนแรงมากกว่าฝั่งลุ่มน ้ายม ถ้าเป็นนอกเขตลุ่มน ้าน่านฝั่ง
ตะวันออก ก็จะมีการขุดสระ ขุดบ่อ เพ่ือรองรับน ้าฝนและน ้าที่มาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ถ้าท้าได้
เหมือนอย่างตัวอย่างท่ีเราเห็นที่อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะถือว่าประสบผลส้าเร็จในการบริหาร
จัดการน ้าฝั่งตะวันออก เช่น การท้าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน ้า ถ้ามีคูคลองอยู่แล้ว ก็จะสร้างทางน ้าเข้า
ทางน้าออกให้เข้าถึงหมู่บ้านตัวเองให้ได้ ถ้าเป็นฝั่งที่ติดกับจังหวัดก้าแพงเพชรที่เราเรียกว่ารับเดนน ้า
มาจากก้าแพงเพชร ถ้าสามารถท้าแก้มลิง ท้าอ่างกักเก็บน ้า รู้จักวิธีการบริหารจัดการน ้า รู้จักการใช้
                                                           

๔๔๖ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๔๗ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๗ 

น ้า รู้จักเรียนรู้ตัวเองก็จะจัดการน ้าฝั่งนี ได้เช่นกัน เพราะว่าทุกพื นที่ในประเทศไทยสามารถท้าได้๔๔๘ 
คลองเส้นนี ที่มีความยาวทั งหมดประมาณ ๔๘ กิโลเมตร ต้องมีการขุดลอกจึงจะสามารถเก็บกักน ้าไว้
ใช้ได้ จะมีพื นที่ที่จะได้ประโยชน์จากคลองเส้นนี ประมาณหนึ่งแสนไร่เศษ และมีประชาชนที่อาศัยอยู่
ตรงนั นก็จะได้ใช้ประโยชน์ ถ้ามีน ้าก็จะช่วยให้ต้นไม้ระบบนิเวศน์ต่างๆในพื นที่ดีขึ นอีก โดยเป็นการ
อนุรักษ์แหล่งน ้าและการฟ้ืนฟูแหล่งน ้า เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ที่ดีให้คงอยู่อย่างเดิม๔๔๙ การขุดลอก
คลองให้ดีและให้มีระบบการระบายน ้าหรือกระจายน ้าที่มีความสัมพันธ์กับการเพาะปลูกในพื นที่ด้วย 
เช่น พื นที่การท้านาปีกับพื นที่ท้านาปรัง เพื่อลดความเสียหายต่อระบบเกษตรกรรมที่ท้าอยู่ในพื นที่นั น 
การสร้างแหล่งน ้าชุมชนในพื นที่นั นท้าให้ในช่วงฤดูแล้งประชาชนที่จะสามารถใช้น ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค เพาะปลูกพืช และเลี ยงสัตว์เพ่ือเลี ยงชีพได้๔๕๐  

สร้างบึงสีไฟให้เป็นแหล่งกักเก็บน ้าคือแก้มลิงขนาดใหญ่ ให้เป็นบึงกักเก็บน ้าขนาด
ใหญ่ตามโครงการพระราชด้าริของในหลวงเพ่ือเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง ผลพลอยได้คือใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้ นี่คือสิ่งที่ได้ตามมาหลังจากมีการบริหารจัดการบึงสีไฟในเบื องต้น และจะมี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งชุ่มน ้าภายในบึงสีไฟ๔๕๑ เมื่อน ้ามีอยู่อย่างจ้ากัดเราจะด้าเนินชีวิตอย่างไรเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด หนึ่งการท้าพืชระยะสั น สองใช้น ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน ้า ซึ่ง
พระพุทธเจ้าได้สอนวิธีการทดน ้า เช่น ตอนที่เชื อพระวงศ์ของพระองค์ทะเลาะกัน แย่งกันเรื่องน ้า ครั ง
พุทธกาลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน ้า กษัตริย์จะรบกันก็เพราะเรื่องน ้า ดังนั นพุทธเจ้าก็ทรงสอน
ยุทธวิธีการบริหารจัดการน ้า นี่ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องน ้า พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการน ้า๔๕๒ เรื่องน ้าถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว
ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั นๆ จะต้องไม่ขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค๔๕๓  

หลักการบริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริของในหลวงและพระราชินีก็เพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือการประกอบสัมมาอาชีพก็จะตามมา เช่น มีข้าว ปลา อาหาร ในการ
ด้ารงชีวิตอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการจัดการพื นที่การเพาะปลูกให้เหมาะกับการจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร 
และเพ่ือสร้างอาหาร ในสังคมปัจจุบันมีรายจ่ายจากการซื ออาหารเกือบทุกอย่าง เพราะไม่ได้ปลูกอะไร
เลย ต่างจากอดีตจะซื อเฉพาะสินค้าท่ีผลิตเองไม่ได้เท่านั น ตอนนี เราจะต้องพ่ึงตัวเองก่อนโดยอาศัยน ้า
และท่ีดินที่มีอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อนที่จะไปอาศัยสินค้าที่จ้าเป็นอย่างอ่ืน๔๕๔ การที่จะมีอาหารมา
ด้ารงชีพทุกอย่างก็มาจากน ้า จะปลูกพืช ปลูกผัก ท้าเกษตร หรืออะไรๆก็ต้องใช้น ้า แล้วก็ต้องใช้ดิน
                                                           

๔๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ
และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๔๙ สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, ผู้อ้านวยการส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน ้าภาค ๙ อดีตผู้อ้านวยการ
สว่นประสานและบริหารจัดการลุ่มน ้ายม, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๕๐ สัมภาษณ์ นายมงคล  พุกเปี่ยม, ก้านันต้าบลส้านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๑ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๕๒ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕๓ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕๔ สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าอาวาสวัดเทวประสาท เจ้าคณะต้าบลงิ วรายเขต ๒,  

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๘ 

ต้องมีท่ีดิน ดังนั น ที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี คือการใช้ที่ดินผิดประเภท บางที่ควรเป็นป่าไม่ควรเป็นที่อยู่
อาศัย พื นท่ีนี ควรปลูกพืชระยะสั น พืชล้มลุก คนอยู่ริมคลองก็ควรปลูกในสิ่งที่เหมาะสม เพราะฉะนั น
จึงอยู่ที่หลักทฤษฎีการจัดสรรที่ดินเพ่ือเกิดความเหมาะสมกับการอยู่อาศัย โดยใช้หลักทฤษฎีของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ ควรปลูกพืชใช้น ้าน้อยหลังจากฤดูฝนเพราะว่าถ้าปลูกข้าวนอกฤดูฝนข้าวเป็นพืชที่ใช้
น ้ามากที่สุด คือใช้น ้า ๑,๒๐๐ คิว/ไร่ เพราะฉะนั นอยู่ที่การจัดสรรที่ดิน การจัดสรรน ้า การเพาะปลูก
ให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปลูกเองกินเองเหลือแล้วก็แบ่งปัน รวมถึงเอาไปขายเพ่ือสร้างรายได้๔๕๕  

เรื่องอาหารบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์อยู่ ในน ้ามีปลาในนามีข้าว เมื่อมีน ้ามาปลาก็
มาด้วยซึ่งในสภาพของจังหวัดพิจิตรก็เป็นแบบนั น เมื่อน ้าจะมาให้งดการเพาะปลูกแล้วประชาชนก็
เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นอาชีพประมงก็คือการจับปลาน ้าจืด ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเราก็สามารถอยู่
ได้ ไม่เดือดร้อน ส่วนเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ บางอย่างที่เราควรอนุรักษ์ไว้ อย่างเช่น การงดจับปลา
เล็ก ปลาน้อย หรือ ปลาที่ก้าลังวางไข่ในช่วงฤดูวางไข่เพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหาร ก็จะอาศัยอยู่ตรงนั นได้
อย่างยั่งยืนแน่นอนและเราควรมีความพอดีพอประมาณในการที่จะบริโภคด้วย จังหวัดพิจิตรจะไม่มี
ประวัติว่าอดอยาก ซึ่งในบริบทส่วนรวมก็เป็นพื นที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีพื นที่ที่อดอยากหิวโหย ประชาชน
ในพื นที่ก็อาศัยอยู่ตามก้าลังตามอัตภาพของตัวเอง โดยในภาพรวมแล้วถือว่าดีมาก ถือว่ามีความ
เหมาะสมด้านอาหารการกิน คือ มีปัจจัยสี่ครบ ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ สามารถอยู่ได้ถ้าเราไม่มี
ความโลภเกินความจ้าเป็น การใช้ชีวิตอย่างเกินความจ้าเป็นต่อให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั น
การอยู่ที่พิจิตรถือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ถือว่า
บริบูรณ์ เพียบพร้อมเหมาะแก่การอยู่อาศัย๔๕๖  

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน
โภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีแหล่งน ้าชุมชนทุกพื นที่ มีน ้าเพ่ือ
น้าไปประกอบอาชีพได้ตลอด มีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภค มีพื นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้าเพ่ือสร้างแหล่ง
อาหาร .ในพื นที่จังหวัดจะต้องมีระบบนิเวศท่ีดีขึ นโดยการฟ้ืนฟูป่าชุมชน 

๔.๒.๔.๖ ด้านอุตุสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การพัฒนาที่ดินเพ่ือให้
เป็นพื นที่แก้มลิงในการกัก เก็บน ้าในฤดูฝนนั นมีความส้าคัญ ในการลดพื นที่ความเสียหายลงไปได้ 
พื นที่สาธารณะในพื นที่ควรถูกน้ามาใช้ในการสร้างที่เก็บน ้า เพ่ือน้ามาบริหารจัดการในเรื่องอุปโภค
บริโภคตั งฤดูแล้งและฤดูฝน พอถึงฤดูน ้าหลากมาก็ผันน ้าเข้าให้เต็ม พื นที่สาธารณะในระดับจังหวัดคือ
บึงสีไฟ ต้องมีการพัฒนาบึงสีไฟให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการกักเก็บน ้า อ้านวยประโยชน์และ
รักษาระบบนิเวศเอาไว้ และต้องพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดด้วย 
สภาพภูมิอากาศในแต่ละปีตามธรรมชาติมีฝนตกมากหรือตกน้อยนั นส่งผลถึงการบริหารจัดการน ้าแน่ 
ประชาชนก็ต้องอาศัยน ้าในการด้ารงชีวิต การสร้างพื นที่ไว้กักเก็บน ้าให้เกิดความแน่นอนนั นมีจ้าเป็น
อย่างยิ่ง๔๕๗ การบริหารจัดการน ้าที่ดีในพื นที่นั นจะสามารถท้าให้สิ่งแวดล้อมตรงนั นดีขึ นได้ เพราะ

                                                           
๔๕๕ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕๖ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕๗ สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๙ 

ธรรมชาติของน ้าคือความเย็น ถ้าพื นที่ใดมีน ้าที่ตรงนั นก็จะมีความชุ่มชื น เหมาะส้าหรับการเพาะปลูก
และอยู่อาศัย ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อากาศก็จะดีด้วย๔๕๘  

ธรรมชาติของพื นที่จังหวัดพิจิตรจะมีแหล่งน ้าที่เกิดขึ นตามธรรมชาติมากมาย 
จะต้องมีการกักเก็บน ้าไว้ในพื นที่แหล่งน ้าให้ได้ เพ่ือคืนระบบนิเวศและธรรมชาติที่ดีให้กลับคืนมาให้ดี
อย่างเดิม การสร้างแหล่งกักเก็บน ้าทั งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็นเรื่องจ้าเป็นส้าหรับ
ประเทศไทย เพราะกรมชลประทานได้มีการศึกษาพื นที่มามากมายซึ่งไม่ได้น้ามาใช้ เพราะว่าถูก
ต่อต้านจากหลายๆกลุ่มว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เขามองว่าถ้าสร้างไปแล้วสิ่งแวดล้อมจะเสียไป
ประเทศไทยก็จะแย่ การสร้างแหล่งเก็บขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ในพื นที่ๆเหมาะสมใน
ประเทศไทยควรจะท้า ถ้าเกิดท้าแล้วเราจะสามารถเอาน ้ามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ ระบายทิ งคือมีฝน
ตกมามากมายแตไ่หลไปหมด ฤดูแล้งก็ไม่มีน ้าเก็บไว้ก็จะเป็นวัฏจักรว่าปีหนึ่งๆ พอฝนตกมากน ้าก็ท่วม 
พอฝนตกน้อยน ้าก็แล้ง เพราะเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี อย่างพระราชด้าริของในหลวงมาใช้ก็จะรู้ว่าเราไม่
มีภูมิคุ้มกันเลย เพราะเราไม่มีเครื่องมือในการเก็บ ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด เป็นพื นที่พ่ึงพาอาศัย
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พ่ึงพาเขื่อนเหล่านี ทั งนั น๔๕๙  

ทุกปีน ้าจะหลากมาจากเหนือแต่ในพื นที่ต้นน ้าไม่มีที่เก็บน ้าอย่างเพียงพอ ปล่อยให้
ไหลลงมาเกิดความเสียหายในพื นที่ใต้น ้า ต้องมีการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าต้นน ้าในพื นที่ตอนบน วิธีการ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่คือต้องหาที่กักเก็บน ้า โดยให้หนึ่งต้าบลมีหนึ่งแหล่งกักเก็บน ้า ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตอนนี ก้าลังผลักดันให้อ้าเภอลงไป ส้ารวจพื นที่สาธารณะใน
เขตนั นอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเดินตามรอยพระราชด้าริของในหลวงโดยให้มีพื นที่แก้มลิงถ้ามีอย่างนี มันก็จะ
บรรเทาปัญหาได้ ทั งเรื่องน ้าท่วมได้เรื่องภัยแล้งได้ จะสามารถลดปัญหาน ้าได้เยอะ๔๖๐ ในเขตพื นที่ที่
ชลประทานรับผิดชอบมีการบริหารจัดการน ้าได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อการเกษตรแต่ถ้าอยู่นอก
เขตก็จะมีปัญหา ก็ต้องอาศัยแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บได้ในช่วงฤดูฝนหรือมีการสร้าง
แหล่งน ้าขึ นใหม่เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ ถ้ามีการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยยึดแนว
ทางการจัดการน ้าตามพระราชด้าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นวิธีการที่ยั่งยืน๔๖๑  

เมื่อเราเรียนรู้เรื่องฤดูกาลหรือธรรมชาติที่อาศัยอยู่ ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพให้
เหมาะสมกับธรรมชาติให้เหมาะสมกับฤดูกาลด้วย ประชาชนในจังหวัดพิจิตรในพื นที่น ้าหลากจะชิน
กับเหตุการณ์และสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อาศัยอยู่กับธรรมชาตินั นได้ แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิ ธีการ
เพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาลด้วย ในพิจิตรก็จะมีสามฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน อยู่
ตอนกลางของประเทศไม่หนาวจนเกินไป ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป สภาพพูมิอากาศเอื อต่อการด้ารงชีวิต
หรือเอื อต่อการอยู่อาศัย และเหมาะต่อการด้ารงอยู่ของปศุสัตว์หรือพันธ์พืชต่างๆได้๔๖๒ 

                                                           
๔๕๘ สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๙ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖๐ สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการ

และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ้าเภอเมืองพิจิตร, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๐ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปา
ยะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั นต้องมีการจัดเก็บน ้าตามฤดูกาลให้ได้เพ่ือสร้างชุมชน
ให้มีสภาพภูมิอากาศที่ดี ประชาชนในพื นที่จะต้องมีการปรับตัวให้อยู่กับฤดูกาลต่างๆได้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน ้าเชิงนิเวศโดยเฉพาะการพัฒนาบึงสีไฟที่เป็นพื นที่ที่เหมาะแก่การพัฒนา จะได้มีพื นที่
สิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ นและเมื่อมีบรรยากาศที่ดีก็ท้าให้สถานที่ตรงนั นน่าอยู่อาศัย  

๔.๒.๔.๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การด้าเนินชีวิตนั นมี
ความเกีย่วข้องกับน ้าอยู่ตลอด ประชาชนจะต้องมีการบริหารจัดการน ้าไปด้วยคือต้องรู้จักตัวเอง รู้จัก
พื นที่ และต้องมีพื นที่แก้มลิงหรืออ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เพ่ือเก็บน ้าไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
น ้า ถ้ามีน ้าก็สามารถบริหารจัดการต่อไปได้ การบริหารจัดการน ้าที่เพียงพอจะส่งผลให้เกษตรกรใน
พื นที่ก็สามารถเพาะปลูกได้ และประกอบอาชีพอ่ืนๆได้ มีรายได้ที่พออยู่พอกิน ถ้าไม่ใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือย โดยที่ประชาชนต้องยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการ
ด้าเนินชีวิตด้วย๔๖๓ ซึ่งหลักการง่ายๆของในหลวงรัชการที่ ๙ ที่จะต้องน้ามาพัฒนาคือ เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา เพ่ือความยั่งยืนในอนาคต คือการรู้จักตัวเอง สร้างตัวเองให้เข้มแข็งเป็นการพ่ึงตัวเองใน
เบื องต้น โดยที่ตัวเรานั นจะต้องมีคุณธรรมและมีความรู้ ก็จะน้าไปสู่หลักทฤษฎีของในหลวง คือ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเรามีความรู้คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติ เกี่ยวกับ
เรื่องน ้า เราก็สามารถท่ีจะบริหารจัดการน ้า ใช้น ้าได้อย่างถูกวิธี ก่อนจะใช้น ้าหรือตอนที่มีน ้าเราก็ต้อง
มีคุณธรรมที่จะมีการแบ่งปันเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับบุคคลอ่ืน ให้กับธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ ไม่ให้ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดเกิดความเสียหายเราก็จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างปกติและสามารถด้ารงชีวิตอยู่กับสภาพ
สังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข๔๖๔  

เราก็อยู่กับธรรมชาติจะต้องเข้าใจธรรมชาติและใช้เท่าที่จ้าเป็น อย่าฟุ่มเฟือยจน
เกินความจ้าเป็น เพราะประโยชน์ก็ไม่ได้เกิดขึ นไปมากกว่านั นแล้ว รู้จักพอดี พอเพียง การด้าเนินชีวิต
ก็จะเป็นสุข ในหลักศาสนาของเราก็สอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวคือให้ค้านึงถึงการเสียสละแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีความเมตตาต่อกันคือการเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน ก็จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้เพ่ือเป้าหมายเดียวกันคือเรื่องการใช้น ้าในการด้ารงชีวิต ๔๖๕ ถ้ามี
ระบบชลประทานเกิดขึ นในพื นที่นั นๆ ก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนั นให้ดีขึ น
อย่างเห็นได้ชัด จังหวัดพิจิตรเป็นเขตลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนบนมีระบบชลประทานแล้วบางส่วน ซึ่งมี
พื นที่อยู่ระหว่างเขตลุ่มแม่น ้ายมและลุ่มแม่น ้าน่านด้านใน ส่วนด้านนอกของลุ่มแม่น ้าทั งสองยังไม่มี
ระบบชลประทานจะต้องพัฒนากันต่อไป๔๖๖  

                                                           
๔๖๓ สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทรพันธ์, ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรน ้า จังหวัดพิจิตร,  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, ผู้อ้านวยการส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน ้าน่าน,  

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖๕ สัมภาษณ์ พระทีฑทัสสีมุนีวงศ์, เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖๖ สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัด

พิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๑ 

พื นที่บึงสีไฟถ้าเทียบอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันมาก เมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้วน ้ายัง
เต็มบึงมีนกมีอะไรต่างๆมากมาย มีความอุดมสมบูรณ์ ควรเริ่มต้นพัฒนาที่บึงสีไฟก่อนแล้วค่อยขยาย
ไปตามอ้าเภอ โดยให้มีแหล่งน ้าหนึ่งอ้าเภอหนึ่งที่ และประโยชน์อ่ืนๆอีกมากมายที่จะตามมาจาก
โครงการนี  ถ้ามีบึงขนาดใหญ่ในพื นที่ ท้องถิ่นพร้อมจะเข้าไปบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่ว่าจะได้แต่น ้าอย่างเดียว ทางองค์การบริหารส่วน
ต้าบลก็เคยมีประชุมเรื่องแบบนี อยู่ ที่แน่ๆคือเกษตรกรได้รับประโยชน์จากบึงแน่นอน เพราะประชากร
ของประเทศเพ่ิมขึ นทุกปี มีสังคมผู้สูงอายุมากขึ น คนก็เกิดมากขึ น จะเกิดปัญหาการแย่งชิงน ้าเพ่ือ
อุปโภคบริโภค แย่งชิงพื นที่ท้ากิน การด้าเนินชีวิตก็จ้าเป็นจะต้องเพ่ิมการใช้น ้ามากขึ นๆ เพราะความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีมากขึ น๔๖๗ จะต้องให้ประชาชนได้รับมาตรฐานเดียวกัน ถ้ามีน ้าที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปและมีสุขภาพที่ดีขึ นด้วย หน่วยงานก็มีโครงการในการขยายพื นที่ผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ เพ่ิมมากขึ นคือมีการวางโครงข่ายเรื่องน ้าประปาให้ไกลออกไป เพ่ือรองรับผู้ใช้
น ้าให้เพิ่มมากขึ น เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐด้วยที่เรียกว่าโครงการประชารัฐ จังหวัดอ่ืนที่อยู่รอบๆมี
พื นที่สูงกว่าจังหวัดพิจิตร เพราะฉะนั นน ้าเหล่านั นจะไหลลงมาพื นที่พิจิตร ท่วมขังในพื นที่ลุ่มต่้า สิ่งที่
เกิดขึ นตามมาคืออาชีพประมงพื นบ้าน ที่เป็นอาชีพของชาวบ้านสร้างรายได้ในฤดูกาลนี ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตตั งแต่อดีต นี่คือการปรับตัวและด้าเนินชีวิตไปตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ หน่วยงานของ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเพาะปลูก เป็นการเปิดมองมุมใหม่ๆ
ไม่ให้อยู่กับสภาพเดิมๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือกระบวนการคิดใหม่ จะต้องมีการบูรณาการ
ทางวิชาการและความรู้ ถ้าเราไม่ท้าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมๆ เพราะฉะนั นสิ่งที่ส้าคัญ
คือการเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนความคิดใหม่ เพื่อการอยู่รอดกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั น
ผู้น้าควรพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของตนอย่าง
ละเอียด และควรปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้รวดเร็วเพ่ือสอดคล้องและทันต่อสภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแง่การบริหารขององค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชื่อเสียงขององค์การ  เช่น การก่อให้เกิดมลพิษ ท้าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ไม่ได้
รับผิดชอบต่อสังคม๔๖๘ 

สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนในจังหวัดพิจิตรนั นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าไปให้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป
ได้โดยใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียง ผ่านการเรียนรู้ที่จะพ่ึงพาตัวเองก่อน จะต้องปรับตัวตามธรรมชาติที่
ตัวเองอาศัยอยู่เพราะในพื นที่ของจังหวัดพิจิตรนั นมีความแตกตามหลักภูมิศาสตร์ การอาศัยอยู่ในแต่
ละพื นที่จึงจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาพื นที่นั นก่อนแล้วก็จะสามารถอยู่อาศัยตรงนั นได้อย่างมีความสุข การ
อยู่ร่วมในสังคมนั นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือ ถ้าเป็นการใช้น ้าแล้วนั นจะต้องแบ่งปันกัน
ใช้และใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ นด้วย เพราะน ้าที่มีอยู่อย่างจ้ากัดอาจ
หมดได้เสมอ การไม่ประมาทจากการใช้สอยเป็นสิ่งที่ส้าคัญท่ีสุด 

 
                                                           

๔๖๗ สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ้านวยการชลประทานพิจิตร, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖๘ สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค้าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร, ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๑๒ 

๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร  
๔.๓.๑ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร สามารถสรุป

รายละเอียดต่างๆ ได้ตามตารางท่ี ๔.๕-๔.๓๒ ดังต่อไปนี  
 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ 
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านอาวาสสัปปายะ ๑.  มี ส ถานที่ อ ยู่ ใ น พื นที่
เหมาะสม  

๑๗ ๒,๔,๕,๖,๘ ,๙,๑๒ ,๑๓,๑๖,๑๗, 
๑๙,๒๐,๒๒,๒๔,๒๕ 

๒. มีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ด ี

๑๔ ๒,๓,๔,๕,๘,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีความสะอาด  ๑๓ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๗,
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. มีความปลอดภัย ๑๑ ๑,๒,๔,๗,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. มีปัจจัยสี่ที่บริบูรณ์ ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๕,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีความระเบียบเรียบร้อย ๑๐ ๑,๒,๔,๙,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔, 

๒๕ 
๗. ที่อยู่มีความมั่นคง ถาวร ๙ ๑,๒,๗,๙,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไป
ตั งอยู่ในที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานทีอั่นตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้อุปสรรคต่อการท้างาน 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อ
การท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ   

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ มีความสะอาด คือ การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ 
สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ มีความปลอดภัย คือ บุคลากรทุกคนมี
แรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ใน
ระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ  



๒๑๓ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ มีปัจจัยสี่ที่บริบูรณ์ หมายถึงปัจจัย ๔ คือ 
ปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ ที่พูดกันก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม แต่จริงแล้ว
ปัจจัยพื นฐานของมนุษย์ก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดไปได้เช่นอากาศ น ้าดื่ม เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ มีความระเบียบเรียบร้อย คือ การรักษา
มาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่ตลอดไป 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ มีที่อยู่ที่ความมั่นคง ถาวร และแข็งแรง 
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
ตารางท่ี ๔.๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 
ด้านโคจรสัปปายะ ๑. เดินทางไปได้สะดวก ๑๙ ๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๒. อยู่ ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่
อาศัย 

๑๕ ๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖, 
๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. สามารถเดินทางไปได้ทุก
ทิศ 

๑๔ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๒,๒๓,๒๕ 

๔. มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอก
ทางชัดเจน 

๑๑ ๑,๒,๔,๖,๙,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. ก้าหนดเวลาการเดินทางได้ ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๗,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีความปลอดภัย ๑๐ ๒,๔,๕,๙,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔, 

๒๕ 
๗. มีบริการสาธารณะเข้าถึง ๘ ๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องเดินทาง สัญจรไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก 
ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ สถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัย

จนเกินไป 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ จากที่ท้างานสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ระบบเส้นทางคมนาคมมีป้ายหรือสัญลักษณ์

บอกทางชัดเจน  
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ สามารถก้าหนดเวลาการเดินทางได้ 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ การคมนาคมสัญจรนั นมีความปลอดภัย 



๒๑๔ 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ มีระบบบริการสาธารณะเข้าถึง ตั งแต่ที่อยู่อาศัย
ไปจนถึงสถานท่ีท้างาน 

 
ตารางท่ี ๔.๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 
ด้านภัสสสัปปายะ ๑. ประชุม พูดคุยสม่้าเสมอ ๒๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๕,

๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,
๒๕ 

๒. พูดให้ถูกกาล ๑๕ ๒,๓,๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๔ ,๑๕,๑๖, 
๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. พูดแต่ค้าสัตย์ ๑๔ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๒,๒๔,๒๕ 

๔. สนทนากันด้วยค้าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน 

๑๒ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙, 
๒๐,๒๒ 

๕. พูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ ๑๐ ๑,๒,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๖,๑๙,๒๑,๒๔,๒๕ 
๗. พูดคุยกันแต่พอเหมาะ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๘,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ คนที่ท้างานอยู่ในองค์กรจะต้องมีการประชุม 
พูดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ การอยู่ด้วยกันภายในองค์กรจะต้องพูดให้ถูก
กาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่ค้าสัตย์ ค้าจริง  
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องสนทนากันด้วยถ้อยค้าท่ีไพเราะอ่อนหวาน  
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องพูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการท้างาน  
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ การสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ พูดคุยกันแต่พอเหมาะพอสมควร  

 
 
 



๒๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ 
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านปุคคลสัปปายะ ๑. มีความรู้ความสามารถ ๑๙ ๒,๔,๓,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. มีวิสัยทัศน ์ ๑๔ ๒,๓,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. เป็นคนดี ๑๓ ๒,๓,๕,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. กล้าตัดสินใจ ๑๑ ๒,๔,๖,๗,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. มีจิตส้านึกท่ีดีต่อหน่วยงาน ๑๐ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. เสียสละเพ่ือส่วนรวม ๑๐ ๑,๓,๔,๕,๘,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. มีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ ๙ ๑,๒,๗,๘,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนในองค์กรต้องมีความรู้ความสามารถ  
มีความช้านาญเฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่  

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนในองค์กรต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนนั นต้องมีวิสัยทัศน ์มองกาลไกล  
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนนั นต้องกล้าตัดสินใจ  
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนนั นจะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนนั นต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนนั นต้องมีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนที่

อยู่ในสงคมนั นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ 
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านโภชนสัปปายะ ๑. มีงบประมาณที่เพียงพอ ๑๕ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๔,๒๕ 

๒. มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ๑๔ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีสวัสดิการที่ดี ๑๒ ๒,๓,๕,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙, 
๒๑,๒๕ 

๔. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ๑๑ ๑,๓,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐, 
๒๒ 

๕. หาอาหารได้ง่าย ๑๐ ๑,๓,๔,๕,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีอาหารที่ดี มีประโยชน์ ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๘,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. มีอาหารที่เพียงพอ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ 
ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอาหารที่ดี มี

ประโยชน์ 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรที่ดีจะต้องมีส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม

ให้แก่บุคลากรด้วย 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ต้องหาอาหารได้ง่าย 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนใน

องค์กร 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ บุคลากรจะต้องมีอาหารที่เพียงพอต่อความ

ต้องการของร่างกาย 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ 
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านอุตุสัปปายะ ๑. ตั งอยู่ในภูมิประเทศที่ด ี ๑๕ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,
๒๔,๒๕ 

๒. มีสิ่งแวดล้อมที่ด ี ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ปราศจากเสียงรบกวน ๑๒ ๑,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,๒
๑,๒๕ 

๔. ไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีภูมิอากาศที่เหมาะสม ๙ ๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๗. อากาศถ่ายเทได้สะดวก ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิประเทศท่ีดีด้วย 
ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ภายในองค์กรต้องมีสิ่งแวดล้อมที่หมายถึง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท้างานที่ดดี้วย  
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ สถานที่นั นต้องปราศจากเสียงรบกวน 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นดา้นอุตุสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีความปลอดภัยคุกคามต่างๆ 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ในองค์กรต้องมอีากาศที่เหมาะสมตามฤดูกาล 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ในองค์กรอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ด้าน 
อิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านอิริยปถสัปปายะ ๑. มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘ ,๙,๑๒ ,๑๓,๑๖,๑๗, 
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. ขับเคลื่อนงานได้สะดวก ๑๕ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖, 
๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีองค์กรย่อยอยู่ทุกพื นที่ ๑๒ ๒,๓,๕,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. มีสถานที่ที่เหมาะกับการ
ปฏิบัติงาน 

๑๑ ๑,๒,๕,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. ติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีอิสระในการด้าเนินชีวิต ๙ ๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๗. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ในองค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆได้
สะดวก  

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ต้องมีองค์กรย่อยตั งอยู่ในทุกพื นที่ 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ต้องมีสถานที่ท่ีเหมาะกับการปฏิบัติงาน 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอิสระในการ

ด้าเนินชีวิต 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ นเดิม 
 
 
 
 



๒๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านอาวาสสัปปายะ ๑. พัฒนาแหล่งจัดเก็บน ้า ๑๕ ๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒,๒๔,๒๕ 

๒. การขุดลอก ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. เก็บน ้าตามฤดูกาล ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. การสร้างฝายกักเก็บน ้า ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. ไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. อนุรักษ์ป่าต้นน ้า ๘ ๑,๒,๔,๕,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔ 
๗. ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเดิม ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ในพื นที่ต้องมีการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน ้าให้ดี 
เพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาล 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีการขุดลอกคลอง หรือแหล่งน ้าให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ จะต้องมีการเก็บน ้าตามฤดูกาลไว้ในพื นที่ 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ จะต้องมีการสร้างฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยก 

หรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่ 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องอนุรักษ์แหล่งน ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลง

ในแหล่งน ้า  
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ จะต้องมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษา

ระบบนิเวศป่าต้นน ้า 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ จะต้องมีการฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นที่

ให้สามารถใช้งานได ้ 
 



๒๒๐ 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านโคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านโคจรสัปปายะ ๑. ขุดลอกคลองท้าทางน ้า ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗, 
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. ก้าจัดวัชพืชในพื นที่แหล่งน ้า ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. กระจายน ้าไปได้ด ี ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. มีทางน ้าเข้า-ออก ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. มีน ้าในคลองตลอดป ี ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีประตูระบายน ้า ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. เดินทางไปแหล่งน ้าได้สะดวก ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมกีารขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้สามารถ
ไหลไปได้สะดวก 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีการก้าจัดวัชพืชในพื นที่แหล่งน ้า เพราะ
วัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีพื นที่กระจายน ้าหรือคลองระบายน ้า
เพ่ือให้น ้ามีทางไปได ้

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้าเข้าและทางน ้าออก 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ น ้าในคลองไหลตลอดฤดูกาล 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ในคลองบางพื นที่ต้องมีประตูระบายน ้า เพ่ือใช้

กักน ้าไว้ใช้นอกฤดู 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าได้สะดวก  

 
 
 



๒๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านภัสสสัปปายะ ๑. การสร้างแหล่งน ้า ๒๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖, 
๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. การจัดเก็บน ้า ๑๕ ๒,๓,๔,๕ ,๖,๗,๑๐,๑๔ ,๑๕,๑๖, 
๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. การใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. ดูแลแหล่งน ้าในชุมชน ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. ข้อตกลงในการระบายน ้า ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. การใช้น ้าอย่างมีคุณค่า ๙ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔ 
๗. การสร้างแหล่งน ้าใหม่ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาหาพื นที่สาธารณะ
เพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่ 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ จะต้องมตีกลงการใช้น ้าเพื่อจะได้มีการจัดเก็บน ้า
ที่เพียงพอต่อความต้องการ 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่
ในชุมชน ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีข้อตกลงในการระบายน ้าไปตามพื นที่ 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีการพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมี

คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ การประชุม หารือเก่ียวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่

ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่งน ้า 
 
 



๒๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เ พ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านปุคคลสัปปายะ ๑. คณะกรรมการลุ่มน ้า ๑๖ ๒,๔,๕,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,
๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. กลุ่มผู้ใช้น ้า ๑๓ ๑,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ผู้น้าชุมชน ๑๒ ๓,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,๒๑,
๒๕ 

๔. ปราชญ์ชาวบ้าน ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. ชาวบ้าน ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. กลุ่มเกษตรกร ๙ ๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. หน่วยงานอื่นๆ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้า ขึ นมาบริหาร
จัดการน ้าในพื นท่ีให้เป็นรูปธรรม 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมีกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน ้า 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมผีู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
พื นที ่

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและให้
ข้อมูลพื นที่ท่ีถูกต้อง ที่มีความส้าคัญต่อการน้าข้อมูลมาบริหารจัดการน ้า 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมีชาวบ้านเข้ามาร่วมงาน 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมกีลุ่มเกษตรกรมาร่วมงาน 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ใช้น ้าเข้ามาร่วมงาน 
 
 
 



๒๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านโภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านโภชนสัปปายะ ๑. มีน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ๑๘ ๑,๔,๕ ,๖,๘ ,๙,๑๒ ,๑๓,๑๖,๑๗ , 
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. มีน ้าเพ่ือประกอบอาชีพ ๑๕ ๒,๓,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,
๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีแหล่งน ้าชุมชน ๑๓ ๒,๓,๔,๗ ,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ,๑๗ , 
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. มีน ้าที่สะอาด ๑๒ ๑,๒,๔,๕,๖ ,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙, 
๒๐,๒๒ 

๕. สร้างรายได้จากแหล่งน ้า ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีน ้าที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

๑๐ ๒,๔,๕,๗,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๗. มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปี ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ให้ประชาชนมีน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือประกอบอาชีพ 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ต้องมีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ประชาชนต้องได้รับน ้าที่สะอาด 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ประชาชนมีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้าที่มีอยู่

ในพื นที่นั นได ้
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ต้องมีน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนในพื นท่ี 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ต้องให้มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปี เพ่ือหล่อเลี ยง

ระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื นที่ให้มีอยู่ 
 
 



๒๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ใน
แต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านอุตุสัปปายะ ๑. มีการกักเก็บน ้าในฤดูกาล ๑๙ ๒,๓,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑
๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. พัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่มีอยู่เดิม
ตามธรรมชาติ 

๑๔ ๒,๓,๔,๕,๖,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘
,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีน ้าไหลผ่านตามธรรมชาติ ๑๒ ๒,๔,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙
,๒๑,๒๕ 

๔. มีน ้าใช้ตลอดฤดูกาล ๑๑ ๒,๔,๕,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐
,๒๒ 

๕. เพาะปลูกได้ตามฤดูกาล ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีอาชีพเสริม ๙ ๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. อาศัยอยู่ในพื นท่ีได้ทุกฤดูกาล ๘ ๑,๒,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก 
ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ นอกฤดูฝนต้องมกีารพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่มีอยู่เดิม

ตามธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลผ่านคลองตาม

ธรรมชาติ 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมนี ้าใช้ทุกฤดูกาล 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมีการเพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล  
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาล เช่น

เพาะปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อยหลังฤดูฝน  
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ การที่ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นที่ได้ทุก

ฤดูกาล 
 
 
 



๒๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านอิริยปถสัปปายะ ๑. มีน ้าในการอุปโภค
บริโภค 

๒๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๓,๑๔,๑
๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒.  มีน ้ า ในการประกอบ
อาชีพ 

๑๕ ๒,๓,๔,๖,๕,๘,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑
๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีน ้าใช้ในชุมชน ๑๓ ๒,๓,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑
๙,๒๑,๒๕ 

๔. มีน ้าเข้าถึงทุกพื นที ่ ๑๒ ๑,๒,๔,๖,๘,๙,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒
๐,๒๒ 

๕. มีน ้าที่มีคุณภาพ ๑๑ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีการเชื่อมโยงสายน ้า ๑๐ ๑,๓,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. ใช้น ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๙ ๒,๔,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนมีน ้าในการประกอบอาชีพได้ตาม
ฤดูกาล 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีแหล่งน ้าใช้ภายในชุมชน 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที ่
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ชุมชนมีน ้าที่มีคุณภาพ 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีการเชื่อมโยงสายน ้าต่างๆ ให้น ้าสามารถ

ไหลไปบรรจบกันได้ตามธรรมชาติ 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนได้ใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 
 
 



๒๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านอาวาสสัปปายะ ๑. เสียสละพื นที่บางส่วน
เพ่ือสร้างแหล่งกัก เก็บน ้า 

๑๙ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. สร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้ ๑๖ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๔,๑๕, 
๑๖,๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ดูแลแหล่งน ้า ๑๔ ๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. ไม่ท้าลายแหล่งน ้า ๑๒ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๑๒ ,๑๖,๑๗,๑๙, 
๒๐,๒๒ 

๕. ท้าทางน ้าให้ไหลเชื่อมกัน ๑๑ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. ไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่ง
น ้าสาธารณะ 

๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๗. ได้สร้ างที่อยู่อาศัยให้
เหมาะกับพื นที ่

๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนต้องเสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้าง
แหล่งกักเก็บน ้า  

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนต้องมีการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนต้องมีการเข้าไปดูแลแหล่งน ้า

สาธารณะร่วมกัน 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น การบุกรุก 

ขุด ถม หรือทิ งสิ่งปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั น 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องสร้างทางน ้าให้สามารถไหลไปเชื่อมกันได้

ตามธรรมชาติ 
ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้า

สาธารณะ ที่เป็นต้นเหตุของการขวางทางไหลของน ้า 
ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ

พื นที่หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า เช่น ในพื นที่ลุ่มก็ปลูกบ้านยกพื นสูง หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใน
พื นที่ที่น ้าไหลผ่าน เป็นต้น 



๒๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านโคจรสัปปายะ ๑. ก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทาง
น ้า 

๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘ ,๙,๑๒ ,๑๓,๑๖,๑๗, 
๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. สร้างทางระบายน ้าให้เหมาะ ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓ .  ดู แ ล ป ร ะตู เ ปิ ด -ปิ ด ใ ห้
สามารถใช้งานได ้

๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. ท้าแหล่งน ้าให้สะอาด ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. ไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้า ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. ประชาชนเดินทางได้สะดวก ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๗. สามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น 
ผักตบชวา หญ้า ขยะมูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวกลดปัญหาการเอ่อเล่นตลิ่ง  

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีการสร้างทางระบายน ้าให้เหมาะกับพื นที่ 
เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้างสะพาน ให้เหมาะสมกับ
พื นที่ด้วย 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีการดูแลประตูเปิด-ปิด ให้สามารถใช้งาน
ได ้โดยอาศัยประชาชนที่อาศัยออยู่ในพื นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เพ่ือลดปัญหาการเสียหายเมื่อ
ถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องท้าแหล่งน ้าให้สะอาดก็เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญ 
เพราะน ้าท่ีไหลผ่านไปจะได้ไม่เน่าเสีย พื นที่นั นก็สามารถมีน ้าดีๆ ไว้ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุก
ฝ่ายเช่นกัน 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ประชาชนต้องไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้าไหล 
หรือไปขวางเส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก 



๒๒๘ 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องเดินทางได้สะดวกไหนมาไหนก็ได้ ไม่มี
อุปสรรคเรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้า สามารถไปได้หมด 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ เมื่อมีการจัดการน ้าแล้วต้องสามารถเดินทางไป
ได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทางเดิน ไม่สร้างทางไปขวางทางน ้า คือต้องท้าให้การเดินทาง
ทั งคู่สอดคล้องกัน ไปด้วยกัน ไม่ขัดขวางกันและกัน 

 
ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านภัสสสัปปายะ ๑. เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,๑๙,
๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. ท้าข้อตกลงเรื่องการใช้น ้า ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,๒๒,
๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. การรักษาแหล่งน ้า ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ,๑๗,๑๙, 
๒๑,๒๕ 

๔. การดูแลประตูระบายน ้า ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. การพัฒนาแหล่งน ้า ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. ดูแลพื นที่คลอง ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. เข้าไปเจรจาการขอคืน
พื นที่สาธารณะในชุมชน 

๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วม
ประชุมกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลง หรือมติร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่องการใช้น ้าร่วมกันใน
พื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเอง เพ่ือสร้างความเสมอภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้งได้ 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษา
แหล่งน ้าร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ กลุ่มผู้ใช้น ้าต้องมีข้อตกลงการดูแลประตูระบายน ้า
ในพื นที่กลุ่ม เพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่มใช้น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้า
เพราะฉะนั นจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่ต้นน ้ากับปลายน ้าด้วย 



๒๒๙ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการพัฒนา
แหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับประชาชนในพื นที่ด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการ
ท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนาแหล่งน ้าร่วมกันด้วย 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีมติ
ร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ในบางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอ
คืนพื นที่สาธารณะของชุมชน จากปัญหาการบุกรุกที่ของบางพื นที่ การเข้าไปเจรจา ย่อมเป็นทางออก
ที่ดีที่ควรน้ามาใช้ แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วย งานนั น
ถึงจะส้าเร็จ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 

ด้านปุคคลสัปปายะ ๑. การจัดตั งกลุ่ม ๑๗ ๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,๑๙,
๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. ผ่ านการคัด เลือกจาก
ชุมชน 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,
๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง 

๑๓ ๒,๓,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ,๑๗, 
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ๑๒ ๑,๒,๓,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙, 
๒๐,๒๒ 

๕. เป็นคนดี นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม 

๑๑ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐, 
๒๒ 

๖. เป็นผู้น้าชุมชน ท้องที่ 
ท้องถิ่น 

๑๐ ๑,๒,๓,๕ ,๑๒,๑๗ ,๑๙,๒๒,๒๔, 
๒๕ 

๗. การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ๙ ๑,๕,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าเป็นสิ่งที่จ้าเป็น จะต้องมีการจัดตั ง
กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และมีอ้านาจ หน้าที่ในการท้างานให้ชัดเจน
ขึ นมาจากพื นที่นั นๆ 



๒๓๐ 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่เหมาะสมต้องผ่านการคัดเลือกจาก
ชุมชนขึ นมา  

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่เหมาะสมนั นต้องมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้า รู้พื นที่ รู้ชุมชน เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะต้อง คือ คนที่เหมาะสมนั นต้องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ที่ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมต้องเป็นผู้น้าชุมชน เป็นผู้น้า
ท้องที่ หรือเป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะได้รับเลือกจากประชาชนในพื นท่ีมาแล้ว 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสาที่จะท้างานเพ่ือชุมชน 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านโภชนสัปปา
ยะ 

๑. ได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน ๑๙ ๒,๓ ,๔,๕ ,๖,๘ ,๙,๑๒ ,๑๓,๑๖ , 
๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน ้า ๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ประชาชนมีน ้าส้าหรับการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 

๑๓ ๒,๓,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

๑๒ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,
๒๐,๒๒ 

๕. มีแหล่งอาหารของชุมชนที่
เพียงพอ 

๑๑ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,
๒๒ 

๖. เพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๖,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. ท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพได้ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มต่างๆต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
ความเหลื่อมล ้าทางสังคม จากเรื่องการใช้น ้าเพื่อการด้ารงชีวิต 



๒๓๑ 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องช่วยกัน
ดูแลรักษาแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ประชาชนมีน ้าส้าหรับการประกอบสัมมาอาชีพ
ตลอดฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าใน
ฤดูกาลและนอกฤดูได้อย่างเหมาะสม 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องช่วยกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เกิดความสมดุลทั งพืชและสัตว์ เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไป
ในพื นที่นั นด้วย 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีแหล่ง
อาหารของชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหาร
ของคนในพื นที ่

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสามารถ
เพาะปลูกพืชต่างๆได้ เช่น เพาะปลูกพืชตามฤดูกาลและพืชนอกฤดูกาล 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสามารถ
ท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพในพื นนั นไดต้ามความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือ
แสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านอุตุสัปปายะ ๑. ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชุมชน 

๒๐ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖, 
๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. การปลูกป่าชุมชน ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ท้าเกษตรให้เข้ากับธรรมชาติ ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓ ,๑๗,๑๙, 
๒๑,๒๕ 

๔. ปรับตัวตามธรรมชาติ ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. เก็บน ้าไว้ในพื นที่ ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. เข้าไปฟื้นฟูแหล่งน ้าชุมชน ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. ลดการเผาขยะมูลฝอย ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  



๒๓๒ 

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแล
สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศชุมชนให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นยังก็
สามารถอยู่ได ้

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีการปลูก
ป่าชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าท้าเกษตร
ต้องปรับวิธีการให้เข้ากับพื นที่ทางธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
ลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องปรับตัวตาม
ธรรมชาติที่อาศัยอยู่ เช่น บางพื นที่น ้าท่วมขังเป็นประจ้าก็สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพ
เสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็
สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเก็บน ้าไว้ใน
พื นทีเ่องด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นเมื่อฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่
ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอกฤดูกาล หรือ การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้า
หลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็สามารถท่ีจะมีแหล่งน ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น  

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเข้าไปฟ้ืนฟู
แหล่งน ้าชุมชน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้งเข้าไปขุดลอกคลอง หรือ
แหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้าในฤดูฝน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้เกิดความสัมพันธ์กับธรรมชาติ 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องลดการเผา
ขยะมูลฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางในนาข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทาง
มลพษิทางอากาศและส่งผลเสียต่อดินท่ีใช้เพาะปลูกด้วย 

 
ตารางที่ ๔.๒๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านอิริยปถสัปปายะ ๑ .  มี น ้ า เ พ่ื อ ก า ร อุป โ ภ ค
บริโภคท่ัวถึง 

๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,๑๙,
๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. จัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียม
กัน 

๑๔ ๒,๓,๔,๕,๘,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓.  เ ข้ า ร่ ว มกิ จกร รม เ พ่ื อ
ส่วนรวม 

๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙, 
๒๑,๒๕ 

๔. รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. ใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 



๒๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น (ต่อ) 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

 ๖. ท้าแผนน ้าชุมชนร่วมกัน ๙ ๑,๒,๔,๕,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง  

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับ
การจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆ กัน 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง การดูแล
พื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับภาครัฐ เช่น ภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิง เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องมี
รวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่มปลูกแตงโม กลุ่มทอผ้า 
กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาวประดิษฐ์ เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องใช้น ้า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน ้าที่มีอยู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่ความต้องการในปัจจุบันมีมากกว่า ควร
คิดก่อนใช้และหลังจากใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องท้า
แผนน ้าชุมชนร่วมกัน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของโครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ น 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเป็น
ชุมชนที่ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้า
ในชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ 
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 

ด้านอาวาสสัปปายะ ๑. มีพื นที่ท้างานท่ีแน่นอน ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,๑
๙,๒๐,๒๑,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. มีแหล่งน ้าชุมชน ๑๓ ๑,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีที่ อยู่ อาศัยที่มั่ นคง 
ถาวร 

๑๒ ๑,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. มีแหล่งน ้าต้นทุน ๑๑ ๑,๒,๔,๕,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. มีประตู เปิด -ปิดเ พ่ือ
ระบายน ้า  

๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 

๖.  มี ที่ อยู่ อ าศั ย ไม่ ไกล
เกินไป 

๙ ๑,๒,๔,๕,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 

๗. มีแหล่งน ้ าที่แน่นอน
และยั่งยืน 

๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี หน่วยงาน
หรือองค์กร หมายถึง มีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและ
นโยบายในการบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชน คือ มีน ้าในการอุปโภคบริโภค 
มีน ้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชน โดยมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดย
ชุมชน และเพ่ือชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ  

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะ
ด้าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีแหล่งน ้าต้นทุน การมีน ้าต้นทุนที่เพียงพอ
ก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการ หรือมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ ถ้ามีการ
บริหารจัดการอย่างถูกวิธี 



๒๓๕ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีประตูเปิด-ปิดเพ่ือระบายน ้าในล้าคลอง
ต่างๆ  

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่
อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั น เป็นสิ่งที่เหมาะต่อการใช้ชีวิต 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ คือ ต้องมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืน โดยการ
ด้าเนินรอยตาม เครือข่ายการบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน 

 
ตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโคจรสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี ่ คนที่ 
ด้านโคจรสัปปายะ ๑. มีเส้นทางระบายน ้าที่ด ี ๑๙ ๑,๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๒. ระบายน ้าไปทั่วถึงทุกพื นที่ ๑๔ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,

๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๓. เดินทางไปประกอบสัมมา
อาชีพได้สะดวกสบาย 

๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. เกิดผังน ้าชุมชน ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 
๕. สามารถเดินทางไปในพื นที่
ได้สะดวก 

๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 

๖. มีคูคลองที่ดี ใช้งานได้ ๙ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔ 
๗. มีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปี ๘ ๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้า
ผังน ้าระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทางทางเกเก็บและระบายน ้าอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้งใน
พื นที่ด้วย  

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึงทุกพื นที่อย่างเท่า
เทียมกัน 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะสามารถ คือ ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบ
สัมมาอาชีพได้สะดวกสบาย 



๒๓๖ 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีผังน ้าชุมชน โดยใช้พื นที่เป็นตัวแบบใน
การพัฒนาสายน ้าตามธรรมชาติให้น ้ามีที่ไป 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้อง
สามารถเดินทางไปได้สะดวก 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีคูคลองที่ดีสามารถใช้งานได้ ไม่ใช่มีคลอง
ไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว ต้องมีคลองท่ีสามารถเก็บน ้าได้ด้วย 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโคจรสัปปายะ คือ ต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยง
ระบบนิเวศด้วย 

 
ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านภัสสสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านภัสสสัปปายะ ๑. มีข้อตกลงร่วมกัน ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๒. มีแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน 

๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 
๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีความเอื อเฟ้ือแบ่งปันกัน ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,
๒๑,๒๕ 

๔. มีความเมตตาต่อกัน ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. ขจัดปัญหาความขัดแย้ง ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖.  มีทัศนะคติที่ ไปในทาง
เดียวกัน 

๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔, 
๒๕ 

๗. มีการประชุม พุดคุยอย่าง
สม่้าเสมอ 

๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ทุกภาคส่วนต้องมขี้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า  
ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย

การเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ในชุมชนต้องมใีจทีค่วามเอื อเฟ้ือต่อกัน ไม่ว่าร้าย

กัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน  
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ทุกคนต้องมีความเมตตาต่อกัน  



๒๓๗ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย 
เจรจาก่อนเป็นเบื องต้น 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไป
ในทางเดียวกันด้วย 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านภัสสสัปปายะ คือ ต้องมีการประชุม พุดคุยอย่างสม่้าเสมอเพ่ือที่จะ
ได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ในการพัฒนาองค์กร 

 
ตารางท่ี ๔.๒๙  แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านปุคคลสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านปุคคลสัปปายะ ๑. มีความรู้ความสามารถ ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,๑

๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๒. มีวิสัยทัศน ์ ๑๓ ๒,๓,๔,๕,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘, 

๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๓. มีธรรมาภิบาล ๑๒ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,๑๙,

๒๑,๒๕ 
๔. มีปราชญ์ชาวบ้าน ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,

๒๒ 
๕. มีภาวะผู้น้า ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. มีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้า ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. มีคณะกรรมการลุ่ มน ้ า
ต่างๆ ที่ชัดเจน 

๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะต้องมีความรู้ความสามารถ มีอ้านาจ
สั่งการหน่วยงานต่างๆ ในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องน ้า เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้  

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะต้องมีธรรมาภิบาล ซื่อตรง ไม่เอา
รัดเอาเปรียบคนอ่ืน  

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ในคณะท้างานต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไป
ร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหาในพื นที่อย่างแท้จริง 



๒๓๘ 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร เพราะการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ นกับคนหมู่มาก เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมาท้างาน เช่น 
เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่ายลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน เป็นต้น 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ คือ ต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆ และมีอ้านาจ
ท้างานในพื นทีท่ี่ชัดเจน  

 
ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านโภชนสัปปายะ ๑. มีแหล่งน ้าชุมชนทุกพื นที่ ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๒. สามารถประกอบอาชีพได้
ทั งป ี

๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๐,๑๔,๑๕, 
๑๖,๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. มีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภค ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๖,๑๗,๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. มีพื นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. มีระบบนิเวศท่ีดีขึ น ๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 
๖. ฟ้ืนฟูป่าชุมชน ๙ ๑,๒,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ น ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ทุกพื นที่ต้องมแีหล่งน ้าชุมชนเป็นของตนเอง 
ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเอง

และครอบครัวได้ตลอดทั งปี 
ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ในชุมชนต้องมีพื นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานา

ชนิด เช่น เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่สามารถน้าไปประกอบอาหารได้ด้วย 
ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการ

บริหารจัดการน ้าที่ดี 



๒๓๙ 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเป็นการสร้างอาหาร
ชุมชนได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านโภชนสัปปายะ คือ การจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การเป็นพื นที่สร้าง
แหล่งอาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความหลากหลายได้ด้วย 

 
ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านอุตุสัปปายะ ๑. มีการจัดเก็บน ้าตามฤดูกาล ๑๘ ๒,๔,๕,๖,๘,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๒. ชุมชนมีสภาพภูมอิากาศที่ด ี ๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,

๑๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 
๓. สามารถประกอบอาชีพได้ทุก
ฤดูกาล 

๑๓ ๑,๒,๓,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. มีการปรับตัวอยู่กับฤดูกาลได้ ๑๑ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,
๒๒ 

๕. มีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าเชิง
นิเวศ 

๑๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒ 

๖. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ น ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. มีบรรยากาศน่าอยู่อาศัย ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้
ไดต้ามฤดูกาล 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ในชุมชนมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการ
บริหารจัดการน ้าในพื นที่ 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียงพอที่จะสามารถประกอบ
อาชีพได้ตลอดฤดูกาล 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการ
ปรับตัวอยู่กับฤดูกาลได้ที่เกิดขึ นได้อย่างดี 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าต้องมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน ้าเชิงนิเวศ เช่น ในพื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น 



๒๔๐ 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมใน
พื นทีด่ีขึ น  

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอุตุสัปปายะ คือ การมีแหล่งน ้าน้าไปสู่สภาพบรรยากาศใกล้แหล่ง
น ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น 

 
ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของงานตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยปถสัปปายะ 

ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ในแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ตัวชี วัด ความถี่ คนที่ 
ด้านอิริยปถสัปปายะ ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ น 
๒๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒

,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,
๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๒. ประชาชนสามารถที่จะ
พัฒนาตัวเองต่อไปได ้

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑
๘,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ 

๓. ประชาชนใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 

๑๔ ๑,๒,๓,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๗,
๑๙,๒๑,๒๕ 

๔. ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวตามธรรมชาติ 

๑๒ ๑,๒,๔,๖,๘,๑๒,๑๖,๑๖,๑๗,๑๙,
๒๐,๒๒ 

๕. มีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกัน ๑๑ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๑๒,๑๖,๑๘,๒๐, 
๒๒ 

๖. ใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า ๑๐ ๑,๒,๔,๕,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๔,๒๕ 
๗. สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ๙ ๑,๒,๗,๑๐,๑๒,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๒ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) ได้น้าเสนอรูปแบบการ

บริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดอันดับความ
เหมาะสมจากมากไปน้อย ตามล้าดับดังนี  

ล้าดับที่ ๑ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้ประชาชนใน
พื นที่นั นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบสัมมาอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้
จากน ้าได้ 

ล้าดับที่ ๒ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ 
หลังจากมีการบริหารจัดการน ้า และได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ 

ล้าดับที่ ๓ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิต
อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของในหลวงรัชกาล ที่ ๙ มาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 

 
 



๒๔๑ 

ล้าดับที่ ๔ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัวตาม
ธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้านจะสามารถ
ปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
ทุกปี ไม่เดือดร้อนเวลาน ้ามา 

ล้าดับที่ ๕ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน 
เพราะมีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป 

ล้าดับที่ ๖ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้จักประโยชน์
จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ด้วย 
ทุกอย่างๆในธรรมชาติสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อย่างปกติ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน 

ล้าดับที่ ๗ ประเด็นด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการ
อาศัยระบบการบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มี อ้านาจหน้าที่ ในด้าน
นี เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้น คือการได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต 

๔.๓.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย

ได้ด้าเนินจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นในเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
น ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ้านวน ๙ รูป/คน ในงานวิจัยเรื่องนี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็น ไว้ในหลายมุมมอง ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์สาระส้าคัญ ไว้ดังนี  

ด้านการบริหารองค์กรที่ดี 
โดยสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการน ้าในจังหวัดพิจิตรนั นเป็นเรื่องส้าคัญเพราะจังหวัด

พิจิตรนั น เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น ้า มีแม่น ้าไหลผ่าน สามสาย คือ แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน และแม่น ้าพิจิตร ใน
อดีตเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของข้าว ปลา อาหาร ในสภาพปัจจุบันก็เปลี่ยนไปบ้างเมื่อมีการ
พัฒนาระบบคมนาคมและระบบเศรษฐกิจเข้ามา โดยสภาพความเป็นจริงประชาชนในพิจิตรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การมีน ้าไว้ใช้จึงมีความจ้าเป็นอย่างมากต่อการด้ารงชีวิตเพราะพื นที่ของ
จังหวัดที่อยู่ฝั่งตะวันออกของจังหวัด ไม่มีแม่น ้าไหลผ่าน ก็จะมีปัญหาเรื่องของภัยแล้ง แต่ก็ยังพอมี
โอกาสที่ฝั่งนี ยังมีคลองสาขาที่รับน ้าในช่วงฤดูน ้าหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ถ้ามีการกักเก็บน ้าไว้
ใช้ช่วงนี ก็จะมีน ้าไว้ใช้ได้ ปัญหาบึงสีไฟที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่ขาดการดูแล ขาดการบริหารจัดการ ทั งๆ
ที่ในสภาพความเป็นจริงบึงสีไฟเป็นแหล่งชุ่มน ้า เป็นพื นที่แก้มลิงตามธรรมชาติ๔๖๙ พื นที่จังหวัดพิจิตร
มีปัญหาน ้าท่วมในบริเวณที่ลุ่มแม่น ้า เช่น พื นที่ของ ต.รังนก อ.สามง่าม และพื นที่ อ.วชิรบารมี
บางส่วน อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพทะเล บางส่วนที่อยู่ริมแม่น ้ายม และพื นที่ที่เป็นพื นที่ รับน ้าหลาก
บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น ้าน่านรัศมีตามทางรถไฟ ที่ท้าเป็นแก้มลิงรับน ้าตั งแต่บริเวณ อ.เมือง อ.
ตะพานหิน อ.บางมูลนาก นอกนั นก็เป็นพื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาเรื่องน ้ามีตั งแต่
                                                           

๔๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร. ,เจ้าอาวาสวัดส้านักขุนเณร เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ, 
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๒ 

ระดับผู้น้าหรือผู้มีอิทธิพล ที่มีส่วนกับปัญหาที่เกิดขึ นที่ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท้าให้การเข้าไป
บริหารจัดการพื นที่ไม่ได้ จึงมีการต่อต้านหรือขัดขวางการพัฒนาด้วย ระบบงบประมาณที่มีอยู่ไม่ได้
เอื อต่อการพัฒนาเพ่ือความเท่าเทียมของประชาชน การบริหารจัดการน ้าตั งแต่น ้าอุปโภคบริโภคใน
พื นที่ควรมีการจัดการอย่างเชื่อมโยงกัน๔๗๐ ปัญหาในพื นที่จังหวัดพิจิตรจะมีปัญหาเรื่องน ้าแล้ง
มากกว่าปัญหาอุทกภัย เพราะพื นที่น ้าท่วมจะเกิดอยู่ในพื นที่เดิมๆ ที่ประชาชนสามารถปรับตัวรับกับ
สถานการณ์นั นได้๔๗๑ น ้าท่วมในพื นที่จังหวัดพิจิตร คือ โอกาสในการประกอบอาชีพประมงน ้าจืดของ
คนในพื นที่ สร้างรายได้ในช่วงฤดูกาลนั นได้ ทุกวันนี มนุษย์เป็นผู้ที่ไปท้าลายความสมดุลของธรรมชาติ 
ในธรรมชาติเองจะมีล้าคลองสาขาต่างๆ มากมายไว้ระบายน ้าในฤดูกาลเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม แต่
ในปัจจุบันคลองธรรมชาติเปลี่ยนไปเกิดปัญหาในการบริหารการจัดการน ้าในพื นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหา
เชิงสถาบันที่มีความเกี่ยวข้อง คือ ๑. บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั งหลาย ๒. บทบาทหน้าที่ขององค์กร
ต่างๆภายใต้บทบัญญัติหรือกฎหมายนั นๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าจ้าเป็นจะต้องมี
เจ้าภาพหลัก มีคณะกรรมการที่ชัดเจนและปฏิบัติงานได้ เพราะปัญหาของพิจิตรคือเรื่องของภูมิ
ประเทศที่มีแม่น ้าสามสาย รวมถึงคลองสาขาอีกต่างๆมากมาย ที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติและบทบาท
หน้าที่ จะท้าอย่างไรให้เกิดความสมดุลให้เกิดขึ นอย่างสมดุล๔๗๒ เช่น การมีปัญหาของบุคลากรที่
บริหารจัดการน ้าในพื นที่ที่มีความคิดที่แตกต่างกัน๔๗๓ โดยที่จังหวัดพิจิตรมี ๑๒ อ้าเภอ มีแม่น ้าสาย
หลักของประเทศไหลผ่านในบางอ้าเภอนั น จะบริหารจัดการน ้าที่มีให้ประชาชนได้ใช้ตามต้องการ
อย่างเท่าเทียมกัน คือ มีน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค การบริหารจัดการน ้าจะต้องท้าอย่างไร จะจัดเก็บ
อย่างไร ตรงไหน และบริหารน ้านั นอย่างไร๔๗๔  

ด้านการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา 
การบริหารการจัดการน ้าต้องดูพื นที่เป็นเบื องต้นว่าพื นที่ตรงไหนจะจัดการอย่างไร โดย

อาศัยข้อมูลพื นที่เป็นตัวตั งที่ชัดเจน การบริหารจัดการจึงจะประสบผลส้าเร็จตรงกับปัญหาพื นที่๔๗๕ 
การศึกษาประวัติของมหาตมะคานธี เรื่องการใช้น ้าของอินเดีย ที่ว่า “ใครท้าน ้าหกหนึ่งหยดเป็นบาป” 
จึงเป็นสิ่งควรให้ความส้าคัญเรื่องการใช้น ้า เริ่มตั งแต่การรู้จักความพอดีในการกินการใช้๔๗๖ สังคมไทย

                                                           
๔๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ  มีช้าง, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน 

จังหวัดพิจิตร, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวทิพย์สุดา  ภูมิพาณิชย์, นักวิชาการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดส้านักขุนเณร เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สมาน  งามสนิท, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๓ 

ถูกนิยามว่าเป็นสังคมพลังน ้า ฉะนั นการบริหารจัดการน ้าเป็นเรื่องที่ส้าคัญ๔๗๗ ในปัจจุบันสิ่งที่ขาด
หายไปคือธรรมชาติไม่ได้รักษาธรรมชาติเหมือนอดีตเพราะการพัฒนาพื นของมนุษย์ เช่น การพัฒนา
ระบบคมนาคมที่มีผลต่อการไหลของน ้า และสภาพปัญหาคลองต่างๆตื นเขิน ก็เลยส่งผลต่อการ
บริหารจัดการน ้าที่ว่าด้วยธรรมชาติบริหารด้วยธรรมชาติได้หายไป๔๗๘ ผู้ปกครองเป็นผู้จัดการน ้าใน
ประเทศศรีลังกาก็มีมาตั งแต่สมัยที่ พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่จากอินเดียสู่ลังกา เมื่อประมาณ พ.ศ. 
๒๓๖ ในคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระธรรมวินัยครั งที่ ๓ ในอินเดีย และ
ได้ส่งพระเถระผู้รอบรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ รวม ๙ สาย
ด้วยกัน ใน ๙ สายนั น สายหนึ่งได้มายังเกาะของชาวสิงหล ได้แก่ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน โดยการ
น้าของพระมหินทเถระ ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ซึ่งเป็นกษัตริย์ของลังกาและเป็นพระ
สหายของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีค้ากล่าวที่ว่า ถ้าเป็นกษัติริย์ก็อย่าฆ่าสัตว์และตัดต้นไม้ โดย
กษัตริย์ต้องสร้างสระน ้าในอาณาจักรให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค โดยที่กษัตริย์ต้องค้านึงว่า “น ้า
หนึ่งหยดจากฟากฟ้า ถ้าประชาชนชาวศรีลังกายังไม่ได้ใช้ จะปล่อยให้ไหลลงสู่ทะเลไม่ได้”๔๗๙ โดย
อาศัยผู้น้าหรือบุคลากรที่เหมาะสมเข้าไปส่งเสริมในการดูแลรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์ต่อไป๔๘๐ แต่ใน
ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นพื นที่กักเก็บน ้าเป็นแก้มลิง
อย่างในอดีต เพ่ือรักษาธรรมชาติเดิมๆไว้โดยการเข้าไปบริหารจัดการพื นที่ ซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์
ของจังหวัดพิจิตรก็พร้อมที่จะสนับสนุนเช่นกัน ถ้าเป็นนโยบายที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป๔๘๑ 
ในสมัยโบราณของประเทศจีนคนที่สามารถบริหารจัดการน ้าได้จะได้เป็นราชาหรือผู้น้าทันที 
อาณาจักรขอมโบราณสมัยพระเจ้าสุริยชัยวรมันและพระเจ้าอโศกมหาราชของชมพูทวีป รวมถึงใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ การที่ทรงเล็งเห็นสิ่งส้าคัญคือการพระราชทานพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยการบริหาร
จัดการน ้า หาน ้าให้ประชาชนได้ใช้เป็นสิ่งส้าคัญที่สุด โดยพระมหากษัตริย์ในอดีตได้สอนให้ประชาชน
ปลูกข้าว ถ้าน ้าไม่มีก็ให้ขุดสระขุดบ่อ ในประเทศไทยสมัยพระเจ้าชัยราชาก็เริ่มมีการขุดคลอง สมัย
สมเด็จพระนารายย์มหาราชเกิดน ้าท่วมอย่างหนักก็ทรงย้ายเมืองไปที่ลพบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีการขุดคลองชลประทานขึ นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันได้๔๘๒  

 
 

                                                           
๔๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดส้านักขุนเณร เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ยุทธนา  ปราณีต, ผู้อ้านวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดส้านักขุนเณร เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดส้านักขุนเณร เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๔ 

ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การบริหารจัดการน ้าจึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาที่จะรุกเข้าไปแก้ไขเพ่ือการตั งรับกับ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ นมาด้วย การพัฒนาพื นที่ด้วยสิ่งก่อสร้างและการพัฒนาพื นที่แบบไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
คือการให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรม และมีการฟ้ืนฟูหลังจากที่ประสบภัยนั นๆ การบริหารจัดการน ้าอยู่
ที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยอาศัยผู้น้าที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และการศึกษา
ผังน ้าชุมชนให้ชัดเจนเพ่ือจัดการน ้าในฤดูกาลหรือสร้างทางน ้าให้เชื่อมโยงกับเส้นทางน ้าที่มีน ้าไหล
ผ่านเพ่ือเก็บไว้ใช้นอกฤดูกาลให้เพียงพอต่อความต้องการและรักษาระบบนิเวศในพื นที่ไปด้วย โดย
การให้ความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื นที่เกี่ยวกับการสละพื นที่ในการสร้างทางน ้าให้เชื่อมต่อกัน
เข้ามาในพื นที่ โดยการอาศัยการสร้างทัศนคติร่วมกัน ค้านึงถึงผลประโยชน์เพ่ือส่วนรวมก่อน จนไปถึง
ข้อตกลงร่วมกันในการใช้น ้า๔๘๓  

เรื่องการบริหารจัดการน ้าควรจะใช้ทฤษฎีของชลประทานหรือการใช้ทฤษฎีของ POCCC. 
หรือ POSDCoRB มาใช้ร่วมกัน๔๘๔ หน่วยงานที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน ้าในปัจจุบัน 
คือ กรมทางหลวงและกรมชลประทาน เพราะการพัฒนาของระบบคมนาคมเมื่อสร้างในพื นที่ใดๆ 
แล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางน ้าหรือทางเดินน ้าเดิม หรือกรมชลประทานเองเวลาสร้างเขื่อนหรือ
อ่างต่างๆแล้ว ก็เกิดปัญหาไม่มีน ้าเก็บในเขื่อนหรืออ่าง กลับกลายเป็นเขื่อนลมเพราะเส้นทางน ้าที่
เปลี่ยนไป ท้าให้น ้าไม่ไหลเข้าไป สูญเสียงบประมาณสร้างความเสียหายตามมาเพราะขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ตั งแต่ต้น ปัญหาการเปลี่ยนเส้นทางน ้าส่งผลถึงอารยธรรมที่ล่ม
สลายเช่นกัน เพราะศูนย์กลางอารยธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ นในอดีตและปัจจุบันต่างอาศัยเส้นทางน ้าใน
การด้ารงชีวิต ถ้าเส้นทางน ้าเปลี่ยนไปอารยธรรมนั นก็ล่มสลายและโยกย้ายถิ่นฐานกันไป ก็เสื่อมสลาย
ไปพร้อมกับธรรมชาติ เพราะมนุษย์เป็นคนท้าลาย๔๘๕ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การบริหารจัดการอะไรก็แล้วแต่ต้องค้านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพื นที่ก่อน โดยเฉพาะ

พื นที่จังหวัดพิจิตรเป็นพื นที่น ้าไหลผ่านตามฤดูกาล ควรเก็บน ้าไว้ในพื นที่ให้ได้ตามความต้องการ
ต่อจากนั นธรรมชาติก็จะดูแลธรรมชาติเองท้าให้เกิดความเหมาะสมตามหลักสัปปายะ ๗ คือ มีที่อยู่
อาศัยที่ดี การคมนามคมที่สะดวก การเจรจา ปรึกษาหรารือที่เหมาะสม มีคนที่มีความรู้ความสามารถ 
มีอาหารที่ดี มีฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ในพื นที่๔๘๖ การ
บริหารจัดการน ้ามีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยการปลูกป่าเพ่ือซับ

                                                           
๔๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวทิพย์สุดา  ภูมิพาณิชย์, นักวิชาการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สมาน  งามสนิท, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดส้านักขุนเณร เจ้าคณะอ้าเภอดงเจริญ, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๕ 

น ้าในพื นท่ี๔๘๗ การใช้องค์ความรู้ต่างๆมาใช้ต้องเป็นองค์ความรู้ที่มีความบริสุทธิ์ เพราะทุกวันนี ทฤษฎี
ตะวันตกอย่างเดียวก็ไม่ประสบผลส้าเร็จได้ จึงจ้าเป็นที่จะต้องเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการร่วมกับหลักทฤษฎีของตะวันตก อย่างที่ “พระพรหมบัณฑิต” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พยายามที่จะเติมเต็มส่วนนี เข้าไป คือ การน ้าหลักพุทธศาสนาไปบูรณาการ
ร่วมกับหลักตะวันตกให้เกิดหลักการบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือให้ทันสมัย๔๘๘ ซึ่งการ
บริหารจัดการน ้าถ้ามีการน้าหลักธรรมอ่ืนๆมาร่วมกับหลักสัปปายะ ๗ เช่น หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
มาร่วมด้วยจะสมบูรณ์ขึ น มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ นก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน้าไปพัฒนาในพื นที่
ได้ เพราะการน้าหลักการบริหารมาใช้ให้ครอบคลุม การน้าหลักธรรมมาเชื่อมต่อกับหลักทฤษฎีเพ่ือให้
เกิดความสอดคล้อง เพราะการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าในปัจจุบัน เป็นเรื่องภูมิสังคมที่เปลี่ยนไปจ้าเป็นที่
จะต้องอาศัยธรรมะที่ละเอียดอ่อนเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วย กระบวนการเหล่านี ต้องแก้ไขด้วยหลักธรรม
ที่เหมาะสม๔๘๙ จะท้าให้เกิดรูปแบบที่ชัดเจนโดยการน้าหลักสัปปายะ ๗ มาใช้ และเน้นหลักธรรมอ่ืน
เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการบริหารจัดการน ้าเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หลายๆมิติ๔๙๐ ซึ่งพระราชาในอดีตก็ทรงยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางจักรวรรดิวัตร ๑๒ คือ 
ธรรมอันเป็นพระราชจริยานุวัตร ส้าหรับพระมหาจักรพรรดิ และพระราชาเอกในโลก ทั งนี  โดย
พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนทรงถือและอาศัยธรรมข้อนี เป็นธงชัย ส้าหรับการด้าเนินกุศโล
บายและวิเทโศบาย ๑. ควรอนุเคราะห์คนในราชส้านัก และคนภายนอก ให้มีความสุข ไม่ปล่อยปละ
ละเลย ๒. ควรผูกไมตรีกับประเทศอ่ืน ๓. ควรอนุเคราะห์พระราชวงศานุวงศ์ ๔. ควรเกื อกูลพราหมณ์ 
คหบดี และคฤหบดีชน คือเกื อกูลพราหมณ์และผู้ที่อยู่ในเมือง ๕. ควรอนุเคราะห์ประชาชนในชนบท 
๖. ควรอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้มีศีล ๗. ควรจักรักษาฝูงเนื อ นก และสัตว์ทั งหลายมิให้สูญพันธุ์ ๘. 
ควรห้ามชนทั งหลายมิให้ประพฤติผิดธรรม และชักน้าด้วยตัวอย่างให้อยู่ในกุศลสุจริต ๙. ควรเลี ยงดู
คนจน เพ่ือมิให้ประกอบการทุจริต กุศลและอกุศลต่อสังคม ๑๐. ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์ เพ่ือ
ศึกษาบุญและบาป กุศล และอกุศลให้แจ้งชัด ๑๑. ควรห้ามจิตมิให้ต้องการไปในที่ที่พระมหากษัตริย์
ไม่ควรเสด็จ ๑๒. ควรระงับความโลภมิให้ปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริย์มิควรจะได้ การบริหาร
จัดการน ้าน่าจะน้าหลักสาราณียธรรม ๖ มาใช้ด้วย๔๙๑ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
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๒๔๖ 

น ้าจึงเป็นสิ่งส้าคัญในการด้ารงชีวิต ในประเทศไทยก็เช่นกันการบริหารจัดการน ้าก็เลยต้อง
มีการสร้างอ่างหรือแก้มลิงขึ นมาเพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ โดยการน้าหลักธรรมมาใช้ในการช่วยบริหารจัดการ
น ้า๔๙๒ วิสัยทัศน์ของผู้น้าจึงส้าคัญ เพราะน้าไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนในพื นที่ โดยการ
สร้างแรงจูงใจในการร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติขึ นในพื นที่ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า 
ไม่ให้ท้าลายต้นไม้หรือห้ามพรากของเขียว เพราะต้นไม้เป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ นจากการขาดความรู้เท่าทัน ขาดหิริโอตตัปปะ ขาดสติสัมปชัญญะ ขาด
ปัญญาที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้า ในการใช้น ้า ในการดูแลรักษาน ้า จึงต้องอาศัยหลักธรรมใน
การเข้าไปช่วยโดยการบริหารจัดการน ้าด้วยการด้าเนินตามหลักสัปปายะ ๗ และหลักพุทธธรรมต่างๆ 
เช่น หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วย และการวิเคราะห์เชิง
สถาบันจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดวางหน่วยงานและบทบัญญัติต่างๆให้ชัดเจน๔๙๓ โดยอาศัยการ
วางแผนร่วมกันตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ การจัดองค์กรแบบมีส่วนร่วม ตามหลักสัปปายะ ๗ การจัด
คนเข้าท้างานตามหลักปาปณิกธรรม การจัดงบประมาณตามหลักสุจริต ๓ และหลักหิริโอตตัปปะ 
ออกมาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ๔๙๔ 

ในด้านสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ในการสรุปองค์ความรู้นั นสรุป Model โดยน้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ คือ 

หลักสัปปายะ ๗ ประกอบด้วย ๑) การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ๒) การคมนาคมที่สะดวก ๓) การ
เจรจา ปรึกษาหารือกันที่เหมาะสม ๔) การได้บุคคลที่เหมาะสม ๕) การมีอาหารที่ดีและเพียงพอ ๖) มี
สิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ๗) มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในพื นที่๔๙๕ เรื่องการบริหารจัดการน ้าจะใช้
ทฤษฎีการพัฒนาภาครัฐของชลประทาน ที่ประกอบไปด้วย ๑) การบริหารองค์กรที่ดี คือ การบริหาร
จัดการน ้าให้เกิดความเหมาะสมกับพื นที่ของจังหวัดพิจิตร ๒) การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา 
คือ การกักเก็บน ้าตามฤดูกาล การระบายน ้า และการบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า ในจังหวัดพิจิตร ๓) การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น ้า คือ การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้ใช้น ้าในจังหวัดพิจิตร ๔) ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ การบริหารจัดการน ้ามีผลต่อการด้าเนินชีวิต
ของประชาชนในพื นที่จังหวัดพิจิตร โดยน้าหลักพุทธวิธีมาบูรณาการร่วมกันการบริหารจัดการน ้า
จ้าเป็นที่จะต้องยึดหลักการบริหารทางตะวันตกมาบูรณาการร่วมกับหลักพระพุทธศาสนา เพราะเรามี
วัฒนธรรมแบบชาวพุทธ๔๙๖  
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๒๔๗ 

กล่าวโดยสรุป ในการสรุปองค์ความรู้นั น สรุป Model ให้เป็นของตนเอง โดยประยุกต์ทั ง
หลักธรรม ทฤษฎี จากการศึกษาการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติอย่างชาญฉลาด เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรต่อไป 

สรุปสาระส้าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” สรุปได้ดังนี  
น ้าเป็นเรื่องส้าคัญที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของสรรพสัตว์ การที่จะไปบริหารจัดการน ้าจึง

ต้องเข้าไปศึกษาสภาพพื นที่ก่อนการเข้าไปบริหารจัดการน ้า จึงจ้าเป็นจะต้องศึกษาสภาพพื นที่นั นๆให้
ชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง จะบริหารจัดการน ้าอะไร เพ่ืออะไร ประชาชนในพื นที่เขา
ต้องการแบบไหน หน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร โดยการให้ความส้าคัญเกี่ยวกับสภาพภูมิสังคมที่
แตกต่างกัน การเข้าไปสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรน ้าให้เกิดขึ น โดยอาศัยวิธีการ
บริหารจัดการน ้าตามหลักทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐมาผสมผสานเข้ากับหลักพุทธวิธี คือ 
หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือสร้างความเหมาะสมให้เกิดขึ นในพื นที่นั นๆ โดยเฉพาะการขจัดภัยแล้งเพ่ือให้
ประชาชนมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล นั่นคือเป้าหมายของการบริหาร
จัดการน ้าเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ นแก่สิ่งมีชีวิตทั งมวล 
 
๔.๔ องค์ความรู้ได้รับจาการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ผู้วิจัยค้นพบว่า หลักการบริหารจัดการน ้า และการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในครั งนี  และแสดงให้เห็นเป็นตัว
แบบ (Synthesis Model) โดยสรุปองค์ความรู้ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) สภาพทั่วไปในการบริหาร
จัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร ๒) แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัด
พิจิตรและ ๓) รูปแบบของการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ซึ่งทั ง ๓ ประเด็นนี  
ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ ได้ดังแผนภาพ ๔.๒ ดังนี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 

สภาพทั่วไป
ในการ
บริหาร

จัดการน ้า
ของจังหวัด

พิจิตร ด้านการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น ้า 

ด้านการบริหารองค์กรทีด่ ี

ด้านการบริหารจดัการน ้าและ
การบ้ารุงรักษา 

 

ด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ด้านการปกครอง 

 

สภาพพื นที่ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่้าแม่น ้า
หลายสายไหลผ่าน มีหลายหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบ
ดูแลเรื่องน ้า ไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจน ขาดการรวมแผน
แม่บทหลัก ขาดข้อมูลและผังน ้าในพื นที่ในการบริหาร
จัดการร่วมกัน 

ขาดการมีส่วนร่วมในหลายระดับ เช่น ระดับ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระดับกลุ่มผู้ใช้
น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็งจากผู้ใช้น ้า ขาดข้อตกลงร่วมกัน ยังขาด
จิตส้านึกที่ดี มีความขัดแย้ง มีการแย่งชิงน ้า 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าท่วม น ้าแล้งใน
พื นที่ได้ ขาดการพัฒนาเรื่องน ้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ขาดการเรียนรู้ตัวเองและขาดการใช้พื นที่
สาธารณะประโยชน์ ขาดความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องมาแก้ไขและพัฒนาและขาด
การเปิดเวทีสาธารณะ 

มีปัญหาการจัดเก็บน ้าตามฤดูกาลได้น้อย ท้า
ให้มีน ้าต้นทุนที่ไม่เพียงพอที่จ้าน้ามาบริหารจัดการ 
แหล่งกักเก็บน ้ายังมีไม่เพียงพอ พื นที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่จะใช้ในการกักเก็บน ้าถูกบุกรุก การขุด
ลอกคลองต่างๆยังไม่สามารถเก็บน ้าไว้ได้ เพราะยัง
ขาดฝายที่ใช้กักเก็บน ้าตามล้าคลอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  สรุปสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
 

จากแผนภาพกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร มีบทบาทต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื นที่ หลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการบริหาร
จัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร จึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเกิดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไปท้างาน
ในพื นที่อ่ืนๆ เพราะไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพหรือด้ารงชีวิตอยู่ในพื นที่ได้ตลอดทั งปีเพราะขาดน ้า
นั่นเอง แยกประเด็นที่ส้าคัญได้ดังนี   

ด้านการบริหารองค์กรที่ดี คือ ตามสภาพพื นที่ของจังหวัดพิจิตรมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่้า
แม่น ้าไหลผ่านจึงเป็นพื นที่รับน ้าในฤดูกาลน ้าหลาก ในระดับจังหวัดมีหลายหน่วยงานที่เข้ามา
รับผิดชอบดูแลเรื่องน ้า ไม่มีเจ้าภาพหลักท่ีชัดเจนในการเข้าไปบริหารจัดการน ้าในพื นที่ เพราะเรื่องน ้า
มีพื นที่คาบเก่ียวกันมีผลต่อกัน ทางจังหวัดก็ยังขาดการรวมแผนแม่บทหลักเพราะมีหลายหน่วยงานจึง
มีหลายแผนตามไปด้วย ขาดการจัดท้าข้อมูลและท้าผังน ้าในพื นที่ที่ชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงของข้อมูลน ้า แหล่งน ้า อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการบริหารจัดการน ้าร่วมกัน 



๒๔๙ 

ด้านการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา คือ ในจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาการจัดเก็บน ้าที่
หลากมาตามฤดูกาลได้น้อย จึงท้าให้มีน ้าต้นทุนที่ไม่เพียงพอที่จะน้ามาบริหารจัดการ เพราะยังขาด
แหล่งกักเก็บน ้ายังมีไม่เพียงพอ รวมถึงการใช้พื นที่สาธารณะประโยชน์ในการสร้างแหล่งกักเก็บน ้าก็
ถูกบุกรุกพื นที่จากกลุ่มต่างๆ การบ้ารุงรักษาโดยการขุดลอกคลองต่างๆยังไม่สามารถที่จะเก็บน ้าไว้ได้ 
เพราะยังขาดฝายหรือประตูเปิด-ปิด ที่ใช้กักเก็บน ้าตามล้าคลองนั นๆ ยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้นอก
ฤดูกาลคลองจึงไม่มีน ้าเหลืออยู่  

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น ้า คือ การบริหารจัดการน ้าใน
จังหวัดพิจิตรยังขาดการมีส่วนร่วมในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องน ้า ระดับกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากน ้า ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจาก
ผู้ใช้น ้าที่แท้จริง ขาดข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องน ้าร่วมกัน ยังขาดจิตส้านึกที่ดีในการใช้น ้า รักษาแหล่งน ้า 
และมีความขัดแย้งกันเรื่องน ้าโดยที่มีการแย่งชิงน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการแย่งชิงน ้า
เพ่ือการเกษตร 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรจึงยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่ได้ เพราะขาดเจ้าภาพที่จะด้าเนินการตามแผนแม่บทในการ
พัฒนาเรื่องน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนยังขาดการเรียนรู้ที่จัดการกับพื นที่ตัวเอง ขาดการใช้
พื นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่มีความเก่ียวข้องในเรื่องน ้าที่จะมาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาและขาดการเปิดเวทีสาธารณะที่จะให้ทุก
คนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า  

การน้าหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector 
Management Quality Award) เป็นเกณฑ์ที่ได้ยึดหลักแนวความคิด Core Value ๑๑ ตัว ของ 
Malcolm Baldrige มาเป็นเกณฑ์ในการขับเคลื่อนแนวความคิดในการพัฒนาเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยอาศัยแนวความคิดหลักค่านิยมหลัก (Core Value) 
๑๑ ประการ ดังนี  ๑) การน้าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ๒) ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓) การให้
ความส้าคัญกับพนักงานและคู่ค้า ๔) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า ๕) การมุ่งเน้นอนาคต ๖) ความ
คล่องตัว ๗) การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล ๘) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม ๙) การจัดการโดย
ใช้ข้อมูลจริง ๑๐) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า ๑๑) มุมมองเชิงระบบ เพ่ือให้เกิดการปรับ
ใช้เกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา โดยเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแบ่งออกเป็น ๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ การบริหาร
องค์กรที่ดี หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา หมวดที่ ๓ การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้
น ้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ ๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน๔๙๗ ทั งนี ได้น้าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อ
การบริหารจัดการน ้ามาใช้ให้เกิดความเหมาะสม ความพอดี คือการน้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัย หลักสัปปายะ ๗ มาเป็นส่วนช่วยเสริมในการบริหารจัดการน ้าให้เกิด
ความเหมาะสมขึ น สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๓ – ๔.๖ ได้ดังนี   

 
                                                           

๔๙๗ กรมชลประทาน, เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๔๖), (อัดส้าเนา). หน้า ๓–๕. 



๒๕๐ 

รูปแบบการ
บริหาร

จัดการน ้า
ของจังหวัด

พิจิตร 

ด้านการ
บริหาร

องค์กรที่ดี
ตามหลัก 

สัปปายะ ๗ 

อาวาสสัปปายะ 

- องค์กรตั งอยู่ในพื นที่ที่ดีและเหมาะสม 
- มีสภาพบรรยากาศทั งภายในและภายนอกที่ด ี
- สถานที่มีความสะอาด มีความปลอดภัย 
 

ปุคคลสปัปายะ 

อุตุสัปปายะ 

อิริยปถสัปปายะ 

- องค์กรมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน 
- องค์กรสามารถขับเคลื่อนงานต่างๆได้สะดวก 
- มีองค์กรหรือหน่วยงานย่อยอยู่ในพื นที่ต่างๆ 

- องค์กรตั งอยู่ในภูมิประเทศที่ดีเหมาะต่อการบริหาร
จัดการน ้าในพื นที่ 

- องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน 
- องคก์รมีสภาพบรรยากาศที่ดีปราศจากเสยีงรบกวน 

- องค์กรมีงบประมาณทีเ่พียงพอต่อการบริหารจัดการน ้า 
- บุคลากรไดร้ับอาหารที่ดีมีประโยชนต์่อร่างกาย 
- บุคลากรมีสวัสดกิารที่ดีในการปฏิบัติงาน 

- สามารถเดินทางไปติดต่อองค์กรได้สะดวก 
- สามารถเดินทางจากหน่วยงานไปในพื นที่ได้ทุกทิศ 
- มีสัญลกัษณ์บอกทางในพื นที่ชัดเจน 

- มีการประชุม ปรึกษาหารือกันอย่างสม่้าเสมอ 
- มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
- พูดคุยกันแต่ค ำสัตย์จริง ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

- มีคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการน ้า 
- มีคนที่เป็นคนดี มีศีลธรรม  
- มีคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

โภชนสัปปายะ 

ภัสสสัปปายะ 

โคจรสัปปายะ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ การวิเคราะห์การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ 

 
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗ ดังมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี   
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั งอยู่ในที่เสี่ยง

ภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท้างาน จะต้องมี
สภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กร ส้านักงานมีความสะอาด 
คือ มีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ มีความ
ปลอดภัย โดยที่บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย 
รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ อาคาร 



๒๕๑ 

สถานที่ต้องมีความระเบียบเรียบร้อย คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่
ตลอดไป มีที่อยู่ที่ความมั่นคง ถาวร และแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัยสี่ที่
บริบูรณ์ คือปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ ที่ทราบกันก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศั ย ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม แทจ้ริงแล้วปัจจัยพื นฐานของมนุษย์ก็คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดไปได้ เช่น อากาศ น ้า
ดื่ม เป็นต้น  

ด้านโคจรสัปปายะ คือ สามารถเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ก้าหนดเวลาการเดินทางได้ จากสถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบ
บริการสาธารณะเข้าถึง โดยจากสถานที่ท้างานสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ มีระบบเส้นทางคมนาคม
ที่ดี มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน การเดินทางตั งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานที่ท้างานมีความ
ปลอดภัย 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ บุคลากรที่ท้างานอยู่ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกัน
อย่างสม่้าเสมอ การอยู่ด้วยกันภายในองค์กรจะต้องพูดให้ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด 
การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่ค้าสัตย์ ค้าจริง ต้องสนทนากันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน ต้อง
พูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการท้างาน มีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและพูดคุยกันแต่พอเหมาะ
พอสมควร 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช้านาญ
เฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ต้องกล้า
ตัดสินใจ จะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในสงคมนั นด้วย 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการน้าไปบริหารจัดการ 
บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย สามารถหาอาหารได้ง่ายโดยที่องค์กรจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร จะต้องมีการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้แก่บุคลากรด้วยและต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนในองค์กร 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิประเทศที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท้างานที่ดีด้วย สถานที่นั นต้องปราศจากเสียง
รบกวน ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ มีความปลอดภัยคุกคามต่างๆ มีอากาศที่เหมาะสม
ตามฤดูกาลและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ในองค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมี
เสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆได้สะดวก ต้องมีองค์กรย่อย
ตั งอยู่ในทุกพื นที่โดยมีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ต้องสามารถติดต่อได้ สะดวก รวดเร็ว 
บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอิสระในการด้าเนินชีวิต บุคลากรในองค์กรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น
หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์กรนั นๆ 

 
 



๒๕๒ 

รูปแบบการ
บริหาร

จัดการน ้า
ของจังหวัด

พิจิตร  

ด้านการ
บริหารจัดการ

น ้าและ
บ้ารุงรักษา
ตามหลัก 

สัปปายะ ๗ 

อาวาสสัปปายะ 

- การพัฒนาพื นที่แหล่งจัดเก็บน ้าให้เพียงพอ 
- การขุดลอกคลองต่างๆในพื นที่จังหวัดไว้รองรับน ้า 
- การเก็บน ้าตามฤดูกาลไว้ในพื นที่ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ 

ปุคคลสปัปายะ 

อุตุสัปปายะ 

อิริยปถสัปปายะ 

- ประชาชนมีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
- ประชาชนมีน ้าประกอบอาชีพต่างๆได้ตามฤดูกาล 
- ประชาชนมีแหล่งน ้าที่ดีไว้ใช้ภายในชุมชน 

- มีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากได้อย่างเพียงพอ 
- การพัฒนาแหล่งเก็บน ้าตามฤดูกาลที่เหมาะสม 
- ประชาชนในพื นทีม่ีน ้าใช้ตลอดฤดกูาล 

- จังหวัดมีน ้าไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 
- จังหวัดมีน า้ไว้เพื่อประกอบอาชีพในพื นที่อย่างทั่วถึง 
- จังหวัดมแีหล่งน ้าชุมชนที่เป็นแหล่งน ้าต้นทุนที่ดี 

- ท้าทางระบายน ้าต่างๆในพื นที่จังหวัดให้ใช้งานได้ 
- การก้าจัดวัชพืชหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไปขวางทางไหลของน ้า 
- มีทางระบายน ้าที่ดีจากแหล่งน ้าสาธารณะไปสู่พื นที่ต่างๆ 

- มีการประชุม ปรึกษาหารือกันในเรื่องการขอใช้พื นทีส่าธารณะ 
- มีการประชุม ตกลงเรื่องการใช้น ้าในพื นที่ 
- มีกำรประชุม ตกลงรว่มกันในกำรดูแลแหล่งน  ำในพื นท่ีต่ำงๆ 

- มีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ ในพื นที่จังหวัด 
- มีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ต่างๆอย่างเข้มแข็ง 
- มีปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้น้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเสมอ 

โภชนสัปปายะ 

ภัสสสัปปายะ 

โคจรสัปปายะ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ การวิเคราะห์การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ 

 
จากภาพจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗ มี

รายละเอียดดังต่อไปนี  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่จังหวัดพิจิตรต้องมีการพัฒนา

แหล่งจัดเก็บน ้าให้ดีเพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาลคือน ้าหลาก จะต้องมีการขุดลอกคลองหรือแหล่งน ้า
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือการเก็บน ้าไว้ในพื นที่บางพื นที่ต้องมีการสร้าง
ฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยกหรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่ ประชาชนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่ง
น ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษาระบบนิเวศป่าต้นน ้าและ
จะต้องมีการฟื้นฟูแหล่งน ้าเดิมท่ีมีอยู่ในพื นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 



๒๕๓ 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้
สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้วยการก้าจัดวัชพืชในพื นที่แหล่งน ้าเพราะวัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้าไหล
ไม่สะดวก มีพื นที่กระจายน ้าออกหรือคลองระบายน ้าเพ่ือให้น ้ามีทางไปได้ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้าเข้า
และทางน ้าออกน ้าจะได้ไม่เน่าเสีย ต้องมีน ้าในคลองไหลตลอดฤดูกาล ในคลองบางพื นที่ต้องมีประตู
ระบายน ้า เพ่ือใช้กักน ้าไว้ใช้นอกฤดูและประชาชนต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าในพื นที่นั นได้สะดวก 

ด้านภัสสสัปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอใช้พื นที่
สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือจะได้มีการจัดเก็บน ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ ประชาชนจะต้องมี
ข้อตกลงการใช้น ้าร่วมกัน มีข้อปฏิบัติร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่ในชุมชน ต้องมีกรอบเวลาใน
การระบายน ้าไปตามพื นที่ ต้องมีการเสวนาพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่งน ้า เพ่ือ
สร้างแหล่งน ้าต้นทุนเพ่ิมขึ นในชุมชน 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ 
ขึ นมาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน ้า เช่น มีผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและ
ให้ข้อมูลพื นที่ท่ีถูกต้อง การได้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้องมาบริหารจัดการน ้าต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ามาร่วมด้วยและต้องหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น ้าเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาด้วย 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือประกอบอาชีพ มีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ 
ประชาชนต้องได้รับน ้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อการอุปโภค ประชาชนมีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้า
ที่มีอยู่ในพื นที่นั นได้ ต้องมีน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่โดยอาศัยการดูแล
รักษาให้มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื นที่ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน  

ด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก นอกฤดูฝนต้องมีการ
พัฒนาแหล่งเก็บน ้ าที่มีอยู่ เดิมตามธรรมชาติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลในคลองตามธรรมชาติ ประชาชนต้องมีน ้าใช้ทุกฤดูกาล มีการ
เพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล เช่น การปลูกพืชใช้น ้าน้อยหลังฤดูฝน ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมนอก
ฤดูกาล ก็จะท้าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นท่ีได้ทุกฤดูกาล  

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน ้าในการประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน ้าใช้ภายใน
ชุมชน มีระบบการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ ในชุมชนมีน ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงสายน ้า
ต่างๆ ให้น ้าสามารถไหลไปบรรจบกันได้ตามธรรมชาติและประชาชนได้ใช้น ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 

 



๒๕๔ 

 
แผนภาพที่ ๔.๕  การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามหลักสัปปายะ ๗ 
 
จากภาพจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗ 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนในพื นท่ีนั นต้องเสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกัก

เก็บน ้าด้วยการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลแหล่งน ้าสาธารณะ
ร่วมกัน ในเบื องต้นต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น การบุกรุกพื นที่ การขุด การถม หรือทิ งสิ่ง
ปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั นๆ ต้องมีการสร้างทางน ้าให้สามารถไหลไปเชื่อมกันได้ตามธรรมชาติ โดยที่
ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะอันเป็นต้นเหตุของการขวางทางไหลของน ้าเป็นการ
ป้องกันการเอ่อล้นของน ้าในแม่น ้า ล้าคลองด้วย ประชาชนจึงต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับพื นที่
หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า เช่น ในพื นที่ลุ่มจะต้องปลูกบ้านยกพื นสูง หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใน
พื นที่ที่น ้าไหลผ่าน ที่อาจท้าให้เกิดความเสียหายตามมา เป็นต้น 

รูปแบบการ
บริหารจัดการ
น ้าของจังหวัด
พิจิตร ด้าน

การมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้ใช้

น ้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ตามหลัก 

สัปปายะ ๗ 

อาวาสสัปปายะ 

- ประชาชนต้องเสียสละพื นที่บางส่วนเพื่อสร้างแหล่งน ้าของตังเอง 
- ประชาชนสร้างบ่อกักเก็บน ้าไว้ในพื นที่ที่เหมาะสม 
- ประชาชนเข้าไปช่วยกันดูแลแหล่งน ้าสาธารณะต่างๆ 

ปุคคลสปัปายะ 

อุตุสัปปายะ 

อิริยปถสัปปายะ 

- กลุ่มต่างๆมีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
- กลุ่มต่างๆได้รับการจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียมกัน 
- กลุ่มต่างๆได้ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวมอย่างสม่้าเสมอ 

- กลุ่มต่างๆช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศ 
- กลุ่มต่างๆมีการปลูกป่าชุมชนขึ นในพื นที่อย่างเหมาะสม 
- กลุ่มต่างๆมกีารปรับเปลี่ยนการใช้ชีวติในพื นที่ให้เกิดความ

เหมาะสมกับฤดกูาล 

- กลุ่มต่างๆได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน 
- กลุ่มต่างๆชว่ยกันดแูลรกัษาแหล่งน ้าสาธารณะที่อยู่ในพื นที ่
- กลุ่มต่างๆ มีน ้าส้าหรับการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ 

- ประชาชนต้องช่วยกันก้าจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ขวางทางน ้า 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างทางระบายน ้าเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมกับพื นที่ 
- ประชาชนช่วยกนัดูแลประตูเปิดปิดน ้าให้สามารถใช้งานได ้

- ประชาชนเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกันทุกครั ง 
- ประชาชนมีข้อตกลงเรื่องการใช้น ้าร่วมกัน 
- ประชาชนมีกำรเข้ำไปดูแลรักษำแหล่งน  ำร่วมกัน 

- ประชาชนมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าอย่างเป็นรูปธรรม 
- ได้คนที่ผ่านการคัดเลือกจากชุมชนเข้ามาท้างานร่วมกัน 
- ได้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการน ้าร่วมกัน 

โภชนสัปปายะ 

ภัสสสัปปายะ 

โคจรสัปปายะ 



๒๕๕ 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ ประชาชนจะต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวา 
หญ้า ขยะมูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ช่วยลดปัญหาน ้าเอ่อล้นตลิ่ง ควรมีการสร้างทางระบาย
น ้าให้เหมาะกับพื นที่ เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้าง
สะพาน ให้เหมาะสมกับพื นที่ด้วย จะต้องเข้าไปดูแลประตูเปิด-ปิดน ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
โดยการอาศัยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือลดปัญหาการ
เสียหายเมื่อถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที การจัดการพื นที่แหล่งน ้าให้สะอาดก็
เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญเพราะน ้าที่ไหลผ่านไปจะได้ไม่เน่าเสีย ในพื นที่นั นก็สามารถมีน ้าที่ดีมีคุณภาพไว้
ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นกัน เช่น การไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้าไหล หรือไปขวาง
เส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ในพื นที่ต้องสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไม่มีอุปสรรค
เรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้าสามารถไปได้หมด เมื่อมีการจัดการน ้าแล้วต้องสามารถ
เดินทางไปได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทางเดิน ไม่สร้างทางไปขวางทางน ้า คือ ต้องท้าให้
การเดินทางทั งคู่สอดคล้องกันด้วย ไม่ไปขัดขวางซึ่งกันและกัน 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า จะต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่อง
การใช้น ้าร่วมกันในพื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเองเพ่ือสร้างความเสมอภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้ง
ได้ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษาแหล่งน ้าร่วมกันเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้น ้า
ต้องมีข้อตกลงในการดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่กลุ่มร่วมกันเพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่มใช้
น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้าเพราะฉะนั นจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่ต้น
น ้ากับปลายน ้าด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการพัฒนาแหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับ
ประชาชนในพื นที่ด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนา
แหล่งน ้าร่วมกันด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีมติร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ ใน
บางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอคืนพื นที่สาธารณะของชุมชน จากปัญหาการบุกรุกที่ของ
บางพื นที่ การเข้าไปเจรจาย่อมเป็นทางออกที่ดีที่ควรน้ามาใช้ แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้องอาศัย
คนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วยถึงจะส้าเร็จ 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ จะต้องมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีอ้านาจหน้าที่ในการท้างานให้ชัดเจนขึ น โดยเป็นคนที่มาจากพื นที่นั นๆ บุคคลที่
เหมาะสมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนขึ นมา มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้า
ชุมชน รู้จักพื นที่ รู้จักชุมชน เป็นต้น เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก หรือ ต้องเป็นผู้น้าชุมชน 
เป็นผู้น้าท้องที่ เป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะกลุ่มคนเหล่านี ได้รับเลือกจากประชาชนในพื นที่มาแล้ว ซึ่งคนที่
เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสาที่จะ
ท้างานเพ่ือชุมชน 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มต่างๆต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล ้าทาง
สังคมจากเรื่องการใช้น ้าเพื่อการด้ารงชีวิต กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องช่วยกันดูแลรักษา
แหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับการประกอบอาชีพตลอดฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกพืช
ตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าในฤดูกาลและนอกฤดูได้อย่ าง



๒๕๖ 

เหมาะสม ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสมดุลทั งพืชและสัตว์  เป็นการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปในพื นที่นั นด้วย จะได้มีแหล่งอาหารของชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการใน
การอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหารของคนในพื นที่  สามารถท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพใน
พื นทีน่ั นได้ตามความเหมาะสม 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและ
รักษาระบบนิเวศชุมชนให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นก็ยังสามารถอยู่ได้ ต้องมี
การปลูกป่าชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถ้าท้าเกษตรต้องปรับวิธีการให้เข้ากับ
พื นที่ทางธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ น
จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่นั นส้าคัญ เช่น บางพื นที่น ้าท่วมขัง
เป็นประจ้าก็สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน จะต้องเก็บน ้าไว้ในพื นที่เองด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ นเมื่อฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอก
ฤดูกาล หรือ การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้าหลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็สามารถ 
ที่จะมีแหล่งน ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น ควรเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชุมชน โดยการเข้าไป
ฟ้ืนฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้งเข้าไปขุดลอกคลองหรือแหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้าใน 
ฤดูฝน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้เกิดความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ต้องลดการเผาขยะ  
มูลฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางในนาข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทาง
อากาศและส่งผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกด้วย 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆ กัน ทุกกลุ่ม
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง 
การดูแลพื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับภาครัฐเมื่อภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิงในฤดูน ้าหลาก 
จะต้องมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่มปลูก
แตงโม กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาวประดิษฐ์ และต้องค้านึงถึงการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะน ้าท่ีมีอยู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่ความต้องการในปัจจุบันมีมากกว่า ควรคิดก่อนใช้และหลังจาก
ใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า ต้องท้าแผนน ้าชุมชนร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของ
โครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ น  ต้องพัฒนาให้เป็นชุมชนที่
ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้าใน
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
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รูปแบบ
การบริหาร
จัดการน ้า
ของจังหวัด
พิจิตร ด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
ตามหลัก 

สัปปายะ ๗ 

อาวาสสัปปายะ 

- ในระดับจังหวัดและชุมชนมีคณะท้างานที่ชัดเจน 
- ในพื นที่ต่างๆมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของตัวเอง 
- ประชาชนในพื นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร 
 

ปุคคลสปัปายะ 

อุตุสัปปายะ 

อิริยปถสัปปายะ 

- ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
- ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข 
- ประชานสามารถปรับตัวตามธรรมชาติที่เกิดขึ นใน

พื นที่นั นได้ 

- จังหวัดมีการจัดเก็บน ้าตามฤดูกาล เช่น น ้าฝน น ้าหลาก 
- ในพื นที่จังหวัดมีสภาพภูมิอากาศที่ดี 
- ในพื นที่ของจังหวัดมีน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 

- ในพื นที่มีแหล่งน ้าเป็นของตนเอง 
- ประชาชนสามารถประกอบอาชีพในพื นที่ได้ 
- ประชาชนมีน า้ส้าหรับอุปโภคบริโภค 

- ภายในจังหวัดมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี 
- ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้สะดวกสบาย 
- ประชาชนมกีารจัดท้าผังน ้าชุมชนในพื นที ่

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน 
- ประชาชนมีความสามัคคีไม่ว่าร้ายกันต่อกัน  
- มีการพูดคุย เจรจาเพื่อขจัดปัญหาความขดัแย้งต่างๆ 

- ต้องเป็นบุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
- บุคคลนั นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
- บุคคลนั นต้องมหีลักธรรมาภิบาลในการท้างาน 

โภชนสัปปายะ 

ภัสสสัปปายะ 

โคจรสัปปายะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี คือ หน่วยงานหรือ

องค์กร จะต้องมีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายใน
การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชนก็ต้องมีน ้าในการอุปโภคบริโภค มีน ้าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนโดยมีเครือข่ายการบริหารจัดการน ้า
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้โดยอาศัยน ้าที่มีอยู่ จึงต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพราะการมีน ้าต้นทุน
ที่เพียงพอก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเอง
ได้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ในคูคลองหรือแหล่งน ้าต้องมีประตูเปิด -ปิดเพ่ือระบายน ้าใน 
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ล้าคลองต่างๆ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั นเป็น
สิ่งที่เหมาะต่อการใช้ชีวิต โดยการมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืนในพื นที่เป็นการด้าเนินรอยตาม 
เครือข่ายการบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่าง
ยั่งยืน 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ ในพื นที่จะต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้าผังน ้า
ระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน ้าอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่
ด้วย จะต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึงทุกพื นที่ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถ
เดินทางไปประกอบอาชีพได้สะดวกสบาย ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้องสามารถเดินทาง
ไปได้สะดวก ต้องมีคูคลองที่ดีสามารถใช้งานได้ไม่ใช่มีคลองไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว ต้องมี
คลองที่สามารถเก็บน ้าได้ด้วยและจะต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า ต้องมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมี
จิตใจที่มีความเอื อเฟ้ือต่อกัน ไม่ว่าร้ายกัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน ทุกคน
ต้องมีความเมตตาต่อกัน ต้องมีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย ด้วยการเจรจาก่อน
เป็นเบื องต้น เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไปในทางเดียวกันด้วยโดยอาศัยการ
ประชุม พุดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือที่จะได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาองค์กรหรือ
พัฒนาพื นที่ต่อไป 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีอ้านาจสั่งการหน่วยงานต่างๆในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคนนั นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง ไม่เอา
รัดเอาเปรียบคนอ่ืน ในคณะท้างานต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหา
ในเชิงพื นที่อย่างแท้จริงและคนที่เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร 
เพราะการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ นกับคนหมู่มาก จึงต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมา
ท้างาน เช่น เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่ายลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน 
จะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆและมีอ้านาจท้างานในพื นที่ที่ชัดเจน 

ด้านโภชสัปปายะ คือ ทุกพื นที่ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของตนเอง ในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั งปี ประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าที่ดี มีพื นที่
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานาชนิด เช่น ท้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ ที่จะสามารถ
น้าไปประกอบอาหารและสร้างรายได้ด้วย ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างอาหารชุมชนได้
อีกทางหนึ่งเช่นกัน การบริหารจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การสร้างพื นที่อาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติได้ด้วย 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้ได้ตามฤดูกาลและ
ชุมชนจะมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียง
พอที่จะสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดฤดูกาล ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการปรับตัว
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อยู่กับฤดูกาลได้ที่เกิดขึ นได้อย่างดี หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้า
เชิงนิเวศ เช่น ในพื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ นเพราะ
การมีแหล่งน ้าในพื นที่ส่งผลให้สภาพบรรยากาศที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้ประชาชนในพื นที่นั นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้จากน ้าได้ ประชาชน
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าและทุกคนได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียม
และเพียงพอ ประชาชนต้องใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของ
ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ โดยการน้อมน้ามาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวตามธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้าน
จะสามารถปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนเวลาที่น ้าหลากมา ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน
เพ่ือให้มีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้ประโยชน์จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ ทุกอย่างในธรรมชาติสามารถที่จะเดินไป
ด้วยกันได้อย่างปกติก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการอาศัยระบบ
การบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ้านาจหน้าที่ในด้านนี เพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้นคือการได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต 

ดังนั น ในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร การบริหารจัดการน ้าหลักทฤษฎีการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา มาเป็นหลักในการท้างาน 
โดยน้าหลักสัปปายะมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การบริหารจัดการน ้ามีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพที่ ๔.๗ ดังนี  



๒๖๐ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ กระบวนการบริหารจัดการน ้า 
 

จากแผนภาพกล่าวได้ว่า การน้าหลักทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา มาประยุกต์ใช้กับหลักสัปปายะนั นสามารถอธิบายได้ว่า ในการบริหาร
จัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรนั น ได้น้าหลักทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝ่าย
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา คือ การบริหารองค์กรที่ดี การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา การมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลสัมฤทธิ์ของงาน มาเป็นกระบวนการในการบริหาร
จัดการน ้าโดยน้าหลักสัปปายะ ๗ ประการ คือ มีทีอ่ยู่เหมาะสม มีการคมนาคมที่สะดวก มีการประชุม
หารือสม่้าเสมอ มีบุคคลที่มีความสามรถ มีอาหารที่ดีและเพียงพอ มีสิ่งแวดล้อม มีความเป็นอยู่ที่ดี 
เพ่ือให้การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรมีประสิทธิภาพ เพราะน ้าเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญ
ต่อการด้ารงชีวิตของสรรพสัตว์ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันเมื่อน้าหลักทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา มาประยุกต์ใช้กับหลักธรรมแล้วก่อให้เกิดการบริหารจัดการน ้าที่ก่อให้เกิด
ความเหมาะสม ตั งแต่ การบริหารองค์กรที่ดีตามความเหมาะสม ๗ ประการ การบริหารจัดการน ้า
และบ้ารุงรักษาตามความเหมาะสม ๗ ประการ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามความเหมาะสม ๗ ประการ และผลสัมฤทธิ์ของงานตามความเหมาะสม ๗ ประการ จากที่กล่าว
มาทั งหมดผู้วิจัยได้สรุปสังเคราะห์การบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ได้ดัง
แผนภาพที่ ๔.๘ ดังนี  

การบริหารจัดการน ้า 

ทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ของฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษา 

๑. การบริหารองค์กรที่ด ี
๒.การบริหารจัดการน ้าและ

บ้ารุงรักษา 
๓. การมีส่วนร่วมของกลุม่ผู้ใช้

น ้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔.ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หลักสัปปายะ ๗ 
๑. มีที่อยู่เหมาะสม 
๒. มีการคมนาคมที่สะดวก 
๓. มีการประชุมหารือ

สม่้าเสมอ 
๔. มีบุคคลที่มีความสามารถ 
๕. มีอาหารที่ดีและเพียงพอ 
๖. มีสิ่งแวดล้อมที่ด ี
๗. มีความเป็นอยู่ที่ดี 

การบริหาร
จัดการน ้าของ
จังหวัดพิจิตร 

การบริหารองค์กรที่ดีด้วย
หลักสัปปายะ 

 

หลักการบริหารจัดการน ้า 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ด้วยหลักสัปปายะ 

การบริหารจัดการน ้าและ
บ้ารุงรักษาด้วยหลักสัปปายะ 

การมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้ใชน้ ้าและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลกัสัปปายะ  

การบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 



๒๖๑ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
 
 
 

ทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ของฝ่ายส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษา 

๑. การบริหารองค์กรที่ด ี
๒.การบริหารจัดการน ้า

และบ้ารุงรักษา 
๓. การมีส่วนร่วมของกลุม่

ผู้ใช้น ้าและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๔.ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

หลักสัปปำยะ ๗ 

๑. มีทีอ่ยู่ที่เหมาะสม 
๒. มีการคมนาคมที่สะดวก 
๓. มีการประชมุหารอื

สม่้าเสมอ 
๔. มีบุคคลที่มี

ความสามารถ 
๕. มีอาหารที่ดแีละ

เพียงพอ 
๖. มีสิ่งแวดล้อมที่ด ี
๗. มีความเป็นอยู่ที่ด ี

สังเคราะหก์ารบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี
ของจังหวัดพิจิตร 

 

รูปแบบการบริหารจัดการน ้า
ตามหลักพุทธวิธีของจังหวัด

พิจิตร 

ด้านอาวาสสัปปายะ 

ด้านโคจรสัปปาย 

ด้านภัสสสัปปายะ 

ด้านปุคคลสัปปายะ 

ด้านโภชนสัปปายะ 

ด้านอุตุสัปปายะ 

ด้านอิริยปถสัปปายะ 

มีเจ้าภาพรับผิดชอบในพื นที่และ
มีแหล่งน ้าชุมชนที่ดีมีคุณภาพ 

ในพื นที่มีระบบคมนาคมทั งทางบก
และทางน ้าสะดวกสบาย 

ทุกระดับมีการประชุม หารือ
อย่างสม่้าเสมอเพื่อท้าข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า 

มีคนที่มีความรู้ความสามารถ
และมีทีมงานที่ดีเข้ามาท้างาน
ร่วมกัน 

จังหวัดมีแหล่งน ้าตั งอยู่ในพื นที่ที่
เหมาะสมและสามารถกักเก็บน ้า
ตามฤดูกาลไว้ได้ 

องค์กรมี งบประมาณในการ
พัฒนาแหล่งน ้าให้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

อ ง ค์ ก ร มี เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและสามารถเชื่อมโยง
แหล่งน ้าในพื นที่อย่างเป็นระบบ 

ประชาชนเสียสละพื นที่บางส่วนใน
การสร้างแหล่งน ้าต้นทุนในพื นที่ 

ประชาชนช่วยกันดูแลพื นที่แหล่งน ้า
สาธารณะและจัดท้าผังน ้าชุมชนใน
พื นที่ของตนเอง 

มีการประชุมพูดคุยของกลุ่มต่างๆ 
เพื่อให้ เกิดข้อตกลงร่วมกันใน
ระดับพื นที่ 

มีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมาและ
ได้คนที่มีความเหมาะสมเข้าไป
เป็นตัวแทน 

ประชาชนได้ใช้น ้าเท่าเทียมกัน
และมีน ้าประกอบอาชีพได้ทุก
ฤดูกาล 

ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย 

หน่วยงานเกิดการบูรณาการการ
ท้างานร่วมกันและประชาชนใน
พื นที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 



๒๖๒ 

จากแผนภาพดังกล่าว การบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี คือ การบริหารจัดการน ้าด้วย
ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ภายใต้การใช้
หลักสัปปายะ ๗ คือหลักความเกื อกูลกัน ความเหมาะสมกันในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ของ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือการจัดหาน ้า การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและการรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แบ่ง
ออกเปน็ ๔ ด้าน คือ  

๑.  ด้านการบริหารองค์กรที่ดี องค์กรมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั งอยู่ในที่เสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท้างาน จะต้องมี
สภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กร ส้านักงานต้องมีความ
สะอาด คือ มีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ มี
ความปลอดภัย โดยที่บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย 
รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ อาคาร 
สถานที่ต้องมีความระเบียบเรียบร้อย คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่
ตลอดไป มีที่อยู่ที่ความมั่นคง ถาวร และแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัยสี่ที่
บริบูรณ์ คือปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม แท้จริง
แล้วปัจจัยพื นฐานของมนุษย์ก็คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดไปได้ คือ อากาศ และน ้าดื่ม  

องค์กรที่ดีสามารถเดินทางสัญจรไปได้สะดวก รวดเร็ว สามารถก้าหนดเวลาการเดินทางได้ 
จากสถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบบริการสาธารณะเข้าถึง โดยจาก
สถานที่ท้างานสามารถเดนิทางไปได้ทุกทิศ มีระบบเส้นทางคมนาคมที่ดี มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทาง
ชัดเจน การเดินทางตั งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานที่ท้างานมีความปลอดภัย บุคลากรที่ท้างานอยู่
ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ การอยู่ด้วยกันภายในองค์กรจะต้องพูดให้
ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่ค้าสัตย์ ค้าจริง ต้องสนทนา
กันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน ต้องพูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการท้างาน มีการสื่อสารที่เข้าใจ
ตรงกันทุกฝ่ายและพูดคุยกันแต่พอเหมาะพอสมควร บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีความช้านาญเฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาล
ไกล ต้องกล้าตัดสินใจ จะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีจิตใจ
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในสงคมนั นด้วย  

องค์กรมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการน้าไปบริหารจัดการ บุคลากรในองค์กรจะได้รับ
อาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สามารถหาอาหาร
ได้ง่ายโดยที่องค์กรจะมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร จะมีการส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้แก่
บุคลากรด้วยและต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนในองค์กร องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิประเทศ
ที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท้างานที่ดีด้วย 
สถานที่นั นต้องปราศจากเสียงรบกวน ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ มีความปลอดภัย
คุกคามต่างๆ มีอากาศที่เหมาะสมตามฤดูกาลและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ในองค์กรจะต้องมี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนงาน
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ต่างๆได้สะดวก ต้องมีองค์กรย่อยตั งอยู่ในทุกพื นที่โดยมีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน สามารถ
ติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว บุคลากรในองค์กรจะได้รับอิสระในการด้าเนินชีวิต บุคลากรในองค์กรจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ นหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์กรนั นๆ 

๒.  ด้านการบริหารจัดการน ้าและการบ้ารุงรักษา ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่จังหวัด
พิจิตรมีการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน ้าให้ดีเพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาลคือน ้าหลาก จะต้องมีการขุดลอก
คลองหรือแหล่งน ้าต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพ่ือการเก็บน ้าไว้ในพื นที่บาง
พื นที่ต้องมีการสร้างฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยกหรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่ ประชาชนจะต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษาระบบ
นิเวศป่าต้นน ้าและจะมีการฟื้นฟูแหล่งน ้าเดิมท่ีมีอยู่ในพื นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

จะมีการขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้วยการก้าจัดวัชพืช
ในพื นที่แหล่งน ้าเพราะวัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก มีพื นที่กระจายน ้าออกหรือคลอง
ระบายน ้าเพ่ือให้น ้ามีทางไปได้ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้าเข้าและทางน ้าออกน ้าจะได้ไม่เน่าเสีย ต้องมีน ้า
ในคลองไหลตลอดฤดูกาล ในคลองบางพื นที่ต้องมีประตูระบายน ้า เพ่ือใช้กักน ้าไว้ใช้นอกฤดูและ
ประชาชนต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าในพื นที่นั นได้สะดวก ต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอ
ใช้พื นที่สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือจะได้มีการจัดเก็บน ้า
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้ท่ีมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ ประชาชนจะมี
ตกลงการใช้น ้าร่วมกัน มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่ในชุมชน มีข้อตกลงในการระบายน ้า
ไปตามพื นที ่มีการเสวนาพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่งน ้าเพ่ือสร้างแหล่งน ้าต้นทุนเพ่ิมขึ น
ในชุมชน  

มีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ ขึ นมาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยมี
กลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า เช่น มีผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการพื นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและให้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้อง การได้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้อง
มาบริหารจัดการน ้าต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ามาร่วมด้วยและต้อง
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา
ด้วย เพื่อให้ประชาชนมีน ้าในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีน ้าเพ่ือประกอบ
อาชีพ มีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ ประชาชนได้รับน ้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อการอุปโภค ประชาชน
มีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้าที่มีอยู่ในพื นที่นั นได้ มีน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
พื นที่โดยอาศัยการดูแลรักษาให้มีน ้าในพื นท่ีตลอดทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื นที่
ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน มีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก นอกฤดูฝนมีการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่มี
อยู่เดิมตามธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลใน
คลองตามธรรมชาติ  

ประชาชนมีน ้าใช้ทุกฤดูกาล มีการเพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล เช่น การปลูกพืชใช้น ้าน้อย
หลังฤดูฝน ประชาชนมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลก็จะท้าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นที่ได้ทุก
ฤดูกาล และให้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน ้าในการ
ประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน ้าใช้ภายในชุมชน มีระบบการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ ในชุมชนมี
น ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงสายน ้าต่างๆ ให้น ้าสามารถไหลไปบรรจบกันได้ตาม
ธรรมชาติและประชาชนได้ใช้น ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 
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๓.  ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประชาชนในพื นที่นั นต้อง
เสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน ้าด้วยการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง  ประชาชนต้องมี 
ส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน ในเบื องต้นต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น 
การบุกรุกพื นที่ การขุด การถม หรือทิ งสิ่งปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั นๆ ต้องมีการสร้างทางน ้าให้
สามารถไหลไปเชื่อมกันได้ตามธรรมชาติ โดยที่ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะอัน
เป็นต้นเหตุของการขวางทางไหลของน ้าเป็นการป้องกันการเอ่อล้นของน ้าในแม่น ้าล้าคลองด้วย  

ประชาชนจึงต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับพื นที่หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า 
เช่น ในพื นที่ลุ่มจะต้องปลูกบ้านยกพื นสูง หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื นที่ที่น ้าไหลผ่าน ที่อาจท้าให้เกิด
ความเสียหายตามมา ประชาชนจะต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวา หญ้า  
ขยะมูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ช่วยลดปัญหาน ้าเอ่อล้นตลิ่ง ควรมีการสร้างทางระบายน ้าให้
เหมาะกับพื นที่ เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้างสะพาน  
ให้เหมาะสมกับพื นที่ด้วย จะต้องเข้าไปดูแลประตูเปิด-ปิดน ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการ
อาศัยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือลดปัญหาการเสียหาย
เมื่อถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที  

การจัดการพื นที่แหล่งน ้าให้สะอาดก็เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญเพราะน ้าที่ไหลผ่านไปจะได้ไม่เน่าเสีย 
ในพื นที่นั นก็สามารถมีน ้าที่ดีมีคุณภาพไว้ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นกัน เช่น การไม่สร้าง
อาคารไปขวางทางน ้าไหล หรือไปขวางเส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ในพื นที่ต้องสามารถที่จะ
เดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้าสามารถไปได้หมด เมื่อมี
การจัดการน ้าแล้วต้องสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทางเดิน ไม่สร้างทาง
ไปขวางทางน ้า คือ ต้องท้าให้การเดินทางทั งคู่สอดคล้องกันด้วย ไม่ไปขัดขวางซึ่งกันและกัน  
การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติร่วมกัน 
มิใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า  

จะต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่องการใช้น ้าร่วมกันในพื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเองเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้งได้ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษาแหล่งน ้า
ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้น ้าต้องมีข้อตกลงในการดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่กลุ่มร่วมกัน
เพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่มใช้น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้าเพราะฉะนั น
จึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่ต้นน ้ากับปลายน ้าด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการ
พัฒนาแหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับประชาชนในพื นท่ีด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการ
ท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนาแหล่งน ้าร่วมกันด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียต้องมี
มติร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ ในบางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอคืนพื นที่สาธารณะ
ของชุมชน  

จากปัญหาการบุกรุกที่ของบางพื นที่ การเข้าไปเจรจาย่อมเป็นทางออกที่ดีที่ควรน้ามาใช้ 
แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วยถึงจะส้าเร็จ จะต้องมีการ
จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และมีอ้านาจ หน้าที่ในการท้างานให้
ชัดเจนขึ น โดยเป็นคนที่มาจากพื นที่นั นๆ บุคคลที่เหมาะสมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนขึ นมา  
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้าชุมชน รู้จักพื นที่ รู้จักชุมชน เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่
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ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักหรือต้องเป็นผู้น้าชุมชน เป็นผู้น้าท้องที่ เป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะกลุ่มคนเหล่านี ได้รับ
เลือกจากประชาชนในพื นที่มาแล้ว ซึ่งคนที่เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก  
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสาที่จะท้างานเพ่ือชุมชน กลุ่มต่างๆต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีความเหลื่อมล ้าทางสังคมจากเรื่องการใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับการประกอบสัมมาอาชีพตลอด
ฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าใน
ฤดูกาลและนอกฤดูได้อย่างเหมาะสม ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสมดุลทั งพืช
และสัตว์ เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปในพื นที่นั นด้วย จะได้มีแหล่งอาหารของชุมชนที่
เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหารของคนในพื นที่ 
สามารถท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพในพื นนั นได้ตามความเหมาะสม  

กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศชุมชน
ให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นก็ยังสามารถอยู่ได้ ต้องมีการปลูกป่าชุมชน  เพ่ือ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถ้าท้าเกษตรต้องปรับวิธีการให้เข้ากับพื นที่ทางธรรมชาติหรือ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่นั นส้าคัญ เช่น บางพื นที่น ้าท่วมขังเป็นประจ้าก็
สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน จะต้องเก็บน ้าไว้ในพื นที่เองด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นเมื่อ
ฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอกฤดูกาล หรือ 
การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้าหลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็สามารถที่จะมีแหล่ง
น ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น  

ควรเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชุมชน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้ง 
เข้าไปขุดลอกคลอง หรือแหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้าในฤดูฝน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้
เกิดความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ต้องลดการเผาขยะมูลฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางใน 
นาข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทางอากาศและส่งผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกด้วย 
กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน ้า
อย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆ กัน ทุกกลุ่มจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น 
กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง การดูแลพื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐเมื่อภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิงในฤดูน ้าหลาก จะต้องมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือ
สร้างอาชีพเสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่มปลูกแตงโม กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาว
ประดิษฐ์ และต้องค้านึงถึงการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน ้าที่มีอยู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่
ความต้องการในปัจจุบันมีมากกว่า ควรคิดก่อนใช้และหลังจากใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า ต้องท้าแผนน ้า
ชุมชนร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของโครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ น ต้องพัฒนาให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้าในชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
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๔.  ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์กรมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี คือหน่วยงานหรือองค์กร 
จะต้องมีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายในการ
บริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชนก็ต้องมีน ้าในการอุปโภคบริโภค มีน ้าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนโดยมีเครือข่ายการบริหารจัดการน ้า
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้โดยอาศัยน ้าที่มีอยู่ จึงต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพราะการมีน ้าต้นทุน
ที่เพียงพอก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเอง
ได้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ในคูคลองหรือแหล่งน ้าต้องมีประตูเปิด-ปิด เพ่ือระบายน ้าใน 
ล้าคลองต่างๆ  

ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั นเป็นสิ่งที่
เหมาะต่อการใช้ชีวิต โดยการมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืนในพื นที่เป็นการด้าเนินรอยตาม เครือข่าย
การบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน  
ในพื นที่จะต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้าผังน ้าระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือ
เชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน ้า
อย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่ด้วย จะต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึง
ทุกพื นที่ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้
สะดวกสบาย ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้องสามารถเดินทางสัญจรไปได้สะดวก ต้องมี 
คูคลองท่ีดีสามารถใช้งานได้ไม่ใช่มีคลองไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว ต้องมีคลองที่สามารถเก็บน ้า
ได้ด้วย และจะต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ  

ทุกภาคส่วนมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย
การเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมีจิตใจที่มีความเอื อเฟ้ือต่อกัน 
ไม่ว่าร้ายกัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน ทุกคนต้องมีความเมตตาต่อกัน ต้อง
มีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย ด้วยการเจรจาก่อนเป็นเบื องต้น เมื่อมีข้อตกลง
ร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไปในทางเดียวกันด้วยโดยอาศัยการประชุม พุดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ  
เพ่ือที่จะได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาพื นที่ต่อไป  

คนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าต้องมีความรู้ความสามารถ มีอ้านาจสั่งการหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน ้า
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ในคณะท้างาน
ต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหาในเชิงพื นที่อย่างแท้จริงและคนที่
เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร เพราะการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่
เกิดขึ นกับคนหมู่มาก จึงต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมาท้างาน เช่น เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่าย
ลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน จะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆ และมี
อ้านาจท้างานในพื นที่ที่ชัดเจน ทุกพื นที่ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของตนเอง ในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั งปี ประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับ



๒๖๗ 

อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าที่ดี มีพื นที่
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานาชนิด เช่น ท้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ ที่จะสามารถ
น้าไปประกอบอาหารและขายได้ด้วย ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างอาหารชุมชนได้อีก
ทางหนึ่งเช่นกัน  

การบริหารจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การสร้างพื นที่อาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติได้ด้วย ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้ได้ตามฤดูกาลและชุมชนจะมี
สภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ี ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียงพอที่จะสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตลอดฤดูกาล ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการปรับตัวอยู่กับฤดูกาลได้ที่
เกิดขึ นได้อย่างดี หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าเชิงนิเวศ เช่น ใน
พื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ นเพราะการมีแหล่งน ้าใน
พื นที่ส่งผลให้สภาพบรรยากาศที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผล
ให้ประชาชนในพื นที่นั นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะ
สร้างรายได้จากน ้าได้ ประชาชนสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าและ
ทุกคนได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ  

ประชาชนต้องใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ โดยการน้อมน้ามาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ตามธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้านจะ
สามารถปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนเวลาที่น ้าหลากมา ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน
เพ่ือให้มีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้จักประโยชน์จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ ทุกอย่างในธรรมชาติสามารถที่จะ
เดินไปด้วยกันได้อย่างปกติก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการ
อาศัยระบบการบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ้านาจหน้าที่ในด้านนี 
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้นก็คือ การได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านมาในเบื องต้น น้าไปสู่ผังโครงสร้าง
การด้าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร เพ่ือให้เกิดรูปธรรม
ในการปฏิบัติงาน ได้ดังแผนภาพที่ ๔.๙ ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙  ผังโครงสร้างการด้าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการน ้า 
ตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 

 
จากแผนภาพดังกล่าว แสดงถึงผังโครงสร้างการด้าเนินงานของการบริหารจัดการน ้าตาม

หลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดยมีหน่วยงานหลักในการด้าเนินงาน ดังนี  
๑. ระดับจังหวัด มีหน้าที่ จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของ

จังหวัดพิจิตร 
๒. ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ประสานและบริการ

ข้อมูลเพื่อปฏิบัติการในการบริหารจัดการน ้า ตั งเป็นศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตรโดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร มูลนิธิอุทกพัฒน์ และหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการน ้าในจังหวัดพิจิตร 
โดยองค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาล ที่อยู่ในพื นที่ของจังหวัดให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงพื นที่และ
ช่วยกระจายข่าวสารต่างๆ โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี  

๒.๑ รวบรวมข้อมูล จัดท้าพิกัดแหล่งน ้า จัดท้าร่างแผนการพัฒนาแหล่งน ้าอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร 

๒.๒ วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๒.๓ สรุปการท้างานของคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน ้า รวมถึงการติดตาม 

ตรวจสอบสถานการณ์น ้าภายในจังหวัด ทั งในกรณีที่เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง เพ่ือน้าข้อมูลเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการน ้าจังหวัดพิจิตร 

๒.๔ จัดเวทีประชาคม/ประชุมกลุ่มผู้ใช้น ้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายภายในจังหวัด
หรือเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาท้าแผนงาน โครงการในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ 

๒.๕ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๒.๖ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าของ

จังหวัด 

อบจ. 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้าเนินการ 

บริหารจดัการข้อมลู 

บัญชาการบรหิารจดัการ
น ้า

จังหวัด จัดท้าแผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี 



๒๖๙ 

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่ ปฏิบัติการ บัญชาการการบริหารจัดการน ้า  ทั งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ในพื นที่ของจังหวัด มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี  

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค้าปรึกษา แนะน้าด้านการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในเรื่องการบริหาร
จัดการน ้าของจังหวัด 

๓.๒ พิจารณา กลั่นกรอง แผนงานและโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื นที่
จังหวัดพิจิตร ทั งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 

๓.๓ ติดตาม เร่งรัด การด้าเนินงานและการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ ในการบริหารจัดการน ้าในจังหวัด 

๓.๔ ประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการท้างานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม โดยยึดประโยชน์
สุขของประชาชนในจังหวัดพิจิตรเป็นที่ตั ง 

๓.๕ แต่งตั งคณะท้างานร่วม หรือคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือการ
ด้าเนินงานในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามแผนของโครงการต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าจังหวัด ซึ่งเป็นการท้างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพื นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ส้านักงานชลประทานจังหวัดพิจิตร, ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร , ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ดพิจิตร, ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร, ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร, 
ส้านักงานแขวงการทางจังหวัดพิจิตร, ส้านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร, ส้านักงานจังหวัด
พิจิตร, ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร, ส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก, ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๑ จังหวัดนครสวรรค์ และส่วน
ราชการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี  

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์ ดังนี  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของ
จังหวัดพิจิตร ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
และ๓) เพ่ือน้าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ในการศึกษาครั งนี 
เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาการบริหารจัดการน ้าตามหลัก
พุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เกี่ยวข้อง  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

๕.๑.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรม

ต่างๆของประชาชนในพื นที่ หลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
จึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเกิดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไปท้ามาหากินในพื นที่อ่ืนๆ เพราะไม่
สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือด้ารงชีวิตอยู่ในพื นที่ได้ตลอดทั งปีเพราะขาดน ้านั่นเอง ซึ่งแบ่งปัญหา
ออกเป็น ๔ ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

ด้านการบริหารองค์กรที่ดี คือ ตามสภาพพื นที่ของจังหวัดพิจิตรมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่้า
แม่น ้าไหลผ่านจึงเป็นพื นที่รับน ้าในฤดูกาลน ้าหลาก ในระดับจังหวัดมีหลายหน่วยงานที่เข้ามา
รบัผิดชอบดูแลเรื่องน ้า ไม่มีเจ้าภาพหลักท่ีชัดเจนในการเข้าไปบริหารจัดการน ้าในพื นที่ เพราะเรื่องน ้า
มีพื นที่คาบเก่ียวกันมีผลต่อกัน ทางจังหวัดก็ยังขาดการรวมแผนแม่บทหลักเพราะมีหลายหน่วยงานจึง
มีหลายแผนตามไปด้วย ขาดการจัดท้าข้อมูลและท้าผังน ้าในพื นที่ที่ชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงของข้อมูลน ้า แหล่งน ้า อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการบริหารจัดการน ้าร่วมกัน 

ด้านการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา คือ ในจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาการจัดเก็บน ้าที่
หลากมาตามฤดูกาลได้น้อย จึงท้าให้มีน ้าต้นทุนที่ไม่เพียงพอที่จะน้ามาบริหารจัดการ เพราะยังขาด
แหล่งกักเก็บน ้ายังมีไม่เพียงพอ รวมถึงการใช้พื นที่สาธารณะประโยชน์ในการสร้างแหล่งกักเก็บน ้าก็
ถูกบุกรุกพื นที่จากกลุ่มต่างๆ การบ้ารุงรักษาโดยการขุดลอกคลองต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเก็บน ้าไว้ได้ 
เพราะยังขาดฝายหรือประตูเปิด-ปิด ที่ใช้กักเก็บน ้าตามล้าคลองนั นๆ ยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้นอก
ฤดูกาลคลองจึงไม่มีน ้าเหลืออยู่  

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น ้า คือ การบริหารจัดการน ้าใน
จังหวัดพิจิตรยังขาดการมีส่วนร่วมในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องน ้า ระดับกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากน ้า ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจาก
ผู้ใช้น ้าที่แท้จริง ขาดข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องน ้าร่วมกัน ยังขาดจิตส้านึกที่ดีในการใช้น ้า รักษาแหล่งน ้า 
และมีความขัดแย้งกันเรื่องน ้าโดยที่มีการแย่งชิงน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการแย่งชิงน ้า
เพ่ือการเกษตร 



๒๗๑ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรจึงยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่ได้ เพราะขาดเจ้าภาพที่จะด้าเนินการตามแผนแม่บทในการ
พัฒนาเรื่องน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนยังขาดการเรียนรู้ที่จัดการกับพื นที่ตัวเอง ขาดการใช้
พื นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่มีความเก่ียวข้องในเรื่องน ้าที่จะมาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาและขาดการเปิดเวทีสาธารณะที่จะให้ทุก
คนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า 

๕.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร  
ได้น้าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ที่แบ่งออกเป็น 

๔ หมวด คือ หมวดที่ ๑ การบริหารองค์กรที่ดี หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา หมวดที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ ๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ทั งนี  ได้น้าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการบริหารจัดการน ้ามาใช้ให้เกิดความเหมาะสม ความพอดี คือการน้า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัย หลักสัปปายะ ๗ มาเป็นส่วนช่วยเสริม
ในการบริหารจัดการน ้าให้เกิดความเหมาะสมขึ น คือ 

หมวดที่ ๑ การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั งอยู่ในที่เสี่ยง

ภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท้างาน จะต้องมี
สภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กร ส้านักงานมีความสะอาด 
คือ มีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ มีความ
ปลอดภัย โดยที่บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย 
รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ อาคาร 
สถานที่ต้องมีความระเบียบเรียบร้อย คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่
ตลอดไป ที่อยู่อาศัยมีความม่ันคง ถาวรและแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัย
สี่ที่บริบูรณ์ คือปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ ที่ทราบกันก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งปัจจัยพื นฐานที่มนุษย์ขาดไปไม่ได้ คือ อากาศและน ้าดื่ม  

ด้านโคจรสัปปายะ คือ สามารถเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ก้าหนดเวลาการเดินทางได้ จากสถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบ
บริการสาธารณะเข้าถึง โดยจากสถานที่ท้างานสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ มีระบบเส้นทางคมนาคม
ที่ดี มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน การเดินทางตั งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานที่ท้างานมีความ
ปลอดภัย 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ บุคลากรที่ท้างานอยู่ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกัน
อย่างสม่้าเสมอ การอยู่ด้วยกันภายในองค์กรจะต้องพูดให้ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด 
การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่ค้าสัตย์ ค้าจริง ต้องสนทนากันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน ต้อง
พูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการท้างาน มีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและพูดคุยกันแต่พอเหมาะ
พอสมควร  



๒๗๒ 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช้านาญ
เฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ต้องกล้า
ตัดสินใจ จะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในสงคมนั นด้วย 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่ เพียงพอต่อการน้าไปบริหารจัดการ 
บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย สามารถหาอาหารได้ง่ายโดยที่องค์กรจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร จะต้องมี
ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้แก่บุคลากรด้วย และต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนในองค์กร 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิประเทศที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท้างานที่ดีด้วย สถานที่นั นต้องปราศจากเสียง
รบกวน ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ มีความปลอดภัยคุกคามต่างๆ มีอากาศที่เหมาะสม
ตามฤดูกาลและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ในองค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมี
เสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆได้สะดวก ต้องมีองค์กรย่อย
ตั งอยู่ในทุกพื นที่โดยมีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว 
บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอิสระในการด้าเนินชีวิต บุคลากรในองค์กรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น
หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์กรนั นๆ 

หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่จังหวัดพิจิตรต้องมีการพัฒนา

แหล่งจัดเก็บน ้าให้ดีเพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาลคือน ้าหลาก จะต้องมีการขุดลอกคลองหรือแหล่งน ้า
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือการเก็บน ้าไว้ในพื นที่บางพื นที่ต้องมีการสร้าง
ฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยกหรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่ ประชาชนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่ง
น ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษาระบบนิเวศป่าต้นน ้าและ
จะต้องมีการฟื้นฟูแหล่งน ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้
สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้วยการก้าจัดวัชพืชในพื นที่แหล่งน ้าเพราะวัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้าไหล
ไม่สะดวก มีพื นที่กระจายน ้าออกหรือคลองระบายน ้าเพ่ือให้น ้ามีทางไปได้ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้าเข้า
และทางน ้าออกน ้าจะได้ไม่เน่าเสีย ต้องมีน ้าในคลองไหลตลอดฤดูกาล ในคลองบางพื นที่ต้องมีประตูระบาย
น ้า เพ่ือใช้กักน ้าไว้ใช้นอกฤดูและประชาชนต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าในพื นที่นั นได้สะดวก 

ด้านภัสสสัปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอใช้พื นที่
สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือจะได้มีการจัดเก็บน ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ ประชาชนจะต้องมีตก
ลงการใช้น ้าร่วมกัน มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่ในชุมชน ต้องมีข้อตกลงในการระบาย
น ้าไปตามพื นที่ ต้องมีการเสวนาพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่ งน ้าเพ่ือสร้างแหล่งน ้า
ต้นทุนเพิ่มขึ นในชุมชน 



๒๗๓ 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ 
ขึ นมาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน ้า เช่น มีผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและ
ให้ข้อมูลพื นที่ท่ีถูกต้อง การได้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้องมาบริหารจัดการน ้าต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ามาร่วมด้วยและต้องหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น ้าเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาด้วย 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือประกอบอาชีพ มีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ 
ประชาชนต้องได้รับน ้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อการอุปโภค ประชาชนมีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้า
ที่มีอยู่ในพื นที่นั นได้ ต้องมีน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่โดยอาศัยการดูแล
รักษาให้มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปีเพื่อหล่อเลี ยงระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื นที่ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน  

ด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก นอกฤดูฝนต้องมีการ
พัฒนาแหล่งเก็บน ้ าที่มีอยู่ เดิมตามธรรมชาติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลในคลองตามธรรมชาติ ประชาชนต้องมีน ้าใช้ทุกฤดูกาล มีการ
เพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล เช่น การปลุกพืชใช้น ้าน้อยหลังฤดูฝน ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมนอก
ฤดูกาล ก็จะท้าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นท่ีได้ทุกฤดูกาล  

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน ้าในการประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน ้าใช้ภายใน
ชุมชน มีระบบการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ ในชุมชนมีน ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงสายน ้า
ต่างๆ ให้น ้าสามารถไหลไปบรรจบกันได้ตามธรรมชาติและประชาชนได้ใช้น ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 

หมวดที่ ๓ การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนในพื นที่นั นต้องเสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่ง 

กักเก็บน ้าด้วยการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลแหล่งน ้า
สาธารณะร่วมกัน ในเบื องต้นต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น การบุกรุกพื นที่ การขุด การถม 
หรือทิ งสิ่งปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั นๆ ต้องมีการสร้างทางน ้าให้สามารถไหลไปเชื่อมกันได้ตาม
ธรรมชาติ โดยที่ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะอันเป็นต้นเหตุของการขวางทาง
ไหลของน ้าเป็นการป้องกันการเอ่อล้นของน ้าในแม่น ้า ล้าคลองด้วย ประชาชนจึงต้องสร้างที่อยู่อาศัย
ให้เหมาะสมกับพื นที่หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า เช่น ในพื นที่ลุ่มจะต้องปลูกบ้านยกพื นสูง 
หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื นที่ท่ีน ้าไหลผ่าน ที่อาจท้าให้เกิดความเสียหายตามมา เป็นต้น 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ ประชาชนจะต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวา 
หญ้า ขยะมูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ช่วยลดปัญหาน ้าเอ่อล้นตลิ่ง ควรมีการสร้างทางระบาย
น ้าให้เหมาะกับพื นที่ เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้าง
สะพาน ให้เหมาะสมกับพื นที่ด้วย จะต้องเข้าไปดูแลประตูเปิด-ปิดน ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
โดยการอาศัยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือลดปัญหาการ
เสียหายเมื่อถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที การจัดการพื นที่แหล่งน ้าให้สะอาดก็



๒๗๔ 

เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญเพราะน ้าที่ไหลผ่านไปจะได้ไม่เน่าเสีย ในพื นที่นั นก็สามารถมีน ้าที่ดีมีคุณภาพไว้
ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นกัน เช่น การไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้าไหล หรือไปขวาง
เส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ในพื นที่ต้องสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไม่มีอุปสรรค
เรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้าสามารถไปได้หมด เมื่อมีการจัดการน ้าแล้วต้องสามารถ
เดินทางไปได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทางเดิน ไม่สร้างทางไปขวางทางน ้า คือ ต้องท้าให้
การเดินทางทั งคู่สอดคล้องกันด้วย ไม่ไปขัดขวางซึ่งกันและกัน 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติร่วมกัน มิใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า จะต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่อง
การใช้น ้าร่วมกันในพื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเองเพ่ือสร้างความเสมอภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้ง
ได้ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษาแหล่งน ้าร่วมกันเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้น ้า
ต้องมีข้อตกลงในการดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่กลุ่มร่วมกันเพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่ม  
ใช้น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้าเพราะฉะนั นจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่
ต้นน ้ากับปลายน ้าด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการพัฒนาแหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับ
ประชาชนในพื นที่ด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนา
แหล่งน ้าร่วมกันด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีมติร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ  
ในบางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอคืนพื นที่สาธารณะของชุมชน จากปัญหาการบุกรุกที่
ของบางพื นที่ การเข้าไปเจรจาย่อมเป็นทางออกที่ดีที่ควรน้ามาใช้ แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้อง
อาศัยคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วยถึงจะส้าเร็จ 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ จะต้องมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีอ้านาจ หน้าที่ในการท้างานให้ชัดเจนขึ น โดยเป็นคนที่มาจากพื นที่นั นๆ บุคคลที่
เหมาะสมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนขึ นมา มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้า
ชุมชน รู้จักพื นที่ รู้จักชุมชน เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักหรือต้องเป็นผู้น้าชุมชน เป็นผู้น้า
ท้องที่ เป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะกลุ่มคนเหล่านี ได้รับเลือกจากประชาชนในพื นที่มาแล้ว ซึ่งคนที่
เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสาที่จะ
ท้างานเพ่ือชุมชน 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มต่างๆ ต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล ้าทาง
สังคมจากเรื่องการใช้น ้าเพื่อการด้ารงชีวิต กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องช่วยกันดูแลรักษา
แหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับการประกอบสัมมาอาชีพตลอดฤดูกาล เช่น การ
เพาะปลูกพืชตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าในฤดูกาลและนอกฤดูได้
อย่างเหมาะสม ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสมดุลทั งพืชและสัตว์  เป็นการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปในพื นที่นั นด้วย จะได้มีแหล่งอาหารของชุมชนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหารของคนในพื นที่ สามารถท้าปศุสัตว์
เลี ยงชีพในพื นนั นได้ตามความเหมาะสม 

 



๒๗๕ 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและ
รักษาระบบนิเวศชุมชนให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นก็ยังสามารถอยู่ได้ ต้องมี
การปลูกป่าชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถ้าท้าเกษตรต้องปรับวิธีการให้เข้ากับ
พื นที่ทางธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ น
จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่นั นส้าคัญ เช่น บางพื นที่น ้าท่วม
ขังเป็นประจ้าก็สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน จะต้องเก็บน ้าไว้ในพื นที่เองด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ นเมื่อฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอก
ฤดูกาล หรือ การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้าหลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็
สามารถที่จะมีแหล่งน ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น ควรเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชุมชน  โดยการ
เข้าไปฟื้นฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้งเข้าไปขุดลอกคลอง หรือแหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้า
ในฤดูฝน โดยการเข้าไปฟื้นฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้เกิดความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ต้องลดการเผาขยะมูล
ฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางในนาข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทาง
อากาศและส่งผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกด้วย 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆ กัน ทุกกลุ่ม
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง 
การดูแลพื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับภาครัฐเมื่อภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิงในฤดูน ้าหลาก 
จะต้องมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่ มปลูก
แตงโม กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาวประดิษฐ์ และต้องค้านึงถึงการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะน ้าท่ีมีอยู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่ความต้องการในปัจจุบันมีมากกว่า ควรคิดก่อนใช้และหลังจาก
ใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า ต้องท้าแผนน ้าชุมชนร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของ
โครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ น ต้องพัฒนาให้เป็นชุมชนที่
ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้าใน
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

หมวดที่ ๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗ 
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี คือหน่วยงานหรือ

องค์กร จะต้องมีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายใน
การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชนก็ต้องมีน ้าในการอุปโภคบริโภค มีน ้าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนโดยมีเครือข่ายการบริหารจัดการ
น ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้โดยอาศัยน ้าที่มีอยู่ จึงต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพราะการมีน ้าต้นทุน
ที่เพียงพอก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเอง
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ได้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ในคูคลองหรือแหล่งน ้าต้องมีประตูเปิด -ปิดเพ่ือระบายน ้าในล้า
คลองต่างๆ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั นเป็นสิ่งที่
เหมาะต่อการใช้ชีวิต โดยการมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืนในพื นที่เป็นการด้าเนินรอยตาม เครือข่าย
การบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ ในพื นที่จะต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้าผังน ้า
ระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน ้าอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่
ด้วย จะต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึงทุกพื นที่ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถ
เดินทางไปประกอบอาชีพได้สะดวกสบาย ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้องสามารถเดินทาง
ไปได้สะดวก ต้องมีคูคลองที่ดีสามารถใช้งานได้ไม่ใช่มีคลองไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว ต้องมี
คลองที่สามารถเก็บน ้าได้ด้วยและจะต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า ต้องมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมี
จิตใจที่มีความเอื อเฟ้ือต่อกัน ไม่ว่าร้ายกัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน ทุกคน
ต้องมีความเมตตาต่อกัน ต้องมีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย ด้วยการเจรจาก่อน
เป็นเบื องต้น เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไปในทางเดียวกันด้วยโดยอาศัยการ
ประชุม พุดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือที่จะได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาองค์กรหรือ
พัฒนาพื นที่ต่อไป 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีอ้านาจสั่งการหน่วยงานต่างๆในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคนนั นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง ไม่เอา
รัดเอาเปรียบคนอ่ืน ในคณะท้างานต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหา
ในเชิงพื นที่อย่างแท้จริงและคนที่เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร 
เพราะการแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ นกับคนหมู่มาก จึงต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมา
ท้างาน เช่น เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่ายลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน 
จะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆ และมีอ้านาจท้างานในพื นท่ีที่ชัดเจน 

ด้านโภชสัปปายะ คือ ทุกพื นที่ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของตนเอง ในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั งปี ประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าที่ดี มีพื นที่
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานาชนิด เช่น ท้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ ที่จะสามารถ
น้าไปประกอบอาหารและขายได้ด้วย ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างอาหารชุมชนได้อีก
ทางหนึ่งเช่นกัน การบริหารจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การสร้างพื นที่อาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติได้ด้วย 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้ได้ตามฤดูกาลและ
ชุมชนจะมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียง
พอที่จะสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดฤดูกาล ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการปรับตัว
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อยู่กับฤดูกาลได้ที่เกิดขึ นได้อย่างดี หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้า
เชิงนิเวศ เช่น ในพื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ นเพราะ
การมีแหล่งน ้าในพื นที่ส่งผลให้สภาพบรรยากาศที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้ประชาชนในพื นที่นั นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้จากน ้าได้ ประชาชน
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าและทุกคนได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียม
และเพียงพอ ประชาชนต้องใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยการน้อมน้ามาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ตามธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้านจะ
สามารถปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนเวลาที่น ้าหลากมา ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน
เพ่ือให้มีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้จักประโยชน์จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ ทุกอย่างในธรรมชาติสามารถที่จะ
เดินไปด้วยกันได้อย่างปกติก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการ
อาศัยระบบการบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ้านาจหน้าที่ในด้านนี 
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้นคือการได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต 

๕.๑.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
เมื่อน้าหลักทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝ่ายส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษา มาประยุกต์ใช้กับหลักธรรมแล้วก่อให้เกิดการบริหารจัดการน ้าที่ก่อให้เกิดความเหมาะสม 
ตั งแต่ การบริหารองค์กรที่ดีตามความเหมาะสม ๗ ประการ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตาม
ความเหมาะสม ๗ ประการ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม 
๗ ประการ และผลสัมฤทธิ์ของงานตามความเหมาะสม ๗ ประการ สามารถอธิบายได้ ดังนี  

๑) ด้านการบริหารองค์กรที่ดี องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั งอยู่ในที่
เสี่ยงภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท้างาน 
จะต้องมีสภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์กร
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กร ส้านักงานต้องมี
ความสะอาด คือ มีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 
มีความปลอดภัย โดยที่บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย 
รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ อาคาร 
สถานที่ต้องมีความระเบียบเรียบร้อย คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่
ตลอดไป มีที่อยู่ที่ความมั่นคง ถาวร และแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัยสี่ที่
บริบูรณ์ คือปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม แต่จริง
แล้วปัจจัยพื นฐานของมนุษย์ก็คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดไปได้ คือ อากาศและน ้าดื่ม  



๒๗๘ 

องค์กรที่ดีต้องสามารถเดินทางสัญจรไปได้สะดวก รวดเร็ว สามารถก้าหนดเวลาการ
เดินทางได้ จากสถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบบริการสาธารณะ
เข้าถึง โดยจากสถานที่ท้างานสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ มีระบบเส้นทางคมนาคมที่ดี มีป้ ายหรือ
สัญลักษณ์บอกทางชัดเจน การเดินทางตั งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานที่ท้างานมีความปลอดภัย 
บุคลากรที่ท้างานอยู่ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ การอยู่ด้วยกัน
ภายในองค์กรจะต้องพูดให้ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่
ค้าสัตย์ ค้าจริง ต้องสนทนากันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน ต้องพูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการ
ท้างาน มีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและพูดคุยกันแต่พอเหมาะพอสมควร บุคลากรในองค์กร
จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช้านาญเฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มี
ศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ต้องกล้าตัดสินใจ จะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน ต้อง
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนที่อยู่ในสงคมนั นด้วย  

องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการน้าไปบริหารจัดการ บุคลากรในองค์กรจะต้อง
ได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สามารถหา
อาหารได้ง่ายโดยที่องค์กรจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร จะต้องมีส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม
ให้แก่บุคลากรด้วย และต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนในองค์กร องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิ
ประเทศที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ
ท้างานที่ดีด้วย สถานที่นั นต้องปราศจากเสียงรบกวน ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ มี
ความปลอดภัยคุกคามต่างๆ มีอากาศที่เหมาะสมตามฤดูกาลและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ใน
องค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่
จะขับเคลื่อนงานต่างๆได้สะดวก ต้องมีองค์กรย่อยตั งอยู่ในทุกพื นที่โดยมีสถานที่ที่เหมาะกับการ
ปฏิบัติงาน ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอิสระในการด้าเนิน
ชีวิต บุคลากรในองค์กรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์กรนั นๆ 

๒) ด้านการบริหารจัดการน ้าและการบ้ารุงรักษา ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่จังหวัด
พิจิตรต้องมีการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน ้าให้ดีเพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาลคือน ้าหลาก จะต้องมีการขุด
ลอกคลองหรือแหล่งน ้าต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพ่ือการเก็บน ้าไว้ในพื นที่
บางพื นที่ต้องมีการสร้างฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยกหรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่  ประชาชน
จะต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษา
ระบบนิเวศป่าต้นน ้าและจะต้องมีการฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

จะต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้วยการก้าจัด
วัชพืชในพื นที่แหล่งน ้าเพราะวัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก มีพื นที่กระจายน ้าออกหรือ
คลองระบายน ้าเพื่อให้น ้ามีทางไปได้ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้าเข้าและทางน ้าออกน ้าจะได้ไม่เน่าเสีย ต้อง
มีน ้าในคลองไหลตลอดฤดูกาล ในคลองบางพื นที่ต้องมีประตูระบายน ้า เพ่ือใช้กักน ้าไว้ใช้นอกฤดูและ
ประชาชนต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าในพื นที่นั นได้สะดวก ต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอ
ใช้พื นที่สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือจะได้มีการจัดเก็บน ้า
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ ประชาชน



๒๗๙ 

จะต้องมีตกลงการใช้น ้าร่วมกัน มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่ในชุมชน ต้องมีข้อตกลงใน
การระบายน ้าไปตามพื นที่ ต้องมีการเสวนาพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่ ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่งน ้าเพ่ือ
สร้างแหล่งน ้าต้นทุนเพ่ิมขึ นในชุมชน  

ต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ ขึ นมาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า เช่น มีผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการพื นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและให้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้อง การได้ข้อมูลพื นที่ที่
ถูกต้องมาบริหารจัดการน ้าต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ามาร่วมด้วยและต้อง
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา
ด้วย เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือ
ประกอบอาชีพ มีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ ประชาชนต้องได้รับน ้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อการ
อุปโภค ประชาชนมีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้าที่มีอยู่ในพื นที่นั นได้ ต้องมีน ้าที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื นที่โดยอาศัยการดูแลรักษาให้มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบ
นิเวศตามธรรมชาติในพื นที่ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน ต้องมีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก นอกฤดู
ฝนต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลในคลองตามธรรมชาติ  

ประชาชนต้องมีน ้าใช้ทุกฤดูกาล มีการเพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล เช่น การปลูกพืชใช้น ้า
น้อยหลังฤดูฝน ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาล ก็จะท้าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นที่
ได้ทุกฤดูกาล และให้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  ประชาชนมีน ้า
ในการประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน ้าใช้ภายในชุมชน มีระบบการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ ใน
ชุมชนมีน ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงสายน ้าต่างๆ ให้น ้าสามารถไหลไปบรรจบกันได้
ตามธรรมชาติและประชาชนได้ใช้น ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื นที่นั นต้อง
เสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน ้าด้วยการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการเข้าไปดูแลแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน ในเบื องต้นต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น การ
บุกรุกพื นที่ การขุด การถม หรือทิ งสิ่งปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั นๆ ต้องมีการสร้างทางน ้าให้สามารถ
ไหลไปเชื่อมกันได้ตามธรรมชาติ โดยที่ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะอันเป็น
ต้นเหตุของการขวางทางไหลของน ้าเป็นการป้องกันการเอ่อล้นของน ้าในแม่น ้า ล้าคลองด้วย  

ประชาชนจึงต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับพื นที่หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า 
เช่น ในพื นที่ลุ่มจะต้องปลูกบ้านยกพื นสูง หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื นที่ที่น ้าไหลผ่าน ที่อาจท้าให้เกิด
ความเสียหายตามมา ประชาชนจะต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวา หญ้า ขยะ
มูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ช่วยลดปัญหาน ้าเอ่อเล่นตลิ่ง ควรมีการสร้างทางระบายน ้าให้
เหมาะกับพื นที่ เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้างสะพาน ให้
เหมาะสมกับพื นที่ด้วย จะต้องเข้าไปดูแลประตูเปิด-ปิดน ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการอาศัย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือลดปัญหาการเสียหายเมื่อ
ถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที  



๒๘๐ 

การจัดการพื นที่แหล่งน ้าให้สะอาดก็เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญเพราะน ้าที่ไหลผ่านไปจะได้ไม่ 
เน่าเสีย ในพื นที่นั นก็สามารถมีน ้าที่ดีมีคุณภาพไว้ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นกัน เช่น 
การไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้าไหล หรือไปขวางเส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ในพื นที่ต้อง
สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้าสามารถ
ไปได้หมด เมื่อมีการจัดการน ้าแล้วต้องสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทาง
เดิน ไม่สร้างทางไปขวางทางน ้า คือ ต้องท้าให้การเดินทางทั งคู่สอดคล้องกันด้วย ไม่ไปขัดขวางซึ่งกัน
และกัน การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติ
ร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า  

จะต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่องการใช้น ้าร่วมกันในพื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเองเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้งได้ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษาแหล่งน ้า
ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้น ้าต้องมีข้อตกลงในการดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่กลุ่มร่วมกัน
เพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่มใช้น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้าเพราะฉะนั น
จึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่ต้นน ้ากับปลายน ้าด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการ
พัฒนาแหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับประชาชนในพื นท่ีด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการ
ท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนาแหล่งน ้าร่วมกันด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมี
มติร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ ในบางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอคืนพื นที่สาธารณะ
ของชุมชน  

จากปัญหาการบุกรุกที่ของบางพื นที่ การเข้าไปเจรจาย่อมเป็นทางออกที่ดีที่ควรน้ามาใช้ 
แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วยถึงจะส้าเร็จ จะต้องมีการ
จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และมีอ้านาจ หน้าที่ในการท้างานให้
ชัดเจนขึ น โดยเป็นคนที่มาจากพื นที่นั นๆ บุคคลที่เหมาะสมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนขึ นมา  
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้าชุมชน รู้จักพื นที่ รู้จักชุมชน เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่
ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักหรือต้องเป็นผู้น้าชุมชน เป็นผู้น้าท้องที่ เป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะกลุ่มคนเหล่านี ได้รับ
เลือกจากประชาชนในพื นที่มาแล้ว ซึ่งคนที่เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสาที่จะท้างานเพ่ือชุมชน กลุ่มต่างๆ ต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีความเหลื่อมล ้าทางสังคมจากเรื่องการใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับการประกอบสัมมาอาชีพตลอด
ฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าใน
ฤดูกาลและนอกฤดูได้อย่างเหมาะสม ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสมดุลทั งพืช
และสัตว์ เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปในพื นที่นั นด้วย จะได้มีแหล่งอาหารของชุมชนที่
เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหารของคนในพื นที่ 
สามารถท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพในพื นนั นได้ตามความเหมาะสม  

กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศชุมชน
ให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นก็ยังสามารถอยู่ได้ ต้องมีการปลูกป่าชุมชน  เพ่ือ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถ้าท้าเกษตรต้องปรับวิธีการให้เข้ากับพื นที่ทางธรรมชาติหรือ



๒๘๑ 

สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่นั นส้าคัญ เช่น บางพื นที่น ้าท่วมขังเป็นประจ้าก็
สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน จะต้องเก็บน ้าไว้ในพื นที่เองด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นเมื่อ
ฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอกฤดูกาล หรือ 
การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้าหลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็สามารถที่จะมีแหล่ง
น ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น  

ควรเข้าไปฟื้นฟูแหล่งน ้าชุมชน โดยการเข้าไปฟื้นฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้งเข้า
ไปขุดลอกคลอง หรือแหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้าในฤดูฝน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้เกิด
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ต้องลดการเผาขยะมูลฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางในนา
ข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทางอากาศและส่งผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกด้วย กลุ่ม
ผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน ้าอย่าง
เท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆกัน ทุกกลุ่มจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น กิจกรรม
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง การดูแลพื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับภาครัฐเมื่อ
ภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิงในฤดูน ้าหลาก จะต้องมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพ
เสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่มปลูกแตงโม กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาวประดิษฐ์ 
และต้องค้านึงถึงการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน ้าที่มีอยู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่ความต้องการ
ในปัจจุบันมีมากกว่า ควรคิดก่อนใช้และหลังจากใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า ต้องท้าแผนน ้าชุมชนร่วมกัน
เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของโครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็น
ระบบมากยิ่งขึ น ต้องพัฒนาให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้าในชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

๔) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์กรต้องมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี คือหน่วยงานหรือ
องค์กร จะต้องมีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายใน
การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชนก็ต้องมีน ้าในการอุปโภคบริโภค มีน ้าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนโดยมีเครือข่ายการบริหารจัดการ
น ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้โดยอาศัยน ้าที่มีอยู่ จึงต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพราะการมีน ้าต้นทุน
ที่เพียงพอก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเอง
ได้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ในคูคลองหรือแหล่งน ้าต้องมีประตูเปิด -ปิดเพ่ือระบายน ้าในล้า
คลองต่างๆ  

ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั นเป็นสิ่งที่
เหมาะต่อการใช้ชีวิต โดยการมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืนในพื นที่เป็นการด้าเนินรอยตาม เครือข่าย
การบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ใน



๒๘๒ 

พื นที่จะต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้าผังน ้าระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือ
เชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน ้า
อย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่ด้วย จะต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึง
ทุกพื นที่ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพได้
สะดวกสบาย ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้องสามารถเดินทางไปได้สะดวก ต้องมีคูคลองที่
ดีสามารถใช้งานได้ไม่ใช่มีคลองไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว ต้องมีคลองที่สามารถเก็บน ้าได้ด้วย
และจะต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ  

ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมีจิตใจที่ มีความ
เอื อเฟ้ือต่อกัน ไม่ว่าร้ายกัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน  ทุกคนต้องมีความ
เมตตาต่อกัน ต้องมีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย ด้วยการเจรจาก่อนเป็นเบื องต้น 
เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไปในทางเดียวกันด้วยโดยอาศัยการประชุม พุดคุยกัน
อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือที่จะได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาพื นที่ต่อไป  

คนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าต้องมีความรู้ความสามารถ มีอ้านาจสั่งการ
หน่วยงานต่างๆในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคนนั นต้องมีวิสั ยทัศน์กว้างไกลในการคิดที่จะ
แก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง ไม่เอารัดเอา
เปรียบคนอ่ืน ในคณะท้างานต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหาในเชิง
พื นที่อย่างแท้จริงและคนที่เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร เพราะการ
แก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ นกับคนหมู่มาก จึงต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมาท้างาน เช่น 
เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่ายลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน จะต้องมี
คณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆและมีอ้านาจท้างานในพื นที่ที่ชัดเจน ทุกพื นที่ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของ
ตนเอง ในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั งปี ประชาชนทุก
ครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการ
บริหารจัดการน ้าที่ดี มีพื นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานาชนิด เช่น ท้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี ยงปลา 
เลี ยงสัตว์ ที่จะสามารถน้าไปประกอบอาหารและขายได้ด้วย ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ือเป็นการ
สร้างอาหารชุมชนได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน  

การบริหารจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การสร้างพื นที่อาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติได้ด้วย ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้ได้ตามฤดูกาลและชุมชนจะมี
สภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ี ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียงพอที่จะสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตลอดฤดูกาล ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการปรับตัวอยู่กับฤดูกาลได้ที่
เกิดขึ นได้อย่างดี หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าเชิงนิเวศ เช่น ใน
พื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ นเพราะการมีแหล่งน ้าใน
พื นที่ส่งผลให้สภาพบรรยากาศที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผล
ให้ประชาชนในพื นที่นั นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะ
สร้างรายได้จากน ้าได้ ประชาชนสามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าและ
ทุกคนได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ  



๒๘๓ 

ประชาชนต้องใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ โดยการน้อมน้ามาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ตามธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้านจะ
สามารถปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนเวลาที่น ้าหลากมา ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน
เพ่ือให้มีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้จักประโยชน์จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ ทุกอย่างในธรรมชาติสามารถที่ จะ
เดินไปด้วยกันได้อย่างปกติก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการ
อาศัยระบบการบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ้านาจหน้าที่ในด้านนี 
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้นก็คือการได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๒.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรม

ต่างๆของประชาชนในพื นที่ หลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
จึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเกิดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพื นที่อ่ืนๆ เพราะ
ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือด้ารงชีวิตอยู่ในพื นที่ได้ตลอดทั งปีเพราะขาดน ้านั่นเอง ซึ่งแบ่ง
ปัญหาออกเป็น ๔ ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารองค์กรที่ดี ตามสภาพพื นที่ของจังหวัดพิจิตร
มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่้าแม่น ้าไหลผ่านจึงเป็นพื นที่รับน ้าในฤดูกาลน ้าหลาก ในระดับจังหวัดมีหลาย
หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบดูแลเรื่องน ้า ไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนในการเข้าไปบริหารจัดการน ้าใน
พื นที่ เพราะเรื่องน ้ามีพื นที่คาบเก่ียวกันมีผลต่อกัน ทางจังหวัดก็ยังขาดการรวมแผนแม่บทหลักเพราะ
มีหลายหน่วยงานจึงมีหลายแผนตามไปด้วย ขาดการจัดท้าข้อมูลและท้าผังน ้าในพื นที่ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลน ้า แหล่งน ้า อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือการบริหารจัดการน ้า
ร่วมกัน ๒)ด้านการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา ในจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาการจัดเก็บน ้าที่หลาก
มาตามฤดูกาลได้น้อย จึงท้าให้มีน ้าต้นทุนที่ไม่เพียงพอที่จ้าน้ามาบริหารจัดการ เพราะยังขาดแหล่งกัก
เก็บน ้ายังมีไม่เพียงพอ รวมถึงการใช้พื นที่สาธารณะประโยชน์ในการสร้างแหล่งกักเก็บน ้าก็ถูกบุกรุก
พื นที่จากกลุ่มต่างๆ การบ้ารุงรักษาโดยการขุดลอกคลองต่างๆยังไม่สามารถที่จะเก็บน ้าไว้ได้ เพราะยัง
ขาดฝายหรือประตูเปิด-ปิด ที่ใช้กักเก็บน ้าตามล้าคลองนั นๆ ยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้นอกฤดูกาล
คลองจึงไม่มีน ้าเหลืออยู่ ๓) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น ้า การบริหาร
จัดการน ้าในจังหวัดพิจิตรยังขาดการมีส่วนร่วมในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน ้า ระดับกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากน ้า ขาดการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็งจากผู้ใช้น ้าที่แท้จริง ขาดข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องน ้าร่วมกัน ยังขาดจิตส้านึกที่ดีในการใช้น ้า 
รักษาแหล่งน ้า และมีความขัดแย้งกันเรื่องน ้าโดยที่มีการแย่งชิงน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ
การแย่งชิงน ้าเพื่อการเกษตร ๔) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตรจึงยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่ได้ เพราะขาดเจ้าภาพที่จะด้าเนินการตามแผน
แม่บทในการพัฒนาเรื่องน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนยังขาดการเรียนรู้ที่จัดการกับพื นที่ตัวเอง 
ขาดการใช้พื นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ขาดความร่วมมือจาก



๒๘๔ 

ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องน ้าที่จะมาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาและขาดการเปิดเวที
สาธารณะที่จะให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือที่จะหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้า 
องค์ประกอบทั งสี่ด้านนี  เป็นภาพรวมของสภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน ้าของจังหวัด
พิจิตร ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนัด  แก้วเจริญไพศาล ได้วิจัยเรื่อง “ตัวแบบป้องกันและจัดการ
วิกฤตอุทกภัย” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยนี ได้น้าแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบเป็นกรอบในการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยเข้าสู่ ระบบอุทกภัย พบว่า ค้าสอนของพระพุทธองค์ที่
เกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ และ โยนิโสมนสิการ และแนวคิดทฤษฎีความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ ท้าให้รู้ความสัมพันธ์และความจริงขององค์ประกอบธรรมชาติและวิธีคิดแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
แนวคิดทฤษฎีตัวแบบการก้าหนดนโยบายสามารถน้ามาประยุกต์ในกระบวนป้องกันและจัดการวิฤต
อุทกภัย ได้แก่ ตัวแบบชนชั นน้า ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม ตัวแบบระบบ ตัวแบบทฤษฎี 
ส่วนเพิ่ม และตัวแบบผสมผสาน ความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ้านาจ รวมถึงองค์การ
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงภาวะผู้น้าและประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารประสานงานเป็นแนวคิดทฤษฎี
ที่มีส่วนอย่างส้าคัญในการก้าหนดลักษณะโครงสร้างองค์การและการจัดการในสถานการณ์วิกฤต 
แนวคิดทฤษฎีสัญญาณ Kanban ที่บอกถึงการไหลของเหตุการณ์ และ Pokayoke ที่เป็นกลไก
ป้องกันตรวจสอบความผิดพลาดและเตือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายสามารถใช้ในการติดตามควบคุม
สถานการณ์วิกฤต 

ผู้วิจัยได้เสนอตัวแบบป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัยพิจารณาจากความจ้าเป็นของ
ระยะเวลาในการน้าสู่การปฏิบัติเป็น ๓ ระยะ รวม ๑๐ ตัวแบบ คือ  

ตัวแบบระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย ๓ ตัวแบบย่อย คือ ๑) ตัวแบบการเตือนภัย 
จ้าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงออกแบบให้องค์ประกอบของระบบเตือนภัย ทั งผู้ส่งสาร สารที่จะใช้
เตือน ช่องทางการเตือน มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารที่ แตกต่างกัน ๒) ตัวแบบการ
ควบคุมจัดการน ้า รัฐบาลมีนโยบายในการควบคุมให้ น ้าต้องมีที่อยู่ น ้าต้องมีที่ไป พื นที่ชุมชน
เศรษฐกิจส้าคัญทั งระดับจังหวัด และระดับประเทศต้องได้รับการป้องกัน ทางปฏิบัติต้องศึกษาพัฒนา
องค์ประกอบของตัวแบบในรายละเอียดต่างๆให้มีความชัดเจนขึ นในแต่ละระดับ ทั งระดับชาติภูมิภาค 
จังหวัด และท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดการควบคุมน ้ามีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓) ตัวแบบ
การเสริมสร้างความสมบูรณ์ต้นน ้า สามารถน้าหลักปฎิจสมุปบาท หลักอริยสัจ ๔ วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการของพระพุทธองค์และองค์การแห่งการเรียนรู้มาพัฒนาตัวแบบป้องกันจัดการแหล่งต้นน ้าได้ 

ตัวแบบระยะกลาง ประกอบด้วย ๔ ตัวแบบ คือ ๑) ตัวแบบการก้าหนดนโยบายและแผน
เผชิญเหตุ พบว่า ยังขาดข้อมูลที่มีคุณภาพและเอกภาพในการบูรณาการแต่ละระดับ ทั งระดับท้องถิ่น 
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ สามารถใช้วิธีการผสมผสานตามแนวคิดทฤษฎี Mixed Scanning 
ของ Amitai Etzioni ในการพัฒนาและก้าหนดนโยบายได้ ๒) ตัวแบบโครงสร้างองค์การในการ
ป้องกันและจัดการอุทกภัย พบว่ามีองค์กรภาครัฐเป็นหลัก โครงสร้างตามลายลักษณ์อักษรยังไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงในภาคปฏิบัติ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองหลายระดับ ผู้วิจัยเสนอตัวแบบโครงสร้าง
ผสมระหว่างโครงสร้างองค์การแบบระบบสุริยจักรวาลกับโครงสร้างองค์การระบบเครือข่ายกาแลคซี่ที่
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและได้ตกลงร่วมรับผิดชอบตามพันธกิจเฉพาะ
ด้านไม่ผูกขาดอยู่แต่ภาคราชการ ๓) ตัวแบบการสื่อสารประสานงาน จ้าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง
ออกแบบให้องค์ประกอบ ทั ง ผู้ส่งสาร สารที่จะใช้ ช่องทาง มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับ



๒๘๕ 

สารที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับระบบเตือนภัยแต่เป็นภายในและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) ตัวแบบ
การบริหารเงินและพัสดุ พบว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ค่อยรู้ระเบียบ วงเงินมีจ้ากัดไม่เพียงพอ เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้า ไม่คล่องตัว ควรจ้าแนกออกระเบียบและจัดระบบบริหารการเงินพัสดุลักษณะเฉพาะกรณี
อุทกภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วถึง 

ตัวแบบระยะยาว ประกอบด้วย ๓ ตัวแบบย่อยคือ ๑) ตัวแบบการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
ป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย พบว่าการออกแบบสร้างคันและเขื่อนกั นน ้าตามชุมชนเสี่ยงภัยเป็น
การปิดล้อมพื นที่ในมิติของสิ่งก่อสร้าง ชุมชนริมน ้าอาจถูกตัดขาดจากล้าน ้าจึงควรมีการพิจารณาต่อ
ยอดตัวแบบให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนในมิติทางสังคมด้วย  ๒) ตัวแบบการจัดการศูนย์พัก
พิง พบว่าระบบการจัดการศูนย์พักพิงยังไม่ได้มาตรฐานสากลสามารถน้าแนวคิดตามมาตรฐาน สากล 
USAID มาปรับใช้ และ ๓) ตัวแบบการจัดการจราจร อิงตามระยะพัฒนาการของอุทกภัย กล่าวคือ
ระยะก่อนเกิดภัย เน้นการป้องกันและเตรียมการต่างๆ ระยะเกิดภัยช่วงแรกเน้นการใช้เส้นทางเลี่ยง
เมือง ใช้รถขนาดใหญ่และเรือช่วยในเมือง ส่วนหลังเกิดภัยต้องเน้นการช้าระปฏิกูลและการซ่อมแซม
ผิวการจราจร๑ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ รินศรี ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการ
ทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง จ.เชียงใหม่” ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการทรัพยากรน ้าตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากรน ้าให้คุ้มค่าและใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องอิงอาศัยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทรัพยากร
น ้าด้วย ส่วนความส้าคัญของทรัพยากรน ้าได้แก่ มีความสัมพันธ์ในแง่พ่ึงพาอาศัยกับทรัพยากรชนิดอ่ืน 
เช่น ป่าไม้ ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ มีความส้าคัญในแง่การจัดการเพื่อเกษตรกรรม และเป็นสถานที่รื่นรมย์พักผ่อนหย่อนใจ และ
แสดงออกโดยผ่านหลักพุทธธรรม พระวินัย ศาสนพิธี และบทบาทของพระสงฆ์การจัดการทรัพยากรน ้า
ของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง จ.เชียงใหม่ เป็นการจัดการทรัพยากรน ้าร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนลุ่ม
น ้าปิง และพระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วม โดยเห็นว่าทรัพยากรน ้าเป็นของสาธารณะจึงมีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าร่วมกัน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ และใช้อ้านาจรัฐในการ
จัดการทรัพยากรน ้าส้าหรับการจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง 
จ.เชียงใหม่ เป็นการจัดการแบบบูรณาการโดยใช้หลักพุทธธรรม อ้านาจรัฐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
กระบวนการชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
ส่วนรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพนั น ควรสร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้
กฎหมายควบคุมพฤติกรรม ด้าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น๒  

 
 

                                                 
๑ ถนัด  แก้วเจริญไพศาล, “ตัวแบบป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
๒ กันยารัตน์ รินศรี, “การจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้าปิง 

จ.เชียงใหม”่, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๒๘๖ 

๕.๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธวิธีกับการบริหารจัดการน ้าของจังหวัดพิจิตร 
โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแบ่งออกเป็น ๔ 

หมวด คือ หมวดที่ ๑ การบริหารองค์กรที่ดี หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา หมวดที่ 
๓ การมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น ้าชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ ๔ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ทั งนี ได้น้าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการบริหารจัดการน ้ามาใช้ให้เกิดความเหมาะสม ความพอดี คือการน้า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัย หลักสัปปายะ ๗ มาเป็นส่วนช่วยเสริม
ในการบริหารจัดการน ้าให้เกิดความเหมาะสมขึ น  

๑) การบริหารองค์กรที่ดีตามหลักสัปปายะ ๗  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั งอยู่ในที่เสี่ยง

ภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท้างาน จะต้องมี
สภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กร ส้านักงานมีความสะอาด 
คือ มีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ มีความ
ปลอดภัย โดยที่บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย 
รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ อาคาร 
สถานที่ต้องมีความระเบียบเรียบร้อย คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่
ตลอดไป มีที่อยู่ที่ความมั่นคง ถาวร และแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัยสี่ที่
บริบูรณ์ คือปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ ที่ทราบกันก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม แท้จริงแล้วปัจจัยพื นฐานของมนุษย์ก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดไปได้ เช่นอากาศ น ้า
ดื่ม เป็นต้น  

ด้านโคจรสัปปายะ คือ สามารถเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ก้าหนดเวลาการเดินทางได้ จากสถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบ
บริการสาธารณะเข้าถึง โดยจากสถานที่ท้างานสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ มีระบบเส้นทางคมนาคม
ที่ดี มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน การเดินทางตั งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานที่ท้างานมีความ
ปลอดภัย 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ บุคลากรที่ท้างานอยู่ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกัน
อย่างสม่้าเสมอ การอยู่ด้วยกันภายในองค์กรจะต้องพูดให้ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด 
การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่ค้าสัตย์ ค้าจริง ต้องสนทนากันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน ต้อง
พูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการท้างาน มีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและพูดคุยกันแต่พอเหมาะ
พอสมควร  

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช้านาญ
เฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ต้องกล้า
ตัดสินใจ จะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในสงคมนั นด้วย 



๒๘๗ 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการน้าไปบริหารจัดการ 
บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย สามารถหาอาหารได้ง่ายโดยที่องค์กรจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร จะต้องมี
ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมให้แก่บุคลากรด้วย และต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนในองค์กร 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิประเทศที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท้างานที่ดีด้วย สถานที่นั นต้องปราศจากเสียง
รบกวน ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ มีความปลอดภัยคุกคามต่างๆ มีอากาศที่เหมาะสม
ตามฤดูกาลและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ ในองค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ 
มีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้สะดวก ต้องมีองค์กรย่อย
ตั งอยู่ในทุกพื นที่โดยมีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว 
บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอิสระในการด้าเนินชีวิต บุคลากรในองค์กรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น
หลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์กรนั นๆ 

๒) การบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาตามหลักสัปปายะ ๗  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่จังหวัดพิจิตรต้องมีการพัฒนา

แหล่งจัดเก็บน ้าให้ดีเพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาลคือน ้าหลาก จะต้องมีการขุดลอกคลองหรือแหล่งน ้า
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือการเก็บน ้าไว้ในพื นที่บางพื นที่ต้องมีการสร้าง
ฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยกหรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่ ประชาชนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่ง
น ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษาระบบนิเวศป่าต้นน ้าและ
จะต้องมีการฟื้นฟูแหล่งน ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้
สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้วยการก้าจัดวัชพืชในพื นที่แหล่งน ้าเพราะวัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้า
ไหลไม่สะดวก มีพื นที่กระจายน ้าออกหรือคลองระบายน ้าเพ่ือให้น ้ามีทางไปได้ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้า
เข้าและทางน ้าออกน ้าจะได้ไม่เน่าเสีย ต้องมีน ้าในคลองไหลตลอดฤดูกาล ในคลองบางพื นที่ต้องมี
ประตูระบายน ้า เพ่ือใช้กักน ้าไว้ใช้นอกฤดูและประชาชนต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าในพื นที่นั นได้
สะดวก 

ด้านภัสสสัปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอใช้พื นที่
สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือจะได้มีการจัดเก็บน ้าให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ ประชาชนจะต้องมีตก
ลงการใช้น ้าร่วมกัน มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่ในชุมชน ต้องมีข้อตกลงในการระบาย
น ้าไปตามพื นที่ ต้องมีการเสวนาพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่ งน ้าเพ่ือสร้างแหล่งน ้า
ต้นทุนเพิ่มขึ นในชุมชน 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ 
ขึ นมาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน ้า เช่น มีผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและ



๒๘๘ 

ให้ข้อมูลพื นที่ท่ีถูกต้อง การได้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้องมาบริหารจัดการน ้าต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ามาร่วมด้วยและต้องหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น ้าเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษาด้วย 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือประกอบอาชีพ มีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ 
ประชาชนต้องได้รับน ้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อการอุปโภค ประชาชนมีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้า
ที่มีอยู่ในพื นที่นั นได้ ต้องมีน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่โดยอาศัยการดูแล
รักษาให้มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปีเพื่อหล่อเลี ยงระบบนิเวศตามธรรมชาติในพื นที่ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน  

ด้านอุตุสัปปายะ คือ ต้องมีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก นอกฤดูฝนต้องมีการ
พัฒนาแหล่งเก็บน ้ าที่มีอยู่ เดิมตามธรรมชาติ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลในคลองตามธรรมชาติ ประชาชนต้องมีน ้าใช้ทุกฤดูกาล มีการ
เพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล เช่น การปลูกพืชใช้น ้าน้อยหลังฤดูฝน ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมนอก
ฤดูกาล ก็จะท้าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นท่ีได้ทุกฤดูกาล  

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ มีการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ประชาชนมีน ้าในการประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน ้าใช้ภายใน
ชุมชน มีระบบการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ ในชุมชนมีน ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงสายน ้า
ต่างๆ ให้น ้าสามารถไหลไปบรรจบกันได้ตามธรรมชาติและประชาชนได้ใช้น ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 

๓) การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักสัปปายะ ๗  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ประชาชนในพื นท่ีนั นต้องเสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกัก

เก็บน ้าด้วยการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลแหล่งน ้าสาธารณะ
ร่วมกัน ในเบื องต้นต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น การบุกรุกพื นที่ การขุด การถม หรือทิ งสิ่ง
ปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั นๆ ต้องมีการสร้างทางน ้าให้สามารถไหลไปเชื่อมกันได้ตามธรรมชาติ โดยที่
ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะอันเป็นต้นเหตุของการขวางทางไหลของน ้าเป็นการ
ป้องกันการเอ่อล้นของน ้าในแม่น ้า ล้าคลองด้วย ประชาชนจึงต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับพื นที่
หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า เช่น ในพื นที่ลุ่มจะต้องปลูกบ้านยกพื นสูง หลีกเลี่ยงการไปอยู่ใน
พื นที่ที่น ้าไหลผ่าน ที่อาจท้าให้เกิดความเสียหายตามมา เป็นต้น 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ ประชาชนจะต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวา 
หญ้า ขยะมูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ช่วยลดปัญหาน ้าเอ่อเล่นตลิ่ง ควรมีการสร้างทางระบาย
น ้าให้เหมาะกับพื นที่ เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้าง
สะพาน ให้เหมาะสมกับพื นที่ด้วย จะต้องเข้าไปดูแลประตูเปิด-ปิดน ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
โดยการอาศัยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือลดปัญหาการ
เสียหายเมื่อถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที การจัดการพื นที่แหล่งน ้าให้สะอาดก็
เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญเพราะน ้าที่ไหลผ่านไปจะได้ไม่เน่าเสีย ในพื นที่นั นก็สามารถมีน ้าที่ดีมีคุณภาพไว้
ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นกัน เช่น การไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้าไหล หรือไปขวาง
เส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ในพื นที่ต้องสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไม่มีอุปสรรค



๒๘๙ 

เรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้าสามารถไปได้หมด เมื่อมีการจัดการน ้าแล้วต้องสามารถ
เดินทางไปได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทางเดิน ไม่สร้างทางไปขวางทางน ้า คือ ต้องท้าให้
การเดินทางทั งคู่สอดคล้องกันด้วย ไม่ไปขัดขวางซึ่งกันและกัน 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า จะต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่อง
การใช้น ้าร่วมกันในพื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเองเพ่ือสร้างความเสมอภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้ง
ได้ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษาแหล่งน ้าร่วมกันเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้น ้า
ต้องมีข้อตกลงในการดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่กลุ่มร่วมกันเพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่มใช้
น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้าเพราะฉะนั นจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่ต้น
น ้ากับปลายน ้าด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการพัฒนาแหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับ
ประชาชนในพื นที่ด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนา
แหล่งน ้าร่วมกันด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีมติร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ ใน
บางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอคืนพื นที่สาธารณะของชุมชน จากปัญหาการบุกรุกที่ของ
บางพื นที่ การเข้าไปเจรจาย่อมเป็นทางออกที่ดีที่ควรน้ามาใช้ แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้องอาศัย
คนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วยถึงจะส้าเร็จ 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ จะต้องมีการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีอ้านาจหน้าที่ในการท้างานให้ชัดเจนขึ น โดยเป็นคนที่มาจากพื นที่นั นๆ บุคคลที่
เหมาะสมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนขึ นมา มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้า
ชุมชน รู้จักพื นที่ รู้จักชุมชน เป็นต้น เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก หรือ ต้องเป็นผู้น้าชุมชน 
เป็นผู้น้าท้องที่ เป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะกลุ่มคนเหล่านี ได้รับเลือกจากประชาชนในพื นที่มาแล้ว ซึ่งคนที่
เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตน มีจิตอาสาที่จะ
ท้างานเพ่ือชุมชน 

ด้านโภชนสัปปายะ คือ กลุ่มต่างๆต้องได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล ้าทาง
สังคมจากเรื่องการใช้น ้าเพื่อการด้ารงชีวิต กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องช่วยกันดูแลรักษา
แหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับการประกอบอาชีพตลอดฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกพืช
ตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้ประโยชน์จากน ้าในฤดูกาลและนอกฤดูได้อย่าง
เหมาะสม ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสมดุลทั งพืชและสัตว์  เป็นการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปในพื นที่นั นด้วย จะได้มีแหล่งอาหารของชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการใน
การอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหารของคนในพื นที่ สามารถท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพในพื น
นั นได้ตามความเหมาะสม 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและ
รักษาระบบนิเวศชุมชนให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นก็ยังสามารถอยู่ได้ ต้องมี
การปลูกป่าชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถ้าท้าเกษตรต้องปรับวิธีการให้เข้ากับ
พื นที่ทางธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ น
จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่นั นส้าคัญ เช่น บางพื นที่น ้าท่วม
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ขังเป็นประจ้าก็สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน จะต้องเก็บน ้าไว้ในพื นที่เองด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ นเมื่อฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอก
ฤดูกาล หรือ การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้าหลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็
สามารถที่จะมีแหล่งน ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น ควรเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าชุมชน  โดยการ
เข้าไปฟื้นฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้งเข้าไปขุดลอกคลอง หรือแหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้า
ในฤดูฝน โดยการเข้าไปฟื้นฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้เกิดความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ต้องลดการเผาขยะมูล
ฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางในนาข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทาง
อากาศและส่งผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกด้วย 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆกัน ทุกกลุ่ม
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง 
การดูแลพื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับภาครัฐเมื่อภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิงในฤดูน ้าหลาก 
จะต้องมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่มปลูก
แตงโม กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาวประดิษฐ์ และต้องค้านึงถึงการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะน ้าท่ีมอียู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่ความต้องการในปัจจุบันมีมากกว่า ควรคิดก่อนใช้และหลังจาก
ใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า ต้องท้าแผนน ้าชุมชนร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของ
โครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ น ต้องพัฒนาให้เป็นชุ มชนที่
ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้าใน
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

๔) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามหลักสัปปายะ ๗  
ด้านอาวาสสัปปายะ คือ องค์กรต้องมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี คือหน่วยงานหรือ

องค์กร จะต้องมีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายใน
การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชนก็ต้องมีน ้าในการอุปโภคบริโภค มีน ้าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนโดยมีเครือข่ายการบริหารจัดการ
น ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้โดยอาศัยน ้าที่มีอยู่ จึงต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพราะการมีน ้าต้นทุน
ที่เพียงพอก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเอง
ได้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ในคูคลองหรือแหล่งน ้าต้องมีประตูเปิด-ปิดเพ่ือระบายน ้าในล้า
คลองต่างๆ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั นเป็นสิ่งที่
เหมาะต่อการใช้ชีวิต โดยการมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืนในพื นที่เป็นการด้าเนินรอยตาม เครือข่าย
การบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน 



๒๙๑ 

ด้านโคจรสัปปายะ คือ ในพื นที่จะต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้าผังน ้า
ระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน ้าอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่
ด้วย จะต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึงทุกพื นที่ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถ
เดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพได้สะดวกสบาย ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้องสามารถ
เดินทางไปได้สะดวก ต้องมีคูคลองที่ดีสามารถใช้งานได้ไม่ใช่มีคลองไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว 
ต้องมีคลองท่ีสามารถเก็บน ้าได้ด้วยและจะต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ 

ด้านภัสสสัปปายะ คือ ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า ต้องมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมี
จิตใจที่มีความเอื อเฟ้ือต่อกัน ไม่ว่าร้ายกัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน ทุกคน
ต้องมีความเมตตาต่อกัน ต้องมีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย ด้วยการเจรจาก่อน
เป็นเบื องต้น เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไปในทางเดียวกันด้วยโดยอาศัยการ
ประชุม พุดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือที่จะได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาองค์กรหรือ
พัฒนาพื นที่ต่อไป 

ด้านปุคคลสัปปายะ คือ คนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีอ้านาจสั่งการหน่วยงานต่างๆในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคนนั นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง ไม่เอารัด
เอาเปรียบคนอ่ืน ในคณะท้างานต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหาใน
เชิงพื นที่อย่างแท้จริงและคนที่เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร เพราะ
การแก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ นกับคนหมู่มาก จึงต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมาท้างาน เช่น 
เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่ายลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน จะต้องมี
คณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆและมีอ้านาจท้างานในพื นที่ที่ชัดเจน 

ด้านโภชสัปปายะ คือ ทุกพื นที่ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของตนเอง ในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั งปี ประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าที่ดี มีพื นที่
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานาชนิด เช่น ท้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี ยงปลา เลี ยงสัตว์ ที่จะสามารถ
น้าไปประกอบอาหารและขายได้ด้วย ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างอาหารชุมชนได้อีก
ทางหนึ่งเช่นกัน การบริหารจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การสร้างพื นที่อาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติได้ด้วย 

ด้านอุตุสัปปายะ คือ ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้ได้ตามฤดูกาลและ
ชุมชนจะมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียง
พอที่จะสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดฤดูกาล ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการปรับตัว
อยู่กับฤดูกาลได้ที่เกิดขึ นได้อย่างดี หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้า
เชิงนิเวศ เช่น ในพื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ นเพราะ
การมีแหล่งน ้าในพื นที่ส่งผลให้สภาพบรรยากาศที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น 



๒๙๒ 

ด้านอิริยปถสัปปายะ คือ การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้ประชาชนในพื นที่นั นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้จากน ้าได้ ประชาชน
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าและทุกคนได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียม
และเพียงพอ ประชาชนต้องใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยการน้อมน้ามาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ตามธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้านจะ
สามารถปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนเวลาที่น ้าหลากมา ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน
เพ่ือให้มีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้จักประโยชน์จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ ทุกอย่างในธรรมชาติสามารถที่จะ
เดินไปด้วยกันได้อย่างปกติก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการ
อาศัยระบบการบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ้านาจหน้าที่ในด้านนี 
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้นคือการได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิธร เขมาภิรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน ้าใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า คัมภีร์พระพุทธศาสนา เรียกน ้าว่า อาโปธาตุ เป็นธาตุหนึ่งในธาตุ
ทั ง ๔ ในร่างกายมนุษย์ท้าหน้าที่เชื่อมประสานกับธาตุต่างๆ ในร่างกาย เกิดเป็นพลังงานในการท้างาน
เพ่ือด้ารงชีวิต พระพุทธเจ้าทรงตระหนักว่า สิ่งมีชีวิตขาดน ้าไม่ได้ ดังที่ตรัสว่า “สิ่งมีชีวิตบนแผ่นดิน
อาศัยน ้าฝนเลี ยงชีพ” ภัยเกี่ยวกับน ้าในสมัยพุทธกาล คือ น ้าดื่มไม่สะอาด มีตัวสัตว์และฝุ่นละออง น ้า
เสียจากการปล่อยสิ่งสกปรกลงในน ้า น ้าขังบริเวณที่อยู่อาศัยของภิกษุ ฝนไม่ตกท้าให้น ้าแล้ง ฝนตก
หนักท้าให้น ้าท่วมพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาวินัย ด้วยการกรองน ้าก่อนดื่ม การไม่ถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ บ้วนน ้าลายเสมหะลงในน ้า หรือลงบนของเขียว พระองค์ทรงสอนประชาชนให้รักษาศีล
ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้ฝนตกตามฤดูกาล การไม่ตัดไม้ท้าลายป่า เพ่ือป้องกันการเกิดน ้าแล้งและน ้าท่วม 
เมื่อเกิดน ้าท่วมบริเวณเสนาสนะ ทรงอนุญาตให้ถมพื นที่ให้สูง ท้าท่อระบายน ้า ทั งหมดนี  เป็นพุทธวิธี
ลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน ้าในพระพุทธศาสนาการประยุกต์พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยน ้าดื่ม ภัย
น ้าเสีย ภัยน ้าแล้งและภัยน ้าท่วมในสังคมไทย ได้แก่ :- รัฐบาลด้าเนินการให้มีการผลิตน ้าประปาใช้
บริโภคอุปโภค แนะน้าประชาชนให้กรองน ้าประปาก่อนดื่ม มีการผลิตน ้าขวดของบริษัทผู้ผลิตที่มีการ
รับรองมาตรฐาน มีการสร้างบึงพระราม ๙ 

ปรับปรุงบึงมักกะสัน สร้างโรงบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือเก็บน ้าเสียและบ้าบัดน ้าเสีย พระราชด้าริ 
ฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือแก้ไขภัยแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท้า
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรมทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘-
๒๕๓๙ ป้องกันภัยแล้งและภัยน ้าท่วม มีการช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยน ้าท่วม จากศูนย์ช่วยเหลือภัย
พิบัติระดับรัฐ โครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้นหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๙๓ 

หลักพุทธวิธีหรือหลักพุทธธรรมเพ่ือลดความทุกข์จากภัยน ้า เช่น อริยสัจ ๔ หลักไตรสิกขา 
ความกตัญญูรู้คุณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง ความสันโดษ อบายมุข ๖ การไม่
เบียดเบียน หลักราชสังคหวัตถุ ๔ หลักพละ ๕ ความไม่ประมาท จะน้าความสุขและความปลอดภัยให้
เกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและสังคม๓ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ อินทรประไพ ได้วิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าป่าสัก” ผลการวิจัยพบว่า 

แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมอปริหานิยธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พบว่า พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าชาววัชชีผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม สังคมจะไม่
แตกแยกสามารถใช้เกลี ยกล่อมมิให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งยุติความรุนแรงเมื่อน้ามาปรับใช้กับการ
บริหารทรัพยากรน ้าป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นรัฐบาลควรส่งเสริมบรรจุไว้ในนโยบายการ
บริหารจัดการประเทศควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลซึ่งจะท้าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้า ด้าน
คุณลักษณะคุณธรรมของผู้น้า เป็นที่พ่ึงให้กับคนชุมชน น่าเคารพ ศรัทธา มีความน่าเชื่อถือและ
เสียสละ ด้านการให้คุณค่าทางสังคมของสมาชิกให้คุณค่าระบบอาวุโส ให้ความส้าคัญระบบเครือญาติ 
สิทธิชุมชน เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านความตระหนักของสมาชิกมีจิตส้านึกรักท้องถิ่น 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ส้านึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรน ้า ตระหนักถึงปัญหาหรือการได้รับ
ผลกระทบร่วมกัน ด้านความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชนสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จัดขึ นใน
ชุมชน มีความพร้อมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ด้านความเข้มแข็งของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน สามัคคีทั งในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน แสดงความคิดเห็น ประชาคมเพ่ือ
ค้นหาและแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน จัดท้าแผนชุมชน สมาชิกชุมชนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ด้านการได้รับการสนับสนุนและการยอมรับ ได้รับสนับสนุนเงินทุน ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนอ่ืนๆ ศึกษาดูงานต่างถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต/อบรม ได้รับการยอมจากหน่วยงานภาครัฐ ด้าน
กระบวนการตัดสินใจขาดข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าที่สมบูรณ์เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจด้าเนินการ
ได้ งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีกระจัดกระจายและหลายหน่วยงานต่างคนต่างท้า ขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ก้าหนดนโยบายและแผนงาน ไม่มีองค์กรในระดับพื นที่ ที่เป็น
เอกภาพและด้าเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้านการรับรู้ข่าวสารการรับรู้ข่าวสารโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ลองลงมาวิทยุ วารสาร/นิตยสาร เอกสารทางราชการ ด้านการก้าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัยพากรน ้า เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์น ้าในพื นที่มีส่วนร่วมที่จะรับรู้
ถึงข้อเท็จจริงสมเหตุของปัญหาที่เกิดขึ น มีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น
และปรับปรุง ด้านการบริหารจัดทรัพยากรลุ่มน ้าที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วม ใน
การศึกษาสถานการณ์ทรัพยากรน ้าปัญหาหรือความต้องการน ้า มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก
แนวทางเพ่ือจัดท้าแผนงาน/โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือสนองความต้องการของชุมชน ในการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ นแก่ชุมชน ทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอื่นๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

                                                 
๓ ศศิธร เขมาภริัตน,์ “พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกีย่วกับน้าในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๙๔ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าป่าสัก พบว่า
ได้ ๔ รูปแบบ คือ ๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่ม
น ้าป่าสัก ๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนควร
ด้าเนินการ ๓) องค์กรภายนอกชุมชนเช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา องค์กร
เอกชน ควรด้าเนินการและให้การสนับสนุน ๔) บูรณาการหลักพุทธธรรมประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า๔ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพของภาวะผู้น้าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยทั่วไปมีลักษณะเด่นเป็นไปตามคุณลักษณะผู้น้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การมี
สายตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ มีความช้านาญในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงทั งในและต่างประเทศ เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่
ส้ารวจจากประชากร กลุ่มตัวอย่าง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือผู้น้ายึดหลักการบริหาร
จัดการแบบธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส้าคัญ 

๒. ภาวะผู้น้าในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมาย เป็นผู้มีอ้านาจ  
มีความรู้ ความสามารถ มีอิทธิพล มีศิลปะ ในการน้าหรือการจูงใจผู้อ่ืนให้กระท้าหรือด้าเนินกิจการ
ต่างๆ โดยมีเครื่องมือของผู้น้าในการบริหารพัฒนาตน งาน และคนให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยมีภาวะผู้น้า
ที่มีศักยภาพในส่วนที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้น้าซึ่งมีลักษณะพิเศษของผู้ที่เป็นผู้น้าทั งเทคนิค
วิธีการและคุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา อันประกอบไปด้วย (๑) คุณลักษณะภายใน ได้แก่คุณธรรม
จริยธรรม ระบบคิด และศักยภาพในการใช้สติปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือใช้สติปัญญาเพ่ือการพัฒนา
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดกับตนเองและสังคม (๒) คุณลักษณะภายนอก คือมีบุคลิกลักษณะที่ดีพร้อม
และสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้น้าตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพันธกิจ ๔ ด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างสุภาษิต ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยอิงอาศัยศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
ภาวะผู้น้าของผู้บริหารอันเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมชาวพุทธและองค์กรพระพุทธศาสนา ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าในการบริหาร
จัดการองค์กรด้านจักขุมา คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นต้น มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลมองสภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสมารถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ทั งระยะสั น 
ระยะกลาง และระยะยาว เป็นผู้น้าแบบธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ้านาจ) และกล้า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้าน 
วิธูโร คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญช้านาญในการ
บริหารจัดการในการวางแผน การน้าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับมาตรฐาน   
                                                 

๔ สุวัฒน์ อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน ้าป่าสัก”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๙๕ 

ซึ่งเป็นการบริหารงานตามแบบผู้น้าการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ้านาจ) และกล้า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้าน
นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผู้น้า
แบบพุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ้านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง๕ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ ข้าคง ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดนครนายกต่อภาวะผู้น้าของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่แสดงภาวะผู้น้ามากที่สุดได้แก่ ภาวะผู้น้า
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ ภาวะผู้น้าด้านบุคลิกภาพ และภาวะผู้น้าด้านวิชาการ
ตามล้าดับ ด้านที่น้อยที่สุดได้แก่ ภาวะผู้น้าด้านการบริหาร ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนวิถี
พุทธ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่แสดงระดับของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมากที่สุดได้แก่ 
ด้านกายภาพ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู และผู้บริหาร ด้านการเรียนการสอน และ ด้าน
การส่งเสริมวิถีพุทธ ตามล้าดับ น้อยที่สุดได้แก่ ด้านกิจกรรมประจ้าวันพระ  

๒. หลักธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธควรน้ามาใช้ในการท้างานได้แก่ ปาปณิกธรรม ๓ 
องค์คุณแห่งพ่อค้าซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้น้าและผู้บริหาร ได้แก่ ๑) จักขุมา การมีโลกทัศน์มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล มุ่งพัฒนาไปสู่อนาคต ๒) วิธูโร การท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓) นิสสยสัมปันโน มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมีมนุษย
สัมพันธ์ดี  

๓. ภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่ผู้วิจัยสัง เคราะห์ขึ น เรียกว่า 
Yongyut Model ซึ่งมีองค์ประกอบ “๓ ดี ๔ เก่ง ๕ สมบูรณ์” หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมี
การบูรณาการ ๓ องค์ประกอบของภาวะผู้น้าและการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างกลมกลืน  
๓ ดี คือ หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ และมีความเก่งในภาวะผู้น้าทั ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ภาวะผู้น้าด้าน
การบริหาร ๒) ภาวะผู้น้าด้านวิชาการ ๓) ภาวะผู้น้าด้านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู้น้าด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหารควรพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความสมบูรณ์ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกายภาพ  
๒) ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครูและผู้บริหาร ๓) ด้านกิจกรรมประจ้าวันพระ ๔) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
๕) ด้านการเรียนการสอน 

การสร้างภาวะผู้น้าเชิงพุทธให้เกิดขึ นในตัวผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธขึ นอยู่กับตัวผู้บริหาร
เองที่ต้องขวนขวายหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้ทางพุทธศาสนาที่ควร
น้ามาใช้ในชีวิตการท้างานและชีวิตส่วนตัว ผลของการพัฒนา “๓ ดี ๔ เก่ง ๕ สมบูรณ์” จะน้าไปสู่
การสร้างสังคมที่สุข สงบ สันติ นอกรั วโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกคน๖  

                                                 
๕ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๖ ยงยุทธ ข้าคง, “ภาวะผู้น้าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๒๙๖ 

๕.๒.๓ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
การบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธี คือ การบริหารจัดการน ้าด้วยทฤษฎีการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา ภายใต้การใช้หลักสัปปายะ ๗ คือ
หลักความเกื อกูลกัน ความเหมาะสมกันในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ของจังหวัดพิจิตร เพ่ือการ
จดัหาน ้า การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและการรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านการบริหารองค์กรที่ดี องค์กรต้องมีสถานที่อยู่ในพื นที่ที่เหมาะสม ไม่ไปตั งอยู่ในที่
เสี่ยงภัยทางธรรมชาติหรือใกล้สถานที่อันตรายจากภัยอ่ืน ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการท้างาน 
จะต้องมีสภาพแวดล้อมหรือมีบรรยากาศที่ดีในการท้างาน หมายความว่า ในแง่สิ่งแวดล้อมขององค์กร
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์กร ส้านักงานต้องมี
ความสะอาด คือ มีการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 
มีความปลอดภัย โดยที่บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและมีความสามารถในการท้างานด้วยความปลอดภัย 
รวมทั งป้องกันสุขภาพของตนเองได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอุบัติเหตุ อาคาร 
สถานที่ต้องมีความระเบียบเรียบร้อย คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่
ตลอดไป มีที่อยู่ที่ความมั่นคง ถาวร และแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีปัจจัยสี่ที่
บริบูรณ์ คือปัจจัยโดยพื นฐานของมนุษย์ก็จะมี อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม แต่จริง
แล้วปัจจัยพื นฐานของมนุษย์ก็คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดไปได้ คือ อากาศและน ้าดื่ม  

องค์กรที่ดีต้องสามารถเดินทางสัญจรไปได้สะดวก รวดเร็ว สามารถก้าหนดเวลาการ
เดินทางได้ จากสถานที่ท้างานต้องอยู่ไม่ไกลกับแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกินไปมีระบบบริการสาธารณะ
เข้าถึง โดยจากสถานที่ท้างานสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ มีระบบเส้นทางคมนาคมที่ดี มีป้ายหรือ
สัญลักษณ์บอกทางชัดเจน การเดินทางตั งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงสถานที่ท้างานมีความปลอดภัย 
บุคลากรที่ท้างานอยู่ภายในองค์กรจะต้องมีการประชุม พูดคุยกันอย่างสม่้าเสมอ การอยู่ด้วยกัน
ภายในองค์กรจะต้องพูดให้ถูกกาล ถูกเวลาจะได้ไม่เกิดเรื่องเข้าใจผิด การพูดคุยกันก็ต้องพูดคุยกันแต่
ค้าสัตย์ ค้าจริง ต้องสนทนากันด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน ต้องพูดคุยในเรื่องมีประโยชน์ต่อการ
ท้างาน มีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและพูดคุยกันแต่พอเหมาะพอสมควร บุคลากรในองค์กร
จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความช้านาญเฉพาะทาง มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ต้องเป็นคนดี มี
ศีลธรรม ต้องมีวิสัยทัศน์ มองกาลไกล ต้องกล้าตัดสินใจ จะต้องมีจิตส้านึกที่ดีต่อหน่วยงาน ต้อง
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีจิตใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนที่อยู่ในสงคมนั นด้วย  

องค์กรจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการน้าไปบริหารจัดการ บุคลากรในองค์กรจะต้อง
ได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สามารถหา
อาหารได้ง่ายโดยที่องค์กรจะต้องมีสวัสดิการที่ดีให้แก่บุคลากร จะต้องมีส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม
ให้แก่บุคลากรด้วย และต้องมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนในองค์กร องค์กรที่ดีนั นต้องตั งอยู่ในภูมิ
ประเทศที่ดีด้วย ภายในองค์กรจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีหมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ
ท้างานที่ดีด้วย สถานที่นั นต้องปราศจากเสียงรบกวน ในองค์กรต้องไร้ปัญหามลพิษทางอากาศ มี
ความปลอดภัยคุกคามต่างๆ มีอากาศที่เหมาะสมตามฤดูกาลและอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ใน
องค์กรจะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน องค์กรสามารถที่



๒๙๗ 

จะขับเคลื่อนงานต่างๆได้สะดวก ต้องมีองค์กรย่อยตั งอยู่ในทุกพื นที่โดยมีสถานที่ที่เหมาะกับการ
ปฏิบัติงาน ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว บุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอิสระในการด้าเนิน
ชีวิต บุคลากรในองค์กรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์กรนั นๆ 

๒) ด้านการบริหารจัดการน ้าและการบ้ารุงรักษา ในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่จังหวัด
พิจิตรต้องมีการพัฒนาแหล่งจัดเก็บน ้าให้ดีเพ่ือรองรับน ้าที่มีตามฤดูกาลคือน ้าหลาก จะต้องมีการขุด
ลอกคลองหรือแหล่งน ้าต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพ่ือการเก็บน ้าไว้ในพื นที่
บางพื นที่ต้องมีการสร้างฝายกักเก็บน ้าในพื นที่คลองแยกหรือคลองซอยที่อยู่ตามพื นที่  ประชาชน
จะต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน ้าโดยการไม่ทิ งของเสียลงในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าเพ่ือจะรักษา
ระบบนิเวศป่าต้นน ้าและจะต้องมีการฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเดิมที่มีอยู่ในพื นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

จะต้องมีการขุดลอกคลองเพ่ือท้าทางน ้าให้สามารถไหลไปได้อย่างสะดวก ด้วยการก้าจัด
วัชพืชในพื นที่แหล่งน ้าเพราะวัชพืชเป็นต้นเหตุที่ท้าให้น ้าไหลไม่สะดวก มีพื นที่กระจายน ้าออกหรือ
คลองระบายน ้าเพื่อให้น ้ามีทางไปได้ แหล่งน ้าต้องมีทางน ้าเข้าและทางน ้าออกน ้าจะได้ไม่เน่าเสีย ต้อง
มีน ้าในคลองไหลตลอดฤดูกาล ในคลองบางพื นที่ต้องมีประตูระบายน ้า เพ่ือใช้กักน ้าไว้ใช้นอกฤดูและ
ประชาชนต้องสามารถเดินทางไปแหล่งน ้าในพื นที่นั นได้สะดวก ต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาในการขอ
ใช้พื นที่สาธารณะเพ่ือสร้างแหล่งน ้าใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือจะได้มีการจัดเก็บน ้า
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ ประชาชน
จะต้องมีตกลงการใช้น ้าร่วมกัน มีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลแหล่งน ้าที่อยู่ในชุมชน ต้องมีข้อตกลงใน
การระบายน ้าไปตามพื นที่ ต้องมีการเสวนาพูดคุยในประเด็นการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน ้าใหม่ในพื นที่ที่ยังไม่มีแหล่งน ้าเพ่ือ
สร้างแหล่งน ้าต้นทุนเพ่ิมขึ นในชุมชน  

ต้องมีคณะกรรมการลุ่มน ้าในระดับต่างๆ ขึ นมาบริหารจัดการน ้าในพื นที่ให้เป็นรูปธรรม 
โดยมีกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นที่ขึ นมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า เช่น มีผู้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการพื นที่ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมงานและให้ข้อมูลพื นที่ที่ถูกต้อง การได้ข้อมูลพื นที่ที่
ถูกต้องมาบริหารจัดการน ้าต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้ามาร่วมด้วยและต้อง
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา
ด้วย เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ประชาชนต้องมีน ้าเพ่ือ
ประกอบอาชีพ มีแหล่งน ้าในชุมชนทุกพื นที่ ประชาชนต้องได้รับน ้าที่สะอาดและปลอดภัยต่อการ
อุปโภค ประชาชนมีการสร้างรายได้จากแหล่งน ้าที่มีอยู่ในพื นที่นั นได้ ต้องมีน ้าที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื นที่โดยอาศัยการดูแลรักษาให้มีน ้าในพื นที่ตลอดทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบ
นิเวศตามธรรมชาติในพื นที่ให้มีอยู่อย่างยั่งยืน ต้องมีการกักเก็บน ้าในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลาก นอกฤดู
ฝนต้องมีการพัฒนาแหล่งเก็บน ้าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องมีน ้าไหลในคลองตามธรรมชาติ  

ประชาชนต้องมีน ้าใช้ทุกฤดูกาล มีการเพาะปลูกพืชได้ตามฤดูกาล เช่น การปลูกพืชใช้น ้า
น้อยหลังฤดูฝน ประชาชนต้องมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาล ก็จะท้าให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื นที่
ได้ทุกฤดูกาล และให้คนที่อาศัยอยู่ในพื นที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  ประชาชนมีน ้า



๒๙๘ 

ในการประกอบอาชีพได้ตามฤดูกาล มีแหล่งน ้าใช้ภายในชุมชน มีระบบการส่งน ้าเข้าถึงทุกพื นที่ ใน
ชุมชนมีน ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ มีการพัฒนาที่เชื่อมโยงสายน ้าต่างๆ ให้น ้าสามารถไหลไปบรรจบกันได้
ตามธรรมชาติและประชาชนได้ใช้น ้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื นที่นั นต้อง
เสียสละพื นที่บางส่วนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน ้าด้วยการสร้างบ่อกักน ้าไว้ใช้เอง ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการเข้าไปดูแลแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน ในเบื องต้นต้องไม่ท้าลายแหล่งน ้าสาธารณะ เช่น การ
บุกรุกพื นที่ การขุด การถม หรือทิ งสิ่งปฏิกูลลงไปในแหล่งน ้านั นๆ ต้องมีการสร้างทางน ้าให้สามารถ
ไหลไปเชื่อมกันได้ตามธรรมชาติ โดยที่ประชาชนต้องไม่รุกล ้าเข้าไปในแหล่งน ้าสาธารณะอันเป็น
ต้นเหตุของการขวางทางไหลของน ้าเป็นการป้องกันการเอ่อล้นของน ้าในแม่น ้า ล้าคลองด้วย  

ประชาชนจึงต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับพื นที่หรืออยู่ไม่ใกล้หรือไกลจากแหล่งน ้า 
เช่น ในพื นที่ลุ่มจะต้องปลูกบ้านยกพื นสูง หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื นที่ที่น ้าไหลผ่าน ที่อาจท้าให้เกิด
ความเสียหายตามมา ประชาชนจะต้องมีการก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวา หญ้า ขยะ
มูลฝอยฯ น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ช่วยลดปัญหาน ้าเอ่อเล่นตลิ่ง ควรมีการสร้างทางระบายน ้าให้
เหมาะกับพื นที่ เช่น การสร้างถนนที่ไปขวางทางน ้าจะต้องมีการวางท่อ ลอดเหลี่ยม สร้างสะพาน ให้
เหมาะสมกับพื นที่ด้วย จะต้องเข้าไปดูแลประตูเปิด-ปิดน ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการอาศัย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เ พ่ือลดปัญหาการเสียหายเมื่อ
ถึงเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้ทันที  

การจัดการพื นที่แหล่งน ้าให้สะอาดก็เป็นอีกเรื่องที่ส้าคัญเพราะน ้าที่ไหลผ่านไปจะได้ไม่เน่า
เสีย ในพื นที่นั นก็สามารถมีน ้าที่ดีมีคุณภาพไว้ใช้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายเช่นกัน เช่น  การ
ไม่สร้างอาคารไปขวางทางน ้าไหล หรือไปขวางเส้นทางน ้า น ้าจะได้ไหลไปได้สะดวก ในพื นที่ต้อง
สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินทาง ทั งทางบกและทางน ้าสามารถ
ไปได้หมด เมื่อมีการจัดการน ้าแล้วต้องสามารถเดินทางไปได้ทุกทิศ เช่น ไม่สร้างแหล่งน ้าไปขวางทาง
เดิน ไม่สร้างทางไปขวางทางน ้า คือ ต้องท้าให้การเดินทางทั งคู่สอดคล้องกันด้วย ไม่ไปขัดขวางซึ่งกัน
และกัน การบริหารจัดการน ้าจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือมติ
ร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนท้า  

จะต้องมีการท้าข้อตกลงเรื่องการใช้น ้าร่วมกันในพื นกลุ่มผู้ใช้น ้าเองเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคกันในภายในกลุ่ม ลดปัญหาการขัดแย้งได้ เมื่อน ้ามีความจ้าเป็นต่อชีวิตก็ต้องมีการรักษาแหล่งน ้า
ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มผู้ใช้น ้าต้องมีข้อตกลงในการดูแลประตูระบายน ้าในพื นที่กลุ่มร่วมกัน
เพราะประตูระบายน ้าจะมีผลต่อกลุ่มใช้น ้าอีกกลุ่ม ถ้ามีการเปิดหรือปิดประตูระบายน ้าเพราะฉะนั น
จึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มที่อยู่ต้นน ้ากับปลายน ้าด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีนโยบายการ
พัฒนาแหล่งน ้าหรือดูแลแหล่งน ้าร่วมกับประชาชนในพื นท่ีด้วย เช่น ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการ
ท่องเที่ยว จะต้องมีข้อตกลงการพัฒนาแหล่งน ้าร่วมกันด้วย กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมี
มติร่วมกันดูแลพื นที่คลองสาธารณะ ในบางพื นที่ต้องมีกระบวนการเข้าไปเจรจาขอคืนพื นที่สาธารณะ
ของชุมชน  

 



๒๙๙ 

จากปัญหาการบุกรุกที่ของบางพื นที่ การเข้าไปเจรจาย่อมเป็นทางออกที่ดีที่ควรน้ามาใช้ 
แต่การไปเจรจาก็จ้าเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปเจรจาด้วยถึงจะส้าเร็จ จะต้องมีการ
จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และมีอ้านาจ หน้าที่ในการท้างานให้
ชัดเจนขึ น โดยเป็นคนที่มาจากพื นที่นั นๆ บุคคลที่เหมาะสมจะต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนขึ นมา 
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น รู้เส้นทางน ้าชุมชน รู้จักพื นที่ รู้จักชุมชน เป็นต้น เป็นปราชญ์
ชาวบ้านที่ได้การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีศีลธรรม นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก หรือ ต้องเป็นผู้น้าชุมชน เป็นผู้น้าท้องที่ เป็นผู้น้าท้องถิ่น เพราะกลุ่มคน
เหล่านี ได้รับเลือกจากประชาชนในพื นที่มาแล้ว ซึ่งคนที่เหมาะสมนั นต้องมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวม
เป็นหลัก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสาที่จะท้างานเพ่ือชุมชน กลุ่มต่างๆ ต้องได้ใช้น ้าอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล ้าทางสังคมจากเรื่องการใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน ้าสาธารณะร่วมกัน เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับการประกอบ
สัมมาอาชีพตลอดฤดูกาล เช่น การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล การหาปลาในฤดูน ้าหลาก การใช้
ประโยชน์จากน ้าในฤดูกาลและนอกฤดูได้อย่างเหมาะสม ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิด
ความสมดุลทั งพืชและสัตว์ เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปในพื นที่นั นด้วย จะได้มีแหล่ง
อาหารของชุมชนที่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลานอาหาร
ของคนในพื นที่ สามารถท้าปศุสัตว์เลี ยงชีพในพื นนั นได้ตามความเหมาะสม  

กลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศชุมชน
ให้คงอยู่ในพื นที่ เมื่อฤดูกาลที่เปลี่ยนไปธรรมชาตินั นก็ยังสามารถอยู่ได้  ต้องมีการปลูกป่าชุมชน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถ้าท้าเกษตรต้องปรับวิธีการให้เข้ากับพื นที่ทางธรรมชาติหรือ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล การปรับตัวตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่นั นส้าคัญ เช่น บางพื นที่น ้าท่วมขังเป็นประจ้าก็
สามารถที่จะอาศัยอยู่และประกอบอาชีพเสริมได้ เช่น การท้าประมงน ้าจืด ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับคนพื นที่ได้พอสมควร บางพื นที่น ้าน้อยก็สามารถท้าการเกษตรที่ใช้น ้าน้อยที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้เช่นกัน จะต้องเก็บน ้าไว้ในพื นที่เองด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นเมื่อ
ฤดูกาลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ในพื นที่ของเกษตรกรก็ขุดบ่อดักน ้าไว้ใช้นอกฤดูกาล หรือ 
การประปาก็สร้างแหล่งน ้าดิบไว้ส้ารอง ถ้าแหล่งน ้าหลักมีไม่พอหรือน ้ามีปัญหา ก็สามารถที่จะมีแหล่ง
น ้านี ไว้ผลิตน ้าให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น  

ควรเข้าไปฟื้นฟูแหล่งน ้าชุมชน โดยการเข้าไปฟื้นฟูในฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ในฤดูแล้งเข้า
ไปขุดลอกคลอง หรือแหล่งน ้า ส้าหรับไว้รองรับน ้าในฤดูฝน โดยการเข้าไปฟ้ืนฟูแหล่งน ้าต้องท้าให้เกิด
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ต้องลดการเผาขยะมูลฝอย เช่น เกษตรกรที่ท้านาก็งดการเผาฟางในนา
ข้าว ซึ่งการเผาฟางก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษทางอากาศและส่งผลเสียต่อดินที่ใช้เพาะปลูกด้วย กลุ่ม
ผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ต้องได้รับการจัดสรรน ้าอย่าง
เท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิ์ใช้น ้าเหมือนๆ กัน ทุกกลุ่มจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น 
กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า การขุดลอกคูคลอง การดูแลพื นที่แหล่งน ้า การให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐเมื่อภาครัฐขอใช้ที่เป็นพื นที่แก้มลิงในฤดูน ้าหลาก จะต้องมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพหลักหรือ
สร้างอาชีพเสริม เช่น ในพื นที่มีกลุ่มปลูกมะนาว กลุ่มปลูกแตงโม กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่มเรือยาว



๓๐๐ 

ประดิษฐ์ และต้องค้านึงถึงการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน ้าที่มีอยู่นั นมีจ้านวนที่จ้ากัดแต่
ความต้องการในปัจจุบันมีมากกว่า ควรคิดก่อนใช้และหลังจากใช้แล้วให้นึกถึงคุณค่า ต้องท้าแผนน ้า
ชุมชนร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของโครงสร้างน ้าในพื นที่ อันจะน้าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่เป็นระบบมากยิ่งขึ น ต้องพัฒนาให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืน โดยการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้กับการบริหารจัดการน ้าในชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

๔) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์กรต้องมีพื นที่ท้างานที่แน่นอน ในที่นี คือ หน่วยงานหรือ
องค์กร จะต้องมีคณะท้างานที่แน่นอน มีอ้านาจหน้าที่ มีพื นที่ท้างานที่ชัดเจน มีแผนและนโยบายใน
การบริหารจัดการน ้าในระดับจังหวัด ถ้าเป็นภาคประชาชนก็ต้องมีน ้าในการอุปโภคบริโภค มีน ้าเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนโดยมีเครือข่ายการบริหารจัดการ
น ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการน ้า “ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน” เป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถาวร สามารถที่จะด้าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ต้องทิ งถิ่นฐานไปท้างานที่อ่ืน สามารถสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้โดยอาศัยน ้าที่มีอยู่ จึงต้องมีแหล่งน ้าต้นทุนเพราะการมีน ้าต้นทุน
ที่เพียงพอก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการหรือการมีแหล่งน ้าเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะพ่ึงพาตนเอง
ได้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ในคูคลองหรือแหล่งน ้าต้องมีประตูเปิด -ปิดเพ่ือระบายน ้าในล้า
คลองต่างๆ  

ประชาชนมีที่อยู่อาศัยไม่ไกลเกินไปเพราะการอยู่อาศัยในพื นที่ที่เหมาะสมนั นเป็นสิ่งที่
เหมาะต่อการใช้ชีวิต โดยการมีแหล่งน ้าที่แน่นอนและยั่งยืนในพื นที่เป็นการด้าเนินรอยตามเครือข่าย
การบริหารจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ใน
พื นที่จะต้องมีเส้นทางระบายน ้าที่ดี หมายถึง การจัดท้าผังน ้าระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เพ่ือ
เชื่อมโยงเส้นทางน ้าสายหลัก สายรอง แหล่งเก็บน ้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางทางกักเก็บและระบายน ้า
อย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งในพื นที่ด้วย จะต้องมีการระบายน ้าไปทั่วถึง
ทุกพื นที่ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพได้
สะดวกสบาย ภายใต้การบริหารจัดการน ้าประชาชนต้องสามารถเดินทางไปได้สะดวก ต้องมีคูคลองที่
ดีสามารถใช้งานได้ไม่ใช่มีคลองไว้ระบายน ้าออกจากอย่างเดียว ต้องมีคลองที่สามารถเก็บน ้าได้ด้วย
และจะต้องมีน ้าไหลเวียนในพื นที่ทั งปีเพ่ือหล่อเลี ยงระบบนิเวศ  

ทุกภาคส่วนต้องมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องน ้า ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ประชาชนต้องมีจิตใจที่มีความ
เอื อเฟ้ือต่อกัน ไม่ว่าร้ายกัน ไม่กล่าวหากัน ซึ่งเป็นหนทางแห่งหายนะในกลุ่มคน ทุกคนต้องมีความ
เมตตาต่อกัน ต้องมีการขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยการพูดคุย ด้วยการเจรจาก่อนเป็นเบื องต้น 
เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันแล้วต้องมีทัศนะคติที่คิดไปในทางเดียวกันด้วยโดยอาศัยการประชุม พุดคุยกัน
อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือที่จะได้รู้ปัญหาหรือได้แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาพื นที่ต่อไป  

คนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน ้าต้องมีความรู้ความสามารถ มีอ้านาจสั่งการ
หน่วยงานต่างๆในพื นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคนนั นต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการคิดที่จะ
แก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อตรง ไม่เอารัดเอา
เปรียบคนอ่ืน ในคณะท้างานต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เพราะเป็นคนที่รู้ปัญหาในเชิง



๓๐๑ 

พื นที่อย่างแท้จริงและคนที่เหมาะสมต้องมีภาวะผู้น้า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าน้าองค์กร เพราะการ
แก้ไขปัญหาเรื่องน ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ นกับคนหมู่มาก จึงต้องมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น ้าขึ นมาท้างาน เช่น 
เครือข่ายลุ่มน ้าหลัก เครือข่ายลุ่มน ้ารอง เครือข่ายลุ่มน ้าสาขา เครือข่ายแหล่งน ้าชุมชน จะต้องมี
คณะกรรมการลุ่มน ้าต่างๆและมีอ้านาจท้างานในพื นที่ที่ชัดเจน ทุกพื นที่ต้องมีแหล่งน ้าชุมชนเป็นของ
ตนเอง ในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพ่ือเลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ตลอดทั งปี ประชาชนทุก
ครัวเรือนจะต้องมีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในชุมชนต้องมีระบบนิเวศที่ดีขึ นหลังจากมีการ
บริหารจัดการน ้าที่ดี มีพื นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้านานาชนิด เช่น ท้าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี ยงปลา 
เลี ยงสัตว์ ที่จะสามารถน้าไปประกอบอาหารและขายได้ด้วย ต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ือเป็นการ
สร้างอาหารชุมชนได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน  

การบริหารจัดการน ้าที่ดีจะน้าไปสู่การสร้างพื นที่อาหารให้เพ่ิมขึ นและมีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติได้ด้วย ในฤดูฝนหรือฤดูน ้าหลากจะต้องมีการจัดเก็บน ้าให้ได้ตามฤดูกาลและชุมชนจะมี
สภาพภูมิอากาศที่ดีขึ นหลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ี ในพื นที่ต้องมีน ้าที่เพียงพอที่จะสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตลอดฤดูกาล ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต่างๆ ต้องมีการปรับตัวอยู่กับฤดูกาลได้ที่
เกิดขึ นได้อย่างดี หลังจากมีการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าเชิงนิเวศ เช่น ใน
พื นที่บึงสีไฟ เป็นต้น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ นเพราะการมีแหล่งน ้าใน
พื นที่ส่งผลให้สภาพบรรยากาศที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ น การบริหารจัดการน ้าที่ดีส่งผล
ให้ประชาชนในพื นท่ีนั นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น เพราะว่ามีน ้าในการประกอบสัมมาอาชีพและสามารถที่
จะสร้างรายได้จากน ้าได้ ประชาชนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้หลังจากมีการบริหารจัดการน ้า
และทุกคนได้ใช้น ้าอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ  

ประชาชนต้องใช้น ้าอย่างรู้คุณค่าและมีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ โดยการน้อมน้ามาปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ตามธรรมชาติที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น ในบริเวณพื นที่น ้าหลากชาวบ้านจะ
สามารถปรับวิถีชีวิตในการประกอบชีพคือการหาปลาหรือจับสัตว์น ้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ ไม่เกิดความเดือดร้อนเวลาที่น ้าหลากมา ประชาชนต้องมีจิตใจที่เอื อเฟ้ือต่อกันและกัน
เพ่ือให้มีการใช้น ้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันเพราะการแย่งน ้าในการ
อุปโภคบริโภคอีกต่อไป ประชาชนใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า รู้จักประโยชน์จากน ้า ให้ความส้าคัญกับน ้าว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตทั งพืชและสัตว์ ทุกอย่างในธรรมชาติสามารถที่จะ
เดินไปด้วยกันได้อย่างปกติก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้โดยการ
อาศัยระบบการบริหารจัดการน ้าที่ดีและเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ้านาจหน้าที่ในด้านนี 
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในเบื องต้นก็คือการได้ใช้น ้าเพ่ือการด้ารงชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการขัดแย้งโดย
พุทธสันติวิธีศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. จากการศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งและรูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธีตามท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา พบว่าในระดับโลกิยวิสัยนั น พระพุทธศาสนามอง
ว่าความขัดแย้ง จัดได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นธรรมชาติที่ถือว่าเป็นสิ่งจ้าเป็น (Necessity) ส้าหรับบุคคล
และสังคมประหนึ่ง แต่ส้าหรับในระดับโลกุตระนั น พระพุทธศาสนามองว่าเป็นสภาวะที่ไร้ความ



๓๐๒ 

ขัดแย้งส้าหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งพระพุทธศาสนายอมรับว่าเกิดจากการท้างานร่วมกัน
ระหว่างปัจจัยภายใน คือ กุศลมูล และอกุศลมูล รวมถึง ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ผนวกและปัจจัย
ภายนอก คือ ข้อเท็จจริงความสัมพันธ์  ผลประโยชน์ ค่านิยม และโครงสร้างที่บิดเบี ยว ด้วยเหตุนี  
พระพุทธเจ้าจึงได้น้าเสนอชุดของสันติวิธี ในการจัดการในการจัดการการขัดแย้งซึ่งประกอบไปด้วย
เจรจากันเอง การไกล่เกลี่ยคนกลาง การตั งคณะกรรมการไต่สวน การพิจารณาตัดสินโดยสังฆสภา ซึ่ง
กลยุทธ์ประกอบด้วย การตัดสินใจโดยการเงียบ การใช้เสียงข้างมาก การโน้มน้าว การประนีประนอม 
เป็นต้น ดังที่ปรากฏในอธิกรณสมถะ 

๒. การศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้ง และรูปแบบในการจัดการความขัดแย้งโดย สันติวิธีใน
ลุ่มน ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความขัดแย้งในลุ่มน ้าแม่ตาช้างนั น เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับ
การแย่งชิงทรัพยากรน ้า การสร้างสิ่งก่อสร้างบุกรุกล้าน ้าซึ่งเป็นพื นที่สาธารณะ การทิ งขยะ และของ
เน่าเสียลงในล้าน ้า สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของพื นที่ท้ากิน การเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากรในลุ่ม
น ้าและการขยายตัวของรีสอร์ท ผนวกกับความต้องการของมนุษย์โดยไร้ขีดจ้ากัด ซึ่งผู้อาศัยในท้องถิ่น
ได้จัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางและสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนในลุ่มน ้า จนท้าให้การแย่งชิงน ้าด้าเนินไปสู่การแบ่งปันและการยึดมั่นในความ
เป็นอัตลักษณ์ไปสู่การสลายและท้าลายความเป็นอัตลักษณ์ 

๓.  จากการบูรณาการรูปแบบการจัดการความขัดแย้งมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตามที่
ปรากฏในประเทศตะวันตก ตะวันออก ประเทศไทย พระพุทธศาสนาและลุ่มแม่น ้าตาช้างท้าให้พบ
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีเชิงบูรณาการที่มีชื่อว่า “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” หมายถึง 
วิธีแบบกลางๆ หรือข้อปฏิบัติแบบกลาง (มัชฌิมวิธี) ที่ประสานสอดคล้องพอเหมาะพอดี โดยการ
วิเคราะห์และการประเมินจากทางเลือกหลายๆ ทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหาทางออกและมี
ฉันทามติร่วมกันว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมี “ความชอบธรรม” (ธัมมิกวิธี) เป็นแกนหลัก กล่าวคือ 
(๑) การด้าเนินการต่อหน้าของผู้มีส่วนได้เสีย (๒) ด้าเนินการด้วยความโปร่งใส (๓) ยุติธรรม 
(๔) สามารถ (๕) รับผิดชอบต่อผลดีหรือผลเสียที่จะเกิดขึ น (๖) ถูกต้อง (๗) ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติ
ร่วมกันได้จริง (๘) เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุปัจจัย (๙) ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย และ (๑๐) เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่นหรือสิ่งอ่ืน 

ส้าหรับวิธีการหรือข้อปฏิบัติแบบกลางๆ ที่สามารถน้าไปจัดการความขัดแย้งประกอบไป
ด้วยชุดวิธีใหญ่ๆ ๗ ชุด กล่าวคือ การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ย คนกลาง การไต่สวน การมี
ส่วนร่วม การใช้อนุญาโตตุลาการ การใช้กระบวนการทางศาล และการออกกฎหมาย ซึ่งชุดวิธีเหล่านี 
จ้าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การประนีประนอม การโน้มน้าว การโอนอ่อนผ่อนตามและการ
เผชิญหน้า เป็นต้น  

เมื่อน้าชุดของ “ธัมมิกมัชฌิมวิธี” ไปสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มในลุ่มแม่น ้าตาช้าง พบว่า 
ประชาชนในลุ่มน ้าเห็นว่า ข้อปฏิบัติหรือชุดวิธีที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและวิธีการ
เสริม/ป้องกันความขัดแย้ง เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะก่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในลุ่มน ้า๗ และยัง
                                                 

๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีศึกษา
วิเคราะห์กรณีลุ่มน ้าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๓๐๓ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์  ใจสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. กระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ประกอบด้วย ๘ ขั นตอน ได้แก่ขั นตอนที่ ๑ การวางแผนก้าหนดการสอบถาม
ความต้องการ ซึ่งเป็นขั นในการที่อยู่ในระดับของแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขั นตอนที่ ๒ 
ระบบการประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมผู้ใหญ่ก้านัน ในจังหวัดล้าพูน และการ
ประสานงานกับชมรมในท้องถิ่น ขั นตอนที่  ๓ การสร้างกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการก้าหนดนโยบายต่อการใช้กิจกรรมวิถีหน้าหมู่ของชาวจังหวัดล้าพูน ขั นตอนที่ ๔ การให้
ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก้าหนดนโยบายสาธารณะ ที่เป็นการให้ความรู้ตั งแต่การก่อตัว
ของปัญหานโยบาย การก้าหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบายหรือวิเคราะห์หาทางเลือก การน้า
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ขั นตอนที่ ๕ การระดมความคิดด้วยการท้าประชาคม
ในระดับหมู่บ้านที่เป็นเกิด การวางแผนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั นตอนที่ ๖ 
การน้าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงานที่จะด้าเนินงานตามกรอบนโยบาย
สาธารณะที่มีการจัดล้าดับความส้าคัญตั งแต่ส้าคัญมาก ขั นตอนที่ ๗ การน้าแผนงานผ่านการลง
ประชามติอีกครั ง เพราะการก้าหนดนโยบายสาธารณะส่วนที่ยังขาดไป และขั นตอนที่ ๘ การร่วมกัน
ด้าเนินงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจาการน้านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
บริหารจัดการนโยบาย 

๒. สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอยู่ ๖ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาเชิง
การสื่อสาร ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาเชิงกระบวนการมีส่วนร่วม ปัญหาทางการเมืองท้องถิ่น และ
ปัญหาเชิงการบริหารจัดการ 

๓. แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการ
ก้าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์
ถึงกิจกรรมการจัดการประชุม การประชาพิจารณ์ การท้าประชาคมหมู่บ้าน และการสื่อสารในรูปแบบ
อ่ืนๆ (การประชุมบ่อยๆ) จะสามารถท้าให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันให้ความร่วมมือ
ในระดับที่น่าพอใจ (ความพร้อมเพรียง) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระดับการลงพื นที่จนสามารถทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน (ความเข้าใจชุมชน) และความมีใจเป็นกลาง (อุเบกขา) ที่ท้า
ให้เห็นถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ นต่อการสร้าง
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนา รวมทั งองค์กรในชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการวางแนวทางส้าหรับวางรากฐานให้กับประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการก้าหนดนโยบายตั งแต่เริ่มต้นอันประกอบด้วย การร่วมคิดนโยบาย การร่วมใจต่อนโยบาย 
การร่วมท้าตามนโยบาย การร่วมแรงตามนโยบาย การร่วมทุนตามนโยบาย การร่วมรับผลประโยชน์
อย่างเหมาะสม การร่วมดูแลรักษานโยบาย และการร่วมเป็นเจ้าของนโยบาย อันเป็นแนวทางส้าหรับ



๓๐๔ 

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังคงเป็นมนต์คลังของชาวจังหวัดล้าพูน
ที่เรียกว่า “วิถีครูบาโมเดล”๘ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะ รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร โดย
ผู้วิจัยได้สรุปเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและข้อเสนอส้าหรับการท้าวิจัยครั ง
ต่อไป ดังต่อไปนี  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัย ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัด

พิจิตร ดังต่อไปนี  
๑. องค์กรต้องก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการท้างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ 
๒. การบริหารจัดการน ้าต้องก้าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ อ้านาจ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบังคับบัญชา และการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั งนี 
ต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ 

๓. องค์กรต้องส่งเสริมให้บุคคลากรไปศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มีทักษะในการ
ท้างาน มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารจัดการน ้า สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานที่ได้ 

๔. องค์กรในการบริหารจัดการน ้าต้องแนะน้าและไปส่งเสริมให้ประชาชนได้สร้างผังน ้าหรือ
แหล่งน ้าของชุมชน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื องต้นภายในชุมชนได้ โดยการส่งเสริมให้มีการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการบริหารจัดการน ้าและดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 

๕. องค์กรในการบริหารจัดการน ้าต้องแนะน้า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผู้วิจัย ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัด

พิจิตร ดังต่อไปนี  
๑. บุคลากรต้องปฏิบัติงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ วิธีการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก้าหนดไว้ 
๒. บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ภาระหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายงาน ตลอดจน

ต้องมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

                                                 
๘ เสน่ห์  ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก้าหนด

นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๐๕ 

๓. บุคลากรต้องน้าทักษะความรู้ความสามารถ และความสามารถในการบริหารจัดการน ้า 
ไปใช้ในส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๔. บุคลากรต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาภายในชุมชน เพ่ือ
การบริหารจัดการน ้าและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

๕. บุคลากรต้องจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การเรียนรู้และบริหารจัดการน ้าร่วมกัน  

๕.๓.๓ ข้อเสนอส้าหรับการท้าวิจัยครั งต่อไป 
ส้าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี  
๑. การศึกษาครั งต่อไปควรท้าการศึกษาในส่วนของการบริหารจัดการน ้าภายในองค์กรถึง

สภาพการท้างานและปัญหาในการท้างาน 
๒. ควรท้าการศึกษาในระดับที่ใหญ่และกว้างขึ น อาจจะหมายถึงในระดับพื นที่คาบเกี่ยวของ

พื นที่ พื นที่ลุ่มน ้าต่างๆ หรือระดับประเทศ 
๓. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมกันในระดับพื นที่ 
๔. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน ้าในสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
๕. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการน ้าที่ได้รับรางวัลการ

บริหารจัดการน ้าที่มีความยั่งยืน 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ : 
กระทรวงมหาดไทย. แนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน ้า . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๓. 
กาสัก  เต๊ะขันหมาก. หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : Principle of Social Science Research.

กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๓, 
กรมชลประทาน. กระบวนการด้าเนินงานเพื่อจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า. 

กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๘. 
              . โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่มีความจุอ่างเก็บน ้ามากกว่า ๑๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร. กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๗. 
กรมทรัพยากรน  า. การบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน  า, 

๒๕๔๖. 
              . แนวคิดการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า. กรุงเทพมหานคร :

กรมทรัพยากรน  า, ๒๕๕๘. 
              . ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๐. 
              . รายงานสรุปส้าหรับผู้บริหารโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๗. 

เกษม จันทร์แก้ว. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๐. 
              . หลักการจัดการลุ่มน ้า. ฉบับปรับปรุงครั งที่ ๒. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙. 

กิติชัย รัตนะ. การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน ้า . ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙. 

              . และชาญชัย งามเจริญ. การบริหารจัดการลุ่มน ้าโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง. ภาควิชา 
อนุรักษวิทยา. กรุงเทพมหานคร : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

กลม อัญชันภาติ. ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. พิมพ์ครั งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
ธนะการพิมพ์, ๒๕๔๐. 

 



๓๐๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
โกวิทย์ พวงงาม. อบต. ในกระบวนทัศน์ใหม่ : พัฒนา สร้างเครือข่ายและเสริมความเข้มแข็ง. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๖. 
กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร. การบริหารจัดการน ้าและการพัฒนาการ

เกษตรในเขตชลประทาน . กรุงเทพมหานคร : กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะ  
กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘. 

              . การจัดการน ้าเพื่อการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเกษตรชลประทาน กองส่งเสริม
ธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘. 

กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. การจัดการน ้าเพื่อการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : 
กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๓๗. 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ. สรุปเนื อหาวิชาทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน  าเดี่ยวกับการจัดการองค์กร และการออกกฎ. 
กลไกการบริหารจัดการน ้าในปัจจุบัน. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าเดี่ยวกับการจัดการองค์กร และการออกกฎ. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘. 

จันทรานี  สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร :  
บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๔๕. 

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั งที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕. 

ชัชวาล ทองดีเลิศ. สืบสานล้านนา สืบต่อลมหายใจของแผ่นดิน. เชียงใหม่ : มิ่งเมืองเนาวรัตน์การพิมพ์, 
๒๕๔๒. 

ชูศักดิ์ วิทยาภัค. ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน ้าในภาคเหนือ : ในพลวัตของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
เติมศักดิ์  ทองอินทร์. ความรู้เบื องต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
ทองหล่อ เดชไทย. หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. สถิติเบื องต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
ธีระรัตน์  กิจจารักษ์. เอกสารค้าสอนวิชาการบริหารการศึกษา. เพชรบูรณ์: คณะครุศาสตร์ สถาบัน

ราชภัฎ. 
ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อักษร

ปริทรรศน์, ๒๕๓๔. 



๓๐๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๗. 
นิวัติ เรืองพานิช. หลักการจัดการลุ่มน ้า. พิมพ์ครั งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม

วิชาการ, ๒๕๔๗. 
บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ. มหาวิทยาลัยสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, 

๒๕๓๓. 
              . การวิจัยเบื องต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๓๕. 
ปธาน สุวรรณมงคล. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า. รายงานการวิเคราะห์

โครงการปรับภาคข้าราชการสู่ยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กองกลาง 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐. 

              . การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า . พิมพ์ครั งที่ ๒. รายงานการ
วิเคราะห์โครงการปรับ ภาคราชการสู่ยุคโลกาภิวัตน์ . โรงพิมพ์กองกลาง : ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐. 

ประยูร อาษานาม. คู่มือวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั งที่ ๒. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑. 

ประเวศ วะสี. การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั ง . กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๔๗. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร. กระบวนการและเทคนิคการท้างานของนักพัฒนา . กรุงเทพมหานคร :
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 

ปราโมทย์ ไม้กลัด. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๑. 

              . คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย. นนทบุรี : สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน, 
๒๕๒๕. 

              . ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย. 
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘. 

เปลื อง ณ นคร. พจนะสารานุกรมฉบับทันสมัย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้ว, ๒๕๔๔. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั งที่ ๑๗. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
              . บทน้าสู่พุทธธรรม “ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์”. พิมพ์ครั งที่  ๑. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, ๒๕๕๙. 



๓๐๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พงศธร โสภาพันธุ์ และคณะ. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการจัดการน ้าชลประทาน

ส้าหรับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗. 
พรวิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน ้าขาน : โครงการวิจัยพลวัต

เศรษฐกิจชุมชน ๓ ลุ่มน ้าในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). เครือข่าย: ธรรมชาติความรู้และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๗. 

พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย เล่ม ๑ . พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ 
อุปสโม, ป.ธ. ๙, Ph.D) ตรวจช าระ, พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง. กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอไอเซ็นเตอร์, ๒๕๔๘. 

พิเชษ เดชผิว. เขื่อนกับการจัดการน ้าในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. : ส านักพิมพ์แม็คจ ากัด, 
๒๕๔๖. 

พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา. การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ภารดี  อนันต์นาวี. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา . ชลบุรี : บริษัทส านักพิมพ์

มนตรี จ ากัด, ๒๕๕๒. 
ภิญโญ  สาธร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัย

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั งที่ ๒. แก้ไข

เพ่ิมเติม. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
วันชัย วัฒนศัพท์. ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 
ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์. ระเบียบวิธีวิจัยส้าหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ฮาซันพริ นติ ง, ๒๕๕๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๔๕. 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน ในพื นที่ระดับต้าบล. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
เสมาธรรม, ๒๕๔๒. 

สมพันธ์ เตชะอธิก. ศัพท์พัฒนาเพื่อชุมชนและสังคม. สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๔๗. 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
 



๓๑๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมาน อัศวภูมิ. การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก . อุบลราชธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ม.ป.ป. 
สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม. การจัดการลุ่มน ้าโดยชุมชน. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือ

ชุมชนเป็นสุข (สรส.). กรุงเทพกรุงเทพมหานคร : ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน  า, ๒๕๔๗. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๕๐. 
สุปรีชา กมลาศน์, พลอากาศโท, หม่อมหลวง. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕. 
สุรพล พะยอมแย้ม. ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน. กาญจนบุรี : สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
สุรัฐ  ศิลปะอนันต์. นักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๒๗. 
สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย.์ การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖. 
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
              . องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๕. 
สมเดช สีแสง. ภูมิศาสตร์-ประวัติสาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์ดีดีการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั งที่ ๕. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์บรรณกิจ, 

๒๕๔๔. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๕. 

อภินันท์  จันตะนี. วิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ. พริ นติ ง, ๒๕๓๘. 
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. สิทธิชุมชนท้องถิ่นพื นเมืองดั งเดิมล้านนา. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๕๖. 
อัษฎางค์  ปาณิกบุตร. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมและบุตร 

จ ากัด, ๒๕๔๐. 
อ านวย เถาตระกูล. เอกสารประมวลความรู้ เรื่อง หลักทฤษฎี แนวคิดงานวิจัย ส้าหรับใช้เป็น 

ฐานความรู้ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ใน
สถาบันการอาชีวศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๘. 

เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 

 
 



๓๑๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย : 
กรรณิกา เจิมเทียนชัย. “การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์กรของวิทยาลัยพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

กันยารัตน์ รินศรี. “การจัดการทรัพยากรน  าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน  าปิง 
จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

จิตตินันท์  เดชะคุปต์. “ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถานรับเลี ยงเด็กในเขต
กรุงเทพมหานคร : ความต้องการ รูปแบบ และคุณภาพ”, รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 

ดิเรก วรรณเศียร. การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับ
สถานศึกษาขั นพื นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ถนัด  แก้วเจริญไพศาล. “ตัวแบบป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ธีระ รุญเจริญ อ้างใน สมาน อัศวภูมิ. การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก . 
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ม.ป.ป.  

บุญทิวา พันธุ์เพ็ง, “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน  าโดยชุมชน กรณีอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 

บุญส่ง หาญพานิช. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “รูปแบบการจัดการขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีศึกษาวิเคราะห์
กรณีลุ่มน  าแม่ตาช้างจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระสมบูรณ์ ปูรณปุญโญ (พุ่มจันทร์). “บทบาทของพระสงฆ์วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในการส่งเสริม
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔. 

พัชรินทร์ บัวลอย. “ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน  า : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น  า
เหมืองฝายวังไฮ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙. 

ยงยุทธ ข าคง. “ภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 



๓๑๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั งองค์การของสถานศึกษาขั น

พื นฐาน”. ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 
ศศิธร เขมาภิรัตน์. “พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน้าในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. “การน าเสนอรูปแบบการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช่ในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๔. 

สุวัฒน์ อินทรประไพ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าลุ่มน  าป่าสัก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุนทร  สุวรรณพร. “ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตามหลัก
ธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

สมจิตร แก้วนาค. “การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ”. ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. การวิจัยและพัฒนา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 

เสน่ห์  ใจสิทธิ์. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สมาน อัศวภูมิ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต. ภาควิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๓๗. 

สมุทร ช านาญ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”. ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖. 

เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม. “การจัดการทรัพยากรน  าในลุ่มน  าล  าตะคองแบบบูรณาการ” วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

 
 
 
 
 



๓๑๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ : 
กรมชลประทาน. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา . 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๔๖. (อัดส าเนา) 
              . แผนที่แสดงอ่างเก็บน ้าและพื นที่ชลประทานในลุ่มน ้าต่าง ๆ ของประเทศไทย.  กรม

ชลประทาน. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗. (อัดส าเนา) 
กรมทรัพยากรน  า. การบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน  า, 

๒๕๔๖. (อัดส าเนา) 
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน  าเดี่ยวกับ. “การจัดการองค์กร และการออก

กฎ กลไกการบริหารจัดการน ้าในปัจจุบัน”. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๘, (อัดส าเนา) 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน  า . แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า, พฤษภาคม ๒๕๕๘. (อัดส าเนา) 
โครงการประทานพิจิตร. เกณฑ์การบริหารจัดการน ้า. โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร ส านัก

ชลประทานที่ ๓, ๒๕๕๙. (อัดส าเนา) 
ธนาคารโลก. “ก้าวพ้นวิกฤติ : ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโฉมใหม่แก่การพัฒนาชนบทไทย”. ม.ป.ท, 

๒๕๔๒. (อัดสาเนา) 
ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา, 

๒๕๕๒. (อัดส าเนา) 
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด. รายงานโครงการจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย แมเนจเม้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖. (อัดส าเนา) 
พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส. บทบาทของน ้าในพระพุทธศาสนาบรรยายธรรม. ณ ตึกสหประชาชาติ, 

๒๕๔๙. (อัดส าเนา) 
รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร . แผนการบริหารจัดการน ้าท่วมส้าหรับลุ่มน ้าเจ้าพระยา . 

ราชอาณาจักรไทย, ๒๕๕๖. (อัดส าเนา) 
ศูนย์บริหารจัดการน  าจังหวัดพิจิตร. รายงานประจ้าปี, ๒๕๕๘. (อัดส าเนา) 
สรศักดิ์ กิตติอสุภกุล,อ้างใน วราภรณ์ ไชยชาติ. “ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อสัมฤทธิผลของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรท านาหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์”. รายงาน
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕. (อัดส าเนา) 

เสาวคนธ์ สุดสวาท. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. ในวารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.  
ปีที ่๓๐, มกราคม-เมษายน ๒๕๔๗. (อัดส าเนา) 

สมพงศ์ เกษมสิน. อ้างใน สายันต์ โพธิ์สิงห์. “ปัจจัยและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความส าเร็จในการเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดขอนแก่น”. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๘. (อัดส าเนา) 



๓๑๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร. รายงานประจ้าปี. ศูนย์บริหารจัดการน  าจังหวัดพิจิตร, ๒๕๕๘.  

(อัดส าเนา) 
American Association of School Administration. อ้างใน ธีระรัตน์ กิจจารักษ์. เอกสารค้าสอน

วิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :  คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ , 
๒๕๔๒. 

 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
กรมทรัพยากรน  า. แนวคิดเกีย่วกับลุ่มน ้า. มปป. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.dnp.go.th/watershed 

/class [๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
              . การจัดการทรัพยากรน ้า. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.dwr.go.th/contents. 

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
              . การจัดการทรัพยากรน ้า. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.dwr.go.th/contents 

[๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
จังหวัดพิจิตร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.phichit.go.th/pragard_news [๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
              . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit [๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
              . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.phichit.go.th. [๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
              . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
              . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.phichit.go.th/index.php/plan [๕ มกราคม 

๒๕๖๐]. 
ชัยพงษ ์ส าเนียง. การจัดการทรัพยากรน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://prachatai.com/journal [๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
สภาพภูมิประเทศลุ่มน  าน่าน . สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร . [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.haii.or.th/wiki/index.php [๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
สภาพภูมิประเทศลุ่มน  ายม. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php [๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
ส่วนกฎหมาย ส านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน ้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://
๖๑.๑๙.๕๔.๑๓๗/law/dpmlaw/main. [๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

ส านักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. แนวคิดการจัดการลุ่มน ้า : คนชุมชน
ลุ่มน ้า. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สกว. แม่โจ้. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.trf. mju.ac.th/lobby [๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

PTT Public Company Limited. การจัดการทรัพยากรน ้า. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.pttplc.com/th/Sustainability [๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php


๓๑๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๕) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ นางรติฬส  มีค าแหง, หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิจิตร ,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางรัชรินทร์  จันทร์สุกรี, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางวิภารัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ, หัวหน้าส่วนอ านวยการ การบริหารจัดการน  า ทรัพยากรน  า

ภาค ๙, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวนฤมล  คุ้มเกตุ, กรรมการและเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน  าจังหวัดพิจิตร 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร), ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาววิมลชญาน์  สถิตสุนทร พันธ์ , ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรน  า ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายเชวง  ไชยหลาก. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิจิตร, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายณัฐพงศ์  ครุฑทา, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดพิจิตร, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายนฤพนธ์  ไทยกล้า, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค บางมูลนาก, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายบัญญัติ  ทองแจ่ม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-เกษตรกร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายปรเมศวร์. พันธุรัตน์ รักษาการผู้ อ านวยการเจ้ าท่ าภูมิภาค สาขานครสวรรค์ ,  

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายมานะ  วุฑฒยากร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายมงคล พุกเปี่ยม, ก านันต าบลส านักขุนเณร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศร,ี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายเวช  เอมธานี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดขวาง, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสิทธิชัย  ปริญญาขจร, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน  า ทรัพยากรน  าภาค ๙, 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุกิตติ์  เภตราจินดารัตน์, ผู้อ านวยการ การบริหารจัดการน  า ทรัพยากรน  าภาค ๙,  

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุกฎ  รัตนวรรณ, นักผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ,  

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุนัน  บวบนา, หัวหน้าส่วนอุทกวิทยา ทรัพยากรน  าภาค ๙, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสมยศ  แสงมณี, ผู้อ านวยการชลประทานพิจิตร, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายอนันต์  เพ็ชร์หนู, หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน  าน่าน ทรัพยากรน  า

ภาค ๙, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร., ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๓๑๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ พระครูวิลาสรัตนรังสี, เจ้าคณะต าบลงิ วราย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร..เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, เจ้าคณะอ าเภอเมืองพิจิตร, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระศรีวิกรมมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
 
(๖) สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่ม พระครูสิริสุตโสภณ, ดร. (จ าเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม รศ.ดร.สมาน  งามสนิท, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต, ผู้อ านวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม ดร.เลิศ มีช้าง, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร, 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม นายเบญจทูล  ปิ่นสุข, รองนายกเทศบาลต าบลเนินมะกอก จังหวัดพิจิตร, ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่ม นางสาวทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์ นักวิชาการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด

ฉะเชิงเทรา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
Bardo J.W. and Hardman J.J. Urban Sociology: A Systematic introduction. New Yok : 

F.E. Peacock Publishers, 1982. 
Barnard Chester I. The Function of the Executive. Cambridge. Mass: Harvard 

University Press, 1964. 
Bechstedt, H. Participatory Research and Technology Development. A Training 

Manual based on a Workshop held from 26 May to 3 June, 1997 in Chiang 
Mai, Thailand. 

 



๓๑๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Blau. Peter M., & Scott, Richard. (1962) Formal Organization. Sanfransisco: Charkdler 

publishing Co. 
Campbell, Carbally and Ramseyer. Introduction to Education Administration, 

Fourth ed., Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1962. 
Good, Carter V., Dictionary of Education. New York: Mc Graw Hill Book, Co, Inc, 1973. 
GWP-TAC. Integrated Water Resources Management. TAC Background papers,         

Stockholm: Global Water Partnership, 2000. 
Hausser, D. L., Comparison of Different Models for Organizational Analysis, New 

York: John Wiley & Son, 1980. 
Herzberg  Frederick. Work and the Nature Of Man. Ohio: Word Publishing Co, 1966. 
Holt, D.H., Management principles and practices, New Jersey: Prentice – Hall, 1993. 
Ivancevich, J. H. et al. (1989). Management: Principles and Functions. 4th ed. 

Boston: MA.: Richard D. Irwin. Retrieved July 20, 2005, from 
http://www.norvathesdubeez.hu/leto/tresek/eng/col.doc 

Jame A.F. Stoner and Char Wankel, Management, 3rd ed. New Delhi: Prentice-Hall, 
1986. 

James E. Anderson. Public Policy Making. New York: Prager Publishers, Inc., 1975. 
Joyce B. and Weil M., Model of Teaching (2nd ed). New Delhi: Prentice – Hall of 

India Private Limited, 1985. 
Keeves P.J., Education Research Methodology,and Measurement : An International  

Handbook. Oxford: Pergamum Press. 1988. cited in Sallis, 2002. 
Lewis , Keeling B. & Kallaus Norman F. Administrative Office Management. 11th ed., 

Cincinnati, Ohio : South-Western Education Publishing, 1996. 
Litchfield Edward H., “Notes on a General Theory of Administration”. Administrative 

Science Quarterly, Vol. No. 1. June, 1956. 
Maslow, Abraham Harold. Motivation and personality, New York: Harber and 

Brother, 2000. 
Price, Alan. Human Resource Management. In a Business Context. 2 editions. London: 

Thomson Learning, 2004. 
Steiner, E. Methodology of Theory Construction. Sydney: Ecology Associates, 1988. 
Stoner, A. F., & Wankel. C.Management. 3rd ed. New Delhi: Prentice – Hill Privated, 

1986. 
Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York: Harper 

and. Row Publication, 1973. 



๓๑๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
T.Husen,and N.T.Postlethwaite. The International Encyclopedia of Education. 2rd ed. 

New York: Simon and Schuster, Inc., 1975. 
T.R.Dye. Understanding Public Policy. 5th ed. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentices-

Hall, Inc. 1984. 
Tosi  H.L. and Carroll S.J., Management. (2nd ed.). New Yok: John Wiley & Sons, 1982. 
Victioria Neufeldt, Webster's New World Dictionary, 3rd Edition New York: Simon and 

Schuster,Inc, 1988. 
Wagner, J.A., & Hollenbeck, J.R. Management of organization behavior. New Jersey: 

Prentice – Hall, 1995 
Willer, R.H., Leader and Leadership Process. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1967. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 
 

 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกีรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎี

บัณฑิต  
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร, ดร. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๓. อำจำรย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. อำจำรย์.ดร.อนุวัต กระสังข ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๕. อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ธิลำว  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย

 



๓๒๓ 
 

 



๓๒๔ 
 



๓๒๕ 
 



๓๒๖ 
 

 
 
 
 
 



๓๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๘ 
 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน  ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
จ ำนวน ๒๕ รูป/คน โดย ดังนี  

 
๑. นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๕ รูป/คน ได้แก่ 

๑) พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร.  เจ้ำคณะจังหวัดพิจิตร วัดท่ำหลวง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร 

๒) พระศรีวิกรมมุนี รองเจ้ำคณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพำนหิน 
อ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร 

๓) พระเมธีธรรมประนำท  เจ้ำคณะอ ำเภอเมืองพิจิตร วัดท่ำหลวง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร 

๔) พระครูวิลำสรัตนรังสี เจ้ำคณะต ำบลงิ วรำย อ ำเภอตะพำนหิน 
จังหวัดพิจิตร 

๕) พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยวิทยบริกำรฯ จังหวัดพิจิตร
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
๑) นำยวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร 

๓. กลุ่มตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๑๓ คน ได้แก่ 
๑) นำยสมยศ  แสงมณี  ผู้อ ำนวยกำรชลประทำนพิจิตร 
๒) นำยณัฐพงศ์  ครุฑทำ  หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรน  ำและปรับปรุงระบบ

ชลประทำน จังหวัดพิจิตร 
๓) นำยสุกิตติ์  เภตรำจินดำรัตน์ ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร  ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร น  ำ 

ทรัพยำกรน  ำภำค ๙ 
๔) นำยสุนัน  บวบนำ หัวหน้ำส่วนอุทกวิทยำ ทรัพยำกรน  ำภำค 9 
๕) นำยอนันต์  เพ็ชร์หนู หัวหน้ำส่วนประสำนงำนและบริหำรจัดกำร

ลุ่มน  ำน่ำน ทรัพยำกรน  ำภำค 9 
๖) นำงวิภำรัตน์  รัตนวงศ์ภิญโญ หัวหน้ำส่วนอ ำนวยกำร กำรบริหำรจัดกำรน  ำ 

ทรัพยำกรน  ำภำค ๙ 
๗) นำยสิทธิชัย  ปริญญำขจร ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งน  ำ 

ทรัพยำกรน  ำภำค ๙ 
๘) นำยเชวง  ไชยหลำก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร 
๙) นำงสำววิมลชญำน์  สถิตสุนทรพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พิจิตร 



๓๒๙ 
 

๑๐) นำยสุกฎ  รัตนวรรณ นักผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดพิจิตร 

๑๑) นำยปรเมศวร์  พันธุรัตน์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรเจ้ำท่ำภูมิภำค สำขำ
นครสวรรค์ 

๑๒) นำงรติฬส  มีค ำแหง หัวหน้ำป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย
จังหวัดพิจิตร 

๑๓) นำยนฤพนธ์  ไทยกล้ำ ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค บำงมูลนำก 
๔. กลุ่มตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จ านวน ๔ คน ได้แก่ 

๑) นำงสำวนฤมล  คุ้มเกต ุ กรรมกำรและเลขำนุกำรศูนย์บริหำรจัดกำร
น  ำจังหวัดพิจิตร (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
พิจิตร) 

๒) นำยมำนะ  วุฑฒยำกร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกรด 
อ ำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร 

๓) นำยเวช  เอมธำนี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดขวำง 
อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

๔) นำยมงคล พุกเปีย่ม  ก ำนันต ำบลส ำนักขุนเณร อ ำเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 

๕. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเส ีย จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
๑) นำงรัชรินทร์  จันทร์สุกรี     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ 
๒) นำยบัญญัติ  ทองแจ่ม      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-เกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์  

 



๓๓๑ 
 



๓๓๒ 
 



๓๓๓ 
 



๓๓๔ 
 



๓๓๕ 
 



๓๓๖ 
 



๓๓๗ 
 



๓๓๘ 
 



๓๓๙ 
 



๓๔๐ 
 



๓๔๑ 
 



๓๔๒ 
 



๓๔๓ 
 



๓๔๔ 
 



๓๔๕ 
 



๓๔๖ 
 



๓๔๗ 
 



๓๔๘ 
 



๓๔๙ 
 



๓๕๐ 
 



๓๕๑ 
 



๓๕๒ 
 



๓๕๓ 
 

 
 



๓๕๔ 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการน  าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร 
MODEL FOR WATER MANAGEMENT  

ACCORDING TO BUDDHIST PRINCIPLES OF PHICHIT PROVINCE  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์.................................................................................. ..................................... 
ต ำแหน่ง.................................................................................................................................... 
สัมภำษณ์วันที่ ....................................................................................เวลำ...........................น. 
สถำนที่...................................................................................................................................... 

ส่วนที่ ๒ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กับ
ผู้เชี่ยวชำญแบบกึ่งโครงสร้ำง (In-depth Interview Semi-Structure) โดยแนวค ำถำมในกำรศึกษำ
จะมีด้วยกัน ๓ ลักษณะดังนี  
 ๑. สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดพิจิตร ดังต่อไปนี  เป็นอย่ำงไร 

๑.๑ สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดพิจิตร ด้ำนกำรบริหำรองค์กรที่ดี เป็น
อย่ำงไร 

๑.๒ สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดพิจิตร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำและ
บ ำรุงรักษำ เป็นอย่ำงไร 

๑.๓ สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดพิจิตร ด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กร
ผู้ใช้น  ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอย่ำงไร 

๑.๔ สภำพทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำรน  ำของจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็น
อย่ำงไร 
 ๒. ท่ำนประยุกต์ใช้หลักสัปปำยะ ๗ หมำยถึง สิ่งที่เหมำะสมต่อกัน สิ่งที่เกื อกูลกันและสร้ำง
ควำมสมดุลให้เกิดขึ นในกำรด ำเนินชีวิต ประกอบไปด้วย 1. อำวำสสัปปำยะ คือ มีที่อยู่อำศัยที่
เหมำะสม 2. โคจรสัปปำยะ คือ กำรคมนำคมที่สะดวก 3. ภัสสสัปปำยะ คือ มีประชุมหำรือที่
สม่ ำเสมอ 4. ปุคคลสัปปำยะ คือ มีบุคคลที่มีควำมสำมำรถ 5. โภชนสัปปำยะ คือ มีอำหำรที่ดีและ
เพียงพอ 6. อุตุสัปปำยะ คือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 7. อิริยปถสัปปำยะ มีควำมเป็นอยู่ที่ดี ในกำรบริหำร
จัดกำรน  ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ดังต่อไปนี  ควรเป็นอย่ำงไร 



๓๕๕ 
 

๒.๑ ด้ำนกำรบริหำรองค์กรที่ดี ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ควรเป็นอย่ำงไร 
๒.๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำและบ ำรุงรักษำ ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ควรเป็นอย่ำงไร 
๒.๓ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมหลักสัปปำยะ ๗ 

ควรเป็นอย่ำงไร 
๒.๔ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ควรเป็นอย่ำงไร 

 ๓. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน  ำตำมหลักสัปปำยะ ๗ ของจังหวัดพิจิตร ดังต่อไปนี ควรเป็น
อย่ำงไร 

๓.๑ รูปแบบด้ำนกำรบริหำรองค์กรที่ดี ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ควรเป็นอย่ำงไร 
๓.๒ รูปแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำและบ ำรุงรักษำ ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ควรเป็น

อย่ำงไร 
๓.๓ รูปแบบด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้น  ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมหลัก     

สัปปำยะ ๗ ควรเป็นอย่ำงไร 
๓.๔ รูปแบบด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำน ตำมหลักสัปปำยะ ๗ ควรเป็นอย่ำงไร 

๔. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน  ำตำมหลักพุทธวิธีของจังหวัด
พิจิตร (ซึ่งเป็นค ำถำมที่เปิดโอกำสให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ)  

 
 

กราบขอบพระคุณ ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
 

นายอ าพล  ปุญญา 
นิสิตหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  

และหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 
 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  
 

๑. พระครูสิริสุตโสภณ, ดร. เจ้ำคณะอ ำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร 
๒. ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๓. รศ.ดร.สมำน  งำมสนิท อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. รศ.ดร. สุรินทร์ นิยมำงกูร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๕. ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ หั ว ห น้ ำ ภ ำ ค วิ ช ำ รั ฐ ศ ำ ส ต ร์  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ ำ ส ต ร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๖. อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร พธ.ม. สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๗. ดร.เลิศ  มีช้ำง   หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกรมกำรพัฒนำชุมชน 
จังหวัดพิจิตร 

๘. นำยเบญจทูล  ปิ่นสุข   รองนำยกเทศบำลต ำบลเนินมะกอก จังหวัดพิจิตร 
๙. นำงสำวทิพย์สุดำ  ภูมิพำณิชย์   นักวิชำกำร กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๕๘ 
 

หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ 
 

 
 



๓๕๙ 
 

 



๓๖๐ 
 



๓๖๑ 
 



๓๖๒ 
 



๓๖๓ 
 



๓๖๔ 
 



๓๖๕ 
 



๓๖๖ 
 



๓๖๗ 
 

 
 



๓๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ภาพประกอบการสัมภาษณ์และ 

ภาพประกอบกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖๙ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 

สัมภำษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์, ดร. 
เจ้ำคณะจังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ พระศรีวิกรมมุนี   
รองเจ้ำคณะจังหวัดพิจิตร 
วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 
 



๓๗๐ 
 

 
 

สัมภำษณ์ พระเมธีธรรมประนำท  
เจ้ำคณะอ ำเภอเมืองพิจิตร 
วันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

 

 
 

 
สัมภำษณ์ พระครูวิลำสรัตนรังสี 

เจ้ำอำวำสวัดเทวประสำท เจ้ำคณะต ำบลงิ วรำย  
วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๙ 



๓๗๑ 
 

 
 

สัมภำษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยวิทยบริกำรฯ จังหวัดพิจิตร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยวีระศักดิ์  วิจิตรแสงศรี  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 



๓๗๒ 
 

 
 

 
สัมภำษณ์ นำยสมยศ  แสงมณี  
ผู้อ ำนวยกำรชลประทำนพิจิตร 

วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

 
สัมภำษณ์ นำยณัฐพงศ์  ครุฑทำ  

หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรน  ำและปรับปรุงระบบชลประทำน จังหวัดพิจิตร 
วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



๓๗๓ 
 

 

 
 

สัมภำษณ์ นำยสุกิตติ์  เภตรำจินดำรัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรจัดกำรน  ำ ทรัพยำกรน  ำภำค ๙ 

วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยสุนัน  บวบนำ 
หัวหน้ำส่วนอุทกวิทยำ ทรัพยำกรน  ำภำค 9 

วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



๓๗๔ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยอนันต์  เพ็ชร์หนู 
หัวหน้ำส่วนประสำนงำนและบริหำรจัดกำรลุ่มน  ำน่ำน ทรัพยำกรน  ำภำค 9 

วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยสิทธิชัย  ปริญญำขจร 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งน  ำ ทรัพยำกรน  ำภำค ๙ 

วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



๓๗๕ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยเชวง  ไชยหลำก 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำงสำววิมลชญำน์  สถิตสุนทรพันธ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรน  ำ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

วันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



๓๗๖ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยสุกฎ  รัตนวรรณ 
นักผังเมือง ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง จังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยปรเมศวร์  พันธุรัตน์ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรเจ้ำท่ำภูมิภำค สำขำนครสวรรค์ 

วันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 



๓๗๗ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำงรติฬส  มีค ำแหง 
หัวหน้ำป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัย จังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยนฤพนธ์  ไทยกล้ำ 
ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



๓๗๘ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำงสำวนฤมล  คุ้มเกตุ 
กรรมกำรและเลขำนุกำรศูนย์บริหำรจัดกำรน  ำจังหวัดพิจิตร (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร) 

วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยมำนะ  วุฑฒยำกร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังกรด อ ำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๙ 



๓๗๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยเวช  เอมธำนี 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดขวำง อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำยมงคล พุกเปี่ยม 
ก ำนันต ำบลส ำนักขุนเณร อ ำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๙ 



๓๘๐ 
 

 
 

สัมภำษณ์ นำงรัชรินทร์  จันทร์สุกรี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-นักธุรกิจ 
วันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

 

 
 

สัมภำษณ์ นำยบัญญัติ  ทองแจ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-เกษตรกร 

วันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
 
 



๓๘๑ 
 

ภาพประกอบกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
 

 
 
 

 
 



๓๘๒ 
 

 
 
 

 



๓๘๓ 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล : นายอ าพล ปุญญา 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
สถานที่เกิด : ๒๗ หมู่ ๖ ต าบลพระแก้ว อ าเภอสังขะ  
  จังหวัดสุรินทร์ ๓๓๑๒๐ 
การศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๒ : ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๕ : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
  เอกการปกครองท้องถิ่น  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ.๒๕๕๕   : อาจารย์พิเศษ สาขาการจัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  หน่วยวิทยบริการฯ พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีเข้าศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๗  : หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๓ บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๖๒/๒๓ ถนนประเวศน์เหนือ ต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก  
  จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐ 
  โทร ๐๘-๕๖๐๓-๕๔๑๙ 
  E-mail : Phon.972524@gmail.com 
บทความวิชาการ 

๑. พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารจัดการน  าด้วยหลักธรรม 
๓. การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือความยั่งยืน 

 


