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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems) 
แม่น ้า ล้าคลอง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญในการตั งรกรากของมนุษย์มาตั งแต่ครั ง     

โบราณกาล หากมีสังคมมนุษย์อยู่ที่ใด ย่อมมีแหล่งน ้าอยู่ใกล้เคียงเสมอ น ้าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ต้องการการบริหารจัดการทั งในระยะสั นและระยะยาว ซึ่งมิใช่การด้าเนินการจากคนกลุ่มหนึ่งกลุ่ม
ใดเพียงกลุ่มเดียว แต่ควรเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในลุ่ม
น ้า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน ้า ด้วยแนวคิดของนโยบายที่
ตั งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้ง เพราะคน
แต่ละกลุ่มในสังคมย่อมมีมุมมองต่อการจัดการทรัพยากร และอ้านาจในการบริหารจัดการที่แตกต่าง
กันออกไป 

หากกลุ่มคนที่รับหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ย่อมสามารถเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนที่
พ่ึงพาระบบนิเวศธรรมชาติในการด้ารงชีวิต และยังอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งจากความเห็นที่ไม่
ตรงกันของแต่ละฝ่าย ซึ่ง กระบวนการมีส่วนร่วม ของบุคคลจากหลายที่มา ทั งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชาวบ้านในท้องถิ่นมีความส้าคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจาก การมีส่วนร่วมของประชาชน
ถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้ส้าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ รัฐต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง หรือก้าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนเอง ดังจะเห็นได้จาก
การก้าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้ผ่าน
กระบวนการเลือกตั งจากประชาชน และประชาชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั งนี  เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดแก่ชุมชน (สิทธิโชค เดชภิบาล 2554 : 2) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธรรมชาติจึงไม่ใช่อะไรใหม่ เพียงเปลี่ยนรูปแบบ
และนิยามความหมายไปตามบริบททางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรน ้านั น ผู้ศึกษามีความสนใจในเรื่อง ฝายมีชีวิต เครื่องมือในการบรรเทาปัญหาน ้าท่วม 
น ้าหลาก แก้ปัญหาน ้าแล้ง ปัญหาน ้าใต้ดิน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ผสมผสานกับแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน และหลักการปรองดองกับธรรมชาติที่พ่ึงพาอาศัย
กันระหว่างคน สัตว์ พืช สามารถอยู่ร่วมและเกื อหนุนกันได้อย่างยั่งยืน (วุฒิอาสาธนาคารสมอง
นครศรีธรรมราช 2559 : 5) ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการน ้าของชุมชน แต่ยัง
เป็นการระเบิดพลังจากภายใน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนจนสามารถลุกขึ นมาแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้ด้วยพลังของคนในชุมชนเอง โดยบุคคลภายนอกให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ้าเป็นเท่านั น 
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กระบวนการสร้างฝายมีชีวิต นับเป็นกระบวนการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมกระบวนการหนึ่ง
ที่ควบคุมดแูลโดยคนในชุมชนตั งแต่ต้นจนจบ เพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาน ้าแล้ง ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ปัญหาน ้าใต้ดิน ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาสังคมการเมืองที่ขาดจิตสาธารณะ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนโดยชุมชน จนชุมชนสามารถจัดการ
น ้าและก้าหนดทิศทางการจัดการของเขาเองได้อย่างเป็นระบบโดยมีภาคีเครือข่ายภายนอกเป็นพ่ีเลี ยง
คอยสนับสนุน โดยฝายมีชีวิตจะสร้าง ชีวิต ขึ นในชุมชนท้องถิ่น ท้าให้ชาวบ้านเกิดชีวิตชีวา เชื่อม
ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนให้แน่นแฟ้นมากขึ น จากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่างกัน ว่าการท้าฝายจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง ทั งในด้านที่เป็นผลดีและ
ด้านที่เป็นผลกระทบ ผ่านกระบวนการประชาเข้าใจ หนึ่งในสามหัวใจหลักของฝายมีชีวิต  ที่เป็นพื นที่
แสดงความคิดเห็นและก้าหนดทิศทางอย่างเป็นระบบภายใต้ฐานคิดที่เหมาะสมที่สุดต่อแต่ละชุมชน 

ฝายมีชีวิต เกิดขึ นและประสบผลส้าเร็จเป็นครั งแรกในพื นที่ บ้านห้วยลึก ม.2 ต.ก้าแพงเซา 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. 2556 และ ด้วยการถ่ายทอดเทคนิคการใช้โครงสร้างสีเขียว ซึ่ง
เป็นโครงสร้างฝายมีชีวิตที่ไม่ใช้สิ่งแปลกปลอมธรรมชาติ เช่น ปูนหรือตะปู บนหลักการปรองดองกับ
ระบบนิเวศของ อ.สมเดช คงเกื อ อดีตเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ผู้คิดค้นโครงสร้างฝายมีชีวิต
มาจากแนวคิดตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้กับ ชาวบ้านห้วยลึก 
ผ่านการร่วมลงมือท้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟ้ืนคืนภูมิปัญญาดั งเดิมของชุมชน จนเกิดผลลัพธ์กับชุมชน
ในหลายมิติ เป็นที่มาของแนวคิดฝายมีชีวิต ที่ว่า “ภูมิปัญญาพัฒนามาเป็นเทคนิค” และ “ท้าให้ดูอยู่
ให้เห็น” ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี ถูกรวบรวมและถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ ในเวลาต่อมาก็มีการจัดเวที
ประชาเข้าใจ ฝายมีชีวิตที่บ้านนบเตียนเป็นแห่งแรก เพ่ือระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนและ
ก้าหนดการปฏิบัติร่วมกัน ไปพร้อมกับการจัดตั งสถาบันการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเอง (ผู้พันฝายมีชีวิต , 
ม.ป.ป. : ออนไลน์) 

ชุมชนไชยมนตรี ชุมชนการเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพด้วย
การท้านาปลูกข้าวและมังคุด มีความผูกพัน ด้ารงชีวิตอย่างเกื อกูลกับแม่น ้าท่าดีที่หล่อเลี ยงชีวิตของ
พวกเขา เช่นเดียวกับชุมชนอีกหลายแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยึดแม่น ้าสายนี เป็นสายธารแห่ง
ชีวิตที่หล่อเลี ยงคนในพื นที่มาแล้วรุ่นต่อรุ่นตั งแต่สมัยบรรพบุรุษตั งรกราก แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ ยน
ผ่านไปเช่นใด แต่ชีวิตคนนครก็ยังคงผูกติดอยู่กับแม่น ้าท่าดี ซึ่งเป็นทั งแหล่งน ้า แหล่งอาหาร และบ่อ
เกิดแห่งอารยธรรมอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย โดยชุมชนไชยมนตรีนี เป็นชุมชนแห่งที่ 2 ที่ได้มีการรับเอา
วิทยาการ ฝายมีชีวิต มาใช้ในการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีส่วนร่วมและประสบความส้าเร็จในการ
แก้ปัญหาภายในชุมชน เริ่มตั งแต่ปัญหาการขาดน ้า ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ท้าการปลูกข้าวที่
ต้องการน ้ามาก ท้าให้การท้านาในชุมชนไปสู่ทางตัน ขณะเดียวกันน ้าบ่อน ้าคลองที่เป็นแหล่งน ้าหลักที่
ชาวบ้านน้ามาใช้ในวิถีชีวิต ทั งในด้านการเกษตร การดื่มกิน การประกอบอาหาร การช้าระล้าง
ร่างกาย ล้วนแห้งขอดลงไปจนแทบจะไม่มีเหลือ ท้าให้ชาวบ้านจ้าต้องหันไปพ่ึงพิงน ้าประปาของทาง
ภาครัฐที่ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เปรียบเสมือนการซ ้าเติมพวกเขาที่ประสบกับสภาวะขาดดุล
ทางเศรษฐกิจให้ย่้าแย่ลงไปอีกจากรายจ่ายที่มีแต่จะเพ่ิมมากขึ นเรื่อย ๆ เป็นเหตุให้ชาวบ้านจ้านวน
มากต่างพากันทิ งเรือกสวนไร่นา ไปหางานใหม่ท้าในตัวเมือง ขณะที่บางส่วนก็เดินทางออกไปแสวงหา
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โอกาสในต่างจังหวัด เหลือเพียงชาวบ้านจ้านวนไม่กี่คนที่ยังคงยืนยันที่จะปักหลักอยู่ในชุมชนไชย
มนตรีอันเงียบเหงา 
 ในอดีตชุมชนไชยมนตรีมีกระบวนการจัดการน ้า ทั งกระบวนการจัดการน ้าที่ด้าเนินการโดย
คนในชุมชนอย่าง การท้านบ ที่เคยท้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปีเพ่ือน้าน ้ามาใช้ในการท้านา แต่ก็
เสื่อมความนิยมลงเพราะนบมักจะพังทลายอยู่เสมอ และเมื่อชาวบ้านได้รับเงินผันมาเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพ ท้าให้ชาวบ้านหลายคนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือแสวงหารายได้ที่มากขึ น คนท้านา
น้อยลงจึงไม่เกิดการรวมตัวท้านบอีก และซ ้าร้ายกว่านั นการขุดลอกคูคลองใน พ .ศ. 2554 ก็ท้าให้
ระบบนิเวศท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ต้องสูญสลายหายไปในเวลาอันสั น ไม่มีน ้าให้ใช้อย่างเพียงพอและไม่เกิด
การรวมตัวเพ่ือจัดการน ้าเพราะขาดแรงงาน คนส่วนใหญ่ออกไปหางานท้านอกหมู่บ้าน ขณะที่กลุ่มที่
เหลืออยู่ก็วุ่นอยู่กับการสร้างรายได้ไปซื อข้าวสารมากรอกหม้อให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน ไม่มีแผนการ
บริหารจัดการในระยะยาวใด ๆ เลย  

แต่การน้าฝายมีชีวิตเข้ามาในชุมชนไชยมนตรีโดยแกนน้าชุมชน ปี พ.ศ. 2556 กลับท้าให้ทุก
สิ่งเปลี่ยนไป แม้จะเริ่มต้นด้วยจ้านวนคนที่น้อยนิด แต่การท้าฝายมีชีวิตก็สามารถด้าเนินต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะฝายมีชีวิตเน้นคน ไม่เน้นเงิน ขอเพียงมีจิตคิดจะท้าก็สามารถกระท้าได้ ซึ่งสิ่งแรกที่
ฝายมีชีวิตส่งผลต่อชุมชนไชยมนตรีนั นก็คือ น ้า ที่เป็นหัวใจหลักในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ตั งแต่ด้าน
ความจ้าเป็นขั นพื นฐานไปสู่การต่อยอดในระดับต่อไป ซึ่งส่งผลต่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจชุมชนในล้าดับต่อไป เพราะระดับน ้าที่เพ่ิมสูงขึ นท้าให้เกิดความชุ่มชื นของผืนดิน และช่วย
เพ่ิมระดับน ้าใต้ดินให้กับผืนดินสองฝั่งที่ตั งฝาย ท้าให้พืชพรรณเจริญงอกงาม ต้นไม้ที่น้ามาปลูกที่หูช้าง
จะชอนไชรากไปตามกระสอบทรายจนประสานยึดไว้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นที่พักพิงให้สัตว์
น ้าได้อาศัยร่มเงา เมื่อถึงฤดูน ้าหลากฝายมีชีวิตช่วยชะลอความแรงของน ้าที่ไหลผ่าน สามารถกักเก็บ
น ้าในดิน เมื่อถึงฤดูแล้งน ้าที่ถูกกักเก็บไว้ในดินก็จะฟ้ืนคืนความชุ่มชื นให้แก่ระบบนิเวศเป็นวัฎจักรที่มี
ความสอดประสานเกื อกูลธรรมชาติ 

เมื่อมีน ้าและธรรมชาติฟ้ืนคืนสู่ชีวิต ศักยภาพการประกอบอาชีพของคนชุมชนไชยมนตรีก็
กลับคืนมา เพราะการมีน ้าท้าให้คนในชุมชนสามารถท้ากิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พืชผลที่ปลูกให้ผลผลิตที่ดีกว่าช่วงเวลาก่อนการเข้ามาของฝายมีชีวิตชนิดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือ 
ทั งในด้านจ้านวนและชนิดที่สามารถเพาะปลูก อีกทั งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ฟ้ืนคืนมาในธรรมชาติก็
กลายเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งรายได้ให้แก่หลายครอบครัว หากจะกล่าวได้ว่าการด้ารงชีวิตของ
ชาวบ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่ฝายมีชีวิตก็ไม่ผิด เพราะประสิทธิภาพในการจัดการน ้าของฝายมีชีวิต เป็นผล
มาจากโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น เกื อกูลธรรมชาติ มาผสานกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนที่
ด้าเนินการสร้างและดูแลฝายมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้าให้เกิดจิตส้านึกความเป็นเจ้าของฝายมีชีวิต
ของชาวบ้านในชุมชน ที่กลายเป็นพลังชุมชนที่มีผลผลักดันให้กระบวนการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมนี 
สามารถด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง และประสบความส้าเร็จได้ในท้ายที่สุด 

จากการที่ผู้ศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในชุมชนไชยมนตรีที่ได้มารวมตัวกันเพ่ือสร้างฝายมี
ชีวิตแห่งใหม่ในชุมชน ทั งเด็กวัยก้าลังซนที่ตามพ่อแม่มาเล่นน ้า ผู้ใหญ่ที่ก้าลังตักทรายใส่กระสอบกัน
อย่างขะมักเขม้น และผู้เฒ่าผู้แก่ที่คอยก้ากับดูแลอยู่ข้าง ๆ มีบรรยากาศที่ครื นเครงประหนึ่งงาน
เทศกาลที่คนในชุมชนต่าง ๆ เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือจนเป็นรูปเป็นร่าง จนเป็นเหตุให้ผู้ศึกษา
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ตั งค้าถามขึ นมาว่า ฝายมีชีวิต เครื่องมือในการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมนี  มีบทบาทและผลกระทบ
อย่างไรต่อชุมชนไชยมนตรี จึงสามารถรวบชุมชนที่ครั งหนึ่งแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ จากสภาวะขาด
แคลนน ้า ให้กลับมาเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารและเสียงหัวเราะจากใจของคนใน
ท้องทีจ่ากการมีส่วนร่วมในการจัดการน ้า ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพวกเขาไปแล้ว ซึ่งฝาย
มีชีวิตชุมชนไชยมนตรีนี  อาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของฝายมีชีวิตอีกหลายแห่งที่กระจายตัว
ออกไปในหลายชุมชนในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงท้าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะ
ท้าการศึกษาฝายมีชีวิตในชุมชนไชยมนตรีแห่งนี  เพราะอยากจะเห็นอยากจะทราบถึงต้นตอของพลัง
ชุมชนที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน ้า และผลกระทบที่เกิดขึ นจากการ
จัดการน ้าด้วยฝายมีชีวิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชุมชนที่ครั งหนึ่งใกล้จะแตกดับให้กลับมามีชีวิต
ได้เป็นผลส้าเร็จด้วยแรงกายแรงใจของคนในชุมชนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research) 

1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของฝายมีชีวิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทของชุมชนไชยมนตรี 
2 เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการสร้างฝาย

มีชีวิต 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ฝายกั นน ้า ฝายมีชีวิต ทั งในเนื อหา
ที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา รูปแบบ การท้างาน โทษและคุณประโยชน์ และจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ พลวัติของชุมชนใน การจัดการทรัพยากร สถานการณ์ในประเทศไทย ของ 
จามะรี เชียงทอง และคณะ, หนังสือ ทรัพยากรน ้าฝายมีชีวิต ของ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
นครศรีธรรมราช ฯลฯ 

2 ศึกษาภาคสนาม โดยการส้ารวจทางกายภาพหมู่บ้านที่ตั งฝายในพื นที่ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ้านวน 1 แห่ง คือ พื นที่ ม.1 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นฝายมี
ชีวิตฝายแรก ๆ ที่ถูกสร้างขึ น และตั งอยู่บนคลองท่าดี คลองสายส้าคัญที่น้าน ้าจากต้นน ้าที่เกิดจาก
เทือกเขาหลวง ที่ไหลผ่าน อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ลงสู่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

การสัมภาษณ์บุคคล ผู้ศึกษาได้ก้าหนดกลุ่มประชากรไว้ 2 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื นที่และ
บุคคลภายนอก ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต โดยด้าเนินกระบวนการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เนื่องจากผู้ศึกษามีข้อจ้ากัดในเรื่องของระยะเวลาการศึกษา จึงใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือการสัมภาษณ์โดยก้าหนดตัวผู้ตอบเป็นแบบเฉพาะเจาะจง 
เพราะผู้ตอบเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ศึกษา ซึ่งบุคคลประเภทนี เรียกว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ อันเป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเอง 
เพ่ือที่จะได้น้าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมาด้าเนินการประมวลผลข้อมูลอันน้าไปสู่
ข้อค้นพบต่อไป 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มชาวบ้านในพื นที่สร้างฝายมีชีวิต จ้านวน 15 คน โดยใช้การสัมภาษณ์จาก
การเตรียมค้าถามไว้ล่วงหน้า การเลือกสัมภาษณ์ชาวบ้านนั น เนื่องจากชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับ
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ผลกระทบโดยตรงจากการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ฝายมีชีวิตในการจัดการน ้า และเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างชัดเจนตั งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั งนี แม้ว่าจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยใน
ชุมชนเดียวกัน แต่จากประสบการณ์เฉพาะตัวของชาวบ้านแต่ละคนจะท้าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
และกระบวนการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมที่หลากหลาย อีกทั งยังได้เห็นความคิดเห็นของชาวบ้านที่มี
ต่อต้นเหตุของปัญหา และผลกระทบของฝายมีชีวิตที่มีต่อชุมชนอีกด้วย 

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวข้อง จ้านวน 15 คน โดยเลือกสัมภาษณ์กลุ่ม
คนที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงต่อการสร้างฝายมีชีวิตในท้องถิ่น เช่น กลุ่ มวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นผู้คิดค้นพัฒนา ฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการน ้าหลักที่ชาวบ้าน
ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกลุ่มภาครัฐที่เข้าไปมีช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างฝายมีชีวิตทั งในด้านสิ่งของ 
ก้าลังทรัพย์ และก้าลังคน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น โดยจะเลือกใช้ค้าถามที่เตรียมไว้เฉพาะส้าหรับแต่ละกลุ่ม เนื่องจากบทบาทและมุมมองที่
แตกต่างกันของพวกเขา 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ฝายมีชีวิต: การจัดการทรัพยากรน ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการการสร้างฝายมีชีวิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวมถึงศึกษาผลกระทบของการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ฝายมี
ชีวิตเป็นเครื่องมือในการจัดการน ้า โดยมีการรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และน้าเสนอ
ข้อมูล สามารถแบ่งขั นตอนได้ดังนี  

1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ส้าหรับการก้าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดยการ
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสารนั น โดยเบื องต้นผู้ ศึกษาได้
ด้าเนินการโดยใช้กระบวนการศึกษา ตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ ปัญหาในการจัดการน ้าในประเทศไทย และ
กระบวนการการจัดการน ้าของฝายมีชีวิต  

2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการท้างานภาคสนามทางมานุษยวิทยาด้วย
วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ผ่านการสัมภาษณ์บุคคล 2 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื นที่สร้างฝาย 
และองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิด
กว้าง 

3 การจ้าแนกและการวิเคราะห์ เป็นการรวบรวมและจ้าแนกข้อมูลเพ่ือท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 

 
สถานที่ในการศึกษา 

พื นที่ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 สามารถท้าความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วม จากการ
สร้างฝายมีชีวิต ต่อชุมชน 

2 สามารถท้าความเข้าใจถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
ผ่านการสร้างฝายมีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์  

การบริหารจัดการทรัพยากรน  า หมายถึง การด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้า เพ่ือจัดหา จัดสรร ใช้ทรัพยากรน ้า ไปจนถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และแก้ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรน ้า (บุญชัย งามวิโรจน์ และคณะ, 2551 : 15) 

ฝายชะลอน  า หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ นเพ่ือปิดทางน ้าที่อาจเป็นร่องน ้ากัดเซาะล้าห้วย 
ล้าธารขนาดเล็ก บริเวณป่าต้นน ้าของลุ่มน ้าต่างๆ โดยท้าหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน ้าให้ช้า
ลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน ้าลดลง ช่วยเพ่ิมปริมาณ
น ้าในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื นเขินของแหล่งน ้าชั นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการ
เก็บกักอินทรียวัตถุไว้ในในแหล่งน ้าให้เพิ่มปริมาณมากขึ น รวมทั งช่วยเพ่ิมความชุ่มชื่นให้กับดินของป่า
ต้นน ้าที่ทุกสายน ้าไหลผ่าน (สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, ม.ป.ป. : 2) 

ฝายแม้ว หมายถึง ฝายแม้วเป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชด้าริ เกี่ยวกับวิศวกรรม
แบบพื นบ้านในการจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นฝายชะลอน ้าขนาดเล็กกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง 
ที่สร้างขึ นโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากในท้องถิ่นเช่น กิ่งไม้ ก้อนหิน เป็นต้น เพ่ือกั นชะลอน ้าในล้าธาร
หรือทางน ้าเล็ก ๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื นที่นานพอที่จะให้พื นที่โดยรอบได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการ
ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ น 
 ฝายมีชีวิต หมายถึง สิ่งก่อสร้างซึ่งมีต้นแบบการพัฒนามาจาก ฝายชะลอน ้า ตามแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นกระบวนการให้ชุมชนลุกขึ นมาเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรน ้าของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน 
จนชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรน ้าและก้าหนดทิศทางเองได้ อีกทั งยังมีแผนการจัดการอย่างเป็น

ระยะเวลา ขั นตอนการด าเนินงาน 
24 พฤศจิกายน 2561 เสนอหัวข้อเรื่องจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง ทั งจากบทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงสื่อออนไลน์ 

กันยายน 2561-มกราคม 2562 เก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากภาคสนามน้าข้อมูลที่มีมา
วิเคราะห์และท้าความเข้าใจ 

มกราคม 2562 เรียบเรียงข้อมูลการลงพื นที่ภาคสนาม 
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ระบบ โดยมีภาคีเครือข่ายภายนอกเป็นพ่ีเลี ยงสนับสนุน (วุฒิอาสาธนาคารสมองนครศรีธรรมราช , 
2559) 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (Review of related literature)  
 
ในบทนี ผู้ศึกษาได้น้าเสนอถึงแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

เรื่อง ผลกระทบของการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ฝายมีชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ใช้แนวคิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

 
แนวคิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
ประวัติทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
Nancy Roberts (2017) กล่าวว่า แนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีที่มาเป็นเวลา

ยาวนาน บันทึกลายลักษณ์อักษรของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั นมาจากนครรัฐในกรีก และหนึ่ง
ในนั นคือ Ecclesia of Athens ซ่ึง Ecclesia คือการรวมตัวที่เปิดให้ชายชาวเอเธนส์ที่มีอายุ 18 ปี ขึ น
ไป เพ่ือการอภิปรายแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน และการตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตยเพ่ือก้าหนด
นโยบายของรัฐ จะมีการตรวจสอบโดย council of 500 ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกมาท้า
หน้าที่ตรวจสอบนโยบายดังกล่าวร่วมกับสภาของรัฐ 

ในยุคกลาง หลังจากการเสื่อมอ้านาจและดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ
โรมันได้แตกออกเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ กลุ่มช่างฝีมือท้องถิ่นได้รวมตัวจัดตั งสมาคมเพ่ือควบคุมบริบท
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ สมาคมเหล่านี มีระบบการการเลือกคณะผู้น้าผ่านพิธี
กรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิก ขณะที่ประชาชนภายนอกและกลุ่มอาสาสมัครที่มีบทบาท
เกี่ยวกับการสนับสนุนในด้านการเงิน การศึกษา และอ่ืน ๆ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าวได้ในขอบเขตที่จ้ากัด ก่อนที่การมีส่วนร่วมของประชาชนได้กลับมามีบทบาทอีกครั งในรัฐของ
ประเทศอิตาลียุคเรเนสซองส์ การรวมกลุ่มของประชาชนในเขตชุมชนของอังกฤษ และในเขตปกครอง
เล็ก ๆ ของชาวสวิสบางแห่งในศตวรรษที่เก้า และในการปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 13 

เวอร์จิเนีย และนิวอิงแลนด์ หรืออาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาได้เริ่มกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ตั งอยู่บนฐานของกฎบัตรแมกนา คาร์ตา ปี ค.ศ. 1215 ซึ่งได้รับรองการ
ด้าเนินการต่าง ๆ ที่เกิดจากประชาชนและการปกครองตนเองของกลุ่มบุคคลทางศาสนาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยประชาชนในรัฐเวอร์จิเนียได้มีการรวมตัวใน ค.ศ. 1619 เพ่ือผ่านกฎหมายบังคับใช้ 
ขณะที่กลุ่มผู้แสวงบุญได้สร้างรัฐบาลของพวกเขาเมื่อผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จ้านวน 41 คน ได้ไป
พบกันบนเรือ Mayflower และรัฐอาณานิคมของอังกฤษก็ได้จัดการประชุมเมืองซึ่งอนุญาตให้
พลเมืองเพศชายผิวขาวที่บรรลุนิติภาวะและถือครองทรัพย์สิน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนด
นโยบายของเมือง ถึงแม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้น้าชุมชน รัฐบาลประจ้าเมืองก็
ยังคงความเป็นประชาธิปไตยในเชิงโครงสร้างและมุ่งเน้นไปที่ย่านชุมชนในเชิงปฎิบัติ นอกจากนี แล้ว
ยังปรากฏบริบทการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในสังคมอ่ืน ๆ เช่น คนพื นเมืองอเมริกัน ซึ่งจะด้าเนินการ
ตัดสินใจครั งส้าคัญในการประชุมของสภานักรบที่สมาชิกทุกคนต้องมาพร้อมหน้า และกลุ่มผู้ตั งถิ่น
ฐานชาวสเปนที่ใช้ cabildo abierto หรือ open council ซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองเพศชายที่เป็น
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เจ้าของทรัพย์สินในตัวเมืองและขุนนางที่ได้รับการแต่งตั งโดยกษัตริย์สามารถเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการเมืองของตนเองได้ หรือจากกลุ่มคนอเมริกันผิวด้าที่คุ้นเคยกับการรวมตัวของคนใน
ชุมชนเพ่ือการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม 

เริ่มต้นจากการขึ นรับต้าแหน่งประธานาธิบดีของประธานาธิบดี Andrew Jackson ใน
ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดการด้าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางทั งในระดับมลรัฐ
และระดับประเทศ คุณสมบัติที่จ้าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการได้ลดระดับลง กลุ่ม
พลเมืองซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เข้ามาแทนที่ชนชั นน้าในบริบทดังกล่าว  และได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของข้าราชการพลเรือน ทว่าเมื่อพื นที่ในตัวเมืองได้มีการพัฒนามากขึ น ชนชั นน้า
ทางสังคม เช่น นักการเมือง มีอ้านาจมากขึ นและได้ละเลยการมีส่วนร่วมของพลเมืองในพื นที่ เพ่ือ
รับมือกับปัญหามากมายในเมืองใหญ่ที่ไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐ ประชาชนได้หันไปพ่ึงพิงองค์กร
ทางศาสนา องค์กรการกุศล และสหภาพแรงงาน เป็นต้น ขณะที่ชนบทได้พัฒนาองค์การ
สาธารณประโยชน์ของตนขึ น เช่น National Grange หลังจากนั น กฎหมาย Morrill Act ค.ศ. 1862 
และ 1890 ได้ก้าหนดให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับที่ดินสาธารณะสนับสนุนการเกษตรกรรมและเริ่ มการ
สาธิตในพื นที่ ซึ่ง The Cooperative Extension Service ได้ถูกตั งขึ นในปี ค.ศ. 1914 เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่รัฐในเขตต่าง ๆ สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรและครอบครัว ซึ่งในการท้างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนท้องถิ่นจะต้องยอมรับในแผนงานที่ได้รับและน้าแผนงานนั นไปใช้  

ในช่วง 30 ปีแรกของศตวรรษที่ 20 การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน
ได้เติบโตขึ นในหลาย ๆ ด้าน เช่น องค์การเพ่ือสาธารณประโยชน์ และ การวางแผนภาค ( regional 
planning) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในตัวเมืองด้วยการเคลื่อนไหวออกแบบชุมชนเมือง
ที่น่าอยู่และการก้าจัดชุมชนแออัดในตัวเมือง ในขณะเดียวกันองค์กรทางชาติพันธุ์ท้องถิ่นได้มีการ
จัดการร่วมกับกับกรมอินเดียนแดงและกระทรวงสุขภาพแผนกอินเดียแดง ต่อมาสมาคมเกษตรกรได้
ก้าหนดโควตาและท้าการตัดสินใจในแผนงานทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกับนโยบายความหวังใหม่ 
(New Deal) ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่้า 
โดยท้าให้แรงงานกับเจ้าของอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียว (Cunningham, 1972 อ้างถึงใน 
Nancy Roberts, 2017 : 9-10) 

เมื่อสงครามโลกครั งที่ 2 สิ นสุด รัฐบาลกลางได้หันกลับไปสู่บทบาทของการเป็นผู้น้าทั งใน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งได้ถูกสร้างขึ นในปี ค.ศ. 1930 ท้าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับการ
สนับสนุนมากขึ น อย่างน้อยก็ในหน้าเอกสาร บทบัญญัติโรงเรือนปี ค.ศ.1949 (The Housing Act) 
ก้าหนดให้การเข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงตัวเมืองต้องผ่านประชาพิจารณ์ ขณะที่พระราชบัญญัติ
โรงเรือนปี ค.ศ.1954 และโครงการสาธิตการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชน ( Juvenile 
Delinquency Demonstration Projects) ก้าหนดให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยพลเมืองชั นน้าจากทั่วทั งตัวเมือง และบทบัญญัติการปรับปรุงเมืองปี ค.ศ.
1954 (The Urban Renewal Act) ได้อนุมัติการเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมืองและเรียกร้องให้จัดตั ง
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาโดยมีผู้น้าพลเมืองเป็นสมาชิก เช่น นักพัฒนา พนักงานธนาคาร และ
ผู้รับเหมา ซึ่งสามารถท้าให้ การพัฒนา ประสบผลส้าเร็จได้  แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการ
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พัฒนาเหล่านั นก็ขึ นอยู่กับความสามารถในการชี น้าของพลเมืองชั นน้าเป็นส่วนมาก ขณะที่พลเมืองใน
พื นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมีบทบาทท่ีจ้ากัด 

แผนการต่อสู้ความยากจนของคนในชาติ (The War on Poverty) ในปี ค.ศ. 1960 ท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของพลเมืองที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดย
บทบัญญัติการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจปี ค.ศ. 1964 (The Economic Opportunity Act) ได้สร้าง
แผนปฏิบัติการชุมชน (Community Action Program) ซึ่งประกอบด้วย การโต้เถียงในเรื่องขีดจ้ากัด
ในการมีส่วนร่วมที่ถึงแม้เรื่องนี จะไม่ได้มีการอธิบายถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริง แต่ก็เกิดการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนขึ นหลายกลุ่ม เช่น การเคลื่อนไหว
เพ่ือสิทธิพลเมือง ที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตย และแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
คนที่ท้างานใน National Service Corps ซึ่งเชื่อมั่นว่าประชาชนด้อยโอกาสควรจะสามารถมีสิทธิมี
เสียงในการก้าหนดแผนการและตรวจสอบดูแลโครงการของท้องถิ่น และกลุ่มอ้านาจทางการเมืองของ 
Robert Kennedy และทีมงานอายุเยาว์ของเขาก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมของกลุ่มคนยากจนด้อยโอกาส โดยนโยบายที่ประกาศใช้ได้พยายามให้ทั งประชาชนเจ้าของ
พื นที่และสมาชิกในกลุ่มของเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งการมีส่วนร่วมของพวกเขาได้กลายเป็น 
สมาคมปฎิบัติการชุมชนโดยไม่แสวงหาผลก้าไร (Community Action Agencies) อีกทั งโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน (Head Start) และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) ของ
รัฐบาลก็สามารถดึงดูดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นที่ยากจนในการพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงการ ซึ่งในบรรดาโครงการทั งหมด กลุ่มของผู้ที่เข้ามามีบทบาทได้เปลี่ยนไปจากคนขาวที่
ร่้ารวยไปสู่กลุ่มคนชนชั นล่างและกลุ่มคนส่วนน้อยชายขอบของสังคม ดังเช่นกรณี แผนปฏิบัติการ
ชุมชน แนวทางการด้าเนินการได้ก้าหนดไว้ว่า สามในสิบของคณะกรรมการจะต้องเป็นตัวแทนของ
พลเมืองที่ยากจน (Stenberg, 1972 อ้างถึงใน Nancy Roberts, 2017 : 9-10) 

รูปแบบของการมีส่วนร่วมได้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั งในโครงการเมืองต้นแบบ (Model Cities 
Program) ตามบทบัญญัติการสาธิตตัวเมืองและการพัฒนามหานครปี ค.ศ. 1966 (Demonstrations 
Cities and Metropolitan Development Act) ซึ่งผสมผสานการปรับปรุงเมืองเข้ากับแผนการต่อสู้
ความยากจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางการเมืองจากผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติปี 
ค.ศ. 1964 โดยจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองในวงกว้าง แต่อ้านาจที่แท้จริงจะอยู่กับสถาบัน
ท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมปรับแก้โครงการตามความจ้าเป็น ในเวลาต่อมาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามข้อบังคับทางกฎหมายได้ถูกแทนที่ด้วยการให้โอกาสที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองจากผลของบทบัญญัติการพัฒนาโรงเรือนและชุมชนปี ค.ศ. 1974 (Housing and 
Community Development Act) และนโยบายการกระตุ้นมวลชนในบทบัญญัติการบริหารจัดการ
พื นที่ชายฝั่ง ค.ศ. 1972 (Coastal Zone Management Act) ต่อมาบทบัญญัตินโยบายสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติปี ค.ศ. 1969 (The National Environmental Policy Act) ได้ก้าหนดให้สภาการควบคุม
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางต้องปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาของพลเมืองในการควบคุม
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบจากข้อบังคับทางกฎหมายไปสู่การมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม แต่ ค.ศ.1970 ได้เกิดการเติบโตเป็นอย่างมากของการมีส่วนร่วมของพลเมือง บทบัญญัติ
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คณะกรรมการที่ปรึกษาสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1972 (The Federal Advisory Committee Act) มี
ความต้องการคณะที่ปรึกษาพลเมืองส้าหรับรัฐบาลสหรัฐและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัด
ระเบียบผลประโยชน์ การสัมมนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในนโยบายรัฐได้รับตัวเลขทาง
สถิติที่ดี 137 (61%) ใน 226 ของโครงการการมีส่วนร่วมที่ด้าเนินการอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐได้ถูกสร้างขึ นในช่วงเวลานี เอง และความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีเกี่ยวกับ
ความต้องการขึ นพื นฐานและคุณภาพชีวิตได้ขยายตัวมากขึ นในช่วงยี่สิบปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 
เสียงสะท้อนของกลุ่มคนจากหลายสาขาอาชีพอย่าง นักศึกษา สมาชิกสหภาพแรงงาน คนผิวขาวชน
ชั นกลาง เจ้าหน้าที่รัฐบาล นักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมผู้สนับสนุนสิทธิสตรี และผู้บริโภคต่างสนับสนุน
การเคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่งความต้องการในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเหล่านี ในการเข้าไปมี
บทบาทในการตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตัวพวกเขาเอง ก็ไม่มีทีท่าจะลดน้อยลงเลยแม้แต่ใน
ปัจจุบัน (Nancy Roberts, 2017) 

โดยสรุป การมีส่วนร่วมมีรากเหง้าสืบสานมาจากยุคกรีกโบราณ ยุคอาณานิคมนิวอิงแลนด์ 
และสืบทอดต่อมาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อน ค.ศ. 1960 กระบวนการและขั นตอนการปฏิบัติงานของ
รัฐบาลถูกสร้างขึ นมาเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมจากภายนอก ต่อมาในช่วงกลาง ค.ศ. 
1960 การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้ถูกก่อตั งหน่วยงานในการอย่างเป็นทางการภายใต้นโยบาย
สร้างความยิ่งใหญ่ (Great Society programs) ของประธานาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน ส้าหรับ
ประเทศไทยนั น แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เข้ามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศ ตั งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุ่งเน้นคนเป็นส้าคัญมากกว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่างมาเป็นจากระดับล่างขึ นบน 
(สุธี วรประดิษฐ์, 2555)  

 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 
จินตวีร์ เกษมศุข (2561) กล่าวว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือว่าเป็นตัวอย่าง

แนวคิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกใน
สังคมหรือชุมชนให้เป็นไปได้โดยสะดวกขึ น ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง จะเกิดขึ นได้ หากสมาชิกของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชนนี  จะเป็นพลังชุมชนที่ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
การพัฒนาของชุมชนในแต่ละขั นตอนให้บรรลุเป้าหมาย 

Cohen and Uphoff (1981 อ้างถึงใน นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ, 2556 : 7-8) กล่าวถึง การมี
ส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั นตอนการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้พียงอย่างเดียว ยัง
ใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั นตอนการปฎิบัติการด้วยการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่อง
ผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั นเกี่ยวข้องเกือบ
โดยตรงกับการปฎิบัติ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั น
เป็นผลมาจากขั นตอนการตัดสินใจแล้วทั งสิ น นอกจากนี ยังมีผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล และ
การปฎิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดยมีแนวคิดว่าการมีส่วนร่วมมี 4 ขั นตอน คือ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฎิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมี
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ส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั นตอนมีความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ขั นตอนการตัดสินใจ
เป็นประการส้าคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั นมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่มี
บทบาทในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าก้าหนดให้ประชาชนปฎิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเรื่อง
ของประชาชนที่คิด 

James L. Creighton (2005) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ความกังวล 
ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการในการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการการสื่อสารแบบสองทางซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจที่ดีขึ นโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชน โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีความหมายเพียงการได้รับข้อมูลจากภาครัฐ ต้อง
มีการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างองค์กรที่เป็นผู้ตัดสินใจและประชาชนที่ต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วม และ
ประชาชนเหล่านั นจะต้องมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ถูกสร้างขึ น 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548 อ้างถึงใน สมเกียรติ นากระโทก, 2557 : 63) 
กล่าวถงึ การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะ และ
มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง นอกจากจะช่วย
ให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ สอดรับกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมากขึ นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบค้าถามของประชาชนได้ (accountability) 
อีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มากขึ น 

ทศพล สมพงษ์ (2557 อ้างถึงใน สมเกียรติ นากระโทก, 2557 : 64) ได้สรุปความหมายของ
การมีส่วนร่วมของพลเมืองไว้ในหนังสือการพัฒนาโครงการเชิงรุกเพ่ือพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองว่า 
พลเมืองที่มีส่วนร่วม (participatory citizen) เป็นพลเมืองที่เข้าร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
ต้องมีส่วนร่วมและเป็นผู้น้าในการวางระบบโครงสร้างของสังคม พฤติกรรมที่แสดงออกคือ เป็น
สมาชิกขององค์การที่กระตือรือร้นแก้ปัญหาสังคมและมีความมุ่งมั่นตั งใจที่จะพัฒนา เข้าร่วมในการ
จัดการชุมชนให้ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี ยังเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท้างานของ
รัฐและรู้วิธีการท้างานอย่างเชื่อมโยงระหว่างพลเมืองกับรัฐ 

อรทัย ก๊กผล (2552 อ้างถึงใน สิทธิโชค เดชภิบาล, 2554 : 12) กล่าวว่า ความหมายของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ในปัจจุบันสังคมให้ความส้าคัญกับประชาธิปไตย
ทางตรงและประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ น การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก้าหนดกฎเกณฑ์ นโยบายกระบวนการบริหารและตัดสินใจ
ของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั งนี  ต้องอยู่บนพื นฐานของการ
ที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท้า และมีความเต็มใจที่จะ
เข้าร่วมต่อกิจกรรมนั น ๆ โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่าง
ครบวงจรตั งแต่ต้นจนถึงสิ นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั งเดียว ตัวอย่างเช่น ในการ
แก้ปัญหาของชุมชนควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั งแต่ต้นจนจบ ดังนี  
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(1) เริ่มตั งแต่การเกิดจิตส้านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 

(2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่ เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล้าดับ
ความส้าคัญของเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

(3) ร่วมกันวางแผนการด้าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร 
ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณจากท่ีใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

(4) ร่วมด้าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก้าลังความรู้และ
ความสามารถของตนเอง 

(5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท้างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถ
ส้าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

(6) ร่วมกันรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่ อมที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ้าเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็น
ความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ นก็ได้ 

 
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ธนวัฒน์ ค้าภีลานนท์ (2550) กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 

(2545-2549) เป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญของ การวางแผนพัฒนาประเทศทั งในด้านกระบวนการที่ให้
ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและด้านแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนมามุ่งเน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมที่
มีกระบวนการพัฒนาเชื่อมโยงกันในทุกเรื่อง และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมในทุก
ขั นตอนของการพัฒนา ซึ่งนับเป็นผลส้าเร็จประการส้าคัญที่สามารถพัฒนาสังคมไปสู่ สังคมคุณภาพ 
ได้ 

Igor BAJOK, Mirna JUSIC, and others (2012) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตัดสินใจควรจะมีอิทธิพลอย่างแท้จริงในการก้าหนดนโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเปรียบเสมือนตัวแทนหลักการขั นพื นฐานของคณะบริหารยุโรป
ในการจัดการกับปัญหาของสาธารณชน (European administration of public affairs) ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนสามารถส่งผลกระทบในด้านบวกต่อโครงการ การก้าหนดกฎเกณฑ์ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสิ่งที่มีความหมาย กล่าวคือ กระบวนการนั นจะต้องจุดประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังนั นเพื่อการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จ้าเป็นจะต้องค้านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การเข้าไปมีส่วนร่วมนั น ซึ่งจะสามารถประสบความส้าเร็จได้ด้วยกระบวนการเหล่านี  

(1) มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนในการมีส่วนร่วม เป็นความจ้าเป็นที่จะต้องท้าให้แน่ใจว่าไม่มีความ
เข้าใจผิดหรือความก้ากวมในขอบเขตการมีส่วนร่วม ทั งในบริบทของปัญหา ปัญหาที่คาดว่าจะพบ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและผลลัพธ์นั นจะส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐอย่างไร มีวัสดุและ
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เครื่องมือใดบ้างที่สามารถในไปใช้ในกระบวนการ ซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องมีการท้าความ
เข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ 

(2) จุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมและการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นส้าคัญต่าง ๆ จะต้องมี
การประกาศและอธิบายอย่างโปร่งใส เพ่ือให้กลุ่มผู้ที่สนใจทั งหมดสามารถด้าเนินการอย่างมีคุณภาพ
ในกระบวนการตัดสินใจ 

(3) เพ่ือการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นเรื่องจ้าเป็นที่จะนิยามทางเลือกและ
ขอบเขตของอิทธิพลของประชาชน และพิจารณาว่าผลของการมีส่วนร่วมนั นจะส่งผลเกี่ยวพันหรือไม่
อย่างไรเพ่ือการหลีกเลี่ยงการคาดหวังที่ไม่เป็นจริงของประชาชน ประชาชนจึงควรจะท้าความเข้าใจ
กระบวนการนั นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการว่า ผลของกระบวนการนั นจะถูกน้ามาใช้อย่างไรและจะ
ส่งผลต่อนโยบายสาธารณะอย่างไร 

(4) การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องไม่ด้าเนินการตามแบบ กล่าวคือ จะต้องไม่ถูกใช้เพ่ือ
การท้าให้การตัดสินใจที่ได้ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าถูกต้องตามกฎหมาย และในกรณีที่การท้าตามการ
เสนอแนะของประชาชนเป็นไปอย่างไม่จริงใจ 

 
รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphof (1977) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการแบ่ง

ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-making) การมีส่วนร่วมในลักษณะนี มี

ศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างความคิด ประเมินถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ แล้วตัดสินใจเลือกจากทางเลือกที่มี
อยู่และการก้าหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจนั นประกอบด้วย 3 ขั นตอน คือ การริเริ่มตัดสินใจ ด้าเนินการตัดสินใจ และ
ตัดสินใจลงมือปฎิบัติ 

การริเริ่มตัดสินใจ เริ่มต้นตรวจสอบท้าความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนท้องถิ่น 
และวิธีการที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงความต้องการเหล่านั นผ่านการมีส่วนร่วม ซึ่งในโครงการ
ส่วนมากขั นตอนนี เป็นขั นตอนที่ส้าคัญที่สุด การตัดสินใจและสมมติฐานขั นต้นในขณะที่โครงการยังคง
อยู่ในการพิจารณาและวางแผน (gleam in the eye) ท้าให้โครงการเกิดเป็นรูปธรรมและก้าจัด
ทางเลือกจ้านวนมากออกจากกระบวนการตัดสินใจที่จะตามมา 

ดังนั นการริเริ่มตัดสินใจซึ่งถูกให้ความหมายว่าเป็น การระบุโครงการ จึงจ้าเป็นที่จะต้องได้รับ
ความใส่ใจและพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ซึ่งการมีส่วนร่วมตั งแต่ช่วงเริ่มแรกนี สามารถให้ข้อมูลที่ส้าคัญของ
ท้องถิ่นและหลีกเลี่ยงการท้าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงบริบทของปัญหาและกระบวนการที่จะถูก
น้ามาใช้เพ่ือการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการริเริ่มตัดสินใจซึ่งประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วม ได้แก่ โครงการควรด้าเนินการหรือไม่ หากจะด้าเนินการควรจะเริ่มจากที่ไหน ทุนและแรงงาน
สามารถหามาได้ด้วยวิธีการใดบ้าง ปัจเจกชนและกลุ่มคนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการได้
อย่างไร คุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น ขณะเดียวกันประชาชนท้องถิ่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การริเริ่มตัดสินใจก็อาจได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมเมื่อโครงการได้เริ่มต้นไปแล้ว มีหลักฐานบาง
ประการที่ระบุให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในขั นตอนการตัดสินใจลงมือปฎิบัติที่เกิดขึ นหลังจากที่ได้มีการ
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ตัดสินใจขั นต้นไปแล้วนั น อาจจะส่งผลต่อความส้าเร็จของโครงการมากกว่าการมีส่วนร่วมในการริเริ่ม
ตัดสินใจ เพราะมีโอกาสมากมายที่จะเสาะแสวงหาความต้องการใหม่ ๆ และด้าเนินโครงการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบไปด้วย การสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความช่วยเหลือ 

การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรสามารถกระท้าได้ในหลายรูปแบบ เช่น แรงงาน เงินตรา 
วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูล ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส้าคัญต่อโครงการที่ต้องการรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ในองค์กรเพื่อพัฒนา ในการมีส่วนร่วมลักษณะนี  ประชาชนท้องถิ่นจะเป็นแรงงานในการขุดบ่อน ้า ให้
ที่ดินส้าหรับการสร้างโรงเรียน บริจาคท่อนซุงส้าหรับการสร้างศูนย์การรักษา บริจาคอุปกรณ์ส้าหรับ
การการท้างานบนถนนชุมชน เงินเพ่ือสนับสนุนคลังเก็บผลผลิตของชุมชนหรือข้อมูลที่ส้าคัญ เช่น 
ปัญหาจากแมลงศตรูพืช แหล่งอาหาร การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในเชิง 3 มิติ จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากร เป็นเรื่องส้าคัญมากที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุน พวกเขาเข้ามาสนับสนุน
ได้อย่างไร โดยสมัครใจ เป็นการตอบแทน หรือจากการบีบบังคับ ระดับที่พวกเขาให้บริจาคไว้เป็น
รายบุคคลหรือส่วนรวมและการบริจาคนั นเกิดขึ นแบบต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งค้าถามเหล่านี เป็นค้าถามที่
ส้าคัญมากเนื่องจากการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรสามารถก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและการแสวง
ประโยชน์ได้บ่อยครั ง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการและการประสานงาน เป็นหนทางที่ 2 ที่ประชาชน
ท้องถิ่นจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฎิบัติได้ โดยพวกเขาอาจจะมีส่วนร่วมในฐานะลูกจ้าง 
สมาชิกที่ปรึกษาโครงการหรือคณะผู้ตัดสินใจ อีกทั งพวกเขายังอาจจะเป็นสมาชิกขององค์กร
อาสาสมัครซึ่งมีบทบาทในการประสานงานกิจกรรมของพวกเขากับโครงการ การให้ประชาชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการและประสานงาน ไม่เพียงแต่โครงการนั นจะเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองของ
คนในท้องถิ่นโดยการฝึกอบรมทักษะ แต่ยังจะได้รับข้อมูลภายในเกี่ยวกับปัญหาในท้องถิ่นและ
ข้อจ้ากัดที่มีผลต่อโครงการ 

(3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุคือสินค้าเอกชน ซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมขึ นของการบริโภค รายได้ 
หรือทรัพย์สิน การบริโภคที่เพ่ิมขึ นอาจเป็นผลที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ น และการ
เพ่ิมขึ นของรายได้เป็นผลมาจากการขายผลผลิตส่วนเกิน ขณะที่การเพ่ิมขึ นของทรัพย์สินสามารถ
พิจารณาได้จากการเพ่ิมขึ นของที่ดิน ปศุสัตว์อุปกรณ์เครื่องใช้เงินเก็บ เป็นต้น เช่นเดียวกับลักษณะอ่ืน 
ๆ ของการมีส่วนร่วมที่ได้พูดถึงไปแล้ว นับเป็นเรื่องส้าคัญที่จะจัดแบ่งประเภทของข้อมูลผลประโยชน์
ด้านวัตถุท่ีได้รวบรวมมาด้วยการวิเคราะห์ว่า ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมและด้าเนินการด้วยกระบวนการใด 

ผลประโยชน์ทางด้านสังคมคือสินค้าสาธารณะ มักจะอยู่ในรูปของการให้บริการหรือสิ่ง
อ้านวยความสะดวก เช่น โรงเรียน คลินิกสุขภาพ ระบบจัดการน ้า บ้านเรือน  หรือถนนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ น โครงการพัฒนาชนบทถูกสร้างขึ นโดยมุ่งเน้นให้มีความกลมกลืนกับชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มที่มีฐานะยากจนซึ่งจะมีความจ้าเป็นมากขึ นในการมีส่วนร่วมใน
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การประเมินผลประโยชน์ดังกล่าว โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปริมาณ การแจกจ่าย และคุณภาพ
ของการบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกเหล่านี  

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล มักจะไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นรายบุคคลแม้ว่าจะเป็นที่ต้องการอย่าง
มาก แต่มักจะได้รับในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือภาคส่วนซึ่งมีอ้านาจทางสังคมและการเมืองผ่านการ
ด้าเนินโครงการ โคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ นิยามบริบทเหล่านี ว่าเป็น ผลประโยชน์ส่วนบุคคล เพ่ือ
จ้าแนกความแตกต่างออกจากผลประโยชน์ทางด้าน วัตถุ และ สังคม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริบทนี 
จะต้องเป็นเหตุหรือผลที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลเสมอไป ในหลายโครงการที่สร้างผลประโยชน์ใน
ลักษณะนี ได้ส้าเร็จมีตัวแปรสามประการที่ส้าคัญคือ ความเชื่อมั่นในตนเอง อ้านาจทางการเมือง และ
ความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพ (sense of efficacy) 

(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ
การด้าเนินกิจกรรมทั งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

ในการประเมินผลโครงการนั นสามารถด้าเนินการได้ทั งทางตรงและทางอ้อม หากมี
กระบวนการทบทวนตรวจสอบอย่างเป็นทางการเกิดขึ น จะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ
ดังกล่าว มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ใช้วิธีการใดเพ่ือให้บรรลุถึงข้อเสนอแนะที่ได้วางเอาไว้ เป็น
ต้น หากมีเพียงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ บริบทที่ได้กล่าวมาก็ยังคง
เป็นข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการตรวจสอบ นอกจากจะมีการก้าหนดไว้ตั งแต่การวางแผนโครงการว่า จะไม่มี
การตรวจสอบทั งในทางตรงและทางอ้อมว่าประชาชนท้องถิ่นหรือผู้น้าประชาชนท้องถิ่นสามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการนี ได้ เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณประจ้าปีซึ่งท้า
ให้บรรลุจุดประสงค์ของการประเมินผล แต่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว 

มีความเป็นไปได้ว่าความพยายามและการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการประเมินผล
โครงการจะเกิดขึ นผ่านกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจจะเป็นเป็นการแต่งตั ง
เจ้าหน้าที่พนักงาน เช่น สมาชิกของรัฐสภา ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนท้องถิ่นหรือผู้น้าชุมชนสามารถ
ร้องเรียนหรือเสนอแนะได้ การมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ในการตั งทั งในระดับชุมชน เมือง หรือประเทศ 
อาจจะส่งผลทั งในด้านบวกหรือด้านลบต่อการประเมินผลโครงการเพ่ือป้อนเข้าสู่กระบวนการสร้าง
นโยบาย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมักจะเป็นเพียงการสะท้อนถึงความไม่พอใจหรือความพอใจอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อสิ่งที่โครงการประสบความส้าเร็จ 

หากไม่มีกระบวนการที่เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมอยู่เลย ประชาชนท้องถิ่นหรือผู้น้าชุมชน
สามารถใช้วิธีการโน้มน้าวความคิดผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ สันนิบาตชาวนา เป็นต้น เพ่ือส่งต่อ
ความต้องการของพวกเขาสู่โครงการหรือรัฐบาล นอกจากนี แล้ว หากประชาชนท้องถิ่นมีความไม่
พอใจต่อการด้าเนินงานดังกล่าวมากพอ ยังอาจมีการประท้วงหรือการต่อต้านเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐหัน
มาให้ความสนใจในปัญหาของพวกเขา ต้องยอมรับว่าการใช้ความรุนแรงและความขัดแย้งที่ยาวนานก็
เกิดขึ นมาจากผลของโครงการบางโครงการ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี แล้ว พวกเขาควรศึกษาเพ่ือท้า
ความเข้าใจว่าพวกเขาได้ให้ข้อมูลส้าคัญต่อการประเมินโครงการในทางอ้อม หรือสะท้อนปัญหาอ่ืน ๆ 
ในสภาพแวดล้อมของงานหรือไม่ หากเป็นกรณีแรก บริบทและลักษณะของผู้ประท้วงควรมีการ
สอบถามข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ขณะที่ในทางอ้อม (less direct) จะเป็นการมีส่วนร่วมในการ
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ประเมินผลโครงการ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการโน้มน้าวความคิดเห็นของประชาชนโดยคาดหวังว่าจะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงโครงการที่เป็นไปได้ โดยปกติแล้วความพยายามดังกล่าวมักจะใช้ผ่านสื่อ เช่น 
จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) เพ่ือส่งเสริมความคิดเห็นในแง่บวกหรือแง่ลบต่อ
โครงการ หรือแนะน้าการปรับปรุงบางประการ ซึ่งนี่เป็นหนทางที่ยากล้าบาก แต่อาจถือได้ว่าเป็น
หนทางหนึ่งที่เป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  

 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) กล่าวว่า ปัญหาส้าคัญส้าหรับสังคมไทยคือ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ควรจะอยู่ในระดับใด เพ่ือจะได้สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมส้าหรับกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้ ตามหลักการนั นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธี 
และหลายระดับขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ นอยู่กับการที่รัฐ
หรือผู้มีอ้านาจตัดสินใจยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
กิจกรรม หรือโครงการพัฒนานั น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอ้านาจการตัดสินใจ
ของรัฐจะแปรผันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน หากประชาชนมีอิทธิพล อ้านาจต่อรองใน
กระบวนการมสี่วนร่วมมาก รัฐก็จะมีอ้านาจในการตัดสินใจที่ลดลง 

Arnstein (1969 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555 : 133) จัดระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจากระดับต่้าสุดไปสูงสุดได้ 7 ระดับ ดังแสดงในภาพต่อไปนี  
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ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ที่มา จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555) 

 
(1) ระดับการให้ข้อมูล (Informing) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ต่้าที่สุดโดยรัฐหรือเจ้าของ

โครงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ถูกคิดริเริ่มแล้ว
ประชาชนมีสิทธิเพียงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่านั น โดยไม่มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เกี่ยวข้องใด ๆ กับการตัดสินใจนั น ๆ อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียนั น เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม วิธีการให้
ข้อมูลมีได้หลายเทคนิควิธีการ เช่น การประกาศผ่านหนังสือพิมพ์  การแจกแผ่นพับ การแสดง
นิทรรศการ เป็นต้น 

(2) ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เป็นระดับที่สูงขึ น 
เมื่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลแล้ว พวกเขาก็สามารถที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหาวิเคราะห์
ความจ้าเป็นและความต้องการของกิจกรรมหรือโครงการและพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่าง 
ๆ ได้ดียิ่งขึ น โดยที่รัฐหรือผู้มีอ้านาจตัดสินใจเชิญชวนให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม หรือโครงการนั น ๆ เพ่ือให้ผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป 
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(3) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นระดับขั นที่มีการเปิดโอกาสให้มีการเจรจา
กันอย่างเป็นรูปแบบ ระหว่างผู้ก้าหนดนโยบายเจ้าของโครงการ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและ
สาธารณชนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน้าข้อมูล และผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนในประเด็น
ปัญหา ทางเลือกทางแก้ไขท่ีเกีย่วข้องกับนโยบาย/โครงการนั น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีหลักประกันว่าแนวความคิดเหล่านั นจะถูกน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อย่างเหมาะสม และมีผลต่อการตัดสินใจเพียงใด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในประเทศไทยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับนี  

(4) ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (Involvement) เป็นระดับที่เปิดโอกาส
ให้มีการสื่อสารแบบสองทาง มีขอบเขตที่กว้างขึ น มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการเปิดโอกาสให้มีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมหรือการด้าเนินโครงการ โดยเฉพาะความ
คิดเห็นที่น้าไปสู่การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการด้าเนินโครงการหรือการลดปัญหาความขัดแย้ง 
เหมาะส้าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีข้อโต้แย้งมาก วิธีการมีส่วนร่วม
ระดับนี  เช่น การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มที่ปรึกษา เป็นต้น 

(5) ระดับการร่วมด้าเนินการ (Partnership) ระดับนี ผู้มีอ้านาจตัดสินใจผู้ด้าเนินนโยบาย/
โครงการและประชาชนร่วมกันจัดท้า หรือด้าเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั น ๆ เป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือด้าเนินโครงการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ 

(6) ระดับการร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated Power) เป็น
ระดับที่ประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนกับผู้มีอ้านาจตัดสินใจ และสามารถเข้าร่วมตรวจสอบและ
ติดตามผลการด้าเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั น ๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั งไว้
หรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี จะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินนโยบายและโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เนื่องจาก
ประชาชนจะท้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ และเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลอาจอยู่ในรูปของการจัดตั งคณะกรรมการกลางที่ประกอบจากผู้มีส่วนได้เสียที่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

(7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับการมีส่วนร่วมขั นสูงสุด 
โดยประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและด้าเนินโครงการต่าง ๆ ได้เองตั งแต่ต้น โดยเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนการด้าเนินงาน 

 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
Paul Burton (2009) กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั นมีอย่างน้อย 5 

ประการ 
ประการแรก การมีส่วนร่วม เป็นวิถีทางส้าหรับประชาชนในการได้รับ รักษา หรือเพ่ิมพูน

ศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตนเองที่ไม่สามารถกระท้าได้ด้วยหนทางอ่ืน จากการสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของพวกเขาเอง ถือเป็นการได้รับการ
ยืนยันจากภาครัฐว่าประชาชนเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคมที่มีความสามารถในการสร้าง
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คุณประโยชน์คืนแก่สังคมได้ และเป็นดั่งตัวแทนส้าคัญของหลักการประชาธิปไตยที่ว่า ประชาชนทุก
คนมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งในเคสนี เป็นการกล่าวถึงความสามารถของประชาชนในการสร้าง
คุณประโยชน์แก่สังคมผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในบริบทประชาสังคม หากประชาชนถูกปฎิเสธกีดกัน
ในการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ถือเป็นข้อความอันทรงพลังที่แสดงถึงคุณค่าของพลเมืองที่มีบทบาทแน่นิ่ง
ไม่สามารถกระท้าการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ยกเว้นในช่วงเวลาของการเลือกตั งเท่านั น 

ประการที่สอง เกี่ยวข้องกับบทบาทในการพัฒนาความรู้จากการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมนั น
ในด้านหนึ่งท้าให้ประชาชนมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการควบคุมบริบทด้านต่าง ๆ 
ของชีวิตที่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส ยิ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ นเท่าไหร่พวก
เขายิ่งเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถสร้างคุณประโยชน์ในด้านใดได้บ้างและพัฒนาเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์
พร้อมมากขึ นเท่านั น นอกจากนั นประชาชนยังได้เรียนรู้ถึงความสลับซับซ้อนในการก้าหนดนโยบาย
และอุปสรรคที่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการก้าหนดนโยบายเหล่านั นต้องเผชิญ  

ประการที่สาม ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาความรู้จากการอภิปรายและตัดสินใจ
ผ่านการมีส่วนร่วม ซึ่งจะท้าให้ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิที่แท้จริงที่พวกเรามี เพราะในฐานะของ
พลเมืองที่ไม่มีความกระตือรือร้นย่อมท้าให้พวกเราต้องตกเป็นเหยื่อของผู้อ่ืน ซึ่งรวมทั งผู้ที่ถือเป็น
ตัวแทนของประชาชนที่มักจะเป็นฝ่ายกล่าวอยู่เสมอว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในฐานะของพลเมืองที่
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม พวกเราจะสามารถคิดได้อย่างรอบคอบมากขึ น
ว่าอะไรคือสิ่งที่จ้าเป็นและอะไรความต้องการที่แท้จริงของเรา และในด้านคุณค่าและความเชื่อของ
พวกเราประชาชน ซึ่งจะถูกหล่อหลอมจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะดังที่ Barber 
(1984: 448) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางสังคมสอนให้ปัจเจกชนคิดอย่างเปิดเผย การเมืองกลายเป็น
มหาวิทยาลัย ความเป็นพลเมืองเปรียบดั่งสนามฝึกซ้อม และการมีส่วนร่วมคืออาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชา (…civic activity educates individuals how to think publicly . . . Politics 
becomes its own university, citizenship its own training ground and participation its 
own tutor.) 

ประการที่สี่ การแสดงตัวตน จากการมีส่วนร่วมประชาชนสามารถแสดงออกถึงด้านที่ส้าคัญ
ของความเป็นตัวเรา เช่น ในฐานะคนหัวรุนแรงหน้าใหม่ คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม หรือผู้ที่มีแนวคิด
ชาตินิยม ซึ่งตัวตนของเราเหล่านี ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป ประโยชน์ประการที่สามนี แสดงให้เห็น
ว่าตัวตนของประชาชนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการมีส่วนร่วม หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมนั น
ถือเป็นโอกาสที่จะแสดงตัวตนของตนเองออกมา ดังที่ Barber (1984: 449) กล่าวไว้ว่า ในสังคม
ประชาธิปไตยสังคมนิยมนั น การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะนิยามตัวตน
ของเรา (In strong democratic politics, participation is a way to defining self) 

ประการสุดท้าย เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมากกว่าต่อปัจเจกชนและกล่าวได้ว่า จาก
การมีส่วนร่วมประชาชนมีมนุษย์สัมพันธ์มากยิ่งขึ น และในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อการสร้างความ
เป็นอันเดียวกันของคนในสังคม ดังนั นการมีส่วนร่วมที่มากขึ นย่อมน้าไปสู่การพัฒนาสังคม ดังค้ากล่าว
ของ Barber ที่ว่า สังคมเติบโตจากการมีส่วนร่วม และในขณะเดียวกันท้าให้การมีส่วนร่วมเป็นไปได้  

James L. Creighton (2005) จ้าแนกคุณประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี  
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(1) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ กระบวนการให้ค้าปรึกษากับประชาชนมักจะ
ช่วยชี แจงวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายและประชาชน สามารถบังคับให้
ลองทบทวนสมมติฐานที่อาจส่งผลกระทบให้ไม่อาจใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมักจะท้าให้เกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่ นอกเหนือไปจาก
ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในเวลานั นและทางเลือกที่เคยถูกน้ามาใช้ในอดีต ประชาชนมักมีข้อมูล
ส้าคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มีอยู่ในสภาวะปัจจุบันหรือควรจะด้าเนินการตัดสินใจอย่างไร ซึ่งจะท้าให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างโครงการที่ประสบความส้าเร็จหรือไม่ประสบความส้าเร็จ 

(2) ลดค่าใช้จ่ายและความล่าช้าการตัดสินใจฝ่ายเดียวเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วที่สุด แต่ก็
ส่งผลเสียเกินกว่าที่จะน้าไปปฎิบัติ ชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ท้าอะไรเลยยังจะดีซะกว่า ดังนั นประสิทธิภาพ
ของการตัดสินใจไม่สามารถวัดได้จากระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้อง
ค้านึงถึงความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจนั นแม้ว่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว แต่หากการตัดสินใจนั นไม่ตรงกับความต้องการของปัจเจกชนและกลุ่มคนก็จะเป็นผลเสียใน
ระยะยาว 

(3) ความเห็นชอบร่วมกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสร้างความเข้าใจและข้อตกลง
ร่วมที่มีความยั่งยืนระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มคน ลดการเกิด
ความขัดแย้ง และสร้างความชอบธรรมให้แก่การตัดสินใจของรัฐ 

(4) เพ่ิมความสะดวกในการน้าไปปฎิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะให้ความรู้สึกของ
การเป็นเจ้าของการตัดสินใจแก่ประชาชน และเมื่อการตัดสินใจถูกสร้างขึ น พวกเขาก็จะต้องการที่จะ
เห็นการท้างานของมัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือการน้าไปปฎิบัติเท่านั น 
กลุ่มคนและปัจเจกชนยังมีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว 

(5) หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเมื่อการโต้แย้งทวีความเลวร้ายลง การแก้ปัญหานั นย่อมเป็นไปได้
ยาก แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างโอกาสคนแต่ละกลุ่มในการบ่งบอกความจ้าเป็นและ
ความกังวลโดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  

(6) คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม หนทางที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายและ
รักษาความชอบธรรมโดยเฉพาะในตัดสินใจในประเด็นที่มีการโต้แย้ง คือ การใช้กระบวนการตัดสินใจ
ที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั งการมีส่วนร่วมยังเป็นการ
ให้ข้อมูลต่อประชาชนถึงเหตุผลเบื องหลังการตัดสินใจ 

(7) สามารถคาดการความกังวลและท่าทีของประชาชนการท้างานของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ
ร่วมกับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ย่อมท้าให้พวกเขามีว่องไวต่อการจับความกังวลและ
แนวความคิดที่ประชาชนมีต่อโครงการของรัฐ ซึ่งมุมมองเหล่านี มักจะเป็นมุมมองจากภายใน ดังนั น
เจ้าหน้าที่จะสามารถทราบถึงการตอบสนองที่น่าจะเป็นไปได้ของประชาชนต่อกระบวนการท้างาน
และการตัดสินใจของภาครัฐ 

(8) บุกเบิกพัฒนาประชาสังคม หนึ่งในประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 
ประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ น ไม่เพียงการมีส่วนร่วมจะท้าให้ได้เรียนรู้ถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ น แต่ยัง
รวมถึงการเรียนรู้ว่ารัฐบาลตัดสินใจอย่างไรและท้าไม่จึงตัดสินใจเช่นนั น อีกทั งการมีส่วนร่วมยังเป็น
การฝึกฝนผู้น้าในอนาคต เนื่องจากเมื่อพลเมืองก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วม พวก
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เขาเรียนรู้การโน้มน้าวผู้อื่นและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจึงเป็นการเรียนรู้ในการ
ร่วมมือกันจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
วรรณกรรมว่าด้วยการใช้การจัดการทรัพยากรน  า 
 บทความ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าฝายชะลอน  า กรณีตัวอย่าง ชุมชนบ้านกิ่วท่า
กลาง-ท่าใต้ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ของ ขวัญนภา สุขขร (2557) บทความนี ได้เสนอภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท้าฝายชะลอน ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน โดนยกกรณีตัวอย่างของ ชุมชนที่มีผลการด้าเนินงานเป็นผลส้าเร็จคือ ชุมชนบ้านกิ่วท่า
กลาง-ท่าใต้ ต้าบลบ้านกิ่ว อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง โดยชุมชนได้น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการฝายชะลอน ้า โดยการใช้เศษไม้ปักถี่ ๆ และใช้เศษใบไม้เป็นตัวฝาย เพ่ือชะลอการไหลของน ้า
และกักเก็บตะกอนดินทราย รวมถึงการใช้กล่องตาข่ายเหล็กที่บรรจุหินเป็นเครื่องมือในการสร้างฝาย 
ซึ่งเพ่ิมความมั่นคงด้วยการยึดไม้และคานไม้ไว้บริเวณฝายหินตาข่ายเหล็ก และได้น้าหลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมคือ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนควบคู่กันไป
โดยมีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน 
ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไป ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้อง
ร่วมมือกับทุกฝ่ายในลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเดิม มาผสมผสานเข้ากับระบบบริหารจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ซึ่งน้าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมคือ การประชุมและการท้าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือชี แจงและแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และท้าข้อตกลงร่วมโดยมีการก้าหนดเครื่องมือในการสร้างความสมดุลระหว่าง
การจัดระเบียบสังคม ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมและกฎกติกาของธรรมชาติได้
เป็นอย่างดีผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการร่างระเบียบของชุมชน การปิดป่าและจัดโซนป่า
กิจกรรมในการดูแลรักษาป่า การสร้างเครือข่ายและการศึกษาดูงาน ส่งผลให้เกิดความสมดุลและ
ประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
 

งานวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการความร่วมมือในระดับพื นที่ กรณีประเด็น
เพื่อการจัดการทรัพยากรน  า และภัยพิบัติจากน  าอย่างมีส่วนร่วมกลุ่มน  าย่อยคลองท่าดี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ของ คณพัฒน์ ทองค า และคณะ (2557) เป็นงานวิจัยที่มุ่งสร้างความร่วมมือเพ่ือ
การแก้ปัญหาในการจัดการทรัพยากรน ้า โดยการหยิบยกปัญหาการจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่คลอง
ท่าดีมาเป็นโจทย์ร่วมในการสร้างความร่วมมือเพ่ือจัดการปัญหาด้วยตนเองของชุมชน ซึ่งเป็นการ   
ต่อยอดและยกระดับมาจากฐานงานเดิมของโครงการความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน การ
พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2550 - 2553 แนวทางการท้างานเน้นการ
ตัดสินใจบนพื นฐานข้อมูลความรู้ การสร้างความเข้าใจ และการสร้างปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ
ภาคีความร่วมมือในการจัดการน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การใช้ภาคเกษตร และการจัดการภัยพิบัติ 
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีพื นที่ศึกษา ได้แก่ ต้าบลก้าโลน ท่าดี ก้าแพงเซา นาสาร       
ไชยมนตรี โพธิ์เสด็จ มะม่วงสองต้น ช้างซ้าย ท่าเรือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นาทราย ท่าไร่ 
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ปากนคร และท่าซัก ครอบคลุมพื นที่ 2 อ้าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีที่เข้ามาท้างาน
ร่วมกัน ประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักวิชาการอิสระ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื นที่ สโมสรไลออนส์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเอง ภาคประชาสังคม 
องค์กรภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปราชญ์ แกนน้าภาคประชาชน และเครือข่ายภาค
ประชาชน 

โดยผลของงานวิจัยนี มีกระบวนการด้าเนินงานที่ส้าคัญคือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นให้อยู่ในฐานะ กลไก ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและชุมชน การจัดท้าข้อมูลเชิงพื นที่ที่ครอบคลุมทุกมิติ มีการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาของลุ่มน ้าตลอดจนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้น ้าและที่ดินในพื นที่ลุ่มน ้า ท้าให้เกิดการ   
บูรณาการองค์ความรู้ท้องและความรู้ทางวิชาการที่สามารถน้ามาใช้สร้างการเรียนรู้ และวางแผนการ
จัดการน ้าของพื นที่ เช่น จากข้อมูลการระบายน ้าลุ่มน ้าคลองท่าดี กรณีที่มีมวลน ้าสูงสุดจากคีรีวงไหล
ลงมาด้วยอัตราการไหล 750 ลบ.ม./วินาที มวลน ้าส่วนมากจะไหลผ่านสะพานราเมศวร์ไปคลองท่าซัก
เพ่ือลงสู่อ่าวไทย แต่ด้วยขีดจ้ากัดของคลองท่าซักที่สามารถระบายน ้าได้เพียง 102 ลบ.ม./วินาที จึง
ท้าให้เกิดน ้าท่วมบริเวณชุมชนริมคลองราเมศวร์ ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันท้าให้เห็นทาง
แก้ปัญหาโดยการผันน ้าให้ระบายผ่านคลองคูพาย สวนหลวง ป่าเหล้า และนครน้อย ซึ่งสามารถ
รองรับการระบายได้อีกเท่าตัวจากเดิม 160 ลบ.ม./วินาที เป็น 320 ลบ.ม./วินาที หรือชะลออัตราการ
ไหลช่วงต้นน ้าก็จะช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเสียหายให้แก่ชุมชนริมคลองราเมศวร์ เป็นต้น 

อีกทั งผลของการวิจัยครั งนี  ยังท้าให้ได้รูปแบบการจัดการน ้าที่เหมาะสมกับลุ่มน ้าคลองท่าดี
และระบบนิเวศ คือ ฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าหลาก ช่วยชะลอการไหล
ของน ้าและช่วยเพิ่มระดับน ้าใต้ดิน ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับแนวคิดการจัดการตนเองของ
ชุมชน กล่าวคือ เป็นกระบวนการให้ชุมชนเรียนรู้ข้อมูลทุนทรัพยากรของชุมชน สร้างแรงระเบิดของ
การเรียนรู้จากภายในและสามารถจัดการตนเองได้ โดยมีภาคีเครือข่ายภายนอกเป็นพ่ีเลี ยง เกิดการ
ก่อสร้างฝายมีชีวิตขึ นที่ต้าบลก้าแพงเซาและขยายผลต่อไปยังต้าบลไชยมนตรี ที่ชาวบ้านร่วมลงขัน
และเป็นแกนหลักในการท้างานสร้างฝาย ได้ความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาคี
เครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ กองทัพภาค 4 สโมสรไลออนส์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเอง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายภาคประชาชน ทั งนี ฝายมีชีวิตที่สร้างขึ น 1 ฝาย จะสามารถ
เก็บกักน ้าได้ 60,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั งได้จัดท้าเป็นระบบสารสนเทศทรัพยากรน ้า ท้าให้เกิดการ
อบรมตัวแทนพื นที่ให้เข้าใจสามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดท้าระบบสารสนเทศในพื นที่ ซึ่งปัจจุบันต้าบล
ก้าแพงเซาและไชยมนตรีได้เป็นจุดเรียนรู้และเผยแพร่ในการท้าฝายมีชีวิตให้กับพื นที่อ่ืนๆ ซึ่งได้มีการ
ขยายผลการท้าฝายมีชีวิตไปอีกหลายพื นท่ี อาทิ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ต้าบลมะม่วงสองต้น 
 

หนังสือ ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ นิตยา โพธิ์นอก 
(2557) มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นสิทธิเชิงซ้อน เพราะภายใต้ข้อตกลงร่วมกันยังมีสิทธิหลายประเภทที่สัมพันธ์กัน เช่นสิทธิการ
ครอบครอง ใช้ และจัดการ โดยแต่ละสิทธิไม่ได้แยกออกจากกัน เพราะมีกติการ่วมของชุมชน และ
สิทธิของชุมชนนั นมิใช่สิทธิแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั งสิทธิชุมชนเน้นการมีส่วนร่วม คือต้องการให้คนหรือ
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หน่วยงานภายนอกมาร่วมสนับสนุน ถ่วงดุลตั งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ แต่จะไม่เปิดให้
เข้ามาละเมิดสิทธิการเอาชีวิตรอด สิทธิเรื่องปากท้อง หรือสิทธิในการด้ารงความสัมพันธ์ทางสังคม 
เพราะสิทธิชุมชนจะให้ความส้าคัญกับผู้ที่ใช้ทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนก่อน  

สิทธิชุมชนควรได้รับการค้านึงถึงในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการด้าเนิน
นโยบายของรัฐ ซึ่งนโยบายสาธารณะมีความท้าทายส้าคัญคือ บางนโยบายให้ประโยชน์กับคนกลุ่ม
หนึ่ง ขณะที่ท้าให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์ ดังนั นการท้าให้นโยบายอยู่ในจุดที่พอดีจึงเป็นเรื่อง
ยาก เพราะนโยบายต้องอาศัยความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์หลายสาขา เพ่ือให้การตัดสินใจและ
ผลการตัดสินใจยังคงความสมดุลในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ดังนั นรัฐจะต้องมีการยอมรับในสิทธิของคน
กลุ่มน้อย ที่ท้าได้โดยการปกป้องสิทธิส่วนรวมให้เหมือนกับสิทธิส่วนบุคคล และมีกลุ่มผู้เข้าร่วมที่
หลากหลายในการก้าหนดนโยบาย เนื่องจากนโยบายต้องการบุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ส้าหรับภาพรวมทิศทางนโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นิตยา โพธิ์นอก ได้เสนอแนวทางตามกรอบองค์ประกอบหลักที่ Elinor Ostrom เจ้าของ
แนวคิด ชุมชนร่วมกันจัดการทรัพย์สินส่วนรวม ได้เสนอไว้ 3 ประการ ได้แก่ การปรึกษาหารือ 
นโยบายและการปฎิรูปกฎหมาย และการสร้างขีดความสามารถ ซึ่งผู้ศึกษาจะขอเสนอในประเด็น
เกี่ยวกับ แนวทางด้าเนินงานนโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการน ้าตามเครื่องมือทั ง 3 ดังนี  

1 การปรึกษาหารือ คือ การใช้กระบวนการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิด
แนวทางบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมจัดการ
ปัญหา หลังจากเสร็จสิ นกระบวนการปรึกษาหารือ ชุมชนเองอาจมีกระบวนการท้าให้มีหน่วยงานหรือ
องค์กรมารองรับจนน้าไปสู่การท้าให้กฎของชุมชนได้รับการยอมรับตามกฎหมาย 

ข้อดี เป็นการเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าสู่กา รบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนได้มีสิทธิเข้าไปรับรู้ข้อมูลการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ของตนเองและยังได้
เสนอประสบการณ์จัดการน ้าของตนเอง ซึ่งช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับชุมชน และท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูล ซึ่งช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการบริหารจัดการน ้าแก่ชุมชน และท้ายที่สุดชุมชนเห็น
ความส้าคัญและเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการน ้ามากขึ น 

ข้อเสีย กระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นวิธีการหารือเป็นวิธีการทางเทคนิค ผู้ที่เข้ามา
ด้าเนินการต้องมีความเป็นกลางที่ทุกภาคส่วนยอมรับได้ เพราะหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ยอมรับก็จะ
ไม่เข้าร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือตั งแต่ต้น การด้าเนินการขั นตอนใด ๆ ก็จะถูกต่อต้านและ
น้าไปสู่ความขัดแย้ง และข้อควรค้านึงอีกประการหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น ้าเข้ามาเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการที่อาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั น การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้
น ้าจ้าเป็นต้องมีผู้รู้และเข้าถึงพื นที่ชุมชนจริง ๆ เป็นผู้ร่วมระบุด้วย 

2 นโยบายและการปฎิรูปกฎหมาย ถือเป็นผลจากกระบวนการทางประชาธิปไตย เครื่องมือนี 
ควรมุ่งเน้นให้การคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินส่วนรวม โดยรวมไปถึงการจัดตั งสิทธิในทรัพย์สินและ
ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
คือ มีการริเริ่มการปฎิรูปกฎหมาย หรือนโยบายอันเกิดจากข้อตกลงระหว่างภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน การจะท้าให้ชุมชนบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากเครื่องมือทางประชาธิปไตย
แล้วจะต้องมีการสร้างขีดความสามารถของชุมชนควบคู่กันไปด้วย 

ข้อดี การก้าหนดในตัวบทกฎหมายเฉพาะ จะท้าให้มีภาพรวมในการจัดการน ้าของประเทศว่า
จะต้องพัฒนาระบบใดขึ นมารองรับ และใช้กระบวนการใดจึงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
ประเทศ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและชุมชนเองไม่สูญเสียวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับ
การใช้น ้า 

ข้อเสีย การออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับได้นั น จะต้องตกผลึก
จากกระบวนการปรึกษาหารือและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดการน ้า เช่น กรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาลฯ จะต้องมีความเข้าใจและยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลง 
เพราะทรัพยากรน ้าหากแยกส่วนบริหารจัดการตามหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมท้าให้ไม่เกิดความคล่องตัว
และการแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที บางหน่วยงานอาจได้รับผลกระทบเช่น การลดก้าลังคน หรือเพ่ิมภาระ
งาน ท้ายที่สุดแล้ว หากไม่สามารถท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานที่มีอยู่เดิมได้ ฝ่ายการเมือง
อาจตัดสินใจตั งหน่วยงานขึ นมาใหม่ ซึ่งท้าให้สิ นเปลืองงบประมาณและการด้าเนินงานล่าช้ามากขึ น 
เพราะต้องมีการตั งองค์กรใหม่ขึ นมา 

3 การสร้างขีดความสามารถ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการถ่ายโอนความรู้และทักษะ โดยสร้างความ
ตระหนักร่วมกันในการใช้กลไกทางสังคมของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบและ
ประเพณี ฝึกอบรมทางวิชาการเก่ียวกับวิธีการใช้และแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร และช่วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท้างบประมาณด้านการวางแผนและการจัดการ 

ข้อดี ชุมชนได้เรียนรู้การใช้สิทธิในการจัดการน ้าจากการปฏิบัติจริง ส่วนชุมชนที่ไม่ได้ร่วม
คณะท้างานก็มีความวางใจและเปิดกว้างที่จะเรียนรู้จากชุมชนด้วยกันเอง เพราะมีความใกล้ชิดจาก
หน่วยงานรัฐ 

ข้อเสีย ชุมชนของประเทศไทยมีหลายระดับตามระดับความสามารถ ท้าให้ชุมชนใช้สิทธิได้
แตกต่างกัน ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท้าให้ชุมชนตัดสินใจที่จะเข้าหรือไม่เข้า
ร่วมในการเป็นคณะท้างาน กล่าวคือ ชุมชนบางชุมชนย่อมให้ความส้าคัญกับปัญหาปากท้องมากกว่า
จะเข้าร่วมเป็นคณะท้างาน 

 
หนังสือ แนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากรในลุ่มน  าโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ของ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (2543) กล่าวว่า ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ
ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มคนชายขอบ ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายกฎหมาย สาเหตุส้าคัญของปัญหา
ข้างต้นเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศนับตั งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ลัทธิทุนนิยม รวมทั งกฎหมายด้านทรัพยากรที่ได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิด โศกนาฏกรรมของส่วนรวม ของ Hardin ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการทรัพยากร
โดยทั่วไป 

Hardin กล่าวว่า ทรัพยากรส่วนรวมจะถูกล้างผลาญ เพราะแต่ละคนจะเข้าไปใช้ทรัพยากร
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ค้านึงถึงการดูแลรักษา ซึ่งในความเป็นจริงมีความเข้าใจอย่าง
สับสน โดยการน้าเอาเรื่อง กรรมสิทธิ์ร่วม ไปปะปนกับ การเข้าถึงทรัพยากรแบบเปิด ที่เป็นการใช้
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ทรัพยากรแบบสาวได้สาวเอา ไม่มีข้อจ้ากัดในการใช้ทรัพยากร ขณะที่ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมจะ
เกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจ้าแนกแยกแยะผู้ใช้ที่มีสิทธิในการกีดกัน หมายถึง ผู้ที่
ร่วมกันดูแลทรัพยากรจะสามารถกีดกันผู้ที่ไม่ได้ร่วมดูแล ไม่ ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยมีกฎระเบียบ
ของชุมชนควบคุมอยู่ 

ความสับสนหรือเข้าใจว่าระบบกรรมสิทธิ์ร่วมคือระบบเปิดเสรี ท้าให้กลุ่มผู้ที่ยึดถือค้ากล่าว
ของ Hardin ไม่ให้ความสนใจในศักยภาพของชุมชนหมู่บ้านในการร่วมมือกันของสมาชิก เพ่ือก่อตั ง
ระบบตรวจสอบในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนออกกฎข้อบังคับที่มีความหลากหลายออกไปตาม
สภาพแวดล้อมและรูปแบบความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ดังนั นเมื่อน้าเอาแนวคิดดังกล่าวมาผสานกับ
แนวคิด การรวมศูนย์อ้านาจการจัดการทรัพยากรของรัฐจึงประกอบด้วย 2 ระบบหลักคือ ระบบ
กรรมสิทธิ์โดยรัฐ และระบบกรรมสิทธิ์เอกชน ซึ่งเป็นการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนที่
เป็นฐานชีวิต  ซึ่งด้านหนึ่งน้าไปสู่การตักตวงทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ขณะที่อีกด้านหนึ่งน้าไปสู่การล่มสลายของระบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนและระบบการจัดการ
ทรัพยากรก็จะกลายเป็นระบบเปิดเสรีในท้ายที่สุด 

เมื่อรัฐอ้างสิทธิของตนและสนับสนุนทุนให้มีอภิสิทธิ์เข้าแย่งชิงทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
ละเมิดสิทธิของชุมชน การผลักดันเรื่อง สิทธิชุมชน จึงเกิดขึ น สิทธิชุมชนจึงมีนัยของการต่อสู้ภายใต้
โครงสร้างอ้านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ขบวนการประชาชนจึงอาศัยฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่ มีลักษณะ
ความเป็นชุมชนขึ นมาเป็นตัวถ่วงดุลกับกรรมสิทธิ์ของรัฐและปัจเจก เพ่ือจะน้าไปสู่การจัด
ความสัมพันธ์ทางอ้านาจ สังคม การจัดการทรัพยากรเสียใหม่ให้เป็นธรรมและยั่งยืน 

มาตรการส้าคัญที่น้าเสนอเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมคือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
ประชาชนในท้องถิน่มีบทบาทส้าคัญในการเข้าถึงทรัพยากร และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุชนอย่างแท้จริง ซึ่งชาวบ้านก็ได้มีการรวมตัวกันจัดการทรัพยากร
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก่อตั งระบบเหมืองฝาย และกลุ่มองค์กรเหมืองฝายเพ่ือร่วมกัน
ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรน ้า ซึ่งมีข้อก้าหนดเชิงมาตรการหือระเบียบปฎิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สมาชิกได้ถือปฎิบัติร่วมกันในการใช้น ้า 

การเลือกหัวหน้าเหมืองฝายของชาวบ้านเป็นระบบการคัดเลือกที่ท้าให้ได้ผู้น้าที่เป็นที่ยอมรับ
จากชุมชน ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเหมืองฝายอย่างเป็นธรรม 
บุคคลดังกล่าวจึงสามารถควบคุมกติกาการใช้น ้าให้เกิดการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมในหมู่สมาชิก 
ขณะที่สมาชิกก็มีอ้านาจในการตรวจสอบการท้างานของคณะกรรมการว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสามารถ
ฟ้องร้องต่อกรรมการเหมืองฝายโดยตรง หรือพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ ในหมูบ้าน เป็นการกระตุ้นให้
สังคมร่วมกันตรวจสอบ ดังนั นการจัดการเหมืองฝายจึงเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบการท้างานกันเองได้ แตกต่างจากการจัดคณะกรรมการของภาครัฐ ซึ่งท้าให้
ชาวบ้านกลายเป็นผู้ถูกก้าหนดแทนที่จะก้าหนดความเป็นไปของตนเอง อีกทั งคณะกรรมการน ้าของรัฐ
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในแบบแผนของรัฐ ที่จะท้าให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้ของชาวบ้านกับความรู้
ของรัฐ จนท้ายที่สุดชาวบ้านก็ไม่สามารถมีปากมีเสียงปกป้องสิทธิของตนเองได้อีกต่อไป 

อย่างไรก็ก็ตาม ได้มีมิติใหม่ของการจัดการทรัพยากรในระดับพื นที่ลุ่มน ้า เป็นการค้นพบแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน ้าต่าง ๆ ในภาคเหนือ โดยจัดรูปเป็นองค์กร
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เครือข่ายลุ่มน ้า มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของชุมชนออกกฏระเบียบในการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 
และยกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและกฎหมาย
ต่าง ๆ โดยมีขบวนการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น เครือข่ายป่าชุมชนที่ร่วมกันเคลื่อนไหวเสนอ พรบ. 
ป่าชุมชนเป็นต้น การเคลื่อนไหวยังได้พิจารณาถึงการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ กฎหมายทรัพยากรน ้า และ
กฎหมายที่ดินให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่นับวันจะพบกับสถานการณ์ที่
วิกฤติเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแทรกแซงขององค์กรทุนข้ามชาติที่นับวันจะมี
บทบาทมากขึ น ในการชี น้านโยบายและกฎหมายด้านทรัพยากรของรัฐไทย 

 
หนังสือ มิติชุมชน วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วย สิทธิ อ านาจ และการจัดการทรัพยากร ของ

อานันท์ กาญจนพันธ์ (2544) กล่าวว่าวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินที่สังคมไทยก้าลังเผชิญอยู่ใน
ขณะนี เกิดขึ นพร้อมกับ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤติของทิศทางในการพัฒนาได้อย่างดีว่า เต็มไปด้วย
ลักษณะขัดแย้งในตัวเองอย่างมากมาย ในด้านหนึ่งนั นการพัฒนาได้กระตุ้นให้เกิดการเผลาผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการท้าลายต้นทุนทางสังคม จนน้าไปสู่การสร้างปัญหาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะปัญหาของการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มชนต่าง ๆ ที่ส่วนหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การใช้ทรัพยากร เพราะมักถูกเรียกร้องให้เสียสละเพ่ือ สังคมส่วนใหญ่ จนต้องทนทุกข์อยู่กับความ
ยากจนทั งที่ ภาครัฐเป็นผู้ผูกขาดการจัดการทรัพยากรตลอดมา 

กลุ่มชนชายขอบของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นในชนบท กลุ่มชาติพันธุ์ในที่สูง และ
แม้แต่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชนชั นกลางในเมืองและพื นที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท ซึ่งได้ผลกระทบอย่าง
มากจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ได้พยายามเข้ามามีบทบาทส้าคัญและต่อเนื่องในการ
ต่อต้านความพยายามต่าง ๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ยั่ งยืน 
ยิ่งไปกว่านั นยังพยายามรณรงค์เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรที่เคยถูกผูกขาดอยู่
แต่กับภาครัฐ ซึ่งมีความชอบธรรมอย่างยิ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 แต่กลับต้องถูกกล่าวหา
ว่าต่อต้านการพัฒนา ทั งท่ีพวกเขาเพียงเสนอให้ปรับเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาและแนวทางในการ
จัดการทรัพยากร 

บริบทดังกล่าวท้าให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนมากขึ น หรือใช้การรวมกลุ่มที่มีอยู่
แล้วผ่าน พื นที่ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกันในการปลุกชีวิตความเป็นชุมชน
ขึ นมาใหม่ เพ่ือตอบรับกับการท้ายทาย ซึ่งเกิดจากการให้ความส้าคัญกับผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลที่ก้าลังขยายตัวมากขึ น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการพาณิชย์กรรมที่เข้มข้น 

การจัดการป่าของท้องถิ่นอาจจ้าแนกออกได้ 3 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบจารีตดั งเดิม ซึ่งเป็น
การใช้จารีตประเพณีในการจัดการป่าที่ใช้กันมาช้านานแล้ว ระบบการริเริ่มของท้องถิ่น เป็นรูปแบบ
การจัดการที่เกิดจากการริเริ่มภายในท้องถิ่นเอง เพ่ือตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในปัจจุบัน 
แต่อาจรวมเอาจารีตปฎิบัติดั งเดิมเข้ามาด้วยก็ได้ และในภายหลังก็อาจมี ระบบที่ได้รับการสนับสนุน
จากภายนอก ซึ่งจะถูกจัดตั งขึ นมาจากการสนับสนุนขององค์กรภายนอกเท่านั น 

ในภาคเหนือของไทยจะพบป่าชุมชนในระบบจารีตดั งเดิมอยู่ 3 แบบ คือ ป่าศักดิ์สิทธิ์ ป่าต้น
น ้า และป่าใช้สอย ซึ่งชาวบ้านจะมีการตรากฎไว้ว่าป่าชนิดไหนจะสามารถท้าสิ่งใดได้บ้าง เช่น ป่า
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ศักดิ์สิทธิ์ จะไม่มีการน้าผลผลิตจากป่าออกมาอย่างเด็ดขาด จึงสามารถคงความเป็นพื นที่สีเขียวที่
สมบูรณ์ในชุมชน ขณะที่ป่าใช้สอยที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ชุมชนจะก้าหนดเอาไว้ให้ใช้
ประโยชน์บางอย่าง เช่น การเลี ยงสัตว์ การเก็บของป่า เป็นต้น 

แม้ว่าปัจจุบันป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันปกป้องรักษาตามประเพณีจะถูกบุกรุกจากชาวบ้าน
เองบ้าง แต่ในหลายพื นที่ของชุมชนกลับมีป่าชุมชนเกิดขึ นมาใหม่จากการริเริ่มของชาวบ้าน เพ่ือปรับ
เคลื่อนไหวตัวตอบโต้กับการพัฒนาที่เกิดขึ นโดยรอบ ในกรณีจองภาคเหนือรูปแบบแรกเริ่มของป่า
ชุมชน ได้พัฒนาขึ นมาเมื่อ 30 ปีมานี  ซึ่งมักจะมีรูปแบบของการป้องกันป่า เมื่อชาวบ้านริเริ่มการ
ป้องกันป่าต้นน ้าที่ให้น ้ากับระบบชลประทานของตน โดยองค์การเหมืองฝายของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว
จะมีบทบาทส้าคัญ เพราะชาวบ้านถือว่าป่าชุมชนเป็นส่วนประกอบส้าคัญในระบบการเกษตรเพ่ือการ
ยังชีพ 

แต่ลักษณะที่ส้าคัญที่สุดของป่าชุมชนในระบบริเริ่มของท้องถิ่นคือ การที่ชาวบ้านลุกขึ นมา
ต่อต้านคนภายนอกที่เข้ามาช่วงชิงที่ดิน ดังจะเห็นได้ว่า ป่าชุมชนใหม่ ๆ หลายแห่งถูกจัดตั งขึ นมาและ
ส่งเสริมให้เข้มแข็ง ด้วยเหตุผลที่คนท้องถิ่นลุกขึ นมาต่อต้านการตัดไม้สัมปทาน และการเข้ายึดครอง
พื นที่ของกลุ่มนักธุรกิจและชาติพันธุ์บนที่สูง ซึ่งป่าชุมชนที่เกิดขึ นเพ่ือปกป้องเช่นนี จะครอบคลุมทั งป่า
ต้นน ้าและป่าใช้สอย การแย่งชิงของกลุ่มคนต่าง ๆ เพ่ือควบคุมพื นที่ป่าต่าง ๆ จึงนับว่าเป็นปัญหามา
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ประเทศไทยยังขาดการรับรอง สิทธิในทรัพยากรของส่วนรวมตาม
กฎหมาย ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดช่องให้เกิดการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสรี ใครสาวได้ก็สาวเอา ในเมื่อ
หน่วยงานรัฐไม่สามารถจัดการดูแลรักษาป่าได้โดยล้าพัง 

 
หนังสือ พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณ์ในประเทศไทย ของ จามะรี 

เชียงทอง และคณะ (2543) ได้ชี ให้เห็นถึงบริบทของชุมชนภายใต้วาทกรรมของรัฐ ซึ่งให้ความหมาย
ชุมชนว่าเป็นอาณาเขตที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ น ไม่เชื่อว่าชุมชนมีศักยภาพหรือพลังในตนเอง
ในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ นจากภายใน แต่จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพลัง
ภายนอกไปช่วยโอบอุ้มผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  

ดังนั นการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการอ้างความชอบธรรมโดยรัฐในการที่จะเข้าควบคุมพื นที่ เพ่ือ
จัดการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย แม้หลักการในการพัฒนาและยึดหลักการให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ แต่บ่อยครั งการพยายามสร้างกลุ่มของทางราชการเพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพใน
การพัฒนานั น กลับพบว่าท้าให้ชุมชนอ่อนแอลงและกลายเป็นเพียงแขนขาของกระบวนการพัฒนา
โดยรัฐ และหนังสือเล่มนี ยังน้าเสนอถึง ความเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของชุมชนจากอิทธิพลของ
พลังภายนอกและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เกิดแนวคิดที่ว่าป่าคือที่ดินเพราะป่าตั งอยู่บน
ที่ดินที่สามารถพลิกให้เป็นพื นที่ทางการเกษตรได้ ท้าให้ป่ากลายเป็นพื นที่ๆมีมูลค่าและถูกบุกรุกมาก
ขึ นทุกท ี

ในมิติทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติรับรองการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญไทยฉบับใดมาก่อน มาตรา 46 บัญญัติรับรองสิทธิ
ของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นในการ อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นในธรรมชาติ และในการ มีส่วนร่วมในการจัดการ บ้ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

บทบัญญัติอีก 2 มาตรา ที่จะมีส่วนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคือ มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ และมาตรา 59 ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลในการไดร้ับข้อมูลหรือค้าชี แจงจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาต หรือ การด้าเนินโครงการ
และกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส้าคัญอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนหรือประชาพิจารณ์   

การบัญญัติให้ต้องมีการจัดท้าประชาพิจารณ์ก่อนการอนุญาต หรือด้าเนินโครงการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ นับเป็นก้าว
ส้าคัญในการเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ นในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะในโครงการที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน  

 
หนังสือ พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากรกระบวนทัศน์และนโยบาย ของ อานันท์ 

กาญจนพันธุ์ และคณะ (2543) เป็นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับชุมชนและการจัดการทรัพยากรใน
ประเทศ โดยมีประเด็นปัญหาส้าคัญ 4 ประเด็น ได้แก ่

ประเด็นปัญหาที่หนึ่ง ความเข้าใจที่ขัดแย้งกันเก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร มีที่มาจาก
ความแตกต่างในความเข้าใจเบื องต้นเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะมุมมองต่อทรัพยากร 
กลุ่มที่ 1 จะมองความหมายของทรัพยากรธรรมชาติในเชิงกายภาพเปรียบธรรมชาติเป็นสินค้า เป็น
หลักการที่รัฐน้ามาใช้ตั งแต่การก้าหนดนโยบายไปจนถึงบัญญัติกฎหมาย ซึ่งคนกลุ่มนี จะให้
ความส้าคัญเฉพาะกับสิทธิของรัฐและเอกชนที่ถือสิทธิถูกต้อง ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ให้ความสนใจในด้าน
ของการสร้างจิตส้านึกและการสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการในระดับชุมชน บนพื นฐานของ
ระบบคุณค่าและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ นจากการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ในรูปแบบของการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการป่า
ชุมชน และการจัดการเครือข่ายลุ่มน ้า เป็นต้น  

ประเด็นปัญหาที่สอง ความขัดแย้งกันเองในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร เป็นผล
ของแนวคิดการจัดการทรัพยากรในเชิงอรรถประโยชน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรด้วยกลไกตลาด
และกลไกของรัฐเท่านั น นโยบายที่เกิดขึ นจากกลไกทั งสองกลไกนี มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน 
ระหว่างความพยายามที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้กลไกภาครัฐ และการมุ่งพัฒนา
ทรัพยากรเพ่ือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ด้วยการเปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นสินค้าอีกด้านหนึ่ง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์ ท้าให้
เห็นได้ว่ารัฐบาลขาดความเข้าใจในลักษณะส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะ
การใช้กฎหมายควบคุมพื นที่แหล่งทรัพยากรจากชาวบ้านท้องถิ่น เนื่องจากรัฐมองว่าชาวบ้านนั นคือ
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ตัวการในการท้าลาย แต่กลับปล่อยให้กลไกตลาดท้างานได้อย่างเสรี ซึ่งเปิดช่องว่างให้มีการแย่งชิงใช้
ทรัพยากรอย่างสิ นเปลือง จนเกิดการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง  

ประเด็นปัญหาที่สาม ความขัดแย้งในการจัดการและการใช้ทรัพยากร การศึกษาปัญหาที่เกิด
จากผลกระทบของการใช้ทรัพยากร มักจะเน้นไปที่ปัญหาในเชิงปริมาณพร้อมทั งเสนอมาตรการให้รัฐ
เข้ามาควบคุมวนเวียนอยู่กับการจัดการแบบเดิม ๆ เช่น การแบ่งเขตอนุรักษ์และเขตเศรษฐกิจ การ
ก้าหนดเขตกันชนและการจัดการด้วยกลไกตลาด โดยไม่ได้ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น ซึ่งการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการพัฒนาที่มุ่งเน้นเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สร้างเงื่อนไขของความขัดแย้งขึ นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเบียดขับ
กลุ่มชายขอบออกจากการเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากร  การผลักภาระความเสี่ยงจาก
มลภาวะจากอุตสาหกรรมไปให้ส่วนรวม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศ  

ประเด็นปัญหาที่สี่ ปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ภาครัฐ ทั งในด้านการบริหารจัดการและความเป็นเจ้า
ทรัพยากร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ นนั นมีต้นตอมาจากการใช้กฎหมายด้วยการแยกทรัพยากรต่างๆออกจาก
กันโดยสิ นเชิง ดังที่เห็นได้จากรูปแบบหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน ้า ฯลฯ ที่
จัดการทรัพยากรภายใต้ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาด แต่ละเลยทรัพยากรชนิดอ่ืน มองแต่เพียงมิติ
ทางกายภาพตามหลักเศรษฐกิจมองข้ามมิติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมิติในเชิงคุณค่าและเชิงวัฒนธรรม ที่แฝง
กระบวนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นไว้ในรูปของจารีตประเพณี ท้าให้ชุมชนไม่อาจเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรได้อย่างแท้จริง 

 
บทความ เขื่อน : การพัฒนากับปัญหาประมงไทย ของ ณชพงศ จันจุฬา (2552) กล่าวว่า 

การสร้างเขื่อนมักเกิดจากผลของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการใช้พลังงานและการชลประทานเพ่ือขยายพื นที่เพาะปลูกพืชผลทางเกษตร ซึ่งแม้ว่า
การสร้างเขื่อนจะสามารถสนองตอบตามนโยบายของการพัฒนาดังกล่าวได้ แต่การสร้างเขื่อนก็น้าไปสู่
ปัญหาผลกระทบด้านลบ ส่ งผลต่อวิถี ชี วิตความเป็นอยู่ ของผู้ คนที่ ต้ องอาศัยและพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี  

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างเขื่อนอาจท้าให้ต้องสูญเสียพื นที่เพาะปลูกที่มีความ
อุดมสมบูรณ์จากการท่วมขังของน ้าในบริเวณอ่างเก็บน ้า และเขื่อนยังอาจเป็นอุปสรรคในการพัดพา
และเคลื่อนย้ายแร่ธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยตามธรรมชาติที่มากับสายน ้า ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตจากการ
เพาะปลูกมีจ้านวนลดลงและคุณภาพลดต่้าลง รวมทั งอาจเป็นต้นเหตุส้าคัญที่ท้าให้ปัญหาดินเค็ม
แพร่กระจายหากปริมาณน ้าในแม่น ้าที่ไหลผ่านเขื่อนมีปริมาณลดน้อยลง ซึ่งทั งหมดนี ส่งผลโดย
ภาพรวมในการท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

ผลกระทบทางด้านสุขภาพ เขื่อนอาจท้าให้น ้าที่กักเก็บไว้มีคุณภาพต่้าลงก่อให้เกิดการเพาะ
และขยายพันธุ์ของเชื อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี ยง ดังกรณีของการระบาดของ     
พยาธิใบไมใ้นตับที่เขื่อนปากมูลหรือเขื่อนราษีไศล นอกจากนี เขื่อนอาจเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์
ยุงซึ่งเป็นพาหะน้าโรคต่าง ๆได้แก่ ไข้มาลาเรีย หรือไข้เลือดออก เป็นต้น 
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ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การสร้างเขื่อนส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อวิถีชีวิต
และการตั งถิ่นฐาน ทั งนี เพราะในการสร้างเขื่อนอาจจ้าเป็นต้องอพยพผู้คนในบริเวณที่น ้าท่วมออกจาก
พื นที่ ท้าให้ผู้คนเหล่านั นต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยที่ดินท้ากิน วิถีชีวิตการผลิต ซึ่งบางครั งการชดเชยอาจ
ไม่ทั่วถึงและยุติธรรมหรือเพียงพอต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พื นที่ป่าไม้จ้านวนมากถูกท้าลายจากการสร้าง
เขื่อน ทั งนี เพราะพื นที่บริเวณอ่างเก็บน ้ามักกินพื นที่กว้าง จึงท้าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
พื นที่ดังกล่าวเพ่ือแลกกับพื นที่อ่างเก็บน ้าได้ โดยในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นในหลายพื นที่ที่ยังคง
สภาพการเป็นป่าใต้น ้า ยกตัวอย่าง เช่น ที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น การสูญเสีย
ป่าไม้นับเป็นเรื่องใหญ่ ทั งนี เพราะป่าไม้มิได้ให้ประโยชน์ด้านผลผลิตเนื อไม้เพียงอย่างเดียว แต่คุณ
ค่าที่ใหญ่หลวงที่สุดคือ การรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศ การสูญเสียป่าย่อมท้าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั งของสัตว์ป่าและพรรณพืชสูญหายตามไปด้วย นอกจากนี  การสร้างเขื่อนกั น
ล้าน ้ายังท้าลายเส้นทางการใช้ด้ารงชีวิตตามวัฏจักรของสัตว์น ้าหลายชนิดด้วยกัน 

 
บทความ เขื่อนบ้านกุ่ม ผลกระทบทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กรณีศึกษาบ้าน

ผาชัน ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ของ ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์ (2556) ได้
ศึกษาเขื่อนบ้านกุ่ม ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่กั นแนวแม่น ้าโขงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการก่อสร้าง
เขื่อนอาจท้าให้แม่น ้าโขงไม่สามารถระบายอกได้ เกิดร่องน ้าขังบริเวณแม่น ้าโขงของหมู่บ้าน ท้าให้
ระดับน ้าเพ่ิมสูงขึ น และกลายเป็นเขตพื นที่ลุ่มน ้าลึกหรือเกิดน ้าท่วม ส่งผลกระทบกระทบต่อชุมชน
นานัปการ ทั งในด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนเศรษฐกิจชุมชน 

ด้านการเกษตรริมฝั่งโขงซึ่งมีพื นที่เพาะปลูกทั งหมดประมาณ 280 ไร่ จะถูกน ้าท่วมประมาณ 
208 ไร่ และชุมชนไม่สามารถน้าน้าจาก บุ่ง ที่เป็นแอ่งน ้าในแม่น ้าโขง เมื่อแม่น ้าโขงลดระดับลงจะมี
น ้าจ้านวนมากขังอยู่ในแอ่งดังกล่าว ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างมากต่อการแก้ปัญหาน ้าแล้งของชาวบ้าน 
การไม่สามารถน้ามาใช้ได้จะส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน ้าใช้ทั งชีวิตประจ้าวันและการเกษตร 
ขณะที่ด้านประมงพบว่า เมื่อระดับน ้าสูงขึ นอาจส่งผลต่อการใช้อุปกรณ์การประมงบางชนิด การ
เดินเรืออันตรายและบากล้าบาก และปริมาณปลาน ้าตื นอาจลดลง ส่วนด้านการท่องเที่ยวที่มีหน้าผา 
และทัศนียภาพต่าง ๆ สองฝั่งโขงท่ีสวยงามในช่วงน ้าลด หากสร้างเขื่อนจะเกิดน ้าท่วมทั งหมด  

อีกทั งยังส่งผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการไร้ที่ดินท้ากินของชาวบ้าน ท้าให้เกิดการ
บุกรุกที่ดินท้ากิน เช่น ป่าในเขตอุทยาน หรือ พื นที่ลุ่มน ้าอ่ืน ๆ มากขึ น และประชากรบางส่วนมี
แนวโน้มที่จะทิ งถิ่นฐานบ้านเกิด กระจายตัวเข้าสู่เมืองใหญ่ ท้าให้ขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจและ
ปัญหาทางสังคมตามมาแม้ว่าการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มจะส่งผลกระทบต่อชาวในทุกมิติ แต่การส้ารวจ
กลับพบว่า ชาวบ้านกลับรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มน้อยมาก และมีทั งผู้ที่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยในการสร้างเขื่อน โดยผู้ที่เห็นด้วยคาดการณ์ว่าต้องการใช้ไฟฟ้าราคาถูก และหวังว่าบ้านผา
ชันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยที่มีสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านการ
ประกอบอาชีพ และน้าไปสู่การประท้วงเรียกร้องสิทธิ ที่ท้าให้เกิดการแบ่งกลุ่มกันเองภายในสังคม
ชุมชน 
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หนังสือ 12 เหตุผลที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ของ กลุ่มราษฎรรักษ์ป่าแม่ยม สมาคม
แม่น  า เพื่อชีวิต เครือข่ายลุ่มน  า ภาคเหนือ (2556) กล่าวว่า การจัดการน ้าแบบรวมศูนย์อ้านาจที่
ส่วนกลางผ่านกลไกรัฐ ด้วยโครงการขนาดใหญ่แบบเขื่อนและชลประทาน ไม่ใช่ค้าตอบที่เบ็ดเสร็จของ
การจัดการน ้า การเกิดภัยแล้ง น ้าท่วม อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ได้
ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ นเหล่านั นทั งหมดและสร้างความเดือดให้แก่ชาวบ้านในพื นที่ จนน้าไปสู่การ
ต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ชาวบ้านพ่ึงมีในการรักษาทุนทางสังคม ที่ตนมีอยู่แต่เดิม ไม่ให้ถูกท้าลายโดย
โครงการของภาครัฐด้วยการคัดค้านอย่างมีเหตุผล 12 ประการ 

เขื่อนแก่งเสือเต้นไม่สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะเปรียบเสมือนการสร้างโอ่งขนาดใหญ่ที่มี
ก็อกสูงท้าให้ หน้าแล้งไม่สามารถปล่อยน ้า เพ่ือการชลประทานได้ เพราะต้องเก็บ น ้าไว้เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า และไม่ให้มีผลเสียต่อการบริหารน ้าในเขื่อนในปีต่อไป ขณะเดียวกันก็ป้องกันน ้าท่วมลุ่ม
น ้ายมและกรุงเทพฯไม่ได้  เพราะเขื่อนมีน ้ามากกว่า 2 ใน 3 ของความจุอ่างอยู่แล้ว แต่ข้ออ้างนี เป็น
เพียงการฉวยโอกาสจากการเกิดอุทกภัย เพ่ือเป็นข้ออ้างในการสร้างเขื่อนเท่านั น 

อีกทั งยังเป็นการท้าลายระบบนิเวศป่าไม้ เนื่องจากเขื่อนแก่งเสือเต้นจะท้าให้น ้าท่วมบริเวณ
ใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมจ้านวน 40,625 ไร่ ซึ่งเป็นป่าสักทองที่สมบูรณ์ที่สุด ใหญ่ที่สุดและหา
ยากที่สุดในประเทศไทยจ้านวน24,000 ไร่ มูลค่า 10,000 ล้านบาท และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ประกอบด้วยพันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น นกลุกพูและนกยูงพันธุ์
ไทย เป็นผืนป่าอีกแห่งหนึ่งของไทยนอกจากป่าห้วยขาแข้งที่มีการพบนกยูง ซึ่งความสูญเสียของป่าแม่
ยมหากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะไม่สามารถประเมินเป็นจ้านวนเงินที่แน่นอนได้ เพราะมูลค่าไม้
จะเพ่ิมขึ นตลอดเวลา จากแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตที่ ไม้สักทองเป็นไม้ที่หายากและมีราคาแพง
มากขึ น อีกทั งยังก่อให้เกิดการสูญเสียป่าไม้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ทั ง 
อุณหภูมิ ความชื น รูปแบบการตกของฝน การสูญเสียแหล่งต้นน ้าและ สูญเสียแหล่งพันธุกรรมความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เป็นต้น 

ขณะที่ยังมีวิธีการที่ไม่ต้องใช้โครงการขนาดใหญ่ก็สามารถบริหารจัดการน ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยภาพรวมทั งหมดของลุ่มน ้ายม และคืนสิทธิ
การจัดการน ้าให้ชุมชน ลดการท้าลายพื นที่ต้นน ้า เช่น การรักษาและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งทุกชุมชนควร
มีป่าชุมชน ไว้ใช้สอย เก็บเห็ด ผัก หน่อไม้ สมุนไพร เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน รักษาป่าอนุรักษ์ 
โดยเฉพาะป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องรักษาไว้อย่างเข้มงวด ห้ามมิให้พัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อป่าและสัตว์ป่า เช่น โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยม
ล่าง ที่ผ่าใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยม  

หรือการกระจายอ้านาจและงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนระบบการจัดการ
น ้าโดยชุมชน รวมทั งสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าและ ระบบการจัดการน ้าของชุมชน
ท้องถิ่น และให้สิทธิและอ้านาจการจัดการน ้าแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรองรับ และสนับสนุน
การจัดการน ้าระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ฝายต้นน ้า ฝายทดน ้า 
ฝายกักเก็บน ้า ขุดบ่อ หรือ สระน ้าในไร่นา รวมทั งอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูระบบ เหมืองฝายที่เป็นภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้าน และชุมชน อย่างเป็นจริง และใช้
งบประมาณน้อยกว่าการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ 
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Rose Johnston (2003)  ได้ให้มุมมองต่อต้นตอของปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า โดยมองว่า
กระบวนการจัดการทรัพยากรน ้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการแสวงหาผลประโยชน์ผ่านการ
สร้างวาทกรรมของสื่อ ที่ถูกผลิตขึ นเพ่ือสนับสนุนนโยบายทางการเมืองของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น บริษัทผลิตภัณฑ์น ้า เจ้าหน้าที่รัฐและอ่ืน ๆ ความหลากหลายในจุดประสงค์ที่มีต่อ
ทรัพยากรเพียงหนึ่งเดียว ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อวิธีการจัดการทรัพยากรระหว่างกลุ่มที่ให้
ความหมายทรัพยากรน ้าเป็น สิทธิมนุษยชน สินค้าสาธารณะ สินค้าสร้างก้าไรและปัจจัยพื นฐานใน
การด้ารงชีวิต ซึ่งท้าให้กระบวนการการจัดการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเกิดความสลับซับซ้อน ไม่สามารถ
จัดการได้โดยใช้มาตรการที่เกิดจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของภาครัฐ มักใช้วิธีการเปลี่ยนผ่านอ้านาจด้วย
การให้ความหมายและคุณค่าแก่ทรัพยากรใหม่ จากสิ่งที่เคยมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตตามจารีต
ประเพณีไปสู่ฐานะสินค้าทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของประเทศ เช่นเดียวกับกรณีของ 
น ้า ที่เมื่อถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าความหมายความส้าคัญของมันก็เปลี่ยนแปลง จากการยังชีพในครัวเรือน
และการค้าในระดับท้องถิ่นไปสู่เวทีการค้าระดับประเทศ ซึ่งอ้านาจส่วนกลางที่มีผลบังคับใช้ในการ
บริหารจัดการได้เพ่ิมระยะห่างความไม่เท่าเทียม ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจกับกลุ่มที่
ต้องรองรับผลจากการตัดสินใจเหล่านั นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ซึ่งจะกลายเป็นชนวนก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งและปัญหาในท้องถิ่น 

 Barbara Rose Johnston (2003) ได้ยกตัวอย่าง กรณีของ California-American Water 
Company บริษัทข้ามชาติของเยอรมัน ได้ซื อเขตแหล่งน ้าใน Felon รัฐ California ซึ่งทางบริษัทได้
ขึ นราคาน ้าใน 3 ปี กว่า 71 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ประชาชนมากกว่า 1200 ครัวเรือน ได้ร่วมกันลงชื่อเพ่ือ
ต่อต้านการขึ นราคาครั งนั น แต่กฎหมายของรัฐก็ไม่อาจเอาผิดเพราะทางบริษัทได้ให้เหตุผลว่าการ
กระท้าของพวกเขาถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุและขายน ้า ที่ระบุว่าระบบการผลิตส่วนตัว
สามารถเอาทรัพยากรไปใช้ได้ตามความสามารถ ซึ่งกฎหมายรัฐในตอนนั นมิได้ครอบคลุมไปถึง
ข้อจ้ากัดในเรื่องนี  และบริษัทยังได้รับการปกป้องจากกฎหมายการค้าระหว่างประเทศซึ่งมองน ้าใน
ฐานะสินค้า ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมกลุ่มกัน เพ่ือริเริ่มการน้าสิทธิในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในท้องถิ่นของพวกเขากลับคืนมา ต่อมาองค์กรลักษณะเดียวกันของชาวบ้านนี ก็ได้
เกิดขึ นในหลายพื นท่ีทั่วสหรัฐอเมริกา 

 
หนังสือ การเชื่อมโยงบทเรียนเครือข่ายฝายมีชี วิต สู่การจัดการน  าโดยชุมชน

ระดับประเทศ ของ เครือข่ายฝายมีชีวิต เป็นเอกสารที่จัดท้าขึ นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการปะ
ชุม “เชื่อมโยงบทเรียนเครือข่ายฝายมีชีวิต สู่การจัดการน ้าโดยชุมชนระดับประเทศ” กับเครือข่าย
ชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “ร้อยใจร้อยฝาย ถวายในหลวง” จาก
ความส้าเร็จของชุมชนในการลุกขึ นมาจัดการตนเอง แก้ปัญหาน ้าท่วมหลากรุนแรงและภัยแล้งซ ้าซาก
ด้วยภูมิปัญญาในชุมชน ชาวบ้านที่ร่วมกันเรียนรู้ระบบนิเวศวิถีชีวิตแบบปรองดอง แล้วน้าข้อมู ล
เหล่านั นมาเชื่อมโยงผ่านการปฏิบัติจริง โดยใช้ฝายมีชีวิตและเวทีประชาเข้าใจเป็นเครื่องมือเพ่ือให้น ้า
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เต็มคลองตลอดทั งปี รวมทั งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เสียหายไปแล้วให้กลับคืนสู่ชุมชนได้ จนกลายเป็น
ความรู้เรื่องการจัดการน ้าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในการสร้างเครือข่ายแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ท้าให้ชาวบ้าน ชุมชน สามารถเข้าถึงความรู้และสถานการณ์ของโลกได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งความรู้เหล่านั นจะท้าให้ประชาชนมองเห็นทางเลือกใหม่และรู้ว่า ตนคือใคร จะเป็น
อะไรในโลกอนาคต จนเกิดความม่ันใจในวิธีการของตนเองมากยิ่งขึ น มีความต้องการอย่างจริงจังที่จะ
มีส่วนร่วมต่อการพัฒนา แบ่งปันทรัพยากร เพ่ือให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดี โดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ของชุมชนมากกว่าตลาดระดับประเทศหรือของโลก ซึ่งการลุกขึ นมาจัดการตนเองของชุมชนในครั งนี  
เป็นการปรับทิศทางจาก โลกนุวัตน์ ที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจน้าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
บ้าคลั่งจนเกิดหายนะมหาศาลต่อระบบนิเวศ 
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บทที่ 3 
 

ฝายมีชีวิต  
 

เนื อหาในบทนี เป็นการกล่าวถึงฝายมีชีวิต หลักการของฝายมีชีวิต องค์ประกอบและขั นตอน
การสร้างฝายมีชีวิต ดังต่อไปนี  

ฝายมีชีวิต เกิดจากภูมิปัญญาที่พัฒนามาเป็นเทคนิค โดย อ.สมเดช คงเกื อ ผู้เป็นข้าราชการ 
สังกัดสถานีพัฒนาทรัพยากรชายเลนที่ 15 กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  และนักธุรกิจร้าน
เฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากไม้ปลูก และ นายกสโมสรไลออนด์ นครศรีธรรมราช  โดยเขาได้คิดปรับปรุง
โครงสร้างมาจากฝายแม้ว นบ เล่ห์ปรับประยุกต์ สร้างสมดุลผสมผสานโดยยึดหลักปรองดองกับ
ธรรมชาติให้มากที่สุด เพ่ือให้ชุมชนใช้ได้จริงและยั่งยืนปราศจากข้อจ้ากัดใด ๆ โดยเน้นที่โครงสร้าง
และรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับใช้ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศ วัสดุที่ใช้หาได้ง่ายในชุมชน
และที่ส้าคัญเป็น โครงสร้างเขียว 100% เป็นการสร้างที่ปราศจากการท้าลาย ที่ส้าคัญห้ามใช้สิ่ง
แปลกปลอม เช่น เหล็ก ปูน 

ฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งซ ้าซากและน ้าหลากรุนแรง ป้องกัน
การพังทลายของหน้าดินโดยอาศัยรากไทร สร้างสายน ้าซึ่งเป็นโครงสร้างพื นฐานของระบบนิเวศ                      
ฝายมีชีวิต ท้าหน้าที่เติมน ้าในดิน เก็บน ้าไว้กับดินสร้างความชุ่มชื นจากฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง ท้าให้
พื นที่การเกษตรอดุมสมบูรณ์ ชีวิตริมล้าคลองฟ้ืนคืน วิถีชีวิตริมล้าคลองฟ้ืนคืนและที่ส้าคัญเป็นเหมือน
รางขนมครกตามรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นับเป็นการน้าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสม เพราะใช้แรงงานในชุมชนและ
เครือข่ายในท้องถิ่น ยึดหลักใครมีแรงช่วยแรง ใครมีเงินช่วยเงิน ใครมีอุปกรณ์ ก็ช่วยเรื่องอุปกรณ์ช่วย
เรื่องอาหาร ใช้เงินงบประมาณของภาครัฐในการสร้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับกับประโยชน์ที่ได้รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการเก็บกักน ้าในรูปแบบอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นกระบวนการให้ชุมชนเรียนรู้ข้อมูลทุน
ด้านทรัพยากรน ้าของชุมชน โดยชุมชน จนชุมชนสามารถจัดการทุนทรัพยากรน ้าของเขาได้เอง 
สามารถก้าหนดทิศทางของเขาเองได้และมีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีภาคีเครือข่าย
ภายนอกเป็นพี่เลี ยง คอยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

ชุมชนไชยมนตรี เป็นชุมชนแห่งแรก ๆ ที่ฝายมีชีวิตถูกสร้างขึ นในล้าน ้าคลองท่าดี ซึ่งไหลลง
มาจากเทือกเขาหลวงอ้าเภอลานสกา เนื่องจากชาวบ้านชุมชน ไชยมนตรีประสบปัญหาขาดแคลนน ้า
ในหน้าแล้ง น ้าเชี่ยวกรากและท่วมขังในหน้าฝน ท้าให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการด้ารงชีวิต
ของชาวบ้านในพื นที่ท่ีมีอาชีพหลักเป็นการท้าเกษตรกรรม และปัญหานั นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ น เมื่อ
ภาครัฐเข้ามาด้าเนินการบริหารจัดการน ้าโดยการขุดลอกคูคลอง ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึ นในพื นที่แล้ว ยังเปรียบเสมือนการซ ้าเติมชาวบ้านให้ล้าบากมากขึ นไปอีก เพราะทางภาครัฐที่
เข้าไปมุ่งเน้นความส้าคัญกับผลที่จะเกิดขึ นกับเมืองใหญ่ซึ่งเกิดปัญหาน ้าท่วมเมืองอยู่เสมอ แต่กลับ
ละเลยชุมชนทางผ่านน ้า การขุดลอกคูคลองได้พลิกเปลี่ยนหน้าดินและระบบนิเวศน์ในล้าคลองไปจน
หมดสิ น ท้าให้คลองแห้งเหือดระบบนิเวศพังทลาย เกษตรกรไม่มีน ้ามาท้าการเกษตร สัตว์น ้าที่เคยหา
ได้ตามธรรมชาติก็สูญหายไปไม่มีเหลือ ท้าให้ เกิดวิกฤติความมั่นคงทางอาหารในชุมชน จนท้าให้
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ชาวบ้านในชุมชนจ้านวนมากต้องเปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐานออกไป เหลือคนเพียงไม่กี่คนเท่านั นที่
ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดดังเดิม 

 เมื่อการสร้างฝายเสร็จสิ น ระบบนิเวศน์ฟ้ืนฟูขึ นมาอีกครั ง พร้อมกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริม
แม่น ้า ที่ยึดหลักแนวทางคนอยู่คู่น ้า พัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ซึ่งภายใต้การบ
ริจัดการทรัพยากรน ้าแนวทางนี  การเกษตรได้ผลผลิตที่คุ้มค่าพันธุ์พืชที่ปลูกมีความเจริญงอกงาม คนที่
ออกไปก็กลับมา ครอบครัวก็กลับมาอยู่อาศัยพร้อมหน้ากันอีกครั ง ท้าให้ชุมชนไชยมนตรีสามารถฟ้ืน
ตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการตื่นตัวและน ้าพักน ้าแรงของคนในชุมชนเอง 
สร้างจิตส้านึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน ฝายมีชีวิตจึงเปรียบเสมือนแกนกลางที่ท้าหน้าที่ยึดเหนี่ยวคน
ในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน  

แต่กระนั น ชาวบ้านบริเวณหมู่ท่ี 1 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ต้องเผชิญกับบท
ทดสอบส้าคัญอีกครั งคือ การเวนคืนที่ดินเพ่ือการขุดคลองระบายน ้าเลี่ยงเมืองลงสู่ทะเล เพ่ือไม่ให้  
น ้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองจึงได้ร่วมกับชาวบ้านเพ่ือช่วยกัน
อนุเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ให้น ้าท่วมเมือง โดยวิธีอ่ืนที่ชาวบ้านไชยมนตรีก็
ไม่กระทบ จึงเกิดแนวทางการสร้างฝายมีชีวิตว่าสามารถแก้ปัญหาน ้าท่วม  น ้าหลาก น ้าแล้ง น ้าใต้ดิน
ได้ แต่จะท้าอย่างไรให้หน่วยงานชลประทานเชื่อ ชาวบ้านจึงคิดกันว่าต้องท้าให้ดู อยู่ให้เห็น        
ฝายมีชีวิตบ้านนบเตียนจึงเกิดขึ น ซึ่งเป็นการลุกขึ นมาจัดการน ้าโดยชาวบ้านเอง แล้วร่วมมือกับผู้เฒ่า
ผู้แก่ในชุมชนที่มีความรู้ในการท้าเล่ห์ (เครื่องมือดักปลาในคลอง) มาช่วยสอนการปักไม้ในคลอง การ
ผูกเชือก การเรียนรู้เรื่องต้นไม้ริมคลอง เป็นต้น เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้
แล้วน้ามาสู่การปฏิบัติ แล้วปรับปรุงแก้ไข เมื่อบุคคลภายนอก/หน่วยงานต่าง ๆ ทราบข่าวก็เข้ามา
สนับสนุนทั งสิ่งของและงบประมาณ 

 
หลักการ 3 ขา หัวใจฝายมีชีวิต  
หลักการ 3 ขา ให้ความส้าคัญแก่คนในชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการจัดการกับปัญหา

ของชุมชนนั น คนในชุมชนต้องลุกขึ นมาจัดการด้วยตนเอง โดยมีพลังจากภายนอกคอยช่วยเหลือใน
ส่วนที่พวกเขาขาดไปเท่านั น ซึ่งแนวคิดนี เป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนาขึ นโดย ดร.ด้ารง โยธารักษ์ และคณะ 

ขาที่หนึ่ง เวทีประชาเข้าใจ การสร้างฝายมีชีวิตต้องเริ่มต้นจากการท้าเวทีประชาเข้าใจด้วย
กระบวนการสร้างภาพฝันของคลองที่ชาวบ้านอยากเห็น แล้วตามด้วยการทบทวนระบบนิเวศของ
แม่น ้าล้าคลองในอดีต ต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ในล้าคลอง จนกระทั่งทุกคนยอมรับว่า ถ้าจะให้
สัตว์และต้นไม้ข้างคลองกลับคืนมา สิ่งแรกที่ต้องการคือ “น ้า” หลังจากนั นก็ช่วยกันค้นหาวิธีการที่จะ
น้าน ้ากลับมาอีกครั ง เช่น เขื่อนปูน ฝายปูน ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต การขุดคลอง เป็นต้น แล้วพิจารณา
ร่วมกันถึงข้อดีข้อเสียของวิธีการเหล่านั น จนกระทั่งชาวบ้านสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ส้าหรับชุมชนของตนเอง 

หากชาวบ้านต้องการสร้างฝายมีชีวิต ก็จะต้องมีการเรียนรู้การปรองดองกับธรรมชาติของ 
ฝายมีชีวิต เช่น เรียนรู้ความหมายของระบบนิเวศ เรียนรู้เรื่องครอบครัวต้นไม้ เรียนรู้เรื่องไม้สร้างน ้า 
เช่น ต้นไทร สาคู เป็นต้น เรียนรู้เรื่องป่าต้นน ้าอยู่ที่ไหน เรียนรู้องค์ประกอบของฝายมีชีวิต เรียนรู้ว่า
ท้าไมฝายมีชีวิตไม่ใช้ปูนกับเหล็กเป็นองค์ประกอบ เรียนรู้ว่าฝายมีชีวิตแก้ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม เพ่ิม
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น ้าบาดาล แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งได้อย่างไร เรียนรู้ว่าประโยชน์ที่เกิดจากฝายมีชีวิตมีอะไรบ้าง 
เรียนรู้จนกระทั่งชาวบ้านตอบได้ว่า ท้าไมต้องสร้างฝายมีชีวิต 

ขาที่สอง การพ่ึงพาตนเอง กล่าวคือ เมื่อชาวบ้านเข้าใจว่าท้าไมต้องสร้างฝายมีชีวิตและ     
ไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากภายนอกได้อีกต่อไป ทางเดียวที่จะให้ได้น ้า คือ ต้องพ่ึงพาตนเอง 
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ไผ่ เชือก กระสอบ ทราย ขี วัว ขุยมะพร้าว เป็นต้น ก็จะได้จากการบริจาค
ในเวทีประชาเข้าใจเป็นการเบื องต้น พร้อมด้วยแรงงานที่มีจิตอาสา ดังนั นการท้าฝายมีชีวิตจะไม่
เริ่มต้นด้วยงบประมาณ แต่เริ่มจากการน้าข้อมูลคลองมาเรียนรู้ เชื่อมโยงเป็นความรู้เรื่องฝายมีชีวิต 
แล้วน้ามาปฏิบัติจนเกิดปัญญา กล่าวได้ว่า ฝายมีชีวิตเริ่มจากปัญญาแล้วเงินตราจะมาเอง หน่วยงาน
ต่าง ๆ ก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในภายหลัง 

ขาที่สาม ธรรมนูญคลอง เป็นขั นตอนหลังจากตัวฝายมีชีวิตเสร็จแล้ว เมื่อได้น ้าคืนสู่คลองสิ่ง
ที่ตามมาก็คือ สัตว์น ้า ต้นไม้ ความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น สิ่งที่ส้าคัญต่อจากนี ก็คือ เวทีจัดกระบวนการ
ให้ชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางสร้างมูลค่าเพ่ิมจากน ้าที่ร่วมกันสร้าง อีก
ทั งยังสร้างกติกา กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษผู้ละเมิดกติกา เป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
ในการดูแลรักษาคลองของเขา เรียกว่า ธรรมนูญคลอง 

 
ขั นตอนสร้างฝายมีชีวิต 
1. ขั นตอนการท าประชาเข้าใจ   
เป็นการท้าความเข้าใจและระดมความคิดของชาวบ้าน ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า ประชา

เข้าใจ ซึ่งใช้วิธีการให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นเพ่ือวางแนวคิดว่าต้องการเห็นภาพของชุมชนใน
อนาคตว่าเป็นอย่างไร และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการสร้างสิ่งนั นให้เกิดขึ นจริง โดย
สนับสนุนให้ทุกคนออกมาแสดงความคิดของตนเอง ซึ่งต่างจากการท้าประชาคมโดยทั่วไปที่ทาง
ผู้บริหารชุมชนมาท้าการประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาแล้วกลับไปเขียนโครงการเพ่ือแก้ปัญหาเพียงเท่านั น 
สิ่งที่ได้จากกการท้าประชาเข้าใจจึงเป็นผลที่ได้จากความต้องการของประชาชนและประชาชนรู้สึกได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน จึงเกิดส้านึกหวงแหนทรัพยากรที่ร่วมกันสร้างขึ นมาจากแนวคิด
และความต้องการของชุมชนที่ร่วมกันออกความคิดและเล่าขานภูมิปัญญาของทั งถิ่นตั งแต่รุ่น ปู่ ย่ า 
ตา ยาย มา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการเช่น ไม่ไผ่ก้าหยันที่เป็นวัสดุที่มี
ความส้าคัญที่สุดในการสร้างฝาย ชาวบ้านเล่าว่าเหตุที่เลือกไม้ไผ่ก้าหยัน เพราะเป็นไผ่ที่ให้ได้ในชุมชน
และสามารถเจริญเติบโตได้ดีแตกหน่อเร็ว ต่างจากไม้ไผ่ป่าที่มีความเปราะบางไม่ทนทานและไม้ไผ่ตง
ที่ถึงแม้จะมีความแข็งแรงทนทานแต่ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ต่อมาคือต้นไทร ต้น ปอ และต้น
สาคูที่จะต้องหามาปลูกและอนุรักษ์ให้มีอยู่ต่อไป เพราะช่วยอุ้มน ้าได้ดีรวมถึงมีรากที่แข็งแรงช่วย
รักษาการพังทลายของฝายและช่วยชะลอน ้าได้ท้าให้ฝายมีความคงทนและกลายเป็นฝายที่มีชีวิตสม
กับชื่อฝายมีชีวิต อีกส่วนที่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย คือ เงื่อนในการผูกมัดไม้ไผ่
ในการสร้างฝายเพ่ือให้เกิดความคงทน โดยในตอนแรกของการสร้างฝายยังไม่ได้มีการก้าหนดตายตัว
ว่าจะใช้เงื่อนอะไรที่ท้าให้มีความทนทานมากกว่ากันก็ท้ากันไปตามแต่ความสามารถของแต่ละคนเมื่อ
มีการท้าขึ นแล้วต่างคนต่างเห็นวิธีการจึงเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการผูกเงื่อนต่างต่าง 
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คนที่ไม่รู้จักและท้าไม่ได้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจาก ปู่ ย่า ตา ยาย จนเกิดเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่ม
คนรุ่นใหม่และคนชราในชุมชน เกิดการยอมรับและใกล้ชิดกันมากขึ น 

 

 
ฝายมีชีวิต 

(สถานที่ : ฝายมีชีวิตนบเตียน / วันที ่: 15 กรกฎาคม 2561) 
 

2. ฝายมีชีวิตมีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ  
2.1 บันไดนิเวศ คือบันไดที่บันไดที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของฝาย มีลักษณะเป็น

ขั นบันได 5 ขั น ความสูงขั นละ 30 เซนติเมตร ความยาวตั งแต่ 50-100 เซนติเมตร ขึ นอยู่กับความแรง
ของน ้า เช่น ถ้าน ้าแรงก็ควรมีความยาว 100 เซนติเมตรเพ่ือให้น ้าตกลงที่ขั นบันได เป็นต้น ด้านหน้า
บันไดนิเวศจะเกิดเป็นวังน ้าลึกตามขนาดความสูงของตัวฝายที่ยกระดับขึ นมา มวลน ้าลึกหน้าฝายจะ
ช่วยรับแรงปะทะและลดระดับความรุนแรงของน ้าที่หลากมาอย่างรวดเร็วได้ อีกทั งยังท้าให้ทรายและ
ตะกอนไหลไปกับสายน ้าผ่านสันฝายไปได้ตลอดท้าให้สามารถแก้ปัญหาการตื นเขินที่หน้าฝายได้ ส่วน
บันไดหลังจะท้าหน้าที่รับแรงกระแทกของน ้าที่ตกจากตัวฝาย และบันไดหน้าหลังจะท้าให้สัตว์น ้า
ทั งหลายเคลื่อนตัวผ่านไปมาเพ่ือการสืบพันธุ์ได้ 
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บันไดนิเวศ 

(สถานที่ : ฝายมีชีวิตนบเตียน / วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561) 
 

2.2 หูช้าง เป็นแนวก้าแพงยาวตลอดหน้าฝายและหลังฝายทั งสองฝั่งตลิ่ง ซ่ึงหูช้าง
จะเฉียงขึ นด้านบนสูงกว่าตัวฝายประมาณ 50 ซ.ม. ลักษณะของก้าแพงหูช้างใช้วัสดุเช่นเดียวกับตัว
ฝายคือ กระสอบทรายเรียงตามแนวตลิ่งยึดด้วยล้าไม้ไผ่และเชือกอย่างหนาแน่น เพ่ือป้องกันการ    
กัดเซาะตลิ่งและกระสอบทรายที่ถมเรียงกัน อีกทั งขี วัวและขุยมะพร้าวยังเป็นอาหารของต้นไม้ที่บนหู
ช้างได้เป็นอย่างด ี 
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หูช้าง 

(สถานที่ : ฝายมีชีวิตนบเตียน / วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561) 
  

2.3 เหนียวปิ้ง เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ส้าหรับตัดวงจรน ้าไม่ให้
ไหลไต่ไม่ไผ่จากบันไดไปสู่หูช้างและตัวฝายที่อยู่ทั งด้านหน้าและด้านหลังของตัวฝาย โดยใช้กระสอบ
ทรายเป็นตัวตัดวงจรน ้า เป็นส่วนที่ต่อสันฝายและตัวฝายคู่ขนานกับหูช้าง การท้าเหนียวปิ้งจะท้าเป็น
รูปสามเหลี่ยมอยู่ใต้หูช้างท้าหน้าที่รับแรงดันน ้าแรงกระแทกของน ้า ลดระดับ 10 ซ.ม. ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะของพื นที่ เช่น ตลิ่งชันตอกไม้สั น 

 

 
                                   เหนียวปิ้ง 

(สถานที่ : ฝายมีชีวิตนบเตียน / วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561) 
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2.4 ตัวฝายกั นน  า ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ทราย ขุยมะพร้าว เป็นองค์ประกอบ ใส่
กระสอบวางเรียงตัวซ้อนกันเพ่ือให้เป็นก้าแพงกั นชะลอน ้า โดยมีล้าไม้ไผ่เป็นตัวโครงปักลงไปในล้า
คลองเสมือนเสาเข็มเป็นแนวผูกด้วยเชือกยึดโยงกระสอบทรายที่กั นน ้าไว้ให้แข็งแรง ด้านบนสุดของตัว
ฝายจะผูกยึดด้วยไม้อีกครั งหรือโรยด้วนหินกรวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระสอบทรายถูกกระแสน ้าพัดไป 

 

 
ตัวฝายกั นน  า 

(สถานที่ : ฝายมีชีวิตนบเตียน / วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561) 
 

2.5 ต้นไม้บนหูช้าง ต้นไม้ที่น้ามาปลูกบนหูช้างเพ่ือประโยชน์คือ ให้รากได้ยึดดินทั ง
ริมตลิ่งและในล้าคลอง อีกทั งให้ความร่มรื่น เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตริมคลอง ถือเป็นศูนย์รวมของการ
เกื อกูลทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ น ต้นไม้ที่น้ามาปลูกต้องเป็นต้นไม้ประเภทชอบน ้าและทนได้ทุกสภาพ
อากาศ เช่น ต้นไทร ซึ่งจะน้ามาปลูกโดยมีระยะห่างประมาณ 5 เมตร ข้อดีของการปลูกต้นไทรที่ปลูก
บริเวณริมฝายคือรากไทรจะไปหาน ้า รากของต้นไทรจะกัดเซาะกระสอบทรายเข้ามาแหล่งน ้าท้าให้
รากไทรช่วยพยุงตลิ่งไม่ให้พังยังสร้างความแข็งแรงมากยิ่งขึ น ยิ่ งมีรากไทรมากก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการ
รักษาตลิ่ง และท่ีส้าคัญต้นไม้ดังกล่าวล้วนหาได้ในชุมชน และจะเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้พื นเมืองประจ้า
ถิ่นที่หายไปจากการขุดลอกคลองและจากการท้าเกษตรเชิงเดี่ยวให้กลับคืนมา 
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                      ต้นไม้บนหูช้าง 

(สถานที่ : ฝายมีชีวิตนบเตียน / วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561) 
 

การเกื อกูลของสิ่งมีชีวิตในฝายมีชีวิตเริ่มต้นจากต้นไม้ที่น้ามาปลูกบนหูช้างได้รับ
อาหารที่อยู่ในกระสอบทรายและเริ่มมีรากชอนไชไปหาแหล่งอาหารในกระสอบต่าง ๆ จนประสานยึด
เข้าด้วยกัน เมื่อเวลาผ่านไป ต้นไม้ซึ่งถือเป็นชีวิตบนฝายเจริญงอกงาม สิ่งมีชีวิตในน ้าได้อาศัยรากไม้
เป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งอาหาร ขณะที่สิ่งมีชีวิตริมฝายได้อาศัยร่มเงา และความอุดมสมบูรณ์ที่
กลับคืนมา เมื่อถึงฤดูน ้าหลาก ฝายต่าง ๆ สามารถชะลอความแรงของกระแสน ้าได้ในระดับหนึ่ง 
ความกว้างของตัวฝายสามารถกักน ้าไว้เพ่ือช่วยเติมน ้าในดินให้กับพื นที่กลางน ้าตามหลักการ “ตัวฝาย
เป็นตัวกั นน ้า ดินเป็นตัวเก็บน ้า พืชทั งสองฝั่งคลองเป็นตัวเก็บน ้าและให้น ้า” ส่วนในฤดูแล้ง น ้าที่ถูก
เก็บไว้ในดินจะช่วยคายความชื นคืนให้กับชีวิตที่อยู่ในล้าคลองและข้างล้าคลองอีกครั ง วังน ้าหน้าฝาย
ยังประโยชน์ในด้านการรักษาระดับน ้าในดินไว้ให้พื นที่ทางการเกษตรรอบ ๆ ตัวฝายในรัศมีประมาณ 
2 กิโลเมตร ได้มีน ้าใช้ยามหน้าแล้ง เพ่ือรอระยะเวลาการเติมน ้าเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั ง เป็นวัฎจักรของ
ระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์  

 
3. ขั นตอนการสร้างตัวฝายหรือสันฝาย   

3.1 ลงเสาเอก เริ่มจากการปักหลักท่ีริมฝั่งของห้วยทั่งสองข้างเพ่ือวัดความกว้างของ
ฝาย ปักเสาเอกที่จุดกึ่งกลาง โดยใช้เสาไม้ไผ่ยาวประมาณ 2.7 – 3 เมตร แล้วแต่ความเหมาะสมของ
สภาพพื นที่และระดับน ้าที่ต้องการ โดยมีหลักว่าตัวเสาจะต้องฝังอยู่ใต้พื นดิน 1.5 เมตร ส่วนที่โผล่
ขึ นมาเป็นตัวฝายนั นอยู่ที่ 1.5 เมตรเป็นเกณฑ์ ทั งนี ก็ขึ นอยู่ที่ระดับน ้าที่ต้องการด้วย ส้าหรับที่ฝายมี
ชีวิตห้วยหนองเตยนั น ใช้ไม้ไผ่ยาว 2.7 เมตรเนื่องจากต้องการระดับน ้าที่ 1.20 เมตร และปักเสาอ่ืน ๆ 
ที่มีขนาดเดียวกันแบบหน้ากระดาน ให้มีระยะห่างที่ประมาณ 1 ฟุตหรือ 30 เซนติเมตร จนเต็มความ
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กว้างของคลองแล้วจึงใช้ไม้ไผ่สองล้ามานาบหัวเสาแล้วใช้เชือกในล่อนมัดยึดกับตัวเสาโดยใช้เงื่อน   
ปมตาไก่ มัดสองต้าแหน่งคือส่วนกลางเสาและส่วนปลาย 

3.2 สร้างห้องในตัวฝาย การวัดความยาวของตัวฝายตามหลักการพื นฐาน คือ กว้าง 
5 ยาว 7 กว้าง 9 ยาว 12 หรืออาจจะมากกว่านั นก็ได้ขึ นอยู่กับความกว้างของตัวฝายแต่ให้ยึดหลักว่า 
ความกว้างจะต้องน้อยกว่าความยาว โดยมีลักษณะของตัวห้องกว้าง 2 ยาว 2 เมตร หรือกว้าง 3 ยาว 
3 แล้วแต่กรณี เช่น ฝายมีชีวิตบ้านหนองเตย ใช้ขนาด กว้าง 2 ยาว 2 เมตร เนื่องจากมีความกว้าง 5 
เมตร แบ่งเป็นตัวฝาย 4 เมตร และส่วนของบันใดหน้าและหลัง 3 เมตร เมื่อแบ่งห้องเรียบร้อยแล้วก็
ตอกเสาจนเต็มโดยให้มีระยะห่างของเสาประมาณ 30 เซนติเมตรเช่นกัน ใช้ไม้ไผ่สองล้ามานาบหัวเสา
แล้วใช้เชือกในล่อนมัดยึดกับตัวเสาโดยใช้เงื่อน ปมตาไก่ มัดสองต้าแหน่งคือส่วนกลางเสาและส่วน
ปลายเช่นเดียวกัน  จากนั นจึงน้ากระสอบทรายที่เตรียมไว้มาถมจนเต็ม โดยมีล้าดับการเรียงกระสอบ
ทราย คือ กระสอบทราย 2 ชั น  ขี วัว 2 ชั น และขุยมะพร้าว 2 ชั น  

3.3 สร้างบันไดนิเวศหน้าและหลัง การสร้างบันไดนิเวศหน้าหลังมีหลักการส้าคัญ
เพ่ือป้องกันการเกิดตะกอนทรายหน้าฝายและสร้างบันใดให้สัตว์น ้าได้ข้ามฝายขึ นไปยังต้นน ้าเพ่ือ
ขยายพันธ์ได้ต่อไป บันไดนิเวศจะมี 5 ขั น สูง 30 เซนติเมตร และกว้าง 50 เซนติเมตร ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ความสูงของฝายด้วยอาจมีจ้านวนขั นมากกว่าหรือน้อยกว่านี ก็ได้ ส้าหรับฝายมีชีวิตบ้านหนองเตยมี
บันใดนิเวศ 4 ขั นเนื่องจากความสูงของฝายอยู่ที่ 120 เซนติเมตร 

3.4 สร้างหูช้างและเหนียวปิ้ง หูช้างเป็นตัวที่ช่วยป้องกันน ้ากัดเซอะตลิ่งการท้าหู
ช้างจึงจะต้องค้านึงถึงความแรงของน ้าในแต่ละพื นที่เป็นส้าคัญ โดยปกติทั่วไป หูช้างจะท้ามุม 45 
องศากับตลิ่ง มีความยาวเสมอกับบันใดหน้าและบันใดหลัง โดยใช้ไม้ไผ่ความยาว 2.5-3 เมตร ตอก
เป็นแนวตามขอบตลิ่งท้ามุม 45 องศาจากตลิ่งมาถึงตัวฝาย ให้มีระยะห่างของเสาแต่ละเสาห่างกัน 30 
เซนติเมตร จากนั นก็ใช้ไม้ไผ่คาดเป็นแนวยึดเพ่ือสร้างความแข็งแรงด้วยเช่นกัน ส่วนของเหนียวปิ้ง 
เป็นตัวที่สร้างขึ นเพ่ือช่วยเสริมความแข็งแรงของและป้องกันการพังทลายของตัวหูช้าง ส้าหรับฝายที่มี
ขนาดใหญ่หูช้างมีความยาวมากตัวเหนียวปิ้งก็จ้าเป็นมากเช่นกัน แต่ถ้าเป็นฝายที่มีขนาดเล็กอาจจะไม่
จ้าเป็นต้องใช้เหนียวปิ้งก็ได้ขึ นอยู่กับว่าตัวหูช้างมีความแข็งแรง มีความยาวมากเพียงใด ซึ่งส้าหรับ
ฝายมีชีวิตบ้านหนองเตย ไม่ได้มีการสร้างเหนียวปิ้งเนื่องจากเป็นฝายขนาดเล็กความยางของหูช้าง
เพียง 1.52 เมตร ไม้ไผ่สามารถรับน ้าหนักของกระสอบทรายได้เหนียวปิ้งจึงไม่มีความจ้าเป็นส้าหรับ
ฝายนี  

3.5 ถมฝาย น้ากระสอบทรายที่เตรียมไว้มาใส่ในโครงสร้างของฝายให้เต็มในทุกส่วน
เริ่มขากหูช้าง เหนียวปิ้ง และบันไดนิเวศ ทั งด้านหน้าและด้านหลังโดยใช้เพียงกระสอบบรรจุทราย
เท่านั นเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้กับผาย เพราะส่วนนี จ้าเป็นที่จะต้องรับแรงกระแทกของน ้าที่มา
กระทบกับส่วนต่าง ๆ ทั งหูช้างและบันใดนิเวศ ต่างจากตัวฝายที่มีการบรรจุขี วัวและขุยมะพร้าวไว้ใน
ชั นที่สามถึงชั นที่หก โดยเป็นขี วัวสองชั นและขุยมะพร้าวสองชั นก่อนน้ากกระสอบทรายมาถมทับให้
เกิดความแข็งแรง 

การสร้างฝายทั ง 5 ขั นตอน ถือว่าฝายมีชีวิตได้ก้าเนิดขึ นแล้วแต่ยังคงไม่เสร็จสิ น 
เนื่องจากว่าฝายจะเป็นฝายมีชีวิตโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการปลูกต้นไม้และไม้ไผ่ที่ ใช้ปักเป็นเสามีการ
เจริญเติบโตงอกงานจนแผ่รากเข้ามายึดตัวฝายให้เกิดความแข็งแรงอย่างถาวร จนในที่สุดก็ไม่จ้าเป็น
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จะต้องให้กระสอบทรายกันน ้าแต่เป็นรากของต้นไม้ที่เป็นตัวกักเก็บน ้าไว้แทน จึงมีการน้าเอา        
ภูมปิัญญาของชาวบ้านมาช่วยเสริมความแข็งแรงของฝาย ด้วยการน้าขี วัวและขุยมะพร้าวเข้ามาบรรจุ
ไว้ในตัวฝาย เพ่ือล่อให้รากต้นไม้เข้ามากินปุ๋ย ท้าให้ฝายแข็งแรงได้เร็วขึ นอีกทางหนึ่ง และเหตุผลที่ไม่
ใส่ขี วัวและขุยมะพร้าวที่ส่วนอ่ืนนั น เพราะว่า ส่วนอ่ืน ๆ ต้องรับแรงกระแทกของน ้า อีกทั งขี วัวและ 
ขุยมะพร้าวมีน ้าหนักเบาและลอยน ้าได้ จึงจะต้องใส่ไว้ด้านล่างแล้วน้ากระสอบทรายมาทับด้านบนอีก
ครั งหนึ่ง เนื่องจากฝายมีชีวิตไม่ได้เป็นเพียงการสร้างฝายเพ่ือกักเก็บน ้าแต่เพียงเท่านั น แต่เป็นการ
สร้างฝายเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศด้วย ฝายจึงจ้าต้องคงอยู่จนกว่าต้นไม้จะมีรากมาผสานในตัวฝายแทน
พื นที่ของกระสอบทรายด้วย สิ่งที่จ้าเป็นอีกประการหนึ่งคือจะต้องมีการช่วยกันดูแลรักษาให้ฝายมี
ความคงทนถาวรต่อไป 

4. ขั นตอนการดูแลรักษาฝายให้มีชีวิต เมื่อสร้างตัวฝายเสร็จก็จะต้องมีการหาต้นไม้ที่มี
คุณสมบัติตามที่ได้ก้าหนดไว้มาปลูกที่บริเวณหูช้างและเหนียวปิ้งเพ่ือให้ต้นไม้งอกงามมีรากเข้าไป
แทนที่กระสอบทราย ส้าหรับต้นไม้ที่น้ามาใช้ส่วนใหญ่ เป็นต้นไทรที่มีรากจ้านวนมาก อีกทั งยังมี
คุณสมบัติในการกักเก็บน ้าและคายน ้าได้เป็นอย่างดี หรือใช้ต้นไม้ที่หาได้ง่ายจากในชุมชน เช่น     
ฝายมีชีวิตบ้านหนองเตยนั น ใช้ต้นสาคูเป็นตัวยึดเนื่องจากเป็นพืชที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ และมี
คุณสมบัติโอบอุม้น ้าและกักเก็บน ้าได้ดีอยู่แล้ว  

 
บทต่อไปจะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของ ชุมชนไชยมนตรี มีเนื อหาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ

ชุมชน ผลกระทบจากการจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ฝายมีชีวิตเป็นเครื่องมือในการจัดการน ้า  
และข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย สอบถามจากชาวบ้านและกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 4 
 

ฝายมีชีวิตในชุมชนไชยมนตรี 
 

 
ขอบเขตุลุ่มน  าย่อยคลองท่าดี 
(ที่มา Ecoswat, (ม.ป.ป.) ) 

 
ลุ่มน ้าย่อยคลองท่าดีมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวง บ้านคีรีวง ต้าบลก้าโลน อ้าเภอ    

ลานสกา ทิศทางการไหลของน ้า ไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ไหลผ่านต้าบลก้าโลน ต้าบลท่า
ดี อ้าเภอลานสกา ต้าบลก้าแพงเซา ต้าบลไชยมนตรี ต้าบลโพธิ์เสด็จ ต้าบลมะม่วงสองต้น ต้าบลใน
เมือง ต้าบลปากนคร อ้าเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับคลองหัวตรุด ที่บ้านคลองท่าน ต้าบล
ปากนคร และลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากนคร ต้าบลปากนคร อ้าเภอนครศรีธรรมราช (ข้อมูลลุ่มน ้าย่อย
คลองท่าด,ี ม.ป.ป. : 1) 

ชุมชนไชยมนตรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง นิยมปลูกข้าว มังคุด 
ผลไม้และผักต่าง ๆ พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายพออยู่พอกิน อาหารส่วนมากจะท้ามาจาก
พืชผักที่ปลูกไว้และสัตว์น ้าที่จับได้จากแม่น ้าคลองท่าดี เมื่อผลผลิตเหลือจึงจะน้าเอาไปขายหรือ
แลกเปลี่ยนกับผลผลิตอ่ืนที่ตนต้องการ คนในชุมชนด้ารงชีวิตในลักษณะนี เรื่อยมา จนกระทั่งรัฐบาล
เข้ามาจัดการบริหารน ้าโดยการ ขุดลอกคลอง เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมซ ้าซากที่เกิดขึ นในตัว เมือง
นครศรีธรรมราช กลับท้าให้น ้าที่เคยไหลเต็มคลองเหือดแห้งหายไปพร้อมกับระบบนิเวศที่เคยอุดม
สมบูรณ์ เพราะการขุดลอกคลอง เป็นการท้าลายต้นไม้ริมน ้าที่คอยป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และ
ท้าลายระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าอย่างรุนแรง ซึ่งภายหลังจากขุดลอกแล้ว แม่น ้าล้าคลอง
แทบจะกลายเป็นเพียง ท่อน ้า ที่ไม่มีธรรมชาติหลงเหลืออยู่เลย 
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การหายไปของน ้าไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการท้าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน
เท่านั น แต่ยังส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตประจ้าวันอีกด้วย เพราะก่อนหน้านี คนในชุมชนใช้น ้าบ่อ    
น ้าบาดาลในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ แต่เมื่อน ้าในล้าคลองหายไปก็ต้องหันไปใช้น ้าประปาของรัฐ และ
อาหารที่เคยหาได้จากในธรรมชาติรอบตัวอย่าง ผักกูด ยอดล้าเพ็ง หน่อต้นบอน มะเดื่อ และพืชผักอีก
หลายชนิดที่สูญหายไปพร้อมกัน คนในชุมชนจึงต้องเดินทางออกไปซื ออาหารถุงจากในตัวเมืองแทน
การหาผักหาปลามาประกอบอาหารเองที่บ้านอย่างที่เคยท้ามา ซึ่งเป็นการเพ่ิมรายจ่ายให้แก่
ครอบครัวในภาวะวิกฤต เมื่อเส้นทางอาชีพเกษตรกรของตนต้องพบกับทางแยกครั งส้าคัญที่ไม่เพียงจะ
ส่งผลต่อตนเองเท่านั น แต่ยังส่งผลไปถึงลูกหลานในอนาคตด้วย เมื่อเงินได้กลายเป็นปัจจัยส้าคัญใน
การด้ารงชีวิตของคนในสองชุมชนอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน  

เมื่อระบบนิเวศล่มสลาย การท้างานในชุมชนไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตอีกต่อไป ชาวบ้าน
จ้านวนมากจึงเลือกท่ีจะออกไปหางานท้าในตัวเมือง ท้าทุกงานที่ตนหาได้เพ่ือเลี ยงปากท้องไปในแต่ละ
วัน บางคนก็ออกไปไกลถึงต่างจังหวัดที่ตนไม่คุ้นเคย ทิ งไว้เพียงชาวบ้านไม่กี่คนที่ยังคงเลือกจะใช้ชีวิต
ต่อไปในมาตุภูมิที่รกร้างขาดความมีชีวิตชีวาที่เคยมี ซึ่งคนที่เหลืออยู่นั นต้องใช้ชีวิตแบบกัดก้อนเกลือ
กิน แม้ว่าบางวันจะไม่มีอาหารตกถึงท้องก็ต้องกัดฟันทนต่อไป และชาวบ้านหลายคนในชุมชนยังจ้าได้
ดีถึงวันที่สึนามิถล่มภูเก็ต บ้านใหม่และสถานที่ท้างานของชาวบ้านหลายคนที่มุ่งหวังจะสร้างเนื อสร้าง
ตัวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั น ข่าวคราวที่เหมือนเคราะห์ซ ้ากรรมซัดแก่คนเป็นแม่ที่บ้านแตกสลาย 
เฝ้ารอสามีและลูก ๆ ที่ออกไปท้างานต่างจังหวัดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ก็ไม่อาจจะท้าอะไรได้ เพราะใน
เวลานั นเพียงแค่จะหาข้าวเต็มถ้วยกับกับสองสามอย่างมารับประทานยังถือเป็นเรื่องยากล้าบาก
ส้าหรับพวกเธอ 

แต่ในวันหนึ่งของปี พ.ศ. 2556 ชาวบ้านในชุมชนก็ได้พบกับ อ.สมเดช คงเกื อ, ดร.ด้ารงค์ 
โยธารักษ์ และกลุ่ม ที่เริ่มขับเคลื่อน ฝายมีชีวิต ซึ่งเริ่มต้นมาจากโครงการ เพ่ิมศักยภาพการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ในประเทศ
ไทย ที่ต้องการค้นหาคณะกรรมการลุ่มน ้าคลองท่าดี และกิจกรรมต้นแบบที่เป็นการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ฝายมีชีวิต
กลายเป็นตัวเลือกในการจัดการน ้าของชาวบ้านนั น เป็นเพราะฝายมีชีวิต ไม่มุ่งเน้นการใช้เงินเป็น
ปัจจัยหลัก สอดคล้องกับสถานะของชาวบ้านที่ก้าลังวิกฤติในตอนนั น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือน
ขอนไม้ที่คนเรือแตกต้องไขว่คว้าไว้ 

ช่วงแรกของการสร้างฝายมีคนมาร่วมเพียงหยิบมือ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากความเบื่อหน่ายไม่
เชื่อถือว่าจะประสบความส้าเร็จ แม้แต่การเข้าไปช่วยเหลือของหน่วยงานราชการก็ ไม่ท้าให้
สถานการณ์ดีขึ น และชาวบ้านในตอนนั นใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ติดต่อปฎิสัมพันธ์กันเช่นในอดีต 
เพราะแต่ละคนต่างมีปัญหาปากท้องของตนเองที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่พอเริ่มสร้าง 
ฝายมีชีวิตไปได้ระยะเวลาหนึ่ง คนก็เริ่มเพ่ิมขึ นมาทีละคนสองคน ท้าในสิ่งที่ตนท้าได้โดยไม่เดือดร้อน
ถึงตน เช่น ช่วยด้านเงินทุน แรงกาย หรืออาหารการกินตามก้าลังของแต่ละคน ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ดี
ให้แก่คนในชุมชนที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะเมื่อฝายมีชีวิตสามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่เสียไปให้กลับคืนมา
ได้เป็นผลส้าเร็จ ก็เป็นดั่งแรงใจส้าคัญที่ท้าให้คนในชุมชนสามารถก้าวต่อไป เพราะเมื่อมีน ้าเต็มคลอง 
สัตว์น ้าที่เคยหายไปก็เริ่มกลับมาทีละน้อย ผืนดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื นมากขึ น สามารถกลับมา
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ท้าการเกษตรได้อีกครั ง ขจัดปัญหาปากท้องที่คนในชุมชนต้องเผชิญมานานปี และที่ส้าคัญคือเมื่อมี
งานให้ท้า คนในครอบครัวที่ต้องออกไปหางานท้านอกพื นที่ ก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั ง
หนึ่ง และคนเหล่านี เองที่ได้กลายมาเป็นก้าลังส้าคัญในการสร้างและดูแลทรัพยากรน ้าในชุมชน ตาม
หลักการที่ส้าคัญที่สุดประการหนึ่งของฝายมีชีวิตคือ การให้ชุมชนลุกขึ นมาจัดการตนเอง คนที่ เข้าไป
ช่วยเหลือพียงช่วยในด้านที่คนในชุมชนยังขาดไปเท่านั น เพราะเมื่อพวกเขาลงมือท้าด้วยตนเองก็จะ
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม หวงแหนทรัพยากรในชุมชนไม่ยอมให้เกิดสูญเสียขึ นอีกครั งเป็นอันขาด 

ฝายมีชีวิตไชยมนตรี เป็นฝายมีชีวิตตัวแรกที่สร้างขึ นกลางล้าน ้าคลองท่าดี ก่อนเข้าเขต
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นฝายมีชีวิตที่เขียนต้าราให้เครือข่ายฝายมีชีวิตได้เรียนรู้เรื่องการ
สร้างน ้า การรักษาน ้า การเก็บน ้า ช่วยแก้ปัญหาน ้าในเขตพื นที่เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชให้    
เบาบางลงต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงว่า ฝายมีชีวิตไชยมนตรี ช่วยรักษาน ้าในดินและน ้าในแหล่งเก็บน ้าของเทศบาลจน
สามารถช่วยบรรเทาปัญหาขาดน ้าในเมือง และยังป้องกันไม่ให้น ้าหลากเข้าท่วมเมืองในฤดูฝนได้จริง 
แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด คือฝายมีชีวิตไชยมนตรีสามารถปกป้องชุมชนจากความเสียหายที่จะเกิดขึ นจากการ
สร้างโครงการจัดการน ้าขนาดใหญ่ของภาครัฐได้เป็นผลส้าเร็จ ซึ่งการลุกขึ นยืนหยัดด้วยพลังชุมชน
เพ่ือปกป้องตนเองของชุมชนไชยมนตรีครั งนั น ส่งผลให้อีกหลายชุมชนในหลายพื นที่มีก้าลังใจและกล้า
ที่จะลุกขึ นมาตัดสินใจ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ในชุมชนของตน นับเป็นผลดีต่อการพัฒนา
ชุมชนในมิติต่าง ๆ อย่างยิ่ง 

 

 
 

แผนที่ฝายมีชีวิตชุมชนไชยมนตรี 
(สถานที่ : ชุมชนไชยมนตรี / วันที่ : 18 ธันวาคม 2561) 

ต.ก ำแพงเซำ

 อ.พระพรหม

 

ต.มะม่วงสองต้น

 

ต.โพธ์ิเสดจ็

 
ต ำบลไชยมนตรี 

คลองทำ่ดี 
ฝำยหำดใหญ่ 

ฝำยนบเตียน

มนตรี 
ฝำยน ำ้รอบ 

วดัหนองบวั

 

วดัน ำ้รอบ

 

อบต.ไชยมนตรี

 



48 
 

 

 
ในส่วนต่อไป จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการพูดคุย สอบถามจากชาวบ้านและกลุ่มคน

รวม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวบ้านในพื นที่ และกลุ่มภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะได้เสนอเป็นล้าดับดังต่อไปนี  
กลุ่ม 1 : กลุ่มชาวบ้านในพื นที่สร้างฝายมีชีวิต (มีจ้านวน 15 คน) 

ล าดับที่ 1 นางลัดดา ชื่นชมคุณ อายุ 48 ปี เป็นแม่บ้าน ที่อยู่ 85 ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง             
จ.นครศรีธรรมราช  

เล่าว่าในช่วง 10 ปีที่แล้วไม่มีปัญหาอุทกภัยที่ร้ายแรง มีเพียงน ้าท่วมตามธรรมชาติ ประมาณ 
1-2 วัน ก็แห้งหมดเพราะสามารถระบายน ้าได้ธรรมชาติ แต่สิ่งที่ท้าให้เกิดปัญหาในการด้ารงชีวิตของ
ชาวบ้านคือ การสร้างชลประทาน ซึ่งท้าให้น ้าคลองแห้งขอดปลาขยายพันธุ์ไม่ได้ การเกษตรก็ท้าได้ไม่
ดีเพราะขาดความชุ่มชื น ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร อีกทั งสมัยก่อนคนไชยมนตรีจะใช้น ้า
บ่อทั งในการดื่มกินและประกอบอาหาร เมื่อไม่มีน ้าใช้จึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ต้องหันมาใช้
น ้าประปาเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ น การด้ารงชีวิตที่ค่อนข้างล้าบากอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นไปในทางลบ แม้ว่าคน
ไชยมนตรีจะมีการท้านบ1 เพ่ือบริหารจัดการน ้าอยู่ก่อนแล้ว แต่ต่อมาก็ต้องเลิกไปไม่มีใครให้ความ
สนใจนัก เนื่องจากต้องคอยซ่อมแซมอยู่เสมอและขาดการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านและปัญหาในการ
ด้ารงชีวิตที่รุมเร้าอยู่ 

จนกระท่ังผู้น้าชุมชนน้าแนวคิดเรื่องฝายมีชีวิตเข้ามา ซึ่งชาวบ้านในตอนนั นก็ได้ให้ความสนใจ
บ้างไม่สนใจบ้าง เพราะตอนนั นแค่จะหาเงินมาซื อข้าวกินยังยาก หลาย ๆ คนก็ไม่อยากที่จะเสียเวลา
มาร่วม ในช่วงแรกมีคนเข้าไปท้ากันไม่ถึง 10 คน เป็นวัยกลางคนทั งหมด แต่พอท้าไปได้ซักพักหนึ่งคน
ก็เริ่มจะให้ความสนใจมากขึ น บางคนท้าข้าวหม้อแกงหม้อมาแบ่งกันกิน คนที่ไม่มีเวลาก็ช่วยออกเงิน
เป็นค่าน ้าชาหรือน้าวัสดุท้าฝาย เช่น ไม้ไผ่ เชือกและกระสอบทรายมาให้แทน ช่วงหลังเทศบาลและ
คนจากภาครัฐ เช่น ทหาร ต้ารวจ โรงเรียน และภาคเอกชนกลุ่มต่าง ๆ ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเพ่ิมเติม
ทั งในด้านก้าลังคนและวัสดุอุปกรณ์ ในช่วงนี มีคนเข้ามาหลากหลายวัย ทั งเด็กในชุมชน นักเรียน
นักศึกษา ผู้ใหญ่วัยท้างานไปจนถึงคนมีอายุหน่อยก็มาช่วยกัน เด็กได้เล่นไปด้วยช่วยงานผู้ใหญ่ไปด้วย 
ขณะเดียวกันผู้หญิงก็ช่วยกันท้าอาหาร บรรยากาศก็ครื นเครงสนุกสนานกว่าเมื่อก่อนมาก อย่างคนใน
หมู่บ้านจะมาช่วยกันท้าเมื่อมีการนัดหมายกันไว้ ใครมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
ส่วนกลุ่มองค์กรที่เข้ามาจะมีการนัดหมายล่วงหน้า 

ระยะเวลาผ่านไปไม่นานชาวบ้านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ฝายมีชีวิตท้าให้น ้า
ในล้าคลองมีมากขึ น เมื่อน ้าในล้าคลองมีมากขึ นน ้าในบ่อก็มีมากขึ นตามไปด้วย ปัจจุบันมีน ้าให้ใช้
ตลอดทั งปีและยังมีปลาในล้าคลองให้จับเป็นอาหาร ผืนดินได้รับความชุ่มชื นการท้าการเกษตรก็ดีขึ น 
พืชที่ปลูกก็เขียวชอุ่มปลูกได้ผลดีกว่าเมื่อก่อนมาก ตอนยังไม่มีฝายมีชีวิตพืชขาดน ้าเหี่ยวหมด ปลูกได้
ไม่พอกินในแต่ละวัน จนคนต้องออกไปหางานท้าในเมือง บางคนก็ไปรับจ้างเป็นกรรมกรขนของ ขน
ผักในตลาด ขณะที่อีกส่วนก็ไปต่างจังหวัด ในตอนนั นคนไชยมนตรีเหลือกันไม่กี่คน พ่อแม่แทบไม่ได้
เจอหน้าลูกหลานเลย ออกไปอยู่ข้างนอกกันหมด แต่พอมีฝายความเป็นอยู่ก็ดีขึ น คนที่ออกไปก็ 
ทยอยกลับมาที่บ้านเกิดครอบครัวสามารถอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั ง ดังนั นในมุมมองของคุณลัดดา  

                                                           
1

 ท ำนบ หมำยถึง สิ่งท่ีสร้ำงขึน้ในทำงน ำ้เพื่อกัน้ไมใ่ห้น ำ้ไหลผำ่น หรือข้ำมไป 
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ฝายมีชีวิตจึงเป็นวิธีการจัดการน ้าที่ดีที่สุด ดีกว่าชลประทาน เพราะท้าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ น มี
น ้าใช้ตลอดทั งปีและมีปลาให้จับมาท้าอาหาร แต่การท้าฝายเองก็มีข้อจ้ากัด เพราะการท้าฝายต้องใช้
ก้าลังคน ต้องมีเงินและคอยดูแลซ่อมแซม 

 
ล าดับที่ 2 นางวัลภา พุทธพฤกษ์ อายุ 48 ปี อาชีพ อบต. ที่อยู่ บ้านเลขที่ 57 ม.3 ต.ไชย

มนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
คุณวัลภา  หรือคุณอ้อเป็นสมาชิกของอบต. ในพื นที่หมู่ที่ 3 ของชุมชน แต่ตัวฝายแรกที่สร้าง

นั นอยู่ในพื นที่หมู่ที่ 1 คือ บ้านนบเตียน ที่มีผู้ใหญ่เดชที่ปัจจุบันเป็นก้านัน ซึ่งในตอนนั นชาวบ้านมี
ปัญหาถูกเวนคืนที่ตามโครงการของภาครัฐ ที่จะมาขุดคลองส่งน ้าไม่ให้น ้าท่วมเมือง โดยคลองที่จะขุด
นั นมีความกว้าง 114 เมตร ความยาวประมาณ 30 กว่ากิโล ลึก 6 เมตร ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อน
และมีความพยายามในการต่อต้านโครงการดังกล่าว เพราะชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการน ้าของ
ชลประทานที่ได้ผลเพียงการท้าลายระบบนิเวศน์ของแม่น ้าล้าคลองที่พวกเขาจ้าเป็นต้องใช้ในการ
ด้ารงชีวิต ชาวบ้านในชุมชนจึงลุกขึ นมาจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง ผนวกกับการการเข้ามา
ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเอง จึงมีการสร้างฝายมีชีวิตเกิดขึ น โดยมีผู้น้าคือ คุณอ้อ และ
ก้านัน เป็นหัวแรงหลัก โดยที่ในช่วงแรกก็ไม่ได้มีคนเยอะนัก แต่ดร.ด้ารงก็ไม่สนใจในเรื่องจ้านวน จะ
มาก่ีคนก็ได้ ตอนนั นมีคนอยู่ประมาณ 10-20 คน แบ่งงานกันท้า เช่น ประสานเรื่องแรงงาน ประสาน
เรื่องเงิน ซึ่งในตอนนั นชาวบ้านก็ไม่ได้มีเงินที่จะน้ามาใช้ แต่พอได้มาร่วมกันในเวที ใช้เวลาไม่นานก็ได้
เงินสมทบจากแต่ละคนคนละ 400-500 บาท มาเป็นกองทุนตั งต้น ในภายหลังก็มีการเลี ยงน ้าชาแก่ผู้
ที่เข้าร่วม เงินมันก็มาเอง ฝายแต่ละตัวกว่าจะสร้างเสร็จได้นั นก็มีคนมาช่วยในการก่อสร้างเป็นพัน ๆ 
คน เพราะบางทีก็มีคนปลายน ้า คนต้นน ้า คณะนักศึกษา ทหาร หรือผู้ควบคุมความประพฤติเข้ามา 
ผ่านการประสานจากคนที่ได้รับการแต่งตั งเอาไว้และวิธีปากต่อปากเล่าสู่กันฟัง เช่น การตั งไลน์กลุ่มที่
เริ่มขึ นในปี 2556 เชิญคนนู้นคนนี เข้ามาทั งคนรู้จักและญาติพ่ีน้องของชาวบ้าน สร้างเป็นเครือข่าย
ขึ นมา ในส่วนของไลน์กลุ่มคุณอ้อนั นนอกจากเครือข่ายฝายมีชีวิตไชยมนตรีที่มีสมาชิกประมาณ 100 
กว่าคน ยังมีเครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย อีกด้วย ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตนั นถือเป็นการ
เชื่อมโยงคนเข้าไว้ด้วยกัน ดังกรณีของป้าพาที่ในอดีตรู้จักแต่คนในชุมชน แต่การท้าฝายก็ท้าให้ป้าพา
ได้รู้จักกับทั งคนต้นน ้า คนปลายน ้า คนต่างจังหวัด คนเชียงใหม่ คนอุบล คนจากหน่วยงาน และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งกลุ่มที่ถูกตั งขึ นในไลน์และเฟซบุ๊คนั น เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อโพสต์ว่าขาดกระสอบ ใช้เวลาเพียงไม่นานก็ได้รับความช่วยเหลือจาก
เครือข่ายสมาชิก เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน อีกทั งยังได้มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานที่ฝายมีชีวิตไชยมนตรีกว่า
ร้อยคณะแล้ว ทั งชาวบ้านจากพื นที่อ่ืน หน่วยงาน และกองทุนเยอรมันที่มาศึกษาในเรื่องระบบนิเวศน์
ของคลองท่าดีและการจัดการน ้าในเชิงระบบนิเวศน์ จากกระบวนการเหล่านี ท้าให้เกิดความแพร่หลาย
ในการสร้างฝายมีชีวิตในพื นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

เมื่อสร้างฝายมีชีวิตที่นบเตียนเสร็จ ธรรมชาติในชุมชนก็เริ่มกลับคืนมา มีน ้าบ่อน ้าคลองเพ่ิม
มากขึ น ปลาที่เคยหายไปแล้วก็กลับมา อีกทั งน ้าที่เพ่ิมขึ นยังได้เพ่ิมความชื นให้แก่ผืนดินสองฝั่งคลอง
จนกลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่แห้งผากเหมือนแต่ก่อน ซึ่งท้าให้ชาวบ้านสามารถกลับมาท้าการเพาะปลูก
ได้ดังในอดีต สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านที่เห็นผลที่เกิดขึ นจากการสร้างฝายมีชีวิต หลังจาก
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นั นในการสร้างฝายมีชีวิตตัวที่ 2 ก็เทศบาลและอบจ. เข้ามาช่วยในด้านต่าง ๆ และบริจาคอุปกรณ์ที่
จ้าเป็นเช่น เชือก กระสอบทราย เป็นต้น และหลังจากนั นก็เกิดฝายมีชีวิตเกิดขึ นอีกหลายแห่ง เช่น 
ฝายมีชีวิตวัดน ้ารอบที่มีพระเป็นแกนน้า ฝายมีชีวิตก้าแพงเซา เป็นต้น ซึ่งคลองท่าดีที่มีต้นน ้าอยู่ที่คีรี
วง ผ่านต้าบลท่าดี ต้าบลก้าแพงเซา ต้าบลไชยมนตรี ต้าบลในเมือง แล้วแยกเป็น 3 สาย ไปออกทะเล
นั น มีฝายมีชีวิตทั งหมด 11 ตัว เป็นของต้าบลไชยมนตรี จ้านวน 3 ตัว ต้าบลก้าแพงเซา 2 ตัว ต้าบล
มะม่วงสองต้น 2 ตัว และต้าบลในเมืองอีก 5 ตัว ซึ่งฝายมีชีวิตนั นแตกต่างจากฝายของภาครัฐในจุดที่
เป็นไม่เริ่มด้วยงบประมาณ แต่เริ่มที่คน และเป็นโครงสร้างเขียวแท้ สอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ 
มีบันไดนิเวศน์ที่สัตว์น ้า น ้าใสเย็นและทรายสามารถผ่านไปได้ ขณะที่ฝายของรัฐนั นเป็นฝายโครงสร้าง
แข็ง ทรายไม่สามารถผ่านได้ท้าให้น ้าตื นเขินยิ่งขึ น และสัตว์น ้าไม่สามารถผ่านไปมา ในหน้าร้อนจะ
เห็นกุ้งและปลาจ้านวนมากนอนตายหน้าฝาย ส่งผลเสียต่อคุณภาพของน ้า ท้าให้ไม่ใสสะอาดอย่างที่
ควรจะเป็น 

หลังจากที่มีฝายมีชีวิตสิ่งที่คุณอ้อและชาวบ้านในพื นที่ต่าง ๆ ได้เห็นก็คือ ฝายมีชีวิตจะช่วย
แก้ปัญหาน ้าแล้งในช่วงหน้าแล้ง โดยจะเห็นชัดเจนที่สุดได้จากเทศบาล ในช่วงที่ต้องแก้ปัญหา
น ้าประปาที่ขาดแคลนน ้ามาตั งแต่ปี 2554 ซึ่งปัญหานี เริ่มลดน้อยลงตั งแต่ปี 2556 2557 2558 ที่มี
การสร้างฝายมีชีวิต และได้รับค้ายืนยันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนจาก คุณสัญชาย ผู้ดูแลประปาของเทศบาล 
ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูลในการแก้ปัญหาน ้าแล้งและการขาดน ้าประปาของเทศบาล และมีข้อมูลในการ
แก้ปัญหาน ้าท่วมจาก คุณสิริพัฒน์ หรือ พ่ีอ้อย ที่ท้างานอยู่ที่อุทยานต้นน ้าคีรีวง ท้าหน้าเก็บข้อมูล
การใช้น ้า ก็ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของฝายมีชีวิตในการบริหารจัดการน ้า แก้ปัญหาที่เมือง
นครต้องประสบได้ทั งในหน้าฝนและหน้าแล้ง 

คุณอ้อยังบอกอีกว่าสิ่งที่ท้าให้เธอหันมาให้ความสนใจในฝายมีชีวิตคือ โครงการของภาครัฐ 
เพราะที่ผ่านมาการบริหารจัดการทรัพยาน ้าจะได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน แต่
พอชลประทานยิ่งท้ายิ่งแก้ปัญหาชาวบ้านก็ยิ่งเดือดร้อน ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าฝายมีชีวิตนบเตียนได้
เกิดขึ นจากโครงการขุดลอกคลองขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่นเดียวกับฝายมีชีวิตหาดใหญ่ที่เกิดขึ น
เพราะทางกรมน ้าจะมาขุดแก้มลิง เพ่ือแก้ปัญหาน ้าแล้งน ้าท่วม แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากชาวบ้าน ซึ่ง
ได้เชิญสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองให้มาช่วยท้าประชาเข้าใจเพ่ือให้เป็นทางเลือกของ
ชาวบ้าน และได้ผลสรุปว่าชาวบ้านต้องการที่จะสร้างฝายมีชีวิตมากกว่าจะให้มีการขุดแก้มลิง ส่วน
ฝายมีชีวิตน ้ารอบนั นเดิมเคยมีการขุดลอกคลองมาก่อน ท้าให้ตลิ่งในบริเวณนั นพังทลายไปจนหมด น ้า
แห้งและปลาก็หายไปเช่นเดียวกัน ท้าให้ชาวบ้านในชุมชนเล็งเห็นแล้วว่าการจัดการของภาครัฐไม่
ได้ผล จึงหันไปหาฝายแม้วและท้านบ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดพังทลายอยู่ทุกปี จากนั นพวกเขา
ก็ได้มาเข้าร่วมในเวทีประชาเข้าใจ และก็ได้เลือกฝายมีชีวิตในที่สุด 

 
ล าดับที่ 3 นายอนุรักษ์ ไชยพิมล อายุ 50 ปี ที่อยู่ 104/2 หมู่ 4 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง                    

จ.นครศรีธรรมราช 
เล่าว่าในอดีตประมาณ 10 ปีที่แล้ว ชุมชนไชยมนตรีประสบปัญหาน ้าแห้งขอดคลองมาโดย

ตลอด ส่งผลต่อคุณอนุรักษ์และคนในชุมชนอีกหลายคนที่ท้าอาชีพปลูกยางพาราเป็นหลัก เมื่อขาดน ้า
ผลผลิตที่ได้ก็คุณภาพตกต่้า โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางตกต่้า เขาต้องประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 
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ใช้แต่ของที่จ้าเป็นจริง ๆ เท่านั น ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหาขาดแคลนน ้าในหมู่บ้านนั น คุณอนุรักษ์มองว่า
น่าจะมาพร้อมกับการเข้ามาของภาครัฐ เพราะก่อนหน้านี ชุมชนไม่มีปัญหาอะไร จนกระทั่งเกิดการขุด
ลอกคลองสร้างคลองชลประทานที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ นเลย มีแต่จะประสบปัญหา
มากขึ นเท่านั น 

แม้ว่าชาวบ้านจะมีวิธีการจัดการน ้าอย่าง การสร้างท้านบ เป็นฝายกั นน ้าธรรมดาซึ่งพังได้ทุก
ปี แต่คนในชุมชนก็สร้างใหม่ได้ แต่ในช่วงที่ประสบปัญหาอย่างหนักนั น ไม่มีใครเป็นคนจัดการน ้า
อย่างจริงจัง ท้าแค่การสร้างท้านบเป็นจุด ๆ แต่ก็มีจ้านวนน้อยมาก จนกระทั่งไม่เกิน 7 ปี ที่ผ่านมา 
ได้เกิดแนวคิด ฝายมีชีวิตจาก อาจารย์สมเดช ที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการจัดการน ้าอย่างเป็นระบบ
และการสร้างโครงสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งคนในชุมชนก็เห็นว่าฝายมีชีวิตดีกว่าการสร้างนบและมีความ
ต้องการการจัดการน ้าที่ยั่งยืนเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวสน์ที่สูญเสียไป จึงได้รวมตัวสร้างฝายมีชีวิตเป็นระยะ 
ๆ เวลาผ่านไปซักพักน ้าก็เพ่ิมขึ นไม่ขาดสายจนเต็มตลิ่งในที่สุด เมื่อฝายมีน ้าสัตว์ก็กลับมา ถือเป็น
ต้นทุนในการด้าเนินชีวิตอย่างหนึ่งแล้ว และเม่ือมีต้นทุนชีวิตก็ง่ายขึ น ความสุขก็ตามมาได้ไม่ยาก  

ฝายมีชีวิตจะสร้างเมื่อคนในชุมชนมีความพร้อมเห็นพ้องต้องกัน วัสดุที่ใช้ก็จะหามาจาก
ภายในชุมชน เช่น ไม่ไผ่ กระสอบ เชือก ทราย ขุยมะพร้าว เป็นต้น มีคนในชุมชนเป็นก้าลังหลัก คน
นอกก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น ทหาร ต้ารวจหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มักจะเข้ามาช่วยเหลือใน
แบบการท้ากิจกรรม ส่วนเอกชนก็มีบ้าง เท่าที่คุณอนุรักษ์รู้ก็มีกลุ่มของ CPALL ด้วย แต่ละกลุ่มจะเข้า
มากันเป็นครั งคราว เช่นเดียวกับชาวบ้านที่จะมาช่วยตอนมีเวลาว่างและไม่ได้ มีข้อบังคับตายตัว ใคร
ท้าอะไรได้ก็ท้ากันไป ซึ่งคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มแค่บางกลุ่มที่มีความคิดแนวเดียวกัน และมองว่า
เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่สามารถรวมตัวกันทั งชุมชนได้ 

คุณอนุรักษ์มองว่าฝายมีชีวิตนั นได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในทุกด้าน ชุมชนหมดปัญหา
เรื่องน ้า สัตว์น ้ากลับมาและมีรายได้ก็เพ่ิมขึ น แต่ฝายก็ยังมีข้อจ้ากัดอยู่บ้าง เช่น หากก่อสร้างในพื นที่ที่
ไม่เหมาะสมก็จะเกิดการกัดเซาะเพ่ิมและขึ นเปลี่ยนทางเดินน ้าในหน้าน ้าหลาก ในปัจจุบันชุมชนมี
ปัญหาอุทกภัยคือ น ้าแห้งและน ้าท่วม น ้าแห้งเกิดจากเกิดจากการขยายตัวจากชุมชนเมืองเพ่ิมมากขึ น 
น ้าท่วมเกิดจากชุมชนเมืองก่อสร้างปิดทางน ้าไหลทางธรรมชาติ และธรรมชาติต้นน ้าถูกท้าลายมากจน
น ้าไม่มีที่ชะลอระหว่างทาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี ล้วนส่งผลต่อการจัดการน ้าของชุมชน คุณอนุรักษ์จึงอยาก
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าในภาครัฐได้เข้ามาศึกษาเรื่องน ้าในชุมชนว่า คนในชุมชนมีความ
คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการน ้า อยากให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากขึ นมากกว่า การมัด
มือชก 

 
ล าดับที่ 4 นายสมศักดิ์ โชติพันธ์ อายุ 65 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ 108 ม.1 ต.ไชยมนตรี 

อ.ไชยมตรี จ.นครศรีธรรมราช  
คุณสมศักดิ์เล่าว่า ชุมชนไชยมนตรีมีปัญหาอุทกภัยทั งน ้าแล้งและน ้าท่วม เนื่องจากสภาพ

อากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาน ้าท่วมขังบ้าง อีกทั งก่อนการสร้างฝายมีชีวิต 
ชาวบ้านขาดการบริหารจัดการน ้า ช่วงฤดูแล้งคลองชลประทานไม่มีน ้าเลย คนที่เคยท้าอาชีพ
เกษตรกรรมก็เปลี่ยนอาชีพไปท้าอย่างอ่ืน ซึ่งน ้าแล้งจะมีปัญหามากกว่าน ้าท่วม เพราะส่งผลต่อระบบ
นิเวศ แหล่งอาหารพืชผักผลไม้ได้รับความเสียหาย การสร้างท้านบเพ่ือบริหารจัดการน ้าก็ไม่ได้ถูก
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น้ามาสร้างอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากชาวบ้านท้านาลดลงและขาดผู้น้าในการสร้าง ไม่มีหน่วยงานรัฐคอย
สนับสนุน ครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีจ้านวนคนลดลงลูก ๆ ต้องออกจาก
บ้านไปท้างานรับจ้างในเมืองใหญ่กันหมด อาหารการกินค่าครองชีพก็สูงขึ น ต้องซื อกินซื อใช้อาหาร
ตามธรรมชาติไม่มีเหมือนในอดีต พืชพันธุ์ไม้ในอดีตเป็นพืชพันธุ์ไม้แบบผสม แต่ปัจจุบันแปรเปลี่ยน
เป็นสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่และราคาตกต่้าลงมากสวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ นเรื่อย ๆ  

ปัญหาเหล่านี ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านรวมลูกบ้านมาประชุมร่วมกันสร้าง
ฝาย มีนักวิจัยและคนจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเองที่เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ ริเริ่มท้า
ฝายมีชีวิต เริ่มแรกก็ท้าเวทีประชาเข้าใจให้ชาวบ้านร่วมกันลงความเห็นว่าจะเลือกวิธีการใดในการ
บริหารจัดการน ้า ซึ่งก็ได้ผลสรุปว่าจะท้าฝายมีชีวิต ซึ่งคุณสมศักดิ์เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมตั งแต่เริ่มต้น
และมีส่วนร่วมช่วยสร้างฝายมีชีวิตในพื นที่อ่ืน ๆ อีกหลายฝาย โดยเริ่มสร้างฝายครั งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2556 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายจากในชุมชน เช่น ไม้ไผ่ เชือก ทราย 
กระสอบ มีคนเข้ามาร่วมสร้างฝายกันทุกเพศทุกวัย ในช่วงแรก ๆ นั นมีสมาชิกเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน เมื่อ
ท้าไปซักพักคนอาจจะไม่ได้สนใจก่อนหน้านี หรือคนที่ไม่มีเวลาก็เริ่มเข้ามา คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน
ท้างานตามความถนัดของตน เช่น ผู้ชายตักทรายใส่กระสอบ แบกกระสอบ มักท้างานที่ใช้ แรงมาก 
ส่วนผู้หญิงจะท้าอาหารและช่วยงานจิปาถะอ่ืน ๆ ภายหลังก็มีกลุ่มคนภายนอก เช่น ต้ารวจทหารและ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือตามโอกาส  

การรวมตัวกันสร้างฝายแต่ละครั ง ก็ได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน สร้างความ
ร่วมมือและความสามัคคีภายในชุมชน และยังฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ล้าคลองมีน ้าเต็มตลิ่งแต่ไม่เชี่ยวกราก
เหมือนในอดีต เพราะนอกจากฝายจะเพ่ิมปริมาณน ้าแล้ว ยังท้าหน้าที่ชะลอน ้าไม่ให้ให้เร็วเกินไปอีก
ด้วย พันธุ์ปลาเพ่ิมขึ นเป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพใหม่ชุมชน ลดการ และผืนดินมีความชุ่มชื นการ
เพาะปลูกได้รับผลผลิตที่ดีกว่าเมื่อก่อนมาก รายได้ของครอบครัวก็เพ่ิมขึ นคนที่ต้องออกไปหางานท้า
ภายนอกก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิด ถึงฝายมีชีวิตจะมีข้อจ้ากัดบางประการเช่น การใช้วัสดุตามธรรมชาติ
ท้าให้เกิดการย่อยสลายและผุกร่อนบ้าง ต้องซ่อมแซมบ้าง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาที่คนในชุมชนต้อง
ประสบมาเป็นระยะเวลานานได้ส้าเร็จ 

 
ล าดับที่ 5 นายวิรชัย คงญอนไชย อายุ 46 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ที่อยู่ 113/2 ม.1 ต.ไชย

มนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
เล่าว่าในอดีตชุมชนไชยมนตรีประสบปัญหาน ้าแห้ง ท้าให้ต้นไม้ตาย ส่งผลต่อการท้า

การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน น ้าในบ่อไม่มีและเกิดน ้าท่วมเป็นเรื่องปกติ แต่ในปัจจุบัน
ตั งแต่มีฝายมีชีวิต ก็ท้าให้มีน ้าใต้ดิน น ้าเต็มตลิ่งมีปลามีกุ้งอยู่ตลอด ท้าให้หาอาหารตามธรรมชาติได้
ง่าย ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหารและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน แต่ก็ต้องเผชิญกับ
ปัญหาจากนโยบายของรัฐ ที่ต้องการจะขุดแม่น ้าสายใหม่ในไชยมนตรี หากโครงการสามารถเริ่มต้นได้
จะท้าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จะท้าให้น ้าเด็ด 2 น ้าจะแห้งในหน้าแล้งและจะ
ท่วมมากกว่าเดิมในหน้าฝน เพราะมีถนนมาขวางทางน ้า นอกจากนั นการขุดคลองสายใหม่นี ยังทับ

                                                           
2

 เป็นภาษาถ่ินมาจากค้าว่า เสด็จน ้า หมายถึงน ้าที่ค่อย ๆ ไหลจากที่สูงลงมาที่ต่้า 
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พื นที่ของชาวบ้าน ท้าให้หลายครอบครัวอาจไม่มีทั งที่ท้ากินและที่อยู่อาศัย ท้าให้คนในพื นที่รวมตัวกัน
เพ่ือเสนอเรื่องคัดค้านโครงการนี  โดยใช้ฝายมีชีวิตเป็นหลักประกันว่าไม่มีความจ้าเป็นจะต้องขุดคลอง
สายใหม่ แต่ก็ยังคงโดนกดดันจากภาครัฐที่ต้องการผลักดันโครงการต่อไป 

ฝายมีชีวิตไชยมนตรีสร้างเมื่อปี 2556 โดยใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เช่น ไม้ไผ่ ทราย เชือกและกระสอบ โดยส่วนมากจะนัดกันมาท้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คนในชุมชน
ส่วนมากมีเวลาว่างตรงกัน คนที่เข้าไปท้าก็มีตั งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่ ท้าในส่วนที่ตนเองท้าได้ไม่มีกฎ
ตายตัว นอกจากนั นฝายมีชีวิตสร้างความสามัคคีภายในชุม เกิดการร่วมกลุ่มกันของคนที่เข้ามาท้าฝาย 
เพ่ือให้สะดวกกับการประสานงานและกระจายข่าวสาร ในช่วงต้นการรวมกลุ่มนี จ้ากัดอยู่ภายในชุมชน
แต่ภายหลังก็มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มฝายมีชีวิตในพื นที่อ่ืนจนมีเครือข่ายที่ใหญ่มากขึ น คอยให้ ความ
ช่วยเหลือกันและกันในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การหาวัสดุและก้าลังคน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น โดยเครือข่ายเหล่านี มีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองเป็นผู้ให้
ค้าแนะน้าในการบริหารจัดการน ้าและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งจากภายนอกและภายในชุมชน 
หลายท่านเป็นนักวิชาการและผู้มีความรู้ที่น้าความรู้ในการสร้างฝายมีชีวิตมาเผยแพร่แก่ชาวบ้าน
ตั งแต่ช่วงเริ่มต้น เช่น ดร.ด้ารงค์ โยธารักษ์, อาจารย์สมเดช คงเกื อ และอาจารย์ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช
เป็นต้น 

คุณวิรชัยมองว่า ฝายมีชีวิต เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่ชุมชนสามารถเข้าถึงและ
น้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นกระบวนการบริหารจัดการน ้าที่เน้นให้ชุมชนสามารถอยู่
ด้วยได้ตนเองโดยไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม แต่เป็นสิ่งที่ท้าให้ชาวบ้านด้ารงชีวิตอยู่ได้ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาธรรมชาติ หากธรรมชาติดีชีวิตชาวบ้านก็ดีตามไปด้วย แต่หากธรรมชาติเสื่อมโทรมชีวิตชาวบ้าน
ก็จะแย่ลงไปดังเช่นในอดีต ในปัจจุบันหากไม่นับการแทรกแซงของอ้านาจภายนอก ชุมชนก็ไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้าอื่นใด 

 
ล าดับที่ 6 นางสรัญญา ไชยฉิม อายุ 48 ปี อาชีพ ท้าการเกษตร ที่อยู่ 55/2 ม.3 ต.ไชย

มนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
เล่าว่าในอดีตชุมชนไชยมนตรีมีปัญหาน ้าแห้ง คุณภาพน ้าไม่ดี ช่วงที่ล้าบากจะขาดน ้าใน

หน้าแล้ง ส่งผลกระทบต่อการท้าการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาน ้าคลองเป็นหลักและยังมีผลต่อการใช้อุปโภค
บริโภคในชีวิตประจ้าวัน อาหารตามธรรมชาติลดลง ผู้คนเปลี่ยนอาชีพต้องไปรับจ้างหางานท้าในเมือง 
คนที่ยังคงอยู่ในพื นท่ีก็มีความเป็นอยู่ที่ล้าบากและอึดอัดใจ ซึ่งสาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง
นั น คุณสรัญญาเล่าว่า เป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการท้าการเกษตรเชิงเดี่ยวของ
ชาวบ้านในชุมชน ปัญหาจากฝายชลประทานและการขุดลอกคลองของรัฐยิ่งท้าให้น ้าแห้ง สัตว์น ้า
หายไปแทบไม่เหลือ การเกษตรได้ผลผลิตไม่ดีท้าได้ไม่พอกิน ต้องหันไปซื ออาหารจากในเมืองแทน อีก
ทั งชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการน ้า แม้จะเคยมีการท้าฝายแม้วเพ่ือชะลอและกักเก็บ
น ้า แต่ก็ไม่คงทนต้องคอยซ่อมแซมจนคนเลิกท้ากันไป ต่อมาจึงได้พัฒนาไปเป็นฝายมีชีวิต ซึ่ง
กลายเป็นกระบวนการบริหารจัดการน ้าที่ส้าคัญของชุมชน 

ฝายมีชีวิตชุมชนไชยมนตรีนั น เริ่มต้นมาจากการเข้ามาของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ
ตนเอง ที่ได้ให้ความรู้และท้าความเข้าใจ โดยการสร้างภาพฝันให้เป็นคลองที่สมบูรณ์ว่า ตามความคิด
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ของชาวบ้านแต่ละคนคลองในฝันควรจะเป็นเช่นไร เช่น มีน ้าสะอาดเต็มตลิ่ง มีกุ้งหอยปูปลา สัตว์น ้า
ชุกชุม หรืออะไรก็ตามท่ีพวกเขาฝันถึง แล้วจึงสร้างกติกาชุมชนและร่วมกันได้ประโยชน์ในการจัดการ
น ้าร่วมกันด้วย แม้ว่าผู้มีบทบาทในการจัดการน ้าในอดีตจะเป็นกรมชลประทาน แต่เมื่ อ 5 ปีที่แล้ว 
ชาวบ้านเริ่มมาจัดการน ้าด้วยตนเอง รวมกลุ่ม ร่วมทุน ร่วมมือโดยทุกคน สามารถช่วยเหลือกันมีแรง
ช่วยแรงมีเงินช่วยเงินต่าง ๆ โดยฝายมีชีวิตไชยมนตรีถูกสร้างขึ นในเดือน เมษายน 2556  ใช้วัสดุ เช่น 
ไม้ไผ่ ท้าโครงสร้าง กระสอบทรายยกระดับน ้า คุณสรัญญาได้เขาไปมีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต 
ทั งในด้านการลงแรง ลงเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และท้าอาหารไปกินกันในระหว่างการสร้าง ซึ่งคนที่เข้า
ไปมีส่วนร่วมประกอบด้วย คนในพื นที่ ชาวบ้านฝั่งคลองและคนภายนอก เช่น เครือข่ายฝายมีชีวิต 
ทหารต้ารวจ นักศึกษา ห้างร้าน เช่น บริษัท CPALL ช่วยเหลือสมทบทุน โดยชาวบ้านและคน
ภายนอกมักจะเข้ามาในวันเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาจะเป็นกลุ่มทหารหรือนักศึกษาที่จะเข้ามา
ในช่วงนั น 

ฝายมีชีวิตท้าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ น สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ขึ น ปลาท้องถิ่นและสัตว์น ้า
คืนกลับมาให้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าได้เต็มที่ และสามารถชะลอน ้าในช่วงฤดูฝนที่เกิดน ้าท่วมบ่อย
อย่างได้ผล เศรษฐกิจดีขึ นชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้จาก
การฟ้ืนฟูของธรรมชาติ ไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพาเงินตราเพ่ือซื อหาอาหารจากภายนอกดังเช่นในอดีต แต่
ฝายมีชีวิตก็ยังคงมีข้อจ้ากัดในเรื่องแรงงาน เพราะชาวบ้านไม่ได้ร่วมแรงกันทั งหมด มีเพียงบางกลุ่มที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิตและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้การสนับสนุน ชาวบ้าน
ต้องอาศัยความพยายามของตนเองจึงสร้างส้าเร็จ ในปัจจุบันปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญคือ หน่วยงาน
จัดการน ้าที่ไม่ได้เกิดมาจากความต้องการของชาวบ้านในพื นที่ ท้าให้แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด เป็นการ
เพ่ิมความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน คุณสรัญญาจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนโครงการการ
จัดการที่ท้าไปแล้วว่า ผลได้ผลเสียเกิดอะไรมากกว่ากัน และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการน ้าด้วย เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 
ล าดับที่ 7 นายอ านาจ การชะนะไชย อายุ 62 ปี อาชีพ ท้าการเกษตรที่อยู่ 24/8 ม.5 ต.

ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
คุณอ้านาจเล่าว่าเมื่อครั งที่คุณลุงกลับจากภูเก็ตมาอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิด

น ้าท่วม แต่หลังจากนั นก็เกิดภัยแล้งต่อเนื่องกัน ซึ่งในช่วงเวลานั นอาจารย์สมเดช คงเกื อ และ ดร .
ด้ารง โยธารักษ์ ก็ได้เข้ามาพูดเรื่องฝายเพ่ือการแก้ปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้ง และฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของ
ชุมชนให้กลับคืนมาอีกครั ง คุณอ้านาจเห็นด้วยต่อการสร้างฝายหลังจากที่ได้มีการท้าเวทีประชาเข้าใจ 
แต่แม้เขาจะเห็นว่าฝายมีชีวิตจะเป็นค้าตอบของการแก้ปัญหาของชุมชน สามารถน้ามาแทนที่ท้านบที่
ถูกสร้างขึ นมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท้านา ซึ่งมีความคงทนน้อย เนื่องจากแม้ว่าจะหมดช่วงท้า
การเกษตรแล้ว แต่น ้าก็จะมีแต่จะเพ่ิมระดับขึ นไม่ลดลง และวัสดุชาวบ้านเอามาใช้สร้างท้านบก็ไม่
แข็งแรง ท้าให้ต้องคอยซ่อมแซมอยู่บ่อยครั งจนเสื่อมความนิยมลงไปในท้ายที่สุด  

ฝายมีชีวิตนั นมีประโยชน์รอบด้าน โดยบันไดหน้าฝายสร้างเมื่อปี 2556 ซึ่งสามารถให้ทราย
และตะกอนผ่านเข้าออกได้ แตกต่างจากฝายของราชการที่จะไม่สามารถผ่านได้ ท้าให้เกิดการทับถม
อยู่หน้าฝาย ขณะที่บันไดหลังก็สร้างเป็นชั น ๆ ท้าให้กุ้ง หอย ปู ปลาสามารถผ่านได้ ไม่ส่งผลเสียต่อ
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การสืบพันธุ์ของสัตว์น ้า อีกทั งคุณอ้านาจยังเล่าว่าเมื่อก่อนชุมชนไชยมนตรีมีท้านบทั งหมด 3 ตัว 
ชาวนารวมตัวกันสร้างเพ่ือเอาน ้าไปท้านา ทั งชุมชนไชยมนตรีกับชุมชนนาสาน ชุมชนไชยมนตรีกับ
ชุมชนมะม่วงสองต้น ในช่วงเวลานั นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก พ่อของคุณอ้านาจเลี ยงลูกทั ง 9 คน 
ด้วยการน้าปลาในคลองไปขาย แต่ท้านบหายไปเพราะเกิดการท้าชลประทานของคลองทั งสองข้างโดย
ไม่สอบถามชาวบ้านก่อนเลย ท้าให้ทั งน ้าและสัตว์น ้าที่เคยอุดมสมบูรณ์สูญหายไปจนหมด ส่งผลเสีย
ต่อคนในชุมชนที่ท้านาเป็นอาชีพหลักเป็นอย่างมาก 

ในช่วงแรกของการสร้างฝายคุณอ้านาจก็ยังคงไม่แสดงออกมากนัก เพราะคุณอ้านาจถือว่า
เขาเป็นเพียงสมาชิกหน้าใหม่ในชุมชนที่พ่ึงจะกลับมาอยู่บ้านเดิมอีกครั ง หลังจากออกไปอยู่นอกชุมชน
เป็นเวลานานกว่า 12 ปี เมื่อเริ่มกระบวนการประชาเข้าใจตามหลักการของฝายมีชีวิต ชาวบ้านหลาย
คนในตอนนั นก็ได้มีความเห็นเช่นเดียวกันว่าควรจะด้าเนินการสร้างฝายมีชีวิต หลายคนก็ได้บริจาคเงิน
ส่วนตัวไปหลายหมื่นบาทเป็นทุนตั งต้นในการสร้างฝาย ซึ่งต่อมากลุ่มคนที่เข้ามาร่วมก็มีจ้านวนมาก
ยิ่งขึ นจากความประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการน ้าของฝายมีชีวิต และเครือข่ายก็ค่อย ๆ 
เพ่ิมพูนขึ นเรื่อย ๆ ทั งจากกลุ่มคนของภาคเอกชน ภาครัฐ ทหาร ต้ารวจ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ และ
บุคคลหลายกลุ่มที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาเข้าใจเพ่ือน้าความรู้ไปบริหารจัดการน ้าของพื นที่
ตนเอง หนึ่งในนั นคือนักโทษที่ถูกพามาช่วยสร้างฝายที่ได้บอกกับลุงนะว่า ถ้าที่บ้านผมมีฝายมีชีวิตผม
คงไม่ต้องมาติดคุก เพราะพอมีน ้าก็มีอาชีพไม่อดตาย พอออกจากคุกไปเมื่อไหร่ผมจะเอาไปท้าที่บ้าน
บ้าง โดยในการสร้างฝายแห่งอ่ืน ๆ มีครูฝาย ชาวบ้านหรือคนในสถาบันการเรียนรู้ที่มีความรู้ในเรื่อง
ฝายมีชีวิตให้ความช่วยเหลือ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ นทั งระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน คน
ต่างชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ จากการท้ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั งการสร้างฝายมีชีวิตยังเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เริ่มแรกนักวิชาการจากสถาบันการเรียนรู้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ทั ง
ในด้านระบบนิเวศ กระบวนการบริหารจัดการน ้า ป่าต้นน ้า ภูมิประเทศในการสร้างฝายที่ต้องเป็นแนว
ตรงและแคบที่สุด ซึ่งจะท้าให้น ้าที่ตกลงไปไม่กัดเซาะตะหลิ่ง เป็นต้น ซึ่งในขณะเดียวกันคนในท้องถิ่น
ก็มิได้นิ่งเฉย ต่างช่วยกันคิดช่วยกันท้าน้าความรู้วิชาฝีมือท่ีตนเองมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น รูปแบบ
การจัดกระสอบทรายนั น ควรจัดอย่างไรจึงจะได้ผลดี เป็นต้น 

ฝายมีชีวิตมีส่วนส้าคัญอย่างมากในการด้ารงชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบัน โดยเฉพาะใน
หน้าแล้งที่เม่ือก่อนมักจะมีน ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั งน ้าในคลองและน ้าใต้ดิน อย่างเพ่ือนบ้าน
ของคุณอ้านาจที่ลูกสาวท้างานราชการ เมื่อก่อนจะใช้น ้าซักผ้าขาวผ้าสวย ๆ ก็ยังไม่อาจท้าได้  แต่เมื่อ
มีฝายมีชีวิตน ้าที่เคยขาดก็มีให้ใช้กันได้ทั งสามบ้านที่อยู่ใกล้กัน อีกทั งสัตว์น ้าที่เคยหายไปจากระบบ
นิเวศอย่าง ปลากิมที่กินลูกน ้ายุงลาย ปลาผีตัวแวว ๆ กุ้งแม่น ้า ก็กลับมาในล้าคลองนี อีกครั งหนึ่ง ใน
ส่วนของ คุณอ้านาจก็ได้ต่อยอดอาชีพการเกษตรของตนเอง โดยการปลูกผักเหลียงริมคลองกว่า 500 
ต้น โค่นต้นยางที่มีราคาถูกแล้วปลูกกล้วยหอมแทนที่ ซึ่งก็ได้สร้างรายได้ให้แก่ลุงนะได้เป็นอย่างดีและ
ไม่มีความขัดสนในเรื่องอาหารการกิน คุณอ้านาจจึงเห็นว่าฝายมีชีวิตมีความจ้าเป็นต่อความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนไชยมนตรีเป็นอย่างมาก ซึ่งผลของฝายมีชีวิตนั นปรากฏให้เห็นมาตั งแต่ปีแรกที่สร้าง
ขึ น โดยการเพ่ิมระดับของน ้าขึ นเรื่อย ๆ จนมาฟื้นฟูระบบนิเวศน์อย่างเต็มที่ในช่วงห้าหกปีหลังจากนั น 
ที่ข้าวปลาอาหารกลับมาอุดมสมบูรณ์ดั่งที่เคยเป็นมาในอดีต 
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คุณอ้านาจเล่าว่าเขาและชาวบ้านอยากให้ทางภาครัฐหันมาดูการจัดการน ้าแบบฝายมีชีวิต 
เพราะประเทศจะเข้มแข็งได้ชุมชนต้องเข้มแข็งก่อน คนต้องอยู่อย่างพอเพียง รู้ถึงขีดจ้ากัดของตนเอง
ว่าอะไรที่สามารถกระท้าได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและสังคมรอบข้าง  ซึ่งฝายมีชีวิตนั น
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ น จากการ
ช่วยเหลือกันในการสร้างฝายมีชีวิต ใครมีแรงก็ลงแรง ใครไม่มีเวลาก็ช่วยเรื่องเงินตามแต่สมัครใจ ท้า
ให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้และความคิดริเริ่มในการจัดการแก้ปัญหาของตนด้วยตนเอง สร้าง
จรรยาบรรณในการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมให้แก่คนในชุมชนโดยการสร้างธรรมนูญฝาย ก้าหนดกฏ
ระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนขึ นมา  

  
ล าดับที่ 8 นางบุญณี ขันเพชร อายุ 65 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 33  ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช อาชีพ ท้าการเกษตร 
คุณบุญณเีล่าว่าก่อนจะสร้างฝายคนในชุมชนมีชีวิตที่ล้าบากมาก จะปลูกผัก กล้วย ยาง หรือ

มะพร้าวก็ไม่ได้ผล เพราะไม่มีน ้า โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่ดินจะแห้งความชุ่มชื นหายไปหมดไม่มีน ้า
เหลืออยู่เลย ต้นหมาก ต้นกล้วย และต้นมะพร้าวก็ยอดหลุดหมด พืชผักสวนครัวอย่าง  มะเขือ หรือ
พริก ก็ตายหมดก่อนที่จะทันได้กิน ต่อให้รดน ้าไปในตอนเช้าในตอนเย็นน ้านั นก็จะลงสู่ใต้ดินจนหมด 
ไม่อาจให้ความชุ่มชื นแก่พืชพันธุ์ที่ปลูกเอาไว้ ซึ่งในตอนนั นคนที่อาศัยอยู่ใกล้คลองจะได้รับผลกระทบ
มากกว่าคนที่อยู่ไกลคลอง เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่ผูกติดอยู่กับแม่น ้าล้าคลองมากกว่า  ตอนนั น ลุงอ้วน 
สามีของคุณบุญณี และลูกอีก 6 คน ก็ออกไปหางานท้าในตัวเมือง บ้างก็ไปขนของ บ้างก็ไปแบกปูน 
ได้ค่าจ้างวันละ 60 บาท แต่ก็เป็นไปอย่างอยากล้าบาก เพราะไม่มีรถที่จะใช้ในการเดินทาง คุณบุญณี
เองก็จนมากมีแต่รถจักรยาน ต่อมาลูก ๆ ก็ได้ออกไปหางานท้าในต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต สมุย ปาก
พนัง พังงา และตะกั่วป่า เหลือเพียงคุณบุญณีที่ยังคงอยู่ที่บ้านเกิด ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี ก็เกิดขึ นกับ
ทุกครอบครัวในชุมชน จนท้าให้แทบจะกลายเป็นชุมชนร้างที่แต่คนแก่เหลืออยู่ แต่คนที่ไปท้างานอยู่ที่
ตางจังหวัด เช่น ลูกคนที่ไปท้างานที่สนามบินในภูเก็ตนั นก็ขัดสน เพราะมีค่าครองชีพที่สูง แค่ค่าเช่า
บ้านก็เดือนละสามพันบาท ไหนจะค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซที่ต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน และค่าอาหาร ท้า
ให้ชีวิตยังคงล้าบากยากเข็นแม้จะออกจากบ้านไปหางานท้าในเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็ตาม 

ในช่วงเวลานั นคุณบุญณีก็ได้ปลูกยางเพ่ือหาเลี ยงชีพ แต่ก็ไม่ได้ผลเพราะขาดน ้า ไม่มีน ้ายาง
แม้ว่าจะตัดลึกลงไปแค่ไหน ส่วนสามีคุณบุญณีที่ออกไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้พบกับคนรักใหม่ เรียกได้ว่า
ในช่วงเวลานั นทั งป้าภาและคนจ้านวนน้อยนิดที่เหลืออยู่ในชุมชนต้องพบกับสภาพบ้านแตกสาแหรก
ขาด คุณบุญณียังเล่าอีกว่าเมื่อก่อนชาวบ้านจะท้าท้านบเอาน ้าเข้านา หาปลาจากคลองข้างบ้านมา
ท้าอาหาร แต่พอชลประทานเข้ามาขุดลอก ธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เคยมีก็เริ่มพังทลายลง นาของคุณ
บุญณก็ีต้องกลายเป็นสวน เพราะในตอนนั นใคร ๆ ก็หันไปปลูกยางปลูกปาล์มกันหมด หากคุณบุญณี
จะท้านาอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ผล จึงต้องปลูกพืชตามคนในชุมชน อีกทั งในคลองที่ถูกขุดลอกนั นก็
เพียงเอาทรายในคลองขึ นมาไว้ด้านบน พอฝนตกทรายเหล่านั นก็ไหลกลับลงไปในคลองอีก ท้าให้
คลองเวิ งว้างไปจนหมด วังปลาที่เคยมีก็สูญหาย ปลาที่เคยมีก็หายไปจนหมด จะหาผักหาปลามากิน
แต่ละครั ง ก็ต้องไปหาซื อที่ตลาดหัวอิฐ เพ่ิมภาระทางการเงินให้แก่คุณบุญณีและคนในชุมชนที่แย่อยู่
แล้วให้แย่ลงไปอีก 
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แต่ต่อมาก็มีกลุ่มของอาจารย์สมเดช และดร.ด้ารงค์ เข้ามาช่วยชาวบ้านผ่านก้านันเดช ที่ใน
ตอนนั นยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ โดยได้มีการท้าประชาเข้าใจในเรื่องของการท้าฝาย ป้าภาก็ได้ไปเข้าร่วม
ด้วยโดยมีจ้านวนคนเข้าร่วมไม่ถึง 10 คน คุณบุญณีก็คลางแคลงใจว่าการเข้ามาของคนกลุ่มนี จะสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพ่ิมขึ นหรือไม่ เพราะในตอนนั นพวกตนเดือดร้อนพอแล้ว ไม่รู้
ว่ากลุ่มท่ีเข้ามาใหม่นี จะเข้ามาขุดลอกท้าลายอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ โดยทางกลุ่มของดร.ด้ารงก็ได้บอกว่า
จะสร้างฝายมีชีวิตให้ แต่ต้องให้ชาวบ้านลุกขึ นมาท้าด้วยตนเองก่อน หากไม่รอดจะให้ทหารต้ารวจเข้า
มาช่วย ซึ่งตอนนั นชาวบ้านก็ยากจนข้นแค้น แต่ก็มีอบต.อ้อ และลุงนะที่คอยช่วย โดยลุงนะที่มาจาก
ภูเก็ตใหม่ ๆ นั น ก็ได้มาเป็นหัวเรือหลักในการสร้างฝาย ทั งสองคนออกเงินเป็นจ้านวนหลายแสนบาท 
ซึ่งก็ได้ให้เด็กวัยรุ่นมาช่วยสร้าง โดยให้เงินเด็กพวกนั นบ้าง เลี ยงขนมบ้าง ซึ่งต่อมาคุณบุญณีก็เสนอว่า
ให้ช่วยกันลงขันแต่ละคนเอาอาหารมากินกันที่ฝายเพ่ือลดภาระของหัวแรงหลักทั งสอง คุณบุญณีเอา
น ้าพริก เอาผักบุ้งไป บางคนก็ท้าแกงมาให้ บางคนก็ซื อไข่มาให้ บางคนก็ซื อข้าวสารมาให้ ส่วนคนที่
ช่วยท้าก็ช่วยท้ากันไป พอถึงเวลาก็ขึ นไปกินข้าวกัน แต่บางคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่มาช่วย เพราะพวกเขา
เห็นจากตัวอย่างของนบแล้วว่าใช้งานได้เพียงแค่ปีเดียวก็พังลง ท้าไปก็เสียเวลา  เค้าจะเอาเวลาไปท้า
มาหากิน ซึ่งคุณบุญณีก็มีความคิดว่าต้องท้าให้เห็นผลเพราะถ้าไม่เห็นพวกเค้าก็ไม่ท้า ซึ่งในตอนแรก
คนที่มาช่วยนั นก็ยังมีเพียงไม่กี่คน ต่อมาในปี 2556 เดียวกันนั นก็ได้เกิดฝนตกหนักน ้าไหลลงมาจาก
เขาคีรีวง น ้ามาแรงมากแต่ฝายก็ยังไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อชาวบ้านคนอ่ืน ๆ เห็นดังนั น ก็เริ่มเข้า
มาช่วยเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ตามความสามารถ ทั งลงแรงและลงเงินตามความสามารถ หลายคนก็เอาข้าว
ปลาอาหารมาสมทบ ท้ากินกันวันละสามเวลา 

ฝายมีชีวิตใช้เวลาในการสร้างประมาณสามเดือน แต่คุณบุญณีก็บอกว่าขึ นอยู่กับงบที่มา 
เพราะเอาไปใช้เลี ยงน ้าชาบ้าง อะไรบ้าง ภายหลังอบต .ก็เข้ามาให้กระสอบ ทหาร เด็กวัยรุ่น และ
นักโทษที่พระพรมก็ได้เข้ามาช่วย โดยผู้หญิงจะตักทรายใส่กระสอบ ผู้ชายจะเป็นผู้หาม ในวันที่ฝายมี
ชีวิตเสร็จสมบูรณ์นั นปลาก็เริ่มมาในทันที เพราะว่าน ้ามีปริมาณมากขึ นเรื่อย ๆ ซึ่งปลาก็ได้ไข่ฝาก
เอาไว้ภายในดิน พอได้น ้าลูกปลาก็ฟักตัวออก พอน ้าขึ นถึงตลิ่งก็ได้เห็นปลาเต็มไปหมด พอผ่านไปได้
เดือนหนึ่งหลังจากนั น ปลาที่เคยหายไปก็แทบจะกลับมาทุกสายพันธุ์ เช้าวันนี ตอนป้าภามานั่งตกปลา
ก็ได้ปลามาเป็นกิโล เป็นปลาขี ขมตัวใหญ่ก้าไม่รอบ นอกจากนั นแล้วดินยังได้รับความชุ่มชื นมากขึ น 
ปลูกพืชพันธุ์ในการเกษตรได้อีกครั ง ตอนนี ปลูกมะพร้าวหรือยางก็ไม่จ้าเป็นต้องรดน ้า ตัดไม่กี่ครั งก็ได้
น ้ายางออกไปขาย ปลูกกล้วยตานี กล้วยพองลาก็ได้ผลผลิตที่ดีกว่าแต่ก่อนมาก ท้าให้มีรายรับที่มั่นคง
อีกทั งยังปลูกพืชสวนครัวเอาไว้กินเองไม่จ้าเป็นจะต้องออกไปซื อจากตลาด ในบรรดาอาหารทั งหมด
ป้าภาซื อหมูกินเพียงอย่างเดียว สามารถใช้น ้าคลองในการซักผ้าล้างจาน ท้างานจิปาถะใน
ชีวิตประจ้าวัน ส่วนน ้าส้าหรับดื่มกินก็ใช้น ้าบ่อที่ครั งหนึ่งเคยแห้งขอด หลายครัวจึงเลิกใช้ประปาที่กิน
ค่าใช้จ่าย และก็มีอาชีพใหม่อย่างการเลี ยงปลา ที่พ่ึงพิงการจัดการน ้าของฝายมีชีวิตในการประกอบ
อาชีพ  ภายในสามเดือนก็ได้ก้าไรสามหมื่น สี่หมื่น ไปจนถึงหนึ่งแสนอย่างรวดเร็ว 

เมื่อบ้านเกิดสามารถประกอบอาชีพได้อีกครั ง ผู้ที่เคยออกไปท้างานต่างจังหวัดก็เริ่มทยอย
กลับมาอีกครั ง ลูก ๆ ของคุณบุญณกี็กลับมาจนหมด สามีของคุณบุญณีก็กลับมาตัดยางกรีดยางที่บ้าน 
ชีวิตของครอบครัวก็ดีขึ น สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านที่เคยเงียบเหงา  
กินข้าวปลาอาหารปลอดสารพิษท่ีหาได้จากธรรมชาติรอบตัว ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ท้าให้คุณบุญณีมีความสุข
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มากที่สุด เมื่อถูกเชิญให้ไปพูดในเวทีไหนสิ่งที่คุณบุญณีจะพูดอยู่เสมอคือ การได้ครอบครัวกลับคืนมา 
ซึ่งไม่เพียงแต่ครอบครัวของคุณบุญณีจะกลับพร้อมหน้ากันเท่านั น แต่ยังรวมถึงครอบครัวอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนที่กลับมารวมตัวกันได้อีกครั งหนึ่ง คุณบุญณีคิดว่าตัวฝายมีชีวิตนั นดีอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้ทาง
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณด้านต่าง ๆ เพื่อการซ่อมแซมหูช้าง เพราะปีนี น ้ามาแรงมาก 
และมาถึงสิบกว่าครั ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงอะไร ใช้เวลาไม่นานน ้าก็ไหลซึมลงไปใต้ดิน ต้นยางต้น
มังคุดก็ได้ดูดน ้าออกไปอย่างรวดเร็ว ดังนั นจึงไม่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพราะ
ปัญหาของประชาชนประชาชนก็ได้ลงมือแก้ไขเองจนประสบความส้าเร็จมาแล้ว แต่ขณะที่
กระบวนการของรัฐนั นท้าได้ไม่ถูกจุด ยิ่งท้ามากก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนมากเท่านั น 

 
ล าดับที่ 9 นางสาวอรวรรณ เชาวลิต อายุ 31 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ที่อยู่ 42/19 ม.3 ต.

ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
คุณอรวรรณกล่าวว่า ในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาน ้าท่วมน ้า

แล้งเป็นประจ้าในแต่ละฤดูกาล แต่ชาวบ้านก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านั นได้ เพราะปัญหา
เหล่านี ไม่ใช่เรื่องใหม่ วิธีการของบรรพบุรุษยังคงสามารถใช้งานได้ดี เป็นการท้านบแบบสมัยโบราณ
และการรอน ้าตามธรรมชาติ จนกระทั่งมาถึงช่วงที่เงินผันเข้ามาท้าให้ชาวบ้านลดความสนใจในการ
สร้างท้านบประจ้าปีไป และต่อมาเมื่อหน่วยงานภาครัฐเข้ามาขุดลอกคูคลอง ชุมชนก็เผชิญกับปัญหา
ขาดน ้าอย่างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน น ้าในล้าคลองแห้งเหือด สัตว์น ้าสูญหาย แม้แต่น ้าในบ่อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันก็ลดลงไปจนแทบไม่พอใช้ สร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็น
อย่างมาก หลายคนเลือกเปลี่ยนอาชีพไปเป็นชาวสวนที่ใช้น ้าน้อยกว่า ขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะ
เข้าไปท้างานรับจ้างขนของตามตลาด รับจ้างใช้แรงงานก่อสร้าง หรือออกไปท้างานในต่างจังหวัดที่มี
ค่าแรงสูงกว่า เช่น เกาะสมุย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

แต่แล้วในวันหนึ่งของปี พ.ศ. 2556 ดร.ด้ารง โยธารักษ์ และทีมงานฝายมีชีวิตของเขาก็ได้เข้า
มาในชุมชน พร้อมกับถามคนในชุมชนว่า ต้องการน ้าหรือไม่ ซึ่งแม้ว่าหลายคนจะไม่ค่อยมั่นใจนักใน
ช่วงแรก แต่อีกหลายคนก็ยังเลือกที่จะเข้าร่วมในเวทีประชาเข้าใจ ซึ่งในกระบวนการนั นก็ได้เปิดให้
ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นถึงวิธีการที่จะน้าน ้ากลับคืนมา แล้วน้ามาประเมินข้อดีข้อด้อย ซึ่งผลที่ได้
กระบวนการจัดการน ้าที่ชาวบ้านเลือกคือ ฝายมีชีวิต ซึ่งในตอนแรกคนในชุมชนก็ไม่ได้มีทุนอะไรนัก 
เพราะอยู่ในช่วงที่ก้าลังล้าบาก ผลผลิตไม่ได้ราคาดีนัก อาหารตามธรรมชาติในชุมชนที่เคยหาได้ อย่าง
ผักผลไม้และกุ้งหอยปูปลาที่เคยมีก็ไม่มีให้จับ ทว่าแต่ละคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตัดไม้ไผ่มาจาก
บ้านกันคนละ 2-3 ท่อน อาหารก็น้ามากินกันจากบ้าน และมีการรับบริจาคทุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น เงิน เชือก กระสอบ หรือทราย จากการเลี ยงน ้าชา ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักฝายก็สร้างจนเสร็จ และ
ธรรมชาติก็เริ่มกลับคืนมา สิ่งแรกที่คนในชุมชนได้เห็นคือ ปริมาณของน ้าที่เพ่ิมมากขึ น ต่อจากนั นก็คือ
ความชุ่มชื นของผืนดิน และปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เคยหายไป ก็เริ่มกลับมาทีละน้อย ยิ่งมีคนน้าพันธุ์
ปลามาปล่อยเพ่ิม ผ่านไปซักพักชุมชนก็เริ่มท่ีจะกลับมาเขียวชอุ่มร่มรื่นอีกครั ง 

ในช่วงหลังของการสร้างฝาย นอกจากคนในชุมชนจากหมูต่าง ๆ แล้ว ยังมีคนนอกทั งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้ามาให้การช่วยเหลือ ทั งกลุ่มนักศึกษา ทหาร ต้ารวจ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ อบต.
อบจ. และกลุ่มห้างร้านต่าง ๆ พวกเขาช่วยทั งในด้านแรงและทุน บริจาคกระสอบ เชือก เป็นต้น ซึ่ง
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คนในชุมชนเองก็ได้มีการเลี ยงอาหารให้แก่กลุ่มคนที่มาช่วยอยู่เป็นประจ้า ฝายมีชีวิตนั นเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะต่อชุมชนไชยมนตรีและชุมชนอ่ืน ๆ ที่ท้าอาชีพเกษตรกรรม เพราะท้า
ให้มีน ้าใช้ตลอดทั งปี สามารถทดน ้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างไม่ขาดแคลน เมื่อชุมชนมีน ้าพร้อม
ส้าหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร คนหนุ่มสาวที่ออกไปท้างานต่างจังหวัด ก็เริ่มทยอยกลับมา
อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งมีค่าครองชีพต่้ากว่าเมืองใหญ่มาก ตอนนี ชาวบ้านสามารถหากุ้งหอยปูปลามา
ประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ เรียกได้ว่าในน ้ามีปลาในนามีข้าว ต่างจากในอดีตแบบหน้ามือเป็น
หลังมือ อีกทั งชาวบ้านในชุมชนยังมีการรวมกลุ่มดูแลและสร้างฝายอยู่อย่างต่อเนื่องและท้าให้ชุมชน
และสมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจมากในชุมชนของตนเอง หลายคนที่มีความรู้ในเรื่อง ฝายมีชีวิต 
ก็ได้กลายเป็นครูฝาย ที่นอกจากจะดูแลฝายมีชีวิตในชุมชนแล้ว ยังได้ ไปให้ความรู้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มี
ความสนใจ จากการประสานงานของเครือข่ายฝายมีชีวิต  

 
ล าดับที่ 10 นายอุดม มานะชล อายุ 65 ปี อาชีพ อบต. ที่อยู่ ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช  
 คุณอุดมเล่าว่า 10 ปีที่แล้ว ชุมชนไชยมนตรีประสบปัญหาขาดแคลนน ้าอย่างหนัก บ่อน ้าที่ขุด
เอาไว้ใช้ก็ตื นเขิน มีน ้าบาดาลที่เหลือพอจะใช้แต่แต่เพียงบางแห่ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ชาวบ้าน อีกทั งยังมีปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้ง ซึ่งคุณอุดมกล่าวว่าสาเหตุของปัญหานั นมาจากการจัดการ
น ้าของชลประทาน ก่อนหน้าที่ชลประทานจะเข้ามา คนชุมชนไชยมนตรีไม่จ้าเป็นต้องซื อหาข้าวสาร
จากที่อ่ืน เพียงที่เพาะปลูกไว้ก็เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนและการค้าขายแล้ว  เนื่องจาก
การขุดลอกคลองของชลประทานไม่ได้ คลองแห้งผาก ไม่มีน ้าให้ใช้อย่างที่หวังไว้ เป็นการขุดที่สูญ
เปล่า แต่ชลประทานก็ยังคงไม่ยอมแพ้ ยังคงขุดแล้วถมเพ่ิมขึ นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งคนในชุมชน
รวมทั งคุณอุดมก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้ การจัดการน ้าดั งเดิมของชุมชนอย่าง การท้าท้านบ ซึ่ง
น้าไม้มามาดับ ๆ ไปตามทางพร้าวแล้วเอาทรายถมเป็นชั น ๆ ซึ่งได้เลิกท้าแล้วตั งแต่การเข้ามาของ
ภาครัฐในสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่มีการให้เงินผันแก่ประชาชน จากที่ต่างคนต่าง
ช่วยเหลือกันมา แต่พอมีเงินผันแต่ละคนก็แยกย้ายไปตามทางของตน แต่สุดท้ายก็ล้มละลายกันหมด
จึงได้แต่เฝ้ารอให้น ้าเทวดาตกลงมาเท่านั น 
 แม้ว่าจะมีน ้าไม่พอใช้ แต่คุณอุดมและครอบครัวก็ยังคงเลือกที่จะท้าสวน ปลูกยางและไม้ผล
ประเภทต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งยังได้ผลดีกว่าการปลูกข้าวเพราะใช้น ้าในปริมาณที่น้อยกว่า ในช่วงประมาณ 
3-4 ปีก่อนหน้านี  ดร.ด้ารงค์ โยธารักษ์ ก็ได้น้าแนวคิดเรื่องฝายมีชีวิตเข้ามาในชุมชน สิ่งแรกที่เขาเข้า
มาคือ การพูดคุยกับชาวบ้าน ท้าเวทีประชาเข้าใจเพ่ือท้าความเข้าใจถึงปัญหา วิธีการ และผลลัพธ์ที่
แต่ละคนวาดฝันจากการจัดการน ้า ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจ หลายคนเอาข้าวปลาอาหารมาสมทบ 
เช่น ปลาทอด แกงส้ม ผักต้ม และอาหารที่พอจะหาได้จากในธรรมชาติ ในช่วงแรกที่สร้างนั นมีทั งเด็ก
และผู้ใหญ่มาร่วมด้วยช่วยกัน ใครท้าอะไรไหวก็ท้าอันนั น เด็กที่มาก็ช่วยบ้างเล่นบ้างตามประสา ถือ
เป็นการรวมตัวครั งใหญ่ของคนในชุมชน มีความครื นเครงที่ไม่ได้เห็นมานาน ก่อนการท้าฝายทางกลุ่ม
ชาวบ้านก็ได้ไปพูดคุยกับคนต้นน ้า คนปลายน ้า และอีกหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงติดต่อกันเสมอ
มา เวลาใครมีปัญหาจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ทางนั นขาดของเราก็ช่วย พอทางนี ขาดเขาก็ช่วย ยิ่ง
ช่วงหลังกลุ่มคนจากภายนอกอย่าง ทหาร ต้ารวจ เจ้าหน้าที่เรือนจ้า นักเรียนนักศึกษา ภาครัฐ
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ภาคเอกชน หลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลฝายมีชีวิตจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จาก
ดร.ด้ารงค์ และเครือข่ายฝายมีชีวิตที่ชักชวนกันมา โดยจะมีการประชุมเพื่อการนัดหมายแบ่งวันในการ
ท้ากิจกรรม  

เมื่อการสร้างฝายมีชีวิตเสร็จสิ น ผลลัพธ์ที่เห็นก็คือ น ้าใต้ดินที่เพ่ิมมากขึ นจากการท้างานของ
เหนียวปิ้งและหูช้างที่ท้าหน้าที่ลดความแรงของน ้า ให้ไหลออกข้างลงสู่ดินริมคลอง จึงท้าให้ฝายสูงขึ น
อีกประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ตามความสูงของน ้า เพ่ือให้น ้าลงไปใต้ดิน พื นที่รอบข้างจะได้รับ
ความชุ่มชื น ต้นไม้ไม่เหี่ยวแห้ง อากาศแจ่มใส สัตว์น ้าทั งที่กลับมาเองและกรมประมงน้ามาปล่อย
หลายพันธุ์ ท้าให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั งหนึ่ง ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตนั น
ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีวิธีการสร้างเหมือนกับท้านบที่คนในชุมชนเคยสร้างไว้ในสมัยก่อน เพียงเพ่ิม
หลักการและองค์ประกอบใหม่ ๆ เข้าไป เพ่ือให้มีความทนทานอายุการใช้งานมากขึ น แต่จุดประสงค์
ที่สร้างก็เป็นเช่นเดียวกัน คือเพ่ือการท้าการเกษตรเป็นหลัก ส้าหรับคุณอุดมแล้ว จุดเด่นที่ส้าคัญที่สุด
ของฝายมีชีวิตคือ ท้าให้คนในชุมชนมีกินมีใช้  ไม่ต้องล้าบากเหมือนในสมัยก่อน พอชุมชนมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ นจากการสร้างฝาย ความสัมพันธ์ก็ยังคงมีความแน่นแฟ้น หลายคนที่ออกไปก็
กลับมาอยู่บ้านเกิด อีกทั งในเรื่องอาหารการกิน คุณอุดมที่เลิกท้านาจะซื อข้าวมาจากตลาดในเมือง แต่
ผักสวนครัวและผลไม้จะกินแต่ของที่ตนเองปลูก 
  

ล าดับที่ 11 นายเชื อ เจตจ านง อายุ 65 ปี ที่อยู่ ม.1 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช อาชีพ รับจ้างขับรถซาเล้ง 

ฝายมีชีวิตนี มีไว้เพ่ือกักเก็บน ้า พอน ้าหลากน ้าก็ผ่านไปตามธรรมชาติ พอน ้าลดฝายก็จะเก็บ
น ้าไว้อีก และขั นบันไดของฝายก็จะท้าหน้าที่กรองน ้าให้น ้าที่เคยสกปรกกลับมาใสสะอาด เช่นเดียวกับ
ฝายแม้วของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยน ้าจากฝายนี ในล้าคลองท่าดีเป็นน ้าที่หล่อ
เลี ยงเมืองนครศรีธรรมราช ขนาดเทศบาลไม่มีน ้าจะเอาไปท้าประปา ยังมาขอที่ฝายเพ่ือเอาไปใช้ หาก
ไม่มีฝายมีชีวิต คนในเมืองจะสาสมเลย เพราะไม่มีน ้าจะเอาไปท้าประปา ทั งโรงพยาบาล บริษัทห้าง
ร้านล้วนต้องพ่ึงน ้าจากคลองทางนี เป็นส่วนมาก อีกทั งฝายมีชีวิตยังท้าให้ระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ 
ธรรมชาติก็ดี ปลาในคลองก็ขยายพันธุ์มากขึ นอีกเยอะ จากที่เมื่อก่อนน ้าน้อยปลาหายไปเกือบหมด
คลอง ใช้เวลาไม่นานหลังจากการสร้างฝายมีชีวิตเสร็จสมบูรณ์ ทั งปลาและธรรมชาติในชุมชนก็ฟ้ืนคืน
มาอีกครั ง 

ส้าหรับคุณเชื อแล้ว อยากจะให้มีการสร้างฝายมีชีวิตเพ่ิมเป็นกิโลเมตรละตัวหรือสองกิโลเมตร
ละตัว เพ่ือการเก็บน ้าไว้ใช้ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยในการสร้างนั นควรสร้างใน
พื นที่ส่วนที่แคบของล้าคลอง เพราะจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสร้างในพื นที่กว้าง  ซึ่งฝายมีชีวิตไม่
จ้าเป็นจะต้องใช้หินหรือปูนเลย ใช้แต่เพียงวัสดุธรรมชาติเช่น ไม้ไผ่ และทรายที่เอามาใส่ไว้ในกระสอบ
ที่เอาจัดเป็นชั น ๆ เท่านั น ฝายมีชีวิตนั นจะมีอายุการใช้งานขึ นอยู่กับไม้ไผ่ ที่ผุพังไปตามกาลเวลา แต่
ชุมชนก็จะช่วยกันดูแลซ่อมแซม โดยจะตัดไม้ไผ่มาแล้วก็มัดมาใช้ซ่อมแซม และฝายมีชีวิตมักจะมี
ต้นไม้อุ้มน ้าเช่น ต้นไทร ต้นมะเดื่อ และต้นไผ่ เป็นต้น ซึ่งคนในชุมชนไปตัดไปตอนมาเพ่ือน้าปลูกอยู่
สองข้างริมฝั่งคลอง เพ่ือให้งอกเงยขึ นมาเก็บน ้าไปในตัว เป็นที่อยู่อาศัยของปลา เต่า ทุกชีวิตที่อยู่ใน
น ้า และเป็นการเลี ยงตลิ่งโดยรากไทรที่ชอนไชออกมาไม่ให้ตลิ่งพังลงจากแรงของสายน ้า  คุณเชื อยัง
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บอกอีกว่าคนไทยนั นเห็นปลาชุกชุมไม่ได้ บางคนเอาก้านไม้ ไผ่มาท้าเป็นศรมายิงปลาเพ่ือน้ามา
ประกอบอาหาร ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ นตามวิถีชีวิตของคน การจับกินในลักษณะนี ยังไงก็ไม่ท้าให้
สัตว์น ้าหมดไป พวกมันยังคงออกไข่ขยายพันธุ์ได้ตามปรกติ ขอร้องเพียงอย่างเดียวว่าอย่าไปช็อตอย่า
ไปเบื่อสัตว์น ้า ซึ่งหากปลาไม่ตายก็จะท้าให้ปลากลายเป็นหมัน หากเราท้าลายธรรมชาติสุดท้าย
ธรรมชาติก็จะหันกลับมาท้าลายเรา 

 ในอดีตคนชุมชนไชยมนตรีจะท้านบท้าประมาณ 15 วันก่อนจะถึงวันท้านา โดยจะเกณฑ์คน
ในชุมชนไปช่วยกันท้าคนละไม้คนละมือ ทว่าในยุคของคึกฤทธิ์ ปราโมช เจ้าหน้าที่รัฐได้จ้างให้คนใน
ชุมชน ให้คนจนได้มีงานท้าว่าน ้าแยกสาขาไปทางไหนเข้าสู่นาของใครบ้าง ซึ่งในบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐคน
จากกรมชลประทานแย่ที่สุด โครงการที่ท้าไม่ได้ผลและส่งผลเสียต่อชาวบ้าน ต้องอัดน ้าเข้าไปเต็มที่น ้า
จึงจะเข้าไปสู่นาของชาวบ้านได้ แต่ถ้าไม่อัดน ้าก็หมดสิทธิ์ ต้องรอน ้าเทวดาแต่เพียงอย่างเดียว ในช่วง
ที่น ้าแห้งชีวิตล้าบากที่สุดนั น คนในครอบครัวส่วนมากต้องไปท้างานในตัวเมือง คนที่จบ ป.6 อย่างคุณ
เชื อและอีกหลายคนก็มักจะไปอยู่ตามหน้าร้านและโรงงาน คนที่มีสวนจะหันไปปลูกยางและมันเทศ 
แม้ว่าจะมีน ้าน้อยก็ตาม แต่หลังจากที่มีการสร้างฝายมีชีวิต คนที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าก็จะหันมาเพาะปลูก
พืชผลอย่างอ่ืนเพิ่มตามความถนัด เช่น กล้วย ผัก เป็นต้น 
 ในช่วงที่สร้างฝายมีชีวิต นอกจากคนในชุมชนที่เข้ามาอยู่ตลอดแล้ง ยังมีกลุ่มคนจากภายนอก
เข้ามาช่วยเป็นจ้านวนมาก เช่น ทหาร นักศึกษาจาก ว.ค และทุกสถาบันที่หัวหน้าผู้ดูแลรับผิดชอบใน
เรื่องการประชาสัมพันธ์จะเชิญมา โดยการรวมตัวกันนั นจะมีการพูดคุยกันเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะท้าอะไร
กันวันไหน ซึ่งคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็มีทั งผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กเล็กที่มักจะมาเล่นน ้าคลอง
เป็นหลัก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเด็ก ๆ มักจะมากับครอบครัว ที่แม่ ๆ จะไปเล่นน ้าดู แลลูกกันเป็น
กลุ่ม ขณะที่ผู้ชายมักจะมาช่วยกันตักทรายใส่กระสอบ ขนกระสอบไปจัดในตัวฝาย หรือตัดไม้ไผ่มา
หากจ้าเป็น เป็นต้น 
 

ล าดับที่ 12 นางสาวอักษร เชาวลิต อายุ 34 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

คุณอักษรเล่าว่าในอดีตชุมชนไชยมนตรีเผชิญปัญหาน ้าแห้งน ้าน้อยในหน้าแล้ง พอเข้าหน้าฝน 
ฝนตกหนักน ้าท่วมอยู่เป็นประจ้า ซึ่งระยะหลังมานี เมื่อหน้าแล้งก็แล้งหนัก น ้าท่วมก็ท่วมหนักกว่าใน
อดีต เกษตรกรและชาวบ้านต่างได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ นจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป พืชผลปลูกไม่ได้ผลตามต้องการ หลายครอบครัวต้องเผชิญปัญหาด้านการเงิน คน
หนุ่มสาวจ้านวนมากเลือกที่จะออกไปหางานใหม่ท้านอกชุมชน เหลือคนรุ่นเก่าและอีกไม่กี่คนเท่านั น
ในชุมชน เพ่ือไขแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนจ้านวนหนึ่งจึงได้น้า ฝายมีชีวิต เข้ามา
บริหารจัดการน ้า ซึ่งใช้วัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น เช่น ไม้ไผ่ ทราย ต้นไทร เป็นต้น 
ท้าให้แม้จะมีทุนน้อยก็สามารถด้าเนินการต่อไปได้จากการช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยคุณอักษรก็ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลฝายมีชีวิตอยู่หลายครั ง บางครั งก็ตัดไม้ไผ่บ้าง ตักทรายใส่
กระสอบบ้าง หรือไม่ก็ท้าอาหารทอดไข่ทอดปลาเลี ยงคนที่มาช่วย ซึ่งคนในชุมชนก็แวะเวียนเข้ามา
ช่วยตามความสามารถของแต่ละคน ใครมีแรงช่วยแรง ใครไม่มีเวลาก็ช่วยสมทบทุน ใช้เวลาไม่นานนัก
ฝายมีชีวิตก็สร้างจนเสร็จ 
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หลังจากมีฝายท้าให้มีน ้าใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้คนจึงหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อีกครั ง เช่น การปลูกผัก ผลไม้ ยาง และผักสวนครัวส้าหรับรับประทานภายในครัวเรือน ซึ่งผลผลิตที่
ได้นั นก็ดีขึ นมากเมื่อมีน ้าและผืนดินชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ ท้าให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ น ขณะเดียวกันก็
ลดรายจ่าย ทั งค่าน ้าที่เคยใช้น ้าประปาของรัฐหลายคนก็หันมาใช้น ้าจากล้าคลอง อาหารหลายชนิดทั ง
พืชผักและปลาก็สามารถหาได้จากภายชุมชน ซึ่งคุณอักษรเองก็ได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินที่บ้าน พอมี
อะไรเหลือก็เอาไปแบ่งปันเพ่ือนบ้าน คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ น เพราะ
พวกเขาได้ไปร่วมกันสร้างและดูแลฝายมีชีวิต บางคนจากหมู่ต่าง ๆ ที่เคยเขม่นกันอยู่ก็ไม่ท้าเช่นนั นอีก 
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ นนี ไม่ได้เกิดแต่เพียงแค่คนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่เกิดกับคนหลาย ๆ รุ่น ทั งวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไป
จนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ คุณอักษรจึงเห็นว่านอกจากฝายมีชีวิตจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวสน์แล้วยังช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อคนที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้หันหน้ามาคุยกันนัก ได้มาท้า
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มุมมองที่เรามีต่อเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย จนสุดท้ายก็
สามารถพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ น 
 ในการสร้างฝายมีชีวิต ได้มีหน่วยงานจากภายนอกเขา้มาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพวกเขาจะเข้า
มาไม่พร้อมกัน คนในชุมชนจะหาเวลาว่างมาช่วยกันท้า คนจากภายนอกจะมีการนัดวันเวลาก่อน
ล่วงหน้า เช่น กลุ่มข้าราชการต้ารวจ ทหาร นักเรียนนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งหลายกลุ่มที่เข้ามาก็ได้
บริจาคสมทบทุนทั งในด้านเงินตราและอุปกรณ์จ้าเป็น เช่น เชือก กระสอบ เป็นต้น ส่วนชาวบ้านก็ได้
มีการจัดเลี ยงน ้าชาเพ่ือระดมทุนตามความสมัครใจของชาวบ้านแต่ละคน และมีการรวมกลุ่มกันดูแล
รักษาฝายมีชีวิตอยู่อย่างสม่้าเสมอ เพราะฝายมีชีวิตนั น แม้จะสามารถแก้ปัญหาฟ้ืนคืนระบบนิเวศน์ได้
เป็นอย่างด ีดินมีแร่ธาตุความชื นต้นไม้เจริญเติบโตดีขึ น และพันธุ์ปลาจากธรรมชาติมีมากขึ น แต่ก็ฝาย
มีชีวิตเกิดความเสียหายได้ง่ายเมื่อมีภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อต้นไม้สองข้างริมคลองยังไม่เติบโต
เต็มที่ แต่เมื่อรากต้นไม้เพ่ิมมากขึ นและเข้าไปชอนไชกระสอบที่ตัวฝาย ฝายจะมีความคงทนมากขึ น
จากรากที่เข้ามาเกาะเกี่ยวพยุงกระสอบ ขณะเดียวกันก็จะสามารถเป็นแหล่งที่อยู่ให้แก่สัตว์น ้าได้อีก
ด้วย ซึ่งการซ่อมแซมดูแลรักษาฝายมีชีวิตก็ไม่ได้สร้างปัญหาแก่ชุมชนแต่อย่างใด เนื่องจากตัวฝายมี
โครงสร้างคล้ายคลึงกับท้านบที่ชาวบ้านเคยสร้างในอดีต วัสดุอุปกรณ์ก็เป็นของจากธรรมชาติที่หาได้
จากรอบตัว อย่างต้นไผ่ที่ขึ นอยู่ชุกชุมในชุมชน แต่ละคนเพียงตัดมาคนละ 2 -3 ก็เพียงพอแล้ว และ
การดูแลฝายยังถือเป็นโอกาสพบปะสังสรรค์กันของคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะชอบช่วงเวลานี 
มาก เพราะจะได้พบเพ่ือนเล่นน ้ากันอย่างสนุกสนาน พอเล่นเสร็จก็มักจะมีอาหารขนมนมเนยเตรียม
ไว้ให้กินอย่างพร้อมสรรพ ซึ่งบ้างก็ท้ากันที่หน้าฝาย บ้างก็เอากันมาจากบ้านมาแบ่งปันกันกิน แล้วแต่
ความสะดวกของแต่ละคน  
 

ล าดับที่ 13 พระณัฐพงศ์ แคล้วอ้อม อายุ 27 ปี ที่อยู่ วัดน ้ารอบ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 

พระณัฐพงศ์กล่าวว่าการที่วัดน ้ารอบได้สร้างฝายมีชีวิตขึ น มีสาเหตุมาจากการที่ในช่วง
หน้าแล้ง ญาติโยมที่อยู่รอบ ๆ วัดซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรมีน ้าไม่พอต่อการใช้สอย ทางวัดจึงคิด
โครงการฝายมีชีวิตขึ นมา เพ่ือช่วยญาติโยมสามารถด้าเนินได้ต่อไปโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 
ขณะเดียวกันก็ช่วยท้านุบ้ารุงศาสนาด้วย มีญาติโยมหลายฝ่ายทั งในพื นที่บริเวณวัด จากบ้านใกล้เรือน
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เคียง เจ้าหน้าทหาร ต้ารวจ มาช่วยกันสร้าง เมื่อสร้างฝายเสร็จสมบูรณ์ ได้มีการก้าหนดเขตุอภัยทาน
ตั งแต่หน้าฝายไปจนถึงท้ายฝายไม่ให้จับปลา แต่จะอนุญาตให้เข้ามาเล่นน ้าและน้าน ้าไปใช้สอยได้ โดย
ส่วนใหญ่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เด็ก ๆ จะมาเล่นน ้ากัน ส่วนผู้ใหญ่จะมาใช้น ้าในการปลูกพืชผลใน
เรือกสวนไร่นาของเขา 

ในอดีตแม่น ้าในหน้าแล้งมีระดับน ้าต่้ากว่าตาตุ่ม แต่หลังจากการสร้างฝาย ปลาที่เคยหายไปก็
กลับคืนถิ่นให้เห็นอีกครั ง ปลาส่วนมากจะเป็นปลาชะโดที่มาจากการปล่อยของญาติโยมที่เอามาปล่อย
เพ่ือสะเดาะเคราะห์ ปลาเหล่านี ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสถานที่อ่ืน ทางวัดและญาติโยมแวะเวียนกัน
มาให้อาหารอยู่บ่อย ๆ โดยปลาชะโดนั นเป็นปลาพันธุ์ที่มีอยู่ในพื นที่นี มานานแล้ว และได้มีการปลูก
ต้นล้าที่มีลักษณะคล้ายกับหญ้าแฝกไว้ข้างฝายทั งสองข้าง ท้าหน้าที่อุ้มน ้าลดความเร็วกระแสน ้าได้เป็น
อย่างดี ฝายมีชีวิตสามารถแก้ปัญหาน ้าล้นในหน้าฝนและน ้าแล้งในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันไม่
ประสบปัญหาดังกล่าวอีกเลยตั งแต่สร้างฝายมา 

ฝายมีชีวิตน ้ารอบสร้างตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยทางวัดได้จัดเวทีประชาเข้าใจ เรียกญาติโยม
มาคุยเรื่องการจัดสร้างฝายที่วัด ซึ่งได้รับข้อมูลแบบปากต่อปากมาจากญาติโยมที่จัดท้าเรื่องฝายอยู่
ก่อนแล้วเข้ามาติดต่อพูดคุย บังเอิญตรงกับแนวคิดของวัดที่มีความต้องการจะจัดท้าอยู่ก่อนแล้ว จึงได้
เอาผู้ประสานงานเข้ามาช่วยให้ความรู้ เรียกว่า ครูฝาย ซึ่งรู้จักกับพระรูปหนึ่งที่เคยมาบวชที่วัดอยู่
ก่อนแล้ว และบรรดาครูฝายก็มักจะแวะเวียนกันมาช่วยดูแลอยู่บ่อยครั ง ตั งแต่นั นมาทางวัดรับหน้าที่
เป็นผู้ดูแลฝายมาโดยตลอด แต่ได้รับความร่วมมือจากญาติโยม ช่วงไหนที่เห็นว่าฝายจ้าเป็นจะต้อง
ได้รับการซ่อมแซม ก็จะติดต่อไปหาญาติโยม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต้ารวจทหาร ส่งก้าลังมา
ช่วย โดยได้มีการซ่อมแซมมาทั งหมด 3 ครั ง ปีหนึ่งประมาณหนึ่งครั ง เนื่องจากน ้าในบริเวณนี ไหลแรง
สร้างความเสียหายให้แก่กระสอบทรายบริเวณท้ายฝายที่มีเด็กไปเล่นน ้าเยอะ การซ่อมแซมแต่ละครั ง
ล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยทางวัดจะใช้วิธีการเดินสายบอก หรือใช้
โอกาสในช่วงวันวันธรรมสวนะประกาศให้ได้รู้กัน ญาติโยมก็มักจะถวายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การซ่อมแซมดูแลฝาย เช่น เชือก กระสอบ เป็นต้น ในการสร้างและดูแลฝายนั นมีคนต่างวัยเข้ามา
ช่วยกันท้า ทั งผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็ก ที่แต่ละคนท้าในส่วนที่ตนสามารถกระท้าได้  ซึ่ง
ในตอนนี ทางวัดไม่มีโครงการที่จะสร้างฝายเพ่ิมเติม เพราะมีน ้าเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
แล้ว ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่พระณัฐพงศ์สังเกตเห็น คือ หลังจากมีการสร้างฝาย ญาติโยม
หันมาคุยกับพระมากขึ น แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้คนมักจะไม่กล้าคุยกับพระมากนัก เพราะไม่รู้ว่าจะ
พูดคุยกับพระอย่างไร แต่ในการสร้างฝายได้พูดคุยได้ปราศรัยกันจนเป็นความสนิทสนม และฝายมี
ชีวิตยังถูกใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมอีกด้วย 

 
ล าดับที่ 14 นางสุนทรีย์ ดีไทร อายุ 61 ปี อาชีพ ข้าราชการบ้านาญและเกษตรกร ที่อยู่ 

34/1 ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
จากค้าบอกเล่าของคุณสุนทรีย์ ในอดีตชุมชนไชยมนตรีมีปัญหาเรื่องคลองแห้งในหน้าแล้ง ท้า

ให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ท้าการเกษตรกรรม ซึ่ง
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่ดีและไม่สมบูรณ์ อาหารจากธรรมชาติหายาก เช่น ปลาในท้องถิ่น พืชผักลด
น้อยลง ต้องไปหาซื อในตลาด ชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจคลองหรือแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่กลายเป็นสถานที่
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ทิ งขยะในบางหมู่บ้าน คนในชุมชนต้องออกไปท้างานรับจ้างอย่างอ่ืนแทนการท้าการเกษตร 
ขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาน ้าท่วมและน ้าไหลเชี่ยวกัดเซาะตลิ่งพื นที่สวนในหน้าฝน ในความเห็น
ของคุณวัลคา สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการทรัพยาการน ้า คือ ความไม่เข้าใจในบริบทของ
สภาพแวดล้อมและความเห็นแก่ตัวของคนในชุมชน โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการท้าการเกษตร ท้า
ให้ดินเสื่อมสภาพเก็บน ้าไม่ได้ ดินก็ขาดความชุ่มชื น อีกทั งยังมีการบุกรุกป่าต้นน ้าและขาดการจัดการ
ชะลอน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีการขุดลอกคลองก็ยิ่งท้าให้ปัญหาเหล่านั นทวีความ
รุนแรงขึ นไปอีก การจะแก้ปัญหาได้นั น ท้าให้ชุมชนต้องลุกขึ นมาจัดการตนเอง ด้วยการร่วมมือร่วม
แรงในการช่วยกันแก้ปัญหา ทั งระหว่างชุมชนในพื นท่ี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งที่ส้าคัญที่สุด
คือคนในพื นที่และผู้น้าจะต้องเป็นก้าลังหลักในการประสานงานและขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหา  

ก่อนที่จะมีการสร้างฝายมีชีวิต หมู่บ้านก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน ้า โดย
จะสร้างฝายแม้วหรือท้านบ แต่ก็ต้านกระแสน ้าไม่ได้ เมื่อถึงช่วงน ้าท่วมในแต่ละปีก็พังจึงต้องสร้างใหม่
อยู่เสมอ ในปัจจุบันชุมชนไชยมนตรีหันมาสร้าง ฝายมีชีวิต อันเกิดจากการท้าเวทีประชาเข้าใจที่จัดขึ น
โดยสถาบันการเรียนรู้จัดการตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแสดงความคิดและเสนอวิธีการ
จัดการทรัพยากรน ้า เช่น การท้าฝายแม้ว การท้าท้านบ ท้าฝายมีชีวิต ฯลฯ ร่วมกันอธิบายถึงข้อดี
ข้อเสียของแต่ละวิธี โดยมีคนจากสถาบันการเรียนรู้จัดการตนเองคอยช่วยเหลือ แล้วจึงน้าสรุปผลด้วย
การโหวตเลือกลงคะแนน ฝายมีชีวิตไชยมนตรีสร้างในเดือน กรกฎาคม 2556  

วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย เชือกมัด กระสอบทราย และไม่ไผ่ที่หาได้ง่ายในชุมชน คุณวัลคาได้เข้า
ไปเป็นหลักในการประสานงาน ทุน แรงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งผู้ที่เข้า
ร่วมก็มีมากันหลายกลุ่ม คนในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ชาวบ้านทั่วไป ผู้น้าชุมชนและพระส งฆ์ 
บุคคลภายนอกมีทั งภายเอกชนและภารรัฐ เช่น ทหาร ต้ารวจ ผู้ควบคุมความประพฤติซึ่งน้านักโทษ
มาท้าความดี โดยการเข้ามาช่วยสร้างฝายมีชีวิตเป็นครั งคราว เทศบาล อบจ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียน และห้างร้านต่าง ๆ  

ในช่วงเริ่มการสร้างฝายมีชีวิต จะเริ่มด้วยการหาทุนด้วยวิธีการทอดผ้าป่าหรือเลี ยงน ้าชา โดย
ชาวบ้านในพื นที่จะมีการรวมกลุ่มกันเริ่มท้าก่อน หลังจากนั นทหารและหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาสมทบ
ช่วยเหลือ คนในหมู่บ้านมักจะมีการรวมกลุ่มกันการดูแลและปรับปรุงฝายมีชีวิตในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ 
และมีการรับบริจาคทั งในด้านเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เชือกหรือกระสอบทราย ซึ่งฝายมี
ชีวิตส่งผลดีต่อชุมชนไชยมนตรีในหลายด้าน ทั งช่วยให้สิ่งแวดล้อมฟ้ืน กลับมาอุดมสมบูรณ์ น ้าเต็ม
คลองและไม่ไหลเชี่ยวเหมือนในอดีต ข้างคลองดินชุ่มชื น ต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว ชุมชนมีบรรยากาศร่ม
รื่นเย็นสบาย น ้าบ่อน ้าบาดาลที่เคยหายากก็เพ่ิมมากขึ น ส่งผลดีต่อการด้ารงชีวิตเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง สัตว์น ้าเพิ่มขึ นและส่วนที่หายไปก็กลับคืนมา เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของ
ชุมชนในปัจจุบัน อีกทั งครอบครัวยังมีความสุขจากมีรายได้ดีขึ นจากพืชผลทางการเกษตรที่เพ่ิมมาก
ขึ น เช่น มังคุดเป็นผลตามฤดูกาล น ้ายางออกมากขึ นและมีการปลูกพืชผักลดค่าใช้จ่าย แต่ฝายมีชีวิตก็
ยังมีผลเสียอยู่ในเรื่อง ทุน ในการบริหารต้องใช้เงินที่ได้รับมาจากการบริจาคและต้องพ่ึงพาสังคม
ภายนอก ต้องอาศัยความร่วมมือ ถ้าขาดความร่วมมือจะท้าให้เกิดอุปสรรคในการร่วมทุน แรงและการ
ดูแลฝาย ธรรมนูญคลอง ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมของชุมชนจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง อีกทั งชาวบ้านยังถูก
คุกคามจากหน่วยงานที่มาเวนคืนที่ดินเพื่อขุดคลองใหม่ ท้าให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดิน ที่ท้ากินและส่งผล
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กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมบางจุด ขาดน ้าในช่วงหน้าแล้งเพ่ิมขึ นและยากต่อการ
แก้ปัญหาในภายหลัง 
 

ล าดับที่ 15 นายภิญโญ อายุ 72 ปี ที่อยู่ ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
อาชีพ เกษตรกร 

คุณภิญโญ เล่าว่าก่อนที่จะมีการสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนได้มีการสร้างท้านบเพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการท้านา แต่หลังจากการเข้ามาขุดลอกคลองของกรมชลประทาน ชาวบ้านก็ประสบปัญหาในการ
ท้านา เพราะน ้าแห้งขอด ปลูกอะไรก็ไม่ขึ น นาที่ชาวบ้านเคยใช้ปลูกข้าวก็หมดไป กลายมาเป็นสวนที่
มีความต้องการน ้าน้อยกว่า ซึ่งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานี ก็มีการสร้างฝายมีชีวิตเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ใน
ชุมชน น้าโดยนักวิชาการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ได้แก่ อาจารย์สมเดช ดร.ด้ารง และ
อาจารย์ศักดิ์พงศ์ มีการท้าประชาเข้าใจกันที่บ้านของก้านัน หรือคือผู้ใหญ่เดชในช่วงเวลานั น โดย
สร้างเป็นฝายไม้ไผ่ มีชาวบ้านมาร่วมท้ากัน แต่ละคนก็เอาข้าวม่อแกงหม้อมารับประทานร่วมกันใน
ระหว่างการด้าเนินการ และก็ขอให้แต่ละคนน้าไม้ไผ่มากันคนละท่อนสองท่อน จากนั นก็เอามาเหลา
มาปักลงเสาเอก ซึ่งชาวบ้านต่างบริจาคของมาช่วยสมทบ ทั งเชือกและกระสอบที่จ้าเป็นต่อการสร้าง
ฝาย ทางเทศบาลเองก็ได้ให้กระสอบและทรายมาสมทบด้วย ในครั งนั นคุณภิญโญเป็นผู้ตอกเสาเอก
เองกับมือ โดยเขาได้ตอกไป 62 ทีด้วยสากแล้วจึงหยุด 

ช่วงก่อนมีฝายมีชีวิต น ้าในล้าคลองมีประมาณ 50 เซนติเมตร ในช่วงกลางคลองที่มีหญ้าขึ น
เต็ม แต่พอมีการสร้างฝายมีชีวิตก็ยกระดับไปเป็น 1 เมตร ครึ่ง น ้าขึ นไปหนึ่งเมตรครึ่งไปมากกว่า 2 
กิโลเมตร เมื่อท้าโครงการเสร็จก็ได้เริ่มถมทรายลงไปเรื่อย ๆ ในกระสอบที่เตรียมไว้นั น บ้างก็ใส่กาก
มะพร้าวบ้างก็ใส่ขี วัวลงไป ยิ่งถมลงไปน ้าก็มีแต่จะยิ่งเพ่ิมมากขึ น พอถมจนเสร็จคุณภิญโญก็ได้ขึ นไปดู
ว่าน ้าขึ นไปถึงไหน ผลปรากฏว่า น ้าขึ นไปด้านบนกว่า 2 กิโลเมตร ฝายตัวนี ความกว้างประมาณ 15 -
18 เมตร ความยาวประมาณ 15 เมตร ประกอบด้วยเหนียวปิ้ง หูช้าง และบันไดหน้าหลัง 5 ขั น ขั นละ 
1 เมตร ตามล้าดับความสูงเป็นชั น ๆ เพ่ือให้ปลาสามารถขึ นลงได้สะดวก หากไม่มีบันนี แล้วปลาจะไม่
สามารถขึ นไปได้ ซึ่งใช้เวลาไม่นานหลังจากที่สร้างฝายมีชีวิตแล้วปลาจะกลับมาสู่ล้าคลองอีกครั งหนึ่ง 
ตามค้าบอกเล่าของคุณภิญโญแล้ว ไม่ใช่แค่หมื่นตัว แต่อาจจะมีมากถึงหนึ่งแสนตัวในล้าคลอง มีทั ง 
ปลากด ปลากบ และแทบจะทุกชนิด เช่นเดียวกับกุ้ง หอย และปูที่เพ่ิมจ้านวนขึ นมา แตกต่างไปจาก
สภาพก่อนหน้าจะมีการสร้างฝายมีชีวิตไปอย่างสิ นเชิง 

ช่วงเวลาที่ชุมชนขาดน ้าถือเป็นช่วงเวลาแห่งความล้าบาก ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา
แห่งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณภิญโญ เพราะทั งน ้าบ่อน ้าคลองก็แห้งหมด ชาวบ้านไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างที่เคยเป็นมา ชาวบ้านหลายคนเปลี่ยนจากการท้านามาท้าไร่ ในขณะที่อีก
หลายคนเลือกที่จะไปรับจ้างท้างานในตัวเมืองหรือต่างจังหวัด อีกทั งภาวะการขาดแคลนน ้าท้าให้คุณ
ภิญโญ ต้องไปขอน ้ามาจากบ้านเพ่ือน หรือซื อน ้าเพ่ือน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งสถานการณ์พ่ึงจะดี
ขึ นมาตอนที่สร้างฝายเสร็จ ชาวบ้านไม่จ้าเป็นที่จะต้องซื อน ้าเอาไว้ใช้ บ้านของคุณภิญโญ ก็เช่นกัน บ่อ
น ้าที่มีอยู่ 7 ปล่อง (บ่อ) น ้าไม่เคยแห้งเลยนับตั งแต่นั นมา และฝายมีชีวิตยังช่วยแก้ปัญหาด้านสังคม
ภายในหมู่บ้าน ในอดีตมีชาวบ้านสองหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างฝายมีชีวิตคือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ซึ่งไม่ได้มี
ความสนิทสนมกลมเกลียวกัน ทั งผู้ใหญ่และเด็กต่างวัยรุ่นต่างก็ ไม่ถูกกัน แต่ในการสร้างฝายทั งเด็ก
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จากหมู่ที่ 1 และเด็กจากหมู่ที่ 5 ได้เข้ามาช่วยมาท้าอาหารกินกันที่หน้าฝาย พวกที่กินน ้าใบกระท่อมก็
ได้หยุดกิน เพ่ือที่จะมาช่วยในการท้าฝาย ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านดีขึ นกว่าเก่า และลด
ปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี หลังจากนั นก็มีนักเรียนนักศึกษาจาก
หลายโรงเรียน ทหาร ผู้คุมประพฤติได้เข้ามาช่วยเหลือ 
 
กลุ่ม 2 : กลุ่มภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้อง  (มีจ้านวน 10 คน) 

ล าดับที่ 1 นายประหยัด เสนา อายุ 51 ปี เป็นหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

คุณประหยัดเล่าว่า หากจะเข้าใจถึงปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของจังหวัด
นครศรีธรรมราชนั น ต้องเริ่มจากการท้าความเข้าใจในสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะทอดยาวเหนือ-ใต้ 
ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ภูเขาที่เป็นป่าต้นน ้าซึ่งตั งอยู่ตอนกลางของพื นที่ จึงเป็นแหล่งต้น
น ้าล้าธารที่ส้าคัญ ท้าหน้าที่หล่อเลี ยงชุมชนเมืองและพื นที่การเกษตรโดยรอบ ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์สูง ท้าให้มีประชากรเข้าไปอยู่อาศัยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเหล่านั น และน้าไปสู่การบุกรุกป่าต้นน ้าแปรสภาพพื นที่เป็นที่ท้ากิน ท้าให้ป่ าต้นน ้าเสื่อม
โทรม มีการขุดดินบริเวณป่าเขาไปถมที่ในบริเวณที่ราบลุ่มเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนเมือง ท้าให้
เกิดปัญหาป่าไม่สามารถอุ้มน ้ารองรับน ้าได้ในฤดูฝน ส่งผลให้เกิดปัญหาน ้าป่าไหลหลาก ขณะที่ในฤดู
แล้งไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน ้าอยู่บ่อยครั ง ภาครัฐจึงมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ 5 ประการดังนี  

1. ขุดลอกคลองธรรมชาติ ก้าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน ้าเพ่ือช่วยเร่งการระบายน ้า แก้ปัญหา
น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วม 

2. ขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะเพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
3. ขุดสระน ้าในที่สาธารณะเพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
4. ขุดเจาะน ้าบาดาล สร้างระบบประปาชุมชน 
5. สนับสนุนให้ประชาชนสร้างฝายชะลอน ้า 
การที่แม่น ้าล้าคลองหลายสายไม่สามารถระบายน ้าได้ในช่วงฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วม

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการขุดลอกคูคลองเร่งระบายน ้าเพ่ือแก้ปัญหาน ้า
ท่วม แต่การขุดลอกคูคลองก็ส่งผลให้ขาดน ้าในหน้าแล้ง ไม่มีน ้าเพียงพอส้าหรับการเกษตร และแหล่ง
น ้าดื่มส้าหรับระบบประปา ชุมชนและเมืองใหญ่ จากปัญหาดังกล่าวท้าให้ประชาชนรวมตัวกันศึกษา
ท้าความเข้าใจกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข โดยยึดแนวทางตามพระราชด้าริของ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสร้างฝายชะลอน ้า น้าหลักการของฝายแม้วมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพื นที่โดยเรียกว่า ฝายมีชีวิต ในบริเวณที่มีการสร้างฝายมีชีวิต รัศมีโดยรวมประมาณ 2 
กิโลเมตร นอกจากฝายมีชีวิตจะท้าหน้าที่ยกระดับน ้า เก็บน ้าและความชุ่ มชื่นไว้ในหน้าแล้งแล้ว ยัง
ช่วยชะลอความเร็วและความแรงของน ้าไม่ให้มีมากจนเกินไป ซึ่งสามารถแก้ปัญหาน ้าท่วมฉับพลันใน
พื นที่ราบและในเขตุชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็สร้างความชุ่มชื นให้แก่พื นดินบริเวณล้า
คลอง ช่วยฟื้นฟูสภาพดินที่เคยเสียไปให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม  
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องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจึงได้เข้าไปผลักดันการสร้างฝายมีชีวิต โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเองจัดเวทีเสวนาประชาเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนใน
พื นที่ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศและการจัดกรน ้าในพื นที่ของตนเอง โดยใช้      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในอดีตมาแก้ปัญหาน ้า ให้ระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
เหมือนกับในอดีตด้วยฝายมีชีวิต โดยเริ่มต้นจากจากคนในชุมชนต้องเป็นก้าลังหลักในการด้าเนินการ 
พวกเขาต้องร่วมกันสร้างกฎกติกาของชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกเป็นเพียงผู้สนับสนุน คอยให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จ้าเป็นและ
ขาดแคลนเป็นหลัก ในปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดท้า
ฝายมีชีวิต เช่น เชือก กระสอบ ทราย ตามความจ้าเป็นนอกเหนือจากที่ชุมชนจัดหาเองได้ อีกทั ง
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองยังได้สรุปถอดบทเรียนของ   
ฝายมีชีวิตในแต่ละชุมชน 

 
ล าดับที่ 2 นายสมจินต์ รักฉิม อายุ 65 ปี เป็นที่ปรึกษาวุฒิอาสาธนาคารสมอง ที่อยู่ 

1776/14 ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
คุณสมจินต์เล่าว่า ในปัจจุบันมนุษย์ได้ท้าลายนิเวศ มีทั งป่าไม้ ภูเขา และการขุดเขาเพ่ือเอา

ดินเอาหิน น ้ามัน และแร่ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี ล้วนแล้วแต่เป็นการท้าลายธรรมชาติทั งนั น จนในที่สุด
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนแต่เก่าก่อน อย่างเช่นน ้าท่วม น ้าแล้ง อากาศร้อนเพ่ิมขึ น น ้าทะเล
สูงขึ น จากการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติ จนเกิดการเสียหายต่ออาชีพเกษตรต่างๆ ชาวบ้านในแต่
ละพื นที่ที่เดือดร้อนก็พยายามหาทางเพ่ือการอยู่รอดของแต่ละอาชีพ เมื่อเห็นหนทางที่พอจะพ่ึงได้ใน
การประกอบอาชีพของเขาได้ จึงลงมือเข้ามาร่วมจนเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มาจนถึง
ปัจจุบันมากกว่าของหน่วยงานรัฐ 

เมื่อคุณสมจินต์ได้ทราบถึงการสร้างฝายมีชีวิตจากกลุ่มของ คุณสมเดช ดร.ด้ารงค์และคณะ 
ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมอง และ คุณสมจินต์ที่เป็นประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองใน
ขณะนั นก็ได้เห็นประโยชน์จากการน้าเสนอของสมาชิกกลุ่มนี  ว่าเป็นเรื่องส้าคัญในการด้ารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกรทุกสาขา จึงน้าเสนอเรื่องฝายมีชีวิตเข้า
เป็นนโยบายวุฒิอาสานครศรีธรรมราช น้าเสนอสภาพัฒนาการแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรงของ  
วุฒิอาสาฯ จากนั นทางสภาพัฒนาการแห่งชาติได้รับเข้าเป็นผลงานของวุฒิอาสากลุ่มฝายมีชีวิต
นครศรีธรรมราชที่สามารถช่วยเหลือในการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและระบบนิเวศในพื นที่
ให้กลับมาอุดสมบูรณ์อีกครั งหนึ่ง 

ในความคิดเห็นของเขา การสร้างฝายมีชีวิตในแต่ละพื นที่ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะกว่าจะลงมือสร้างได้ในแต่ละฝาย จะต้องมีการท้าประชาเข้าใจโดยกลุ่มคนในพื นที่ ซึ่งจะต้อง
มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่ม เพ่ือก้าหนดลักษณะของฝายมีชีวิตที่
จะสร้างให้เหมาะสมกับพื นที่ของตนเอง โดยจะมีกลุ่มครูฝายเข้าไปช่วยเหลือร่วมเป็นวิทยากรในการ
ประชุมของชาวบ้านเพ่ือท้าประชาเข้าใจ เมื่อได้ข้อสรุปในการท้าฝายแล้ว จึงให้ทุกคนลงมือและแบ่ง
ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย เช่น หาทุน อาหาร หรือประสานขอวัสดุต่าง ๆ เป็นการร่วมมือกันอย่าง
มีคุณภาพทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งความส้าเร็จที่ได้นั นมากจากพลังขากภายในชุมชน ที่เกิดขึ นขาก
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ชาวบ้านที่ต้องการฟ้ืนฟูและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้ดียิ่งขึ น โดยไม่ท้าลายธรรมชาติแต่พัฒนาไป
ร่วมกัน จึงถือเป็นเรื่องที่ควรยกย่องเป็นอย่างยิ่ง 

ประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างฝายมีชีวิตนั นมีรอบด้าน ทั งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ความสามัคคีในชุมชนอย่างแท้จริง เช่น ในการท้าสวน ชาวสวนได้ผลผลิตเพ่ิมขึ นจากปกติเป็นจ้านวน
มาก จนเป็นที่ยอมรับของชาวสวนต่างๆ ที่อยู่ใกล้ฝายมีชีวิตทุกตัวและทุกพื นที่ ท้าให้ชาวบ้านที่
เกี่ยวข้องให้ความทุ่มเทต่อฝายมีชีวิต ทั งในด้านแรงงาน ทุนและเวลา การนัดหมายแต่ละครั งมีคน
มาร่วมไม่เคยขาด ทั งคนในและนอกชุมชนที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ อีกทั งยังได้รับความภาคภูมิใจใน
การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือในการแนะน้าในเรื่องการสร้างฝายในพื นที่ต่าง  ๆ ทั งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ได้เห็นความเดือดร้อนในระยะก่อนการสร้างฝาย และได้เห็นความสุข ความพึงพอใจ ของ
คนในชุมชนที่ได้ใช้น ้ามาประกอบอาชีพจนได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ นเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง 

 
ล าดับที่ 3 นายจิตรธรรม บุญญาธิการ อายุ 48 ปี เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณจิตรธรรมได้ทราบถึงการสร้างฝายมีชีวิตจากหลายที่มา เริ่มแรกจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตนท้างานอยู่ ต่อมาเมื่อได้ลงพื นที่พบปะกับพ่ีน้องประชาชนที่มีปัญหาขาด
แคลนน ้าและผู้ที่มีประสบการณ์การสร้างฝาย ในพื นที่ที่มีการสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งตนก็เห็นว่าการสร้าง
ฝายมีชีวิตเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน เนื่องจาก น ้าคือชีวิต เป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นต่อ
ชุมชนอย่างยิ่งยวด บางพื นที่น ้าใช้มีไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ก็จะได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในการผลิตมากขึ น จนบาง
รายรับภาระไม่ไหวต้องเปลี่ยนอาชีพขายที่ดินก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป  

ปัญหาที่ส้าคัญประการหนึ่งของชาวบ้าน คือ น ้าที่ไหลแรงเกินไป พื นที่เป็นดินทรายท้าให้เกิด
การกัดเซาะเกิดผลเสียหายกับสวนและพื นที่ท้าการเกษตร ซึ่งฝายมีชีวิตสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี ได้
เป็นอย่างดี จึงมีพ่ีน้องประชาชนจ้านวนมากเห็นด้วยกับการสร้างฝายมีชีวิต เพราะมีประโยชน์รอบ
ด้าน นอกจากจะจัดการปัญหาข้างต้นแล้ว ยังสามารถเก็บน ้าเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั งปี เกิดความอุดม
สมบูรณ์ของพื นที่รอบบริเวณฝาย ชาวบ้านมีน ้าให้ใช้ มีปลาให้จับ ชาวสวนมีน ้าใช้ตลอดทั งปีท้าให้
ได้ผลผลิตดี อีกทั งยังใช้ต้นทุนน้อยในการสร้าง เพราะใช้วัสดุจากธรรมชาติที่คนในชุมชนสามารถ
แสวงหาน้ามาใช้ได้ง่าย เช่น ไผ่ ทราย กระสอบ และเชือก และยังท้าให้พ่ีน้องประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคี เนื่องจากแต่ละคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ท้า และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ร่วมกัน ได้รับผลผลิตที่ดีขึ นเนื่องจากมีน ้าเพียงพอในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างกิจกรรมใน
ชุมชนเพ่ิมขึ น เช่น การหาปลา การเล่นน ้า การแข่งเรือ เป็นต้น 

การสร้างฝายมีชีวิตแต่ละครั ง ต้องพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศให้รอบคอบ ซึ่งการสร้าง
ฝายแต่ละพื นที่จะไม่เหมือนกัน บางพื นที่สามารถสร้างและเก็บน ้าได้ดี บางพื นที่กระแสน ้าแรงมากท้า
ให้ฝายไม่สามารถเก็บน ้าไว้ได้เท่าที่ควร แต่ก็มีหลักในการสร้างอยู่ว่าไม่ควรสร้างในต้าแหน่งที่อยู่ใกล้
กับต้นน ้า เพราะท้าให้น ้ามีความแรงสูง เกิดความเสียหายได้ง่ายกว่าในภูมิประเทศแบบอ่ืน พ่ีน้อง
ประชาชนจึงมักจะนิยมถูกสร้างฝายบริเวณล้าห้วย ล้าธารขนาดเล็ก ซึ่งน ้าที่ไหลผ่านจะไหลช้ากว่า
และยังสามารถช่วยกักเก็บตะกอนได้ดีอีกด้วย  
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นอกจากนี แล้วฝายมีชีวิตยังสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านใน
พื นที่ หรือบุคคลและองค์กรภายนอกที่เข้าไปให้การสนับสนุน เพราะในการสร้างฝายมีชีวิตนั น 
นอกจากเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นและความรู้ในการบริหารจัดการน ้าอย่าง
เป็นระบบแล้ว ยังได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายอายุปนเปกันไป ทั งเด็ก วัยรุ่น 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีความเป็นกันเองสูง ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ที่มีอยู่ก่อนแล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ น และเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้จักกับบุคคลใหม่ ๆ ที่ในช่วงเวลาปกติเรา
อาจไม่ได้พบปะสังสรรค์กันเช่นนี  อีกทั งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับฝายมีชีวิต มักจะได้โอกาส
ไปเป็นพิธีกรช่วยเหลือให้ค้าแนะน้าแก่กลุ่มบุคคลหรือชุมชนอ่ืนที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ในการ
สร้างฝายมีชีวิต ผ่านทางเครือข่ายฝายมีชีวิตที่เติบโตมากขึ นทุกวันอีกด้วย 

 
ล าดับที่ 4 นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ อายุ 41 ปี เป็นข้าราชการ ต้าแหน่ง นักวิชาการ

สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ 181/103 ม.4 ต. ท่าซัก อ. เมือง จ.
นครศรีธรรมราช  

คุณสุจิราได้รู้จักฝายมีชีวิตเป็นครั งแรก จากชุมชนที่มาขอรับการสนับสนุนในด้าน วัสดุ ใน
การสร้างฝายมีชีวิต กับองค์การบริหารฝ่ายจังหวัด ต่อจากนั นก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การ
สนับสนุนวัสดุ เช่น กระสอบ เชือก เป็นต้น และร่วมจัดเวทีเสวนาประชาเข้าใจฝายมีชีวิต ซึ่งคุณสุจิรา
เห็นว่าเป็นกระบวนการที่ดี เพราะนอกจากจะให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองแล้ว ยังเป็นสร้างความรู้ความเข้าในกระบวนการจัดการน ้าแบบต่าง ๆ 
เช่น เขื่อน ท้านบ ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต เป็นต้น ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร แล้วจึงปฏิบัติตามผลการตัดสิน
จากเสียงส่วนใหญ่ 

การสร้างฝายมีชีวิตสามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน ้าได้อย่างดี ทั งน ้าท่วม 
น ้าแล้ง น ้าหลาก แต่ในการสร้างฝายมีชีวิตแต่ละพื นที่ต้องเลือกพื นที่ให้เหมาะสม กล่าวคือ ต้องเลือก
พื นที่ที่มีความแคบที่สุด และเป็นช่วงที่คลองตรงไม่มีแนวโค้ง หากเลือกพื นที่ไม่มีความเหมาะสมอาจ
ท้าให้ฝายเกิดความเสียหายได้ ในการสร้างฝายมีชีวิตนั นชุมชนมีการรวมกลุ่มดี เพราะส่วนใหญ่ฝาย
เกิดจากความต้องการของชุมชนเอง ส่วนคนภายนอกก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุสร้างฝาย 
หรือสนับสนุนแรงงาน อาหาร ท้าให้เกิดเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

การสร้างฝายมีชีวิตอันดับแรกจะได้ความสามัคคีเกิดขึ นในชุมชน เพราะทุกคนมา ร่วมแรง 
ร่วมใจ กันสร้างฝาย จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อมาจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
เพราะเมื่อมีฝายก็จะมีน ้า เมื่อมีน ้าสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ น มีพันธุ์สัตว์น ้าเพ่ิมขึ น สามารถหารายได้จากตรง
นั นได้ ภาคการเกษตรก็ได้ผลผลิตดีขึ น ท้าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ น ฝายมีชีวิตสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างยั่งยืน โดยต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมองภาพรวม โดยให้คลอง
ทุกสาย มีฝายมีชีวิตอย่างน้อย 2 กิโลเมตรต่อฝายมีชีวิต 1 ตัว (ตามความเหมาะสมของพื นที่) แต่ควร
มีการท้าความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับประชาชนในเมืองด้วย เพราะคุณสุจิรายังเห็นว่าสาเหตุ
ของปัญหาเกี่ยวกับน ้าที่เกิดขึ นนั น เกิดจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิด
ปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะ การรุกล ้าล้าน ้า หรือแม้แต่การเลี ยงปลาในกระชัง ที่ท้าให้เกิดน ้าเน่า
เสีย 
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นอกจากจะสามารถแก้ปัญหาและสร้างความสามัคคีชุมชนได้แล้ว คุณสุจิรายังเล่าว่า ผู้ที่เข้า
ร่วมยังได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ และความสัมพันธ์กับชุมชน ได้เครือข่ายด้านงานอนุรักษ์
เพ่ิมขึ น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้า เพราะกลุ่มเครือข่าย
ฝายมีชีวิตเป็นกลุ่มที่มีพื นฐานดีทั งในด้านสมาชิก ที่หลายคนมีประสบการณ์ตรงจากกา รสร้าง      
ฝายมีชีวิตฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพื นที่ของตนและประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปเป็นพิธีกรสอนการสร้าง  
ฝายมีชีวิตในพื นที่ต่าง ๆ และความหลากหลายของสมาชิกที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ในหลายจังหวัดใน
ภาคใต้และภาคเหนือ 

 
ล าดับที่ 5 นายเฉลิม จิตรามาศ อายุ 62 ปี เป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ้าหมู่บ้าน

และชุมชน ที่อยู่ 66/14 ม.1 ต้าบล ท่างิ ว อ้าเภอ เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
คุณเฉลิมได้รู้จักฝายมีชีวิตจากการได้ฟังและร่วมเสวนา ต่อมาก็ได้ติดตามจากแหล่งข่าวต่าง ๆ 

ทั งจากการประสานงานภายในเครือข่ายเมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การรวมตัวของคน
ในชุมชนเพ่ือสร้างและดูแลฝายมีชีวิต การรวมตัวดื่มน ้าชาหรือทอดกฐินเพ่ือรวบรวมทุนในการสร้าง
ฝายมีชีวิตและจากรายการฝายมีชีวิตทางวิทยุในจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยก่อน ที่มีผู้ให้ความสนใจ
เป็นจ้านวนมากก่อนที่จะถูกสั่งปิดลง หรือจากเว็บไซต์ฝายมีชีวิตและเฟสบุ๊คของกลุ่มที่มีการอัปเดต
ข่าวสารอยู่เสมอ  

ปัญหาที่เกิดขึ นในพื นท่ีนั น เป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องประสบพบเจอตั งแต่ในอดีต น ้าแรงและ
ท่วมในฤดูฝน น ้าแห้งในฤดูร้อน ซึ่งปัญหาเหล่านี ส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ น โดยเฉพาะส้าหรับ
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพท้าการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาแม่น ้าล้าคลองในการด้ารงอาชีพ เมื่อขาดหรือมีน ้า
มากเกินไปย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหาย จนชาวบ้านหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพ เดินทางออกไป
ท้างานในตัวเมืองและต่างจังหวัด ท้าให้ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นทั งในระดับครอบครัวและใน
ระดับชุมชน มีความห่างเหินมากขึ นเรื่อย ๆ ชาวบ้านต้องหันมาให้ความส้าคัญกับการด้ารงชีวิตของตน
ให้รอดไปได้ในแต่ละวัน แม้แต่พืชผักสัตว์น ้าที่เคยหามารับประทานได้ในอดีตก็ยังหายไปแทบจะไม่
เหลือเลย 

ฝายมีชีวิตฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมท้าให้ระบบนิเวศดีขึ น ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากขึ น เพราะ
การเกษตรได้ผลดีจากการมีน ้าใช้อย่างพอเพียง สภาพดินดี ภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณมาใช้เพราะ
ท้าและรักษา โดยประชาชนในท้องถิ่นและคนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการที่มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ 
การสร้ายังเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างโดยประชาชน เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นนั น ไม่บีบบังคับให้
ท้า “เป็นการท้าด้วยความเข้าใจ” ทุกท่านที่มาร่วมการท้าประชาเข้าใจ เป็นผู้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต 
และเฝ้าดูแล บ้ารุง รักษา กันเองในท้องถิ่นนั นๆ โดยมีหลักการส้าคัญคือ ร่วมกันสร้าง ร่วมกันรักษา 
ร่วมกันรับประโยชน์  

ฝายมีชีวิตสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างยั่งยืนและใช้งบประมาณในการสร้าง
น้อย เพราะวัสดุที่น้ามาสร้างเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายจากในชุมชน ท้าให้ชาวบ้านไม่ต้องรับภาระ
ในด้านค่าใช้จ่ายมากนัก ส่งผลให้เห็นได้เร็วและง่ายต่อการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ฝายมีชีวิตจึงสามารถตอบโจทย์ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงแรกเริ่มที่
ชาวบ้านอยู่ในช่วงที่มีความเป็นอยู่ที่ล้าบาก จะสามารถรวมตัวกันได้แบบช่วยเหลือกันคนละไม้คนละ
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มือ ใครที่สามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยท้าสิ่งนั น อีกทั งฝายมีชีวิตยังท้าให้คนที่เข้าร่วมได้รู้จักคน
หลากหลายเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะคนนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ เพราะนอกจากคนในชุมชนแล้ว ยังมี
บุคลากรจากส่วนอ่ืน ๆ ที่มาช่วยกันสร้างฝาย และผู้ที่มาเข้าร่วมยังได้ความรู้ในการดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ล าดับที่ 6 นายจักรกฤช บริรักษ์ อายุ 45 ปี รับจ้างทั่วไป (สจ.) ที่อยู่ 109 ม.1 ถนน ต้าบล
กะหรอ อ้าเภอ นบพิต้า จ.นครศรีธรรมราช  

คุณจักรกฤชได้รู้จักฝายมีชีวิตจากสถาบันการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จัดเวทีประชาเข้าใจแก่ชุมชน เพ่ือคัดเลือกกระบวนการบริหารจัดการ
น ้าในชุมชน ผ่านการลงมติของชาวบ้าน ซึ่งกระบวนการที่ว่านั นไม่จ้าเป็นจะต้องเป็นฝายมีชีวิต แต่
เป็นกระบวนการที่ชาวบ้านได้ร่วมกันเลือกแล้ว ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและตรงต่อความต้องการของ
ชาวบ้าน เพราะทั งสององค์กรที่เข้าไปมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดพลังจากภายใน ให้เกิดจิตส้านึกความเป็น
เจ้าของต่อทรัพยากรของตนเอง โดยมีทั งสองกลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ชาวบ้านขาดแคลน
หรือยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่านั น 

การสร้างฝายมีชีวิตนั น ผู้สร้างต้องให้ความส้าคัญกับภูมิประเทศที่จะใช้ในการสร้างเป็นอย่าง
มากบางพื นที่มีความเหมาะสมอย่างมาก แต่บางพื นที่ที่สร้างไปแล้ว อาจจะไม่มีความเหมาะสม แต่
การสร้างฝายมีชีวิตเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของชาวบ้านที่สุดในหลาย ๆ 
ด้าน เป็นสิ่งที่ดูแลรักษาง่าย ใช้ทรัพยากรน้อยและเน้นการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน เพราะการ
สร้างฝายมีชีวิต คือการสอนให้คนรู้จักการลุกขึ นจัดการตนเอง รู้จักการบริหารจัดการน ้าด้วยภูมิ
ปัญญา ร่วมดูแลรักษาจนเกิดความยั่งยืน และรัฐหนุนเสริมตามความต้องการของชาวบ้าน ยิ่งจะยั่งยืน
มากขึ นไป ซึ่งในปัจจุบันมีการร่วมมือที่ดีมากๆ ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันทั งแรงงานในการสร้างฝาย 
สิ่งของที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ และน้าอาหารมาเลี ยง แม้จะมีบางส่วนที่มีความเห็นต่าง แต่ท้ายสุดก็จะ
เห็นด้วยที่ให้มีการสร้างฝายมีชีวิต 

สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับน ้าในความเห็นของคุณจักรกฤชคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื นที่ 
การถูกบุกรุกจากมนุษย์ การประกอบอาชีพในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และโครงการของรัฐที่
แก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งแต่สร้างความเสียหายอีกหลายอย่างตามมา เป็นต้น ซึ่งการที่ฝายมีชีวิตสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ นนั น ระบบสิ่งแวดล้อมจะฟ้ืนคืนระบบนิเวศที่ดี มีห่วงโซ่อาหาร
ที่สมบูรณ์มากขึ น ซึ่งการฟื้นฟูในบริบทของระบบนิเวศถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส้าคัญ แต่สิ่ง
ที่ส้าคัญที่สุดในความคิดของคุณจักรกฤชคือ การระเบิดพลังจากภายในชุมชนเอง คนในชุมชนจึงลุก
ขึ นมาบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยหัวใจ เสียสละต่อส่วนรวมทั งในด้านเวลาและก้าลังอย่าง
เหมาะสมต่อความสามารถของแต่ละคน ท้าให้กระบวนการจัดการน ้าเป็นไปอย่างเข้มแข็ง โดยที่
มนุษย์และธรรมชาติสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ในแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งนี่จึงจะเป็นสิ่งที่ท้าให้       
ฝายมีชีวิต มีชีวิตอย่างแท้จริง 
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ล าดับที่ 7 นายด ารง โยธารักษ์ อาชีพ นักวิชาการอิสระ 
ดร.ด้ารงเล่าว่า ได้รู้จักกับชุมชนไชยมนตรีเพราะว่า อาจารย์สมเดช คงเกื อ ผู้คิดค้นเทคนิค

ของฝายมีชีวิต ได้พบกันในโครงการ เพ่ิมศักยภาพในการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพ่ือคงคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการร่วมมือของประเทศเยอรมัน (GIZ) กับอุทยาน
แห่งชาติพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ที่ได้ศึกษาคลองท่าดี ว่าจะท้าอย่างไรให้คลองท่าดียังคงความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดร.ด้ารงดูแลเรื่องการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในชุมชน และได้พบกับผู้ที่คิดค้นตัวฝายในเชิงเทคนิค ซึ่งทั งคู่ได้พบว่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะเป็น
การจ้างให้ชาวบ้านท้าในลักษณะของผู้รับเหมา เนื่องจากต้นไทรที่เป็นองค์ประกอบจ้าเป็นของฝาย
ต้องใช้เวลาเติบโตเป็นสิบปี การดูแลรักษาจึงต้องมีความต่อเนื่อง จึงตัดสินใจใส่กระบวนการที่ท้าให้
ชุมชนเข้ามาดูแลรักษา นั่นก็คือท้าอย่างไรให้เขาเป็นเจ้าของ มีมาตรการดังนี  
 (1) จะต้องไม่มีค่าแรง เพ่ือให้ชุมชนเป็นเจ้าของ 
 (2) หลังจากท่ีฝายเสร็จ ชุมชนได้ระบบนิเวศน์ที่ตอ้งการกลับคืนมา พวกเขาจะดูแลรักษาสิ่งที่
ได้รับกลับคืนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนได้อย่างไร จึงเกิดกระบวนการก้าหนดข้อตกลง
ร่วมกันของชุมชนในการรักษาทรัพยากรที่ได้มา เรียกว่า ธรรมนูญฝาย 

(3) ก่อนการท้าฝายทุกครั งจะต้องมีการท้า เวทีประชาเข้าใจก่อนทุกครั ง 
ดร.ด้ารงก็ได้พบกับชาวบ้านที่มีความต้องการที่จะลุกขึ นมาจัดการน ้าของพวกเขาด้วยตัวเอง 

ซึ่งน้าไปสู่การสร้างฝายมีชีวิตตัวแรกท่ีบ้านห้วยลึกต้าบลก้าแพงเซาซึ่งอยู่ในพื นที่คลองท่าดี ต่อมากรม
ชลประทานมีความต้องการที่จะท้าคลองระบายน ้าเลี่ยงเมือง ขุดคลองสายหนึ่งเพ่ือให้น ้าบ่าไปทางอ่ืน
เพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วม และได้ไปท้าเวทีที่ต้าบลไชยมนตรี ชาวบ้านก็ได้มาปรึกษาดร.ด้ารง และขอให้ไป
เข้าร่วมในเวทีนั นด้วย ซึ่งดร.ด้ารงก็ได้อธิบายให้ฟังและชาวบ้านหลายคนก็เห็นด้วยว่าควรจะท้าฝายมี
ชีวิตมากกว่า ซึ่งจุดมุ่งหมายหนึ่งในการสร้างฝายมีชีวิตไชยมนตรีนั นนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ชาวบ้านแล้ว ยังต้องการให้ฝายมีชีวิตไชยมนตรีเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้งในตัว
เดียวกันนั น ต้องใช้ในรูปแบบของฝายมีชีวิต เพราะโครงการบรรเทาอุกภัยของกรมชลประทาน จะ
แก้ปัญหาเฉพาะน ้าท่วม แต่ปัญหาน ้าแล้งนั นจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ น ต้นน ้ากว่า 69 กิโลเมตรจะ
แห้งแล้ง ชาวบ้านจึงร่วมมือกันท้าที่ไชยมนตรี 

ตั งแต่ พ.ศ. 2504 เราใช้กระบวนการพัฒนาแบบคิดแทนชาวบ้านด้วยความหวังดี แต่
ชาวบ้านก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเลย แม้ว่าต่อมาทางราชการจะมุ่งการท้าประชาคม
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากขึ น แต่ดร.ด้ารงก็มองว่า ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในด้านการให้ข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะน้าไปท้าโครงการมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวที่ชาวบ้านได้บอกกล่าวไป ด้วยการจัดซื อ
จัดจ้าง ท้าให้การแก้ปัญหาไม่ยั่งยืน ตลอด 40 มานี  ชาวบ้านได้แต่ตอบปัญหามาตลอด แต่ไม่สามารถ
ลุกขึ นมาจัดการได้ด้วยตนเอง ดร.ด้ารงจึงคิดเครื่องมือขึ นมาชุดหนึ่งจากประสบการณ์ในการท้างาน
กับชุมชน เรียกว่า ประชาเข้าใจ เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเอง ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ สาเหตุที่ต้องให้ชุมชนลุกขึ นมาจัดการตนเองได้นั น 
เพราะไม่มีใครช่วยตัวชุมชนเองได้เท่ากับตัวชุมชนเอง ในการท้าเวทีประชาเข้าใจ หลังจากที่ชวน
ชาวบ้านคุยว่าอยากจะให้แม่น ้าล้าคลองมีระบบนิเวศน์เป็นอย่างไร แล้วถามถึงความต้องการของ
ชาวบ้านว่าพวกเขาอยากจะได้สิ่งเหล่านี กลับคืนมาหรือไม่ ถ้าชาวบ้านไม่ต้องการก็ถือว่าจบเลิกเ วที 
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เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะคุยต่อ แต่หากชาวบ้านต้องการก็จะพูดคุยถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุ
จุดประสงค์นั นและเรียนรู้ถึงวิธีการเหล่านั นร่วมกันในแต่ละวิธี แต่หากชาวบ้านไม่สามารถโหวตเลือก
วิธีที่จะน้ามาใช้ได้ จะห้ามไม่ให้โหวต แต่ให้เอาเข้าเข้าตารางวิเคราะห์ทางเลือก ซึ่งเป็นการคิดเกณฑ์
ต่าง ๆ ขึ นมา เช่น เกณฑ์งบประมาณ เกณฑ์ความร่วมมือ เกณฑ์ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ เป็นต้น 
แล้วจากหกเจ็ดวิธีที่มีอยู่นั น ก็จะให้เลือกมาประมาณ 3 วิธีที่คิดว่าจะท้าได้และมีความเหมาะสม แล้ว
เลือกจากตัวเลือกเหล่านี อีกทีหนึ่งด้วยการให้คะแนนจากเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ใช้งบประมาณน้อย ยั่งยืน 
ได้รับประโยชน์สูงสุด และชาวบ้านให้ความร่วมมือมากที่สุด เป็นต้น แล้วคะแนนก็จะออกมาเองโดย
ไม่ต้องโหวต เพ่ือแก้ปัญหาความเกรงใจหรือการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งอาจเกิดขึ นได้  

การรับเอาฝายมีชีวิตของชุมชนไชยมนตรีนั นเป็นไปในรูปแบบปากต่อปาก จากเวทีประชา
เข้าใจในการสร้างฝายมีชีวิตก้าแพงเซา ซึ่งท้าให้หลายคนเข้าใจและเข้ามาร่วมกัน ต่อมาได้มีการจัด
รายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็มีคนโทรเข้ามาถามและได้เข้ามาดูที่ฝายมี
ชีวิตไชยมนตรี พอดูเสร็จเขาก็ได้นัดชาวบ้านจัดเวทีประชาเข้าใจที่วัดทับเขาแดง ต้าบลหินตก อ้าเภอ
ร่อนพิบูลย์ เกิดเป็นฝายมีชีวิตหินตก ซึ่งได้มีคนจากพื นที่อ่ืนให้ความสนใจ คนในต้าบลหินตกได้บอก
กับพวกเขาว่าต้องให้ดร.ด้ารงและคณะไปจัดเวทีประชาเข้าใจก่อน เพราะฝายมีชีวิตทุกตัวจะต้อง
เกิดขึ นจากการท้าเวทีประชาเข้าใจ ภายหลังกลุ่มของดร.ด้ารงไปไม่ทัน หน่วยงานต่าง ๆ จึงเข้ามา
เสนอแนะให้สร้างครูฝายของแต่ละจังหวัด เพราะช่วงแรกต้องไปหลายที่ ทั งตาก เชียงใหม่ เชียงราย 
และจังหวัดในภาคอีสาน เป็นต้น จึงได้มีการอบรมครูฝายในหลาย ๆ ที่ ซึ่งท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าของฝายมีชีวิต ท้าให้แม้แกนน้าชุดแรกจะไม่อยู่ แต่ก็จะมีแกนน้าชุดที่
สองและสามารถที่สามารถน้าชาวบ้าน ขับเคลื่อนด้าเนินการต่อไปได้อย่างสะดวกลื่นไหล และมีผู้น้า
ชุมชนเกิดเพ่ิมมากขึ นตามจ้านวนฝายที่ถูกสร้างขึ น ฝายมีชีวิตกลายเป็นเป็นเครือข่ายที่มีสมาชิก 1000 
กว่าฝายในปัจจุบัน แค่ในนครศรีธรรมราชก็มีมากกว่า 200 ฝาย โดยเฉพาะในอ้าเภอชะอวดที่มีฝายมี
ชีวิตมากที่สุด ฝายที่ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 จะมาเปิดนับเป็นตัวที่ 77 ในพื นที่แล้ว และยังคงมีจ้านวน
เพ่ิมขึ นทุกวัน 

ตอนนี ในคลองท่าดีมีฝายทั งหมด 6 ตัว เมื่อก่อนน ้าใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง จะไหลมา
จนถึงเมืองนคร แต่พอมีฝายมีชีวิต 6 ตัว ซึ่งต้องการประมาณ 37 ตัวตามที่ออกแบบเอาไว้ น ้าจะต้อง
ใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง จึงจะไหลมาถึงตัวเมือง เป็นเวลาที่มากพอที่จะให้คนในเมืองเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น ซึ่งเห็นได้เลยว่าตั งแต่ปี พ.ศ. 2554 น ้าจะไม่ท่วมเมืองนครเลย จะมา
ท่วมในช่วงปี พ.ศ. 2560 ซึ่งน ้าตกลงมาในด้านล่างเยอะ โดยฝายมีชีวิตควรจะสร้างตั งแต่ปลายน ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า จึงจะได้ผลดีที่สุด และในการเลือกพื นที่นั นชาวบ้านจะเป็นผู้ที่เลือกพื นที่ในการ
สร้าง เพราะเป็นผู้ที่รู้จักภูมิประเทศดีที่สุด ฝ่ายดร.ด้ารงจะท้าเพียงให้ค้าแนะน้าในเรื่องต่าง ๆ เพ่ิมเติม
เท่านั น 

 
ล าดับที่ 8 พ.ต.ท หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา อาชีพ รับราชการต้ารวจ ที่อยู่ 35 หมู่ 4 

ต้าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
คุณฐานิดากล่าวว่า เริ่มแรกที่รู้จักกับฝายมีชีวิต เป็นเพราะได้รู้จักกับดร.ด้ารง ซึ่งเป็นสามีของ

เพ่ือน ได้เล่าในเรื่องที่เขามีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาทรัพยากรน ้าที่มีปัญหาสั่งสมกันมา และ
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คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงขึ นอีกในอนาคต ต่อมาหน่วยงานต้ารวจมีการท้าจิตอาสามาหลายปี
แล้ว เมื่อต้องเลือกสถานที่ในการท้ากิจกรรม จากเรื่องราวที่ได้รับฟังมาก็เห็นว่า ฝายมีชีวิต สามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติและชาวบ้านสามารถมาประกอบอาชีพจากธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันฝายมีชีวิตสามารถแก้ปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้งที่สร้างความเดือดร้อนให้ไม่
เพียงแต่ชาวบ้านชุมชนไชยมนตรีเท่านั น แต่ยังรวมถึงเมืองนครศรีธรรมราชที่มักจะประสบปัญหาน ้า
ท่วมเป็นประจ้าทุกปี จึงได้เลือกท่ีจะเข้าไปช่วยในการสร้างซ่อมแซมฝายมีชีวิต 

ทางต้ารวจได้เข้าร่วมในการสร้างฝายมีชีวิตหลายครั ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ต้ารวจในหลากหลาย
ช่วงอายุเข้าไป ครั งแรกเป็นกลุ่มของต้ารวจที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่แล้ว มีตั งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้ที่ใกล้
จะเกษียณ อีกส่วนหนึ่งที่ไปครั งต่อมาจะเป็นนักเรียนนายสิบและนักเรียนนายร้อนที่มาฝึกงาน ซึ่ง
สาเหตุที่ได้น้าพวกเขาไปเข้าร่วมนั นเป็นเพราะต้องการให้พวกเขาได้มีกิจกรรม ได้ไปมีส่วนร่วมไปพบ
เจอประชาชน ศึกษาชุมชนและปัญหาของชุมชนในแต่ละพื นที่ ผลที่ตอบรับที่ได้นั น หนึ่งคือได้ช่วย
สร้างฝายให้แก่ชาวบ้าน สองได้แหล่งข่าวในเรื่องของการท้างานและทราบถึงปัญหาของชุมชน 
เนื่องจากทางต้ารวจได้มีส่วนในการดูแลชุมชนอยู่แล้ว 

ปัญหาเรื่องหนึ่งคือ เศรษฐกิจ ที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย หรือการ
ขาดน ้าในหน้าแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ในพื นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ท้าให้
ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายได้ของชาวบ้านก็ขาดหายไปส่งผลต่อปัญหาปากท้อง ส่วนหนึ่งก็ท้า
ให้เกิดอาชญากรรม ปล้นฆ่า ฉกชิง วิ่งราว และยาเสพติด ที่จะเกิดขึ นได้มากเมื่อคนว่างงาน เมื่อไม่มี
งานจะท้าก็จะไปเสพยาเสพติดหรือขายยาเสพติด เป็นผลร้ายต่อภาพรวมของสังคม 

พ.ต.ท หญิง ฐานิดา มองฝายมีชีวิตว่า เป็นการจัดการน ้าที่คาดว่าหากได้ด้าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม เมื่อท้าในหลาย ๆ ที่ จะท้าให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม เกิดการเก็บกักน ้าและเมื่อเก็บกักน ้า
ได้ในระดับหนึ่งแล้วน ้าจะซึมลงไปในดิน สามารถท่ีสร้างความอุดมสมบูรณ์ในดิน เช่นเดียวกับในแม่น ้า
ที่ระบบนิเวสคืนชีวิตขึ นมาอีกครั ง กุ้ง หอย ปู ปลา สามารถสืบพันธุ์ต่อไป ส่งผลให้ชุมชนในน ้ามีปลา
ในนามีข้าว ชาวบ้านก็จะมีรายทั งปี ซึ่งนอกจะเป็นผลดีต่อชาวบ้านในชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ขึ นแล้ว 
ในแง่ของสังคมโดยรวมก็สามารถลดปัญหาการก่ออาชญากรรม เพราะเมื่อสามารถหาเลี ยงตนเอง
อย่างสุจริตปลอดภัยได้ ชาวบ้านกลุ่มที่เคยเบี่ยงเบนเข้าหาอาชีพที่ไม่สุจริตก็มักจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
อาชีพเหล่านั นอีก 

อีกทั งจากการลงพื นพูดคุยกับชาวบ้าน ยังท้าให้ทางต้ารวจรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ทั งหลายทั งปวงที่
ได้เอามาใช้ เป็นวัสดุจากธรรมชาติไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม อีกทั งในการท้าฝายแต่ละครั งของชุมชน 
ชาวบ้านก็ได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าถึงความเหมาะสมของสถานที่ที่จะสร้างฝายมีชีวิต ทั งในด้านของ 
ความกว้างของแม่น ้าล้าคลอง ซึ่งเป็นตัวแปรส้าคัญต่อฝายมีชีวิตทั งในระหว่างที่ก้าลังด้าเนินการสร้าง
ฝายและหลังจากที่ฝายสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และความรู้ในด้านระบบนิเวศน์ของชุมชน ป่าต้นน ้า 
รวมถึงผลดีและผลเสียของการจัดการน ้าของรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั งความร่วมมือของชาวบ้าน
ในชุมชนในการสร้างฝายมีชีวิตนั นดีมาก บางที่เป็นวัด พระก็จะเป็นแกนน้า และจะมีชาวบ้านที่
นอกจากจะเข้ามาช่วยเป็นแรงงานแล้ว ยังท้าอาหารเลี ยงคนที่มาช่วย เพราะมีคนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยค่อนข้างจะเยอะ และหลากหลายมาก โดยกลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปในกระบวนการด้าเนินงาน
นั นก็มีหลายกลุ่ม ตั งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น ไปจนถึงคนแก่  ซึ่งจะมีแกนน้าในครั งนั น ๆ ซึ่งเป็นก้านัน
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ผู้ใหญ่บ้าน หรือพระที่เป็นเสาหลักของแต่ละพื นที่ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าคนรุ่นไหนจะท้างานอะไร 
เพราะงานบางอย่างนั นหนักหน่วงต้องใช้ความพร้อมทางร่างกาย เช่น การขนทราย ตักทราย และหา
ไม ้เป็นต้น ซึ่งในแต่ละพื นที่จะมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะถาวร โดยมีก้านันผู้ใหญ่บ้านหรือพระเป็น
แกนน้าและประกอบด้วยลูกบ้านที่จะคอยสนับสนุนมาโดยตลอด ท้าให้ในแต่ละชุมชนที่มีการสร้าง
ฝายชีวิตนั น ชุมชนจะมีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
ล าดับที่ 9 นายโชคดี สุทธิพันธ์ อายุ 45 ปี อาชีพ เกษตรกรและผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ 41/7 ม.3 

ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
คุณโชคดีเล่าว่า จากการน้าปัญหาผ่านกระบวนการเอาข้อมูลจากฐานข้อมูล ของข้อมูล จปฐ. 

ข้อมูลความจ้าเป็นพื นฐาน จปฐ. คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ้าเป็นพื นฐานของ
คนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้ก้าหนดมาตรฐานขั นต่้าเอาไว้ และ ข้อมูล กชช.
2ค ซึ่งเป็นข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม 
Community Information Radar Analysis (Mr.CIA) โดยพิจารณาถึงปัญหาทั งหมด 5 ด้าน เช่น 
ด้านทุนชุมชน ด้านจัดการความเสี่ยง ด้านแก้ปัญหาความยากจน ด้านอาชีพ เป็นต้น ซึ่งก็ได้พบว่า
ชุมชนดอนตะโกมีปัญหาด้านอาชีพ และจากนั นก็วิเคราะห์ถึงเหตุและผลของปัญหา ได้ความว่า พื นที่
ของชุมชนเป็นพื นที่ท้าการเกษตร แต่ชุมชนไม่มีน ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลัก การสร้างน ้าให้พอเพียงต่อความ
จ้าเป็นของชุมชน จึงถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข  
 เมื่อก่อนคนในชุมชนได้มีการจัดการน ้าตามภูมิปัญญาชาวบ้านเรียกว่า ท้านบ  เพ่ือการน้าน ้า
มาใช้ในการท้าการเกษตร แต่ก็หายไปเกือบ 50-60 ปี ในยุคเงินผันของท่านหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ 
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ได้รับค่าแรงจากการท้านบ
ท้าฝายเพ่ือน้าน ้าไปใช้ในชุมชน แต่พอมีเรื่องเงินเข้ามาความสามัคคีก็เริ่มหายไป เช่นเดียวกับการท้า
ท้านบ สร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพราะเมื่อก่อนในการท้านาต้องรอให้
ฝนตกตามฤดูกาล ถ้าเกิดฝนไม่ตกนาก็จะไม่มีน ้า นาที่ท้าจะได้รับความเสียหาย หมายความว่าคนที่ท้า
นาขาดความมั่นใจในการประกอบอาชีพและล้มเลิกการท้านาไปซื อข้าวสารกินแทน จากที่นาก็
กลายเป็นสวนนาซะเยอะ แต่หลังจากปี 2558 ผู้ใหญ่ได้รู้จักจากการบอกเล่าของ นายอ้าเภอรังสรรค์ 
รัตนาสิน ซึ่งอยู่ในทีมงานฝายมีชีวิต ได้กล่าวถึงฝายมีชีวิตในการประชุมของอ้าเภอ พอดีกับช่วงที่
ชุมชนดอนตะโกประสบภัยแล้ง ไม่มีน ้าท้านามาหลายปี คนที่ท้านาต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก 
ต้องน้าเครื่องดันน ้ามาใช้เพ่ือน้าน ้าเข้าเหมืองไส้ไก่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่มีมาตั งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ แต่พอไม่มีฝายน ้าก็ไม่สามารถดันเข้าเหมืองไส้ไก่ได้  และฝายปูนของชลประทานก็ช้ารุด 
เนื่องจากเป็นฝายโครงสร้างแข็งที่เมื่อพอน ้าพัดพาตะกอนมาก็ไม่สามารถผ่านไปได้ ท้าให้หน้าฝายตื น
และน ้ากัดเซาะด้านล่าง ดินจึงทรุดตัวฝายช้ารุด พอฝายช้ารุดก็ท้านาไม่ได้ ซึ่งปัญหาเดียวกันนี เกิดกับ
ชุมชนข้างเขียงทุกชุมชนเช่นเดียวกัน ดังนั นจึงได้ติดต่อกับทีมงานฝายมีชีวิตผ่านท่านนายอ้าเภอ คน
ชุมชนดอนตะโกจึงเริ่มจากการท้า เวทีประชาเข้าใจ ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องต้นทุนทรัพยากรน ้าที่มี
อยู่ในชุมชน เช่น วัสดุอย่าง ไม้ไผ่ ธรรมชาติริมคลอง อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นต้น เรียนรู้เรื่อง
ระบบนิเวศน์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แล้วจึงให้ชาวบ้านเสนอวิธีการสร้างน ้า เช่น ต่อท่อน ้ามา
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จากพรหมโลก เจาะน ้าบาดาล เป็นต้น ในรูปแบบของตารางทางเลือกที่ตัดสินด้วยการลงคะแนน ซึ่ง
จากผลการลงคะแนน ฝายมีชีวิต จึงเป็นกระบวนการจัดการน ้าที่ชาวบ้านน้ามาแก้ปัญหา  
 ชาวบ้านในชุมชนได้เรียนรู้ถึงหลักการและโครงสร้างของฝายมีชีวิต แต่ชุมชนไม่มีงบประมาณ 
จึงเริ่มจากภายในชุมชนก่อน ใช้การบริจาคระดมทุม และทรัพยากรจากภายในชุมชน ตัดไม้ไผ่มาปัก
ท้าหูช้าง ท้าเหนียวปิ้ง และช่วงนั นเป็นช่วงหน้านาพอดี จึงใส่กระสอบที่บันไดด้านหน้าก่อนเพ่ือสร้าง
น ้า พอผ่านไป 15 วัน นาที่เคยหายไป 4000-5000 ไร่ ก็เริ่มได้น ้ามาใช้ในการท้านา ชาวบ้านส่วนหนึ่ง
ก็ต้องหายไป เพราะต้องกลับไปท้านา และท้าให้ชาวบ้านได้เห็นว่าน ้าที่มาจากฝายนั น ไม่ต้องรอให้ฝน
ตกมาช่วยก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ความเสี่ยงในการท้านาก็ลดลง จากที่เมื่อก่อนท้านาปีละครั งก็
เพ่ิมขึ นเป็นปีละ 2 ครั ง ลูกหลานที่เมื่อก่อนต้องออกไปท้างานภายนอกก็กลับมาตั งรกรากในชุมชน 
พื นดินจะปลูกอะไรก็ได้เพราะมีน ้า เมื่อปัญหาเริ่มแรกที่ส้าคัญที่สุดได้รับการแก้ไข จึงได้หันมาหา
วิธีแก้ไขปัญหาล้าดับต่อมาอย่าง ปัญหาปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปัญหาเศรษฐกิจตกต่้า จึงเกิดโครงการผัก
สลัด การปลูกมัลเบอรี่ ซึ่งไม่เคยมีการปลูกมาก่อนในพื นที่ โดยใช้หลักการการตลาดเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันท้าค้าขายกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น เซ็นทรัล 
โลตัส และต่างจังหวัด เช่น เกาะสมุย และจังหวัดต่าง ๆ ฝั่งอันดามัน ใช้วิธีการแบบเชื่อมโยงเครือข่าย
เพ่ือนช่วยเพื่อนกับกลุ่มคนที่ปลูกผักสลัดเช่นเดียวกัน เมื่อเวลาที่ผลผลิตของทางนี ไม่มีกลุ่มเครือข่ายก็
จะให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันเมื่อทางนี มีของเกินก็จะแบ่งปันผลผลิตไปให้ เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาของห้างร้านหากไม่มีผลผลิตไปให้ และยังท้าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถ
ก้าหนดราคาได้เองมากขึ น นอกจากจะสามารถจัดการกับปัญหาน ้าแล้งได้แล้ว ฝายมีชี วิตยังช่วย
แก้ปัญหาน ้าท่วมให้แก่ชุมชน จากที่เมื่อก่อนในช่วงหน้าฝนน ้าไหลมาแรงเร็ว ชาวบ้านเก็บข้าวของไม่
ทัน แต่พอมีฝายมีชีวิตน ้าที่เคยไหลมาก็ต้องผ่านฝายก่อน ชาวบ้านมีเวลาบริหารจัดการและมีปริมาณ
ที่น้อยลง ซึ่งเกิดน ้าท่วมอยู่เสมอทุกปี แต่ชุมชนดอนตะโกอยู่ในพื นที่น ้าท่วมอยู่ก่อนแล้วชาวบ้านรู้วิธี
รับมือ และน ้าท่วมไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายแต่ยังสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื นดิน 
ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกได้ชื่อว่าดีที่สุดในภาคใต้ ส้าหรับชุมชนดอนตะโกแล้วน ้าท่วมแรงไปก็ไม่ดี 
แต่จะไม่มีเลยก็ไม่ได้ ซึ่งฝายมีชีวิตสามารถแก้ปัญหาจุดนี ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ล าดับที่ 10 นายสิริภัค นาคบาตร์ อายุ 52 ปี อาชีพ เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน สถานีวิจัยคีรี
วงค์  ที่อยู่ 370 ม.8 ต.ก้าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

คุณสิริภัคกล่าวว่า เขาได้ทราบถึงฝายมีชีวิตจากโครงการของอีโคเบสท์ ไทย-เยอรมัน ใน
หวัข้อ การเขียนโครงการโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงคุณสิริภัคได้มีส่วนร่วมกับ ดร.ด้ารงค์ โยธารักษ์ และ 
อ.สมเดช คงเกื อ ตลอดโครงการ โดยเขาได้ร่วมเวทีประชาเข้าใจ ร่วมสร้างฝายมีชีวิตของ ต .ก้าแพง
เซา และพื นที่อ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมไปถึงพื นที่ในต่างจังหวัด ปัจจุบันได้เป็นหนึ่งในครู
ฝาย ท้าวิทยานิพนธ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องฝายมีชีวิตให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา และต่อมา
ให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจ 

คุณสิริภัคมีความเห็นต่อฝายมีชีวิตว่า เป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถน้าความรู้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่แต่
เดิมมาจัดการกับปัญหาในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างฝายแต่ละครั งสามารถสร้างได้ในทุกพื นที่ แต่ต้องปรับสมดุลให้
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เหมาะสมกับภูมิประเทศและระบบนิเวศน์ของพื นที่นั น ๆ โดยฝายมีชีวิตสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการแก้ปัญหาของธรรมชาติด้วยธรรมชาติ ซึ่งปัญหา
ทั งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน ้าของภาครัฐที่ผ่านมา ภาวะโลก
ร้อน การตัดไม้ท้าลายป่า การขุดลอกคูคลอง เป็นต้น ซึ่งฝายมีชีวิตนั นนอกจากจะมุ่งไปที่การ
แก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังให้ความส้าคัญกับการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชน และการ ให้
ความรู้แก่ประชาชนในพื นที่ ทั งในเรื่องของฝายมีชีวิต การจัดการน ้ารูปแบบต่าง ๆ ระบบนิเวศน์ทุน
ดั งเดิมท่ีแต่ละชุมชนมี และวิธีการการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต 

จากการที่คุณสิริภัคได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและดูแลฝายมีชีวิต ความร่วมมือ
ของชุมชนต่อกระบวนการยังอยู่ในความคืบหน้า เนื่องจากยังคงเป็นเรื่องใหม่ของการจัดการตนเอง
ของชุมชน แต่มีการรวมกลุ่มกันท้าในชุมชน และกลุ่มองค์กรภายนอกหลายองค์กรร่วมกัน ซึ่งการ
ร่วมมือดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือภายในชุมชนเป็นไปในลักษณะที่มีความต่อเนื่อง
สม่้าเสมอ ซึ่งเป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งที่ฝายมีชีวิตส่งผลต่อชุมชนในด้านสังคม 
เพราะจากการร่วมมือร่วมใจกันโดยไม่หวังผลประโยชน์ มุ่งเน้นส้านึกและความสามัคคีก่อนเงินตรา 
ท้าให้เกิดความรู้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่ ความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินของผู้คนใน
สมัยก่อนการสร้างก็เริ่มกลับมาเชื่อมโยงกันได้อีกครั ง โดยไม่จ้ากัดเพียงคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั น เพราะ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมนั น มีทั งเด็กเล็ก วัยรุ่น คนวัยท้างาน และผู้สูงอายุทั งชายหญิง อีกทั งการเข้า
ไปของบุคคลภายนอกก็ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายฝายมีชีวิตทั่วประเทศ 

นอกจากฝายมีชีวิตจะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว คุณสิริภัคยังได้รับความรู้เรื่องระบบ
นิเวศน์ เรื่องวิถีชีวิตชุมชน เรื่องถูมิปัญญาชุมชน เรื่องปริมาณน ้าในดินในต้นไม้ ความสัมพันธ์ของ
ชุมชนต่อชุมชน และภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ อีกทั งยังได้พบปะกับผู้คนจากหลากหลายที่มาที่มีอุดมการณ์
คล้ายคลึงกัน สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั งในด้านข้อมูลทางวิชาการ ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า กิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีขึ นในพื นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยของหลาย
ภาคส่วน ทั งภาครัฐและภาคเอกชน   

 
กล่าวโดยสรุปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชัยมนตรีจากการสัมภาษณ์พูดคุย ถามชาวบ้านใน

ชุมชนด้านต่าง ๆ จากความคิดเห็นและประสบการณ์จากคนจ้านวนหนึ่ง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพรวมที่
เข้าใจได้โดยง่ายดังนี  

ฝายมีชีวิตไชยมนตรี เกิดขึ นจากความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องน ้า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ของชุมชนไชยมนตรี ที่ต้องประสบปัญหาขาดน ้ามาเป็นระยะเวลานาน ท้าให้สังคมและเศรษฐกิจ
ชุมชนตกอยู่ในภาวะวิกฤติ กลุ่มผู้น้าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่เดชและคุณวัลภา (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 2) จึงได้
เชิญ ดร.ด้ารง โยธารักษ์ ให้มาจัดเวทีประชาเข้าใจ เชิญชวนชาวบ้านที่ยังคงอยู่ในชุมชนในตอนนั นเข้า
ร่วมเพ่ือร่วมกันหาทางออก ซึ่งชาวบ้านในตอนนั นได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ
จะเข้าร่วม เนื่องจากความไม่มั่นใจในการเข้ามาของบุคคลภายนอก และสถานการณ์ในการด้ารงชีวิต 
ซึ่งในตอนนั นชาวบ้านชุมชนไชยมนตรี นอกจากจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะการท้า
การเกษตรเผชิญอุปสรรคใหญ่ คือการขาดน ้าที่เพียงพอต่อการปลูกข้าว และการขาดแรงงาน จากการ
ย้ายออกไปหางานท้าในพื นที่ภายนอก ครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีจ้านวน
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คนลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาว เนื่องจากทรัพยากรในการด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพใน
ชุมชนร่อยหรอจนเทียบไม่มีเหลือให้ประทังชีวิต เหลือเพียงคนตั งแต่วัยกลางคนเป็นต้นไปจ้านวนหนึ่ง
ที่ยังคงปักหลักท้าการเกษตรอยู่ในชุมชน ซึ่งให้ความส้าคัญแก่การแก้ปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าก่อน
เป็นอันดับแรก 

ขณะที่ชาวบ้านกลุ่มที่สอง คือกลุ่มคนที่เข้าร่วมเวทีประชาเข้าใจนั น มีจ้านวนเพียงหยิบมือไม่
ถึง 10 คน เป็นบุคคลวัยกลางคนทั งหมด แต่หลายคนก็เป็นคนที่มีก้าลัง ทั งในด้านความมุ่งมั่นและทุน
ทรัพย์ เช่น ผู้ใหญ่เดชซึ่งเป็นผู้น้าชุมชน คุณวัลภา อบต.หญิงหัวหอกในการแก้ปัญหา คุณบุญณี หนึ่ง
ในเกษตรกรหญิงที่ประสบปัญหาบ้านแตก สามีและลูก ๆ อีก 6 ชีวิตของเธอต้องกระจายออกไปตาม
จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือหาเลี ยงชีพ คุณอ้านาจ ชาวบ้านหน้าใหม่ที่พ่ึงจะย้ายกลับมายังภูมิล้าเนาอีกครั ง 
หลังจากออกไปท้างานในจังหวัดภูเก็ตอยู่หลายปี และคุณสมศักดิ์ สมาชิกที่เข้าร่วมตั งแต่ช่วงเริ่มต้น
และมีส่วนร่วมช่วยสร้างฝายมีชีวิตในพื นที่อ่ืน ๆ อีกหลายฝาย เป็นต้น 

การสร้างฝายมีชีวิต คนของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองจะเป็นผู้ช่วยขั นต้น 
กระตุ้นให้ชาวบ้านที่ เข้าร่วมให้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาของชุมชน ถึงต้นตอของปัญหา 
สภาพแวดล้อมที่ต้องการให้กลับคืนมานั นประกอบด้วยอะไรบ้าง วิธีการที่เป็นไปได้ในการบรรลุ
จุดประสงค์เหล่านั นและข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการ ขั นตอนนี ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้
แบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็นที่ปกติอาจไม่ได้แสดงออกมา เช่น กรณีคุณอ้านาจ ซึ่งแม้จะเห็นว่า 
ฝายมีชีวิต เป็นค้าตอบของการแก้ปัญหาหลังจากได้รับทราบถึงกระบวนการของฝายมีชีวิต แต่ก็ยังคง
สงวนท่าที ไม่ออกความเห็นนั นมาตั งแต่ต้น เพราะถือว่าตนเป็นคนใหม่ในชุมชนที่พ่ึงจะกลับมาอาศัย
อยู่ที่บ้านเกิด หลังจากออกไปนานกว่า 12 ปี จึงต้องให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสในชุมชนก่อนตามความ
เหมาะสม 

แน่นอนว่าเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น ย่อมต้องมีเสียงต่างเกิดขึ นเสมอ หากชาวบ้านไม่
สามารถเลือกวิธีการได้โดยวิธีการลงคะแนน ทางทีมงานฝายมีชีวิตที่ท้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี ยงคอยดูและ ก็
จะเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหา โดยจะห้ามไม่ให้ท้าการลงคะแนน แต่ให้เอาเข้าเข้าตารางวิเคราะห์
ทางเลือก ซึ่งเป็นการคิดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ นมา เช่น เกณฑ์งบประมาณ เกณฑ์ความร่วมมือ เกณฑ์ความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศน์ เป็นต้น แล้วจากหกเจ็ดวิธีที่มีอยู่นั น ก็จะให้เลือกมาประมาณ 3 วิธีที่คิดว่าจะ
ท้าได้และมีความเหมาะสม แล้วเลือกจากตัวเลือกเหล่านี อีกทีหนึ่งด้วยการให้คะแนนจากเกณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น ใช้งบประมาณน้อย มีความยั่งยืน ได้รับประโยชน์สูงสุด และชาวบ้านให้ความร่วมมือมากที่สุด 
เป็นต้น แล้วคะแนนก็จะออกมาเองโดยไม่ต้องท้าการลงคะแนน เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องความเกรงใจหรือ
การทะเลาะเบาะแว้งซึ่งอาจเกิดขึ นได้ ต่อจากนั นจะการแบ่งสรรค์งาน ด้าเนินการโดยชาวบ้าน ซึ่ง
มักจะเป็นหน้าที่ของผู้น้าชุมชนที่ทุกคนให้ความเคารพเชื่อถือ อย่าง ก้านันเดช เป็นผู้น้าและคนอ่ืน ๆ 
ร่วมร่างแผนการด้าเนินงาน แบ่งงานกันท้า เช่น ประสานเรื่องแรงงาน ประสานเรื่องเงิน ซึ่งในตอนนั น
ชาวบ้านก็ไม่ได้มีเงินที่จะน้ามาใช้เพียงพอ แต่เมื่อได้มาร่วมกันในเวที ใช้เวลาไม่นานก็ได้เงินสมทบจาก
แต่ละคนคนละประมาณ 400-500 บาท มาเป็นกองทุนตั งต้น ในภายหลังก็มีการเลี ยงน ้าชาและ
ทอดผ้าป่าแก่ผู้ที่เข้าร่วม ทุนในด้านต่าง ๆ ก็ค่อย ๆ หลั่งไหลเข้ามาเอง ทั งจากคนในชุมชนหลายคน 
ส่วนหนึ่งที่แม้จะไม่อยากเสียเวลาประกอบอาชีพเข้าร่วม แต่ก็ยังช่วยสมทบทุนตามความเหมาะสมที่
จะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง และจากกลุ่มคนภายนอกหลายกลุ่ม จากทั งภาครัฐภาคเอกชนที่
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เข้ามาสนับสนุน จากค้าบอกเล่าของคุณบุญณี หัวเรี่ยวหัวแรงหลักอย่าง คุณวัลภาและคุณอ้านาจ ทั ง
สองคนออกเงินเป็นจ้านวนหลายแสนบาทในช่วงการด้าเนินการ ทั งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าอาหาร
ส้าหรับเลี ยงกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมการด้าเนินการ 

 ฝายมีชีวิตไชยมนตรีสร้างเมื่อปี 2556 ใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนท้าให้ไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่าย
เพ่ิมเติม เพื่อลดภาระของชาวบ้านที่ก้าลังประสบปัญหา เช่น ไม้ไผ่ ทราย เชือกและกระสอบ โดยจะมี
การรวมกลุ่มของชาวบ้าน ซึ่งมักจะเป็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คนในชุมชนส่วนมากมีเวลาว่างตรงกัน 
ในช่วงแรกเริ่มมีคนท้าอยู่ไม่กี่คน แต่มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ละคนท้างานตามความถนัด
ของตน เช่น ผู้ชายตักทรายใส่กระสอบ แบกกระสอบ มักท้างานที่ใช้แรงมาก ส่วนผู้หญิงจะท้าอาหาร
และช่วยงานจิปาถะอ่ืน ๆ แต่ถ้าใครที่มีแรงเหลือก็สามารถท้างานตักทรายแบกกระสอบได้ตาม
ความสามารถ โดยจะมีการท้าอาหารกินเลี ยงกันหน้าฝายอยู่ตลอด ซึ่งเมื่อผ่านไปนานเข้าก็ท้าให้บาง
คนต้องแบกรับค่าใช้จ่าย สมาชิกอย่างคุณบุญณีจึงเสนอให้ช่วยกันลงขัน แต่ละคนเอาอาหารมากินกัน
ที่ฝายเพื่อลดภาระของผู้น้ากลุ่ม บางคนเอาน ้าพริกเอาผักบุ้ง บางคนก็ซื อไข่มาให้ บางคนก็ซื อข้าวสาร
มาให้ ขณะที่บางคนก็น้าอาหารที่เสร็จแล้วมาแบ่งปัน เช่น ปลาทอด แกงส้ม ผักต้ม และอาหารอ่ืน ๆ 
ที่พอจะหาได้จากในธรรมชาติ ส่วนคนที่ช่วยท้าก็ช่วยท้ากันไป ซึ่งคนที่ร่วมน้าอาหารมาท้ารับประทาน
นั น นอกจากคนที่เข้ามาร่วมลงแรงลงเงิน ก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ไม่เข้าร่วมแต่แวะเวียนเอาอาหารมา
ฝากอยู่เสมอ แต่บางคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่มาช่วย เพราะพวกเขาเห็นจากตัวอย่างของนบแล้วว่าใช้งาน
ได้เพียงแค่ปีเดียวก็พังลง ท้าไปก็เสียเวลา 

 ความเปลี่ยนเกิดขึ นอีกครั งในปี 2556 เดียวกัน ได้เกิดฝนตกหนักน ้าไหลลงมาจากเขาคีรีวง 
น ้ามาแรงมากแต่ฝายก็ยังไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อชาวบ้านคนอ่ืน ๆ เห็นดังนั น ก็เริ่มเ ข้ามาช่วย
เพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ตามความสามารถ ทั งลงแรงและลงเงินตามความสามารถ หลายคนก็เอาข้าวปลา
อาหารมาสมทบ ท้ากินกันวันละสามเวลา ในช่วงนี มีคนเข้ามาหลากหลายวัย ทั งเด็ก วัยรุ่นในชุมชน 
ผู้ใหญ่วัยท้างานไปจนถึงคนมีอายุหน่อยก็มาช่วยกัน เด็กได้เล่นไปด้วยช่วยงานผู้ใหญ่ไปด้วย ท้าในส่วน
ที่ตนเองท้าได้ไม่มีกฎตายตัว คนที่ไม่มีเวลาก็ช่วยออกเงินเป็นค่าน ้าชา หรือน้าวัสดุท้าฝาย เช่น ไม้ไผ่ 
เชือกและกระสอบทรายมาให้แทน นอกจากนั นยังเกิดการร่วมกลุ่มกันของคนที่เข้ามาสร้างฝาย 
เพ่ือให้สะดวกกับการประสานงานและกระจายข่าวสาร ในช่วงต้นการรวมกลุ่มนี จ้ากัดอยู่ภายในชุมชน
แต่ภายหลังก็มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มฝายมีชีวิตในพื นที่อ่ืนจนมีเครือข่ายที่ใหญ่มากขึ น คอยให้ความ
ช่วยเหลือกันและกันในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การหาวัสดุและก้าลังคน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น โดยเครือข่ายเหล่านี มีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองเป็นผู้ให้
ค้าแนะน้าในการบริหารจัดการน ้าและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งจากภายนอกและภายในชุมชน 

 นอกจากนั นแล้ว คนในชุมชนหรือสมาชิกสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองที่มี
เครือข่ายสายสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ยังได้ช่วยกระจายข่าวขอความร่วมมือ ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบ
รับที่ดีจากหลายฝ่าย เช่น ทหารกองทัพภาคที่ 4 ต้ารวจ สภ. เมืองนครศรีธรรมราช ที่มีการท้าจิต
อาสา ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั งการขนกระสอบ ตักทราย ปักเสา เป็นต้น เช่นเดียวกับกลุ่ม
อ่ืน ๆ ที่เข้ามา อย่าง เทศบาล อบจ. คณะนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ โรงเรียน บริษัท CPALL และห้างร้านต่าง ๆ เป็นต้น ในการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมนั น ชาวบ้านใน
ชุมชนจะนัดหมายกันในวันที่คนส่วนใหญ่ว่างตรงกัน เช่น วันเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ โดยมักจะเข้ามา
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กันเป็นครอบครัว บรรดาผู้ใหญ่จะเข้าไปช่วยในการด้าเนินการดูแลซ่อมแซมฝาย ฝ่ายผู้หญิงมีทั งผู้ที่
คอยดูแลเด็ก ๆ ที่เล่นน ้า หรือร่วมช่วยท้าอาหารตักทรายก่อน ขณะที่เหล่าเด็กก็เล่นบ้างช่วยบ้างตาม
ประสา ซึ่งเด็กและวัยรุ่นที่เข้าไปนั น ผู้ใหญ่ก็ได้ให้เงินเด็กพวกนั นบ้าง เลี ยงขนมบ้างตามโอกาส พื นที่
หน้าฝายได้กลายเป็นศูนย์รวมท้ากิจกรรมของคนต่างวัย ในวันที่ไม่มีการนัดกันมาในเรื่องฝาย ก็ยังมี
คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ๆ แวะเวียนกันมาเล่นน ้าอยู่เสมอ ส่วนกลุ่มคนนอกชุมชนไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ก็จะมีการนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจะมีคนในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องข้อง 
เช่น สมาชิกสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเอง คอยดูแลประสานงาน ท้าอาหารเลี ยงทุกกลุ่มที่
มาร่วม 

 กระบวนการฝายมีชีวิตเป็นกระบวนการที่ด้าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อสร้างเสร็จหนึ่งฝายต้อง
มีการสร้างเพ่ิมอีกหนึ่งฝาย ในเวทีประชาเข้าใจครั งหนึ่ง ไม่ได้มีเพียงบุคคลจากภายในชุมชนเท่านั นที่
จะเข้ามามีส่วนร่วม แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอก ทั งที่เป็นชาวบ้านจากชุมชนอ่ืน เช่น ชาวบ้านจาก
พื นที่ต้นน ้า ชาวบ้านจากพื นที่ปลายน ้า หรือชาวบ้านจากชุมชนใกล้เคียงอย่าง ต้าบลในเมือง ต้าบล
มะม่วงสองต้น เป็นต้น ซึ่งพวกเขาได้เข้ามาร่วม สาเหตุส้าคัญนั นเพ่ือ มาดูตัวอย่างในการด้าเนินการ
จัดการน ้า ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประสบผลส้าเร็จ เพ่ือน้าไปปรับใช้กับพื นที่ของตนเองที่ประสบ
ปัญหาใกล้เคียงกัน และมีการประชาสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายฝายมีชีวิตที่ประกอบอาชีพอยู่ใน
วงกรต่าง ๆ ทั งในภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบปากต่อปาก ดังที่ชุมชนดอนตะโก ได้ทราบถึงการ
มีอยู่ของฝายมีชีวิตจากการบอกเล่าของ นายอ้าเภอรังสรรค์ รัตนาสิน หนึ่งในทีมงานฝายมีชีวิต ซึ่งได้
กล่าวในที่ประชุมอ้าเภอว่า มีหมู่บ้านชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการน ้าหรือไม่ ทางกลุ่มจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งการที่ฝายมีชีวิตเริ่มจากคนในชุมชนและวัสดุที่หาได้จากในชุมชน ท้าให้ชุมชนดอนตะโก
ในตอนนั นที่ไม่มีเงินทุนสามารถน้าไปปรับใช้ได้อย่างไม่ยากเย็น ซึ่งจากการสร้างฝายมีชีวิตและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบของคนในชุมชนดอนตะโด ก็ท้าให้ชุมชนดอนตะโกประสบความส้าเร็จ ใน
การจัดการน ้า เกิดวิสาหกิจชุมชน กลุ่มดอนตะโกไฮโดร ฟาร์ม โดยชาวบ้านชุมชนดอนตะโกได้เข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฝายมีชีวิต ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ มีการสร้างฝายมีชีวิต
เพ่ิมเติมในชุมชนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการจัดการน ้าในล้าน ้า เช่น ฝายมีชีวิตห้วยหินลับบ้าน
นาลุย ที่ก้าลังด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และซึ่งชาวบ้านได้มีการบริจาคสมทบทุนร่วมกันในการสร้าง 

 วิธีการในการติดต่อแลกเปลี่ยนขาวสารระหว่างกันนั น เป็นไปในรูปแบบ ในชุมชนไชยมนตรีมี
การตั งไลน์กลุ่ม เรียกว่า เครือข่ายฝายมีชีวิตไชยมนตรี ในปี 2556 เชิญคนในชุมชน คนรู้จักและญาติ
พ่ีน้องของชาวบ้าน จนมีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคน ถือเป็นเส้นทางหนึ่งในการกระจายข่าวสาร
และระดมเงินทุนจากผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่อาจจะติดขัดในเรื่องของเวลาและระยะทาง ซึ่ง
การมีการจัดตั งกลุ่มเป็นรูปเป็นร่างก็ท้าให้กระบวนการดังกล่าวมีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ น การ
จัดตั งรวมกลุ่มในลักษณะนี มีขึ นในหลายหมู่บ้านที่รับฝายมีชีวิตเข้าไป มีกลุ่มใหญ่เป็นเครือข่ายฝายมี
ชีวิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการท้าเว็บไซต์ จัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ท้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ให้ความสนใจ โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดี เมื่อมีคนเข้า
มาถามถึงกระบวนการ และเข้ามาดูพื นที่จริงในชุมชนไชยมนตรี หรือชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีการสร้างฝายมี
ชีวิต เช่น ชุมชนวัดเขาแดง ชุมชนดอนตะโก เป็นต้น เมื่อมีคนจากพื นที่อ่ืนให้ความสนใจ คนในต้าบล
เหล่านี ก็จะบอกกับพวกเขาว่าต้องให้ดร.ด้ารงและคณะไปจัดเวทีประชาเข้าใจก่อน เพราะฝายมีชีวิต
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ทุกตัวจะต้องเกิดขึ นจากการท้าเวทีประชาเข้าใจ กระบวนการเช่นนี จึงเกิดขึ นเป็นวงค์จร ส่งผลให้เกิด
เครือข่ายที่มีสมาชิกมากกว่า 1000 ฝายในปัจจุบัน ในนครศรีธรรมราชมีมากกว่า 200 ฝาย 
โดยเฉพาะในอ้าเภอชะอวดที่มีฝายมีชีวิตมากที่สุด ฝายที่ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 จะมาเปิดนับเป็นตัวที่ 
77 ในพื นที่ และยังคงมีจ้านวนเพิ่มขึ นทุกวัน 

 เมื่อเครือข่ายฝายมีชีวิตขยายตัวออกไป เพียงกลุ่มของดร.ด้ารง ย่อมไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ จึงเข้ามาเสนอแนะให้สร้างครูฝายของแต่ละจังหวัด เพราะช่วงแรกทีมงานต้องไปหลายที่ใน
แต่ละภาค ทั งจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน เป็นต้น 
จึงได้มีการอบรมครูฝายในหลาย ๆ ที่ ท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าของฝาย
มีชีวิต โดยพวกเขาเป็นชาวบ้านในพื นที่การสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับฝาย
มีชีวิต การจัดการน ้ารูปแบบต่าง ๆ และระบบนิเวศของชุมชน ดังกรณี ฝายน ้ารอบ ที่วัดเป็นตัวตั งตัว
ตีในการสร้าง เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื นที่ใกล้เคียง ซึ่งไม่มีน ้าเพียงพอต่อการน้าไปใช้ 
โดยทางวัดรับทราบข้อมูลจากแบบปากต่อปากจากทั งคนในชุมชนและจากพระรูปหนึ่งที่เคยบวชอยู่ที่
วัด ซึ่งรู้จักกับครูฝายอยู่ก่อนแล้ว ในการสร้างฝายวัดน ้ารอบก็ได้ครูฝายเข้ามาให้ความรู้ ช่วยเหลือใน
กระบวนการ แม้แต่ช่วงเวลาที่สร้างเสร็จแล้วครูฝายเหล่านี ก็ยังคงแวะมาเยี่ยมเยียนดูฝายอยู่เสมอ ปี
หนึ่งมีการซ่อมแซมประมาณหนึ่งครั ง การซ่อมแซมแต่ละครั งล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยทางวัดจะใช้วิธีการเดินสายบอก หรือใช้โอกาสในช่วงวันวันธรรมสวนะประกาศให้
ทราบทั่วกัน ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ นหลังการสร้างฝาย คือ ชาวบ้านหันมาพูดคุยกับ
พระมากขึ น แตกต่างจากเม่ือก่อนที่ผู้คนมักจะไม่กล้าคุยกับพระมากนัก เพราะไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับพระ
อย่างไร แต่ในกรสร้างฝายได้พูดคุยได้ปราศรัยกันจนเป็นความสนิทสนม และพื นที่หน้าฝายมีชีวิตยัง
ถูกใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมอีกด้วย 

 อีกหนึ่งหลักการส้าคัญหลังการสร้างฝาย คือ การสร้างธรรมนูญฝาย กระบวนการก้าหนด
ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการรักษาทรัพยากรที่ได้มา สนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของพวกเขาเอง ท้าให้ชาวบ้านมีความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองในการควบคุมบริบทด้านต่าง ๆ ของชีวิตที่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส 
ยิ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ นเท่าไหร่พวกเขายิ่งเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถสร้าง
คุณประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง ได้เรียนรู้ถึงความสลับซับซ้อนในการก้าหนดนโยบายและอุปสรรคที่ผู้ที่
ต้องรับผิดชอบจากการก้าหนดนโยบายเหล่านั นต้องเผชิญ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการลดโอกาสการ
เกิดข้อพิพาทในการจัดการทรัพยากรน ้าหากชุมชนไม่มีการก้าหนดกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ชัดเจน 
ซึ่งธรรมนูญฝายจะแตกต่างออกไปตามแต่ละพื นที่ เช่น ฝายนบเตียน ห้ามการเบื่อปลาที่ส่งผลเสียต่อ
ระบบนิเวศของแหล่งน ้าและพันธุ์ปลาโดยรวม หรือฝายน ้ารอบ ได้มีการก้าหนดเขตุอภัยทานตั งแต่
หน้าฝายไปจนถึงท้ายฝายไม่ให้จับปลา แต่จะอนุญาตให้เข้ามาเล่นน ้าและน้าน ้าไปใช้สอยได้  
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บทที่ 5 
 

บทวิเคราะห์ 
 

วิถีชีวิตชุมชนไชยมนตรีก่อนการสร้างฝายมีชีวิต  
 ชุมชนไชยมนตรีเป็นชุมชนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งในอ้าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้ารง
ชีพด้วยการปลูกข้าวท้านาเป็นหลักและพ่ึงพาธรรมชาติในชุมชน โดยเฉพาะแม่น ้าท่าดีที่ไหลผ่าน
ชุมชนมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวง บ้านคีรีวง ต้าบลก้าโลน อ้าเภอ ลานสกา นั น เปรียบเสมือน
เส้นเลือดใหญ่ในการด้ารงชีวิต ตั งแต่ในระดับรากฐานของชุมชน อย่างการใช้น ้าในชีวิตประจ้าวัน เป็น
แหล่งวัตถุดิบและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตสมถะถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อธรรมชาติ 
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ้าเป็นที่จะต้องพ่ึงพิงทรัพยากรจากภายนอกในการด้ารงชีพ มากไป
กว่าการซื อสิ่งอ้านวยความสะดวกหรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ดังเช่น กรณีของคุณอ้านาจ ซึ่งบิดาส่ง
เสียเลี ยงดูลูกทั ง 9 คน ด้วยการขายปลาที่จับได้จากล้าคลอง สายน ้าเส้นนี มีความส้าคัญในด้านการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท้าเกษตรกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน ้า คือ 
การท้านบ ที่มีการท้าเป็นประจ้าทุกปีในช่วงหน้าน ้า เป็นการรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือน้าน ้าไปใช้ใน
เรือกสวนไร่นา คล้ายกับประเพณีประจ้าถิ่น ที่มีคุณประโยชน์ทั งด้านการประกอบอาชีพ สร้าง
จิตส้านึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความสัมพันธ์อันดีให้แก่คนในชุมชนจากการท้ากิจกรรมร่วมกัน  

การจัดการน ้าของชาวบ้านด้าเนินไปในลักษณะนี เรื่อยมา จนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
บริบทของชุมชน อันเป็นผลมาจากอิทธิพลภายนอกที่ท้าให้การจัดการน ้าของชุมชนเสื่อมความนิยมลง
ไป ซึ่งสามารถแบ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นได้เป็น 2 ระลอก ดังต่อไปนี  

 
ปัญหาการจัดการน  าของชุมชน มี 2 ระลอกที่ส่งผลต่อชุมชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ช่วง ดังนี  
 ช่วงท่ี 1  
 ในช่วงแรกเป็นช่วงการเข้ามาของ เงินผัน ในยุคของรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสรี ปราโมทย์ ที่มี
จุดประสงค์เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ให้เป็นผู้ดูแลฝายจัดการน ้าของภาครัฐ 
ท้าให้การจัดการน ้าแบบดั งเดิมตามวิถีบรรพบุรุษอย่าง การท้านบ ซึ่งเป็นความร่วมมือของชาวบ้านที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันทุกปี ถูกละเลยหมดความส้าคัญลงไป เพราะคนส่วนหนึ่งไปท้างาน
ให้กับภาครัฐ เช่น การตัดไม้ ที่จะได้เงินตอบแทนตามจ้านวนแก่ผู้ที่ตัด แต่ผู้ที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมก็
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งท้าให้เริ่มเกิดการแบ่งกลุ่มของชาวบ้านเป็นกลุ่มที่เข้าไปท้าและ
กลุ่มที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันเมื่อมีเงินเป็นทุนชาวบ้านหลายคนก็เลือกที่จะหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น จากที่ท้านาก็หันไปท้าสวนยางพารา ปลูกมังคุด เป็นต้น หรือบางคนก็เอาเงิน
ไปซื อบ้านซื อรถตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งกระบวนการเหล่านี ที่เกิดขึ นก็ส่งผลให้การรวมตัวของ
ชาวบ้านที่เคยมีอยู่เป็นประจ้าทุกปีขาดหายไป ชาวบ้านมีความสนใจในการท้ากิจกรรมเฉพาะของตน
หรือครอบครัว ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มมีช่องว่างเกิดความห่างเหินระหว่างกันมากขึ นตาม
ความสามัคคีที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาของการให้คุณค่าของเงินที่มากขึ นตามระบบทุนนิยม 
และการหายไปของความมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าอย่าง การสร้างท้านบ ที่เกษตรกร ซึ่งเป็น
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ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเคยปฎิบัติสืบเนื่องกันมาตั งแต่สมัยบรรพบุรุษ เนื่องจากชาวบ้านท้านา
ลดลง ขาดผู้น้าในการสร้าง และไม่มีหน่วยงานรัฐคอยสนับสนุน พืชพันธุ์ไม้ในอดีตที่เป็นพืชพันธุ์ไม้
แบบผสม ได้แปรเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่และราคาตกต่้าลงสวนทางกับค่าครองชีพของ
คนในชุมชนที่สูงขึ นเรื่อย ๆ 

ช่วงท่ี 2 
 ในระยะที่สองเกิดขึ นจากการเข้ามาของกรมชลประทาน ประมาณปี พ.ศ. 2554 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมเมืองซ ้าซากในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท้าการขุดลอกคูคลอง สร้างฝายกั น
น ้าโครงสร้างแข็ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศชุมชนไชยมนตรี เพราะในการขุดลอก
คูคลองนั นได้ท้าลายต้นไม้ริมน ้าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น ้านานาพันธุ์และหน้าดินในล้าคลองก็ท้าให้
จ้านวนสัตว์น ้าลดลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะคลองที่ถูกขุดลอกนั นเพียงถูกเอาทรายในคลองขึ นมากอง
สุมไว้ริมฝั่ง เมื่อฝนตกทรายเหล่านั นก็ไหลกลับลงไปในคลองอีก ท้าให้คลองเวิ งว้างไปจนหมด วังปลา
ที่เคยมีก็สูญหาย ปลาที่เคยมีก็หายไปจนหมด จากที่ชาวบ้านเคยหามาประกอบอาหารได้ใน
ชีวิตประจ้าวันตลอดทั งปี ก็แทบไม่มีเหลือให้เห็นอีกเลย แต่ที่ร้ายกว่านั นคือ น ้า ซึ่งเปรียบดั่งเส้นเลือด
ใหญ่ของชุมชนทางการเกษตรอย่าง ชุมชนไชยมนตรี ได้ตื นเขินลงจนน่าใจหาย ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้
น ้าบ่อเหือดแห้ง ชาวบ้านไม่มีน ้าใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ต้องหันไปพ่ึงพิงน ้าประปาของภาครัฐ 
และอาชีพหลักอย่างการท้าการเกษตร โดยเฉพาะการท้านาที่ต้องใช้น ้ามากได้รับกระทบอย่างหนัก 
ต้องอัดน ้าเข้าไปในนาอย่างเต็มที่จึงจะสามารถท้านาต่อไปได้ แต่ถ้าใครไม่มีทุนมากพอที่ จะท้าก็ได้แต่
หวังพ่ึงฝนหลวงของพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพียงอย่างเดียว เกษตรกรหลาย
ครัวเรือนจึงหันไปปลูกพืชที่ต้องการน ้าน้อยกว่า เช่น ยาง มันเทศ เป็นต้น ซึ่งก็ยังได้รับผลผลิตที่ไม่ดี
นัก 

ในช่วงเวลานี ชุมชนประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ไม่สามารถหาวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติได้อีก แม้แต่ผักสวนครัวที่ปลูกไว้กิน หรือพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งอย่าง ต้นมะพร้าว 
ริมคลองยังแห้งเหี่ยว อาหารที่จะรับประทานต้องไปหาซื อจากตลาดในเมือง ขณะที่การท้าสวนที่ใช้
ปริมาณน ้าน้อยกว่าก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีนัก ผลผลิตที่ได้บ้างก็มีจ้านวนน้อย บ้างก็ได้รูปไม่สวยตามหลัก
มาตรฐาน ท้าให้ต้องถูกกดราคาอยู่เสมอ แต่คนที่ท้าก็ต้องท้าต่อไปเพ่ือความอยู่รอด คนในชุมชนต้อง
เปลี่ยนอาชีพไปท้าอย่างอ่ืนเพ่ือความอยู่รอด เข้าไปหางานรับจ้างในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นคนงาน
ก่อสร้าง คนงานในโรงงาน คนงานตามหน้าร้านหรือเข็นผักยกของตามตลาด ดังกรณีคุณเชื อ และลูก 
ๆ ของคุณบุญณี ซึ่งท้างานขนของแบกปูน ได้รับค่าจ้างเพียงวันละ 60 บาท เท่านั น ทั งยังประสบ
ปัญหาในการเดินทางจากชุมชนสู่ตัวเมือง ที่เพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่ไม่มีรถเป็น
ของตนเอง ท้าให้หลายคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวก็เลือกที่จะออกไปหางานท้าในต่างจังหวัด วาดฝันว่า
จะมีชีวิตที่ดีกว่าในเมืองใหญ่เมืองแห่งการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ เป็นต้น ท้าให้
คนที่เหลืออยู่ในชุมชนมักเป็นคนมีอายุ ที่ไม่ต้องการออกจากบ้านเกิดไป ซึ่งก็ท้าให้ความสัมพันธ์ระว่าง
คนในชุมชนที่มีความห่างเหินมากขึ นอยู่ก่อนแล้ว ก็ถ่างกว้างออกไปยิ่งกว่าเก่า เพราะคนส่วนมากได้
ออกจากชุมชนไป หลายครอบครัวเหลือแต่ผู้ใหญ่ไม่กี่คนที่ยังคงปักหลักอยู่ในชุมชน ซึ่งก็ไมได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันดังวันเก่าก่อน ในช่วงเวลานี ชุมชนจึงไม่มีการการจัดการน ้าเพ่ือแก้ไขปัญหา จากผลของ
เงินผันก็เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่อีกปัจจัยหนึ่งคือความยากล้าบากในชีวิต ที่มีแต่จะมากขึ นเป็นเท่าทวีในแต่
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ละวัน ท้าให้หลายคนต้องมุ่งไปเพียงแต่การท้างานหาเงินซื อข้าวสารกรอกหม้อให้อยู่รอดต่อไปอีกวัน
หนึ่งเท่านั น  

 
การเข้ามาของฝายมีชีวิตในชุมชน 

ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ใหญ่เดช หรือที่ปัจจุบันได้ด้ารงยศเป็นก้านัน และคุณวัลภา หรือพ่ีอ้อ 
อบต.ในหมู่บ้าน ก็ได้พาทีมงานฝายมีชีวิต น้าโดย ดร.ด้ารงค์ โยธารักษ์ (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 7) เข้ามา
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน ้าและชุมชนให้แก่ชาวบ้าน และได้มีการท้า เวทีประชาเข้าใจ ซึ่งใน
เวลานั นมีชาวบ้านให้ความสนใจไม่มากนัก จ้านวนเพียงหยิบมือ ส่วนหนึ่งเพราะมีความคลางแคลงใจ
ต่อการเข้ามาของบุคคลภายนอก ที่ล้วนแล้วแต่น้าพาความเดือดร้อนเข้ามาสู่ชุมชนในอดีต แต่ในขณะ
ที่ผู้ที่เหลืออยู่ในชุมชนส่วนใหญ่นั นให้ความส้าคัญกับการท้างานหาเลี ยงชีพของตนมากกว่า แต่แม้จะมี
คนให้ความร่วมมือจ้านวนน้อยในช่วงแรก แต่ฝายมีชีวิตก็สามารถด้าเนินการไปได้ค่อนข้างราบรื่น 
เพราะในการสร้างฝายนั นให้ความส้าคัญกับหลักการ เน้นคนไม่เน้นเงิน ขอแค่มีใจที่จะท้าจ้านวนไม่ใช่
ปัญหา วัสดุประกอบการสร้างเองก็เป็นของตามธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ทราย และแกลบ ที่สามารถหา
ได้จากในชุมชน ส่วนพวกเชือก กระสอบ และอ่ืน ๆ ก็รับบริจาคมาจากการเลี ยงน ้าชาบ้าง ชาวบ้าน
บริจาคบ้างตามความสมัครใจ ซึ่งในช่วงแรกนั นแม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วยในการสร้างฝายมีชีวิต แต่ความไม่
เห็นด้วยนั นก็ไม่ใช่ในตัวการสร้างฝาย แต่เป็น เวลา ที่พวกเขาคิดว่า ไม่คุ้มค่าที่จะสละเวลาท้างาน
มาร่วมด้วย แต่ผู้ที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเหล่านี  แม้จะไม่ได้เข้าร่วมโดยตรง แต่หลายคนก็ให้ความ
ช่วยเหลือตามความสามารถของตน บางคนสมทบทุน บางคนท้าอาหารมาเลี ยง เช่นเดียวกับผู้ที่เข้า
ร่วม ซึ่งก็ได้มาประกอบอาหารกินกันที่หน้าฝาย บางคนทอดไข่ทอดปลา บางคนหุงข้าวหาผัก บางคน
ก็ต้มแกงต้มอะไรมาให้ เพ่ือลดภาระของแกนน้าที่ต้องประสานดูแลการด้าเนินการ 
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แผนภาพของกลุ่มคนที่เข้าร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต 
(ท่ีมา เตชัส คงสุขกาญจนา, 2562) 

 
จากแผนภาพของคนที่เข้าร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต ผู้ศึกษาจะขออธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน ้าสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งปรากฏว่ามีความสัมพันธ์อยู่
หลายชุดด้วยกัน ดังต่อไปนี  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชน 
ชุมชนไชยมนตรีเป็นชุมชนมาตรฐานแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งมีผู้น้าคือ ผู้ใหญ่บ้าน คือ ผู้ใหญ่

เดช ที่ปัจจุบันเป็นก้านัล ท้าหน้าที่คอยดูแลทุกข์สุกข์ เป็นการน้าในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน และ
เป็นตัวกลางระหว่างชุมชนกับภาครัฐ น้านโยบายที่ได้รับมาด้าเนินการปฎิบัติ ขณะเดียวกันก็ฟังปัญหา
จากลูกบ้านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใหญ่จะท้าหน้าที่เป็นพ่องาน ประธานในการ

ฝายมีชีวิต 

ผู้น าชุมชน 

ผู้ที่เป็นที่เคารพในชุมชน 
เช่น 

พระสงฆ์ ครูฝาย ผูอ้าวุโส 

ภาคเอกชน 
เช่น 

ห้างร้าน สโมสร 

ภาครัฐ 
เช่น 

ทหาร ต ารวจ อบจ. 

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อการ
จัดการตนเอง 

น าโดยอาจารย์สมเดช คงเกื อ และ 
ดร.ด ารง โยธารักษ์ 

ชาวบ้านทั่วไป 
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รวมตัวครั งต่าง ๆ ของชาวบ้าน ดังเช่นในกรณีของการจัดเวทีประชาเข้าใจ ขั นตอนแรกของการสร้าง
ฝายมีชีวิตนั น หากไม่ได้ผู้ใหญ่เป็นคนเอ่ยปาก ก็ยากที่จะสามารถรวมชาวบ้านที่ก้าลังประสบปัญหาใน
การด้าเนินชีวิต ให้มารวมตัวกันเพ่ือท้ากิจกรรมที่ต้องใช้ทั งเวลาและความทุ่มเทอย่าง ฝายมีชีวิต ได้ 

ผู้น้าต่อมาท่ีอยู่เคียงคู่กับผู้ใหญ่บ้าน คือ ข้าราชการในพื นที่ เช่น คุณวัลภา (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 
2) อบต. ที่จะเข้ามาท้าหน้าที่คล้ายเลขาเป็นผู้ช่วยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะในด้านการประชาสัมพันธ์
รวมตัวคนในชุมชนเมื่อท้ากิจกรรม ก้ากับดูแลการวางแผนงาน การแบ่งงานให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วม
การสร้างฝายมีชีวิต และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การพิมพ์เอกสาร ทั งเอกสารทั่วไป เอกสาร
ราชการและเอกสารวิชาการ ซึ่งชาวบ้านไม่มีความถนัดในการใช้มากนัก อีกทั งยังมีการตั งไลน์กลุ่ม
และเฟซบุ๊ค เพ่ือความสะดวกในการสื่อสาร โดยมีคุณวัลภาเป็นคอยดูแลตอบค้าถามต่าง ๆ นอกจาก
ในกระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้ว หากผู้ใหญ่หรือครูฝายไม่สะดวกที่จะเข้ามาก้ากับดูแล คุณวัลภาก็
สามารถด้าเนินการแทนให้การด้าเนินการสามารถด้าเนินต่อไปได้ และเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชน ท้าให้เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับฝายมีชีวิตหรือ ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวัน คุณวัลภาก็จะเป็นบุคคลที่ชาวบ้านจะเข้าหา 

ครูฝาย คือ ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของฝายมีชีวิต ครูฝายเริ่มมีขึ นจากการ
ขยายตัวของฝายมีชีวิต ท้าให้เพียงกลุ่มของ ดร. ด้ารง มีจ้านวนคนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้มี
การสร้างครูฝายขึ นมา กล่าวได้ว่าเป็นผู้น้าชุมชนกลุ่มใหม่ท่ีเกิดขึ นจากการรวมตัวกันจัดการทรัพยากร
น ้าด้วยการสร้างฝายมีชีวิต ที่สามารถเป็นก้าลังหลักในการน้าชาวบ้านในพื นที่ให้สามารถด้าเนินการ
ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ไม่หยุดชะงักไปเพียงเพราะผู้น้าคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่สะดวก โดยพวก
เขาจะคอยให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าแก่ชาวบ้าน เช่น ระบบนิเวศ รูปแบบ
กรรมวิธีการจัดการน ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั งจะท้าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลในการด้าเนินการ
ของฝายมีชีวิต ตั งแต่ขั นตอนเวทีประชาเข้าใจ ไปจนถึงหลังจากที่การสร้างเสร็จสิ นลงแล้ว ดังกรณี 
พระณัฐพงศ์ (กลุ่ม 1 ล้าดับ 13) เมื่อวัดน ้ารอบต้องการสร้างฝายมีชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการน ้า
ช่วยเหลือชาวบ้าน ก็ติดต่อ ครูฝาย ผู้ประสานงานซึ่งรู้จักกับพระรูปหนึ่งที่เคยมาบวชที่วัดอยู่ก่อนแล้ว 
แม้ว่าจะสร้างเสร็จแล้วแต่บรรดาครูฝายก็จะคอยแวะเวียนมาดูฝายมีชีวิตน ้ารอบอยู่เสมอ ท้าให้เห็นได้
ว่า เครือข่ายฝายมีชีวิต เป็นกลุ่มท่ีไม่หยุดนิ่ง สมาชิกมีการเคลื่อนไหว ประสานงานและคอยติดตามผล
ของการปฎิบัติอยู่เสมอ 

พระสงฆ์ ศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาหลักที่คนไทยนับถือ ให้ความเคารพมาช้านาน ท้าให้พระ
และวัดกลายเป็นศูนย์รวมทางใจของชุมชน มีขีดความสามารถในการรวมตัวผู้คนได้ไม่แพ้ผู้น้าใน
รูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขึ นในชุมชน ชาวบ้านหลายคนที่มีความทุกข์ก็มักจะเข้าหาที่พ่ึง
ทางใจ ดังกรณี ฝายมีชีวิตน ้ารอบ ที่ พระณัฐพงศ์ (กลุ่ม 1 ล้าดับ 13) และพระรูปอ่ืน ๆ ในวัดน ้ารอบ 
เป็นตัวตั งตัวตีในการสร้าง เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนให้สามารถด้าเนินชีวิตต่อไปได้ดีขึ น เพราะ
น ้าคือเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนไชยมนตรี ขณะเดียวกันก็ช่วยท้านุบ้ารุงศาสนาด้วย เมื่อฝายมีชีวิตต้อง
ซ่อมแซมก็จะติดต่อไปหาชาวบ้าน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลภายนอก เช่น ต้ารวจ ทหาร 
ที่คอยเข้ามาให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ฝายมีชีวิตน ้ารอบนั นซ่อมแซมมา 3 ครั ง ล้วนได้รับการตอบ
รับที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยทางวัดจะใช้วิธีติการเดินสายบอก หรือใช้โอกาสในช่วงวันวันธรรมสวนะ
ประกาศให้ได้รู้กัน ซึ่งในการสร้างฝายมีชีวิตก็ได้ท้าให้ความเปลี่ยนแปลง คือ หลังจากมีการสร้างฝาย 
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ญาติโยมหันมาคุยกับพระมากขึ น แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้คนมักจะไม่กล้าคุยกับพระมากนัก เพราะ
ไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับพระอย่างไร แต่ในกรสร้างฝายได้พูดคุยได้ปราศรัยกันจนเป็นความสนิทสนม และ
ฝายมีชีวิตยังถูกใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมอีกด้วย 

อีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกต คือ การ การสร้างธรรมนูญฝาย ที่ทางวัดท้าในรูปแบบที่แตกต่างจาก
กลุ่มผู้น้าอื่น โดยใช้หลักการทางศาสนาเข้ามาช่วย ทางวัดได้การก้าหนดพื นที่ล้าน ้าบริเวณฝายเป็นเขต
อภัยทานและปฎิบัติธรรม เพ่ือปรับการใช้ประโยชน์ให้มีความเหมาะสม เป็น 1 ใน 3 ระบบใหญ่ที่
ชุมชนในภาคเหนือที่ใช้ในการ คือ ระบบจารีตดั งเดิม ที่ มูลนิธิภาคเหนือ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ แนวคิด
และทิศทางการจัดการทรัพยากรในลุ่มน ้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าเป็นการใช้จารีต
ประเพณีในการจัดการทรัพยากร เป็นรูปแบบการจัดการที่เกิดจากการริเริ่มภายในท้องถิ่นเอง เพ่ือ
ตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในปัจจุบัน และรวมเอาจารีตปฎิบัติดั งเดิมเข้ามาด้วย 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านด้วยกันนั น สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี  
ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหลักตัวตั งตัวตีในการสร้างฝายมีชีวิตร่วมกับกลุ่มวัยกลางคน ที่

มีบทบาทมาตั งแต่ในช่วงการเริ่มสร้าง และยังคงมีบทบาทส้าคัญต่อมาจนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์
ความอาวุโสถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้คน 2 กลุ่มนี  ได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านในชุมชน มักรับ
หน้าที่ในการร่วมช่วยคิด แบ่งงานและการจัดการ อีกสาเหตุหนึ่งนั น คือ ในช่วงที่ฝายมีชีวิตเข้ามาใน
ชุมชนไชยมนตรีนั น แรงงานหลักส่วนมาก ซึ่งเป็นวัยกลางคนและวัยรุ่น ส่วนใหญ่เลือกที่จะออกไปหา
งานท้าในตัวเมืองและต่างจังหวัด ท้าให้เหลือเพียงคนช่วงอายุหนึ่งที่เป็นผู้อาวุโสในชุมชนเท่านั นที่
ยังคงเหลืออยู่ในพื นท่ี แต่งานที่ต้องใช้แรงเช่น ตักทราย ขนกระสอบ ตอกไม้ เป็นต้น นั น ก็ไม่เหลือบ่า
กว่าแรงนัก เพราะท้าตามความสามารถ หยุดก็พักและชาวบ้านชุมชนไชยมนตรีก็เป็นเกษตรกร 
ร่างกายจึงมีความแข็งแรง 

นอกจากจะเป็นก้าลังหลักช่วยเหลือกลุ่มผู้น้าชุมชนแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่เป็นดั่ง
มันสมองของการท้างาน มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วิธีการเล่ห์ปลา วิธีการสร้างฝายแม้ว ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับฝายมีชีวิต ไปจนถึงพันธุ์ปลาในล้าคลอง พันธุ์พืช แหล่งน ้า ต้นน ้า ภูมิประเทศที่
เหมาะสมในการสร้าง เป็นต้น เมื่อทางผู้น้าชุมชนมีความต้องการข้อมูลในด้านใด ก็มักจะมาถามจาก
พวกเขา และเมื่อต้องการสื่อสารส่งต่อข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สูงอายุและคนวัยกลางคนก็จะ
เปรียบเสมือนตัวกลางที่น้าสารเหล่านั นไปบอกกล่าวกับชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ถือเป็นกลุ่มหลักในชุมชนที่
มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้น้าชุมชน และกลุ่มคนจากภายนอก เช่น สถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ
ตนเอง ต้ารวจ อบจ. และเจ้าหน้าราชการจากกระทรวงอ่ืน ๆ เป็นต้น 

กลุ่มคนต่อมาคือ คนวัยกลางคน มีบทบาทส้าคัญต่อการสร้างฝายมีชีวิต เนื่องจากบทบาท
ทางสังคมและบทบาทในครอบครัว ในการสร้างฝายมีชีวิตแต่ละครั งนั น ชาวบ้านไม่ได้มากันทีละคน 
แต่ส่วนมากจะมากันทั งครอบครัว พ่อแม่ลูก เนื่องจากวันเวลาที่นัดมักจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่
มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า การมาสร้างฝายมีชีวิต นอกจากจะเป็นการจัดการน ้าแล้ว ยังเปรียบเสมือน
การมาพักผ่อนหย่อนใจ ท้าให้พื นที่หน้าฝายกลายเป็นพื นที่รวมตัวของชาวบ้านในชุมชนโดยไม่จ้ากัด
เพศหรืออายุ เปิดกว้างให้คนจากทุกส่วนมาร่วมกันท้า แต่ก้าลังที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์นี คือ กลุ่ม
คนวัยกลางคน ที่เป็นผู้ตัดสินใจหลักถึงการกระท้าต่าง ๆ ของครอบครัว หากพวกเขาไม่เข้ามามีส่วน
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ร่วมในการสร้างฝายมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง บุคคลจากกลุ่มช่วงอายุอ่ืนก็ยากที่จะสามารถรวมตัวที่เหนียว
แน่นดังที่เห็นในปัจจุบัน 

ในหมู่คนวัยกลางคน สามารถแบ่งบทบาทความสัมพันธ์ ได้ดังนี  ผู้ชาย มักจะรับงานที่ต้องใช้
แรง เช่น การตอกเสาเข็ม การใส่ทรายเข้ากระสอบ การขนกระสอบ ไปจนถึงการตัดไม้ ปลูกต้นไม้ข้าง
ฝาย เป็นต้น แต่งานเหล่านี ผู้หญิงที่แข็งแรงพอและมีความสมัครใจก็สามารถท้าได้ ไม่ได้มีการแบ่งกัน
อย่างชัดเจน แต่ผู้หญิงส่วนหนึ่งก็มักจะรับหน้าที่ท้าอาหาร หลายคนก็น้าอาหารที่ท้าเสร็จแล้วมาจาก
บ้านมาแบ่งปันกัน และคอยดูแลลูก ๆ ที่ไปเล่นน ้ากับเด็กคนอ่ืนในชุมชน มีการทอดกฐิน หรือเลี ยงน ้า
ชาเมื่อต้องการระดมทุนในการสร้างหรือดูแลฝายมีชีวิต ซึ่งผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุในชุมชน
บางครั งจะให้ค่าขนมแก่เด็ก วัยรุ่น ที่เข้ามาช่วย หรือบางครั งก็เลี ยงอาหาร ขณะเดียวกันระหว่าง
ผู้ใหญ่ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของคนในชุมชนเดียวกัน แต่อยู่คนละหมู่  ซึ่งปกติ
ไม่ได้พบปะพูดคุยกันบ่อยนัก 

สุดท้ายนี คือ วัยรุ่นและเด็ก ซึ่งจะเข้าร่วมแบบกึ่งช่วยกึ่งเล่น ตั งแต่มีการสร้างฝายมา เด็ก ๆ 
ในชุมชนก็มักจะมารวมตัวกันเล่นน ้าหน้าฝายอยู่บ่อยครั ง ถึงจะช่วยบ้างเล่นบ้าง แต่เรื่องเรี่ยวแรงนั นมี
เหลือเฟือ บ้างครั งยังมากกว่าผู้ใหญ่ซะอีก ท้าให้งานแต่ละครั งสามารถด้าเนินการไปได้ค่อนข้างเร็ว 
โดยเด็กจะรับผิดชอบขนกระสอบทรายเป็นหลัก ชาวบ้านกลุ่มนี จะไม่ได้เข้าร่วมบ่อยครั งขนาด 2 กลุ่ม
แรก ทว่าก็เข้าร่วมในการสร้าง ดูแลฝายมีชีวิตในลักษณะที่มีความต่อเนื่อง ไม่ได้หายไปเป็นเดือน ๆ 
แล้วจึงกลับมาใหม่อีกครั ง แต่ในช่วงที่มีการรวมตัวสร้างฝายก็มักจะไปพร้อมกับครอบครัว แตกต่าง
จากปกติที่มักจะไปกับกลุ่มเด็กด้วยกัน ซึ่งกลุ่มเด็กจะไม่เข้าร่วมเมื่อมีงานประชุม แต่กลุ่มวัยรุ่นหลาย
คนจะเข้าร่วมพร้อมกับชาวบ้านอาวุโสและวัยกลางคน 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนและกลุ่มบุคคลภายนอก 
กลุ่มคนภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการสร้างฝายมีชีวิตในชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม ดังนี  
กลุ่มแรก ภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเอง เป็นกลุ่มส้าคัญที่คอยให้

การสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิตในชุมชนไชยมนตรีเพ่ือการจัดการน ้า โดยพวกเขาจะท้าหน้าที่ที่
ปรึกษา คอยดูแลการด้าเนินการของชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่ชาวบ้านยังล้มลุกคุกคลาน  
การด้าเนินการยังมีอุปสรรคอยู่มากและยังไม่มีการรวมตัวอย่างเหนียวแน่วเช่นในช่วงหลัง ซึ่งสถาบัน
การเรียนรู้จะยื่นมือเข้าช่วยเพ่ิมเติมหากเห็นว่าล้าพังชาวบ้านจะไม่สามารถด้าเนินการได้ส้าเร็จ โดย
ชาวบ้านมักจะปรึกษากับทางสถาบันในเรื่องการจัดการน ้าด้วยฝายมีชีวิต และการแก้ปัญหาจาก
กระบวนการภายนอกที่ส่งผลกระทบจากชุมชน ซึ่งต้องใช้หลักวิชาการในการรับมือแก้ปัญหาจึงจะ
ได้รับการยอมรับ โดยมี ดร.ด้ารง โยธารักษ์ เป็นก้าลังส้าคัญ ตั งแต่การเริ่มสร้างมาจนถึงหลังสร้าง
เสร็จ ก็ยังคงมีการติดต่อกันอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการสร้าง ดูแลฝาย ดร.ด้ารง จะคอยติดตามการ
ด้าเนินงาน หรือเมื่อมีการประชุมครั งส้าคัญก็จะได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาอยู่เสมอ  

เมื่อมีชาวบ้านจากสถานที่อ่ืนต้องการสร้างฝายมีชีวิตบ้าง ชาวบ้านในท้องที่ก็จะแนะน้าให้ไป
หา ดร.ด้ารง เพ่ือท้าเวทีประชาเข้าใจ แต่เมื่อเครือข่ายฝายมีชีวิตขยายกว้างออก เพียงกลุ่มของ ดร .
ด้ารง (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 7) ย่อมไม่เพียงพอต่อความจ้าเป็น จึงได้มีการตั ง ครูฝาย ชาวบ้านในชุมชน
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หรือผู้ที่มีความรู้ไปช่วยในการจัดการน ้า สร้างฝายมีชีวิตในชุมชนอ่ืน ท้าให้ชาวบ้านหลายคนที่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วม ดังกรณี คุณบุญณ ี(กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 8) ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนต้นน ้า คนปลาย
น ้า จากการไปพูดในเวทีประชาเข้าใจ หรือคุณสิริภัค นาคบาตร์ (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 10) ที่ได้เข้าไปใน
พื นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื นที่ในต่างจังหวัด ได้ท้าวิทยานิพนธ์ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องฝายมีชีวิตให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา และต่อมาให้แก่มหาวิทยาลัย ในประเทศ
ต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจ 

เครือข่ายของฝายมีชีวิตนั นประกอบด้วยคนจากหลายภาคส่วน ทั งจากชุมชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยใช้วิธีการน้าเสนอแนวคิดฝายมีชีวิตฝายมีชีวิตแบบปากต่อปากตามแนวทางของแต่ละ
คน ทั งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท้าให้มีคนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต
ครั งต่อ ๆ มา ดังกรณี คุณโชคดี (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 9) ที่ได้รู้ถึงแนวคิดนี ในที่ประชุมอ้าเภอ จากการ
บอกเล่าของนายอ้าเภอรังสรรค์ รัตนาสิน ที่อยู่ในทีมงานฝายมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งการเข้าร่วมของกลุ่ม
คนจากภาครัฐและภาคเอกชนมักจะเป็นไปในลักษณะนี  โดยจะมีการนัดหมายกับคนของทางชุมชนที่
รับหน้าที่นี ล่วงหน้า ส้าหรับทางต้ารวจ หรือข้าราชการ เช่น คุณประหยัด (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 1) ที่มี
สายงานที่เก่ียวพันธ์กับชุมชน รับผิดชอบดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั น จะมีความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่นต่อเนื่องกว่ากลุ่มอ่ืนที่มักจะเข้ามาเป็นครั งคราว เนื่องจากได้เข้าร่วมโดยตรงทั งในเวทีประชา
เข้าใจ หรือการสร้างฝายอย่างสม่้าเสมอ ท้าให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลจากชาวบ้านได้โดยตรง
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ น เป็นประโยชน์ต่อทั งชุมชนและส่วนราชการในการก้าหนด ด้าเนินนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

 
จากความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ ท้าให้เกิดผลใหม่ ๆ ขึ นผ่านการร่วมสร้างและ

บ้ารุงรักษาฝายมีชีวิต ซึ่งจะได้กล่าวถึงผลกระทบจากการสร้างฝายมีชีวิตโดยละเอียด ดังต่อไปนี  
ผลกระทบจากการสร้างฝายมีชีวิต 
 ความพยายามในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นด้วยตัวชุมชนเอง ถือเป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ด้าเนินการมาอย่างยาวนาน ดังที่ อานันท์ กาญจนพันธ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 
มิติชุมชน วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วย สิทธิ อ้านาจ และการจัดการทรัพยากร แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการปรับตัวของชุมชนโดยรวม ไม่เฉพาะในพื นที่ใดพื นที่หนึ่งเท่านั น แต่ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปทั งใน
และนอกประเทศ ซึ่งชุมชนไม่สามารถจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง ท้าได้เพียงรอรับการจัดการจาก
อิทธิพลภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว ท้าให้เกิดการรวมตัวของชาวบ้านเพ่ือเรียกร้องสิทธิโดยการมีส่วน
ร่วมมากกขึ นในการจัดการทรัพยากรที่เคยถูกผูกขาดอยู่แต่กับภาครัฐ สามารถกล่าวได้ว่า การจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม ฝายมีชีวิต จึงได้ว่าถือเป็นเครื่องมือและพื นที่ที่ถูกน้ามาใช้ทั งในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
แก้ไขปัญหาชุมชน และเป็นพื นที่เคลื่อนไหวแสดงความคิดอ่านของชุมชน ทั งระหว่างคนในชุมชน
ด้วยกันเองและต่อการด้าเนินการจัดการของภาครัฐ 
 ดังที่จินตวีร์ เกษมศุข กล่าวไว้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือว่าเป็นตัวอย่าง
แนวคิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกใน
สังคมหรือชุมชนให้เป็นไปได้โดยสะดวกขึ น ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง จะเกิดขึ นได้ หากสมาชิกของ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะการมีส่วนร่วม
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ของสมาชิกในชุมชนนี  จะเป็นพลังชุมชนที่ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
การพัฒนาของชุมชนในแต่ละขั นตอนให้บรรลุเป้าหมาย ดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนใน เวทีประชา
เข้าใจ ขั นตอนแรกสุดของฝายมีชีวิต ที่สนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมกันวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาที่
เกิดขึ นในชุมชน และด้าเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั นโดยก้าลังของตนเองเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็
เปิดรับแนวคิด ความร่วมมือจากภายนอก ทั งจากชาวบ้านจากต่างพื นที่ ภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ท้า
อะไรคนเดียวอย่างปิดกั น ท้าให้ชาวบ้านสามารถสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหา พิจารณาถึง
ขีดจ้ากัดที่ตนสามารถกระท้าได้ สามารถเลือกหนทางที่ได้ผลจริงและก่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด 
เพราะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาทั งระหว่างชาวบ้าน และกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ผ่าน
หลายช่องทาง เช่น การตั งกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟซบุ๊ก รายการวิทยุ การเดินทางไปพูดคุยในพื นที่ต่าง ๆ ไป
จนถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหากับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลให้ความ
ช่วยเหลือโดยตรง ดังกรณี คุณประหยัด (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 1) เจ้าหน้าอบจ. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด ที่ได้ลงพื นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในการจัดการน ้าอยู่บ่อยครั งจนมีความสนิทสนมดุจ
มิตรสหาย ช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนไชยมนตรีในเรื่องที่ชาวบ้านขาดแคลนหรือเกินก้าลัง เช่น วัสดุใน
การสร้างฝายมีชีวิต เช่น กระสอบ และเชือก เป็นต้น และเมื่อทางคุณประหยัดต้องการข้อมูลหรือมี
โครงการก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากชาวบ้านในชุมชน เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากการมี
ส่วนร่วมในการจัดการน ้าของชุมชน อีกทั งโครงการหลายโครงการเป็นสิ่งที่มีพื นฐานมาจากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน  

 
จากการลงพื นที่ภาคสนามท้าให้ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การสร้างฝายมีชีวิต ถือเป็นกระบวนการ

จัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมที่เป็นผลประโยชน์ครอบคลุมทั ง 3 ด้านผลประโยชน์คือ ผลประโยชน์
ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล ตามที่ Cohen and Uphof ได้
กล่าวไว้ และประโยชน์เหล่านี ได้ก่อเกิดผลกระทบ 3  ประการส้าคัญ ต่อชุมชน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามล้าดับดังนี  

 
ด้านสภาพแวดล้อม 
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม สินค้าสาธารณะ (Public Goods) คือ ระบบการจัดการน ้า เป็น

ผลที่ฝายมีชีวิตส่งผลต่อชุมชนโดยตรงเป็นอันดับแรก ประเมินได้จากมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น มูลค่าป่าไม้ มูลค่าพันธุ์สัตว์ และมูลค่าระบบนิเวศน์โดยรวมของชุมชนไชยมนตรี ที่
ล้วนแล้วแต่มีอัตราเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่มีการสร้างฝายมีชีวิตนบเตียน ปี 2556 เป็นต้นมา และ
ยังมีการสร้างและซ่อมแซมฝายมีชีวิตในชุมชนเพ่ิมมากขึ นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการน ้า ดังต่อไปนี  

 
ฝายมีชีวิตสร้างน  า 
ฝายมีชีวิตเป็นเครื่องมือส้าคัญที่ประสิทธิภาพในการจัดการน ้า สามารถตอบโจทย์

ความต้องการของชาวบ้าน คือ การสร้างน ้า ตั งแต่ปีแรกที่สร้างฝาย เกิดการเพ่ิมระดับของน ้า
ขึ นเรื่อย ๆ จนเต็มล้าคลอง โดยเฉพาะในพื นที่บริเวณฝาย ซึ่งน ้าที่ไหลมานั นส่วนหนึ่งจะ
กระจายซึมลงในดินทั งสองฝั่งคลองจากการท้างานของเหนียวปิ้งและหูช้างที่ท้าหน้าที่ลดทอน
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ความแรงของน ้า ท้าให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ น ้าใต้ดินมีปริมาณมากขึ น ชาวบ้าน
สามารถน้าน ้าจากบ่อมาใช้ได้อีกครั ง จากที่น ้าในบ่อเคยแห้งไม่พอใช้ ทว่าในปัจจุบันแม้แต่
บ้าน คุณภิญโญ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 15) ที่มีบ่อน ้า 7 บ่อ ทุกบ่อล้วนมีน ้าเต็มบ่อให้ใช้ตลอดปี 
คุณโชคดี (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 9) กล่าวอีกว่า ฝายมีชีวิตท้าให้พื นที่นา 4000-5000 ไร่ สามารถ
กลับมาท้าการเกษตรได้อีกครั ง เนื่องจากมีปริมาณน ้าเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  

 
การฟื้นตัวของระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์ 
เนื่องจากฝายมีชีวิตมีโครงสร้างเขียวท้าจากวัสดุในธรรมชาติทั งหมด และโครงสร้าง

เหล่านั นไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ใช้เวลาห้าหกปีหลังการสร้าง ระบบนิเวศในชุมชนกลับมา
อุดมสมบูรณ์ดั่งที่เคยเป็นมาในอดีต เปลี่ยนชุมชนที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาเขียวชอุ่มอีกครั งใน
เวลาไม่นานนัก ทั งผืนดินที่มีความชุ่มชื น ต้นไม้เจริญงอกงามให้ผลผลิตดีขึ น วัฏจักรของพืช
และสัตว์ ตะกอนทรายสามารถไหลผ่านข้ามไปได้ทางบันไดหน้าหลังของฝายมีชีวิต แก้ปัญหา
น ้าตื นเขินจากตะกอนที่ทับถมหน้าฝายโครงสร้างแข็ง สัตว์น ้าทุกชนิด โดยเฉพาะปลาที่
สามารถขึ นลงวางไข่ได้ตามธรรมชาติ สร้างวังน ้าธรรมชาติและพันธุ์ปลาพื นถิ่นกลับคืนมาสู่
หนองน ้าอีกครั ง เช่น ปลากิม ปลาผี ปลาหมอ ปลากด ปลากบ ปลาชะโด ปลาขี ขม หรือ กุ้ง
แม่น ้า เป็นต้น ต้นไม้ที่น้ามาปลูกท่ีหูช้าง เช่น ต้นไทร ต้นมะเดื่อ ต้นแมงลัก เป็นต้น จะได้รับ
อาหารจากกระสอบทราย มีรากงอกชอนไชไปตามแหล่งอาหารในกระสอบต่าง ๆ จน
ประสานยึดเข้าด้วยกัน เมื่อต้นไม้เหล่านี เจริญงอกงามก็จะกลายเป็นร่มเงา ที่อยู่อาศัยให้แก่
สัตว์น ้า และรากที่ชอนไชไปยังสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  ขณะที่ด้านพืช
พันธุ์นั นพืชดั งเดิมที่เคยลดจ้านวนลงไปก็กลับมาเพ่ิมจ้านวนอุดมสมบูรณ์ขึ นอีกครั ง พืช
เหล่านี ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นยาง ต้นมังคุด ผักกูด ผักเขลียง และผักป่าอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

การแก้ปัญหาน  าท่วมน  าแล้ง  
ในช่วงหน้าฝนน ้าหลาก ฝายมีชีวิตสามารถชะลอ กักเก็บน ้า ไม่ให้ปริมาณน ้ามาก

เกินไปจนท่วมบริเวณการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จนหมดสิ น
ไป แต่ก็ท้าให้ปัญหาที่เคยมีเบาบางลงไป ชาวบ้านมีเวลาในการเตรียมตัวรับมือกับปัญหา
อุทกภัยมากขึ น ขณะเดียวกันปริมาณน ้าของฝายมีชีวิตจะซึมลงดิน เพ่ิมน ้าใต้ดิน และช่วยให้
ระบบนิเวศในพื นที่มีความชุ่มชื นตลอดเวลา ในช่วงหน้าแล้ง ฝายมีชีวิตสามารถกักเก็บน ้า ให้
ชาวสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดช่วงฤดูกาล ทั งในชีวิตประจ้าวัน และในการท้าการ
เกษตรกรรม  

จากที่หนังสือ ทรัพยากรน ้า ฝายมีชีวิต ได้กล่าวเอาไว้ว่า ฝายมีชีวิตบ้านนบเตียน 
ต้าบลไชยมนตรี  อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว สามารถกักเก็บน ้าในคลองได้ 
60000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 40000 แท็งก์ โดยประมาณถ้ารวมปริมาณน ้าที่มีอยู่ในดินตาม
พื นที่ที่มีน ้าเอ่อไปในคลองประมาณ 2 กิโลเมตร และซึมไปในดินทั งสองฝั่งข้างละ 2 กิโลเมตร 
ความสูงของน ้าที่ถูกยกระดับขึ นมา 1.50 เมตร ก็จะได้ปริมาณน ้าประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์
เมตร สอดคล้องกับงานวิจัย การวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบบูรณาการความร่วมมือในระดับ
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พื นที่ กรณีประเด็นเพ่ือการจัดการทรัพยากรน ้า และภัยพิบัติจากน ้าอย่างมีส่วนร่วมกลุ่ม
น ้าย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ คณพัฒน์ ทองค้า และคณะ ที่กล่าวว่า ฝายมี
ชีวิตที่สร้างขึ น 1 ฝาย จะสามารถเก็บกักน ้าได้ 60,000 ลูกบาศก์เมตร และซึ่งเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าหลาก ช่วยชะลอการไหลของน ้าและช่วยเพิ่มระดับน ้าใต้ดิน ที่ใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนอย่างได้ผล ซึ่งปริมาณ
น ้าเหล่านี ตามค้าบอกเล่าของคุณวัลภา (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 2) แล้ว สามารถลดปัญหา
น ้าประปาขาดแคลนของตัวเมืองนครศรีธรรมราช ที่เริ่มมีปัญหามาตั งแต่ปี 2554 ซึ่งปัญหานี 
เริ่มลดน้อยลงตั งแต่ปี 2556 2557 2558 ที่มีการสร้างฝายมีชีวิต และได้รับค้ายืนยันเป็น
ข้อมูลที่ชัดเจนจาก คุณสัญชาย ผู้ดูแลประปาของเทศบาล ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูลในการ
แก้ปัญหาน ้าแล้งและการขาดน ้าประปาของเทศบาล และมีข้อมูลในการแก้ปัญหาน ้าท่วมจาก 
คุณสิริพัฒน์ เจ้าหน้าที่อุทยานต้นน ้าคีรีวง ท้าหน้าเก็บข้อมูลการใช้น ้า แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของฝายมีชีวิตในการบริหารจัดการน ้าได้เป็นอย่างดี 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
ทางด้านเศรษฐกิจฝายมีชีวิตส่งผลในด้าน ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ คือ สินค้าเอกชน เป็น

การเพ่ิมขึ นของการบริโภค รายได้ หรือทรัพย์สิน การบริโภคที่เพ่ิมขึ นอาจเป็นผลที่เกิดจากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้มากขึ น และการเพ่ิมขึ นของรายได้เป็นผลมาจากการขายผลผลิตส่วนเกิน ขณะที่การ
เพ่ิมขึ นของทรัพย์สินสามารถพิจารณาได้จากการเพ่ิมขึ นของที่ดิน ปศุสัตว์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และเงิน
เก็บ เป็นต้น โดยผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสามารถแบ่งเป็นประเด็นดังนี  
 

สร้างน  าสร้างอาชีพ 
น ้าที่ได้จากการสร้างฝายมีชีวิต ท้าให้ชุมชนเกษตรกรอย่างชุมชนไชยมนตรีก็มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ น เพราะการเกษตรจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีน ้าให้ใช้อย่างพอเพียง ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
สภาพดินดีสามารถท้าการเกษตรได้ในทุกพื นที่ ท้าให้ผลผลิตได้รูปสวยกว่าเก่าก่อน สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ นเป็นอย่างมาก ทั งในการปลูกพืชผัก เช่น ต้นยาง มังคุด กล้วยตานี กล้วยหอม 
หรือผักสวนครัว จ้าพวกพริก มะเขือ มะนาว เป็นต้น ก็ไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้เหี่ยวเฉาตาย 
เพราะคนมีน ้ารดใต้ดินมีน ้าบาดาลคอยหล่อเลี ยงอย่างสม่้าเสมอ ดังกรณี คุณบุญณี (กลุ่มที่ 1 
ล้าดับที่ 8) ที่กล่าวว่า ต้นยางที่ปลูกไม่จ้าเป็นต้องรดน ้าก็ไม่เป็นปัญหา เพราะดินชุ่มชื นอุดม
สมบูรณ์พอให้ต้นไม้เลี ยงตนเองได้ และตัดไม่กี่ครั งก็ได้น ้ายางไปขาย แตกต่างจากเมื่อก่อนที่
ไม่ว่าจะตัดลึกลงไปแค่ไหนก็ไม่มีน ้ายางออกมา อีกทั งยังมีการต่อยอดในการประกอบอาชีพ 
กรณีคุณอ้านาจ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 7) ได้ปลูกผักเขลียงริมคลองกว่า 500 ต้น โค่นต้นยางที่มี
ราคาถูกแล้วปลูกกล้วยหอมแทนที่ ท้ารายได้ให้แก่คุณอ้านาจแบบเป็นกอบเป็นก้า เมื่อเหลือ
ก็แจกจ่ายให้แขกหรือผู้ที่ เข้าร่วมการสร้างฝายรับประทาน และจากค้าบอกเล่าของ
คุณสรัญญา (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 6) เกิดอาชีพใหม่อย่างการเลี ยงปลา ที่พ่ึงพิงการจัดการน ้า
ของฝายมีชีวิตในการประกอบอาชีพ ภายในสามเดือนก็สามารถท้าก้าไรกว่ า 30,000 บาท 
40,000 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท อย่างรวดเร็วตามล้าดับ หรือกรณีชาวบ้านชุมชนดอน
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ตะโก ที่มีคุณโชคดี (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 9)  เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ท้าโครงการผักสลัด การ
ปลูกมัลเบอรี่ ซึ่งไม่เคยมีการปลูกมาก่อนในพื นที่ โดยใช้หลักการการตลาดเพ่ือจัดการความ
เสี่ยง ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันท้าค้าขายกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น 
เซ็นทรัล โลตัส และต่างจังหวัด เช่น เกาะสมุย และจังหวัดต่าง ๆ ฝั่งอันดามัน ใช้วิธีการแบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับกลุ่มคนที่ปลูกผักสลัดเช่นเดียวกัน เมื่อเวลาที่ผลผลิต
ของทางนี ไม่มีกลุ่มเครือข่ายก็จะให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันเมื่อทางนี มีของเกินก็จะ
แบ่งปันผลผลิตไปให้ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาของห้างร้านหากไม่มี
ผลผลิตไปให้ และยังท้าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถก้าหนดราคาได้เองมากขึ น 

พื นที่หน้าฝายมีชีวิตได้กลายเป็นศูนย์รวมใจ คู่กับสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชน
ที่มาเล่นน ้า เป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้างรายได้ รวมถึงทรัพยากรที่ได้จากการฟ้ืนฟูทั งพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ให้กับหลายครอบครัว และคนที่ออกไปก็กลับคืนถิ่นฐาน 
โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาวที่ออกไปหางานในต่างจังหวัด เช่น สามีของ คุณบุญณี (กลุ่มที่ 1 
ล้าดับที่ 8) ที่ออกไปท้างานในตัวเมืองได้รับค่าจ้างวันละ 60 บาท หรือลูก ๆ ที่ออกไปท้างาน
ต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต สมุย ปากพนัง ซึ่งเมื่อมีฝายมีชีวิตคุณบุญณีก็ได้มีบทบาทเป็นก้าลัง
หลักของครอบครัว ลูกทั ง 6 คน มักจะมาขอค่าผ่อนรถที่ต้องใช้ในการเดินทางไปท้างาน ยัง
ไม่นับค่าเช่าที่พักก็ประมาณ 3,000 บาทแล้ว ท้าให้คุณบุญณีเรียกพวกเขากลับบ้าน หนึ่งนั น
เพราะคนเป็นแม่อยากพบหน้าลูก แต่สาเหตุส้าคัญคือ ชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอให้ประกอบ
อาชีพ เป็นฐานการผลิต เมื่อมีแรงงานเข้ามาเสริมก็ท้าให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงมากขึ น  
 

ค่าใช้จ่ายลดลง เงินเก็บเพิ่มขึ น 
จากผลของการเพ่ิมขึ นของระดับน ้าในฝายและน ้าจากบ่อน ้า ชาวบ้านหลายคนจึง

เลือกที่จะลดการใช้น ้าประปาที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มาใช้น ้าบ่อน ้าคลองแทน ซึ่งนอกจากจะ
สร้างน ้าไว้ใช้แล้ว ฝายมีชีวิตยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะน ้าท่วมน ้าแล้ง ที่มักสร้างความ
เสียหายให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะต่อกลุ่มเกษตรกร ท้าให้การประกอบอาชีพมีความมั่นคง
มากขึ น วิถีการด้ารงชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป เช่น ด้านการบริโภค จากที่เคยเข้า
เมืองไปหาซื ออาหารส้าเร็จรูปมารับประทานเป็นหลัก ก็สามารถหาข้าวปลาอาหารจาก
ธรรมชาติรอบตัว ทั งพืชผักและสัตว์น ้า ซึ่งเป็นอาหารสดใหม่ปลอดสารเคมี ดังที่ คุณบุญณี 
(กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 8) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่เธอจ้าเป็นต้องซื อจากตลาดในเมืองมีเพียงเนื อหมู
เท่านั น ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นปลาหรือผักก็ล้วนหาได้จากธรรมชาติในชุมชน 
 
ด้านสังคม 
หากจะกล่าวถึงผลกระทบด้านสังคมที่การสร้างฝายมีชีวิตส่งผลต่อชุมชนไชยมนตรีนั น ต้อง

เริ่มตั งแต่ช่วงเริ่มสร้างที่มีคนเข้าร่วมเพียงไม่กี่คน ทว่าแม้จะมีคนตั งต้นจ้านวนน้อย แต่หากพิจารณา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิดของ Arnstein การจัดการน ้า
ด้วยฝายมีชีวิต คือ ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับการมีส่วนร่วมขั น
สูงสุด โดยประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและด้าเนินโครงการต่าง ๆ ได้เองตั งแต่ต้น  ใน
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กระบวนการ ประชาเข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนการ
ด้าเนินงาน แตกต่างจากการด้าเนินงานที่ผ่านมาที่ชาวบ้านมักมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล 
(Informing) ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) และระดับการ
ปรึกษาหารือ (Consultation) ซึ่งเป็นกระบวนการด้าเนินงานส่วนใหญ่ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย 
โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะมารับฟังปัญหาสอบถามข้อมูล แล้วน้าไปสู่การสร้างนโยบายต่อไป 

 
ในทัศนะของ Cohen and Uphoff, James L. Creighton, Arnstein, และ Paul Burton 

ที่กล่าวถึงเรื่องการมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาขออธิบายจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยจะได้น้าเสนอเป็น
ล้าดับต่อไปนี  

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านคือ สิ่งส าคัญของการสร้างฝายมีชีวิต 
Cohen and Uphoff กล่าวว่า การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั นตอนการตัดสินใจ 

ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจพียงอย่างเดียว ต้องควบคู่ไปกับขั นตอนการปฎิบัติ
การด้วยการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการประเมินผลใน
กิจกรรมการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฎิบัติ แต่ก็
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั นเป็นผลมาจาก
ขั นตอนการตัดสินใจแล้วทั งสิ น ฝายมีชีวิตนั น เป็นกระบวนการจัดการน ้าที่ให้ความส้าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก มีขั นตอน เวทีประชาเข้าใจ เป็นพื นที่เปิดให้ชาวบ้าน
ทบทวนถึงระบบนิเวศในอดีต พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชน สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมที่สุด หากไม่สามารถเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ดร.ด้ารง (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 
7) จะห้ามไม่ให้ท้าการลงคะแนน แต่ให้เอาเข้าเข้าตารางวิเคราะห์ทางเลือก ซึ่งเป็นการคิด
เกณฑ์ต่าง ๆ ขึ นมา เช่น เกณฑ์งบประมาณ เกณฑ์ความร่วมมือ เกณฑ์ความยั่งยืนของระบบ
นิเวศน์ เป็นต้น แล้วจากหกเจ็ดวิธีที่มีอยู่นั น จึงจะให้เลือกมาประมาณ 3 วิธี ที่ชาวบ้านคิดว่า
จะท้าได้และมีความเหมาะสม แล้วเลือกจากตัวเลือกเหล่านี อีกทีหนึ่งด้วยการให้คะแนนจาก
เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ใช้งบประมาณน้อย มีความยั่งยืน ได้รับประโยชน์สูงสุด และชาวบ้านให้
ความร่วมมือมากที่สุด การด้าเนินการในลักษณะนี  ตรงกับการคุณประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วม ตามทัศนะของ James L. Creighton ในข้อ 5 ว่าด้วยการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างโอกาสคนแต่ละกลุ่มในการบ่งบอกความจ้าเป็นและ
ความกังวลโดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ดังกรณี คุณอ้านาจ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 7) ที่ในช่วงแรก
ไม่ได้แสดงบทบาทมากนัก เนื่องจากถือว่าตนเป็นเพียงคนหน้าใหม่ในชุมชนเท่านั น แต่ต่อมา
ก็ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนผ่านการร่วมฝายมีชีวิต กลายเป็นหนึ่งในก้าลังหลักของ
การสร้างฝายมีชีวิตชุมชนชัยมนตรี มีบทบาทส้าคัญทั งด้านการเงินและแรงกายแรงใจ 
โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นที่ชาวบ้านยังไม่มีความพร้อมมากนัก เพราะพิษปัญหาทางเศรษฐกิจที่
รุมเร้า และคุณเชื อ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 11) ที่เล่าว่า คนในชุมชนได้น้าปลาในล้าคลองน้ามา
ประกอบอาหาร แต่ต้องใช้กรรมวิธีตามที่ได้ตกลงกันไว้ใน ธรรมนูญฝาย ห้ามไม่ให้เบื่อปลา
หรือใช้กระแสไฟฟ้าช็อต เพราะจะท้าให้ปลาเป็นหมันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ตามปกติ ถือ
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เป็นการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมที่มีความยั่งยืนระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันด้วย
การมีส่วนร่วม  

เมื่อเลือกวิธีการได้ส้าเร็จ จึงจะน้าไปสู่การปฎิบัติ แบ่งงานกันท้าอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ชาวบ้านจะสามารถเลือกแนวทางการปฎิบัติตามความเร่งด่วนของปัญหาที่ประสบ ดังกรณี
ชุมชนดอนตะโก คุณโชคดี (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 9) กล่าวว่าในช่วงการท้าฝายมีชีวิตในชุมชน
ตรงกับช่วงหน้านาพอดี ชาวบ้านจึงเร่งใส่กระสอบท้าหน้าฝายให้เสร็จก่อนเพ่ือเพ่ิมปริมาตร
น ้า แล้วกลับไปท้าไร่ท้าสวนของตนเองให้เสร็จ จึงจะกลับมาท้าฝายมีชีวิตต่อจนเสร็จครบทุก
ส่วน ซึ่งฝายมีชีวิตส่งผลเป็นอย่างมากต่อการท้านา นาที่เคยหายไป 4,000-5,000 ไร่ ก็ฟ้ืน
คืนมาเพราะมีน ้าให้ใช้ท้าการเกษตร อีกทั งไม่ต้องรอฝน จากท่ีเมื่อก่อนท้านาได้ปีละครั งก็เพ่ิม
ขึ นมาเป็นปีละ 2 ครั ง เมื่อปัญหาเริ่มแรกที่ส้าคัญที่สุดได้รับการแก้ไข จึงได้หันมาหาวิธีแก้ไข
ปัญหาล้าดับต่อมาอย่าง ปัญหาปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปัญหาเศรษฐกิจตกต่้า จึงเกิดโครงการ
ผักสลัด การปลูกมัลเบอรี่  ซึ่งไม่เคยมีการปลูกมาก่อนในพื นที่ ฝายมีชีวิตจึงเป็นการ
ด้าเนินงานที่มีความต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได้เสมอด้วยตาเปล่า จากปริมาณหรือ
ความเร็วแรงของน ้าที่ไหลผ่านชุมชน เมื่อชาวบ้านเห็นจุดบกพร่องก็จะมาประชุมร่วมกันโดย
คนในชุมชนที่อยู่ต่างหมู่ รวมถึงคนต้นน ้าและคนปลายน ้าตามโอกาส เพ่ือหาหนทางแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด ในจุดนี มีความแตกต่างจาก ระดับการ
ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล ของ Arnstein ที่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
น้ามาใช้ในเอกสารประกอบการศึกษาดูงานของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ ที่แสดงให้เห็นว่า
จ้านวนของประชาชนที่มีส่วนร่วมในขั นตอนการตรวจสอบนั นมีน้อยกว่าผู้ที่สามารถเข้าร่วม
น้อยที่สุด เนื่องจากประชาชนที่สามารถเข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการประเมิน 
แตกต่างจากการสร้างฝายมีชีวิต ที่ประชาชนเป็นผู้ด้าเนินการโดยตรง ท้าให้ชาวบ้านทุกคนที่
เข้าร่วม รวมทั งบุคคลจากภายนอกสามารถร่วมกันตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ แต่ก็จะถือเอา
ความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก  ซึ่งการจัดการลักษณะนี สามารถพบได้ทั่วไปใน
กระบวนการจัดการน ้าที่ด้าเนินการโดยชุมชนเอง เช่นเดียวกับ การเลือกหัวหน้าเหมืองฝาย  
ทีมู่ลนิธิพัฒนาภาคเหนือได้กล่าวไว้ในหนังสือ แนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากรในลุ่ม
น ้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าเป็นเป็นระบบการคัดเลือกที่ท้าให้ได้ผู้น้าที่เป็นที่
ยอมรับจากชุมชน ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเหมือง
ฝายอย่างเป็นธรรม บุคคลดังกล่าวจึงสามารถควบคุมกติกาการใช้น ้าให้เกิดการแบ่งปันอย่าง
เป็นธรรมในหมู่สมาชิก ขณะที่สมาชิกก็มี อ้านาจในการตรวจสอบการท้างานของ
คณะกรรมการว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสามารถฟ้องร้องต่อกรรมการเหมืองฝายโดยตรง หรือ
พูดคุยในโอกาสต่าง ๆ ในหมูบ้าน เป็นการกระตุ้นให้สังคมร่วมกันตรวจสอบ ดังนั นการ
จัดการเหมืองฝายจึงเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบการ
ท้างานกันเองได้  

ในขั นตอนทั ง 4 ขั นของการมีส่วนร่วมในทัศนะของ Cohen and Uphoff นั น การ
มีส่วนร่วมในขั นตอนการตัดสินใจเป็นหลักท่ีถูกเน้นย ้าให้ความส้าคัญ เนื่องจากเป็นแนวทางที่
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มุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าก้าหนดให้
ประชาชนปฎิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่ ต้องใช้ความคิด
แก้ปัญหา และขั นตอนนี ก็จะส่งผลตั งแต่ต้นจนจบ เมื่อด้าเนินการประเมินผลของการ
ด้าเนินงานเสร็จสิ น ชาวบ้านก็จะต้องวกกลับไปสู่ขั นตอนการตัดสินใจอีกครั งหนึ่ง เพราะ
สังคมชุมชนเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ การกระท้าใช่ว่าจะให้ผลตอบรับที่ดีเสมอไป หรือแม้
ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้ว แต่ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกและการมีส่วนร่วมในแต่ละท้องถิ่นย่อม
มีบริบทที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและผู้น้าที่เป็นศูนย์กลางของการ
ด้าเนินงาน ซึ่งผู้ศึกษาจะขอกล่าวเพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไป 
 

การแสดงตัวตนของผู้มีส่วนร่วม 
ตามทัศนะของ Paul Burton การมีส่วนร่วมถือเป็น การแสดงตัวตน จากการมีส่วน

ร่วมประชาชนสามารถแสดงออกถึงด้านที่ส้าคัญของความเป็นตัวเรา เช่น ในฐานะคนหัว
รุนแรงหน้าใหม่ คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม หรือผู้ที่มีแนวคิดชาตินิยม ซึ่งตัวตนของเรา
เหล่านี ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป ประโยชน์ประการนี แสดงให้เห็นว่าตัวตนของประชาชน
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการมีส่วนร่วม หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมนั นถือเป็นโอกาส
ที่จะแสดงตัวตนของตนเองออกมา ฝายมีชีวิตน ้ารอบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีนี  แม้ว่าจะ
ตั งอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีพื นที่ติดต่อกับฝายมีชีวิตนบเตียน แต่ฝายมีชีวิตเพียงหนึ่งตั วย่อมมี
ก้าลังที่จ้ากัด ท้าให้ พระสงฆ์ ผู้เป็นผู้น้าชุมชนทางจิตวิญญาณเข้ามาแสดงบทบาทในการ
แก้ปัญหา แตกต่างจากฝายมีชีวิตนบเตียนและฝายมีชีวิตหาดใหญ่ ที่เริ่มต้นจากผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านหลัก ๆ จ้านวนหนึ่งที่ต่อมากลายเป็นตัวตนใหม่ เรียกว่า ครูฝาย ที่เป็นผู้น้าการ
สร้างฝายมีชีวิตและติดต่อดูแลกลุ่มฝายอ่ืน ๆ ได้รับการยอมรับทั งระหว่างชาวบ้าน 
นักวิชาการและข้าราชการ ในเรื่องความรู้ความสามารถ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี ไม่จ้าเป็นจะต้องเป็น
ชาวบ้านทั่วไป อาจเป็นใครก็ได้ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างฝายมีชีวิตและมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องระบบนิเวศ ในชุมชนไชยมนตรี บุคคลเหล่านี  ได้แก่ คุณวัลภา (กลุ่มที่ 1 ล้าดับ
ที่ 2) คุณอ้านาจ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 7) คุณบุญณี (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 8) เป็นต้น พวกเขาจะท้า
หน้าที่เป็นแกนกลางของกลุ่มชาวบ้าน มีบทบาทเป็นผู้น้าอย่างชัดเจน มีการออกเดินทางไป
ต่างพื นที่ ทั งในชุมชนอ่ืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื นที่ภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ ตามค้า
เชิญจากเครือข่ายฝายมีชีวิต ซึ่งพวกเขาไม่ได้เข้าไปในฐานะ ชาวบ้านคนหนึ่ง แต่จะเข้าไปใน
ฐานะของ ครูฝาย ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงทั งในด้านปัญหาการจัดการน ้าและ
กระบวนการสร้างฝายมีชีวิต ขณะที่ฝายน ้ารอบมีวัดเป็นศูนย์กลาง น้าการด้าเนินการโดยมีหัว
เรือใหญ่คือ พระสงฆ์ พระณัฐพงศ์ (กลุ่ม 1 ล้าดับ 13) เป็นหนึ่งในพระประจ้าวัดที่มีบทบาท
โดยตรง โดยมีครูฝายเป็นผู้ช่วยให้ค้าแนะน้าเท่านั น จากการสอบถามพบว่า การด้าเนินการ
ของทางวัดจะแตกต่างจากการด้าเนินการของฝายมีชีวิตที่อ่ืน เมื่อต้องการรวบรวมคน ทางวัด
จะเน้นการเดินสายบอกปากต่อปากเมื่อออกไปบิณฑบาต หรือใช้โอกาสที่ชาวบ้านมารวมกัน
ในวันธรรมสวนะในการประกาศข่าวให้ทราบทั่วกัน จุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งคือ การถวาย
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบ้ารุงฝายนั น มีบริบทในเรื่องของการท้าบุญเข้ามา
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เกี่ยวข้อง ไม่ใช้การบริจาคในรูปแบบเดิมที่เคยท้ามา อีกทั งทางวัดยังได้ใช้พื นที่หน้าฝายใน
การปฎิบัติธรรมต่าง ๆ บริบทเหล่านี จึงถือได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดการน ้าอย่าง
มีส่วนร่วมและการน้าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ ท้าให้บทบาทของพระสงฆ์จะเพียงแต่เป็น
ผู้น้าทางจิตวิญญาณ แต่จะยังเป็นผู้น้าในการจัดการทรัพยากรอีกด้วย ซึ่งเราจะเห็นบทบาท
เหล่านี ได้จาก การก้าหนดพื นที่หน้าฝาย เป็น เขตุอภัยทาน ห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปลา แต่จะอนุญาตให้น้าน ้าไปใช้และคนในชุมชนสามารถลงเล่นน ้าได้
ตามปกติ 
 

การพัฒนาคุณภาพบุคคลและจิตส านึกชุมชน 
สาเหตุส้าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในประเทศไทยนั น 

ผู้ศึกษาเห็นว่าประกอบด้วยสาเหตุส้าคัญ 2 ประการ คือ ชาวบ้านไม่มีความรู้ความสามารถ
มากเพียงพอ และถูกขีดกรอบกั นด้วยบรรทัดฐานจากภายนอก ซึ่งส่งผลให้เกิดการรวมตัว
ของชาวบ้านในชุมชนเพ่ือเพ่ิมอ้านาจต่อรองต่ออ้านาจภายนอก ส้าหรับชุมชนไชยมนตรีนั น 
ค้าตอบของพวกเขาคือ ฝายมีชีวิต ที่พวกเขาถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ประสบผลส้าเร็จในการ
จัดการน ้า ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังที่ปรากฏในหนังสือ แนวคิดและ
ทิศทางการจัดการทรัพยากรในลุ่มน ้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ ที่กล่าวว่าแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน ้าต่าง ๆ ใน
ภาคเหนือ เป็นไปในรูปแบบองค์กรเครือข่ายลุ่มน ้า มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของชุมชน
ออกกฏระเบียบในการดูแลทรัพยากรร่วมกัน และยกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ โดยมีขบวนการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เช่น เครือข่ายป่าชุมชนที่ร่วมกันเคลื่อนไหวเสนอ พรบ. ป่าชุมชนเป็นต้น 

ฝายมีชีวิตท้าให้ชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องระบบนิเวศ ข้อดีข้อเสียของการจัดการน ้า
รูปแบบต่าง ๆ โดยทางสถาบันการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองได้อบรมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
คุณสิริภัค (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 10) กล่าวว่า ในการเข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต เขาได้รับความรู้ใน
เรื่องของป่าต้นน ้า ระบบนิเวศ ปริมาณน ้าในดิน ปริมาณน ้าในต้นไม้ วิถีชีวิตชุมชน 
ความสัมพันธ์ของชุมชนต่อชุมชน และภูมิประเทศของชุมชนแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน จึง
จ้าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่มีความรู้ในด้นนี เพื่อการสร้างฝายจะสามารถ
ท้าได้อย่างราบรื่น จากการสังเกตของผู้ศึกษา ชาวบ้านในชุมชนไชยมนตรี โดยเฉพาะกลุ่มครู
ฝาย ได้มีการฝึกฝนในการพูดโต้ตอบอย่างเป็นวิชาการ เช่น คุณอ้านาจ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 7) 
ได้พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารในชุมชนไชยมนตรี ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ นตั งแต่การ
สร้างฝายมีชีวิตเป็นต้นมา ผู้ศึกษาคิดว่าบริบทเหล่านี เป็นการปรับตัว ปรับท่าที วิธีการพูด
สื่อสาร ที่ได้จากการติดต่อกับทางส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน เพ่ือให้ค้าพูดของ
ชาวบ้านต่อองค์กรภายนอกมีความน่าเชื่อถือมากขึ น 

อีกทั งยังได้รู้จักกับภาคีเครือข่ายที่มีแนวคิดเดียวกัน เป็นคุณประโยชน์ตามทัศนะ
ของ James L. Creighton ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการบุกเบิกพัฒนาประชาสังคม 
ฝึกฝนผู้น้าในอนาคต เมื่อชาวบ้านก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขา
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เรียนรู้การโน้มน้าวผู้อ่ืนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดังนั นการมีส่วนร่วมจึงเป็นการ
เรียนรู้ในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังกรณีคุณบุญณี (กลุ่มที่ 1 
ล้าดับที่ 8) ที่ได้กลายเป็น ครูฝาย ออกไปพูดในเวทีของพื นที่อ่ืนที่ต้องการสร้างฝายมีชีวิต 
จากที่ครั งหนึ่งเธอไม่มีบทบาทหรือความสามารถในด้านนี เป็นพิเศษเลย แต่ในปัจจุบันเธอ
กลับมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่ชาวบ้านเกษตรกรคนหนึ่งอาจไม่ได้มีโอกาสนี เลยตลอด
ชีวิตของเขา ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าการก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่หล่อหลอมให้เธอเป็นดั่งทุกวันนี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายเรื่องได้ถูกรื อฟ้ืนคืนมา 
เช่น ภูมิปัญญาการท้าท้านบและภูมิปัญญาการท้าเล่ห์ ท้าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ตามหลักการของฝายมีชีวิต ที่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในฝายมีชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชน 
ด้วยการให้ชุมชนคิดแผนงาน ลงมือปฎิบัติ ใช้วัสดุธรรมชาติจากในชุมชน เช่น ไม้ไผ่ ต้นไทร 
ทราย เป็นต้น และคอยดูแลสอดส่องอย่างต่อเนื่อง ท้าให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหน มี
ความผูกพันกับฝายมีชีวิตเนื่องจากเป็นตัวชาวบ้านเองท่ีเป็นผู้ลงมือท้าในทุกขั นตอน 
 

ฝายมีชีวิต การสื่อสาร 2 ทาง 
Paul Burton กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั นในด้านหนึ่งท้าให้ประชาชนมีความมั่นใจใน

ความสามารถของตนเองในการควบคุมบริบทด้านต่าง ๆ ของชีวิตที่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้
สัมผัส ยิ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ นเท่าไหร่พวกเขายิ่งเรียนรู้ว่าพวกเขา
สามารถสร้างคุณประโยชน์ในด้านใดได้บ้างและพัฒนาเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์พร้อมมากขึ น
เท่านั น นอกจากนั นประชาชนยังได้เรียนรู้ถึงความสลับซับซ้อนในการก้าหนดนโยบายและ
อุปสรรคที่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการก้าหนดนโยบายเหล่านั นต้องเผชิญ 

การสร้างฝายมีชีวิตนอกจากจะท้าให้ชาวบ้านมีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าท้าในการ
ทรัพยากรของตนเองมากยิ่งขึ น แต่ก็ท้าให้ชาวบ้านได้มีประสบการณ์สัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ น
ในการด้าเนินการ ต้องรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจทั งในด้านดีและด้านร้าย อีกทั งยังเป็น
พื นที่สื่อสารระหว่างทางภาครัฐและชุมชน ชาวบ้านสามารถบอกเล่าถึงความต้องการที่จ้าเป็น
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้โดยตรงในบริบทที่มีช่องว่างทางสถานะลดลง จากการท้ากิจกรรมร่วมกัน 
ดังกรณี คุณประหยัด (กลุ่มท่ี 2 ล้าดับที่ 1) และพ.ต.ท หญิง ฐานิดา (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 8) ที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างฝายมีชีวิต เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ฝายมีชีวิตมีต่อการ
จัดการน ้าในชุมชน สามารถส่งผลกระทบต่อทั งระบบนิเวศ ชุมชน และสังคมโดยรวม ซึ่งใน
การเข้าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ทางราชการก็ได้เครือข่ายความร่วมมือจากทางชุมชน ท้า
ให้ชาวบ้านในชุมชนมีความสนิทสนมฉันมิตร ส่งผลดีต่อการเก็บข้อมูลในพื นที่ของภาครัฐ 
ทางราชการได้รับข้อมูลตอบกลับโดยตรงในประเด็นที่ต้องการในเชิงลึกมากยิ่งขึ น โดยเฉพาะ
ในประเด็นผลกระทบของนโยบายและปัญหาที่ชุมชนต้องประสบ จะเป็นผลดีต่อการด้าเนิน
นโยบายใหม่ ๆ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็วตรงกับความจ้าเป็นของชาวบ้านมากขึ น 
และเป็นโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนอ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่มาจากหลาย
สายอาชีพหลายภูมิภาค อีกทั งยังได้ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ผ่านเครือข่ายฝายมีชีวิตที่
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ได้รับการยอมรับ สามารถแพร่กระจายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง มีสมาชิกมากกว่า 
1000 ฝาย ในปัจจุบัน  
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการน  า สร้างความสัมพันธท์ีแ่น่นแฟ้น 
Paul Burton กล่าวว่า การมีส่วนร่วมท้าให้ประชาชนเกิดมนุษย์สัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน และในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อการสร้างความเป็นอันเดียวกันของคนในสังคม 
ดังนั นการมีส่วนร่วมที่มากขึ นย่อมน้าไปสู่การพัฒนาสังคม ดังค้ากล่าวของ Barber ที่ว่า 
สังคมเติบโตจากการมีส่วนร่วม และในขณะเดียวกันท้าให้การมีส่วนร่วมเป็นไปได้  เมื่อฝายมี
ชีวิตประสบผลส้าเร็จ ท้าให้ความร่วมมือในชุมชนแนบแน่นมากขึ น ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านใน
ชุมชน ตั งแต่ คุณลัดดา (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 1) ไปจนถึง คุณภิญโญ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 15) 
ล้วนกล่าวตรงกันว่า ยิ่งเวลาผ่านไปชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ น ทั งเด็ก 
วัยรุ่น วัยกลางคน ไปจนถึงผู้สูงอายุ เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ชาวบ้านหลายคนที่ไม่
เคยมีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมโดยตรงก็หันมาให้ความสนใจในฝายมีชีวิตมากขึ น เพราะน ้า
เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีจะขาดซะไม่ได้ ชาวบ้านมักจะมารวมตัวกันที่หน้าฝายในช่วงเวลาที่สะดวก 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยแต่ละคนเข้ามาท้าในส่วนที่ตนท้าไหว เด็ก ๆ ก็มา
ช่วยขนของขนกระสอบแล้วไปเล่นน ้ากันตามประสา ขณะที่วัยรุ่นและวัยกลางคนก็เป็นหัว
เรียวหัวแรงหลักในการตักทราย ขนกระสอบ ผู้หญิงและผู้สูงอายุมักจะรับหน้าที่ท้าอาหาร
ดูแลคนที่มาร่วมงาน มีการรับประทานอาหารเลี ยงกันบ่อยครั ง ท้าให้ความสัมพันธ์ที่เคยห่าง
เหินมาก่อนเริ่มแนบแน่นขึ นมาอีกครั ง จากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท้า
กิจกรรมเกี่ยวกับฝายมีชีวิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือร่วมใจกันโดยไม่หวังผลประโยชน์ 
มุ่งเน้นส้านึกและความสามัคคีก่อนเงินตรา ท้าให้เกิดความรู้ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื นที่ ความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินของผู้คนในสมัยก่อนการสร้างก็เริ่มกลับมาเชื่อมโยงกันได้
อีกครั ง โดยไม่จ้ากัดเพียงคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั น  

มีบุคคลจากภายนอก ทั งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ต้ารวจ ทหาร ผู้คุม
ประพฤติและนักโทษ นักเรียนนักศึกษา แวะเวียนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการสร้าง ซ่อม
บ้ารุงฝายมีชีวิตแต่ละครั ง ท้าให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลหลายกลุ่ม ซึ่งหลายคนใน
นั นก็มีความสนใจในฝายมีชีวิต โดยเฉพาะชาวบ้านจากพื นที่อ่ืน ที่ได้เข้ามาร่วมท้ากิจกรรม 
ทั งในเวทีประชาเข้าใจและกระบวนการดูแลฝาย และมีความต้องการที่จะน้าไปปรับใช้กับ
พื นที่ของตนเอง ท้าให้มีการรวมตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นเครือข่ายของฝายมีชีวิต จากพื นที่หนึ่งไปสู่พื นที่หนึ่ง ท้าให้คนหรือกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จัก
กันมาก่อนได้มีโอกาสท้าความรู้จักกัน เช่น กลุ่มไลน์ของคนชุมชนไชยมนตรี เป็นต้น อีกทั งยัง
ได้เกิด ครูฝาย ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีความรู้ความเข้าใจในฝายมีชีวิต ได้เข้าไปช่วยให้ค้าแนะน้า
เกี่ยวกับการสร้างฝายมีชีวิตต่อบุคคลในพื นที่อ่ืนที่มีความสนใจผ่านเครือข่ายเหล่านี  เมื่อกลุ่ม
หนึ่งขาดเหลืออะไร ก็จะได้รับความช่วยเหลือโดยที่แทบจะไม่ต้องขอ บางครั งจากคนใน
ภาครัฐ เอกชน สมาชิกเครือข่ายจากพื นที่อ่ืน หรือกระทั่งญาติของชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด 
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แต่มีจิตคิดจะช่วยเหลือ ถือเป็นการเชื่อมโยงคนในพื นที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการ
จัดการน ้าด้วยฝายมีชีวิต 

จากการมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าของชุมชน ท้าให้ชาวบ้านในชุมชนเรียนรู้ที่จะ
จัดการปัญหาของตนเองด้วยต้นเอง ยืนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ โดยที่
ไม่ปฎิเสธการร่วมมือประสานงานกับกลุ่มบุคคลจากภายนอก แต่จะกระท้าโดยยึดหลักการ
ส้าคัญคือ การมุ่งเน้นที่ตัวชุมชนเองเป็นหลัก ซึ่งสร้างความมั่นใจในการจัดการตนเองไปพร้อม
กับเรียนรู้ถึงความสลับซับซ้อนในการก้าหนดนโยบายและอุปสรรคที่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบจาก
การก้าหนดนโยบายเหล่านั นต้องเผชิญ และพลิกฟ้ืนน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับมาใช้อีกครั งใน
การสร้างฝายมีชีวิต จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ในการท้าเล่ห์เครื่องมือดักปลาในคลอง มาช่วย
สอนการปักไม้ในคลอง การผูกเชือก เป็นต้น จนประสบความส้าเร็จ ท้าให้ชาวบ้านมีความ
กล้าคิดกล้าท้าก้าหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรของตนเองมากขึ น หลังจากที่ก่อนหน้านี 
ชุมชนเป็นฝ่ายถูกจัดการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยภูมิปัญญากระแสหลักจากภายนอก
ชุมชนมาโดยตลอด การมีความรู้ในชุมชนของตนมากขึ น ผ่านการท้าเวทีประเข้าใจ ซึ่งเป็น
การศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของชุมชน ทั งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบนิเวศ แหล่งต้นน ้า 
มีพันธุ์สัตว์พันธุ์ปลาอะไรบ้าง พวกเขามีความส้าคัญอย่างไรต่อชีวิตและธรรมชาติ หาก
ต้องการจะฟ้ืนฟูสิ่งเหล่านี จะต้องท้าอย่างไร วิธีการเหล่านั นมีผลดีผลเสียอะไรบ้าง แล้วจึง
น้ามาปฎิบัติอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักปรองดองกับธรรมชาติ เชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันทั งใน
และนอกชุมชน ไม่ท้าอะไรเพียงคนเดียว และจะต้องก้าหนดกติการ่วมกันในชุมชน เรียกว่า 
ธรรมนูญคลอง ในการใช้ประโยชน์หรือบ้ารุงรักษาล้าคลอง ซึ่งถือเป็นสมบัติร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

สาเหตุส้าคัญที่ส่งผลให้ฝายมีชีวิตสร้างความสามัคคีในชุมชนได้นั น ผู้เขียนเห็นว่า
เป็นเพราะ ฝายมีชีวิตเน้นคนไม่เน้นเงิน ชาวบ้านและทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมต่างมาด้วยใจ
ไม่บีบบังคับให้ท้า ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต เฝ้าดูแล และบ้ารุงรักษา ดังที่ คุณเฉลิม (กลุ่มที่ 2 
ล้าดับที่ 5) กล่าวว่า ฝายมีชีวิตมีหลักการส้าคัญคือ ร่วมกันสร้าง ร่วมกันรักษา ร่วมกันรับ
ประโยชน์ จากการลงภาคสนามพบว่าแม้แกนน้าชุดแรกจะไม่อยู่ แต่ก็จะมีแกนน้าชุดที่สอง
และสามารถที่สามารถน้าชาวบ้าน ขับเคลื่อนด้าเนินการต่อไปได้อย่างสะดวกลื่นไหล และมี
ผู้น้าชุมชนเกิดเพ่ิมมากขึ นตามจ้านวนฝายที่ถูกสร้างขึ น ขณะที่คุณภิญโญ (กลุ่มที่ 1 ล้าดับที่ 
15) กล่าวว่า ฝายมีชีวิตยังช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมภายในหมู่บ้าน ในอดีตมีชาวบ้านสอง
หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างฝายมีชีวิตคือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ซึ่งไม่ได้มีความสนิทสนมกลมเกลียว
กัน ทั งผู้ใหญ่และเด็กต่างวัยรุ่นต่างก็ไม่ถูกกัน แต่ในการสร้างฝายทั งเด็กจากหมู่ที่ 1 และเด็ก
จากหมู่ที่ 5 ได้เข้ามาช่วยมาท้าอาหารกินกันที่หน้าฝาย พวกที่กินน ้าใบกระท่อมก็ได้หยุดกิน 
เพ่ือที่จะมาช่วยในการท้าฝาย ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านดีขึ นกว่าเก่า และลดปัญหา
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี  เช่นเดียวกับที่คุณอักษร (กลุ่มที่ 1 
ล้าดับที่ 12) ได้กล่าวไว้ และยังตรงกับค้าบอกเล่าของ พ.ต.ท หญิง ฐานิดา (กลุ่มที่ 2 ล้าดับที่ 
8) ที่ว่า ฝายมีชีวิตท้าให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ตลอดทั งปี ซึ่งนอกจะเป็น
ผลดีต่อชาวบ้านในชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ขึ นแล้ว ในแง่ของสังคมโดยรวมก็สามารถลด
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ปัญหาการก่ออาชญากรรม เพราะเมื่อที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย 
หรือการขาดน ้าในหน้าแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ในพื นที่ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ท้าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายได้ของชาวบ้านก็ขาดหายไปส่งผลต่อ
ปัญหาปากท้อง ส่วนหนึ่งก็ท้าให้เกิดอาชญากรรม ปล้นฆ่า ฉกชิง วิ่งราว และยาเสพติด ที่จะ
เกิดขึ นได้มากเมื่อคนว่างงาน เมื่อไม่มีงานจะท้าก็จะไปเสพยาเสพติดหรือขายยาเสพติด เป็น
ผลร้ายต่อภาพรวมของสังคม การจัดการน ้าที่ดีอย่างฝายมีชีวิตรั น จึงถือเป็นวิธีการแก้ปัญหา
อาชญากรรมวิธีหนึ่งที่จัดการกับหนึ่งในตัวต้นเหตุของปัญหาทั งมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สุดท้ายแล้วแม้ว่าฝายมีชีวิตจะเป็นเครื่องมือในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อจ้ากัด 

เนื่องจากสิ่งแรกท่ีจ้าเป็น คือ ความร่วมมือของชุมชน หากชุมชนไม่สนับสนุนการจัดการน ้าด้วยฝายมี
ชีวิต ท้าให้กระบวนการมีส่วนร่วมนี ไม่สามารถด้าเนินการได้  เพราะขาดแรงกายและแรงใจของ
ชาวบ้าน ขัดกับหลักการของฝายมีชีวิต ท้าให้แม้ฝืนท้าไปก็เพียงแต่จะเสียเวลาเปล่าเท่านั น  และยังมี
อุปสรรคด้านวัสดุที่ใช้ ในการสร้างฝาย ส้าหรับชุมชนไชยมนตรีนั น มีทั งชาวบ้านที่พร้อมให้ทุน
สนับสนุนการด้าเนินการและวัสดุที่ใช้เป็นของที่สามารถหาได้ทั่วไป แต่หากเป็นชุมชนที่ขัดสนในเรื่อง
วัสดุจากธรรมชาติเหล่านี  ย่อมส่งกระทบต่อการด้าเนินงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไม้ไผ่และทราย ที่
ถือได้ว่าเป็นวัสดุหลักที่น้ามาใช้กันทุกฝาย และหากก่อสร้างในพื นที่ที่ไม่เหมาะสมก็จะท้าให้เกิดการ
กัดเซาะมากขึ นและเปลี่ยนทางน ้าในหน้าน ้าหลาก ดังนั นจึงเห็นได้ว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
จึงเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในระยะแรก ๆ ในด้านที่ชาวบ้านยังไม่มีความพร้อม เมื่อ
ชาวบ้านในชุมชนสามารถด้าเนินการได้เองอย่างยั่งยืนแล้ว จึงค่อยถอยออกมาในภายหลัง 
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บทที่ 6 
 

บทสรุป 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนนั นเริ่มตั งแต่ขั นตอนแรกสุดในการสร้างฝายมีชีวิต คือ กระบวนการ
ประชาเข้าใจ ที่เป็นพื นที่เปิดให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
เพ่ือคัดเลือกวิธีการจัดการน ้าที่ดีที่สุดต่อชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชาวบ้านนี ท้าให้เกิดพลังชุมชนที่
จะเป็นแรงผลักดัน สนับสนุนให้การสร้างฝายมีชีวิตสามารถประสบความส้าเร็จได้ตามเป้าหมายที่
ชุมชนได้วางเอาไว้ โดยมีสถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเองคอยท้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี ยงให้ค้าแนะน้า
ในด้านต่าง ๆ แต่ที่สุดแล้วก็จะถือเอามติของชุมชนเป็นที่สุด ซึ่งกระบวนการสร้างฝายมีชีวิตก็ได้แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องต้องกันกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั นตอน เพราะตั งแต่
ขั นตอนเริ่มแรกก็ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก ถือเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั นสูงสุด การควบคุมโดยประชาชน ตามทัศนะของ Arnstein ที่ความช่วยเหลือจาก
ภายนอกเป็นรอง หากไม่มีพลังจากภายในชุมชนกระตุ้นให้กระบวนการสามารถเดินไปข้างหน้าได้เอง
แล้ว ฝายมีชีวิตก็จะไม่เกิดขึ นเป็นแน่ ซึ่งแม้ว่าจะสามารถสร้างส้าเร็จและเห็นผลในการจัดการน ้า แต่ก็
ใช่ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะจบสิ นลงตรงนั น พวกเขาต้องมีการมีส่วนร่วมในการจัดการ
น ้าผ่านฝายมีชีวิตอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ เพ่ือดูแล ซ่อมบ้ารุง หรือสร้างฝายมีชีวิตใหม่เพ่ิมขึ นในล้า
น ้าท่าดีเพ่ือประโยชน์ของการจัดการน ้าที่มากขึ นตามไปด้วย 

ผลกระทบของฝายมีชีวิตนั นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคม โดยก่อนการสร้างตัวฝาย เวทีประชาเข้าใจจุดเริ่มต้นของฝายมีชีวิตนั น ส่งผลต่อด้าน
สังคมโดยตรง คือ เป็นการพัฒนาชาวบ้านในชุมชนให้เป็นฝ่ายริเริ่มด้าเนินการคิด วางแผนการท้างาน
ด้วยตนเอง ทั งในด้านต้นตอของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ศักยภาพของชุมชน ศึกษาหาความรู้เรื่อง
ระบบนิเวศ จากที่เคยเป็นฝ่ายรับผลจากการด้าเนินการของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสิทธิ์มี
เสียงหรือความพยายามของชาวบ้านในการตรวจสอบการด้าเนินการของภาครัฐ ก็ได้กลายเป็นฝ่ายคิด
จัดการปัญหาของตนเองด้วยตนเอง และแน่นอนว่าต้องเป็นผู้รับผลกระทบทั งในด้านดีและด้านร้าย
ด้วยเช่นกัน โดยผลที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างแรกนั นคือ ผลในด้านสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มตนจากการสร้างน ้า
ในล้าคลอง เพ่ิมน ้าใต้ดินจากหูช้างและเหนียวปิ้งที่ท้าหน้าที่ลดทอนความแรงของน ้าที่ไหลผ่าน น ้า
ส่วนหนึ่งจึงไหลซึมเข้าสู่ผืนดินสองฟากฝั่งบริเวณ ท้าให้ผืนดินเกิดความชุ่มชื นอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้าน
สามารถท้าการเกษตรได้อีกครั งพร้อมกับผลผลิตที่ดีขึ นตามมา ขณะเดียวกันกระบวนการมีส่วนร่วมก็
ได้พัฒนาบุคคลที่เข้าร่วม เป็นพื นที่ให้คนจากหลายช่วงอายุ ทั งผู้สูงอายุ วัยกลางคน วัยรุ่น และเด็กได้
เข้ามาท้ากิจกรรมร่วมกันโดยไม่จ้ากัดเพศและอายุ ด้วยการแบ่งงานกันท้าตามความสามารถของแต่
ละคน ท้าให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างกัน 

อีกทั งฝายมีชีวิตยังท้าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ น ไม่เพียงแต่การฟ้ืนคืนของระบบเศรษฐกิจ
เท่านั น แต่การท้าเวทีประชาเข้าใจในขั นต้น ยังท้าให้ชาวบ้านในชุมชนได้ทบทวนถึงลักษณะภูมิ
ประเทศ ระบบนิเวศ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ไปจนถึงการเรียนรู้วิธีการจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
การรักษาและใช้ประโยชน์ผืนดินอย่างยั่งยืน เมื่อได้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ชาวบ้านจึงไม่มุ่ง
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เพียงการแสวงหารายได้จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง ต้นยาง หรือมังคุด จ้านวนมากดังที่ท้าในอดีต 
แต่หลายคนได้หันไปปลูกพืชสวนครัว จ้าพวกพริก มะเขือ มะนาว เป็นต้น เพ่ือการน้ามารับประทาน
ในครัวเรือน ขณะที่หลายคนก็ได้ต่อยอดไปอาชีพของตนด้วย การปลูกกล้วย ปลูกผักเขลียง และการ
เลี ยงปลา อันเป็นสิ่งไม่เคยมีการมีมาก่อนในอดีต ซึ่งได้สร้างทั งรายได้และความมั่นคงทางอาหารให้กับ
คนในชุมชน ซึ่งต้องยอมรับว่า การก้าหนดธรรมนูญฝาย หลังการสร้างฝาย เป็นสิ่งที่ท้าให้ระบบนิเวศ
ด้าเนินไปได้อย่างยั่งยืน เพราะชุมชนมีการก้าหนดข้อแตกลงในการใช้ทรัพยากรร่วมกันไว้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะในการกระท้าที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น การเบื่อและการใช้กระแสไฟฟ้าช็อต 
ปลา ซึ่งจะท้าให้ปลากลายเป็นหมัน ไม่สามารถขยายพันธ์ได้อีก เป็นต้น 

ฝายมีชีวิต นอกจากจะส่งผลในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและเศรษฐกิจแล้ว ยังท้าให้ชาวบ้านมี
ความรู้จากการศึกษาระบบนิเวศ เกิดการฟังเสียงของคนในชุมชนด้วยกันเองในการตัดสินใจ
ด้าเนินการที่เก่ียวพันธ์กับชะตาของชุมชนทั งหมดแล้ว ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีชุมชน 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพ ดังที่ปรากฏในกลุ่มคนต่าง ๆ ของชุมชนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ดังเช่น กลุ่มครู
ฝาย ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้อย่างฉะฉานและน่าเชื่อถือจากความรู้เชิงวิชาการที่พวกเขาน้ามา
สนับสนุน สามารถท้าหน้าที่เป็นผู้น้าการจัดการน ้าทั งในการสร้าง การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
ผลของการจัดการน ้าของฝายมีชีวิตได้ในพื นที่ ซึ่งพวกเขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจนก่อเกิดเป็นเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารโดยมีฝายมีชีวิตเป็นตัวกลาง ทั งกับกลุ่มชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ชาวบ้านใน
พื นที่อ่ืน ภาครัฐและภาคเอกชนจากหลายภาคส่วน ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วม  
โดยฝ่ายชาวบ้านนั นนอกจากจะได้แรงงาน การช่วยเหลือในส่วนที่ตนขาด เช่น กระสอบหรือเงิน
สมทบทุน แล้ว ยังได้เครือข่ายที่เกิดขึ นจากการมีส่วนร่วมของทั งสองฝ่าย ท้าให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกันได้โดยมีอคติและช่องว่างที่น้อยลง ขณะที่ฝ่ายภาครัฐที่เข้าร่วมก็ได้สร้างเครือข่าย
และได้รับข้อมูลที่ตรงต่อความต้องการมากขึ น ถือเป็นการสื่อสาร 2 ทางที่ทั งสองฝ่ายรับผลประโยชน์
ร่วมกัน 

จากบริบทดังกล่าว ท้าให้เห็นได้ว่า สิ่งที่ฝายมีชีวิต ส่งอิทธิพลต่อชุมชนผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมนั น เป็นการสร้าง ชีวิต ให้แก่ทั งระบบนิเวศและชุมชนที่สร้างฝาย ซึ่งการพัฒนาทั งสองด้านนี 
จะน้าไปสู่ผลทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อเลี ยงชีวิตของชาวบ้ านในชุมชนจากการมีส่วนร่วม 
และเม่ือการสร้างฝายมีชีวิตและผลจากการมีส่วนร่วมในการจัดการน ้าสามารถหล่อเลี ยงชีวิตชาวบ้าน
ในชุมชนไชยมนตรีได้เป็นผลส้าเร็จ ก็กลายเป็นพลังที่ผลักดันให้คนในชุมชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการ
จัดการน ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริบทเหล่านี ก็จะดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ 
เปรียบดั่งระบบนิเวศท่ีมีฝายมีชีวิตเป็นแกนกลาง ที่ประกอบด้วยธรรมชาติและมนุษย์ที่มีความเกื อกูล
กันและกันอย่างเป็นวัฎจักร 
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