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 The purpose of this research was to study factors that affect the Participatory 
Irrigation Management Of The Integrated Water Users Group: Songphinong Irrigation Project, 
Suphanburi Province. Using the methodology of quantitative research, data was collected by 
questionnaires and non-participant observation. Key informant such as authority of Songphinong 
Irrigation Project, president of Irrigation and members of Irrigation about 15 persons.The results 
showed that the Participatory Irrigation Management of the Integrated Water Users was 10 steps 
to manage the water. Started by data acquisition fundamental of water users and evaluation. And 
the Participatory Irrigation Management of the Integrated Water Users had 11 activities, the 
development of water user groups to strong organization. The problems of water management 
including the ditches, weeds, burglaries, water resources management from upstream, midstream 
and downstream.The way to sustainable development of the participatory irrigation management 
of the integrated water users, focus on building a good relationship, the strength of leader and 
pass on knowledge to new generation. From this research, 1. Integration and the creation of a 
network to create a strong community 2. Each community has a unity and supports each other 3. 
Accept rules and agreements. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 น ้ ำ  เป็นทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีอยูอ่ย่ำงจ ำกดั และมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตของ 
มวลมนุษย ์จนมีค ำกล่ำวว่ำ “น ้ ำคือชีวิต” ซ่ึงในปัจจุบนัควำมตอ้งกำรน ้ ำของทุกภำคส่วนเพิ่มข้ึนอยำ่ง 
รวดเร็ว ทั้งภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และกำรอุปโภคบริโภค ตำมควำมตอ้งกำรเพิ่มข้ึนของ
ประชำกรและกำรขยำยตวัของเมือง และควำมตอ้งกำรอำหำรเพิ่มข้ึน รวมทั้งปริมำณน ้ ำท่ีจ  ำเป็นต่อ 
รักษำระบบนิเวศและสัตวน์ ้ ำ แมว้่ำทรัพยำกรน ้ ำจะเป็นทรัพยำกรท่ีใชแ้ลว้มม่หมดสำมำรถทดแทน 
มดต้ำมวฏัจกัรของน ้ ำ แต่ในปัจจุบนัควำมตอ้งกำรน ้ ำมีมำกข้ึน ในขณะท่ีน ้ ำมีอยู่อย่ำงจ ำกดัและ 
แหล่งน ้ ำเหลือนอ้ยลงมปเร่ือยๆ อนัเป็นผลมำจำกกำรใชน้ ้ ำอย่ำงมม่ค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรในอนำคต 
(ส ำนกัส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน, 2552ก: 1) 
 ในปัจจุบนั ประเทศต่ำงๆ ในโลก รวมทั้งประเทศมทย ต่ำงก็ประสบปัญหำกำร          
ขำดแคลนน ้ำในทุกภำคส่วน โดยทวีควำมถ่ีและควำมรุนแรงยิง่ข้ึน โดยภำคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นภำค 
ท่ีใชน้ ้ ำมำก และถูกเพ่งเล็งว่ำเป็นภำคท่ีใช้น ้ ำ เ ปลื อ งและมด้ผลตอบแทนต ่ำ ก ว่ ำ ภำคอื่นๆ                      
จึงถูกเรียกร้องใหใ้ชน้ ้ ำอยำ่งประหยดัและมีควำมยัง่ยนื ดงันั้น ทิศทำงกำรบริหำรจดักำรน ้ ำชลประทำน 
ในอนำคตจึงมุ่งมปท่ีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชน้ ้ ำจำกน ้ ำชลประทำนท่ีมดรั้บกำรพฒันำแลว้ แทน 
กำรพฒันำแหล่งน ้ ำ เพื่อขยำยพื้นท่ีชลประทำนเป็นหลกั (ส ำนกัส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน, 
2552ก: 1-2) เป็นมปตำมแผนยุทธศำสตร์ของกรมชลประทำนใน 3 ประเด็น มดแ้ก่ กำรพฒันำ
แหล่งน ้ ำ กำรบริหำรจดักำรน ้ ำและกำรป้องกนัและบรรเทำภยัอนัเกิดจำกน ้ ำ (แผนยุทธศำสตร์กรม
ชลประทำน, 2553ก: 5-15) 
 “กรมชลประทำน งำนเพื่อแผน่ดินมทย”  กรมชลประทำน เป็นหน่วยงำนภำครัฐ สังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปฏิบติัหน้ำท่ีหลกัในดำ้นกำรบริหำรกำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำเพื่อ  
กำรผลิต โดยด ำเนินกำรพฒันำแหล่งน ้ ำตำมศกัยภำพของลุ่มน ้ ำให้สมดุล กำรบริหำรจดักำรน ้ ำอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ทัว่ถึง เป็นธรรมและยัง่ยืน ซ่ึงภำรกิจท่ีส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรชลประทำนท่ี
ส ำคญัมี 2 ดำ้น มดแ้ก่ กำรก่อสร้ำง เพื่อพฒันำแหล่งน ้ ำหรือจดัหำรน ้ ำและกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำ 
เพื่อกำรกระจำยน ้ ำ ซ่ึงทั้ง 2 ดำ้นน้ีมีผลต่อเน่ืองถึงกนัและมีวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงร่วมกนั นัน่คือให้
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เกษตรกรหรือผูใ้ชน้ ้ ำซ่ึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยมดใ้ชป้ระโยชน์จำกน ้ ำชลประทำนในกำรท ำกำรเกษตร       
ใหมี้รำยมดแ้ละมีคุณภำพชีวิตท่ีดี (กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน, 2552ก: 3) 
 กำรด ำเนินงำนของกรมชลประทำนมดจ้ ำแนกโครงกำรชลประทำนแบ่งตำมขนำดของ
พื้นท่ีชลประทำนออกเป็น 3 ขนำด มดแ้ก่ โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ หรือแหล่งน ้ ำขนำดใหญ่ 
โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง หรือแหล่งน ้ำขนำดกลำง และโครงกำรชลประทำนขนำดเลก็ หรือ 
แหล่งน ้ ำขนำดซ่ึงโดยทัว่มปรูปแบบกำรบริหำรจดักำรชลประทำนมี 3 รูปแบบ คือ กำรจดับริหำร
จดักำรชลประทำนโดยรัฐ (กรมชลประทำน) เป็นรูปแบบกำรบริหำรจดักำรชลประทำนท่ีมีทั้งดำ้น
กำรก่อสร้ำงระบบชลประทำน เลก็และดำ้นกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำ ด ำเนินกำรโดยภำครัฐเป็นส ำคญั 
โดยใชพ้ระรำชบญัญติักำรชลประทำนหลวง พ.ศ. 2484 เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรบริหำร
จดักำรชลประทำนโดยเกษตรกรหรือประชำชน เป็นรูแบบกำรบริหำรจดักำรชลประทำนท่ีเกษตรกร
และชุมชนมดรั้บกำรพฒันำ เรียนรู้ จนกระทัง่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ วำงแผนใน 
กำรจดักำรปัญหำดว้ยตนเอง ภำครัฐเป็นเพียงผูค้อยใหค้วำมช่วยเหลือใหค้  ำแนะน ำ และกำรบริหำร
จดักำรชลประทำนโดยรัฐ(กรมชลประทำน) และเกษตรกรร่วมกัน เป็นกำรบริหำรจดักำร
ชลประทำนท่ีผสมผสำนระหว่ำงรูปแบบท่ี 1 และ 2 โดยมีกำรตกลงแบ่งหนำ้ท่ีรับผดิชอบ ท่ีเรียกว่ำ 
“กำรบริหำรจดักำรชลประทำนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Irrigation Management– 
PIM) โดยกำรใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 เป็นแนวทำง (ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน, 2552ก:3-4) 
 กำรบริหำรจดักำร เป็นกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบตัิงำนใดๆ ที่หน่วยงำน หรือ 
บุคลำกรของหน่วยงำนน ำมำใชใ้นกำรเปล่ียนแปลง พฒันำ หรือสร้ำงควำมสุขควำมเจริญกำ้วหนำ้
อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนแก่ประชำชนและประเทศชำติ กำรบริหำรจดักำรเกิดจำกหลำยแนวคิด เช่น 
แนวคิด POSDCoRB ของ Luther Gulick & Lyndall Urwick แนวคิดในกำรบริหำรจดักำรถูก
น ำมำใชใ้นภำครัฐ เพื่อให้บริกำรสำธำรณะทั้งหลำยแก่ประชำชนอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนท่ีมม่จ ำเป็น (วิรัช วิรัชนิภำวรรณ, 2550: 3) กรมชลประทำนน ำแนวคิดกำรบริหำรจดักำรมำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ำชลประทำน 
 กำรบริหำรจดักำรน ้ำของกรมชลประทำน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนของรัฐท่ีรับผดิชอบในกำร 
พฒันำและบริหำรจดักำรน ้ ำ เพื่อภำคเกษตรกรรมของประเทศมทย ทั้งยงัให้มีน ้ ำเพียงพอทั้ง 
ภำคอุตสำหกรรมและกำรอุปโภคบริโภคจึงตอ้งปรับบทบำทให้เป็นมปตำมนโยบำยและทิศทำง 
โดยน ำหลกักำรกำรบริหำรจดักำรชลประทำนโดยเกษตรมีส่วนร่วม ซ่ึงหมำยถึงกำรบริหำรจดักำร
ชลประทำนท่ีเกษตรกร(โดยองคก์รผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำน) ชุมชน (โดยองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล) มี
ส่วนร่วมกบักรมชลประทำนในกำรบริหำรจดักำรงำนชลประทำน มำประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ี เพื่อให้มี
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ประสิทธิภำพ(ประหยดั) และประสิทธิผล เกษตรกรมดรั้บน ้ ำตรงเวลำและตำมปริมำณท่ีตอ้งกำรซ่ึง 
เจำ้หนำ้ท่ีชลประทำนตอ้งปรับเปล่ียนบทบำทกำรท ำงำนแบบแบ่งปันและจดักำรมปสู่กำรเป็นผูป้ระสำน 
เรียนรู้ และบูรณำกำรร่วมกบัทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริมสนบัสนุน และช่วยแกม้ขปัญหำ รวมทั้ง
ตอ้งเพิ่มประสิทธิภำพตนเอง ประยกุตค์วำมรู้และขยำยผลควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนใหเ้กิดประโยชน์
แก่เกษตรกร(กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน, 2552ข: 3-4) 
 กำรบริหำรจัดกำรชลประทำนโดยเกษตรกรมี ส่วนร่วม (Participatory Irrigation 
Management– PIM) เป็นกำรบริหำรจดักำรชลประทำน โดยเกษตรกรหรือผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำน ซ่ึงเป็น 
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรบริหำรจดักำรชลประทำนเขำ้มำมีส่วนร่วมกบักรมชลประทำนในกำร
ตดัสินใจบริหำรจดักำร และด ำเนินงำนกิจกรรมชลประทำนทั้งในกำรก่อสร้ำงและดำ้นกำรส่งน ้ ำและ 
บ ำรุงรักษำ ตำมท่ีมดต้กลงเห็นชอบร่วมกนัหรือมดก้ ำหนดข้ึน เพื่อใหเ้กษตรกรและองคก์รปกครอง
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมกับกรมชลประทำนในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเพื่อจดัสรรน ้ ำ บ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงระบบชลประทำนให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของเกษตรกร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลเพิ่มข้ึน เพื่อใหเ้กษตรกรและองค์กรปกครองท้องถ่ินมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
โครงกำร รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมบทบำทและสร้ำงควำมเขม้แขง็ต่อเกษตรกรและองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน ำมปสู่กำรเขำ้ร่วมกำรบริหำรจดักำรชลประทำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน (กำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน, 2552ก: 4-5) 
 กลุ่มบริหำรกำรใชน้ ้ ำชลประทำน เป็นองคก์รของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำนมี
กำรบริหำรในรูปคณะกรรมกำรท่ีเลือกมำจำกสมำชิกผูใ้ชน้ ้ ำ มีระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร สมำชิก 
ขององคก์รก็คือผูใ้ชน้ ้ ำจำกระบบชลประทำนสำยเดียวกนั ซ่ึงรวมตวักนัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อกำรจดักำรน ้ ำให้กระจำยน ้ ำมห้ทัว่ถึงกนัและกนัและบ ำรุงรักษำระบบชลประทำน ท ำงำน
ร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีของกรมชลประทำนอยำ่งใกลชิ้ด โดยมีขอบเขตพื้นท่ีองคก์รผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำน 
ครอบคลุมพื้นท่ีส่งน ้ ำ 1 แฉก หรือ 1 สำย โครงสร้ำงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำน ประกอบดว้ยหวัหนำ้ 
กลุ่ม และสมำชิกผูใ้ชน้ ้ ำ พื้นท่ีหน่ึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำนมม่ควรมำกเกิน 1,000 มร่ (กลุ่มบริหำร
กำรใชน้ ้ ำชลประทำน, 2550: 20) 
 กำรจดักำรน ้ ำชลประทำน เขตพื้นท่ีคลองสองพี่นอ้งในฤดูฝนจะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภำคม  
ถึง เดือนตุลำคม  ซ่ึงในบำงปีปริมำณน ้ ำฝนมำกในช่วง  เดือนกนัยำยน – ตุลำคมเฉล่ียมด ้ 500  มม./
เดือน จึงท ำใหจ้  ำนวนปริมำณน ้ ำหลำกในทุ่งมีมำกและมหลลงแม่น ้ ำสองพี่นอ้งซ่ึงอยูท่ำงทิศตะวนัตก  
ในลุ่มน ้ ำสองพี่นอ้ง  มีคลองระบำยน ้ ำเช่ือมโยงกนัติดต่อหลำยสำย  เช่น สำยคลองจระเขส้ำมพนั  
คลองระบำยสำมชุก 1 คลองระบำยสำมชุก 2  และคลองธรรมชำติ คลองระบำยใหญ่ในทุ่งแม่กลอง
รวมปริมำณน ้ ำและประมำณ  345  ม.3/วินำที ท่ีมหลลงสู่คลองระบำยใหญ่แม่น ้ ำสองพี่นอ้ง และมี
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คลองสำขำรับน ้ำท่ีระบำยลงแม่น ้ำสุพรรณ  ปริมำณน ้ ำจ  ำนวนน้ีจะเอ่อเขำ้ท่วมพื้นท่ีนำฝ่ังซำ้ยและขวำ
ของคลองระบำยใหญ่สองพี่นอ้ง(ทุ่งสองพี่นอ้ง – บำงปลำมำ้) เป็นประจ ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2528 เป็น
ตน้มำจนถึงปัจจุบนั และในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงเป็นเวลำนำนก็มีน ้ ำมม่เพียงพอส ำหรับใชใ้นกำรเพำะปลูก        
ท ำใหเ้กิดควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดแคลนน ้ ำ เพื่อบรรเทำอุทกภยัในเขตพื้นท่ีดงักล่ำวและช่วยเหลือ 
พื้นท่ีเพำะปลูกนอกเขตพื้นท่ีโครงกำรชลประทำน ใหมี้น ้ำส ำหรับใชใ้นกำรเพำะปลูกเพียงพอตลอด 
ทั้งปีจึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงแหล่งเกบ็น ้ำ (ขอ้มูลโครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง, 2555ก:  8) 
 กรมชลประทำนจึงด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่น้อง 
โครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง เป็นโครงกำรหน่ึงในพื้นท่ีกำรก่อสร้ำงระบบ ชลประทำน 
ภำยใตโ้ครงกำรชลประทำนแม่กลองใหญ่ ซ่ึงด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดำ้นฝ่ังซำ้ยของแม่น ้ำแม่กลองโดย 
แบ่งออกเป็นสองระยะ เรียกว่ำ มำลยัแมนระยะท่ี 1 และระยะท่ี 1โดยมดรั้บน ้ ำจำกกำรบงัคบัและ 
ผนัน ้ ำ ท่ีประตูระบำยน ้ ำเข่ือนแม่กลอง เขำ้คลองสำยใหญ่ 2 ซำ้ย ซ่ึงสำมำรถส่งน ้ ำครอบคลุมพื้นท่ี 
ทั้งหมดประมำณ 1 ลำ้นมร่   ภำยใตโ้ครงกำรท่ีรับ ผดิชอบ 3 โครงกำร ตำมล ำดบั มดแ้ก่ โครงกำรฯ
พนมทวน โครงกำรฯสองพี่นอ้ง โครงกำรฯบำงเลน โครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง เร่ิม
ด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ ปี 2525 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2538 มีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งส้ิน 380,000 มร่ 
ครอบคลุ่มพื้นท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี รวม 2 อ ำเภอ 16 ต ำบล แยกเป็น อ ำเภอสองพี่นอ้ง รวม 7 ต ำบล 
อ ำเภออู่ทอง รวม 9 ต ำบล และจงัหวดักำญจนบุรี รวม 1 อ ำเภอ 2 ต ำบล (กรมชลประทำน, 2555: 52) 
กำรจัดกำรน ้ำของโครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำสองพี่น้องปัจจุบนัแหล่งน ้ำตน้ทุนมดม้ำจำก            
อ่ำงเก็บน ้ ำเข่ือนวชิรำลงกรณ์มีปริมำณน ้ ำเก็บกกั 8,860 ลำ้นลูกบำศกเ์มตรต่อปี เข่ือนศรีนครินทร์มี
ปริมำณน ้ ำเก็บกกั 6,210 ลำ้นลูกบำศกเ์มตรต่อปี และเข่ือนท่ำทุ่งนำมีปริมำณน ้ ำเก็บกกั 54.80 ลำ้น
ลูกบำศกเ์มตรต่อปี ระบำยน ้ ำลงมำตำมแควนอ้ยและแควใหญ่ ตำมล ำดบั มำบรรจบกนัท่ีจงัหวดั
กำญจนบุรีรวมเป็นแม่น ้ ำแม่กลอง โดยมีประตูระบำยน ้ ำเข่ือนแม่กลอง เขตอ ำเภอท่ำม่วง ท ำหนำ้ท่ี
บงัคบัและผนัน ้ ำเขำ้สู่คลองส่งน ้ ำสำยใหญ่ 2 ซำ้ย ต่อมป (ขอ้มูลโครงกำรส่งน ้ ำแลบ ำรุงรักษำสองพี่
นอ้ง, 2555ก: 3) 
 กำรบริหำรจดักำรน ้ ำชลประทำนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงกำรส่งน ้ ำและ 
บ ำรุงรักษำสองพี่น้อง เกิดจำกควำมร่วมมือของหลำยภำคส่วน ทั้งจำกเกษตรกรผูใ้ช้น ้ ำในกลุ่ม 
บริหำรกำรใช้น ้ ำชลประทำน  หน่วยงำนกรมชลประทำน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึง 
ภำคเอกชนและองคก์รภำครัฐหน่วยงำนอ่ืนๆ มีกำรจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552 และเพิ่มจ ำนวนข้ึนมำจนถึงปัจจุบนั เพื่อใหมี้น ้ ำเพียงพอส ำหรับกำรเพำะปลูกในรอบปี ในกำร 
บริหำรจดักำรน ้ ำของโครงกำรมีกำรส่งน ้ ำโดยวิธี (Gravity)โดยส่งผำ่นจำกคลองสำยซอยผ่ำนคูส่งน ้ ำ 
เขำ้นำสู่แปลงเพำะปลูก ซ่ึงส่งน ้ ำตลอด 24 ชัว่โมงและเกือบทั้งปี โดยมีอำคำรลกัษณะพิเศษ ท่ีเป็น
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อ่ำงพกัน ้ ำเวลำกลำงคือ (Overnight Storage Basin) มีกำรก่อสร้ำงมวเ้ฉพำะท่ีโครงกำรส่งน ้ ำและ 
บ ำรุงรักษำสองพี่นอ้งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ของกรมชลประทำน ยงัมม่เคยมีกำรก่อสร้ำงมวท่ี้
อ่ืนใดอีก อ่ำงพกัน ้ ำเวลำกลำงคืนสำมำรถช่วยแกปั้ญหำ ในเร่ืองกำรส่งน ้ ำ กำรเกิดกำรสูญเสียปริมำณน ้ ำ 
ในเวลำกลำงคืน รวมมปถึงเกษตรกรท่ีมม่สำมำรถรับน ้ ำในเวลำเดียวกนัมด ้ถำ้หำกปิดบำนประตู  
ปำกคลองช่วงเยน็ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้สูงข้ึน ในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ 
โครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง (ขอ้มูลโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง, 2555ก:  
9) 
 ดว้ยเหตุดงักล่ำวจึงเป็นสำเหตุให้ผูว้ิจยัมีควำมสนใจในกำรศึกษำถึงกำรบริหำรจดักำร
ชลประทำนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของกลุ่มบริหำรกำรใชน้ ้ ำชลประทำน โครงกำรส่งน ้ ำและ 
บ ำรุงรักษำสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยศึกษำถึงกำรจดักำรน ้ ำ รวมถึงปัญหำและอุปสรรค             
ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำจำกโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้งโดยเฉพำะ 
ในช่วงท่ีเวลำท่ีขำดแคลนแห้งแลง้ และปริมำณน ้ ำตน้ทุนอยู่อย่ำงจ ำกดั เพื่อเป็นแนวทำงในกำร 
ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำและเจำ้หนำ้ท่ีชลประทำน ในกำรพฒันำกำรเกษตร 
ใหมี้ควำมยัง่ยนืต่อมป 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษำกำรบริหำรจดักำรชลประทำนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ของโครงกำรส่งน ้ำ 
และบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษำถึงปัญหำและอุปสรรคต่อกำรจดักำรน ้ ำของโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำ 
สองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. เพื่อศึกษำถึงแนวทำงกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในกำรจดัสรรน ้ ำเพื่อลดปัญหำควำม 
ขดัแยง้ในปัจจุบนั และอนำคตเพื่อพฒันำสู่ควำมยัง่ยืนในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำชลประทำนโดย 
เกษตรกรทีส่วนร่วม 
 
ขอบเขตกำรวจิัย 

1. ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี 
  กำรวิจยัในคร้ังน้ี ศึกษำครอบคลุมทั้งพื้นท่ีของโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง

จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงจดัตั้งเป็นคณะกรรมกำรจดักำรชลประทำนสองพี่น้อง ประกอบดว้ยกลุ่ม
บริหำรกำรใชน้ ้ ำชลประทำนจ ำนวน 40 กลุ่ม กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำชลประทำน (กลุ่มพื้นฐำน) จ ำนวน 691 
กลุ่ม ครอบคลุมพื้นท่ีส่งน ้ำ 307,000 มร่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภำพท่ี 1 แสดงพื้นท่ีโครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมำ: กรมชลประทำน, ส ำนกัชลประทำนท่ี 13, โครงกำรตรวจสอบขอ้มูลพื้นท่ีชลประทำน, เขำ้ถึงเม่ือ 10 
มกรำคม 2557, เขำ้ถึงมดจ้ำก http://irrigation.rid.go.th/rid13/ 
 
 โครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง แบ่งเป็นฝ่ำยส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำ 4 ฝ่ำย 
มดแ้ก่ 

1.1 ฝ่ำยส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำท่ี 1 หวัหนำ้โครงกำรฯ คือ นำยอภยั ยมะคุปต ์รับผดิชอบ
พื้นท่ีส่งน ้ำในต ำบลบ่อสุพรรณอ ำเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ต ำบลทุ่งคอก อ ำเภอสองพี่นอ้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี และต ำบลพงัตรุ อ ำเภอพนมทวนคลอง รวมพื้นท่ีชลประทำนจ ำนวน 77,950 มร่ 

1.2 ฝ่ำยส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำท่ี 2 หัวหน้ำโครงกำรฯ คือ นำยสุวฒัน์ เร่ชะล่ำ  
รับผดิชอบพื้นท่ีส่งน ้ ำในต ำบลหนองบ่อ อ ำเภอสองพี่นอ้ง ต ำบล จระเขส้ำมพนั อ ำเภออู่ทอง ต ำบล

โครงกำรฯ ดอนเจดีย ์

โครงกำรฯ สำมชุก 

โครงกำรฯ โพธ์ิพระยำ 

โครงกำรส่งน ำ้และบ ำรุงรักษำสองพีน้่องโครงกำรส่งน ำ้และบ ำรุงรักษำสองพีน้่องโครงกำรส่งน ำ้และบ ำรุงรักษำสองพีน้่อง   

โครงกำรฯ บำงเลน 

โครงกำรฯ พนมทวน 
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สระยำยโสม อ ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี และต ำบลพงัตรุ อ ำเภอพนมทวน รวมมปถึง ต ำบล     
รำงหวำย อ ำเภอพนมทวน รวมพื้นท่ีชลประทำนจ ำนวน 92,000 มร่     

1.3 ฝ่ำยส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำที่ 3 หัวหน้ำโครงกำรฯคือ นำยสมใจ อินทร์พยุง 
รับผดิชอบพื้นท่ีส่งน ้ ำใน ต ำบลสระยำยโสม ต ำบลยุง่ทลำย ต ำบลสระพงั ต ำบลดอนมะเกลือ ต ำบล
สระยำยโสม ต ำบลสระพงัลำน ต ำบลบำ้นดอน อ ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีมปจนถึงต ำบล 
ศรีส ำรำญ ต ำบลทุ่งคอก ต ำบลหัวโพธ์ิ และเขตเทศบำลสองพี่น้อง อ ำเภอสองพีน้อง จังหวดั
สุพรรณบุรี รวมพื้นท่ีชลประทำนจ ำนวน 71,500 มร่       

1.4 ฝ่ำยส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำท่ี 4 หวัหนำ้โครงกำรฯ คือ นำยวิเชษฏฐ์ พุกยม รับผิดชอบ
พื้นท่ีส่งน ้ ำ ต  ำบลจระเขส้ำมพนั ต ำบลสระยำยโสม ต ำบลยุง้ทะลำย ต ำบลบำ้นดอน ต ำบลอู่ทอง 
ต ำบลกระจนั ต ำบลเจดีย ์อ  ำเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี มปจนถึง ต ำบลรำงหวำย อ ำเภอพนมทวน 
ต ำบลดอนแสลบ อ ำเภอหว้ยกระเจำ จงัหวดักำญจนบุรี รวมพื้นท่ีชลประทำนจ ำนวน 65,550 มร่  
 2. ขอบเขตเนือ้หำ 

2.1 ศึกษำลกัษณะโครงกำรชลประทำน ประวติัควำมเป็นมำ และปริมำณน ้ ำตน้ทุน
เพื่อกำรเกษตร 

2.2 ศึกษำลกัษณะกำรใชน้ ้ ำ รูปแบบ และกำรจดักำรใชน้ ้ ำในเขตพื้นท่ีโครงกำรส่งน ้ ำ
และบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง 

2.3 ศึกษำกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำ รวมมปถึงกำรจดักำรเรียนรู้และกำร
สร้ำงนวตัรกรรมของกลุ่มบริหำรกำรใชน้ ้ ำชลประทำน 

2.4 ศึกษำกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร กำรจดักำรกลุ่ม และควำมควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 3. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ประชำกรท่ีจะศึกษำคือสมำชิกกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ ำชลประทำน โดยศึกษำจำก
เจำ้หนำ้ท่ีชลประทำนโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้ง ศึกษำจำกประธำนกลุ่มบริหำรกำร
ใช้น ้ ำชลประทำน และศึกษำสมำชิกกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ ำชลประทำน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ ง
โครงกำร 
 4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 

  กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี มีระยะเวลำในกำรศึกษำรวบรวมเอกสำรและกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจำกกำรลงพื้นท่ีและกำรสมัภำษณ์ ระหวำ่งวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2556 ถึง 28 กมุภำพนัธ์ 2557 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
1. มดท้รำบถึงแนวทำงกำรบริหำรกำรจดักำรน ้ ำชลประทำนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

ของโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นมปอย่ำงมีคุณค่ำ และ
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำชลประทำนของเกษตรกรในพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีมดจ้ำกกำรศึกษำ
ผูว้ิจยัสำมำรถน ำมปพฒันำเป็นเคร่ืองมือในกำรวิจยัคร้ังต่อมป 

2. มดท้รำบถึงปัญหำและอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะโดยเกษตรกรผูมี้ส่วนร่วมต่อ
กำรจดักำรน ้ ำชลประทำนของโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่น้อง ประโยชน์ท่ีมดจ้ำก
กำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสำมำรถน ำมปเป็นหวัขอ้ในกำรท ำวิจยัคร้ังต่อมป 

3. มดท้รำบถึงแนวทำงในกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรน ้ ำชลประทำนโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมท่ีเหมำะสมในกำรจดัสรรน ้ ำเพื่อลดปัญหำควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัและในอนำคตเพื่อ
พฒันำสู่ควำมยัง่ยนื ประโยชน์ท่ีมดจ้ำกกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสำมำรถน ำมปเป็นตวัอยำ่งในกำรวิจยั
คร้ังต่อมป 

4. เพื่อน ำผลกำรศึกษำมปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรกำรจัดกำรน ้ ำ
ชลประทำนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ของโครงกำรส่งน ้ ำและบ ำรุงรักษำสองพี่นอ้งรวมถึงในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง และพื้นท่ีอ่ืนๆ ใหเ้กิดควำมส ำเร็จอยำ่งเหมำะสมในแต่ละพื้นท่ีกำรจดักำรน ้ำชลประทำน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เขตพื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยัท่ีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับ
การวิจยั โดยศึกษาแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
 4. แนวคิดวา่ดว้ยการสร้างเครือข่าย 
 5. ทฤษฎีการขดัแยง้ 
 6. โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 ความหมายของการบริหารจัดการ 
 ความหมายของการบริหารจดัการ  มีนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของการ
บริหารจดัการ ดงัน้ี 
 Peter F. Drucker  (2009: 15) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น การท างานให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  าภายในสภาพองคก์ารท่ีกล่าวนั้น 
ทรัพยากรในด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององค์การที่เขา้มา ร่วมกนัท างานในองคก์าร 
ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรดา้นวตัถุอ่ืน ๆ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ขอ้มูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินคา้หรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจใหก้บัสงัคม 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ในปี พ.ศ. 2548 กล่าวไวว้่า การบริหารจดัการ 
(management administration) การบริหารการพฒันา (development administration) แมก้ระทัง่การ
บริหารการบริการ (service administration) แต่ละค ามีความหมายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัท่ีเห็น
ไดอ้ย่างชดัเจนมีอย่างนอ้ย 3 ส่วน คือ หน่ึง ลว้นเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐ ท่ี
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หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ น ามาใชใ้นการปฏิบติัราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การคิด(thinking)  
หรือ การวางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม         
มีจุดหมายปลายทาง คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงเพิ่มข้ึน ส าหรับส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ แต่ละค ามี
จุดเนน้ต่างกนั กล่าวคือ การบริหารจดัการเนน้เร่ืองการน าแนวคิดการจดัการของภาคเอกชนเขา้มา
ใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวงัผลก าไร การแข่งขนั ความรวดเร็ว การตลาด การ
ประชาสัมพนัธ ์การจูงใจดว้ยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นตน้ ในขณะท่ีการ
บริหารการพฒันาใหค้วามส าคญัเร่ืองการบริหารรวมทั้งการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
(policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเนน้
เร่ืองการอ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 4) ความหมายของการบริหารจดัการ คือแนวทางการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบติังานใด ๆ ของบุคคล และ/หรือ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ ภาคท่ีไม่สงักดัภาครัฐ และภาคประชาชน โดยบุคคล และ/หรือ หน่วยงานน ามาใชใ้นการ
เปล่ียนแปลง พฒันาหรือสร้างความอยู่เยน็เป็นสุขและการกินอยู่แต่เพียงพอดีให้แก่หน่วยงานและ
ประชาชน  
 ประเวศน์  มหารัตน์ (2551: 32) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารจดัการเป็นความสามารถใน
การวางแผนจดัระเบียบ และรวมไปถึงการประสานงานร่วมกนั เพื่อควบคุมกิจการรมงานต่างๆ ให้
บรรลุตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สรุปก็คือความสามารถในการท่ีจะกระท าการอย่างใด
อย่างหน่ึงเพื่อให้บุคคลอ่ืน หรือ เขา้ไปจดัการเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ รวมไปถึงการก าหนดหนา้ท่ีการ
งาน ตามรูปแบบของมาตรฐานในแต่ละต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
 ลกัษณะของการบริหารจัดการ 

 ลกัษณะการบริหารจดัการ ไดมี้นักวิชาการหลายท่าน ไดจ้  าแนกลกัษณะการบริหาร
จดัการไวด้งัน้ี 
 สมพงษ ์ เกษมสิน (2523: 27) จ  าแนกลกัษณะของการบริหารไวด้งัน้ี 
 1. การบริหารนั้นยอ่มตอ้งมีวตัถุประสงคข์องการบริหาร 
 2. การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรเพื่อเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานในการบริหาร 
 3. การบริหารจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 4. การบริหารจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
 5. การบริหารตอ้งมีลกัษณะของการร่วมมือกนัด าเนินการอยา่งมีเหตุผล 
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 6. การบริหารนั้นจะตอ้งมีการด าเนินการร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 
 7. การบริหารนั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบผลของการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงค ์
 8. การบริหารนั้นตอ้งอาศยัการร่วมมือร่วมใจ เพื่อจะน าไปสู่พลงัของกลุ่ม ให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์
 นนัทิยา  หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร (2549: 93) กล่าวว่า การบริหารจดัการใน
รูปแบบของเครือข่ายนั้น ยงัไม่คุน้เคยกนัมากนัก ส่วนใหญ่แลว้กลุ่มท่ีเขม้แข็งท่ีสุด ก็จะเป็นผูน้ า
ของกลุ่ม และมีบทบาทในการบริหารจดัการ 
 สรุปไดว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง รูปแบบและการบวนการด าเนินงานใดๆ ของ
หน่วยงาน ท่ีน าทรัพยากรต่างๆ เขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารจดัการ ท าให้ผูว้ิจยัสามารถน าเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการชลประทาน เป็นไปอย่างประหยดัท่ีสุด และสามารถบรรลุเป้าหมาย แนวคิดการ
บริหารจดัการน้ีสามารถน าไปศึกษาวิธีการด าเนินการของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน และ
สามารถน ามาใชใ้นการสร้างแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ และสร้างแบบสังเกตเพื่อศึกษาภาวะ
ผูน้ า ตลอดจนสมาชิก รวมไปถึงแนวทางสู่ความส าเร็จของกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทาน ของ
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
 
2. แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ส่วนที่ 10 ก าหนด
แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบญัญติัไวต้าม มาตรา 87 รัฐตอ้งด าเนินการตาม
แนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้  านาจ
รัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และจดัให้มีกฎหมายจดัตั้ง
กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง



12 
 

สนบัสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี 

5. ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
 ยพุาพร รูปงาม (2545: 5) การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพอ้ง
กนัในเร่ืองของความ ตอ้งการและทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมี
มากจนเกิด ความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรก ของการท่ีมีคนมารวมกนัไดควร 
จะตอ้งมีการตระหนกัว่าปฏิบติัการท้ิงหมดหรือการกระท าทั้งหมด ท่ีท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่ม
นั้น กระท าฝานองคก์าร (organization) ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าให้บรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงได ้ 
 ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550: 10-11) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลงั
ความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และ
การประเมินผลร่วมกนั น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานในกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ๆ ข้ึน 
 เมตต ์เมตตก์ารุณจิต (2553: 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะ
ของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล 
 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2552ก: 13) กล่าวถึงความส าคญัของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนดงัน้ี 

1. เพื่อตอ้งการใหป้ระชาชนเกิดความผกูพนั รู้สึกรัก และมีจิตส านึกเป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน
ของตนเอง 

2. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ตรงกบัความตอ้งการ
ของประชาชน และรับผดิชอบต่อประชาชนมากท่ีสุด 

3. เพื่อใหมี้การตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐทุกขั้นตอน 
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 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  
 สถาบนัพระปกเกลา้ (2548: 13) ไดส้รุป ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและสร้างความรวดเร็ว 
3. สามารถน าผลไปปฏิบติังานไดง่้าย 
4. หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กนัเพื่อลดความรุนแรง 
5. ลดความเส่ียง 
6. สร้างความยัง่ยนืใหก้บัโครงการท่ีน าไปปฏิบติั 
7. เป็นการพฒันาประชาสังคม เพื่อท าใหก้ลุ่มประชาสังคมกลบัเขา้มาสู่การท างานของ

กระบวนการประชาสงัคมมากข้ึน 
 ลกัษณะส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และพรรณทิพย ์เพชรมาก (2551: 9) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนไวโ้ดยสรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบน้ี ประชาชนเป็นผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียด
ของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี การแจง้ข่าวสารดงักล่าว
จะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีมีการ
จดัการหารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการกระจายข่าวารขอ้มูล
ไปยงัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความเขา้ใจ และเพื่อให้มีการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ
ประกอบทางเลือกการตดัสินใจ 

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนและ
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรมและผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจ ใชเ้วทีสาธารณะในการท า
ความเขา้ใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดบัชุมชน (Community 
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting) 

4. การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมท่ีมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบ และมีความชดัเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการสเนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผยไม่มีการปิดบงัขอผูท่ี้มีส่วนได้
และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจดัประชุมจะตอ้งมีองค์ประกอบของ
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ผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑแ์ละประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และมีการแจง้ใหทุ้กฝ่าย
ทราบอยา่งชดัเจน 

5. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี        
ส่วนร่วมของประชาชนใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซ่ึงอาจจะด าเนินการโดย
การเลือกตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ 

6. การใชก้ลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเองอัน
เน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเองควรจะไดรับ ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดใ้ห้หลกัเร่ืองการมีส่วนของประชาชนไวห้ลายประการ และ
ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องคก์าร 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2552ข: 24-25) ไดแ้บ่งการมีส่วนรวมของ
ประชาชนไว ้5 ระดบัคือ 

1. ระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดบัต ่าท่ีสุด ขั้นน้ีอยูใ่นลกัษณะการให้ขอ้มูลอยา่งเดียวจากรัฐ เป้าหมายส าคญัอยูท่ี่
การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน และเสริมสร้างความเขา้ใจของประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและถูกตอ้ง 

2. ระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการปรึกษาหารือ (Consult) เป็นลกัษณะการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง และความคิดเห็น ดงันั้นประชาชนมีบทบาทในฐานะการให้
ขอ้มูล การตดัสินใจเป็นของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการเขา้มามีบทบาท (Involve) เป็นลกัษณะการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมท างาน ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ขอ้มูล ระหว่างรัฐกบัประชาชนอยา่งจริงจงั เพื่อสร้างความมัน่ใจกบัประชาชนว่าความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของประชาชนจะไดรั้บการพิจารณา 

4. ระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้
บทบาทของประชาชนในระดบัท่ีสูง เป้าหมายส าคญัอยูท่ี่การเป็นหุ้นส่วนกบัประชาชนในทุกขั้นตอน
ของการตดัสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พฒันาทางเลือก และแนวทางการแกไ้ข เพื่อเป็นการสัญญา
วา่เราจะท างานร่วมกนักบัประชาชน 

5. ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการให้อ านาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นการให้
บทบาทของประชาชนในระดบัท่ีสูงท่ีสุด เป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ           
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ลงมือดว้ยตนเอง ดงันั้นการมีส่วนร่วมในระดับน้ี คือ การให้สัญญากับประชาชน และกลุ่มผูมี้            
ส่วนไดส่้วนเสีย วา่เราจะปฏิบติัในส่ิงท่ีประชาชนตดัสินใจ 
 สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
 เม่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูว้ิจยัสามารถน าแนวทางมาใช้
ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน ในการบริหาร
จดัการน ้าชลประทานของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง รวมไปถึงการศึกษาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาทุกขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการ
น ้ าโดยเกษตรกรผูมี้ส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของ และน ามาสู่ความส าเร็จ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 J.M. Cohen, and N.T. Uphoff (1980: 5) ไดมี้การน าเอากระบวนการมีส่วนร่วมจาก
นกัวิชาการทั้งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลกั และไดจ้ าแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 
ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตดัสินใจ
นั้น ประการแรกสุดที่ตอ้งกระท า คือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบัความส าคญั 
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้ง
ด าเนินการไปเร่ือยๆ ตั้งแต่การตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และ
การตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานโครงการนั้นไดม้าจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการไดบ้า้งและจะท า
ประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงาน
และการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์
นอกจากความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์
ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อ
บุคคลและสงัคมดว้ย 
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้น
ส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั 
(Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆได ้
 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (2552ค: 13) กล่าวถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนดงัน้ี 

1. เพื่อตอ้งการให้ประชาชนเกิดความผูกพนั รู้สึกรัก และมีจิตส านึกเป็นเจา้ของ
ทอ้งถ่ินของตนเอง 

2. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆบริหารงานดว้ยความโปร่งใส ตรงกบัความตอ้งการ
ของประชาชน และรับผดิชอบต่อประชาชนมากท่ีสุด 

3. เพื่อใหมี้การตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐทุกขั้นตอน 
 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 สถาบนัพระปกเกลา้ (2548: 13) ไดส้รุป ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและสร้างความรวดเร็ว 
3. สามารถน าผลไปปฏิบติังานไดง่้าย 
4. หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กนัเพื่อลดความรุนแรง 
5. ลดความเส่ียง 
6. สร้างความยัง่ยนืใหก้บัโครงการท่ีน าไปปฏิบติั 
7. เป็นการพฒันาประชาสงัคม เพื่อท าใหก้ลุ่มประชาสังคมกลบัเขา้มาสู่การท างานของ

กระบวนการประชาสงัคมมากข้ึน  
 
3. แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Irrigation 

Management: PIM) คือ การบริหารจดัการชลประทาน โดยเกษตรกรหรือผูใ้ชน้ ้ าชลประทานเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการบริหารจดัการชลประทาน ร่วมกบักรมชลประทาน เพื่อท าการตดัสินใจและ
ด าเนินงานกิจกรรมชลประทาน ในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การส่งน ้ าและบ ารุงรักษา ตาม
ขอ้ตกลงท่ีเห็นชอบร่วมกนั โดยน าองคก์รต่างๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหาร
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ส่วนต าบล เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อเป็นการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน (คู่มือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน, 2552ข: 5) 
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

1. เป็นการจดัสรรน ้ า บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน โดยค านึงถึงความ
ตอ้งการของเกษตรกรเป็นหลกั 

2. เป็นการน าเกษตรกร องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ให้เขา้มามีส่วนร่วม และมีความรู้สึกร่วม
เป็นเจา้ของโครงการชลประทาน ซ่ึงจะน าไปสู่การบริหารจดัการชลประทานท่ีย ัง่ยนื 

3. เป็นการจดัสรรน ้า บ ารุงรักษา โดยการจดัสรรน ้าให้เป็นไปตามความตอ้งการของ
เกษตรกร อย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมไปถึงการบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ให้ได้ใช้งานได้
ยาวนานตลอดอายกุารใชง้าน 

4. เป็นการส่งเสริมบทบาท และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
 ประโยชน์ของการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

 การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม มีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
ดงัน้ี (การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 2552ข: 12) 

1. การก่อสร้างอาคารชลประทาน ทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงอาคารเก่า ให้เป็นไป
ตามความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั 

2. เกษตรกรและองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน มีความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของโครงการ
ชลประทาน 

3. การจัดสรรน ้ าและบ ารุงรักษา โดยจัดสรรน ้ าให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน ทัว่ถึงและเป็นธรรม 

4. การบ ารุงรักษาระบบชลประทาน ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษา ให้ใช้งานได้
ยาวนาน 

5. ท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีชลประทานมีรายไดท่ี้สูงข้ึน 
6. ท าใหล้ดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานของรัฐและเกษตรกรในพื้นท่ี 
7. ท าใหล้ดความขดัแยง้ระหวา่งภาคประชาชนกบัภาครัฐ 
8. ท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีมีความเขม้แขง็  
9. ท าใหก้ารบริหารจดัการน ้ามีความยัง่ยนื 

 กจิกรรมการมีส่วนร่วมด้านการส่งน า้และบ ารุงรักษา 
 (ส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 2552ก: 12) กรมชลประทาน ไดจ้  าแนก

กิจกรรมการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 11 กิจกรรม 
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 กิจกรรมท่ี 1 การสร้างความเขา้ใจการมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมท่ี 2 การจดัท าขอ้ตกลงการมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมท่ี 3 การจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
 กิจกรรมท่ี 4 การเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
 กิจกรรมท่ี 5 การยกระดบัองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
 กิจกรรมท่ี 6 การจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทาน 
 กิจกรรมท่ี 7 การจดัตั้งกองทุนชลประทาน 
 กิจกรรมท่ี 8 การจา้งเหมางานบ ารุงรักษาแก่กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
 กิจกรรมท่ี 9 การมีส่วนร่วมในการส่งน ้าและบ ารุงรักษา 
 กิจกรรมท่ี 10 การประเมินความเขม้แขง็ขององคก์รผูใ้ชน้ ้ า 
 กิจกรรมท่ี 11 การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานโครงการ 
 เม่ือศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ทั้งน้ี

ผูว้ิจยั สามารถน าไปศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัการน ้ าชลประทานของกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทาน รวมถึงกิจกรรมและขั้นตอนการจดัตั้ง และพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ ้ า เพื่อ
น าปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน มาแกไ้ข เพื่อให้กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน ไดจ้ดัสรร
น ้ าให้สมาชิกอย่างทั่งถึง ลดความความขดัแยง้ในการใช้น ้ าชลประทาน และสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารจดัการชลประทาน 
 
4.  แนวคดิว่าด้วยการสร้างเครือข่าย 
 ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายของการสร้างเครือข่าย ดงัน้ี 

 เสรี  พงศพ์ิศ (2548: 8) อธิบายวา่ เครือข่ายคือ ขบวนการทางสงัคมอนัเกิดจากการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และความตอ้งการ
บางอยา่งร่วมกนั ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมบางอยา่งโดยท่ีสมาชิกของเครือข่ายยงัคงความเป็นเอกเทศ
ไม่ข้ึนต่อกนั  

 ส านกัส่งเสริมศกัยภาพชุมชน กรมการพฒันาชุมชน(2547: 5) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
กลุ่ม องค์กร หลายกลุ่มมารวมตวักนั ประสานเช่ือมโยง สร้างความสัมพนัธ์ ถกัทอ สร้างสรรค์
กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลงัในการท างานให้บรรลุเป้าหมายทุกองคก์รและให้
ชุมชนเขม้แขง็  
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 สนทยา  พลศรี (2550: 210) กล่าวไวว้่า เครือข่าย คือการท่ีสมาชิกน าพลงัหรือศกัยภาพ
ของตนมารวมเขา้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถจนเพียงพอท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ประสบความส าเร็จร่วมกนั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพิ่มพลงัในการด าเนินงานแลว้ยงัเป็นการเพิ่ม
อ านาจต่อรองใหก้บัเครือข่ายอีกดว้ย  
 ลกัษณะทีส่ าคญัของเครือข่าย 

 สัมพนัธ์  เตชะอธิกและคณะ (2537:89) กล่าวถึงลกัษณะของเครือข่าย แบ่งเป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

1. เครือข่ายความคิด เป็นเครือข่ายท่ีเนน้การท างานดว้ยความคิด   ความรู้  หรือเทคนิค
ต่าง ๆ  เครือข่ายเหล่าน้ี  เป็นแหล่งท่ีผูน้ าได้มีโอกาสเปิดเผยแนวคิดของตนและไดแ้ลกเปล่ียน
ประสบการณ์ของตนกบัคนอื่น ๆ  ท าให้เกิดความคิดที่ชดัเจนข้ึน  ไม่ว่าจะพฒันาไปถึงระดบัใด 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเก่ียวกบัองคก์รเครือข่ายใกลเ้คียงกนั ในดา้น
ความรู้ความสามารถและความตอ้งการ  

2. เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายท่ีเนน้ความช่วยเหลือร่วมมือกนัในการท ากิจกรรม 
ส่วนมากจะเป็นเครือข่ายภายในชุมชนทีสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการท ากิจกรรม
ร่วมกนั 

3. เครือข่ายสนบัสนุนทุน เป็นเครือข่ายท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนแก่เครือข่ายอ่ืน ๆ ในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงอาจจะเป็นทั้งกลุ่มทุนภายในเครือข่ายและภายนอกเครือข่าย 
 เสรี  พงศพ์ิศ (2548: 201) กล่าวว่าเครือข่ายทุกประเภท ทุกแบบ ทุกเครือข่าย มี
ลกัษณะร่วมกนั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. เป็นกลุ่ม องคก์ร หรือบุคคลท่ีมารวมกนั เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค ์และความ
สนใจท่ีตั้งข้ึนร่วมกนั 

2. เป็นเวที เพื่อกิจกรรมทางสงัคม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
3. ด ารงอยูไ่ดย้าวนาน ดว้ยการส่ือสารแบบใดแบบหน่ึงท่ีต่อเน่ือง ไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ 
4. สมาชิกมีความรู้สึกผกูพนักบัโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมาร่วมกนั และร่วมรับผดิชอบ 
5. มีฐานอยู่ท่ีความเป็นเจา้ของร่วมกนัและความมุ่งมัน่ท่ีจะท าตามวตัถุประสงคท่ี์วาง

ไวร่้วมกนั รวมทั้งเคร่ืองมือหรือวิธีการในการด าเนินการท่ีคิดไวร่้วมกนั 
 แนวคิดน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการน ้ าชลประทาน โดยเกษตรกรผูมี้ส่วนร่วม  
ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะน าแนวทางดงักล่าวน้ี เพื่อศึกษาถึงการสร้างกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ า ว่าเกิดจากแนวคิด
ของเจา้หนา้ท่ีกรมชลประทาน เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีกรมมีจ านวนจ ากดั จึงมีแนวความคิดในการสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจดัการน ้ าโดยดึงให้ภาคเอกชน หรือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจากโครงการส่งน ้ าและ
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บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้ า  และช่วยเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองการ
จดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการน ้าชลประทาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึง
ของงานวิจยัคร้ังน้ี และเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีชลประทานสามารถปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
 
5. ทฤษฎีการขดัแย้ง 

 สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2550: 99-109) กล่าวถึงทฤษฎีการขดัแยง้ไวว้่า การขดัแยง้
ระหวา่งมนุษยต์ั้งแต่ 2 คนข้ึนไป (Social interaction) จนถึงระดบัสังคม ตามทฤษฎีการขดัแยง้ไม่ว่า
ท่ีใดๆ และเม่ือใด ย่อมมีการขดัแยง้เสมอ ในการด าเนินชีวิตของเรา เราตอ้งคาดไดว้่าจะตอ้งมีการ
ขดัแยง้ เช่น ระหว่างคนในครอบครัว ชุมชน หรือในชนชั้น เม่ือรู้เช่นน้ีแลว้เราก็จ  าเป็นตอ้งพยายาม
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้มาก หรือจ ากดัขอบเขตใหแ้คบไม่ใหใ้หญ่โต  

 แนวทางการบริหารจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict management) นอกจากแนวทาง
การจดัการขดัแยง้แลว้ ยงัมีแนวทางระงบัหรือขจดัการขดัแยง้ ดงัน้ี 

1. การระงบัความขดัแยง้ดว้ยความเห็นพอ้งกนั(Consensus)  
2. การระงบัการขดัแยง้ดว้ยการแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั (Exchange) คือหาทาง

ประนีประนอมทั้ง 2 ฝ่าย 
3. การระงบัการขดัแยง้ดว้ยอ านาจ (Force) ซ่ึงจะน ามาใชห้ลงัจากสองวิธีแรกลม้เหลว 

วิธีการตามแนวทางน้ีคือ ผูมี้อ  านาจท่ีมากกว่า หรือสูงกว่า ก็เป็นผูช้นะ แต่ถา้คู่กรณีมีอ านาจเท่ากนั         
กต็อ้งใหผู้มี้อ  านาจช้ีขาด 

4. การระงบัการขดัแยง้ดว้ยวิธีชนะทั้งสองฝ่าย (Win-Win method) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีน่าใช้
มากท่ีสุด เป็นการหาทางใหคู่้ขดัแยง้ชนะทั้งคู่ 

5. การระงบัการขดัแยง้ดว้ยการลดความตอ้งการ (Want reduction) คือการท าใจ การท าใจ  
ท่ีดีคือ การเขา้ใจวา่เราสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้โดยไม่มีตณัหาหรือมีใหน้อ้ยลง 

 แนวคิดดงักล่าวน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ในดา้นการมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อใช้
ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูบ้ริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อให้การท างานไปในทิศทางเดียวกนั
และลดความขดัแยง้ภายในกลุ่ม เช่น การปรับเปล่ียนช่วงเวลาการเพาะปลูก ระหว่างพื้นท่ีปลาย
คลองส่งน ้ า  กลางคลองส่งน ้ า และพื้นท่ีท่ีอยู่ตน้คลองส่งน ้ า เพื่อลดความขดัแยง้ภายใจกลุ่มของ
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทานของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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6. โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  ที่มาของโครงการ 

 โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง มีท่ีมาจากการจดัการน ้ าชลประทาน เขต
พื้นท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี โดยเร่ิมมาจากคลองสองพี่นอ้งเป็นคลองสายส าคญัสายหน่ึง  
ในทุ่งราบเขตอ าเภอสองพี่น้อง และ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นท่ีรับน ้ าจากคลอง
ระบายของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา ดอนเจดีย ์, สามชุก, โพธ์ิพระยา, สองพี่นอ้ง และบางเลน  
จึงเป็นพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ และพื้นที่เศรษฐกิจ เพราะคลองสองพี่นอ้งผ่านตวัอ าเภอ
สองพี่นอ้ง (บางล่ี) ในธรรมชาติแลว้ปลายคลองสองพี่นอ้งจะอยูใ่นเขตอ าเภออู่ทอง  โดยจุดก าเนิด
จะมาจากคลองยางยี่แส คลองคุณที และคลองสวนแตง ในฤดูฝนจะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  
เดือนตุลาคม  ซ่ึงใน  บางปีปริมาณน ้ าฝนมากในช่วง  เดือนกนัยายน – ตุลาคมเฉล่ียได ้  500  มม./
เดือน จึงท าใหจ้  านวนปริมาณน ้ าหลากในทุ่งมีมากและไหลลงแม่น ้ าสองพี่นอ้งซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตก  
ในลุ่มน ้ าสองพี่นอ้ง  มีคลองระบายน ้ าเช่ือมโยงกนัติดต่อหลายสาย  ปริมาณน ้ าจ  านวนน้ี  จะเอ่อเขา้
ท่วมพื้นท่ีนาฝ่ังซา้ยและขวาของคลองระบายใหญ่สองพี่นอ้ง (ทุ่งสองพี่นอ้ง – บางปลามา้)  เป็น
ประจ าทุกปีปัญหาน ้ าท่วมน้ีเป็นปัญหาซ ้ าซากเกิดข้ึนทุกปี  ตั้งแต่ปี  2528  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 
และในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานานก็มีน ้ าไม่เพียงพอส าหรับใชใ้นการเพาะปลูกท าให้เกิดความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน ้ า เพื่อบรรเทาอุทกภยัในเขตพื้นท่ีดงักล่าวและช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูก
นอกเขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน ให้มีน ้ าส าหรับใชใ้นการเพาะปลูกเพียงพอตลอดทั้งปีจึงจ าเป็นตอ้ง
สร้างแหล่งเก็บน ้ า กรมชลประทานจึงด าเนินการก่อสร้างโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เป็นโครงการหน่ึงในพื้นท่ีการก่อสร้างระบบ ชลประทาน 
ภายใตโ้ครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ซ่ึงด าเนินการก่อสร้าง ดา้นฝ่ังซา้ยของแม่น ้าแม่กลองโดย
แบ่งออกเป็นสองระยะ เรียกวา่ มาลยัแมนระยะท่ี 1 และระยะท่ี 1โดยไดรั้บน ้าจากการบงัคบัและผนั
น ้ า ท่ีประตูระบายน ้ าเข่ือนแม่กลอง เขา้คลองสายใหญ่ 2 ซา้ย ซ่ึงสามารถส่งน ้ าครอบคลุมพื้นท่ี
ทั้งหมด (โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง, 2554:10) 

 โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ตั้งอยูใ่นเขต อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี        
อ.สองพี่นอ้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มีอาณาเขต ดงัน้ีคือ ทิศเหนือ ติดต่อโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาดอนเจดีย ์ โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสามชุก และโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา         
โพธ์ิพระยา ทิศใต ้ติดต่อโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาพนมทวน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
บางเลน ทิศตะวนัออก ติดต่อโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาบางเลน ทิศตะวนัตก ติดต่อโครงการส่งน ้ า
และบ ารุงรักษาพนมทวน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เป็นโครงการหน่ึงในพื้นท่ีการ
ก่อสร้างระบบ ชลประทาน ภายใตโ้ครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ซ่ึงด าเนินการก่อสร้าง ดา้น
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ฝ่ังซา้ยของแม่น ้าแม่กลองโดยแบ่งออกเป็นสองระยะ เรียกว่า มาลยัแมนระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 เร่ิม
ด าเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2525 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2538 โดยไดรั้บน ้ าจากการบงัคบัและผนัน ้ า ท่ี
ประตูระบายน ้ าเข่ือนแม่กลอง เขา้คลองสายใหญ่ 2 ซา้ย ซ่ึงสามารถส่งน ้ าครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด
ประมาณ 1 ลา้นไร่ ภายใตโ้ครงการท่ีรับผดิชอบ 3 โครงการ ตามล าดบั ไดแ้ก่ โครงการฯพนมทวน 
โครงการฯสองพี่น้อง โครงการฯบางเลน ในส่วนรับผิดชอบของโครงการฯ สองพี่น้องประมาณ 
380,000 ไร่(โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง, 2555: 1) 
 สถานการณ์น า้ 
 แหล่งน ้ าตน้ทุนของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มาจากอ่างเก็บน ้ า เข่ือน 
วชิราลงกรณ์มีปริมาณน ้ าเก็บกกั 8,860 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี  ปริมาณการใชน้ ้ า 6,210 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรต่อปี  ปริมาณน ้าไหลลงอ่าง4,776 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี เข่ือนศรีนครินทร์มีปริมาณ
น ้ าเก็บกกั 6,210 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี ปริมาณการใชน้ ้ า 10,581 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี  ปริมาณ
น ้ าไหลลงอ่าง 4,286 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี และเข่ือนท่าทุ่งนามีปริมาณน ้ าเก็บกกั 54.80 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร (ส านกัชลประทานท่ี 13,2555:3) 
 การบริการจัดการน า้ในโครงการ 
 ส่งน ้ าโดยวิธี Gravity โดยส่งผา่นจากคลองสายซอยผา่นคูส่งน ้ าเขา้นาแปลงเพาะปลูก
ซ่ึงส่งน ้ าตลอด 24 ชัว่โมงและเกือบทั้งปี พื้นท่ีปลูกออ้ยจะส่งน ้ าระบบร่องคู (Furrow irrigation) 
โดยออ้ยจะใชน้ ้ าเฉพาะในเวลากลางวนั ซ่ึงจะส่งน ้ าตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ ถึงเดือน ธนัวาคม ของ
ทุกปี และพื้นท่ีปลูกขา้วเป็นระบบจดัรูปท่ีดิน ( Land Consolidation) โดยจะส่งน ้ าตั้งแต่กลางเดือน 
มกราคม ถึงเดือน กนัยายน ของทุกปี เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาน ้ าท่วมในเดือน ตุลาคม และในหน่ึงปี
สามารถปลูกขา้วได ้2 คร้ัง  โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งมีอาคารลกัษณะพิเศษ เพื่อให้
สามารถไดรั้บน ้ าอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง และลดการสูญเสียน ้ า จากการซึมลึก และลดการสูญเปล่า
จากการไหลเลยทา้ยแปลงดว้ย คืออ่างพกัน ้ าเวลากลางคืน (Upland Crops) ไดท้  าการก่อสร้างระบบ
ส่งน ้าแบบมีอ่างเกบ็น ้ากลางคืนข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2530 เฉพาะท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่น ้ า
เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ของกรมชลประทาน ยงัไม่เคยมีการก่อสร้างไวอ่ื้นใดอีก(โครงการส่งน ้ า
และบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง2554:4) 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 

1. ช่วยบรรเทาอุทกภยัในเขตโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
2. ช่วยบรรเทาปัญหาน ้าเน่าเสียในคลองสองพี่นอ้ง 
3. เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ย ในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน ้ า

และบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง  
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4. ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแลง้ ใหก้บัเกษตรกร 
5. เพื่อใชอุ้ปโภค  บริโภค และการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นท่ี จงัหวดักาญจนบุรี 

และจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 การศึกษาดงักล่าวน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั คือ ท าใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมา
ขอโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาในภาพรวมทั้งหมด เพื่อน าความรู้ดงักล่าวน้ีไปวิเคราะห์ในเร่ือง
การบริหารจดัการน ้ า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร รวมถึงการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการ
บริหารจดัการน ้าของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง  
 
7. งานวจิัยอืน่ที่เกีย่วข้อง 
 สมปอง  วงษช์ยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยศึกษากลุ่มผูบ้ริหารการใชน้ ้ า เจา้หน้าท่ีส่วนราชการของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ า ของ
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน และแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ า ซ่ึง
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต  ตาม
หลกัการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา เพื่อให้ได้ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 5 คน 
ประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า จ  านวน 10 คน และสมาชิกกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน จ านวน 
4 คน กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าทั้งในเขต และนอกพื้นท่ีชลประทาน จ านวน 10 กลุ่ม ผลของการศึกษา
พบว่า การบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้มา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  เร่ิมจากการฟ้ืนฟูกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ให้ความรู้ความเขา้ใจ ฝึกอบรมและพฒันา
จนมีความเขม้แขง็มากข้ึน โดยมีเจา้หนา้ท่ีชลประทานคอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า อยา่งใกลชิ้ด 
และเม่ือมีความเขม้แข็งมากข้ึนก็มีการจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการกระเสียว 
มีตวัแทนจากลุ่มบริหารการใชน้ ้ านอกเขตชลประทานเขา้ร่วมดว้ย เพื่อร่วมกนับริหารจดัการน ้ าให้
เกิดประสิทธิภาพ  ปัญหาและอุปสรรคคือการขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ และปัญหาความ
ตอ้งการใชน้ ้ าท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืช  แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของ
การบริหารจดัการน ้าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว มี 
6 ประการ คือ การสร้างศรัทธาและความเช่ือมัน่แก่เกษตรกร ในการท างานท่ีส่งผลให้การบริหาร
จดัการน ้ ามีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ หลกัการ
ท างาน 3ส. ไดแ้ก่ สุข ส่วนร่วม และสัมฤทธ์ิผล เพื่อร่วมกนัท างานอย่างมีความสุข การถ่ายทอด
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ความรู้และประสบการณของคนรุ่นเก่า การสร้างนวตัรกรรม และการจดัสรรผลประโยชน์อย่าง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม    
 นิติกรณ์  วงคช์ยั (2553)  ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการน ้ าของระบบเหมืองฝายท่าศาลา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิธีการจดัการเหมืองฝายของสมาชิกกลุ่มเหมืองฝายท่าศาลา โดย
ศึกษาจากผูน้ าชุมชน ผูอ้าวุโส และตวัแทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึง
เจา้หน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความพึงพอใจและความตอ้งการในการใชน้ ้ า รวมถึงทราบวิธีการ
บริหารจดัการเหมืองฝายท่าศาลาของกลุ่มสมาชิก โดยมีผูน้ าคือประธานเหมือง สมาชิกคือสมาชิก
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า มีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัและสิทธิในการใชน้ ้ า รวมถึงบทลงโทษแก่ผูก้ระท าผิด
ในการลกัลอบใชน้ ้ า ปัญหาท่ีพบคือความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นดว้ยกนั และความขดัแยง้ระหว่าง
ชาวบา้นกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีเกิดจากโครงการไม่สามารถตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของ
ประชาชน และอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการใชป้ริมาณน ้ าและคุณภาพ
ของน ้า 
 สิริพงษ ์ กุลพงษ ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหาร
จดัการน ้ าอยา่งย ัง่ยนื โครงการอ่างเก็บน ้ าขนาดเลก็อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ  าเภอภูซาง จงัหวดั
พะเยา วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจดัการน ้ า เป็นการน า
โครงการมาเปรียบเทียบ 3 โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน ้ าห้วยไฟ โครงการอ่างเก็บน ้ าห้วยซา้ย 
และโครงการอ่างเก็บน ้ าน ้ าเป๋ือย  ผลการศึกษา ทั้ง 3 โครงการพบว่ามีขอ้สรุปท่ีเหมือนกนัในดา้น
การมีส่วนร่วมของเกษตรการในการบริหารจดัการน ้ า โดยท่ีผูมี้ส่วนร่วมผา่นคณะกรรมการกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ า เพื่อแจง้ความตอ้งการปลูกพืช มีส่วนร่วมในการจดัสรรน ้ าประจ าฤดูกาลส่งน ้ า รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการประชุมสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และบ ารุงรักษาฝายและคลองส่งน ้าร่วมกนั  
 ณัฐมน จนัทวาลย ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการน ้ าของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าจาก
เข่ือนแก่งกระจาน เขตพื้นท่ีฝ่ายส่งน ้า และบ ารุงรักษาท่ี 2 (ตอนเพรียง) เพื่อศึกษาการจดัการน ้ า การ
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน ้ าของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ า โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ดว้ยการสัมภาษณ์ระดบัลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารการใช้
น ้ าจากหวัหนา้กลุ่มบริหารการใชน้ ้ า รวมถึงเจา้หนา้ท่ีกรมชลประทาน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกร
ผูใ้ชน้ ้ ามีการรวมกลุ่มกนั เป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อวางแนวทางในการบริหารจดัการน ้ า เกษตรกรผูอ้ยู่
พื้นท่ีปลายน ้ า ให้ความส าคญักบัการรวมกลุ่มมากกว่าเกษตรกรท่ีอยู่พื้นท่ีตน้น ้ า เพราะโอกาสใน
การรับน ้ าจะนอ้ยกว่าถา้ไม่ไดจ้ดัการบริหารน ้ าใหท้ัว่ถึง และเป็นธรรม ในการบริหารจดัการน ้ าเพื่อ
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การเกษตรอยา่งย ัง่ยนื ตอ้งอาศยัความร่วมมือ จากหลายๆฝ่ายคือ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
เกษตรกร มาร่วมกนัด าเนินการ 
 วรเทพ  เปรมฤทยั (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อการเกษตรของ
บา้นหนองผา้ขาว จงัหวดัล าพนู วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชน้ ้ าเพื่อการเกษตรและปัญหาอุปสรรค
ในการแกไ้ขปัญหา เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศึกษาคือเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ า
เพื่อการเกษตร จ านวน 80 ราย ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใชน้ ้ าจากแม่น ้ าปิงเพื่อ
การเกษตร รวมถึงมีการจดัตั้งคณะกรรมการ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม คือ เกษตรกร
ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน ้ า ท าใหป้ระสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรน ้ า
ค่อนขา้งต ่า 
 จนัทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย ์(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการน ้ า พื้นท่ีโครงการศูนยศ์ึกษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั
สกลนคร เพื่อศึกษาระดบัความรู้ การรับรู้ข่าวสาร รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการน ้ า เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม ประชากรท่ีศึกษา คือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ใน
พื้นท่ีโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร จ านวน 232 
คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง ดา้นการรับรู้ข่าวสาร
ระดบัสูง แต่การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้ าอยู่ในระดบัต ่า ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะในดา้น
การเขา้ไปส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้ า พื้นท่ีโครงการศูนยศึ์กษา
พฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร  
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ขา้งตน้ รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูว้ิจยั
สามารถน ามาก าหนดแนวทางการศึกษาการบริหารงานของกลุ่มบริหารจดัการน ้ าโครงการส่งน ้ า
และบ ารุงรักษาพี่นอ้ง แนวคิดการบริหารจดัการชลประทานและการจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
ใชใ้นการศึกษาการจดัตั้งองคก์รกลุ่มบริหารจดัการชลประทานและการพฒันากลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของหลายๆท่านท่ีกล่าวในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวความคิดในการวิจยั แนวทาง
ในการศึกษาวิจยั การก าหนดวิธีด าเนินการวิจยั และการสร้างค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา รวมถึงเพื่อใชใ้นการด าเนินการวิจยัในบทถดัไปได ้
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บทที่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็น การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยัแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ดว้ยเหตุผลที่ว่า วิธีปรากฏการณ์วิทยา จะช่วยให้ผูว้ิจยั
สามารถไดค้  าตอบจากค าถามในการวิจยัไดอ้ย่างครบถว้น และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ให้
มากท่ีสุด  
 การวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology study) (ชาย โพธิสิตา, 2549: 189-
191) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของมนุษย ์โดยมุ่งท าความเขา้ใจ
ความหมาย ประสบการณ์ชีวิตท่ีบุคคลไดป้ระสบเป็นหลกั ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในชีวิต ท่ี
นกัวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยาศึกษาเป็นอะไรก็ไดท่ี้นกัวิจยัเห็นว่ามีแง่มุมท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์
ในเชิงปฏิบติัการ และเป็นการหาค าตอบว่า “การไดป้ระสบกบัเหตุการณ์นั้น มีความหมายอยา่งไร
ส าหรับผูท่ี้ไดป้ระสบมาแลว้ หรือก าลงัประสบกบัเหตุการณ์นั้นอยู’่’  
 ปรากฏการณ์วิทยา หมายถึง การศึกษาว่าคนเราบอกหรือบรรยายเก่ียวกบัปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีตนประสบได้ด้วยการวิเคราะห์ การรับรู้ และความหมายของส่ิงท่ีเราประสบซ่ึงเป็น
ตวักระตุน้ความตระหนกัรู้ของเรา ประสบท่ีเราไดส้ัมผสันั้นตอ้งถูกบรรยายรายละเอียด อธิบาย 
และตีความ  เราจึงจะเกิดความเขา้ใจ ประสบการณ์ชนิดเดียวกนัยอ่ยมีแก่นแท ้ และแก่นแทเ้หล่าน้ี 
ก็คือ ความหมายท่ีคนเขา้ใจร่วมกนัหรือเขา้ใจตรงกนั เพื่อน ามาวิเคราะห์ ซ่ึงนกัวิจยัสามารถน ามา
เปรียบเทียบประสบการณ์ของคนหลายๆคน เพื่อหาลกัษณะร่วมกนัของประสบการณ์ 
 ผูว้ิจยัเลือกวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่า วิธี
ปรากฏการณ์วิทยา จะช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถไดค้  าตอบจากค าถามในการวิจยัไดอ้ยา่งครบถว้น เพราะ
ผูใ้หข้อ้มูลเป็นชาวบา้นหรือผูป้ระสบเหตุการณ์หรือผูผ้า่นประสบการณ์เท่านั้นท่ีเป็นผูท่ี้รู้ดีท่ีสุด  
วิธีด าเนินการวิจยัมีดงัน้ี 
 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลกั  

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 
1.1 เจา้หนา้ท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลของโครงการ

ส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ขอ้มูลส่งน ้าและบ ารุงรักษา จ านวน 7 คน 
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1.2 ประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้ง แต่ละพื้นท่ีของฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาทั้งหมด 4 ตอน โดยแบ่งเป็นประธานกลุ่มตน้
น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า จ  านวน 4 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่ม ปัญหา
และอุปสรรคของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานและแนวทางพฒันาสู่ความยัง่ยนืของกลุ่มมีดงัน้ี 
  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 7L2L (ตอน1 กลุ่มตน้น ้า)  
  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1L2R5L2L (ตอน2 กลุ่มตน้น ้า) 

  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1R2L3R5L2L (ตอน3 กลุ่มกลางน ้า) 
  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 5L2L (ตอน4 กลุ่มปลายน ้า) 

1.3 สมาชิกกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน ในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยแบ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม ตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า จ  านวน 4 คน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน 
ความตอ้งการใชน้ ้ า ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานดงัน้ี 

  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 7L2L (ตอน1 กลุ่มตน้น ้า)  
  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1L2R5L2L (ตอน2 กลุ่มตน้น ้า) 

  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1R2L3R5L2L (ตอน3 กลุ่มกลางน ้า) 
  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 5L2L (ตอน4 กลุ่มปลายน ้า) 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษากลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่น้อง พื้นท่ีเขตส่งน ้ าอยู่ในเขตพื้นท่ี 3 อ  าเภอ 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี และอ าเภออู่ทอง อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพีน่อ้ง มีดงัน้ี 
 1. ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 1 กลุ่มบริหารการใชน้ ้ า จ  านวน 11 กลุ่ม  
 2. ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 2 กลุ่มบริหารการใชน้ ้ า จ  านวน 6 กลุ่ม 
 3. ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 3 กลุ่มบริหารการใชน้ ้ า จ  านวน 15 กลุ่ม  
 4. ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 4 กลุ่มบริหารการใชน้ ้ า จ  านวน 8 กลุ่ม 
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 

2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure) ผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะด าเนินการสร้างเคร่ืองมือให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ซ่ึงใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview)  
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2.1.2 แบบสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสังเกต เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ในการแสดงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการชลประทาน 

2.1.3 ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา  
2.2 ใชต้วัผูว้จิยัเป็นเคร่ืองมือ โดยการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นขอ้มูลแนวค าถามเพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม และความพร้อมของผูว้ิจยั 
2.3 อุปกรณ์ท่ีใช้บนัทึกขอ้มูล ได้แก่ กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเสียง และอุปกรณ์

ส าหรับจดบนัทึกขอ้มูล 
 
3. วธีิวจิัยและกำรด ำเนินกำรวจิัย  
 งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยมีวิธีการด าเนินการ
ศึกษาวิจยัดงัน้ี 

3.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary research) โดยการรวบรวมขอ้มูลจาก 
หนงัสือ บทความวารสาร เอกสารของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ข่าวสารการด าเนิน วิทยานิพนธ์และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการด าเนินการวิจยั 

3.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth-interview) ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูใ้ห้
ข้อมูลหลักคือ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน สมาชิกของกลุ่มบริหารการใช้น ้ า
ชลประทาน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี และเจา้หนา้ท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 

3.3 การสังเกต (Observation) ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation 
Observation)  

3.4 การวิ เคราะห์การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ผลส าเร็จและปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน จากขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมทั้งหมดจากการสัมภาษณ์
เพื่อพรรณนาวิเคราะห์ 
 
4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation) โดยใชก้ารตรวจสอบ 
ดงัน้ี 
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4.1 การตรวจสอบดา้นขอ้มูล (data triangulation) ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆคือ 
มีความเหมือนกนัหรือไม่ ถา้ทุกแหล่งขอ้มูลพบว่าไดข้อ้มูลท่ีคน้พบมาเหมือนกนั แสดงว่าขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้2 ดา้นไดแ้ก่ ตรวจสอบบุคคล คือถา้บุคคลผูใ้ห้
ขอ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และการตรวจสอบสถานท่ี คือในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่ม
บริหารการใช้น ้ าชลประทานทั้ งหมดในพื้นท่ี 4 อ  าเภอ เป็นการตรวจสอบว่า ถา้ขอ้มูลจากต่าง
สถานท่ีกนั จะเหมือนกนัหรือไม่ 

4.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัเช่นการสังเกตควบคู่กบั
การสัมภาษณ์ และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเอกสาร แต่ละวิธีไดข้อ้สรุปท่ีมีความเหมือนกนัหรือ
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 
5. ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 ถึง
เดือน มีนาคม 2557  
 
6. ประเภทของข้อมูล 

6.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูว้ิจยัใชก้ารศึกษาจากเอกสาร เพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัชุมชนท่ีศึกษา คือ ขอ้มูลโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ขอ้มูลกลุ่มบริหารการใช้
น ้ าชลประทาน รวมถึงกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่ม รวมทั้งการรวบรวมหนงัสือและเอกสาร
อ่ืนๆท่ีผูว้ิจ ัยเห็นว่าเกี่ยวขอ้งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจยัและใชใ้นการวิเคราะห์
ผลการวิจยัในคร้ังน้ี 

6.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data ) ซ่ึงเป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยตรงจากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ประกอบไปด้วย เจา้หน้าท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ประธานกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง และสมาชิกกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จะท าให้สามารถควบคุม
และเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์หาขอ้มูล
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัเพื่อหาขอ้สรุปต่อไป 
 
 
 



30 
 

7. ขั้นตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
7.1 ติดต่อประสานงานเจา้หนา้ท่ีชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 

เพื่อเขา้พบเจา้หนา้ท่ีชลปะทาน 
7.2 เขา้พบเจา้หน้าท่ีตามวนัท่ีก าหนด แนะน าตวั ของความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ขอ้มูล และท าการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.3 เจา้หนา้ท่ีชลประทานแนะน าใหรู้้จกักบัประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน

ทุกกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน พร้อมนดัหมายการสมัภาษณ์แต่ละรายในคร้ังต่อไป 
7.4 เก็บรวมรวมขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา โดยท าการสัมภาษณ์ การสังเกต ผูใ้หข้อ้มูลหลกั

ท่ีเป็นประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานและสมาชิกกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานตาม
วนัเวลาท่ีไดน้ดัหมาย 

7.5 ติดตามเก็บสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ซ ้ าในบางจุด ให้ครบทุกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกต มาวิเคราะห์ผลการวิจยั 
 
8. แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

 ตารางท่ี 1 แผนการด าเนินการวิจยั 

หวัขอ้การด าเนินงาน 
ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

1. เขียนเคา้โครงงานวจิยั          
2. ทบทวนวรรณกรรม          
3. สร้างเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์และการ
สร้างแบบสงัเกต 

         

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร          

5.เกบ็รวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีศึกษา 
สมัภาษณ์ และสงัเกต 

         

6. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยั          

7. สรุป อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ          
8. รวบรวมผลท่ีไดทุ้กขั้นตอนจดัท าเป็น
รูปเล่ม 
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บทที่ 4 

ผลการวจิัย 
 
 จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม โดยลงพื้นท่ีในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลพร้อมกบัการสมัภาษณ์ผูท่ี้ใหข้อ้มูลหลกัทั้งในส่วนของเจา้หนา้ชลประทาน ส่วนของ
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมา
วิเคราะห์และตีความประกอบการอธิบายและตอบขอ้ปัญหาของการวิจยัในคร้ังน้ี ดงันั้นการน าเสนอใน
บทน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็นหวัขอ้และเรียบเรียงไดด้งัน้ี 
 
1. การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
 1.1 โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  จากการศึกษาพบว่าโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาระบบชลประทาน รวมถึงการป้องกนัอุทกภยัในพื้นท่ีการเกษตร
ในเขตพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งประสานงานกบัอ าเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ใน
การส่งน ้ าและการใชน้ ้ าใหแ้ก่พื้นท่ีเพาะปลูก  ด าเนินการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ฝึกอบรมเกษตรกรให้มี
ความรู้เร่ืองการใชน้ ้ าอยา่งถูกวิธีและซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบส่งน ้ าระบบระบายน ้ าโดยมีหลกัการ
บริหารดงัน้ี 

1.1.1 การบริหารจดัการน ้ า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ได้จดัท า
ปฏิทินกิจกรรมการบริหารน ้า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการน ้าในแต่ละปี ทั้งฤดูแลง้และฤดู
ฝนครอบคลุมทั้งฤดูนาปีและนาปรัง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีชลประทาน 
โครงการฯมีการแจง้ปฏิทินการส่งน ้ าให้ผูใ้ชน้ ้ าทราบก่อนการส่งน ้ าโดยผ่านทางประธานกลุ่มบริหาร 
หวัหนา้คู ผูน้ าทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรชลประทาน เป็นปกติประจ าทุกปีก่อนการส่งน ้ าหรือหากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนกจ็ะด าเนินการแจง้ข่าวเป็นกรณีไปดงัแสดงในตารางท่ี2  
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ตารางท่ี 2 ปฏิทินกิจกรรมการบริหารน ้าของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 

กิจกรรม 
เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดูกาล ฤดูแลง้ ฤดูฝน 
บริหารจดัการน ้า             
หยดุการส่งน า             
ประชุม JMC กลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ า 

            

บ ารุงรักษาอาคาร
ชลประทาน 

            

 
ท่ีมา: โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง, ข้อมูลระบบชลประทาน, เขา้ถึงเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 
2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://irrigation.rid.go.th/songphinong/ 
 
   การด าเนินแผนการส่งน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จะ
ค านึงถึงปริมาณน ้าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้าโครงการ การจดัสรรน ้าในพื้นท่ีเพาะปลูกแบ่งการส่งน ้า
ออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1. การส่งน ้าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ของทุกปี ในเดือน พฤศจิกายน จนถึง
เดือนมีนาคม จะมีการส่งน ้ าเพื่อการท านาปรังในคร้ังท่ี 1 ของฤดูการท านา และช่วงเดือนมีนาคม 
จนถึงเดือนมิถุนายน ก็จะมีการส่งน ้ าเพื่อการท านาปรังในคร้ังท่ี 2 รวมถึงการจดัสรรน ้ าเพื่อปลูกพืชไร่ 
เช่นออ้ย มะม่วง เป็นตน้ โดยมีการจดัสรรน ้ าในพื้นท่ีในช่วงฤดูจะส่งน ้ าประมาณ 340.338 ลา้น
ลูกบาศก์เมตรซ่ึงท าให้เพียงพอต่อความตอ้งการ นอกจากน้ีการก าหนดแผนการส่งน ้ าข้ึนอยู่กบั
ความเหมาะสมของปริมาณน ้าในแต่ละปี  

2. การส่งน ้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูฝน เร่ิมส่งน ้ าประมาณปลายเดือนมิถุนายน 
จนถึงเดือน พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นฤดูกาลของการท านาปี ซ่ึงจะต่อเน่ืองกบัแผนการส่งน ้ าฤดูแลง้ แต่
จะมีในบางพื้นท่ีในฤดูฝนท่ีเกิดน ้าท่วมขงั ก็จะมีการจดัสรรน ้าในพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีการปิดประตู
ระบายน ้ าหรือลดปริมาณการส่งน ้ า ซ่ึงแผนการส่งน ้ าในช่วงฤดูฝนจะส่งน ้ าประมาณ 171.733 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรดงันั้นการส่งน ้าในพื้นท่ีในช่วงฤดูฝนข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าในแต่ละปีเช่นกนั  

   “ในการบริหารจดัการน ้ า เร่ิมแรกในแต่ละปี จะตอ้งมีการจดัท าปฏิทินบริหาร
น ้ าของโครงการส่งน ้ าฯ ในแต่ละปี เพื่อน ามาวางแผนในการจดัการบริหารน ้ าประจ าปี ในช่วงหนา้
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ฝน และหน้าแลง้ ว่าโครงการส่งน ้ าฯควรจะส่งน ้ าช่วงไหนให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ีบา้ง เพื่อให้
เพียงพอต่อการใชน้ ้ าในพื้นท่ีเกษตรกรรม และในช่วงไหนท่ีเราควรปิดการส่งน ้ า เพื่อการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา และปฏิทินดงักล่าวน้ี ทางโครงการส่งน ้ าฯ ก็จะน ามายึดปฏิบติัตลอดฤดูกาลใน         
แต่ละปี และในปีถดัไปก็จะน ามาจดัท าปฏิทินใหม่ โดยทบทวนจากแผนการบริหารจดัการน ้ าจาก
เดิม” (สมใจ อินทร์พยงุ , 2557) 

    “โครงการส่งน ้าฯ ไดจ้ดัท าปฏิทินประจ าปี เพื่อการวางแผนการจดัการบริหาร
น ้ าข้ึนในแต่ละปี ท าให้ทราบถึงการบริหารจดัการน ้ าในแต่ละช่วง ว่าควรจะส่งน ้ าในแต่ละฤดูกาล 
มากน้อยเพียงใด และควรจะงดส่งน ้ าในช่วงฤดูไหน เพราะในแต่ละปี จะมีการงดส่งน ้ าเพื่อปิด
ซ่อมแซมคลอง คู และอาคารชลประทานในพื้นท่ีชลประทาน” (เป่ียมศกัด์ิ  วฎัฏางกรู, 2557) 

1.1.2 จดัท าปฏิทินการปลูกพืช เพื่อน าไปค านวณปริมาณน ้ าท่ีจะตอ้งใชใ้นแต่ละ
ช่วงเพื่อให้การใชน้ ้ าตรงตามท่ีก าหนดในปฏิทินการปลูกพืชและปริมาณท่ีตอ้งการใชน้ ้ าในการเพาะปลูก 
ดงัแสดงในตารางท่ี  
 
ตารางท่ี 3 แผนการเพาะปลูกพืชปี 2555- 2556 

แผนการปลูกพืช 
พ.ศ.  
2555 

พ.ศ.  2556 

เดือน 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

แผนการปลูกข้าว
ท านา 3 คร้ัง 

            

แผนการปลูกข้าว
ท านา 2 คร้ัง 

            

แผนการปลกูออ้ย             

 
ท่ีมา: โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง, ข้อมูลระบบชลประทาน, เขา้ถึงเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 
2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://irrigation.rid.go.th/songphinong/ 
 
   การจดัท าปฏิทินการปลูกพืช เป็นการจดัท าเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชใน
พื้นท่ีชลประทาน เพื่อให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานสามารถรับน ้ าไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการในการ
เพาะปลูกพืชเกษตร นอกจากน้ียงัเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการน ้ าต้นทุนอีกด้วย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ีคือ 

นาปรัง 1z 

zz 
นาปี 

นาปรัง 1 
นาปี 
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   “ก่อนการส่งน ้ าในแต่ละปี จะมีการส ารวจการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรใน
พื้นท่ีชลประทาน จากกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อรวบรวมและส่งให้กบัเจา้หน้าท่ี
ชลประทานฝ่ายจดัสรรน ้า เพื่อน ามาจดัท าปฏิทินการเพาะปลูกพืชประจ าปี และท าแผนการส่งน ้ าให้
ตรงกบัปฏิทินการเพาะปลูก เพราะในพื้นท่ีชลประทานจะมีการปลูกพืช หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ขา้ว หรือออ้ย และในแต่ละปี ก็จะปลูกกนัหลายรอบ โดยเฉพาะขา้วท่ีปลูกกนัมีทั้งขา้วนาปรัง นาปี 
ซ่ึงแต่ละคร้ังก็มีการน าน ้ ามาใชใ้นการเป็นจ านวนมาก การท าปฏิทินการเพาะปลูก ท าให้เจา้หนา้ท่ี
จดัส่งน ้าไดต้ามความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี” (สมใจ  อินทร์พยงุ , 2557) 
  1.1.3 การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
   นโยบายการบริหารจดัน ้ าของกรมชลประทาน ในอดีต เป็นการบริหารจดัการ
น ้ าและตดัสินใจโดยกรมชลประทาน  ท าหนา้ท่ีส่งน ้ าให้แก่เกษตรกรตามภารกิจหนา้ท่ีและเป็นผูก้  าหนด 
ควบคุมการส่งน ้ าทั้งหมด จึงท าให้ไม่ทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีในการใชน้ ้ า ว่าตอ้งการใช้
น ้ าปริมาณมากนอ้ยเพียงใด และตอ้งใชใ้นช่วงเวลาใด จึงท าให้เกษตรกรไดรั้บน ้ าไม่ตรงตามความ
ตอ้งการ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน ้ าในการเพาะปลูกซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งถูกวิธี จึงท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีชลประทานกบัเกษตรกร เกิดปัญหาความขดัแยง้ในการแยง่น ้ า
ของเกษตรกรในพื้นท่ีดว้ยกนัเอง ท าใหเ้ห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้าชลประทาน 
   กรมชลประทานได้ก าหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการน ้ า โดยน าแนวคิดการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM) มาใชใ้น
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เร่ิมจากการฟ้ืนฟูกลุ่มจดัการน ้ าพื้นฐานท่ีมีอยู่ และเพิ่ม
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน กลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานให้ครอบคลุมพื้นท่ีชลประทานทั้งหมด
ของโครงการฯ มีการด าเนินการโดยการส่งเจา้หนา้ท่ีชลประทานเขา้ไปฝึกอบรมให้ความรู้ และเขา้
ไปท าความเขา้ใจพดูคุยกบัผูน้ าในชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั และส่วนการปกครองทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรรับทราบถึงนโยบายใหม่ของกรมชลประทาน และมีการนัด
ประชุมเพื่อใหท้ราบถึงรายช่ือเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงมีการเสนอรายช่ือเกษตรกร
ในพื้นท่ี เพื่อคดัเลือกเป็นผูน้ าของกลุ่ม หรือท่ีเรียกว่าประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า กลุ่มละ 1 คน 
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคนติดต่อประสานงานภายในกลุ่มและประสานงานกับเจา้หน้าท่ีชลประทาน 
นอกจากน้ียงัมีการคดัเลือกอาสาชลประทานเพิ่มกลุ่มละ 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ีคอยดูแลความเรียบร้อย
ของคลองส่งน ้ าและคอยประสานงานระหว่างประธานกบัเจา้หน้าท่ีชลประทาน ดงัจะเห็นไดจ้าก
บทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ีคือ 
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   “ในสมยัแรกเร่ิมเน่ืองจากมีการจดัรูปท่ีดินโดยกรมชลประทาน ใหฝ่้ายจดัสรรน ้ า 
ด าเนินการจดัตั้งกลุ่มการใชน้ ้ าในปี 2535 เพื่อช่วยกนัดูแลน ้ าในการส่งเขา้คลองส่งน ้ า เพราะ
ในขณะท่ีมีการส่งน ้ าเขา้คลองส่งน ้ าสายต่างๆ ก็จะมีการแบ่งปันน ้ าเพื่อไปใชใ้นการเกษตรกรของ
แต่ละพื้นท่ี และช่วยประสานงานระหว่างชาวบา้นกบัเจา้หนา้ท่ีชลประทาน เน่ืองจากในการส่งน ้ า
แต่ละคร้ังในสมยัก่อนนั้น เจา้หนา้ท่ีชลประทานจะส่งน ้าโดยอ านาจของเจา้หนา้และแผนการจดัสรรน ้ า
ของฝ่ายจดัสรรน ้ าเป็นหลกั โดยไม่ไดค้  านึงถึงความตอ้งการใชน้ ้ าของเกษตร แต่ในปัจจุบนัน้ีดว้ย
นโยบายใหม่ของกรมชลประทานท่ีตอ้งการให้เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้ า
มากข้ึน ฝ่ายจดัสรรน ้าจึงด าเนินการฟ้ืนฟูกลุ่มพื้นฐานทั้งหมดท่ีมีอยู ่และมีการพฒันาจดัตั้งเป็นกลุ่ม
บริหารการน ้าชลประทาน โดยคดัเลือกจากรายช่ือท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีส่งรายช่ือเขา้มาใน
ท่ีประชุม ซ่ึงรายช่ือท่ีไดรั้บคดัเลือกจากเกษตรกรในพื้นท่ีนั้นๆ จะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ า เพื่อน ารายดงักล่าวมาเลือกประธานกลุ่ม ซ่ึงส่วนมากประธานกลุ่มบริหารการน ้ า
พื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จะเป็นผูน้ าในทอ้งถ่ิน เช่น ผูใ้หญ่บา้น ก านนั เพราะ
เกษตรกรในพื้นท่ีนั้นๆ เลง็เห็นถึงความเป็นผูน้ า และไวว้างใจใหเ้ป็นคนกลางท่ีคอยประสานงาน จึง
ท าให้การบริหารจดัการน ้ าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นท่ีประสบผลส าเร็จ” (สมใจ  อินทร์พยงุ, 
2557) 
   “ในการจดัตั้งองคก์รผูใ้ชน้ ้ า ไดพ้ฒันาจากกลุ่มพื้นฐานข้ึนมาเป็นการจดัตั้ง
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการน ้ าในระดบัคลองส่งน ้ าจนถึง
แปลงนา ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีเจา้หนา้ท่ีชลประทานท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยใหค้  าปรึกษาแนะน าใน
ดา้นการบริหารจดัการน ้ า โดยการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการน ้ าแบบมีส่วนร่วม 
จดัการประชุมเพื่อให้ทราบปัญหาและความตอ้งการใชน้ ้ าของเกษตรกรในพื้นท่ี และเพื่อให้เขา้ใจ
ถึงภารกิจร่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชน ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถตั้งกลุ่มบริหารการ
ใชน้ ้ าชลประทาน ในพื้นท่ีรับผดิชอบของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง รวมทั้งหมด 40 

กลุ่ม” (พยงุ  พรหมเดช, 2557  ) 
   การบริหารจัดการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เป็นไป
ตามนโยบายหลกัการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการจดัการน ้ า 
เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงการสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการดว้ยกนั 10 ขั้นตอน ตามกระบวนการจดัการน ้าระดบัโครงการดงัแสดงในภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 แสดงผงักระบวนการบริหารจดัการน ้าระดบัโครงการ 10 ขั้นตอนของ โครงการส่งน ้าและ 
ภาพท่ี  2 กระบวนการจดัการน ้าระดบัโครงการ 
ท่ีมา: โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง, ข้อมูลระบบชลประทาน, เขา้ถึงเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 
2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://irrigation.rid.go.th/songphinong/ 

 

 เร่ิมตน้ 

1. รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน 

2. ประเมิน รวบรวมและวเิคราะห์น ้ าตน้ทุน 

3. ประเมิน รวบรวมและวเิคราะห์ความตอ้งการใชน้ ้ าตน้ทุน 

4. การวางแผนการจดัสรรน ้ า 

5. ประชุมช้ีแจงตกลง แผนการจดัสรรน ้ า ไม่ตกลง 

ตกลง 

6. ประชาสมัพนัธ์แผนบริหารจดัการน ้ า 

7. บริหารจดัการน ้ า 

8. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน การบริหารจดัการน ้ า 

9. ปรับแผนจดัสรรน ้ าตามสถานการณ์ 

10. สรุปผลการด าเนินงาน 
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   กระบวนการจดัการน ้ าโครงการทั้ง 10 ขั้นตอน มีรายละเอียดการด าเนินงาน
ดงัน้ี 

1. โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เร่ิมจากมีการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน 
โดยการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีด าเนินการตั้งแต่อ่างเกบ็น ้าเข่ือนแม่กลองจนถึงแปลงนา โดยวิเคราะห์
น ้ าตน้ทุน และปริมาณน ้ าฝน ขอ้มูลระบบชลประทานของโครงการ ขอ้มูลการใชน้ ้ าเพื่อการเพาะปลูก
ตามฤดูกาล รวมไปถึงขอ้มูลการปลูกพืชตามฤดูกาลเช่น ขา้ว และออ้ย เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงความ
ตอ้งการใชน้ ้ าของเกษตรกร ในการวางแผนการจดัสรรน ้าเพื่อการเพาะปลูกไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหแ้ก่
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 

2. ประเมิน รวบรวมและวิเคราะห์น ้ าตน้ทุน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้ง ไดท้  าการประเมินและวิเคราะห์ปริมาณน ้ าตน้ทุนตามหลกัทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทาง
บริหารจดัการน ้ าตน้ทุน ในการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้และฤดูฝน ซ่ึงจะมีการน าขอ้มูลสถานการณ์น ้ า 
และปริมาณน ้าตน้ทุน ช้ีแจงในท่ีประชุมตลอดเวลา 

3. ประเมิน รวบรวมและวิเคราะห์ความตอ้งการใช้น ้ า โครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง รวบรวมขอ้มูลจากการปลูกพืชชนิดต่างๆของเกษตรกร การตอ้งการใชน้ ้ าใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการประเมินความตอ้งการใชน้ ้ าในเบ้ืองตน้ และสามารถน ามา
ก าหนดปริมาณน ้าตน้ทุนเพื่อการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. วางแผนการจดัสรรน ้ า เป็นหนา้ที่ของฝ่ายจดัสรรน ้ าฯ ในการน าขอ้มูล
ความตอ้งการใชน้ ้ ามาเปรียบเทียบกบัปริมาณน ้ าตน้ทุนท่ีมีอยู ่เพื่อน ามาจดัท าแผนการส่งน ้ าของพืช
แต่ละชนิด โดยการก าหนดรูปแบบและวิธีการส่งน ้ าเพื่อการจดัสรรน ้ าในแต่ละฤดูกาล รวมถึงการ
วิเคราะห์ศกัยภาพในการส่งน ้า พร้อมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทาน  

5. ประชุมช้ีแจง ตกลงแผนการจดัสรรน ้ า ในแต่ละฤดูกาลจะมีการจดัประชุม 
ฤดูกาลละ 1 คร้ัง เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน แจง้สถานการณ์น ้ าใน
ปัจจุบนั สรุปผลการส่งน ้ าในฤดูกาลท่ีผา่นมา และน ามาก าหนดแผนการส่งน ้ า ก าหนดช่วงเวลาการ
ส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก เพื่อน ามาจดัสรรน ้าในการเพาะปลูกพืชประจ าฤดูกาลใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด
และหาขอ้ตกลงท่ียอมรับได ้ 

6. ประชาสัมพนัธ์แผนการบริหารจดัการน ้ า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้งมอบหนา้ท่ี โดยคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานทุกกลุ่มน าแผนการ
บริหารจัดการน ้าไปแจ้งให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้ทราบเช่น การปิดโปสเตอร์ในบอร์ดหมู่บา้น 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นหอกระจายข่าวหมู่บา้นประจ าแต่ละหมู่บา้น โครงการสองพี่นอ้งจดัท าประกาศ
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โครงการ รวมถึงจดัท าเอกสารเพื่อเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน หรือแจง้ข่าวสารทางเวบ็ไซดโ์ครงการ 
สองพี่นอ้ง www.songphinong.com 

7. บริหารจดัการน ้ า เป็นหน้าท่ีของฝ่ายจดัสรรน ้ าฯ ด าเนินการส่งน ้ าตาม
แผนการท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ี 1,2,3,4 เปิดน ้ าเขา้ระบบส่งน ้ าในวนัเวลาท่ี
ก าหนดไว ้โดยพนกังานส่งน ้ าจะเปิดน ้ าเขา้คลองส่งน ้ าตามความจุของแต่ละคลอง และกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทานแต่ละกลุ่มจะเป็นผูบ้ริหารจดัการน ้าดว้ยตนเอง  

8. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจดัการน ้ า การส่งน ้ าเขา้คลองส่งน ้ า
นั้นมีเจา้หนา้ท่ีชลประทานและกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดมี้การประสานงานร่วมกนั หากว่าปริมาณน ้ าในคลอง
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชน้ ้ า จะมีการตรวจสอบปริมาณน ้ าผ่านอาคารปากคลองส่งน ้ า แต่ถา้
หากปริมาณน ้ าเต็มความจุปากคลองส่งน ้ า กลุ่มบริหารจดัการน ้ าจะตอ้งตั้งรอบเวรรับน ้ า หากน ้ า          
ไม่เตม็ความจุปากคลองส่งน ้ าพนกังานส่งน ้ าจะตอ้งประสานงานกบัฝ่ายส่งน ้ าฯ ในการขอพิจารณา
การเพิ่มปริมาณการส่งน ้ า การตรวจสอบและประเมินผล บริหารจดัการโดยฝ่ายจดัสรรน ้ าฯ ซ่ึงจะมี
การประเมินผลการส่งน ้าเป็นรายสปัดาห์ ตั้งแต่อ่างเกบ็น ้าจนถึงคลองส่งน ้าทุกสาย  

9. ปรับแผนจดัสรรน ้ าตามาสถานการณ์ ฝ่ายจดัสรรน ้ าฯ เป็นผูด้  าเนินการส่ง
น ้ าตามแผนท่ีก าหนดไวก้บัการประชุม JMC ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงและปรับแผนการส่งน ้ าได้
ตลอดเวลา ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใชน้ ้ าของเกษตรกร เช่นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน ้ าฝนตกมาก 
เกษตรกรในพื้นท่ีจะแจง้ใหล้ดปริมาณการส่งน ้าลง แต่ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแผนท่ีก าหนดไว้
ตามท่ีมติท่ีประชุมก่อนเร่ิมฤดูกาลเพาะปลูกนั้น เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ JMC เป็นผูต้ดัสินใจ
อีกคร้ัง 

10. สรุปผลการด าเนินงาน ฝ่ายจดัสรรน ้าฯ จะสรุปผลการด าเนินงานแจง้ใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมการ JMC รับทราบทุกคร้ัง ไดแ้ก่ สรุปผลการส่งน ้ าตามแผนที่ก าหนด 
เปรียบเทียบการใชน้ ้ าของแต่ละฤดูกาล ถา้ผลสรุปต ่ากว่าแผน แสดงว่าเกษตรกรมีการร่วมกนัใชน้ ้ า
อย่างประหยดั แต่ถา้ผลสรุปมากกว่าแผนท่ีก าหนดไว ้ตอ้งหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการใชน้ ้ าสูกกว่า
แผน แจง้ผลและสรุปผลการใชน้ ้ าของแต่กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
   โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง บริหารจดัการน ้าชลประทานโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม โดยเร่ิมจากกลุ่มพื้นฐาน และพฒันาเป็นการจดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทาน และไดพ้ฒันามาเป็นคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่น้อง (JMC) ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และรับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั การเขา้ใจในหน้าท่ีและภารกิจ จึงท าให้ประสบความส าเร็จในการบริหาร
จดัการน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปริสิทธิผล ดงัจะเห็นจากบทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
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   “เจา้หนา้ท่ีชลประทานตอ้งเขา้ใจถึงภารกิจและแผนปฏิบติัจากรมชลประทาน
ก่อน จากนั้นตอ้งพฒันาโดยเขา้อบรมเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจ และน าความรู้นั้นเขา้มาพฒันาใน
พื้นท่ีส่งน ้ าท่ีตนเองรับผิดชอบ เร่ิมจากการเขา้ไปคลุกคลีกบัผูน้ าในชุมชนและชาวบา้น สร้างความ
เป็นกนัเอง สร้างความคุน้เคยจนท าให้เขาไวใ้จเรา นอกจากนั้นจะตอ้งใชพ้ลงัมวลชนในการสร้าง
ความศรัทธาระหวา่งชาวบา้นกบัเจา้หนา้ท่ีชลประทาน และตอ้งมีความจริงใจ มีความอดทน เพื่อให้
ชาวบา้นเปิดใจท่ีจะรับฟัง แลว้จึงเร่ิมถ่ายทอดความรู้ความเขา้ในการการบริหารจดัการน ้ า โดยผูน้ า
ชุมชนชาวบา้นรับฟังก่อน และในการจดักิจกรรมต่างๆของกลุ่มตอ้งเขา้ไปพบชาวบา้นในกลุ่มตลอด  
อาจจะมีบา้งท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย แต่ดว้ยผลประโยชน์ร่วมกนัคือน ้ า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นใน
พื้นท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคอยูแ่ลว้ และดว้ยความจริงใจและตั้งใจจริงจึงท า
ให้ชาวบา้นเห็นด้วย และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติัภารกิจจึงท าให้ประสบความส าเร็จตาม
แนวนโยบายกรมชลประทานในการเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน ้ า
ชลประทาน” (ธวชั  ชยัประสพ, 2557) 
  1.1.4 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการน ้าชลประทาน มีดงัน้ี  
   การน าระบบโทรมาตรมาใชใ้นการบริหารจดัการชลประทาน ระบบโทรมาตร 
(Telemetering System) คือ การตรวจวดัขอ้มูลระยะไกลระบบอตัโนมติั เช่น ระดบัน ้ า ปริมาณน ้ า 
ปริมาณฝน ขอ้มูลเปิด-ปิด บานระบายน ้ า เป็นตน้ มีหลกัการท างาน คือจะน าระบบโทรมาตรมา
ติดตั้ งท่ีประตูระบายน ้ า อาคารชลประทาน โดยมีตัวตรวจวดั (Sensor) ท าหน้าท่ีแปลงค่าทาง
กายภาพมาเป็นค่าทางไฟฟ้า แลว้ใหอุ้ปกรณ์เช่ือมต่อปลายทาง ท าการประมวลค่าทางไฟฟ้า จากนั้น
ส่งขอ้มูลผา่นส่ือกลาง (Media)แบบอตัโนมติั มายงัห้องควบคุมโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสอง    
พี่น้อง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงตวัเลขและรูปภาพ การน าระบบโทรมาตรมาใช้ในโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง สามารถช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีชลประทานพยากรณ์ระดบัน ้าล่วงหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์จากผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัดงัน้ี 
   “ทุกวนัน้ีท่ีโครงการส่งน ้ า มีการน าระบบโทรมาตรมาใช ้ท าใหก้ารบริหารจดั
น ้ าเป็นไปดว้ยดี ซ่ึงระบบดงักล่าวน้ี มีส่วนช่วยไดม้าก ในการวดัระดบัน ้ า หรือการเปิด-ปิด บาน
ประตู โดยท่ีเจา้หนา้ไม่จ าเป็นจะตอ้งออกไปส ารวจดว้ยตนเอง เราใชเ้คร่ืองมือน้ีติดไวท่ี้ปานประตู 
แลว้ขอ้มูลจากระบบจะส่งไปยงัห้องควบคุมท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ท าใหเ้รารู้
ถึงสถานการณ์น ้ า ในช่วงหนา้ฝน หรือหนา้แลง้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นขอ้มูลท่ีแม่นย  า” (สุเมธ 
สุวรรณประเสริฐ, 2557) 
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    การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information) คือกระบวนการ
ท างานเกี่ยวกับขอ้มูลเชิงพื้นที่ด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงบรรยายหรือขอ้มูล
คุณลกัษณะและสารสนเทศ เช่น ต าแหน่งบา้น ถนน แม่น ้ า เป็นตน้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ประกอบไปดว้ยชุดของเคร่ืองมือ ท่ีมีความสามารถในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการสืบคน้ขอ้มูล 
เพื่อจดัเตรียมปรับแต่ง วิเคราะห์และการแสดงผลขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเพื่อใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
การใชง้าน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้องได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วย
ในการบริหารจดัการน ้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง เช่น การวางแผนพฒันาแหล่งน ้ าและจดัการ
ทรัพยากรน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าเพื่อรองรับกบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ี น ามาใชใ้นการติดตามสถานการณ์
น ้ าฝน น ้ าท่า และน ้ าในอ่างเก็บน ้ ารวมถึงปริมาณการใชน้ ้ า นอกจากน้ีในช่วงเกิดอุทกภยั ระบบ
ดงักล่าวน้ีน ามาใชใ้นการประเมินหาขอบเขตอุทกภยั รวมถึงการเขา้ถึงพื้นท่ี จากเส้นทางคมนาคม 
เพื่อการวางแผนป้องกนัและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และในดา้นการส ารวจและธรณีวิทยา 
ช่วยในการศึกษาความเหมาะสมของงานออกแบบโครงการชลประทาน เพื่อวางแผนในการสร้าง
อ่างเกบ็น ้าอีกดว้ย จะเห็นจากบทสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี  
   “โครงการส่งน ้ าฯ ไดน้ าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขา้มาช่วยในการบริหาร
จดัการน ้า โดยเฉพาะพื้นท่ี ท่ีผมดูแลเกิดน ้าท่วมทุกปี เราจึงน ามาใชใ้นการติดตามสถานการณ์น ้ าฝน 
ในพื้นท่ี นอกจากน้ี ในบางพื้นท่ี ท่ีแหง้แลง้น ้าไม่พอเพียงต่อความตอ้งการ เจา้หนา้ท่ีก็น าระบบน้ีมา
ใชใ้นการวางแผนเพื่อหาแหล่งน ้าเพิ่มเติมในพื้นท่ีชลประทาน” (อาบมนต ์เฉยสะอาด, 2557)                                                                                                                                                              
 1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน า้ ของโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษา         
สองพีน้่อง 
  การศึกษาพบวา่ โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มีปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจดัการน ้าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม สามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรคไดด้งัดงัน้ี 

1.2.1 ปัญหาคลองส่งน ้ าในแต่ละสายมีการทบัถมของดินตะกอนมาก ท าให้การ
ระบายน ้ าไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จะเกิดข้ึนกบัคลองส่งน ้ าเกือบทุกสาย เพราะคลองส่งน ้ าจะ
ผ่านชุมชน ถนน และแปลงไร่นาของเกษตรกร เช่น คลองส่งน ้ าอยู่ติดกบัถนนและในบางปีมีการ
ซ่อมแซมถนน ก็จะท าให้ดินและส่ิงต่างๆ ตกหล่นลงไปในคลองส่งน ้ า จนท าให้เกิดดินตะกอน            
ทบัถม  และในช่วงฤดูฝนตกในบางพื้นท่ีท าใหดิ้นตะกอนไหลลงไปทบัถมในคลองส่งน ้ า หรือเกิด
จากมีซากพืชซากสัตวต์กหล่นลงไปในคลองส่งน ้ า ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท าให้เกิดการทบัถมของดิน
ตะกอนท าให้คลองส่งน ้ าต้ืนเขิน ท าให้การระบายน ้ าในคลองส่งน ้ าล่าชา้ และปริมาณความจุน ้ าใน
คลองส่งน ้ าก็ลดจ านวนน้อยลง จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการขุดลอกคลองอยู่ตลอดในช่วงฤดูแลง้ โดย
เจา้หนา้ท่ีชลประทานและกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานร่วมมือกนั และยงัไดก้ารสนบัสนุนจาก
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องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีนั้นๆ ดงัจะเห็นจากไดจ้ากบทสมัภาษณ์บางตอนจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ดงัน้ี 
   “ปัญหาท่ีพบบ่อย เป็นเร่ืองคลองส่งน ้าท่ีต้ืนเขิน เพราะมีดินตะกอนและวชัพืช
ทบัถมในคลองส่งน ้าเป็นจ านวนมาก ถึงแมว้่าจะมีการขุดลอกอยู่ตลอดเวลา การขุดลอกคลองจะ
มีการขุดลอกปีละ 2 คร้ัง โดยความร่วมมือของกลุ่มบริหารงานชลประทานและชาวบา้นในพื้นท่ี
ร่วมมือร่วมใจกันช่วยขุดลอกคลองและคูส่งน ้ า ไดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์จากองคก์ารบริหาร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นรถแมคโคร” (อามนต ์เฉยสะอาด, 2557) 

1.2.2 ปัญหาการขาดการสนบัสนุนในดา้นต่างๆท่ีไม่เพียงพอ เช่นดา้นงบประมาณ 
ในการน ามาบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีชลประทาน การใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี อุปกรณ์ดา้น
เคร่ืองจกัรในการบ ารุงรักษาคลองส่งน ้า ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีอาจจะมาจากงบประมาณประจ าปีท่ีมี
การจดัสรรมีจ านวนไม่เพียงพอ เม่ืองบประมาณมีนอ้ย ในการจดัสรรท่ีจะซ้ืออุปกรณ์ท่ีเขา้มาช่วยใน
การสนับสนุนต่างๆ ก็น้อยลงไป เช่นอุปกรณ์ดา้นเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ในการดูแลและ
บ ารุงรักษาคลองส่งน ้าในพื้นท่ีชลประทาน นอกจากน้ีขาดการสนับสนุนในด้านการให้ความรู้แก่
เกษตรกรในพื้นท่ี จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีจะตอ้งเขา้มาใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน า
ดา้นการเกษตรแก่เกษตรกร การเขา้มาแนะน าทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้กษตรกร
ไดป้รับใชใ้ห้เหมาะสมกบัพื้นท่ีการเกษตร การให้ความรู้ดา้นการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ี ดงัจะเห็น
จากบทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 
   “ปัจจุบนัน้ีงบประมาณท่ีน ามาจดัสรรในเร่ืองการบริหารจดัการไม่เพียงพอ ใน
แต่ละปีงบประมาณไดรั้บการจดัสรรงบประมาณนอ้ย ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใหม่ท่ีทนัสมยั ประกอบเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ก็ใช้งานมาเป็นเวลานานมี
ช ารุดเสียหายไปบางส่วน ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน ก็ตอ้งท าหนงัสือแจง้ไปยงั
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เพื่อให้จดัสรรงบประมาณมาช่วยในการบริหารจดัการ ดูแล
บ ารุงคลองและคูส่งน ้ า ซ่ึงทางเจา้หน้าท่ีชลประทานก็มีงบประมาณในบางส่วนท่ีช่วย แต่ก็ยงั           
ไม่เพียงพอ” (สุเมธ  สุวรรณประเสริฐ, 2557) 

1.2.3 ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร  จากการศึกษาพบว่า การขาดแคลน
บุคลากรท างานในต าแหน่งส าคญัต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัอตัราก าลงัขา้ราชการและลูกจา้งประจ าของ
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งมีจ านวนนอ้ยลง ซ่ึงมาจากการเกษียณอายรุาชการบา้ง และ
มาจากการจ ากัดอตัราก าลงัคนเองของภาครัฐท่ีถูกยุบบางต าแหน่งไปโดยไม่มีการทดแทน ท าให้
บุคลากรลดนอ้ยลง เช่น พนกังานส่งน ้ า ผูรั้กษาอาคารชลประทาน ธุรการ ส่ือสารเป็น ซ่ึงภารกิจ
หลกัของงานดูและบ ารุงรักษาโครงการสองพี่นอ้ง จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรจ านวนมากท่ีเพียงพอต่อ
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การปฏิบติัหนา้ท่ี และลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเร่งด่วน หน่วยงานไดแ้กไ้ขปัญหา
โดยฝึกลูกจา้งประจ าในต าแหน่งอ่ืนๆ มาทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะน าทดแทนได้
ในบางต าแหน่งเช่นจ าเป็นท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้น จึงมีผลต่อภาพรวมใน
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งจากบทสัมภาษณ์บางตอนจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   “บุคลากรหรือเจา้หน้าท่ี ท่ีเขา้มาดูแลในดา้นการบริหารจดัการน ้ าทุกวนัน้ีมี
จ านวนนอ้ยกว่าสมยัก่อนมาก เน่ืองมาจากนโยบายของกรมชลประทานในการลดก าลงัคนบา้ง 
เกษียณอายรุาชการไปบา้ง ท าให้เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีของโครงการฯไม่เพียงพอกบังาน
ในหนา้ท่ี ท่ีตอ้งรับผดิชอบเพราะเขตความรับผดิชอบในพื้นท่ีของโครงการฯทุกวนัน้ีมีจ านวนพื้นท่ี
กวา้งและจ าเป็นตอ้งมีก าลงัคนท่ีเพียงพอ เพื่อปฏิบติัหน้าที่ด ้านการบริหารจดัการน ้ าได้อย่าง
ทัว่ถึง เช่น พนกังานส่งน ้ า 1 ท่านจะตอ้งดูแลคลองจ านวน 2-3 คลอง ซ่ึงท าใหก้ารดูแลไม่ทัว่ถึง” 
(เป่ียมศกัด์ิ  วฎัฏางกรู, 2557) 

1.2.4 ปัญหาดา้นการใชน้ ้ าของเกษตรกรในการปลูกพืชแต่ละชนิดท่ีใชน้ ้ าไม่ตรงกนั 
ปัจจุบนัปัญหาการใชน้ ้ าของเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทาน ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน
โครงการสองพี่นอ้งยงัมีปัญหาในเร่ืองการส่งน ้ าเขา้พื้นท่ีปลูกพืชของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกร
ในบางพื้นท่ีปลูกพืชเกษตรไม่ตรงกนั เช่นในพื้นท่ีติดๆกนั ปลูกพืชไร่ประเภทออ้ย ปลูกขา้ว และ
ปลูกผกัต่างๆบา้ง ท าใหก้ารบริหารการใชน้ ้ าท่ีจะส่งเขา้ไปในพื้นท่ีเกษตรดงักล่าว เป็นไปอยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพ เพราะถา้ส่งน ้ าในปริมาณมากก็จะไปท่วมแปลงผกัต่างๆของเกษตรกร แต่ถา้ส่งน ้ า
ปริมาณนอ้ยเกินไปกจ็ะส่งผลต่อออ้ย และขา้วในพื้นท่ีรับน ้าไม่เพียงพอ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไดรั้บการ
แกไ้ข โดยการเขา้ไปพูดคุยกบัเกษตรกรในพื้นท่ี ในการปลูกพืชเกษตรเพื่อลดปัญหาดงักล่าว จาก
บทสมัภาษณ์ดงักล่าวของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   “ ปัญหาการปลูกพืชเกษตรไม่ตอ้งกนัในพื้นท่ี ท าใหมี้ปัญหาต่อการจดัสรรน ้ า
ในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ าไดไ้ม่เพียงพอ เช่นพื้นท่ีบริเวณท่ี
ติดกนัมีการปลูก ทั้งออ้ย และผกัต่างๆ รวมอยู่ในพื้นทีเดียวกนั ก็ท าให้เกิดปัญหาในการรับน ้ าท่ี        
ไม่เท่ากนัแลว้อยา่งแน่นอน เพราะออ้ยตอ้งการน ้ าช่วงการปลูกและการดูแลให้ยืนตน้จนโตไม่มากนกั 
และไม่จ าเป็นตอ้งใช้น ้ ามากนัก แต่ในขณะเดียวกนัผกัต่างๆ เช่นพริก ตน้หอม ผกัชี ตอ้งการน ้ า
ตลอดเวลาในช่วงการปลูกและการดูแลจนเก็บเก่ียว ท าให้ยากต่อการจดัสรรน ้ าให้ลงตวัในแต่ละ
พื้นท่ี” (สุเมธ  สุวรรณประเสริฐ, 2557)                                                                                                                                                       

1.2.5 ปัญหาดา้นอาคารชลประทานต่างๆ มีการช ารุดและมีสภาพท่ีไม่พร้อมในการ
จ่ายน ้าเน่ืองจากผา่นการใชง้านเกือบ 30 ปี ท าใหมี้สภาพช ารุด ขาดงบประมาณ ขาดก าลงัคนในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีไม่ทัว่ถึง จึงท าใหไ้ม่สามารถส่งน ้ าให้เกษตรกรได้ตามความ
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ตอ้งการ ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการน ้ า โดยเฉพาะพื้นท่ีส่งน ้ าปลายคลองส่งน ้ าไดรั้บน ้ า
ไม่ทัว่ถึง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ี ก าลงัอยู่ในการแกไ้ข โดยมีการตั้งงบประมาณข้ึนมาในการบ ารุง
อาคารคลองชลประทานส ารวจอาคารคลองชลประทานในพื้นท่ีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสอง
พี่นอ้งท่ีมีทั้งหมด และซ่อมแซมบ ารุงอาคารคลองท่ีช ารุดเสียหายอยา่งเร่งด่วน โดยรับความร่วมมือ
จากกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในพื้นท่ีนั้นๆในการสนบัสนุนดา้นก าลงัคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
บทสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
   “เน่ืองจากอาคารชลประทานมีการใชง้านในพื้นท่ีมายาวนาน ท าให้เกิดการ
ช ารุดทรุดโทรม เม่ืออาคารเก่าและช ารุด ก็ท าให้การส่งน ้ าเขา้คลอง คูส่งน ้ าล่าชา้ไม่สะดวกต่อการ
เดินของน ้ า ท าให้ปลายน ้ าไดรั้บน ้ าท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงมาจากงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัซ้ือ
อุปกรณ์ใหม่ ท าไดเ้พียงแต่การซ่อมบ ารุงเท่านั้น ปัจจุบนัน้ีเจา้หนา้ท่ีชลประทานเขา้ไปดูแลโดยการ
ซ่อมบ ารุงอาคารชลประทานท่ีช ารุดมาก เพื่อให้ใชง้านไดต่้อไป ส่วนอาคารท่ีช ารุดแต่ไม่มากก็ยงั
สามารถใชง้านต่อไปได ้แต่อาจจะส่งน ้ าไดไ้ม่มีประสิทธิภาพไดเ้ท่าท่ีควร” (พงศธ์วชั  เมฆชา้ง, 
2557) 

1.2.6 ปัญหาน ้ าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนเขตพื้นท่ีฝ่ายส่งน ้ าตอน 3 ซ่ึงทางทิศตะวนัออก
ของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว และติดกบัคลองระบายน ้ าสายใหญ่
สองพี่นอ้งเป็นท่ีลุ่ม บางแห่งเป็นท่ีลุ่มแอ่งกระทะ เม่ือมีปริมาณฝนตกหนกัในช่วงเดือนกนัยายน ถึง
เดือนตุลาคม ส่งผลท าให้ระดบัน ้ าในทุ่งนาสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณน ้ าไหลหลากจากทิศ
ตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีสูง ท าให้ระดบัน ้ าในคลองระบายน ้ าสายใหญ่สองพี่นอ้งมีระดบัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ตามไปดว้ย ประกอบกบัระดบัน ้ าในแม่น ้ าท่าจีนซ่ึงรับการระบายน ้ าจากคลองระบายน ้ าสายใหญ่
สองพี่นอ้งมีระดบัสูง การระบายน ้ าออกจากทุ่งนาในบริเวณน้ีจึงด าเนินไปดว้ยความล าบาก จึงเกิด
ปัญหาน ้ าท่วมขงัข้ึน ฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี3 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมขงัโดยในช่วงเดือนเดือนกนัยายน ถึง
เดือนตุลาคม งดการปล่อยน ้ า และมีการผนัน ้ าไปลงคลองระบายน ้ าใกล้ๆ  ก่อนที่จะถึงฤดูฝน 
สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
   “พื้นท่ีฝ่ายส่งน ้ าตอน 3 ส่วนมากเป็นพื้นท่ีลุ่ม ช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาตลอดคือ
น ้ าท่วมขงัเกือบทุกปี และน ้ าจะท่วมขงัเป็นเวลานาน การผนัน ้ าหรือสูบน ้ าท าไดค่้อนล าบาก และ
ตอ้งใชเ้วลานาน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีรับน ้า ซ่ึงพื้นท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าสองพี่นอ้ง ท าใหน้ ้ าจากแม่น ้ าสอง
พี่นอ้งหลากเขา้มาท่วมเพิ่มเติมอีก ท าใหท่้วมพื้นท่ีทางการเกษตรของชาวบา้น แต่ทุกวนัน้ีชาวบา้นก็
เกิดความเคยชิน เพราะน ้ าท่วมขงัเกือบทุกปี และปรับเปล่ียนการปลูกพืชใหม่ให้ทนัเก็บเก่ียวก่อน
ช่วงฤดูน ้าหลาก” (อามนต ์เฉยสะอาด, 2557) 
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1.3 แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของการบริหารจัดการน า้ชลประทานโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ประสบความส าเร็จในระดบัสูง ท าให้ปัญหาต่างๆใน
พื้นท่ีไดรั้บการแกไ้ข และท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีไดรั้บน ้ าอยา่งอุดมสมบูรณ์และทัว่ถึง และตรงกบั
ความตอ้งการของเกษตรกร รวมถึงหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีหรือผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียต่างให้ความร่วมมือ
และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ท่ีดีข้ึน พืชผลทางการเกษตร
ไดรั้บผลผลิตในปริมาณท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานมีความเขม้แขง็สามคัคีสามารถ
พึงพาตนเองได ้และมีความรู้ความช านาญในการบริหารจดัการน ้ าในระดบัสูง ซ่ึงเห็นไดจ้ากการ   
ไม่พบปัญหาความขดัแยง้ในการจดัการน ้าชลประทานในพื้นท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
  การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ส าเร็จไดโ้ดยการท่ีชาวบา้นใหค้วามไวว้างใจและมีความศรัทธาต่อเจา้หนา้ท่ี
ชลประทานในพื้นท่ี การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีชลประทานและชาวบา้น โดยมีการร่วมมือร่วมใจในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคลองส่งน ้ า
ในพื้นท่ี ซ่ึงถือว่าไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นท่ีเป็นอยา่งดีเยี่ยม และถือไดว้่าเป็นการสาน
สัมพนัธ์กนัของผูใ้ชน้ ้ าชลประทานกบัเจา้หน้าที่ชลประทานไดเ้ป็นอย่างดี  นอกจากน้ีในพื้นท่ี
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เจา้หนา้ท่ีชลประทานยงัไดรั้บเกียรติจากชาวบา้นในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณีต่างๆ ในพื้นท่ี ท าให้เจา้หนา้ท่ีชลประทานและชาวบา้นใน
พื้นท่ีมีความสนิทสนมกนัดีและง่ายต่อการประสานงานร่วมกนั 
  จากการศึกษาพบว่า มีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการ
บริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั
มีภารกิจท่ีโครงการฯชลประทานจะตอ้งท าการถ่ายโอนให้แก่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในทอ้งถ่ินนั้น เช่น งานคนัคูน ้ า มีอาคารประกอบต่างๆ การก าจดัวชัพืช
ในคลองส่งน ้า และการระบายน ้ าซ่ึงสามารถดูแลไดด้ว้ยความร่วมมือกนัระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและกลุ่มผูใ้ช้น ้ าชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้ า และระบายน ้ าให้
เกษตรกรในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การสร้างความเช่ือมัน่และแรงศรัทธาระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ี ท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ี
ชลประทาน เพราะถือว่าเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะถา้เกษตรกรไม่มีความเช่ือมัน่และแรง
ศรัทธาก็จะเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ควรให้
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ความส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่เกษตรกรว่าจะสามารถท างานร่วมกนัได ้โดยใชว้ิธีการ
บริหารจดัการน ้ าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผูน้ าให้ชาวบา้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. บุคลากรกรมชลประทาน ตอ้งมีความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ มีความเป็นผูน้ า มีคุณธรรม และเสียสละในการทุ่มเทในการท างาน เพื่อช่วยแกปั้ญหา
ต่างๆในการบริหารจดัการน ้ าชลประทานได ้โดยการเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีน่าเช่ือถือและสามารถสร้าง
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆได ้เพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ และเพื่อให้การจดัการ
บริหารงานในส่วนของกรมชลประทานแบบบูรณาการเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลใหทุ้กภาคส่วนเห็น
ความส าคญั กจ็ะท าใหเ้กิดความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมกนัในการท างานมากยิง่ข้ึน 

4. การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลกรรุ่นใหม่ เพราะปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีชลประทานโครงการ
ส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มีอตัราก าลงัคนนอ้ยลง ประกอบกบัเจา้หนา้ท่ีโครงการฯท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีต  าแหน่งงานดา้นการส่งน ้ ามีอายุเฉล่ีย 50 ปี ดงันั้นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ เป็นเร่ืองท่ีส าคญัของกรมชลประทาน ควรมีการฝึกอบรมบุคล
กรรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถรับช่วงท างานต่อจากคนรุ่นเก่าท่ีมีความช านาญ เพื่อใหก้ารท างานเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองและมีศกัยภาพ 

5. โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ใช้หลกัการท างาน 3 ส. ได้แก่ สุข 
ส่วนร่วม และสมัฤทธ์ิผล 
  สุข คือ การท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข มีการปรึกษาหารือร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัในการท างาน ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานไดรั้บน ้ าตามความตอ้งการท่ีเพียงพอ 
มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสูง ท าให้การเป็นอยูแ่ละฐานะของประชาชนดีข้ึน ลดปัญหาความขดัแยง้
ในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรกบัเกษตรกร และเกษตรกรกบัเจา้หน้าที่ชลประทาน ส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จในการบริหารงานในดา้นการจดัการน ้าชลประทานไดรั้บความส าเร็จร่วมกนั 
  ส่วนร่วม คือ เกษตรกรในพื้นท่ีทุกคน และทุกภาคส่วนรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วน
ร่วมในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ จะเห็นไดจ้ากการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือเกษตรกร 
เขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และทุกกระบวนการ ในการบริหารจดัการน ้ า จากขั้นตอนแรกคือการ
ร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการเขา้มารับรู้ปัญหาร่วมกนั การแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัตดัสินใจใน
กระบวนการบริหารจดัการน ้าชลประทานดว้ยตนเอง ท าใหส้ามารถสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจยัหลกัในความส าเร็จและการพฒันาสู่ความยัง่ยนืใน
การบริหารจดัการน ้าในอนาคต 
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  สัมฤทธ์ิผล คือ การร่วมมือร่วมใจในการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลดีในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
การได้รับน ้าอย่างเพียงพอและมีความยุติธรรม ตรงกับความตอ้งการน ้ าของเกษตรกรในพื้นท่ี 
รวมถึงการร่วมมือกนัใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและรู้คุณค่าในการใชน้ ้ าร่วมกนั ท าใหก้ารบริหารจดัการ
น ้าตามหลกัของกรมชลประทานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานของโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 

2.1 ภาพรวมของการบริหารจัดการน ้าของกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทาน โครงการ
ส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง มีการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทาน โดยเกษตรกรไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ จนกระทัง่มีความรู้ในการคิด วิเคราะห์ 
วางแผนในการจดัการปัญหาดว้ยตนเอง เจา้หน้าที่ชลประทานมีหน้าหน้าเป็นผูค้อยช่วยเหลือ 
สนับสนุนในภารกิจท่ีเกินก าลงัของกลุ่มเกษตรกร โครงสร้างกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน 
ประกอบดว้ยกลุ่มพื้นฐานหลายกลุ่ม ท่ีใชน้ ้ าจากแหล่งน ้ าหรือคลองส่งน ้ าสายเดียวกนั มีการบริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการท่ีเลือกมาจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน เพื่อจดัการน ้ าจากคลองส่งน ้ า   
สายใหญ่ หรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย หรือโซนส่งน ้ารวมทั้งในระดบัคูน ้ า 
  การจดัการน ้ าหลงัจากการสร้างส านกังานของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่
นอ้งเม่ือปี 2538 เจา้หนา้ท่ีชลประทานมีความพยายามท่ีจะให้เกษตรกรมีการจดัตั้ งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
ชลประทานข้ึนมา เพื่อช่วยเป็นแรงสนบัสนุนในดา้นการจดัการน ้ าในพื้นท่ีชลประทาน จึงไดมี้การ
จดัตั้งกลุ่มพื้นฐานผูใ้ชน้ ้ าชลประทานข้ึนมา แต่เน่ืองจากขาดงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
และขาดการประชาสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีชลประทานกบัเกษตรกรในพื้นท่ี ท าใหส้มาชิกภายใน
กลุ่มยงัไม่ทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีเท่าท่ีควร พร้อมทั้งช่วงเวลานั้นเกษตรกรยงัมองไม่เห็นความส าคญั
ของการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน ไม่เห็นว่าจะไดรั้บประโยชน์อะไรจากการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
ชลประทาน จึงท าให้การจดัตั้งกลุ่มเร่ิมแรกไม่มีประสิทธิภาพเพราะเกษตรกรยงัไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 
  ในปี 2544 กรมชลประทานไดก้ าหนดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการน ้ า โดยน าแนวคิดการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM) มาใชก้บั
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง เจา้หนา้ท่ีชลประทานของโครงการฯจึงไดป้ระสานงาน
กบักลุ่มพื้นฐานเดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการจดัตั้งมาก่อนหนา้น้ี และมีการจดัโครงสร้างการจดัตั้งกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าข้ึนมาใหม่ โดยมีการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่ชลประทานเพื่อให้เขา้ใจถึงบทบาท
หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีชลประทานท่ีมีต่อกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน จากการนั้นมีการประ
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สมัพนัธ์ลงในพื้นท่ี และมีการเขา้ร่วมประชุมผูน้ าทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  เพื่อสร้างความสมัพนัธ์และความ
เขา้ใจร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีชลประทานกบัผูน้ าในชุมชนและเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทาน
ทั้งหมด และมีการคดัแกนน าชาวบา้น ผูน้ าชุมชนและหวัหนา้คูเขา้ร่วมอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงภารกิจ
และบทบาทหน้าท่ีร่วมกนั เพื่อให้การท างานเป็นไปแนวทางเดียวกนั รวมถึงสร้างความจริงใจ 
ความหนา้เช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจ จากบทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
  “นโยบายใหเ้กษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้ าโดยกรมชลประทาน
ในปี 2544 หลงัจากมีการจดัรูปท่ีดิน ฝ่ายจดัสรรน ้ าโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ได้
จดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าข้ึนมาโดยการฟ้ืนฟูจากกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่แลว้ และมีการพฒันาเป็น
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อร่วมกนับริหารจดัการใชน้ ้ าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีชลประทาน 
ร่วมกนัดูแลคลอง คูน ้ า และร่วมกนัแบ่งปันน ้ าเพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ าไดท้ัว่ถึงและเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ โดยเขา้ไปแนะน า พูดคุยสร้างความสัมพนัธ์ ท าความเขา้ใจกบัผูน้ าในพื้นท่ี เช่น 
ผูใ้หญ่บา้นและก านนัในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี จากนั้นก็มีการรวบรวมรายช่ือ
เกษตรกรในพื้นท่ีทั้งหมด และน ารายช่ือดงักล่าวมาเสนอในท่ีประชุม เพื่อแต่งตั้งกลุ่มบริหารการใช้
น ้ าชลประธาน รวมถึงแต่งตั้งประธานกลุ่มฯตามโครงสร้างการบริหารองคก์ารใชน้ ้ าชลประทาน” 
(สมใจ  อินทร์พยงุ, 2557) 

โครงสร้างการบริหารองค์กรผู้ใช้น า้ชลประทาน 
ฝ่ายส่งน า้ฯที่............................คลอง.................................. 
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ภาพท่ี 3  โครงสร้างการบริหารองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 
ท่ีมา: กรมชลประทาน, การบริหารชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม. (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2552).  
 
  การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ของกลุ่มบริหารจดัการใช้
น ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจดัการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM) โดยการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดา้นการส่งน ้ า
และบ ารุงรักษาทั้ง 11 กิจกรรมของการมีส่วนร่วมดงัน้ี 

การตดัสินใจ 

- การประชุมใหญ่สมาชิทั้งหมด 

หรือ 

- การประชุมใหญ่ผูแ้ทนสมาชิก 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองคก์รผูใ้ช้

น ้ าชลประทาน ระดบัคลองแยกซอยและ 

คลองซอย 

คณะท่ีปรึกษาและการให้

การสนบัสนุน 

.........................................

.........................................

......................................... 
ประธาน 

ผูต้รวจสอบกิจกรรมองคก์รผูใ้ชน้ ้ า 

........................................................

....................................................... 

เลขานุการ

..........................

นายทะเบียน

..........................

เหรัญญิก

.........................

ปฏิคม

............................ 

รองประธาน 

………………………

………. 

 

หวัหนา้เขตหรือหวัหนา้คลอง 

……………………………

………. 

 

หวัหนา้คู (กลุ่มคู/ท่อ) 

………………………

………. 

 

สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

………………………

………. 

 

รองประธานดา้นอ่ืนๆ 

………………………

………. 
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1. การสร้างความเขา้ใจการมีส่วนร่วม เพื่อใหเ้กษตรกรและสมาชิกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
ทุกกลุ่ม ไดท้ราบถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วม ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนั และบทบาทหนา้ท่ี
ในการท างานดา้นการมีส่วนร่วม 

2. การจดัท าขอ้ตกลงการมีส่วนร่วม โดยมีการจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่าง
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งกบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ า เพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกนั 

3. การจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) มีการจดัการประชุมเกษตรกร
ผูใ้ชน้ ้ าจากคูส่งน ้ าสายเดียวกนั เพื่อจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า คดัเลือกหัวหนา้กลุ่ม รองหัวหนา้กลุ่ม และ
รวมกนัจดัท าระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มดว้ยกนั โดยมีการจดัท าบญัชีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ากบัโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 

4. การเสริมสร้างความเขม้แขง็องคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญั 
โดยส่งเสริมดา้นการเรียนในงานชลประทาน เช่น การจดัการประชุมช้ีแจง การศึกษาดูงาน รวมถึง
การส่งเขา้ไปอบรมสมัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การพฒันาองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 

5. การยกระดบัองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน เม่ือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีความเขม้แขง็ท่ีเพียงพอ 
ก็สามารถท่ีจะยกระดบัองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน ให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มากข้ึน เช่นยกระดบักลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน (พื้นฐาน) เป็นกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน 

6. การจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทาน  เพื่อให้การบริหารด้านการส่งน ้ า
มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง เพื่อดูแล
ดา้นการจดัสรรน ้าหรือการส่งน ้า การบ ารุงรักษาระบบชลประทาน และด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. การจดัตั้ งกองทุนชลประทาน เป็นการด าเนินงานด้านการบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทานหรือท่ีเรียกว่า กองทุนซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน ดูแลดา้นค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมบ ารุงรักษา ค่าเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชุมเป็นตน้ 

8. การจา้งเหมางานบ ารุงรักษาแก่กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน ซ่ึงการจา้งเหมางานนั้น 
เป็นการด าเนินงานโดยกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า ซ่ึงเป็นผูท่ี้ดูแลและบ ารุงรักษาระบบคนัคูนาในคูส่งน ้ า
ของตนเอง เพื่อพฒันาไปเป็นการบริหารงานของกลุ่มในดา้นการส่งน ้าชลประทานในอนาคต 

9. การมีส่วนร่วมในการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา การท่ีสมาชิกเกษตรกรกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทานทุกกลุ่มเขา้มามีส่วนรวม รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อด าเนินการ
ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งน ้ าไดท้นัท่วงทีและส่งน ้ าไดต้ามความตอ้งการของเกษตรกรได้
อยา่งเพียงพอ 
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10. การประเมินความเขม้แข็งขององคก์รผูใ้ชน้ ้ า เจา้หนา้ท่ีชลประทานด าเนินการ
ส ารวจขอ้มูลของสมาชิกทุกกลุ่ม เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และพฒันาเสริมสร้างเพื่อให้กลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ ามีความเขม้แขง็  

11. การจดัท าขอ้มูลพื้นฐานโครงการ โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง 
ด าเนินจดัท าขอ้มูลดา้นองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน เช่น เพิ่มจ านวนกลุ่ม เพิ่มจ านวนสมาชิก และ
พื้นท่ีชลประทาน ด าเนินไปตามโครงสร้างของกิจกรรมการส่งน ้า 
  ในปัจจุบนั การจดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้ง มีการจดัตั้งและคดัสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมใหค้รบจ านวนโครงสร้างองคก์ร โดยความ
เห็นชอบในท่ีประชุม  ซ่ึงประธานกลุ่มกลุ่มมักเป็นผูท่ี้มีต  าแหน่งทางสังคมอยา่งอ่ืนดว้ย เช่น 
ผูใ้หญ่บา้น ก านนั เจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล และรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเกษียณอายุ
ราชการ เน่ืองจากเป็นผูที้มีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับจากชาวบา้นในพื้นท่ี ส่วนใหญ่เขา้มารับ
ต าแหน่งดว้ยความเต็มใจ แมว้่าจะเป็นการท างานที่ไม่มีค่าตอบแทน จนกระทัง่ปัจจุบนัก็ยงัถือ
ปฏิบติัในการเลือกประธานเช่นน้ีเร่ือยมา เน่ืองจากสาเหตุมีประสบการณ์ดา้นการบริหารมาก่อน
นัน่เอง จึงไดรั้บการคดัเลือกมาเป็นประธานกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานของแต่ละกลุ่ม และ
ปัจจุบนัโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งมีกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานทั้งหมด 40 กลุ่ม 
และอยู่ในช่วงด าเนินการจัดตั้ งกลุ่มใหม่จ านวน 1 กลุ่ม การมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน มีความเขม้แข็ง และมีการบริหารจดัการน ้ าไดดี้ท าให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีไดรั้บน ้าตามความตอ้งการและในปริมาณท่ีเพียงพอ  
  การมีส่วนร่วม และการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ า
และบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มีการกฎระเบียบ ขอ้บงัคับ โดยมติในท่ีประชุม โดยความเห็นชอบของ
สมาชิกกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานทั้ง 40 กลุ่ม เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั ขอ้บงัคบัมีผลการบงัคบัมาใชต้ั้งแต่มีการจดัตั้งกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั มี
การบงัคบัใชเ้ฉพาะดา้นการบริหารงานทัง่ไปเท่านั้นเช่น การปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิชอบ
ตามต าแหน่งท่ีเป็นอยู ่การจดัประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อร่วมกนัพิจารณาแกไ้ขปัญหาดา้นการส่งน ้ า 
เป็นตน้ แต่ส าหรับบทลงโทษส าหรับผูก้ระท าผิดหรือสร้างปัญหาในการบริหารจดัการน ้ า ยงัไม่มี
ผลในทางปฏิบติัมากนกั แต่หากมีการฝ่าฝืนจะมีวิธีการลงโทษเบ้ืองตน้ ตามแต่คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทานแต่ละกลุ่มจะเห็นสมควร 
  การด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อเป็น
ตวัแทนของสมาชิกในการวางแผนใชท่ี้ดินและน ้ าชลประทาน ให้เหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืช
เกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีและปริมาณน ้ าตน้ทุนในการจดัสรรน ้ าในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก เป็น
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ตวัแทนของสมาชิกเพื่อร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของโครงการฯรวมถึงการเขา้ร่วมตดัสินใจและจดัการน ้ า
ชลประทาน และร่วมพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน ้ าและการระบายน ้ า  รวมถึงเป็นผูเ้ผยแพร่
ข่าวสารดา้นต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นผูป้ระสานงานระหว่าง
หน่ายงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้กบัสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และคอยควบคุมดูแล
การใชน้ ้ าของสมาชิกใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และแกปั้ญหาขดัแยง้ในการใชน้ ้ าในพื้นท่ีชลประทาน 
  โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ไดพ้ฒันาองคก์รผูใ้ชน้ ้ าของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทาน เป็นไปอยา่งเป็นระบบดงัน้ี 

1. กลุ่มพื้นฐานการใชน้ ้ า (Water Users Group : WUG) มีขอบเขตพื้นท่ีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
ชลประทานครอบคลุมพื้นท่ีคูส่งน ้ า 1 สาย และสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าพื้นท่ีหน่ึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน        
ไม่เกิน 1,000 ไร่ เขตพื้นท่ีชลประทานโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มีจ านวน 691 กลุ่ม 

2. กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน (Integrated Water Users Group: IWUG) มี
ขอบเขตพื้นที่กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานครอบคลุมพื้นท่ีคลองส่งน ้ าสายใหญ่ หรือคลองซอย หรือ
คลองแยกซอย หรือโซนส่งน ้ า 1 โซน หรือครอบคลุมพื้นท่ีทั้งโครงการชลประทาน แต่มากท่ีสุด          
ไม่ควรเกิน 20,000 ไร่ ต่อหน่ึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน เขตพื้นท่ีชลประทานโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มีกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานจ านวน 40 กลุ่ม  

3. คณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง ไดร่้วมจดัตั้งคณะกรรมการ
จดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง (JMC) ประกอบดว้ยตวัแทน 4 ฝ่าย ดงัน้ี ตวัแทนองคก์รผูใ้ช้
น ้ าจากกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานจ านวน 40 กลุ่ม ตวัแทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ชลประทาน ตวัแทนโครงการชลประทาน และเจา้หน้าท่ีหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมหาแนว
ทางการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในระดบัโครงการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน
การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในปัจจุบนัน้ี 
  ล าดับขั้นการพฒันาองค์กรผูใ้ช้น ้ า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง มี
ล าดบัขั้นดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4 เครือข่ายและการยกระดบักลุ่มของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน เขตพื้นท่ีส่งน ้าโครงการ

ส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพีน่อ้ง 
ท่ีมา: โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง, ข้อมูลระบบชลประทาน, เขา้ถึงเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 
2557,  เขา้ถึงไดจ้าก http://irrigation.rid.go.th/songphinong/ 
 
  ผลการศึกษาการด าเนินงานบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของ
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งในเขตพื้นท่ีชลประทาน
จ านวน 4 กลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีอยูต่น้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า สามารถ
แจกแจงการบริหารจดัการปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทานในอนาคต 

  1. กลุ่มบริหารคลอง7L2L 
      1.1 การบริหารจัดการน า้ของกลุ่มบริหารคลอง7L2L 
    จากการศึกษาพบว่า กลุ่มบริหารคลอง 7L2L มีประธานกลุ่มช่ือ นายธีรโชติ 

รุ่งรัตน์วฒันเสรี ต าแหน่งทางสังคมอ่ืนๆ คือ ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นหมู่ 13 ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอ
สองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบุรี มีบุคลิกเป็นผูน้ า มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านในการ
บริหารงาน เป็นบุคคลท่ีคนในหมู่บา้นนบัถือ ไวว้างใจใหเ้ป็นผูน้ า ดว้ยเป็นคนท่ีท างานมุ่งมัน่ตั้งใจ 
และทุ่มเทต่อการปฏิบติังาน และเป็นผูริ้เร่ิมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ 13 ต  าบลบ่อสุพรรณ 
และท าใหห้มู่ท่ี 13 ไดรั้บโล่รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในปี 
2556 และจากนายกรัฐมนตรี รวมถึงรางวลัอ่ืนๆ อีกมากมาย และต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
จดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง ถูกเลือกข้ึนเป็นประธานกลุ่ม เพราะเป็นคนท่ีมีบุคลิกเป็น
ผูน้ า ชาวบา้นไวว้างไจ มีความสุขมุรอบคอบและเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในหลายๆดา้น และ
เป็นผูท่ี้คอยติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีชลประทานมาโดยตลอด ในการบริหารกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจะมี
การจดัประชุมข้ึนในหมู่บา้นทุกวนัท่ี 5 ของแต่ละเดือน เพื่อน าปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เขา้มาเป็นวาระในการประชุม และร่วมกนัแกไ้ข ในการจดัตั้งกลุ่มจะมีสมาชิก
เขา้ร่วมจ านวนมาก เพราะชาวบา้นเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิก
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และเห็นถึงประโยชน์ร่วมกนัในการบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในพื้นท่ี 

กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน 

(กลุ่มพื้นฐาน) 

จ านวน 691 กลุ่ม 

กลุ่มบริหาร 

การใชน้ ้ าชลประทาน 

จ านวน 40 กลุ่ม 

คณะกรรมการ 

จดัการชลประทาน 

โครงการสองพี่นอ้ง 
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    กลุ่มบริหารคลอง 7L2L เร่ิมก่อตั้ งกลุ่มเม่ือปี 2548 โดยเจ้าหน้าท่ี
ชลประทานเป็นท่ีปรึกษาหลกัในการจดัตั้ง ท่ีท าการกลุ่มใชบ้า้นของประธานชุมชนหมู่ 13 ต าบลบ่อ
สุพรรณ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบุรี เป็นท่ีท าการ มีพื้นท่ีชลประทาน 12,966 ไร่ 
ประกอบด้วยกลุ่มพื้นฐาน 64 กลุ่ม สมาชิกจ านวน 272 คน และเป็นกลุ่มบริหารการใช้น ้ า
ชลประทานท่ีอยูพ่ื้นท่ีตน้น ้ า จึงเป็นกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีไดรั้บน ้ าจากโครงการส่งน ้ า
สองพี่น้องได้อย่างทัว่ถึง การระบายน ้ าได้ดีรวดเร็ว และท าให้เกษตรกรได้รับน ้ าได้ตามความ
ตอ้งการและเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ลกัษณะการบริหารจดัการของประธานกลุ่มบริหารการใช้
น ้ าชลประทานคลอง7L2L เป็นการพฒันาในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีประธานกลุ่มบริหาร
การใช้น ้ าชลประทานเป็นแกนน าส าคญั โดยให้ชาวบา้นในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วม และบริหาร
จดัการโดยให้พึ่งพาตนเองเป็นหลกั ซ่ึงจะมีงบประมาณของหมู่บา้น เป็นงบประมาณกลางท่ีจะดึง
มาใชใ้นการบริหารจดัการน ้ าในกลุ่ม ในการซ่อมแซมดูแลและบ ารุงรักษาคลองส่งน ้ าในพื้นท่ี  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
    “ในพื้นท่ีการบริหารกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานคลอง7L2L สมยัก่อนมีปัญหา
ในเร่ืองการเขา้มาดูแล คลอง คูส่งน ้ า เวลาช ารุดก็ไม่มีคนเขา้มาดูแลซ่อมแซม ก็จ  าเป็นจะตอ้ง
ด าเนินการหางบประมาณมาดูแลกนั แต่ในปัจจุบนัตั้งแต่น ารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชุมชน 
มีการจดัรูปแบบและโครงสร้างในการบริหารงานเป็นการจ าลองรัฐบาลข้ึนมา 6 กระทรวง คือ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม และ
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งหน้าความรับผิดชอบดูแลไปตามปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยมีการ
จดัตั้งรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ โดยกลุ่มบริหารการจดัการน ้ าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ดูแลการจดัสรรน ้ า ส ารวจความเสียหาย และบ ารุงรักษาคลอง คูส่งน ้ าในพื้นท่ี
ทั้งหมด รวมทั้งจดัสรรงบประมาณในชุมชนเขา้บริหารงานภายในกลุ่ม รวมทั้งช่วยกนัแกปั้ญหา
ต่างๆในการบริหารจดัการน ้ า มีการเรียกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและสมาชิกมาประชุมหารือกนัทุกเดือน เม่ือ
ท างานเป็นระบบปัญหาต่างๆในพื้นท่ีก็ได้รับการแกไ้ขในทนัที โดยท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีสามารถ
พึ่งพาตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง” (ธีรโชติ รุ่งรัตน์วฒันเสรี, 2557) 
    การบริหารจดัการของกลุ่มบริหารคลอง 7L2L มีวิธีการยึดแนวทางการมี
ส่วนร่วม คือร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่มรับผลประโยชน์ เม่ือมีการเขา้มามีส่วนร่วมจะรู้สึก
สนุกและอยากเขา้มาร่วมกนัท างาน สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มมีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็น
อยา่งยิง่ ท าใหส้ะดวกในการรับน ้ า และความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเคยมีมาในอดีตก็ลดนอ้ยลง เน่ืองจากมี
การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ นอกจากน้ีการรวมกลุ่มมีประโยชน์ต่อการท่ีไดรั้บข่าวสารต่างๆ ท่ี
แน่นอน ในเร่ืองการจดัสรรน ้า ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี เช่น เร่ืองการเปิด-ปิดน ้า  การเพราะปลูกพืช 
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ซ่ึงคณะกรรมการภายในกลุ่มมีความยนิดีในการท าหนา้ท่ีและมีความสมคัรใจ การจดัการของกลุ่มก็
อยู่ในระดบัเขม้แข็ง สังเกตไดจ้ากการประชุมประจ าเดือนในแต่ละคร้ัง  โดยสมาชิกจะตอ้งน า
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมดว้ยขอ้เสนอน ามาเป็นวาระในการประชุม เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
    “ภายในชุมชนจะมีการจดัประชุมข้ึนทุกวนัท่ี 5 ของแต่ละเดือน เพื่อน าวาระ
การประชุมและปัญหาต่างๆในพื้นท่ีมาร่วมกนัพูดคุย และร่วมกนัแกปั้ญหาดว้ยกนั วาระเร่ืองการ
บริหารจดัการน ้ าจะเป็นวาระท่ีส าคญัท่ีมีอยูใ่นการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เน่ืองจากทุกคนมอง
ว่า น ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญั ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีน ้ าใชเ้พียงพอต่อปลูกพืชเกษตร และท าให้ความ
เป็นอยูข่องเกษตรดีข้ึน รวมทั้งเป็นการประชุมหารือร่วมกนั เพื่อร่วมมือร่วมใจกนับริหารน ้ าอยา่งรู้
คุณค่า” (ประทิน บุญรอด, 2557) 
   แผนการจดัสรรน ้าของกลุ่มบริหารคลอง 7L2L  

1. ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกพืชสมาชิกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานจะตอ้งแจง้
พื้นท่ีการเพาะปลูกพืชต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อให้คณะกรรมการ
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัส่งให้กบัเจา้หนา้ชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีโครงการฯ รวบรวมและส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัสรรน ้ าโครงการส่งน ้ าสองพี่นอ้ง 
เพื่อท าแผนการเพาะปลูกประจ าฤดูกาล เพื่อพิจารณาจดัสรรน ้ าตามความตอ้งการและในปริมาณท่ี
เพียงพอในพื้นท่ี 

2. จดัประชุมร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ีชลประทานและคณะกรรมการกลุ่ม
บริหารในเขตโครงการฯ เก่ียวกบัการบริหารจดัสรรน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ า เพื่อน ามาก าหนดและ
วางแผนการเพาะปลูกพืช ซ่ึงจะยดึมติท่ีประชุมเป็นหลกั  

3. ก่อนฤดูการส่งน ้ า คณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทานกลุ่มคลอง 7L2L   จะมีการออกส ารวจสภาพคลองส่งน ้ า อาคารชลประทาน คูน ้ า ร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ เพื่อส ารวจความพร้อมในการส่งน ้า และรับน ้าในพื้นท่ีชลประทาน 

4. คณะกรรมการของกลุ่มบริหารคลอง 7L2L มีการก าหนดวนั และเวลาใน
การบ ารุงรักษาคลองส่งน ้ า โดยยึดมติท่ีประชุม เช่นร่วมกนัก าจดัวชัพืชบนคนัคลองส่งน ้ า ร่วมกนั
ขดุลอกคลอง เป็นตน้ 

5. ระหว่างฤดูกาลส่งน ้ า จะตอ้งมีการควบคุมการจดัสรรน ้ า โดยการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและกติกาท่ีไดต้กลงไวใ้นท่ีประชุม โดยมีหัวหน้าคูส่งน ้ าตรวจสอบ และควบคุม
ตามรอบเวรการใชน้ ้ า และหวันา้คูส่งน ้า 
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6. จะตอ้งเขา้พบเจา้หน้าท่ีส่งน ้ า ทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานสถานการณ์ และ
ปริมาณการใชน้ ้ าของเกษตรกรในพื้นท่ี 

7. เม่ือส้ินฤดูกาลเพาะปลูก กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง7L2L ท า
การรวบรวมรายช่ือเกษตรกร และพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไดท้  าจริง ส่งให้เจา้หน้าที่ชลประทาน
โครงการสองพี่นอ้ง เพื่อใหฝ่้ายจดัสรรน ้าท าการประเมินและวิเคราะห์หารจดัการน ้าในฤดูกาลต่อไป 

8. ด าเนินการสอบถามความคิดเห็น ผูใ้ช้น ้ าในคูส่งน ้ า โดยหัวหน้าคู เพื่อ
ทราบถึงปัญหาในการส่งน ้ าที่ผ่านมา และน าปัญหาดงักล่าวรวบรวม เพื่อน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน เพื่อท าการป้องกนัและแกไ้ขในฤดูกาลส่งน ้ าใน
คร้ังต่อไป 
   การจดัการทัว่ๆไปภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง7L2L  

1. งบประมาณ เพื่อใชจ่้ายในการด าเนินการภายในกลุ่ม เช่นงบประมาณใน
การจดัการประชุมประจ าเดือน งบประมาณในการซ่อมบ ารุงคูคลอง มาจากงบประมาณกองกลาง
ของหมู่บา้นโดยประธานกลุ่มและคณะกรรมการเป็นผูบ้ริหารงบประมาณดงักล่าว และบางส่วน
ไดรั้บจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2. การจดัเก็บเอกสาร ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ีชลประทาน ของ
ฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี 1 เป็นผูเ้ขา้มาช่วยเหลือในการจดัเก็บ เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวน้ีอยู่ในความ
รับผดิชอบของฝ่ายส่งน ้าตอนท่ี 1 โดยการรวบรวบจดัเป็นรูปเล่มอยา่งมีระเบียบในแต่ละเดือน 

3. กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มีการน ้ ามาใช ้โดยสมาชิกไดต้กลงกนัเองในการ
ก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั สมาชิกมีการรักษากฎระเบียบค่อนขา้งดี แต่ก็มีบา้งเล็กนอ้ยท่ีละเมิด
แต่ก็ไม่มีการใชว้ิธีลงโทษสมาชิกท่ีท าผิดกฎ โดยประธานและคณะกรรมการกลุ่มจะใชว้ิธีหารือ
และสาเหตุร่วมกนั เพื่อหาแนวทางป้องกนั เพื่อลดปัญหาการละเมิดกฎ 

4. กิจกรรมภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 7L2L จดัให้มี
การศึกษาดูงานประจ าปีทุกปี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาดูความเขม้แข็งของการบริหารงานของ
เกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นการสร้างแรงใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ในดา้นอาชีพ การเพาะปลูก เพื่อน ามาพฒันาในการบริหารงาน
ภายในกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน า้ของกลุ่มบริหารคลอง7L2L 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการน ้ าของกลุ่ม มีปัญหา
เพียงเล็กน้อย ในเร่ืองของการจดัสรรน ้ าการเปิด-ปิดน ้ า ในฤดูกาลปลูกออ้ย เพราะพื้นท่ีของกลุ่ม
บริหารคลอง7L2L จะมีการปลกูออ้ยในพื้นท่ี 80% ท่ีเหลือจะมีการปลูกพืชและผกัต่างๆ ในการปลูก
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ออ้ยของเกษตรกรจะมีการปลูกทั้งปี เพราะพื้นท่ีดงักล่าวอยู่ตน้คลอง และไดรั้บการจดัสรรน ้ าท่ี
เพียงพอในการเพาะปลูก ก็จะมีปัญหาขดัแยง้ในการปล่อยน ้ าเขา้คูส่งน ้ าในการปลูกออ้ยให้กบั
เกษตรกร เพราะเกษตรกรบางท่านอยูใ่นช่วงก าลงัจะปลูกออ้ย ก็จ  าเป็นจะตอ้งการน ้ าในปริมาณมาก
พอท่ีจะปลูก แต่ในขณะเดียวกนัพื้นท่ีใกลเ้คียงอยูใ่นช่วงของการเก็บเก่ียวออ้ย ก็ยงัไม่จ าเป็นจะตอ้ง
รับน ้ าเขา้คูเพราะจะท าให้น ้ าท่วมไร่ออ้ยที่ก าลงัจะเก็บเก่ียว ปัญหาดงักล่าวน้ีประธานกลุ่มและ
คณะกรรมการ รวมถึงสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าและผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดน าเขา้มาร่วมแกไ้ขในท่ีประชุมโดย
ปรึกษาหารือร่วมกนัและจดัสรรวนัเวลา จะใชเ้วลาในการเก็บเก่ียวออ้ยเป็นเวลาเท่าใด และจะใช้
เวลาในการเพาะปลูกอ้อยต้องใช้เวลาเท่าใดเช่นกัน เม่ือมีการก าหนดวนัเวลาท่ีแน่นอน ก็จะ
ผลดัเปล่ียนการจดัสรรน ้าในพื้นท่ี โดยใหมี้การเกบ็เก่ียวออ้ยในเวลาท่ีก าหนดใหแ้ลว้เสร็จก่อน โดย
ยึดมติท่ีประชุม จากนั้นก็จะจดัสรรน ้ าเพื่อการเพาะปลูกต่อไป และเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตน้น ้ าเกษตรกร
จึงไดรั้บน ้ าอย่างสมบูรณ์เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตดี  และเม่ือมีปัญหาในพื้นท่ีประธานและกลุ่ม
คณะกรรมการจะเขา้มาไกล่เกล่ียปัญหาทนัที สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัน้ี 
   “เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตน้น ้ า ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีไดรั้บน ้ าไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการ แต่ก็จะมีปัญหาในเร่ืองการจดัสรรน ้ าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีเช่นกนั จากการปลูกพืชท่ี
ไม่ตรงกนั บางแปลงก าลงัจะเก็บเก่ียวออ้ย บางแปลงก าลงัจะปลูกออ้ย จึงตอ้งน าปัญหาดงักล่าวมา
ร่วมกนัแกปั้ญหาในท่ีประชุม โดยการจดัสรรเวลาการปล่อยน ้ าให้เป็นรอบเวลา เพื่อให้เหมาะกบั
การเพาะปลูก” (ธีรโชติ รุ่งรัตน์วฒันเสรี, 2557)  
  1.3 แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของกลุ่มบริหารคลอง7L2L 
   จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ความส าเร็จในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าของกลุ่มบริหารคลอง 7L2L มาจากความเขม้แขง็ของชุมชน โดยการใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมและร่วมกนัรับผลประโยชน์ร่วมกนั มีผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นนกัพฒันา
โดยการพฒันาคนเป็นหลกั เพราะคนคือกลไกของทุกๆดา้น ในการพฒันาคนให้รู้จริง รู้จกับทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง ส่งไปอบรมบา้งและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงบา้ง นอกจากนั้นให้ร่วมกนัหา
งบประมาณในชุมชนและภายนอกชุมชน มีอะไรท่ีช่วยตนเองไดใ้ห้ช่วยเหลือและร่วมกนัมือกนั 
และพฒันาคนให้เกิดส่วนร่วมภายในกลุ่ม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าคลอง
7L2L สามารถท างานไดส้ าเร็จและเป็นไปอยา่งถูกตอ้งไปในแนวทางเดียวกนั ดงันั้น ประธานกลุ่ม
บริหารคลอง7L2L มีขอ้เสนอแนะในการเพิ่มศกัยภาพในการจดัการน ้ า เพื่อพฒันาสู่ความยัง่ยืน
ต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 
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1. การบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า ควรน าความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการบริหาร นั้นคือการพึ่งพาตนเองเป็นหลกั โดยมีการเสนอให้จดัท ากองทุนเพื่อ
การบริหารจดัการน ้า เพื่อพฒันาและบ ารุงรักษาคลองหรือ คูส่งน ้าในพื้นท่ีชลประทานท่ีกลุ่มบริหาร
จัดการน ้ าคลอง 7L2L บริหารอยู่ โดยการเก็บค่าบ ารุงรักษา เข้ากองทุนเพื่อเป็นงบประมาณ
กองกลาง เช่นเม่ือเกษตรกรในพื้นท่ีมีการเปิดใชน้ ้ า เกษตรกรท่านเปิดใชน้ ้ า 1 คร้ังก็จะมีการเสียค่า
บ ารุงรักษา คร้ังละ 50 บาท โดยน าเงินดงักล่าวมาเก็บเขา้กองทุน เม่ือมีการซ่อมบ ารุงรักษาคลอง 
หรือคูส่งน ้ า ก็สามารถน าเงินดงักล่าวมาใชใ้นการบริหารจดัการไดท้นัท่วงที โดยไม่ไดร้องบประมาณ
จากหน่วยราชการอ่ืนๆในพื้นท่ี ซ่ึงโครงการดงักล่าวน้ีได้รับความเห็นชอบจากการลงมติในท่ี
ประชุมและอยูใ่นขั้นตอนการจดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมาดูแล 

2. การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี ระหว่างประธาน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าและผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ี เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มบริหาร ร่วมกนัคอยดูแลซ่ึงกนัและกนั
อย่างสม ่าเสมอเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดักาน ้ าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ต่อไปขา้งหนา้ 

3. หน่วยงานของรัฐควรมีส่วนร่วมในการเขา้มาประสานงานภายในพื้นท่ี 
เพื่อน าประสบการณ์และน าความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถท างานไดด้ว้ย
ตนเอง ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเป็นคนสืบทอดความรู้ เพราะเป็นบุคคลท่ี
คุน้เคยกบัพื้นท่ีนั้นเป็นอยา่งดี 

4. การสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนรุ่นใหม่ๆเช่น รุ่นลูกหลาน เพื่อปลูกฝังให้
คนรุ่นใหม่ๆเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการน ้ าในอนาคตใหป้ระสบความส าเร็จ
ยิง่ข้ึน 
 2. กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 1L2R5L2L 
  จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L ประธาน
กลุ่ม ช่ือ นายสมพงษ ์ปทุมสูตร มีต าแหน่งทางสังคมอีกอยา่งคือเป็นก านนัหมู่ 2 ต  าบลสระยายโสม 
อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีบุคลิกเป็นผูน้ าท่ีน่านับถือ ตรงไปตรงมา กลา้คิด กลา้พูดและมี
ความจริงใจ จึงถูกเลือกเป็นประธาน แทนประธานท่านเดิมท่ีเสียชีวิตไป และดว้ยเป็นบุคคลท่ีทุก
คนในหมู่บา้นนบัถือย  าเกรง เน่ืองจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ท่านประธานเป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวางและ
เป็นรุ่นบุกเบิกพื้นท่ีท ากินในพื้นท่ีเป็นคนแรกๆของหมู่ 2 จึงมีท่ีดินมากมาย และไดบ้ริจาคท่ีในการ
สร้างโรงเรียนในหมู่บา้นและวดัประจ าหมูบา้นโดยตั้งช่ือโรงเรียนปทุมสูตร และวดัปทุมสูตร ตาม
นามสกุลของท่านประธานกลุ่มนั้นเอง กลุ่มบริหารการใช้น ้ าคลอง1L2R5L2L อยู่ในพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี 2 โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง มีพื้นท่ีชลประทาน 
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20,000 ไร่  ประกอบดว้ยกลุ่มพื้นฐาน 22 กลุ่ม  มีจ านวนสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 278 คน การจดัตั้งกลุ่ม
บริหารเกิดจากการรวบรวมกลุ่มพื้นฐานเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เดิม จึงมารวมตวักนัเพื่อจดัตั้งกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าเพื่อให้ไดใ้ชน้ ้ าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มมีความเต็มใจและเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมกนั โดยสมาชิกเป็นผูเ้ลือกประธานกลุ่มฯข้ึนมาเอง จากการประชุมร่วมกนัในพื้นท่ีการใชน้ ้ า
ของคลอง1L2R5L2L 
  การจดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L มีผลดีต่อเกษตรกร
ในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เกษตรกรมีฐานะดีข้ึนกว่าเดิม 
เน่ืองมาจากไดผ้ลผลิตจากปลูกพืชในปริมาณท่ีมากกว่าเดิม เกษตรกรไดรั้บน ้ าสะดวกเพียงพอต่อ
ความตอ้งการเพราะอยูใ่นพื้นท่ีตน้น ้า และสามารถบริหารจดัการในการเปิด ปิดน ้ า ไดเ้ป็นเวลา ตาม
ความตอ้งการของเกษตรกรในการปลูกพืชนั้นๆ ว่าควรจะใชน้ ้ าในช่วงเวลาไหน มากนอ้ยเพียงใด
กบัการใชน้ ้ า และควรหยดุการส่งน ้ าในช่วงเวลาไหน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ดงัน้ี 
   “ตั้งแต่มีการตั้งกลุ่มข้ึนมาสมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี เรียก
ประชุมในแต่ละคร้ังก่อนไดรั้บความร่วมมือมาประชุมกนัเป็นจ านวนมาก เพราะทุกคนในพื้นท่ีให้
ความส าคญักบัการบริหารน ้ าเป็นอยา่งมาก เพราะตั้งแต่มีการจดัตั้งกลุ่มข้ึนสมาชิกและเกษตรกรใน
พื้นท่ีมีความเป็นอยูที่ดีข้ึน ไดรั้บน ้ าเพียงพอแต่การเกษตรกรรม ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีพอใจ และ
ร่วมกนัช่วยดูแลบริหารการจดัการน ้าเป็นอยา่งดี” (สมพงษ ์ปทุมสูตร, 2557) 
  วิธีการบริหารจดัการน ้าของกลุ่ม1L2R5L2L ไดรั้บน ้าจากฝ่ายส่งน ้าตอนท่ี 2 โดย
ปรับใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีตามความเหมาะสม เช่น ถา้ฤดูแลง้ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งใชป้ริมาณน ้าท่ีมากกจ็ะ
ใหเ้พิ่มการส่งน ้ า มีการแจง้ให้กบัเจา้หนา้ท่ีชลประทานโครงการสองพี่นอ้งทราบถึงความตอ้งการ เพื่อ
ร่วมกนัประชุมหาทางออกร่วมกนัว่าจะสามารถปลูกพืชเกษตรไดเ้ตม็ท่ีเหมือนกบัทุกปีหรือไม่ แต่
ถา้ฤดูฝนก็จะลดการส่งน ้ า เพราะถา้หากยงัมีการส่งน ้ าในช่วงท่ีฝนตก น ้ าฝนก็จะไหลเขา้คลอง ก็จะ
ท าให้น ้ าลน้คลอง ท าให้คลองเกิดความเสียหาย และยงัช่วยประหยดัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าไดอี้ก กลุ่ม
บริหารการใชไ้ดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าไดเ้ป็นอยา่งดีในการร่วมมือ 
และเขา้มาเป็นส่วนร่วมดูแลคลอง และคูส่งน ้ า ซ่ึงจะมีการจดัประชุมข้ึนทุกเดือนประมาณวนัท่ี 20 
ของแต่ละเดือน ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือในกลุ่มเป็นอยา่งดี โดยเขา้มาแสดงความคิดเห็น ร่วมกนัดูแล
ท าความสะอาดคลองและคูส่งน ้าเช่นช่วยกนัถางหญา้ท่ีรกบริเวณคลองส่งน ้า ขดุลอกคลองท่ีต้ืนเขิน 
ความร่วมมืออาจจะมาจากพื้นท่ีในการบริหารกลุ่มมีจ านวนไม่มาก สามารถท่ีจะพดูคุยกนัไดง่้ายข้ึน 
เพื่อท่ีจะร่วมกันใช้ผลประโยชน์ และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน จุดเด่นของกลุ่มบริหารคลอง
1L2R5L2L คือมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็อดทน เป็นผูท่ี้มีความเสียสละทั้งแรงกายและทุนทรัพย ์และเป็นผูท่ี้
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ชาวบา้นศรัทธาและเช่ือถือ และถือไดว้่าเป็นกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีมีความเขม้แขง็อีก
กลุ่มหน่ึงของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
  แผนการจดัสรรน ้าของกลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L  

1. ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของแต่ละฤดู คณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมกับ
เจา้หนา้ท่ีชลประทาน เพื่อบริหารการจดัสรรน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ า และร่วมกนัก าหนดแผนการ
เพาะปลูก เพื่อพิจารณาจดัสรรพื้นท่ีและปริมาณน ้าตามแผนงานโดยใชม้ติในท่ีประชุม 

2. จัดประชุมภายในกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L เพื่อ
ช้ีแจงพื้นท่ีเพาะปลูกตามแผนท่ีไดรั้บ ร่วมกนัจดัท ารอบเวรการส่งน ้ าของฝ่ายและรอบเวรส่งน ้ า
ภายในกลุ่มฯ จดัการประชุมในแต่ละเดือน การประชุมในแต่ละคร้ังจะน าปัญหาและอุปสรรคเขา้
มาร่วมกนัแกไ้ข  

3. เม่ือมีการประชุมเสร็จ ก็จะมีการแจง้ให้สมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ก าหนดวนัเวลาในการบ ารุงรักษาคูส่งน ้ าก่อนการส่งน ้ า เช่น การก าจดัวชัพืช และ
การขดุลอกคลองส่งน ้า  

4. การรับน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน ฝ่ายส่งน ้ าตอน2 จะเขา้มา
ควบคุมการจดัสรรน ้ าระหว่างกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน คณะกรรมการ และผูใ้ชน้ ้ า
ชลประทาน ไห้มีการจดัสรรในปริมาณท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยมีการประชุมติดตามและแกไ้ข
ปัญหาทุกเดือน 

5. เม่ือส้ินสุดฤดูกาลเพาะปลูก กลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานคลอง
1L2R5L2L จะตอ้งท าการรวบรวมรายช่ือเกษตรกร และพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไดท้  าจริง ให้เจา้หน้าท่ี
ชลประทานฝ่ายส่งน ้าตอนท่ี2 ท าการประเมินและวิเคราะห์การจดัสรรน ้าในปีถดัไป 

6. ประชุมร่วมกนักบัฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี2 เพื่อประเมินผลการจดัการน ้ า ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงการส่งน ้ า รับน ้ า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไป เพื่อให้เกิด
ปัญหานอ้ยท่ีสุด 
  การจดัการทัว่ไป ภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L 

1. งบประมาณ ไดรั้บงบประมาณจากองคก์ารบริหารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
งบประมาณจากกรมชลประทาน ในการน ามาบริหารจดัการ แต่ในกรณีท่ีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ประธานกลุ่มและคณะกรรมการ หรือผูใ้หญ่บา้นกช่็วยกนัออกเพิ่มเติม 

2. การจดัเก็บเอกสารของกลุ่ม ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ีชลประทาน 
ในการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า และเอกสารอ่ืนๆ โดยรวบรวมจดัท าเป็นรูปเล่มอยา่เป็นระเบียบ 
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3. กฎระเบียบขอ้บงัคบั มีการน ามาใช้เร่ืองการบริหารจดัการ โดยแจงแจงให้
สมาชิกรับทราบแต่ยงัไม่มีการน าเร่ืองบทลงโทษมาใชแ้ต่อยา่งใด เพราะประธานกลุ่มจะเขา้มา
แกปั้ญหาโดยการเขา้มาพดูคุยจนทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 

4. กิจกรรมภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L มีการศึกษาดู
งานภายในประเทศ เช่นการดูงานท่ีเข่ือนกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือปี 2555 
เพราะเป็นโครงการดีเด่นระดบัประเทศ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการร่วมกนัขุดลอกคลอง คูส่งน ้ า 
ก่อนและหลงัการเพาะปลูก   
  2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน า้ของกลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L 
   จากการศึกษาพบว่า กลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L เป็นพื้นท่ีตน้คลอง และ
ยงัไม่มีปัญหาเร่ืองขากแคลนน ้ามากนกั เพราะประธานและคณะกรรมสามารถเขา้ไปเจรจาไกล่เกล่ีย
กบัพื้นท่ีตน้น ้ าได ้สมาชิกภายในกลุ่มเห็นชอบกบัการมีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน เพราะสามารถลด
ปัญหาความขดัแยง้จากการแยง่ชิงน ้ าใชใ้นพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีและเป็นท่ีน่าพอใจ แตกต่างจากสมยั
อดีตเม่ือยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน ซ่ึงไม่มีการประชุมร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อการบริหารน ้ าอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้การจดัสรรน ้ าในพื้นท่ีมีปัญหามากมาย เช่น พื้นท่ีตน้น ้ า 
จะไดรั้บน ้าก่อนและมีการใชน้ ้ าไม่เป็นระบบ ท าใหเ้กิดปัญหากบัพื้นท่ีกลางน ้า และพื้นท่ีปลายน ้า ท่ี
อยู่ปลายคลองส่งน ้ าไม่สามารถรับน ้ าไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ แต่เม่ือมีการจดัตั้งกลุ่มบริหาร
การน ้ าชลประทานข้ึนมาและมีการจดัระบบการใชน้ ้ า ท าให้พื้นท่ีรับน ้ าตน้น ้ า พื้นท่ีกลางน ้ า และ
พื้นท่ีปลายน ้ า ไดรั้บน ้ าเพียงพอตามความตอ้งการ และท าให้เกิดความคุน้เคยรู้จกักนั และมีความ
เกรงใจซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีความเดือดร้อนในพื้นท่ีจึงท าให้ง่ายต่อการตกลงร่วมกนั และยนิยอม ท่ี
จะปฏิบติัตามฝ่ายท่ีเดือดร้อนก่อน ซ่ึงบางคร้ังสามารถพดูคุยไดโ้ดยไม่ตอ้งน าปัญหาเดือดร้อนนั้น
เขา้มาเป็นวาระการประชุมของแต่ละเดือน และสามารถไหล่เกล่ียไดใ้นระดบัของสมาชิกดว้ยกนัเอง 
ท าให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลง ส่วนปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบบ้างภายในกลุ่มบริหารการใช้น ้ าคลอง
1L2R5L2L เช่น 

2.1.1 ปัญหาเร่ืองท่อส่งน ้ า ท่ีลกัลอบต่อโดยไม่ไดแ้จง้ให้กบักลุ่มบริหารฯ 
และเจา้หนา้ท่ีชลประทานทราบ ซ่ึงมีกนัมานานโดยการลกัลอบต่อเขา้ไปยงัพื้นท่ีเกษตรโดยตรง ซ่ึง
ท าใหพ้ื้นปลายน ้าไม่สามารถรับน ้าไดต้ามแผนท่ีวางไว ้กลุ่มบริหารฯแกปั้ญหาโดยการขอร้องใหท้ า
การปิดท่อดงักล่าว เพราะเป็นการกระท าท่ีเห็นแก่ตวั และใหเ้ห็นประโยชน์ของเกษตรกรท่ีอยูพ่ื้นท่ี
ปลายน ้าดว้ย  

2.1.2 ปัญหาการปลูกพืชของสมาชิกของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าคลอง
1L2R5L2L ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงท่ีไดแ้จง้ต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ ท าให้มีผลกระทบ
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ต่อการวางแผนในการจดัสรรน ้าในพื้นท่ี เพราะท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีโดยรวมรับน ้ าไม่เท่ากนัและ
ไม่เพียงพอกบัความเป็นจริงท่ีจะไดรั้บน ้ า กลุ่มบริหารไดแ้กปั้ญหาดงักล่าวโดยเขา้มาตกัเตือนและ
ด าเนินการจ่ายน ้ าให้เท่าจ านวนที่แทจ้ริง โดยแจง้ให้เจา้หน้าที่ของฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี 2 เขา้ไป
ตรวจสอบการแจง้พื้นท่ีท่ีแทแ้จง้ไดโ้ดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนพื้นท่ี
ของเกษตรกร จากนั้นเจา้หนา้ท่ีชลประทานก็จะแจง้มายงักลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาภายในกลุ่มกนัเอง และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากสมาชิกภายในกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน ดงัจะเห็นจากบทสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   “เกษตรกรในพื้นท่ี แจง้การปลูกพืชไม่ตรงตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการ
กลุ่ม หรือบางคนแจง้การปลูกพืชอยา่งหน่ึงแต่ไปปลูกพืชอีกอยา่งหน่ึง ท าให้จดัสรรน ้ าส่งเขา้คูส่ง
น ้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและไม่ตรงกับแผนการส่งน ้ า ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ าไม่
เท่ากนั” (ศกัด์ิอนนัต ์ทรัพยส่์งเสริม, 2557)                                                                                            
  2.2 แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของกลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L 
   จากการศึกษาพบว่า ความส าเร็จท่ีไดจ้ากการจัดการน ้ าของกลุ่มบริหาร
คลอง1L2R5L2L มาจากการวางระบบมาตรฐานในการบริหารจดัการน ้ า ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการร่วมกันบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ี มีความ
สามคัคี มีความเสียสละ และเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั รู้จกัการแบ่งปัน ซ่ึงชาวบา้นหรือเกษตรกร
ในพื้นท่ีมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดความเขม้แข็งภายในชุมชน จึงท าให้การใชน้ ้ าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีชลประทานเป็นเพียงพี่เล่ียงคอยแนะน าให้ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง
ตามแนวทาง เพื่อสามารถตอบสนองการใชน้ ้ าไดอ้ย่างเพียงพอ ขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการน ้า เพื่อพฒันาสู่ความยัง่ยนื ของกลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L มีดงัน้ี 

1. การด าเนินการบริหารจดัการน ้าตอ้งเป็นไปตามรูปแบบปัจจุบนั ควรรักษา
มาตรฐานเดิมไว ้เพราะเป็นท่ียอมรับวา่เป็นวิธีท่ีดีอยูแ่ลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอนาคต ก็
ควรน าแนวทางดงักล่าวเป็นการพฒันาต่อยอดจากวิธีปัจจุบนั และตอ้งไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ถึง 
รวมถึงการยอมรับความเห็นจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง 

2. การสร้างความสามคัคีกนัของสมาชิกผูใ้ช้น ้ าทุกกลุ่ม เป็นการพฒันาสู่
ความยัง่ยนืและเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากหากทุกคนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามร่วมมือกนั ดงันั้น
ทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน ตอ้งให้ความร่วมมือ และมีความสามคัคีกนั เพราะความส าเร็จท่ีไดรั้บ        
ไม่ไดม้าจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่มาจากการร่วมมือกนัของทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ทุกลุ่มจะตอ้งรักษาไว ้
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3. การพฒันาคูคลองให้ดีข้ึน โดยท าเป็นคลองดาดคอนกรีตทั้งหมด เพื่อ
ความแขง็แรงและความมัน่คงต่อการใชง้าน ง่ายต่อการเขา้ไปดูแลบ ารุง และเพื่อลดการสูญเสียน ้ า
และประหยดัน ้าเพื่อความยัง่ยนืในอนาคตขา้งหนา้ 

4. ดา้นงบประมาณ ควรมีการจดัสรรดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการ
น ้ าในจ านวนที่เพียงพอในการน ามาบริหารจดัการน ้ าในแต่ละปี โดยการสนบัสนุนจากองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมชลประทาน และภาคส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 1R2L3R5L2L 
  การจัดการของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานคลอง1R2L3R5L2L จาก
การศึกษาพบวา่ กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าคลอง 1R2L3R5L2L ประธานกลุ่มช่ือ นายบ าเพญ็ ใจเก่งดี ซ่ึง
เป็นผูน้ าท่ีมีบุคลิกกลา้หาญ จริงใจ เป็นนกัพฒันานกัคิด มีวาจาคารมคมคาย พดูเก่ง และใจดี มีความ
หลกัการท่ีเด่นชดั มีต าแหน่งทางสังคมอื่นๆ คือต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
หวัโพธ์ิ หมู่ 6 ต  าบลหวัโพธ์ิ อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี และต าแหน่งประธานกลุ่มบริหาร
การใช้น ้ าคลอง1R2L3R5L2L โดยสมาชิกเลือกข้ึนมา เร่ิมก่อตั้ งกลุ่มมีปี 2544 โดยมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการของกลุ่มเพื่อด าเนินการบริหารการจดัการน ้า จากเดิมมีปัญหาพื้นท่ีดอนไม่สามารถ
รับน ้ าได ้แต่ในขณะท่ีพื้นท่ีลุ่มมีน ้ าท่วมขงัเกือบทุกปี เน่ืองจากไม่มีการบริหารจดัการน ้ าอยา่งเป็น
ระบบ จึงท าใหปั้ญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีควร จึงไดมี้การจดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าใน
พื้นท่ี เพื่อบริหารจดัการน ้ าและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 
1R2L3R5L2L มีพื้นท่ีชลประทานทั้งหมด 1,247 ไร่ มีกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าพื้นฐานจ านวน 9 กลุ่ม และมี
สมาชิกรวม 170 คน ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน ้ าตอน 3 โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้ง   
  การจดัตั้งกลุ่มบริหารฯ นบัว่าเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับกลุ่มบริหารคลอง1R2L3R5L2L 
เน่ืองจากในอดีต เกษตรกรในพื้นท่ีรับน ้ าไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นท่ี และในบางพื้นท่ีก็รับ
น ้ าเกินความเพียงพอจนท าให้น ้ าท่วมขงัเน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ีกลางน ้ า เม่ือเจา้หนา้ท่ีชลประทานเขา้
มาส่งเสริมและคอยสนบัสนุน อบรม และมีการจดัตั้งกลุ่มบริหารฯ ท าใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจ ได้
รับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง ท าให้มีการบริหารจดัการไดอ้ยา่งถูกวิธีโดยการพิจารณากนัเองว่า
จะตอ้งการใชน้ ้ าก่ีวนั มีการตกลงการใชน้ ้ าร่วมกนัว่าตอ้งการน ้ าคูละก่ีวนั จึงจะแกปั้ญหาการการ
แย่งน ้ าและการจดัสรรน ้ าท่ีเพียงพอในพื้นท่ี นอกจากนั้นยงัมีภูมิปัญญาท่ีชาวบา้นช่วยกนัคิด เพื่อ
ร่วมกนัแกปั้ญหาเมื่อระดบัน ้ าในคลองมีปริมาณสูง ระบายน ้ าไหลไม่ทนั ก็จะมีการสร้างบาน
ประตูน ้ าเพื่อกั้นการไหลของน ้ าให้ชะลอการไหลลงในปริมาณท่ีนอ้ย เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมในพื้นท่ี
และลดการสูญเสียพืชเกษตรในพื้นท่ี ต่อมาจึงไดข้องบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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เพื่อน ามาท าบานประตูปิด- เปิดท่ีปากคลองระบายน ้ า  การด าเนินการต่างๆของกลุ่มบริหารฯ ไดรั้บ
ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นอยา่งดี เห็นจากบทสัมภาษณ์บางตอนจาก
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี  
  “ตั้งแต่มรการตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน ความเป็นอยูข่องเกษตรกรดีข้ึน 
แลให้ความร่วมมือกนัดี และง่ายต่อการบริหาร ซ่ึงส่วนมากเกษตรกรเขา้ใจถึงภารกิจหน้าท่ีเป็น
อย่างดี สมยัก่อน รายไดก้บัรายจ่ายไม่สมดุลกนั ก็จะมีการแย่งชิงใชน้ ้ ามีการขดัแยง้ในเร่ืองการใช้
น ้ า แต่พอมีการจดัตั้งกลุ่มบริหารฯ ปัญหาดงักล่าวก็หมดไป ชาวบา้นสามารถท่ีจะบริหารจดัการ
ดว้ยตนเองได ้โดยมีการประชุมร่วมกนั เพื่อส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นท่ี
ลุ่มรับน ้ าและมีน ้ าท่วมขงัเกือบทุกปี กลุ่มบริหารฯและสมาชิกจึงมีการร่วมมือกนัท าบานประตูปิด-
เปิดน ้ าท่ีปากคลองเพื่อช่วยชะลอการไหลของน ้ า ท าให้ช่วยลดปัญหาน ้ าท่วมไปได้บางส่วน” 
(บ าเพญ็  ใจเก่งดี, 2557)    
  การบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารคลอง 1R2L3R5L2L 

1. ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของแต่ละฤดู สมาชิกของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าตอ้งแจง้
พื้นท่ีเพาะปลูกต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริหารฯ ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล 
เพื่อส่งให้เจา้หน้าท่ีชลประทานฝ่ายส่งน ้ าตอน3 โครงการสองพี่น้อง เพื่อให้ทางฝ่ายส่งน ้ าตอน3 
รวบรวมแลว้ส่งต่อให้ฝ่ายจดัสรรน ้ า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง รวบรวมจดัท าเป็น
แผนการเพาะปลูก และร่วมกนัประชุมระหวา่งเจา้หนา้ท่ีชลประทานและคณะกรรมการกลุ่มบริหาร
ฯ เก่ียวกบัการบริหารจดัการน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ า เพื่อก าหนดแผนการใชน้ ้ าและวางแผนการ
เพาะปลูกพืชโดยใชม้ติในท่ีประชุม 

2. จดัประชุมภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1R2L3R5L2L เพื่อ
ช้ีแจงพื้นท่ีเพาะปลูกตามแผนท่ีไดรั้บ ร่วมกนัจดัท ารอบเวรการส่งน ้ าของฝ่ายและรอบเวรส่งน ้ า
ภายในกลุ่มฯ จดัการประชุมในแต่ละเดือน การประชุมในแต่ละคร้ังจะน าปัญหาและอุปสรรคเขา้
มาร่วมกนัแกไ้ข  

3. เม่ือมีการประชุมเสร็จ ก็จะมีการแจ้งให้สมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ก าหนดวนัเวลาในการบ ารุงรักษาคูส่งน ้ าก่อนการส่งน ้ า เช่น การก าจดัวชัพืช และ
การขดุลอกคลองส่งน ้า  

4. การรับน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน ฝ่ายส่งน ้ าตอน3 จะเขา้มา
ควบคุมการจดัสรรน ้ าระหว่างกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน คณะกรรมการ และผูใ้ชน้ ้ า
ชลประทาน ไห้มีการจดัสรรในปริมาณท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยมีการประชุมติดตามและแกไ้ข
ปัญหาทุกเดือน 
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5. เม่ือสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก  กลุ่มบริหารการใช ้น ้ าชลประทานคลอง
1R2L3R5L2L จะตอ้งท าการรวบรวมรายช่ือเกษตรกร และพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไดท้  าจริง ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ชลประทานฝ่ายส่งน ้าตอนท่ี3 ท าการประเมินและวิเคราะห์การจดัสรรน ้าในปีถดัไป 

6. ประชุมร่วมกนักบัฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี3 เพื่อประเมินผลการจดัการน ้ า ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงการส่งน ้ า รับน ้ า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไป เพื่อให้เกิด
ปัญหานอ้ยท่ีสุด 
  การจดัการทัว่ไป ภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L 

1. งบประมาณ ไดรั้บงบประมาณจากองค์การบริหารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และจากสมาชิกกลุ่มผูใ้ช้น ้ าในพื้นท่ีบา้ง ส่วนการประสานงานกับ
หน่วยงานชลประทาน ไดรั้บการติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีชลประทานทุกคน ไดรั้บการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเป็นอยา่งดี                              

2. การจดัเก็บเอกสารของกลุ่ม ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ีชลประทาน 
ในการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า และเอกสารอ่ืนๆ โดยรวบรวมจดัท าเป็นรูปเล่มอยา่เป็นระเบียบ 

3. กฎระเบียบขอ้บงัคบั มีการน ามาใชเ้ร่ืองการบริหารจดัการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การยึดปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่นการจดัประชุม การก าหนดสิทธ์ิของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 
การจดัประชุมจะจดัประชุมไตรมาสละคร้ัง คือ 3 เดือนต่อคร้ัง และน าปัญหาและอุปสรรคมาเป็น
วาระในการประชุมเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

4. กิจกรรมภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L มีการศึกษา  
ดูงานภายในประเทศ เช่นการดูงานท่ีเข่ือนกระเสียว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือปี 2555 
เพราะเป็นโครงการดีเด่นระดบัประเทศ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการร่วมกนัขุดลอกคลอง คูส่งน ้ า 
ก่อนและหลงัการเพาะปลูก และมีการร่วมกนัจดัท าผลิตภณัฑ์ต่างๆภายในหมู่บา้นเช่น การผลิต
น ้ายาลา้งจานเพื่อน ามาใชใ้นชุมชน 
  จุดเดนของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1L2R5L2L คือการท่ีผูน้ ามี
ความสามารถ มีภาวะเป็นผูน้ า และเป็นคนท่ีทุ่มเทในการท างาน มีจิตอาสาในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีการคน้คิดวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้ า โดยการสร้างบานปิด-
เปิดน ้ าบริเวณปากคลองระบายน ้ า เม่ือมีการส่งน ้ าเพียงพอ น ้ าท่ีเหลือบางส่วนก็จะถูกน าไปเก็บไว้
ในบ่อยืม และสามารถดึงน ้ าจากคลองระบายน ้ าและบ่อยมืมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์นอกฤดูการส่งน ้ า 
และช่วงฤดูฝนปริมาณน ้ามีมากเกินไป บานปิด-เปิดน ้าปากคลองกจ็ะช่วยชะลอการระบายน ้าไดเ้ป็น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน า้ของกลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L  
   จากการศึกษาจากการใหส้มัภาษณ์ของประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่ม 
ไดเ้ล่าให้ฟังว่า ในอดีตมีความขดัแยง้ของเกษตรกรดว้ยกนัเอง เกษตรกรตอ้งการกกัน ้ าเอาไวเ้ป็น
ของตวัเอง จึงแยง่กนัเก็บกกัน ้ า จึงมีการก าหนดจดัรอบเวรกนัดูแล การจดัการความขดัแยง้ในกลุ่ม
บริหารฯ ประธานและคณะกรรมการเขา้ไปสอบถามและพูดคุยเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา จึงน า
ปัญหานั้นมาแกไ้ขร่วมกนั และเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีกลางน ้ า จึงมกัจะมีปัญหาทั้งในเร่ืองการขาด
แคลนน ้ าและน ้ าท่วมขงัในท่ีลุ่ม จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของกลุ่มบริหาร
คลอง1L2R5L2L มีดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการน ้ าในฤดูแลง้ของพื้นท่ีบางแปลงเป็นท่ีดอน ซ่ึงในพื้นท่ี
กลุ่มบริหารจัดการน ้ าคลอง1L2R5L2L มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นดอน ท าให้มีการจดัสรรน ้ าในพื้นท่ี
ดงักล่าวไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และท าใหเ้กษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน ้ า ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีมีการแกไ้ขโดย ประธานกลุ่มบริหารฯ เขา้ไปพูดคุยกบั
พื้นท่ีรับน ้ าในพื้นท่ีใกลเ้คียงโดยขอความร่วมมือ เพื่อจดัสรรน ้ าใหก้บัพื้นท่ีเนินสูงมากว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ
จากปกติ หรือมีการส่งน ้าใหก้บัพื้นท่ีดงักล่าวมากและยาวนานกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ 

2. ปัญหาน ้ าท่วมขงัในฤดูฝนของพื้นท่ีลุ่มเกือบทุกปี จึงท าให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก นาขา้วไดรั้บความเสียหายจากน ้าท่ีเขา้มาท่วมขงัเป็นเวลานาน เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายส่งน ้าตอน 3 ไดน้ าเคร่ืองสูบน ้าเขา้มาช่วยสูบน ้า และเร่งระบายน ้าในช่วงน ้าท่วม นอกจากน้ียงัมี
การแกไ้ขปัญหาโดยการระบายน ้ าลงบ่อยมืท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเป็นท่ีพกัน ้ าในช่วงหนา้ฝน เพื่อลดปัญหา
น ้าท่วมขงัในพื้นท่ี 

3. ปัญหาการขโมยอุปกรณ์บานประตูน ้ า ของกลุ่มมิจฉาชีพ ซ่ึงประธาน
ชุมชนกไ็ดร่้วมมือกบัคณะกรรมการและสมาชิกในการจดัเวรยามเฝ้าดูแล 
  3.2 แนวทางพฒันาสู่ความยัง่ยนืของกลุ่มบริหารคลอง1L2R5L2L 
   จากการศึกษาพบวา่ ความส าเร็จในการบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารฯ มี
ปัจจยัมาจาก ประชาชนหรือเกษตรกรมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูง และร่วมดว้ย ช่วยคิดช่วยท า โดยได้
ความร่วมมือทุกภาคส่วน ถา้ไม่มีความร่วมมือกไ็ม่สามารถประสบความส าเร็จได ้ผูน้ ากลุ่มบริหารฯ
มีความเขม้แข็ง โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีชลประทานจะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาต่างๆอย่างทัว่ถึง มีความ
มุ่งมั่นท างานจริงจัง ท าให้ชาวบ้านและสมาชิกผูใ้ช้น ้ าช่ืนชม และน ามาเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานภายในกลุ่มบริหารฯ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาสู่ความยัง่ยืน ของกลุ่มบริหารคลอง
1L2R5L2L มีดงัน้ี 
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1. พื้นท่ีของกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L จะเป็นพื้นท่ี
ลุ่มเป็นส่วนใหญ่จึงจ าเป็นในการสร้างคนักั้นน ้ าในแต่ละพื้นท่ีให้ครอบคลุม เพื่อลดปัญหาน ้ าท่วม
ขงัในฤดูฝน 

2. เพิ่มงบประมาณหรือสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาอาคารชลประทาน 
ประตู คลอง และคูส่งน ้า เน่ืองจากมีอายกุารใชง้านเป็นเวลานานก็มีช ารุดเสียหาย ใหค้งอยูใ่นสภาพ
ท่ีใชก้ารไดดี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้าชลประทานใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนกวา่เดิม 

3. การถ่ายทอดความรู้ดา้นการบริหารจดัการน ้ า โดยดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่
เขา้มามีส่วนร่วม ใหเ้กิดการเรียนรู้ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษน์ ้ าและการจดัการน ้ า และตระหนกั
ถึงความส าคญัของน ้า เพื่อท่ีจะสืบทอดความรู้ ใหค้นรุ่นใหม่ๆ เขา้มาบริหารจดัการต่อจากรุ่นพอ่แม่  

4. การเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการทุ่มเทการท างานของเจา้หนา้ท่ีชลประทานใน
พื้นท่ีฝ่ายส่งน ้ าตอน 3 ของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ท าให้ชาวบา้นและสมาชิกใน
พื้นท่ี ช่ืนชมและน ามาปฏิบัติและร่วมกันพฒันาด้วยความมุ่งมัน่ ในการบริหารจัดการน ้ าโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั เพื่อความยัง่ยนืในอนาคตต่อไป 
 4. กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 5L2L 
  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มบริหารการใชน้ ้ าคลอง5L2L ประธานกลุ่มช่ือ นายกมล 
อู่เพชร เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกท่ีน่านบัถือ เป็นท่ีน่าเช่ือถือไวว้างใจในการเป็นผูน้ า 
ต  าแหน่งทางสังคมคือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นดอน หมู่ 9 ต าบลบา้นดอน อ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี และต าแหน่งประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าคลอง 5L2L มีพื้นท่ีชลประทาน 
19,057 ไร่ กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าพื้นฐานจ านวน 44 กลุ่ม ประกอบดว้ยสมาชิก 973 คน พื้นท่ีเพาะปลูกในเขต
ของกลุ่มบริหารฯ ร้อยละ 90 เป็นนาขา้ว และท่ีเหลือเป็นการปลูกผกัต่างๆ และอยู่ในพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของฝ่ายส่งน ้ าตอนท่ี 4 โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง จากท่ีผูว้ิจยัก าลงั
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มไดส้ังเกตเห็นว่าประธานกลุ่มมีความภาคภูมิใจในการจดัตั้งกลุ่มบริหารการ
ใชน้ ้ าชลประทานคลอง 5L2L เป็นอยา่งมาก ประธานกลุ่มไดใ้หข้อ้มูลกบัผูว้ิจยัวา่ 
  “การท าหนา้ท่ีเป็นประธานกลุ่ม ท าดว้ยจิตอาสาจริงๆ และภูมิใจท่ีมีส่วนช่วยให้
ชุมชนมีความเป็นอยูดี่ข้ึน เพราะถา้เราบริหารจดัการน ้ าได ้ท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีมีผลผลิตท่ีมาก
ข้ึน สร้างรายได ้ใหก้บัเกษตรกรและชุมชน” (กมล อู่เพชร, 2557) 
  ก่อนการจดัตั้งกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีชลประทานไดเ้ขา้มาดูแลในการจดัสรรน ้ าในพื้นท่ี
โดยชาวบา้นไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมแต่อยา่งใด และในการบริหารจดัการน ้ าในสมยัก่อนชาวบา้นจะ
ดึงน ้ าจากคลองใหญ่ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงเป็นคลองธรรมชาติ มาใชใ้นการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรใน
พื้นท่ี โดยใชเ้คร่ืองป๊ัมน ้ าสูบข้ึนมาใช ้ซ่ึงท าให้ประหยดัค่าน ้ ามนั และไม่สมารถจดัสรรน ้ าไดอ้ยา่ง
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เป็นระบบ เพราะต่างคนกต่็างสูบไปใชอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีการประหยดัและเห็นถึงคุณค่า รวมทั้งไม่
มีการแบ่งปันต่างคนต่างหาผลประโยชน์ แต่เม่ือมีการจดัตั้งกลุ่มบริหารฯก็สามารถคล่ีคลายลงได ้
โดยใช้เวลาไม่นานชาวบ้านก็สามารถเข้าใจการบริหารจัดการน ้ าแบบใหม่ การจัดตั้ งกลุ่มมี
กฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษ  ซ่ึงบทลงโทษจะยงัไม่เคยได้ใช้เน่ืองจากประธานและ
คณะกรรมการใชว้ิธีการท าความเขา้ใจช้ีแจง และร่วมกนัแกปั้ญหา  
  การบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารฯมีการส ารวจพื้นท่ีการเกษตรและประชุม
ช้ีแจงเกษตรกร เพื่อวางแผนการส่งน ้ าในกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกขา้ว ปีละ 2 คร้ัง มีการจดั
ระเบียบในการจดัสรรน ้ าเพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี เพราะเป็นพื้นท่ี
ปลายน ้าซ่ึงจะไดรั้บน ้าในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นเวลาในรอบ 1 สัปดาห์ โดยมาดู
ว่าพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีมีจ านวนเท่าไหร่ และควรจดัสรรให้แต่ละพื้นท่ีรับน ้ าสัปดาห์ละก่ีวนั เพื่อให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของจ านวนพื้นท่ีเกษตร และเม่ือหยุดการใชน้ ้ าก็ร่วมกนัปิดเพื่อเป็นการ
ประหยดัน ้าอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 
  “กลุ่มบริหารการใชน้ ้ ามีการจดัสรรน ้ าเป็นเวลา แบ่งเวลาใน 1 สัปดาห์ ซ่ึงจะมี
การส ารวจว่าพื้นท่ีทั้งหมดแลว้มาดูปริมาณน ้ าท่ีจะส่งเขา้คูได ้เช่นพื้นท่ีนา 100 ไร่ จะตอ้งใชน้ ้ าใน
ปริมาณเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอ เกษตรกรท่านใดมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากก็จะแบ่งเวลาในการส่งน ้ าเขา้
ในสัปดาห์นั้นมาก แต่ถา้เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ยก็จะส่งน ้ าเขา้สัปดาห์นั้นนอ้ย แต่จะตอ้ง
อยูใ่นปริมาณท่ีเพียงพอต่อการเพาะปลูก” (กิตติ เล่ียมเพชร, 2557) 
  จุดเด่นของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าคลอง5L2L คือ ประธานกลุ่มมีความมุ่งมัน่ใน
การท างานดว้ยความเสียสละเวลา เสียสละแรงกายแรงใจ เป็นผูน้ าท่ีดีและเป็นตวัอยา่งท่ีดีในท างาน 
ท าให้ชาวบา้นเห็นถึงความทุ่มเทและร่วมกนับริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีดว้ยความเตม็ใจ สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน และยงัเป็นผูท่ี้คอยจัดสรรหางบประมาณเข้ามาบริหารจัดการในพื้นท่ี
ตลอดเวลา 
  แผนการจดัสรรน ้าของกลุ่มบริหาร5L2L มีความคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มอ่ืนๆ ดงัน้ี 

1. ช่วงก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของแต่ละฤดู สมาชิกของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าตอ้ง
แจง้พื้นท่ีเพาะปลูกต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริหารฯ ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มท าหน้าท่ีรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อส่งให้เจา้หน้าท่ีชลประทานฝ่ายส่งน ้ าตอน4 โครงการสองพี่น้อง เพื่อให้ทางฝ่ายส่งน ้ า
ตอน4 รวบรวมแลว้ส่งต่อใหฝ่้ายจดัสรรน ้า โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง รวบรวมจดัท า
เป็นแผนการเพาะปลูก และร่วมกนัประชุมระหว่างเจา้หน้าท่ีชลประทานและคณะกรรมการกลุ่ม
บริหารฯ เก่ียวกบัการบริหารจดัการน ้ าตน้ทุนในอ่างเก็บน ้ า เพื่อก าหนดแผนการใช้น ้ าและวาง
แผนการเพาะปลูกพืชโดยใชม้ติในท่ีประชุม 
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2. จดัประชุมภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง5L2L เพื่อช้ีแจงพื้นท่ี
เพาะปลูกตามแผนท่ีไดรั้บ ร่วมกนัจดัท ารอบเวรการส่งน ้ าของฝ่ายและรอบเวรส่งน ้ าภายในกลุ่มฯ 
จดัการประชุมในแต่ละเดือน การประชุมในแต่ละคร้ังจะน าปัญหาและอุปสรรคเขา้มาร่วมกนัแกไ้ข  

3. เม่ือมีการประชุมเสร็จ ก็จะมีการแจ้งให้สมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด ก าหนดวนัเวลาในการบ ารุงรักษาคูส่งน ้ าก่อนการส่งน ้ า เช่น การก าจดัวชัพืช และ
การขดุลอกคลองส่งน ้า  

4. การรับน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน ฝ่ายส่งน ้ าตอน4 จะเขา้มา
ควบคุมการจดัสรรน ้ าระหว่างกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน คณะกรรมการ และผูใ้ช้น ้ า
ชลประทาน ไห้มีการจดัสรรในปริมาณท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยมีการประชุมติดตามและแกไ้ข
ปัญหาทุกเดือน 

5. เม่ือส้ินสุดฤดูกาลเพาะปลูก กลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานคลอง5L2L 
จะตอ้งท าการรวบรวมรายช่ือเกษตรกร และพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีไดท้  าจริง ใหเ้จา้หนา้ท่ีชลประทานฝ่าย
ส่งน ้าตอนท่ี4 ท าการประเมินและวิเคราะห์การจดัสรรน ้าในปีถดัไป 

6. ประชุมร่วมกนักบัฝ่ายส่งน ้าตอนท่ี 4 เพื่อประเมินผลการจดัการน ้า ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงการส่งน ้ า รับน ้ า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไป เพื่อให้เกิด
ปัญหานอ้ยท่ีสุด 
  การจดัการทัว่ไป ภายในกลุ่มบริหารคลอง5L2L 

1. การประชุม มีการจดัประชุมสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทัว่ไปของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทานคลอง5L2L ปีละ 3 คร้ัง  

2. งบประมาณ ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อน ามาพฒันาระบบคู คลองส่งน ้ าในพื้นท่ี และน ามาบริหารจดัการ
ในส่วนต่างๆ ของกล่มบริหารฯ 

3. การจดัเกบ็เอกสารของกลุ่ม ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีชลประทาน  
4. ในการจดัเก็บขอ้มูลสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า และเอกสารอ่ืนๆ โดยรวบรวมจดัท าเป็น

รูปเล่มอยา่เป็นระเบียบ 
5. กฎระเบียบขอ้บงัคบั มีการน ามาใชเ้ร่ืองการบริหารจดัการอยา่งเคร่งครัด มีการ

แจกแจงใหส้มาชิกรับทราบแต่ยงัไม่มีการน ้าเร่ืองบทลงโทษมาใช ้
6. กิจกรรมภายในกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 5L2L มีการขุดลอก

คลองก่อนเร่ิมฤดูกาลเพาะปลูก ถ่ายทอดความรู้ดา้นต่างๆ แก่ชุมชน จดัประชุมอบรมสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า
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ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลในพื้นท่ีเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ในการประกอบอาชีพใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  4.1 ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง5L2L 
   จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มบริหารฯ เน่ืองจากเป็น
กลุ่มพื้นท่ีปลายน ้า มีดงัน้ี 

1. ปัญหาคูดิน คูส่งน ้ าบางคูยงัเป็นดินอยู ่เกษตรกรในพื้นท่ีท าการเพาะปลูก
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหคู้ดงักล่าวช ารุดไดต้ลอดเวลา และไม่ไดรั้บการพฒันาใหท้นัสมยัเป็นคูดาดหรือ
คูคอนกรีต 

2. มีปัญหาการแย่งน ้ าและน ้ าไม่เพียงพอในบางพื้นท่ีของกลุ่มบริหารฯ 
โดยเฉพาะช่วงฤดูแลง้ กลุ่มสามารถแกไ้ขไดบ้า้งแต่ก็ยงัไม่หมดเสียทีเดียว ยงัตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา
อยูเ่ร่ือยๆ 

3. ปัญหาการขโมยบานประตูและอุปกรณ์ต่างๆท่ีเป็นเหล็กของอาคาร
ชลประทานในพื้นท่ี ท าให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้การรับน ้ าในพื้นท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และ
จะตอ้งด าเนินการในการจดัหางบประมาณมาซ้ืออุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ ประธานกลุ่มแกปั้ญหาโดย
การจดัเวรยามในพื้นท่ี เป็นรอบๆไป  

4. ปัญหาความขดัแยง้มีบา้งในบางพื้นท่ี สมาชิกบางคนไดน้ ้ าก่อนท านาก่อน 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ เพราะไม่ไดร่้วมกนับริหารจดัการน ้ าตามแผนท่ีก าหนดในมติท่ี
ประชุม แต่ในปัจจุบนัปัญหาน้ีมีนอ้ยมาก 
  4.2 แนวทางพฒันาสู่ความยัง่ยนืของกลุ่มบริหารคลอง5L2L 
   จากการศึกษาพบว่า  ก ลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานคลอง5L2L 
ความส าเร็จเกิดจากเจา้หนา้ท่ีชลประทาน สามารถท่ีจะสร้างความศรัทธาให้เกิดแก่สมาชิกผูใ้ชน้ ้ า
ทุกกลุ่ม การบริหารจดัการน ้ าเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ท าให้เกษตรกรเขา้ใจในเร่ืองการบริหาร
จดัการน ้ าไดเ้ป็นอย่างดี โดยได้ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการบริหาร
จดัการน ้าดงัน้ี 

1. การส่งเสริมและสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ๆ เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้
และประสบการณ์ต่างๆจากคนรุ่นหลงัมาพฒันาปรับปรุงใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัการบริหารจดัการ
น ้าในยคุปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป 

2. การบริหารจดัการน ้ าให้เหมาะสม โดยพิจารณาและปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ีแต่ละกลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในพื้นท่ี ในดา้นขนาดพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี 
จ  านวนสมาชิกและความแตกต่างกนัของสมาชิกในพื้นท่ี  
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3. การสร้างกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ทุกกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกนั
เพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มรวมถึงสมาชิก เช่น การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นตน้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ของกลุ่มและเป็นการยกระดบั
ฐานะภายในกลุ่มใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมของกลุ่มบริหารการใช้น ้า
ชลประทานโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
   จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ในการบริหารจดัการน ้ า
ชลประทานของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาด้านการบริหารจดัการน ้ า ในพื้นที่บางแปลงที่เป็นที่ดอน น ้ าจึงเขา้            
ไม่สม ่าเสมอ และท าให้พื้นท่ีเกษตรรับไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และพื้นท่ีบางแปลงท่ีเป็น         
ท่ีลุ่ม กจ็  ามีน ้ าท่วมขงัเกือบทุกปีในช่วงฤดูฝน ปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขในบางส่วน แต่
จะมีอยูบ่า้งเลก็นอ้ยท่ียงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

2. ปัญหาความขดัแยง้ของเกษตรกร ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีแทบจะไม่พบในกลุ่มเกษตรกร
ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน พื้นท่ีส่งน ้ าชลประทานของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้ง การบริหารจดัการของกลุ่มต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งน ้ าทัว่ถึงและ
ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรม ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มจ านวนข้ึน สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

3. ปัญหาการลกัขโมย บานเปิด ปิดน ้ า และอุปกรณ์จากอาคารชลประทาน เช่นพวง
มาลบั เคร่ืองกวา้น ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีท ามาจากเหลก็ท าให้สามารถขายไดร้าคาท่ีสูง และไม่สามารถ
จบัตวัคนท าผิดมาลงโทษได้ การแก้ไขโดยการจดัเวรยามเฝ้า และช่วยกันระมดัระวงั สามารถ
แกปั้ญหาไปไดบ้างส่วน แต่กย็งัมีอยูบ่า้งเลก็นอ้ยในพื้นท่ี 

4. ปัญหาการพฒันาคูส่งน ้ า ปัจจุบนัคูส่งน ้ าของเกษตรกรยงัเป็นคูดิน ซ่ึงง่ายต่อการ
ช ารุด เน่ืองจากขาดงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาใหเ้ป็นคูดาด หรือคูคอนกรีต 

5. ปัญหาการจดัการน ้าของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี เน่ืองจากการปลูกพืชท่ีแตกต่างกนั 
ท าให้ความตอ้งการน ้ าก็แตกต่างกันไปดว้ย ดงันั้นการเปิด ปิดน ้ าเขา้คูส่งน ้ า จึงตอ้งมีปริมาณท่ี
เหมาะสม ไม่มากและไม่นอ้ยเกินไป เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บน ้ าอยา่งเหมาะสม เพื่อไม่เกิดความเสียหาย
ต่อเกษตรกร 

6. ปัญหาน ้ าต้นทุนส าหรับอนาคต การเพิ่มปริมาณน ้ าต้นทุน เป็นส่ิงส าคญัต่อ
เกษตรกร เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าไดมี้จ านวนเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ความตอ้งการน ้ ามี
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มากข้ึนตามจ านวน การมีบ่อยืมเพื่อช่วยในการพกัน ้ าในช่วงน ้ าลน้ หรือ การพกัน ้ าไวช่้วยในช่วง
นอกฤดูกาลส่งน ้านั้นเป็นส่ิงส าคญั 

7. ปัญหาเร่ืองท่อส่งน ้ า ซ่ึงในพื้นท่ีกลุ่มบริหารฯบางกลุ่มมีการลกัลอบใชท่้อส่งน ้ า 
เพื่อส่งเขา้พื้นที่เกษตรของตนเองโดยไม่มีการแจง้ให้กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในพื้นท่ี
รับทราบ ส่งผลให้พื้นท่ีปลายน ้ าไดรั้บน ้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ปัญหาดงักล่าวไดรั้บการ
แกไ้ข โดยการเขา้ไปพดูคุยไกล่เกล่ียและร่วมมือร่วมใจแบ่งปันเพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วม  

8. ปัญหาการปลูกพืชท่ีไม่เป็นจริงของสมาชิกกลุ่มบริหารฯบางกลุ่มในพื้นท่ี ซ่ึง
การปลูกพืชในพื้นท่ีในแต่ละฤดูกาลจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการรับทราบเพื่อท าการรวบรวม ส่งให้
เจา้หนา้ท่ีชลประทานในการจดัท าแผนการปลูกพชื เพื่อจดัสรรการส่งน ้าไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการใน
แต่ละฤดู ซ่ึงการแจง้การปลูกพืชไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นจริงส่งผลกระทบต่อการใชน้ ้ าในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
และปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขจากประธานกลุ่มบริหารฯท าใหปั้ญหาดงักล่าวลดนอ้ยลง 

2.3 แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการน ้าชลประทานในภาพรวม
ของกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ า
ชลประทานของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จาก
การสมัภาษณ์ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม มีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. การส่งเสริมและสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ๆ เพื่อที่จะไดน้ าความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆจากคนรุ่นหลงัมาพฒันาปรับปรุงใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัการบริหารจดัการน ้ า
ในยคุปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป 

2. การบริหารจดัการน ้ าให้เหมาะสม โดยพิจารณาและปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีแต่ละกลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกันในพื้นท่ี ในด้านขนาดพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี 
จ  านวนสมาชิกและความแตกต่างกนัของสมาชิกในพื้นท่ี  

3. การสร้างกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยส่งเสริมใหทุ้กกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกนัเพื่อพฒันา
และเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มรวมถึงสมาชิก เช่น การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร   
เป็นตน้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ของกลุ่มและเป็นการยกระดบัฐานะภายใน
กลุ่มใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

4. พื้นท่ีของกลุ่มบริหารจดัการน ้าชลประทานคลอง1L2R5L2L จะเป็นพื้นท่ีลุ่มเป็น
ส่วนใหญ่จึงจ าเป็นในการสร้างคนักั้นน ้าในแต่ละพื้นท่ีใหค้รอบคลุม เพื่อลดปัญหาน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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5. เพิ่มงบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาอาคารชลประทาน 
ประตู คลอง และคูส่งน ้า เน่ืองจากมีอายกุารใชง้านเป็นเวลานานก็มีช ารุดเสียหาย ใหค้งอยูใ่นสภาพ
ท่ีใชก้ารไดดี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้าชลประทานใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนกวา่เดิม 

6. การด าเนินการบริหารจัดการน ้ าตอ้งเป็นไปตามรูปแบบปัจจุบนั ควรรักษา
มาตรฐานเดิมไว ้เพราะเป็นท่ียอมรับวา่เป็นวิธีท่ีดีอยูแ่ลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอนาคต ก็
ควรน าแนวทางดงักล่าวเป็นการพฒันาต่อยอดจากวิธีปัจจุบนั และตอ้งไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ถึง 
รวมถึงการยอมรับความเห็นจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง 

7. การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทุกกลุ่ม เป็นการพฒันาสู่ความ
ยัง่ยืนและเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากหากทุกคนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามร่วมมือกนั ดงันั้นทุกกลุ่ม
และทุกภาคส่วน ตอ้งใหค้วามร่วมมือ และมีความสามคัคีกนั เพราะความส าเร็จท่ีไดรั้บไม่ไดม้าจาก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่มาจากการร่วมมือกนัของทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกลุ่มจะตอ้ง
รักษาไว ้

8. การบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า ควรน าความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการบริหาร นั้นคือการพึ่งพาตนเองเป็นหลกั โดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม มีการ
จดัสรรงบประมาณข้ึนมาเองในพื้นท่ีโดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  

9. หน่วยงานของรัฐควรมีส่วนร่วมในการเขา้มาประสานงานภายในพื้นท่ี เพื่อน า
ประสบการณ์และน าความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง 
ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นคนสืบทอดความรู้ เพราะเป็นบุคคลท่ีคุน้เคยกบั
พื้นท่ีนั้นเป็นอยา่งดี และเพื่อการพฒันาไปสู่ความยัง่ยนืในอนาคตต่อไป 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการน ้ าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานโครงการส่งน ้ า 
และบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ าชลประทานของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง และแนวทางการพฒันาสู่ความ
ยัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ าชลประทาน ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ า
และบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง มีกรอบแนวคิดมาจากการทบทวนแนวคิดการบริหารจดัการ แนวคิดว่า
ดว้ยการสร้างเครือข่าย แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ทฤษฎีการขดัแยง้ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จ านวน 
7 คน  ประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานจ านวน 4 คน และสมาชิกกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทานจ านวน 4 คน ระเบียบวิธีวิจยัผูว้ิจยัใชเ้ป็นวิธีวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
โดยมีแนวคิดท่ีว่าผูท่ี้รู้ดีท่ีสุดมีประสบการณ์หน่ึงคือผูท่ี้ประสบกบัเหตุการณ์นั้นโดยตรง สามารถ
น ามาใชใ้นการศึกษา หาความหมายและความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์นั้นๆ จากผูท่ี้ไดป้ระสบกบั
เหตุการณ์ในช่วงเวลาหน่ึงและเป็นผูท่ี้เขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีประสบมากท่ีสุด การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต ตามหลกัการวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ครบถว้นสมบูรณ์  มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของขอ้มูลแบบสามเส้าทางดา้น
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคลและดา้นสถานท่ี ขอ้มูลต่างๆ ไดจ้ากการรวบรวมเอกสารและการเก็บขอ้มูล
จากการลงพื้นท่ีภาคสนาม เป็นทั้งขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ  เพื่อน ามาวิเคราะห์ผล โดยการ
บรรยายเชิงพรรณนา ทั้งน้ีเพื่อน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริหารจดัการน ้ าให้
เกิดความยัง่ยืน และรวมถึงการพฒันาการบริหารจัดการน ้ าชลประทาน โครงการอ่ืนๆ ของ                    
กรมชลประทาน ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการศึกษา 
1. การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ของโครงการส่งน า้และ

บ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  การบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ด าเนินการตาม
แนวคิดการบริหารจดัการน ้าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมหรือ PIM (Participatory Irrigation 
Management) เป็นนโยบายของกรมชลประทานในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้ าให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เร่ิมจากการเขา้ไปฟ้ืนฟูกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
พื้นฐานท่ีมีอยู่เดิมให้มีความรู้ความเขา้ใจ โดยมีการจดัอบรมและพฒันาจนมีความเขม้แขง็ พฒันา
กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน จ านวน 40 กลุ่ม โดยให้อ านาจเกษตรกรในการบริหารจดัการ 
โดยเจา้หนา้ท่ีชลประทานคอยเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า และประสานงานอยา่งใกลชิ้ด เม่ือมีความ
เขม้แขง็มีการจดัตั้งคณะกรรมจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง โดยมีตวัแทนจากกลุ่มบริหาร
การใช้น ้ าชลประทานทุกกลุ่ม เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน ้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดดงัน้ี 
   1.1 การบริหารจดัการน ้ า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ได้จดัท า
ปฏิทินกิจกรรมการบริหารน ้า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการน ้าในแต่ละปี  
  1.2 จดัท าปฏิทินการปลูกพืช เพื่อน าไปค านวณปริมาณน ้ าท่ีจะตอ้งใชใ้นแต่ละช่วง 
เพื่อใหก้ารใชน้ ้ าตรงตามท่ีก าหนดในปฏิทินการปลูกพืชและปริมาณท่ีตอ้งการใชน้ ้ าในเพาะปลูก 
  1.3 การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม มีการด าเนินการบริหาร
จดัการน ้ า 10 ขั้นตอน ดงัน้ี เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน. ประเมิน รวบรวมและวิเคราะห์น ้ า
ตน้ทุน ประเมิน รวบรวมและวิเคราะห์ความตอ้งการใชน้ ้ า วางแผนการจดัสรรน ้ า ประชุมช้ีแจง 
ประชาสัมพนัธ์แผนการบริหารจดัการน ้ า บริหารจดัการน ้ า ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจดัการน ้ า ปรับแผนจดัสรรน ้ าตามาสถานการณ์ และสรุปผลการด าเนินงาน การด าเนินงาน
ดงักล่าวน้ีเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการใชน้ ้ าของเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานไดรั้บน ้ าครอบคลุม
พื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง 
  1.4 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการน ้าชลประทาน 
 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน า้ ของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา
สองพีน้่อง 
  ปัญหาท่ีส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้ง มีดงัน้ี 
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2.1 ปัญหาคลองส่งน ้าในแต่ละสายมีการทบัถมของดินตะกอนมาก ท าใหก้ารระบายน ้ า
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จะเกิดข้ึนกบัคลองส่งน ้ าเกือบทุกสาย การทบัถมของดินตะกอนท าให้
คลองส่งน ้ าต้ืนเขิน ท าให้การระบายน ้ าในคลองส่งน ้ าล่าชา้ และปริมาณความจุน ้ าในคลองส่งน ้ าก็
ลดจ านวนน้อยลง จึงจ าเป็นจะต้องมีการขุดลอกคลองอยู่ตลอดในช่วงฤดูแล้ง โดยเจ้าหน้าท่ี
ชลประทานและกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานร่วมมือกนั และยงัไดก้ารสนับสนุนจากองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 

2.2 ปัญหาการขาดการสนบัสนุนในดา้นต่างๆท่ีไม่เพียงพอ เช่นดา้นงบประมาณ ใน
การน ามาบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีชลประทาน การให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี อุปกรณ์ดา้น
เคร่ืองจกัรในการบ ารุงรักษาคลองส่งน ้า นอกจากน้ีขาดการสนบัสนุนในดา้นการใหค้วามรู้แก่เกษตรกร
ในพื้นท่ี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองคก์รเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีจะตอ้งเขา้มาให้ความรู้ ให้ค  าแนะน าดา้น
การเกษตรแก่เกษตรกร การเขา้มาแนะน าทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรได้
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีการเกษตรเป็นตน้ 

2.3 ปัญหาดา้นการใชน้ ้ าของเกษตรกรในการปลูกพืชแต่ละชนิดท่ีใชน้ ้ าไม่ตรงกนั 
เช่นในพื้นท่ีติดๆกนั ปลูกพืชไร่ประเภทออ้ย ปลูกขา้ว และปลูกผกัต่างๆบา้ง ท าให้การบริหารการ
ใชน้ ้ าท่ีจะส่งเขา้ไปในพื้นท่ีเกษตรดงักล่าว เป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ  

2.4 ปัญหาดา้นอาคารชลประทานต่างๆ มีการช ารุดและมีสภาพท่ีไม่พร้อมในการ
จ่ายน ้าเน่ืองจากผา่นการใชง้านเกือบ 30 ปี ท าใหมี้สภาพช ารุด ขาดงบประมาณ ขาดก าลงัคนในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีไม่ทัว่ถึง จึงท าให้ไม่สามารถส่งน ้ าให้เกษตรกรไดต้ามความ
ตอ้งการ 

2.5 ปัญหาน ้ าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนเขตพื้นท่ีฝ่ายส่งน ้ าตอน3 ซ่ึงทางทิศตะวนัออก
ของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว และติดกบัคลองระบายน ้ าสายใหญ่
สองพี่นอ้งเป็นท่ีลุ่ม บางแห่งเป็นท่ีลุ่มแอ่งกระทะ เม่ือมีปริมาณฝนตกหนกั ส่งผลท าใหร้ะดบัน ้ าใน
ทุ่งนาสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และท่วมขงั ปัญหาดงักล่าวน้ีไดรั้บการแกไ้ขในบางส่วน แต่ปัจจุบนัก็ยงัมี
อยูบ่า้งเลก็นอ้ย 

3. แนวทางการพฒันาสู่ความยั่งยืนของการบริหารจัดการน ้าชลประทานโดยเกษตรกร
มีส่วนร่วมโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
สองพี่น้อง ประสบความส าเร็จในระดบัสูง ท าให้ปัญหาต่างๆในพื้นท่ีไดรั้บการแกไ้ข และท าให้
เกษตรกรในพื้นที่ได้รับน ้ าอย่างอุดมสมบูรณ์และทัว่ถึง และตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกร 
รวมถึงหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีหรือผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียต่างใหค้วามร่วมมือและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
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ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ท่ีดีข้ึน พืชผลทางการเกษตรไดรั้บผลผลิตในปริมาณท่ีสูงข้ึน 
รวมไปถึงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทานมีความเขม้แขง็สามคัคีสามารถพึงพาตนเองได ้และมีความรู้ความ
ช านาญในการบริหารจดัการน ้ าในระดบัสูง ซ่ึงเห็นไดจ้ากการไม่พบปัญหาความขดัแยง้ในการ
จดัการน ้ าชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง โครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้งจึงมีแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนื ดงัน้ี 

2.1 การส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน ภารกิจท่ี
โครงการฯชลประทานจะต้องท าการถ่ายโอนให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในทอ้งถ่ินนั้น เช่น งานคนัคูน ้ า มีอาคารประกอบต่างๆ การก าจดัวชัพืชใน
คลองส่งน ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้า และระบายน ้าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 การสร้างความเช่ือมัน่และแรงศรัทธาระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ี ท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ี
ชลประทาน เพราะถือวา่เป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ควรให้
ความส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่เกษตรกรว่าจะสามารถท างานร่วมกนัได ้โดยใชว้ิธีการ
บริหารจดัการน ้าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และสามารถเป็นผูน้ าใหช้าวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3 บุคลากรกรมชลประทาน ตอ้งมีความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ มีความเป็นผูน้ า มีคุณธรรม และเสียสละในการทุ่มเทในการท างาน เพื่อช่วยแกปั้ญหา
ต่างๆในการบริหารจดัการน ้ าชลประทานได ้โดยการเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อให้การจดัการ
บริหารงานในส่วนของกรมชลประทานแบบบูรณาการเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลใหทุ้กภาคส่วนเห็น
ความส าคญั กจ็ะท าใหเ้กิดความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมกนัในการท างานมากยิง่ข้ึน 

2.4 การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลกรรุ่นใหม่ แนวทางในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ ควรมีการฝึกอบรมบุคลกรรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถรับช่วงท างาน
ต่อจากคนรุ่นเก่าท่ีมีความช านาญ เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีศกัยภาพ 

2.5 โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ใช้หลกัการท างาน 3 ส. ได้แก่ สุข 
ส่วนร่วม และสมัฤทธ์ิผล เพื่อร่วมกนัท างานอยา่งมีความสุข โดยเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น ามาซ่ึงความส าเร็จเกิดความสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

4. การบริหารจัดการน า้ในภาพรวมของกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทาน โครงการส่งน า้
และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง 
  กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานพื้นท่ีตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ทั้ง 4 กลุ่ม มีการ
บริหารจดัการน ้ า ตามแนวทางการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory  
Irrigation Management)   
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 โดยมีส่วนร่วมในการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาจากการปฏิบติัตามกิจกรรมทั้ง 11 กิจกรรม 
ประกอบดว้ย การสร้างความเขา้ใจการมีส่วนร่วม การจดัท าขอ้ตกลงการมีส่วนร่วม การจดัตั้งกลุ่ม
ผูใ้ช้น ้ าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) การเสริมสร้างความเขม้แข็งองค์กรผูใ้ช้น ้ าชลประทาน การ
ยกระดบัองคก์รผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน การจดัตั้งคณะกรรมการจดัการชลประทาน การจดัตั้งกองทุน
ชลประทาน การจา้งเหมางานบ ารุงรักษาแก่กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน การมีส่วนร่วมในการส่งน ้าและ
บ ารุงรักษา การประเมินความเขม้แขง็ขององคก์รผูใ้ชน้ ้ า และการจดัท าขอ้มูลพื้นฐานโครงการ  
 ผลจากการศึกษา สรุปไดเ้ป็นหวัขอ้ไดว้า่ กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในพื้นท่ีตน้น ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า ทั้ง 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการพฒันาสู่ความเขม้แขง็และสามารถจดัอนัดบัความ
เขม้แขง็ไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มบริหารคลอง7L2L โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ถือเป็นกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีมีความเขม้แขง็ท่ีสุดในพื้นท่ีจากการศึกษาขอ้มูลของผูว้ิจยั เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีมีการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในพื้นท่ี โดยยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารจดัการ โดยการพฒันาคนเป็นหลกั เพราะคนคือทุกๆดา้นของ
การพฒันาน ามาซ่ึงการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ จนไดรั้บรางวลัโล่
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในปี 2555 รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตวัอยา่ง 
และกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีเขม้แขง็รองลงมา คือกลุ่มบริหารกลุ่มการใชน้ ้ าชลประทาน
คลอง 5L2L เพราะมีพื้นท่ีอยู่ปลายน ้ า แต่สามารถรับน ้ าไดอ้ย่างทัว่ถึง และมีปัญหาในเร่ืองความ
ขดัแยง้ในการใชน้ ้ าน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจจะมาจากความเขม้แข็งภายในกลุ่มท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี 
ร่วมมือร่วมใจกนัท างาน และเห็นผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลกั 

2. กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1R2L3R5L2L มีการคน้คิดวิธีการบริหาร
จดัการน ้าในกลุ่มจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการร่วมมือกนัสร้างบานปิด-เปิดน ้าตรงปากคลองระบายน ้ า 
เพื่อน าน ้ าจากปากคลองมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียงัมีการน ้ าภูมิปัญญามาปรับใช ้ใน
การร่วมมือกนัผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจานข้ึนมาใชเ้ป็นสินคา้ของชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มอาชีพและ
สร้างงานใหก้บัชุมชน ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

3. กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานคลอง 1L2R5L2L ประธานกลุ่มเป็นผูน้ าท่ีเสียสละ 
สามารถสร้างแรงศรัทธาและไดรั้บความเช่ือถือจากเกษตรกร มีความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ
และแรงทรัพย ์โดยมีการสละท่ีดินบางส่วนเพื่อน ามาเป็นคลองพกัน ้ า และให้มีคูส่งน ้ าผ่านท่ีดิน    
ของตน นอกจากน้ียงัเขา้มาสนบัสนุนในดา้นงบประมาณในการบริหารจดัการน ้ า เป็นนกัพฒันาท่ี
เป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ี  
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5. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน ้าของกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทาน
โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษากระเสียว 

  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการบริหารจัดการน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ า
ชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

1. ปัญหาดา้นการบริหารจดัการน ้ า ในพื้นท่ีบางแปลงท่ีเป็นท่ีดอน น ้ าจึงเขา้ไม่สม ่าเสมอ 
และท าให้พื้นท่ีเกษตรรับไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และพื้นท่ีบางแปลงท่ีเป็นท่ีลุ่ม ก็จ  ามีน ้ า
ท่วมขงัเกือบทุกปีในช่วงฤดูฝน ปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขในบางส่วน แต่จะมีอยู่บา้ง
เลก็นอ้ยท่ียงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

2. ปัญหาการลกัขโมย บานเปิด ปิดน ้ า และอุปกรณ์จากอาคารชลประทาน ซ่ึงมี       
แพร่ระบาดการลกัขโมยในหลายพื้นท่ี เพราะสามารถน าไปขายไดร้าคาสูง เป็นอุปกรณ์ท่ีท ามาจาก
เหลก็ท า ส่งผลใหอ้าคารชลประทานไม่สามารถใชก้ารได ้

3. ปัญหาการพฒันาคูส่งน ้ า ปัจจุบนัคูส่งน ้ าของเกษตรกรยงัเป็นคูดิน ซ่ึงง่ายต่อการ
ช ารุด เน่ืองจากขาดงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาใหเ้ป็นคูดาด หรือคูคอนกรีต  ส่งผลให้
การรับน ้ าไม่สะดวกและเกิดการสูญเสียน ้ าระหว่างการส่งน ้ าโดยเปล่าประโยชน์ และในการเขา้ไป
พฒันาในบางพื้นท่ีมีอุปสรรคมากเพราะไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการในพื้นท่ีได ้

4. ปัญหาการจดัการน ้ าของกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี เน่ืองจากการปลูกพืชท่ีแตกต่างกนั 
ท าให้ความตอ้งการน ้ าก็แตกต่างกนัไปดว้ย และยากต่อการจดัสรรน ้ าในพื้นท่ี เพื่อให้ทุกคนไดรั้บ
น ้าอยา่งเหมาะสม และไม่เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร  

5. ปัญหาเร่ืองท่อส่งน ้ า ซ่ึงในพื้นท่ีกลุ่มบริหารฯบางกลุ่มมีการลกัลอบใชท่้อส่งน ้ า 
เพื่อส่งเขา้พื้นท่ีเกษตรของตนเองโดยไม่มีการแจง้ให้กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในพื้นท่ี
รับทราบ ส่งผลใหพ้ื้นท่ีปลายน ้าไดรั้บน ้าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  

6. แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ าชลประทานของกลุ่ม
บริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
  แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืในการบริหารจดัการน ้าชลประทานของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทาน มีดงัน้ี 

1. การส่งเสริมและสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ๆ เพื่อท่ีจะได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆจากคนรุ่นหลงัมาพฒันาปรับปรุงใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัการบริหารจดัการน ้ า
ในยคุปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป 
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2. การบริหารจดัการน ้าใหเ้หมาะสม โดยพิจารณาและปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีแต่ละกลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกันในพื้นท่ี ในดา้นขนาดพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี จ  านวน
สมาชิกและความแตกต่างกนัของสมาชิกในพื้นท่ี  

3. การสร้างกิจกรรมภายในกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ทุกกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกนัเพื่อพฒันา
และเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มรวมถึงสมาชิก เช่น การหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร          
เป็นตน้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งของกลุ่มและเป็นการยกระดบัฐานะภายใน
กลุ่มใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

4. พื้นท่ีของกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทานคลอง1L2R5L2L จะเป็นพื้นท่ีลุ่มเป็น
ส่วนใหญ่จึงจ าเป็นในการสร้างคนักั้นน ้ าในแต่ละพื้นท่ีให้ครอบคลุม เพื่อลดปัญหาน ้ าท่วมขงัใน         
ฤดูฝน 

5. เพิ่มงบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาอาคารชลประทาน 
ประตู คลอง และคูส่งน ้า เน่ืองจากมีอายกุารใชง้านเป็นเวลานานก็มีช ารุดเสียหาย ใหค้งอยูใ่นสภาพ
ท่ีใชก้ารไดดี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน ้าชลประทานใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนกวา่เดิม 

6. การด าเนินการบริหารจัดการน ้ าตอ้งเป็นไปตามรูปแบบปัจจุบนั ควรรักษา
มาตรฐานเดิมไว ้เพราะเป็นท่ียอมรับวา่เป็นวิธีท่ีดีอยูแ่ลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอนาคต ก็
ควรน าแนวทางดงักล่าวเป็นการพฒันาต่อยอดจากวิธีปัจจุบนั และตอ้งไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ถึง 
รวมถึงการยอมรับความเห็นจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง 

7. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทุกกลุ่ม เป็นการพฒันาสู่ความยัง่ยนื
และเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากหากทุกคนในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินไม่ให้ความร่วมมือกนั ดงันั้นทุกกลุ่ม
และทุกภาคส่วน ตอ้งใหค้วามร่วมมือ และมีความสามคัคีกนั เพราะความส าเร็จท่ีไดรั้บไม่ไดม้าจาก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่มาจากการร่วมมือกนัของทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกลุ่มจะตอ้ง
รักษาไว ้

8. การบริหารจ ัดการน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ า ควรน าความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการบริหาร นั้นคือการพึ่งพาตนเองเป็นหลกั โดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายใน
กลุ่ม มีการจดัสรรงบประมาณข้ึนมาเองในพื้นท่ีโดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  

9. หน่วยงานของรัฐควรมีส่วนร่วมในการเขา้มาประสานงานภายในพื้นท่ี เพื่อน า
ประสบการณ์และน าความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง 
ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นคนสืบทอดความรู้ เพราะเป็นบุคคลท่ีคุน้เคยกบั
พื้นท่ีนั้นเป็นอยา่งดี และเพื่อการพฒันาไปสู่ความยัง่ยนืในอนาคตต่อไป 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของ
กลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. การบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง สอดคลอ้งกบั
หลกัการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วน (PIM) โดยใชห้ลกัการบริหารน ้ า 10 
ขั้นตอน เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน จนถึงการสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีการวางแผน การ
จดัระเบียบ การประสานงานร่วมกนั การติดตามตรวจสอบขอ้มูล การปรับเปล่ียนแผน และการ
ประเมินผล เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายของการ
บริหารจดัการของนายประเวศน์ มหารัตน์ (2551) 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ า ของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสอง
พี่นอ้งซ่ึงเกิดมาจากความตอ้งการใชน้ ้ าของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าท่ีเพิ่มจ านวนข้ึน ท าให้ความตอ้งการใชน้ ้ า
เพาะปลูกพืชเพิ่มปริมาณน ้ามากข้ึน ซ่ึงเป็นความตอ้งการดา้นพื้นฐานทางกายภาพและความตอ้งการ
ความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิต ตามทฤษฏีความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
สมปอง  วงษช์ยั (2554) พบว่า สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าตอ้งการให้เพิ่มปริมาณการส่งน ้ าในช่วงฤดูแลง้
ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อการเพาะปลูกพืช และปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรและบุคลากรขาดการพฒันา ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ทั้งในปัจจุบนั และ
ในอนาคต เพราะปัจจุบนับุคลากรในโครงการสองพี่น้องค่อนขา้งมีจ านวนจ ากัด แต่สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ และมีประสิทธิภาพ  

3. แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้งโดยใชห้ลกัการท างานภายใตห้ลกัการ 3ส. คือ สุข ส่วนร่วม และสัมฤทธ์ิผล 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารจดัการและแนวคิดการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM) 

4. กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานทุกกลุ่ม ไดมี้การบริหารจดัการน ้ าท่ีสอดคลอ้งกบั
กบัการบริหารจดัการน ้าชลประทานโดยเกษตรกรกรมีส่วนร่วม (PIM) คือการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา
ทั้ง 11 กิจกรรม ซ่ึงมีการร่วมกนัก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบั และการบ ารุงรักษาคลองส่งน ้ า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติกรณ์ วงคช์ยั (2553) พบว่า ประธานและสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า มีการ
ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัและสิทธิในการใชน้ ้ าร่วมกนั และเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการน ้ าท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรกลุ่มผูใ้ช้น ้ า มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อวาง
แนวทางในการบริหารจดัการน ้า ใหเ้พียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐมน จนัทวาลย ์(2551) 
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พบว่า มีการบริหารจดัการน ้ าให้เกษตรกรผูอ้ยูพ่ื้นท่ีปลายน ้ า ตน้น ้ า มีการวางแผนแนวทางในการ
บริหารโดยให้ความส าคญักบัพื้นท่ีปลายน ้ าให้ทัว่ถึง และเป็นธรรมเป็นส าคญัซ่ึงการบริหารงาน
ของกลุ่มมีการวางแผน การจดัองคก์ร การควบคุม และการประเมินผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
บริหารจดัการ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ขอโครงการ
เป็นไปตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจดัการน ้ าในให้แก่เกษตรกรอยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสมปอง  วงษช์ยั (2554) พบว่า มีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้มามีบทบาท โดยเร่ิมจากการฟ้ืนฟู
กลุ่มผูใ้ช้น ้ า และให้ความรู้ความเขา้ใจฝึกอบรบและพฒันาจนมีความเขม้แข็งมากข้ึน โดยมี
เจา้หน้าท่ีชลประทานคอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า เพื่อร่วมกนับริหารจดัการน ้ าชลประทานใน
พื้นท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้งใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

5. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน มี
การจัดการความขัดแยง้สอดคล้องกับแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของสัญญา สัญญาวิวฒัน์ 
(2550) ท่ีกล่าวว่า การบริการความขดัแยง้สามารถเปล่ียนแปลงได้ดว้ยการประนีประนอม และ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ร่วมกนัทางสังคม นั่นคือการรวมกลุ่มกนั โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนัคือ
การบริหารจดัการน ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. แนวทางการพฒันาสู่ความยิ่งยืนในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทาน เนน้ในเร่ืองของการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อความสามคัคีในการประสานงานร่วมกนั 
ซ่ึงการบริหารจดัการน ้าท่ีใชใ้นปัจจุบนัน้ีดีท่ีสุดแลว้ และสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนิติกรณ์ วงคช์ยั (2553) ท่ีพบว่า สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการน ้ าแบบ
เหมืองฝายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ขอ้คน้พบท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี จะเห็นไดว้่าในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหาร
การใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้องประสบความส าเร็จ มาจากปัจจยั
หลายประการท่ีสามารถน าไปพฒันาเป็นแนวทางสู่ความยัง่ยนืในอนาคต ไดแ้ก่ 

1. ความเขม้แขง็ของชุมชนท่ีมาจากการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย โดยการพฒันา
กลุ่มบริหารหารใชน้ ้ าชลประทานจดัตั้งเป็นคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่น้อง ซ่ึงมาจากประธานกลุ่มและสมาชิกและภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ 
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2. การปรับใชภู้มิปัญญาและความรู้สมยัใหม่มาผสมผสานเพื่อใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีใช้
น ้ าชลประทาน เช่นการสร้างบานประตูระบายน ้ า และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์น ้ ายาลา้งจานจาก
ธรรมชาติข้ึนมาใชใ้นชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้ 

3. การยอมรับในกติกาและขอ้ตกลงร่วมกนัในการบริหารจดัการน ้ า เช่นการยอมรับกฎ
กติกา ระเบียบขอ้บงัคบัร่วมกนั เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากวา่ประโยชน์ส่วนตน   

4. ชุมชนมีการร่วมมือร่วมใจกนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยผูน้ ามีความเสียสละ
และท างานดว้ยจิตอาสาจริงๆ และผูน้ าสามารถจดัหางบประมาณมาสนบัสนุนในการพฒันาของกลุ่ม 
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาพบว่าควรสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
ดงันั้นกรมชลประทานควรสนบัสนุนดา้นงบประมาณใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของเจา้หนา้ท่ีและน ามาบริหารจดัการดา้นการบริหารจดัการน ้ าชลประทานของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง  

2. ขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติั ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาพบว่าเกษตรกรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าขาดความรู้ใน
ดา้นการจดัการน ้าดงันั้นการพฒันาและใหค้วามรู้แก่กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานในแต่ละกลุ่ม
ให้มากข้ึน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกเกษตรกรผูใ้ช้น ้ าให้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการน ้า และร่วมมือกนัในการบริหารจดัการน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ควรศึกษากลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ี
ยงัไม่ไดท้  าการวิจยัคร้ังน้ีหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหค้รบทุกภาคส่วน โดยศึกษาจากกลุ่มบริหารการ
ใชน้ ้ าและคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการสองพี่นอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากการมีส่วนร่วม
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 
 การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา
สองพี่นอ้งสามารถน ามาสร้างโมเดลไดด้งัน้ี 
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แหล่งน า้ต้นทุน 

เข่ือนศรีนครินทร์ 

เข่ือนวชิราลงกรณ 

เข่ือนท่าทุ่งนา 

เข่ือนแม่กลอง 

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 

ปฏิทินกิจกรรม 

การบริหารน ้า 

ปฏิทินการปลูกพืช การบริหารจดัการโดย

เกษตรกรมีส่วนร่วม 

 

การบริหารจดัการ

โดยใชเ้ทคโนโลย ี

บริหารจดัการน ้า 

บริหารการส่งน ้า

และบ ารุงรักษา 

หยดุการส่งน ้า 

ประชุมกลุ่ม 

ผูใ้ชน้ ้ า 

บ ารุงรักษาอาคาร

ชลประทาน 

แผนการท านา 3 คร้ัง 

ก 
แผนการท านา 2 คร้ัง 

ก 
แผนการปลูกออ้ย 

ก 

กิจกรรมการส่งน ้าและ

บ ารุงรักษา 11 ขั้นตอน 

ก 

ประธานกลุ่มผูบ้ริหาร 

ก 

สมาชิกผูใ้ชน้ ้ า 

ก 

ระบบโทรมาตร 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ปฏิบติัตามกฎระเบียบและ

กติกา 

ประชุมร่วมกบั

เจา้หนา้ท่ีและสมาชิก

ภายในกลุ่ม 

จดัตั้งกลุ่ม 

ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี  5   โมเดลการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการส่งน ้าและ

บ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
 

หลกัการบริหาร 11 ขั้นตอน 

ก 
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ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
โครงสร้างโครงการส่งน า้ฯสองพีน้่อง และโครงสร้างกลุ่มบริหาร 
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ภาพท่ี  6 โครงสร้างโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
 

 
 

ฝ่ายจดัสรรน ้าและปรับปรุง 

ระบบชลประทาน 

ฝ่ายช่างกล 

ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 1 

ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 2 

ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 3 

ฝ่ายวิศวกรรม งานบริหารทัว่ไป 

ผูอ้  านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่

นอ้ง 

ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษาท่ี 4 
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นาย วัช  ชัยประสพ
ผู้อ านวยการโครงการ 

นางสาววรษิา  อรร สิษ  
หัวหน้างานบริหารทัว่ไป

นาย ิ ิพงษ   โสภ างกูร
หัวหน้าฝ ายวิศวกรรม

นายสม จ  อินทร พยุง
หัวหน้าฝ ายจดัสรรน้ า 

นายป ยะพล    พ ่งพิน
หัวหน้าฝ ายช่างกล

นาย ป  ยมศักดิ   วั  างกูร
หัวหน้าฝ ายส่งน้ า ที่  

นายสุ ม   สุวรร ประ สริ 
หัวหน้าฝ ายส่งน้ า ที่  

นายอาบมน      ยสะอาด
หัวหน้าฝ ายส่งน้ า ที่  

นายพงศ  วัช   ม ช้าง
หัวหน้าฝ ายส่งน้ า ที่  

ภาพท่ี  7  แผนภูมิโครงสร้างองค กรของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
 
 
โครงสร้างกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานพืน้ทีต้่นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ฝ่ายส่งน า้ตอนที ่1-4 

โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 7L2L (ตอน1 กลุ่มต้นน า้) 

1. นาย ีรโช ิ รุ่งรั น วฒัน สรี ประ าน 
2. นายชยัวฒัน   หลืองรุ่งทรัพย  รองประ าน 
3. นายประทิน บุญรอด  รองประ าน 
4. นาย ศวก  นั จริญ    ลขานุการ 
5. นายสมบูร   วิ ชียรรั นพงษ   หรัญญิก 
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6. นายสุร ดช ประสิท ิ วฒัน สรี นายทะ บียน 
7. นาย ลวย จนัหร่ัง   ป ิคม 
8. นายทะนงศกัดิ   นั ิ กษ รกิจ ผู ้รวจ 
9. นางมาลิ หนูไข่   ผู ้รวจ  

 
รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 1L2R5L2L (ตอน2 กลุ่มต้นน า้) 

1. นายสมพงษ  ปทุมสู ร  ประ าน 
2. นายสุท ิ วงษ นอ้ย   รองประ าน 
3. นายศกัดิ อนนั   ทรัพย ส่ง สริม รองประ าน 
4. นายพนอม  ท่ียง รรม   ลขานุการ 
5. นาย วชั อยูโ่     หรัญญิก 
6. นายทอง บ พรานไพร  นายทะ บียน 
7. นายส า ภา พรานไพร  ป ิคม 
8. นายประ สริ  ม ฑาทศัน   ผู ้รวจ 
9. นายบรรจง วิหก   ผู ้รวจ  

 
รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 1R2L3R5L2L (ตอน3 กลุ่มกลางน า้) 

1. นายบ า พญ็  จ ก่งดี  ประ าน 
2. นาย สนาะ แกว้บวัดี  รองประ าน 
3. นายไชยมา แป้น พชร  รองประ าน 
4. นางพะ ยาว  รอดโรคา   ลขานุการ 
5. นาย วิล ศรีสุวรร    หรัญญิก 
6. นายบุญ ซอ้น สียงดงั  นายทะ บียน 
7. นายประสิท ิ  พอ่คา้  ป ิคม 
8. นาย อกพล มารูปหมอก  ผู ้รวจ 
9. นายแดง ผวิครามดี  ผู ้รวจ  
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รายช่ือคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทานคลอง 5L2L (ตอน4 กลุ่มปลายน า้) 
1. นายกมล   อู่ พชร   ประ าน 
2. นายทรงพนั พฒัลกัษ   รองประ าน 
3. นายพีร  ลุขอร่าม   รองประ าน 
4. นางสาวสมพร ศรี หรา   ลขานุการ 
5. นางสุจิน   อาจคงหาญ   หรัญญิก 
6. นายกิ  ิ  ล่ียม พชร  นายทะ บียน 
7. นายจ านง ศรี หรา   ป ิคม 
8. นางอุบล กลดั ลาด  ผู ้รวจ 
9. นางอินทร ทิรา วงษา  ผู ้รวจ  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แผนทียุ่ทธศาสตร์กรมชลประทาน 

วสัิยทศัน์ 
วฒันธรรม 

ค่านิยม 
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ภาพท่ี 8  แผนท่ียทุธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556-2559 
 
วสัิยทศัน์  “กรมชลประทานเป็นองคก์รน าดา้นการพฒันาแหล่งน ้าและบริหารจดัการน ้าอยา่ง   

บูรณาการ ใหมี้ พื้นท่ีชลประทานอยูใ่นล าดบั 1 ใน 10 ของโลก”  
วฒันธรรม  : มุ่งมัน่ท างานเพื่อสงัคมและประเทศชาติ  
ค่านิยม: ค่านิยมของกรมชลประทาน คือ “WATER for all” ซ่ึงมีความหมาย คือ 

 Work hard  ทุ่มเทในการปฏิบติังาน  
 Accountability  มีความรับผดิชอบ  
 Teamwork  เรียนรู้และท างานร่วมกนั  
 Ethics   มีจริยธรรมในการปฏิบติังาน  
 Relationship  มีความผกูพนัและสามคัคี  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพเขื่อนแม่กลอง , โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาสองพีน้่อง, คลองส่งน า้, อาคารประกอบ 
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ภาพท่ี 9 เข่ือนแม่กลอง 
 

 
 
ภาพท่ี 10  เข่ือนแม่กลอง 
  
 



97 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ประตูระบายปากคลอง 
 

 
   
ภาพท่ี 12 ประตูระบายน ้าเข่ือนแม่กลอง 
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ภาพท่ี 13 ปากคลองส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 14 โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง               
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ภาพท่ี 15 ท่ีท าการส่งน ้าบ ารุงรักษา 1,2,3,4 
                                                  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าศัพท์ทีเ่กีย่วกบัชลประทาน 
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นิยามศัพท์ที่เกีย่วกบัการชลประทาน 
 

กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทาน หมายถึง กลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีใชน้ ้ าจากคลองส่งน ้า 
การสูญเสียจาการส่งน า้ (Transmission losses) หมายถึง การสูญเสียน ้าโดยการร่ัวซึมและระเหย

ระหวา่งทาง จากแหล่งน ้าไปยงัจุดหมาย เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Conveyance losses 
คณะกรรมการกลุ่ม หมายถึง สมาชิกซ่ึงไดรั้บจากการเลือกตั้งจากสมาชิกดว้ยกนัให้ด ารงต าแหน่ง

ปละมีวาระอยู่ในต าแหน่งตามท่ีก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า 
ชลประทาน  

คลอง (Canal) หมายถึง ทางส่งน ้าท่ีสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการส่งน ้า ระบายน ้า และคมนาคม 
คลองซอย (Branch canal) หมายถึง คลองท่ีแยกออกจากคลองสายใหญ่เพื่อรับน ้าไปสู่พื้นท่ี 
คลองแยกซอย (Sub-lateral) หมายถึง คลองท่ีแยกออกจากคลองสายใหญ่เพื่อรับน ้ าไปสู่พื้นท่ี 

ชลประทาน 
คลองระบายน า้/ ทางระบายน า้ (Drainage channel) หมายถึง ช่องหรือทางระบายน ้าท่ีระบายน ้า 

ส่วนเกินออกจากพื้นท่ี เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ drain 
ความต้องการน ้าชลประทาน : ดา้นการเกษตร (Irrigation requirement / Irrigation demand) หมายถึง 

ปริมาณน ้ าชลประทานท่ีตอ้งการเพื่อการเพาะปลูก ซ่ึงนอกเหนือไปจากปริมาณน ้ าท่ีพืช 
ไดรั้บจากธรรมชาติ เช่น ฝน น ้ าคา้ง ฯลฯ ปริมาณน ้ าน้ีจะตอ้งคิดเผื่อไวส้ าหรับการระเหย 
แลการสูญเสียน ้ าทางอ่ืนท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้มกัแสดงในรูปความลึกของน ้ าต่อ 
หน่ึงหน่วยพื้นท่ี เช่น ต่อเดือน ต่อปี หรือต่อฤดูเพาะปลูกหน่ึง เป็นตน้ 

คูน ้า (Ditch) หมายถึง ทางน ้ าท่ีขุดหรือถมข้ึนเป็นร่องน ้ า ส าหรับแจกจ่ายน ้ าหรือระบายน ้ าในแปลง 
เพาะปลูก กรมชลประทานเรียกวา่ คูส่งน ้า ส่วนคูระบายน ้า ใชค้  าวา่ drain หรือ drain ditch 

คูส่งน า้ (Quaternary canal) หมายถึง คูน ้ าท่ีรับน ้าจากคลองแยกซอย (tertiary canal) เพื่อส่งเขา้แปลง 
เพาะปลูกหรือส่งใหร้ะบบส่งน ้าในแปลงนา 

จัดรูปที่ดิน หมายถึง  การด าเนินงานพฒันาท่ีดินท่ีใชเ้พื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทัว่ถึงท่ีดินทุกแปลง 
เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดตน้ทุนการผลิต โดยท าการรวบรวมท่ีดินหลายแปลงในบริเวณ
เดียวกนัเพื่อวางผงัจดัรูปท่ีดินเสียใหม่ การจดัระบบชลประทาน และการระบายน ้ า    
การจดัสร้างถนน หรือทางล าเลียงในไร่นา  

เจ้าของทีด่ิน หมายถึง ผูมี้กรรมสิทธ์ิ โดยโฉนด,นส.3 , สด.1 หรืออ่ืนๆ ท่ีดีกวา่บุคคลอ่ืน  
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ชลประทานหมุนเวยีน (Irrigation rotation) หมายถึง การใหน้ ้ าแก่พื้นท่ีเพาะปลูกแบบรอบเวร นิยม 
ใชใ้นกรณีท่ีปริมาณน ้าตน้ทุนมีนอ้ยกวา่ความตอ้งการท่ีตอ้งการส่งใหใ้นคราวเดียว หรือ 
เป็นการทยอยส่งน ้าใหจ้นกวา่จะเพยีงพอแก่ความตอ้งการแลว้จึงหมุนเวียนไปส่งใหแ้ก่ 
พื้นท่ีอ่ืนจนครบรอบท่ีก าหนดไว ้

ดาดคอนกรีต (Concrete lining) หมายถึง การปูนลาดผวิดา้นคอนกรีต โดยใชปู้นเป็นวสัดุส าคญัใน
การลาดผวิ 

ท่อลอด (Culvert) หมายถึง อาคารล าเลียงน ้าซ่ึงสร้างลอดแนวถนนหรือทางรถไฟ หรือคลองส่งน ้า   
เป็นท่อกลมหรือส่ีเหล่ียมกไ็ด ้

บ่อยมื (Borrow pits) หมายถึง พื้นท่ีกกัเกบ็น ้า ซ่ึงจะอยูติ่ดกบับริเวณคูส่งน ้า ท าหนา้ท่ีกกัเกบ็น ้าไว้
ใชใ้นยามฉุกเฉิน 

พนักงานส่งน ้า (Zone man) หมายถึง เจา้หนา้ท่ีชลประทานท่ีปฏิบติังานในโครงการชลประทาน
ต่าง  ๆดูแลการส่งน ้ าและรับผดิชอบการบ ารุงรักษาระบบงานชลประทานในระดบัแปลงนา 
อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของหวัหนา้ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษา 

พืน้ทีช่ลประทาน (Irrigation area) หมายถึง พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีสามารถส่งน ้าไปถึงไดพ้ื้นท่ีด าเนินงาน
ของกลุ่ม หมายถึง พื้นท่ีรับน ้าจากคลองส่งน ้า..........พื้นท่ีด าเนินการของกลุ่ม จ านวน
.......ไร่ 

ระดับน า้กกัเกบ็ (Retention water level) หมายถึง ระดบัน ้าท่ีก าหนดไวใ้นอ่างเกบ็น ้าโดยก าหนดไว ้
ท่ีระดบัสนัของอาคารทางระบายน ้าลน้ (กรมชลประทานใชค้  ายอ่วา่ ร.น.ก.) 

สมาชิก หมายถึง เจ้าของ หรือผูค้รอบครองทีดินซ่ึงได้รับประโยชน์จากน ้าชลประทานในการ 
ประกอบอาชีพ จากคลองโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง และมีช่ือเป็นสมาชิก 
ในบญัชีรายช่ือซ่ึงอยูใ่นทะเบียนของกลุ่ม   

อาคารชลประทาน (Irrigation structure) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ประกอบในงาน ชลประทาน 
ใชเ้พื่อการจดัการน ้าชลประทานในดา้นต่างๆ เช่น การควบคุม การวดั การส่งน ้าและ         
การระบายน ้า เป็นตน้ 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

และแบบสังเกตพฤติกรรม การแสดงบทบาท และการมีส่วนร่วม 
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แนวทางการสัมภาษณ์ 
 

ตอนที ่1 แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกัทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีช่ลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา
สองพีน้่อง จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
1. ประวติัและความเป็นมาของการเร่ิมตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี และเกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. การจดัการน ้าของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน ้าของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. บทบาทของเจา้หนา้ท่ีชลประทาน/โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง ท่ีมีต่อความส าเร็จใน
การจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. ขอ้เสนอแนะในการจดัการน ้าชลประทานในอนาคต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2 แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกัทีเ่ป็นประธานกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทาน 
1. ประวติัความเป็นมาของกลุ่ม ใครเป็นผูน้ าหลกัในการจดัตั้งกลุ่ม วิธีการรวบรวมสมาชิกและการ
เพิ่มข้ึนของสมาชิกท าอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. การจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าส่งผลในดา้นดีหรือไม่ ก่อนจดัตั้งกลุ่มกบัหลงัจดัตั้งกลุ่ม มีความแตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
3. กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มมีหรือไม่ อยา่งไร และใครเป็นผูอ้อกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. กฎระเบียบ ขอ้บังคบัของกลุ่ม มีผลดีอย่างไรต่อกลุ่มผูใ้ช้น ้ า หากสมาชิกท าผดิกฎหรือฝ่าฝืน
กฎระเบียบ กลุ่มมีวิธีการจดัการอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. กลุ่มของท่านมีขั้นตอน หรือวิธีการบริหารจดัการน ้ าท่ีไดรั้บจากฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรักษา ของ
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. กลุ่มของท่านเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใด (ตน้คลองส่งน ้า/กลางคลองส่งน ้า/ปลายคลองส่งน ้า) ไดรั้บ
น ้าจากโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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7. ท่านรู้สึกอยา่งไรต่อการท่ีเกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัการน ้าชลประทาน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. สมาชิกกลุ่มของท่าน ใหค้วามร่วมมือในการมีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9. ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม, ระหวา่งกลุ่มในการจดัการน ้ามีหรือไม่ อยา่งไรและมีวิธีจดัการอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10. หากมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการน ้าของกลุ่ม ท่านมีวิธีการจดัการปัญหานั้นๆ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
11. ท่านรู้สึกอยา่งไรกบัการท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ซ่ึงเป็นการท างานท่ี
เส่ียงพอสมควร และเป็นงานท่ีไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินเดือน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
12. งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานภายในกลุ่มเป็นอยา่งไร ไดรั้บการสนบัสนุนจากท่ีไหนบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
13. กิจกรรมท่ีร่วมกนัท าภายในกลุ่มของท่านมีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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14. ขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน ้า เพื่อพฒันาสู่ความยัง่ยนื ควรเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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ตอนที ่ 3 แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั ที่เป็นสมาชิกฯ กลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทาน 
1. ท่านรู้สึกอยา่งไรต่อการเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัการน ้าชลประทาน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านไดใ้หค้วามร่วมมือการมีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านไดรั้บน ้าในการเกษตร อยา่งเพยีงพอและยติุธรรมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ความขดัแยง้ของเกษตรกรเอง หรือของเกษตรกรกบัเจา้หนา้ท่ี ในการจดัการน ้ามีหรือไม่ จดัการ
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการน ้าของกลุ่ม อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการน ้าของกลุ่มท่าน และมีความรู้สึกอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
7. ขอ้เสนอแนะการจดัการน ้า เพื่อพฒันาสู่ความยัง่ยนื 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่4 แบบสังเกตพฤติกรรม การแสดงบทบาท และการมีส่วนร่วม 
เจ้าหน้าทีช่ลประทาน 
1. การมีความรู้ดา้นการจดัการน ้าชลประทาน การแสดงบทบาทของเจา้หนา้ท่ีชลประทาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ความสมัพนัธ์กบัเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ า การมีส่วนร่วมกบัเกษตรกร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การประสานงานกบัเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ประธานกลุ่มบริหารการใช้น า้ชลประทาน 
1. การมีภาวะผูน้ า ความน่าเช่ือถือ มนุษยส์มัพนัธ์ การสร้างขวญัและก าลงัใจภายในกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. เทคนิค/ความสามารถในการบริหารจดัการ การประสานงาน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
4. การรักษากฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม และการลงโทษ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สมาชิกผู้ใช้น า้ชลประทาน 
1. การมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. การร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมการบริหารจดัการน ้า 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ความสามคัคีของสมาชิกภายในกลุ่ม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ความเช่ือถือ ความไวว้างใจท่ีมีต่อผูน้ ากลุ่ม และเจา้หนา้ท่ีชลประทาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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