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บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตวัของประชากรอยางรวดเรว็ ทําใหประเทศไทยเริ่ม
ประสบปญหาเรื่อง การบริหารจัดการน้ํามากขึ้น เชน ปญหาภัยแลง อุทกภยั มลพิษทางน้ํา รวมทัง้
ความขัดแยงเรือ่งน้ํา และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ประเทศไทยมีพืน้ที่
ทั้งหมด 511,361 ตารางกิโลเมตร (สุรัตน สงวนทรัพย, 2548, หนา 1) ประกอบดวย 9 กลุมแมน้ํา  
25 ลุมน้ําหลัก 254 ลุมน้ํายอย มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณ 1,400 มิลลิเมตรตอป    คิด
เปนปริมาณน้าํประมาณ 720,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยปริมาณดังกลาวสวนหนึง่จะระเหยกลบั
ไปสูบรรยากาศ ไหลซึมลงใตดินและขังอยูในแหลงน้ําธรรมชาติ จะมีเพียง 213,400 ลานลูกบาศก
เมตร ที่ไหลลงสูแมน้ําลําคลองที่เรียกวา “น้ําทา” ซ่ึงหากคํานวณจากจาํนวนประชากร 65ลานคน 
ประชากรของประเทศไทยจะมีน้ําใชเฉลี่ยประมาณ 3,070 ลูกบาศกเมตรตอคนตอปเทานั้น ซ่ึงนับวา
ต่ําสุดเมื่อเทียบกับประเทศตางๆในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สภาพปญหาการจดัการ
ทรัพยากรน้ําทีผ่านมา ไดแก ปญหาภยัแลง น้ําทวม การชะลางพังทลายของดิน น้ําเสียจากชุมชน
เมือง อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การขาดเอกภาพในการบรหิารจัดการ ขาด
กติกาการจดัสรรน้ํา เนนงานกอสรางมากกวาการจดัสรรน้ํา ขาดการมีสวนรวมของชุมชน และขาด
ความรู กอใหเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารทรัพยากรน้ําที่ผานมา คือ เกดิปญหาขาดแคลน
น้ําและน้ําทวม ปญหาน้ําเนาเสีย และประสิทธิภาพการจดัสรรน้าํต่ําไมมีการบงัคับใชกฎหมาย ดังนัน้
แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตรฐับาลไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาโดยเนนการพัฒนาแบบองครวมใหประชาชนมสีวนรวม การกําหนดกลยุทธการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน และมแีผนแมบทในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  

ในอดีตมกัจะมีการมองวาประเทศไทยมีทรัพยากรน้ําอยางอุดมสมบูรณ และน้ําเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนสามารถใชไดเปลาโดยไมตองเสียคาใชจาย อยางไรกด็ีปรากฏการณ
การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผานมาชี้ใหเห็นวาน้ําเปนทรัพยากรที่
ตองการการจดัการอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชน้ําทุกกลุม
ไดอยางเพียงพอ จากการเพิม่ขึ้นของประชากรและการพัฒนาประเทศทําใหเกดิความตองการใชน้าํ
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มากขึ้น ทั้งเพือ่การใชในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค การบํารุงรักษาทางน้าํ
เพื่อการคมนาคม การผลักดันน้ําเค็มจากทะเล และการผลิตพลังงานไฟฟา การจัดการทรัพยากรน้ํา
ซ่ึงในอดีตมักจะเปนการพัฒนาแหลงน้ําและโครงการชลประทานเพื่อจดัหาน้ําใหแกภาคการผลิต
ตางๆ ทําใหทรัพยากรน้ําทีม่ีอยูทั้งแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดนิเกิดมลภาวะ ทั้งที่เปนแหลง
ธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้นในหลายพื้นที่ มีความเสื่อมโทรมลง และมีปญหาคุณภาพน้ําอัน
เนื่องมาจากการใชและการจดัการที่ขาดประสิทธิภาพ การใชประโยชนทรัพยากรน้ําโดยปราศจาก
การคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพลุมน้ํา และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดังกลาว สงผลให
ทรัพยากรน้ําทีม่ีอยูเสื่อมโทรมลง รวมทั้งความสามารถหรือประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําลดลง จงึ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการอนุรักษ และฟนฟูสภาพใหดีขึ้นโดยเรงดวนตอไป 

ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี จากการแบงเขตการรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการบริหาร
จัดการลุมน้ําชายฝงทะเลตะวนัออกและลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี
คอนซัลแท็นส จํากัด และบรษิัท เทสโก จํากัด, 2547ก, บทที่ 1 หนา 2) ครอบคลุมพื้นที่การบริหาร
จัดการ 4 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ และสระแกว โดยตั้งอยูระหวางละตจิูดที ่ 

13° 02′ ถึง 14° 30′ เหนือ และระหวางลองกิจดูที่ 100° 53′ ถึง 102° 55′ ตะวนัออก มีอาณาเขต
ติดตอดังนี้  
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ ลุมน้ํามูลตอนบน 
  ทิศใต   ติดตอกับ ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ลุมน้ําโตนเลสาป 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ลุมน้ําเจาพระยา   

ลุมน้ําบางปะกงประกอบดวยลําน้ําสายสําคัญ คือแมน้ําบางปะกง คลองทาลาด และแมน้ํา
นครนายก สวนลุมน้ําปราจีนบุรี ประกอบดวยลําน้ําสายสําคัญ ไดแก แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําหนุมาน 
คลองพระปรง และคลองพระสทึง ลําน้ําตางๆ ทางตอนบนของลุมน้ําไหลรวมเขาสูแมน้ํานครนายก
และแมน้ําปราจีนบุรี จากนั้นแมน้ําสองสายไดไหลมาบรรจบกันที่ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุรี กลายเปนตนแมน้ําบางปะกง และไหลลงสูอาวไทยที่ อําเภอ บางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา (2537, หนา 7-9) รายงานวาสภาพปญหาใหญเกี่ยวกับเรื่องน้ํา
ในปจจุบัน รวบรวมไดเปน 2 หัวขอใหญ ๆ คือ การขาดแคลนนํ้า และคุณภาพของน้ํา 

      ปญหาแรก คือ การขาดแคลนน้ํา สาเหตุสําคัญ คือ ปาไมบริเวณตนน้ําลําธาร           
ปาสงวน อุทยานแหงชาติ ปาไมทั่วไปถูกบุกรุกทําลายโดยการลักลอบตัดไมการแผวถางปาเพื่อ
เกษตรกรรม ไฟปาหรือการขยายตัวของชุมชน และอื่นๆ เขาไปในเขตปาไม สงผลใหปาไมถูก
ทําลาย ไมมีปาไมเพียงพอที่จะดูดซับ หรือชะลอน้ําฝนใหซึมลงไปในดินเมื่อฝนตกหนักก็จะเกิดน้ํา 
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ปาไหลบาลงมาทวมพื้นที่ตอนลางอยางฉับพลันและรุนแรงพรอมทั้งชะหนาดินอันอุดมสมบูรณ
และพัดพาตะกอนดินทรายมาทับถมแมน้ํา ลําธาร และแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหตื้นเขิน ไมสามารถ
เก็บกักน้ําไวไดมากเทาที่ควร ถารุนแรงมากก็ทําใหถึงกับแผนดินถลม เชนที่อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทําลายทั้งชีวิต ทรัพยสิน ที่ทํามาหากินของราษฎรไปเปนจํานวนมากและเปลี่ยน
ทางเดินของลําน้ําไปดวย และเมื่อปาถูกทําลาย รวมถึงไมพุมขนาดเล็กและพืชคลุมดินซึ่งถูกทําลาย
ไปดวย ความชุมชื้นในพื้นที่นั้นก็หมดไป ลดการระเหยของน้ําขึ้นสูอากาศทําใหปริมาณฝนที่จะตก
ลงในพื้นที่นั้นลดลง ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความแหงแลง 
   สาเหตุของการขาดแคลนน้ําที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การขยายพื้นที่เพื่อการเกษตร 
ซ่ึงใชน้ํามากที่สุดทั้งยังมีการใชน้ําดวยความฟุมเฟอย ไมประหยัด เกษตรกรที่อยูตนน้ําพยายามเก็บ
กักน้ําไวเกินความจําเปน เนื่องจากกลัววาจะขาดน้ําเมื่อปลายฤดู ทําใหสูญเสียน้ําจากการระเหยและ
ร่ัวซึมลงไปในดินเปนจํานวนมาก 

      ปญหาที่สอง คือ เร่ืองคุณภาพของน้าํ ในปจจุบันการขยายตวัของประชากร การใช
สารเคมีเพื่อการเกษตร การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมบางประเภทกอใหเกดิมลพิษ ทําให
คุณภาพของน้าํเสื่อมโทรมลงไปมาก ไมวาน้ําใชจากครัวเรือน น้ําจากกองขยะของชุมชนใหญ 
สารเคมีที่ถูกชะลางจากพืน้ทีเ่กษตร น้ําเสียและสิ่งมีพษิจากโรงงานอตุสาหกรรม หรือน้ําเสียจาก
การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา การเลี้ยงปศุสัตว เชน สุกร และอ่ืนๆ ทําใหแมน้ําลําธารหลายสายเสื่อมสภาพ
ลง ไมวาแมน้าํเจาพระยา แมน้ําแมกลอง แมน้ําตาป หรือปญหาลําน้ําเสียว ซ่ึงเค็มจดัจากการระบาย
น้ําจากการทํานาเกลือและน้าํเสียกับกากน้าํตาลของโรงงานอุตสาหกรรมไดทําใหลําน้าํพอง ลําน้ําชี
ลําน้ํามูล เกิดมลพิษ ทําใหสัตวน้ําตองตายไปเปนจํานวนมากราษฎรขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค นับวาเปนการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางที่ไม
เคยปรากฎมากอน 

ในสวนของลุมน้ําบางปะกงปญหาหลักที่ทําใหแมน้ําบางปะกงเกิดการเนาเสียมีหลาย
สาเหตุดวยกันคือ จากภาคเกษตรกรรม ไดแก ฟารมสุกร บอเล้ียงกุง บอเล้ียงปลา คิดเปนรอยละ 
68.74 ภาคชุมชนไดแกน้ําเสียจากชุมชนตางๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ คิดเปนรอยละ 26.17 และ
ภาคอุตสาหกรรม ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ คิดเปนรอยละ 5.09 ทุกภาคอาชีพมีการปลอยน้าํ
เสียลงสูลําคลองตางๆ ที่เชื่อมตอกับแมน้ําบางปะกง โดยไมมีการบําบัด ทําใหน้ํามีคาออกซิเจน
ละลายต่ํา จนทําใหเกิดความเสียหายตางๆ ตามมา (อรุณี ศรีพาณิชกิจ, อินเทอรเน็ต, 2547) 
 จากปญหาทางดานน้ําดังกลาวเปนปญหาทีเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษยเปนสวนใหญ
ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรไดกลายเปนหลักการสากลที่จําเปน
และเปนเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืนในปจจบุัน สําหรับประเทศไทยรฐัธรรมนูญฉบบั 
พ.ศ. 2540 ไดใหการรบัรองทางกฏหมายแกสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินใน
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ระดับที่ไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดมากอน นอกจากรัฐธรรมนูญแลวกฏหมายหลายฉบับที่จัดทํา
ขึ้นมาในชวงกึง่ทศวรรษที่ผานมาก็ไดแสดงใหเห็นแนวโนมวาสังคมไทยกําลังพัฒนาไปสูการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐมากขึ้นเพราะรัฐไมประสบผลสําเร็จ
ในการจดัการทรัพยากรอยางเปนธรรมและยั่งยืน (อานันท กาญจนพันธ, 2544, หนา 367) กอใหเกดิ
ความตื่นตวัและความตระหนักในศกัยภาพของประชาชนในการมีสวนรวมมากขึ้นตามลําดับ 
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เนือ่งจากประเทศ
ไทยมีความอดุมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ และเปนหนึ่งในจํานวนไมเกนิสิบประเทศที่
สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของประเทศไดเพยีงพอและเปนผูสงออกสินคาภาคเกษตรที่สําคัญ
จากการขยายตวัของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณ
น้ําฝนและน้ําทายังคงที่ ทําใหประสบปญหาเกีย่วกับน้ําคอนขางมาก เชน ปญหาภยัแลง อุทกภยั    
น้ําเสีย และการแกงแยงน้ําในบางพื้นที่ ปญหาเหลานี้หากไมมีแนวทางแกไขที่มีประสิทธิภาพก็จะ
ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงจาํเปนตองมีการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและเปน
ที่ยอมรับมาใชในการแกปญหา ในกรณพีืน้ที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี แมปญหาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํายังไมถึงขั้นวิกฤตแตหากปลอยใหมกีารใชน้ําอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมมี
องคกรที่จะควบคุมดูแล ไมมีกฏกติกาในการใชทรัพยากรน้ํา หรือการอบรมเพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ลุมน้ําเขาใจและรวมกนับริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ คาดวาในเวลาอีกไม
นานวกิฤตการณดานทรัพยากรน้ําจะเกิดขึน้อยางแนนอน และจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของ
ไทย (พ.ศ. 2540) เปนรัฐธรรมนูญที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและ
ดูแลสิ่งแวดลอม มากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ ปญหาสําคัญจึงอยูที่วาประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการน้ําตามสิทธิที่มีอยูภายใตรัฐธรรมนูญดังกลาวมากนอยเพยีงใด การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําใหประชาชนมีสวนรวมคิดรวมแกไขดวย แตบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ ยงั
จํากัดอยูในวงแคบ สวนใหญจะมีสวนรวมในการประชมุ สัมมนา และแสดงความคิดเห็นเทานั้น 
ทําใหการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชนในทกุกระบวนการของการมีสวนรวมยังไมเปนจริง
ในปจจุบนั จากเหตดุังกลาวนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหรือไมอยางไร และมี
ปจจัยใดบางทีจ่ะเปนสวนชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประชาชนในเรื่องนี ้ 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
ลุมน้ําบางปะกง -ปราจีนบุรี 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรีุ 

1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและอปุสรรคการมีสวนรวมของประชาชนในของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ 
1.3.1 ทําใหเขาใจภาพรวมของระบบ หรือรูปแบบตางๆ ของการบริหารจัดการทรัพยากร 

น้ําในสภาพที่เปนอยู 
1.3.2 ทําใหเขาใจถึงความรบัผิดชอบ และการประสานงานของประชาชนเพื่อนําไปใชใน

กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตอยางตอเนื่อง 
1.3.3 ทําใหไดแนวทางในการบริหารและจดัการ หรือการพัฒนาทรัพยากรน้ําโดยอาศยั

การมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองของประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก 
1.3.4 ทําใหการใชทรัพยากรน้ําที่มีอยางจํากัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3.5 เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาประชาชนใหสามารถเขามามี

สวนรวมในการบริหารจัดการน้ําอยางเต็มศกัยภาพตอไป  
 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา  
 

ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี ้ เปนการศึกษาวิจัยจากเอกสาร และการศกึษาวจิัยภาคสนาม
ที่บริเวณลุมน้าํบางปะกงและปราจีนบุรี โดยเนนดานการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประชาชนในทองถ่ินบริเวณลุมน้ําบางปะกงและปราจนีบุรีเปนหลัก โดยแบง
ออกเปน 3 ดาน ไดแก 

    1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว ซ่ึงยกเวนอําเภออรัญประเทศ  อําเภอตาพระยา และกิ่งอําเภอ
โคกสูง ของจังหวัดสระแกว  
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    1.4.2 ขอบเขตดานประชากร  คือ ตัวแทนเกษตรกรระดับตําบลตําบลละ 2 คน ตาม
บัญชีรายช่ือที่อยูคณะทํางานระดับอําเภอ ทีไ่ดมีสวนรวมในโครงการจดัทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นทีลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี จากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในป พ.ศ. 2546 – 2547 จํานวน 456 คน 

    1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางประกงและปราจีนบุรี ถึงลักษณะการใช  การอนุรักษ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของประชาชนและระดบัและรูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการซึ่งมี
เนื้อหาดังนี ้

            1) การใชประโยชนจากทรัพยากรน้าํในลุมน้ําบางประกง-ปราจีนบุรี ของ
ประชาชนที่เปนการใชประโยชนทั้งเพื่อสวนรวมและเฉพาะตัว เพื่อใหไดขอมูลของปญหาที่ทําให
ลุมน้ําทั้งสองเกิดความเสื่อมโทรม 

            2) ศึกษาโดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเงื่อนไขนําไปสูการมสีวน
รวมของประชาชน 

            3) ระดบัของการมีสวนรวมในการดแูลรักษาลุมน้ําทั้งสองเพื่อใหการบริหาร
จัดการเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

            4) รูปแบบการมีสวนรวมในการจดัการฟนฟู พฒันา และดแูลรักษา เพื่อใหเกิด
การอนุรักษ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.5 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการทําวิทยานิพนธเร่ืองปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน  
               การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

 
1.6  สมมติฐานการวิจัย  
         

ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรีุ ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระยะทางจาก
แหลงน้ํา และกิจกรรมหลักที่ใชน้ําที่ตางกนัจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตางกัน 

 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ  
 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา หมายถึง การพัฒนา แกไขปญหา ฟนฟทูรัพยากรน้ําใน   
4 ดาน ประกอบดวย การจัดหาและพฒันาแหลงน้ํา การจัดการทรัพยากรน้ํา การแกไขปญหาน้ําทวม 
และการอนุรักษทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้าํ  

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาในการดําเนินงานตางๆ โดยการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมใชความคิดสรางสรรค ความรู

          ตัวแปรอิสระ 
- เพศ  
- อายุ   
- ระดับการศึกษา   
- อาชีพ   
- สถานภาพทางสังคม  
- รายได   
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว  
- ระยะทางจากแหลงน้ํา   
- กิจกรรมหลักที่ใชน้ํา 

                       ตัวแปรตาม 
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
- ศึกษาปญหาและสาเหต ุ
- วางแผนแกไขปญหา 
- การปฏิบัติตามแผน 
- ติดตามประเมนิผล 
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ความชํานาญแกไขปญหา การลงมือปฏิบัติรวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุน
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและผูที่เกี่ยวของดวยตนเองในทุกขั้นตอนของการมีสวนรวม  

ทรัพยากรน้ํา หมายถึง น้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ําที่เกิดจากการชลประทาน แลวนํา
น้ํามาใชในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา หมายถงึ การที่ประชาชน
เขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ รวมวางแผนแกไขปญหา รวมปฏิบัติตามแผน และ
รวมติดตามประเมินผล ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 


