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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 ในการศึกษาเรือ่งปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสาร แนวความคิด และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการศึกษา โดยแยกออกเปนประเด็นดังนี ้
 2.1 ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี 

2.2 แนวคดิเกีย่วกับการมีสวนรวมของประชาชน 
2.3 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 
2.4 แนวคดิเกีย่วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
2.5 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา 
2.6 สภาพปญหาและสาเหตขุองลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี 
2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของ  

 

2.1  ขอมูลท่ัวไปของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุร ี
          

2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต (สภาพภูมิประเทศ) 
ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ตามขอบเขตของคณะกรรมการการบริหารจัดการลุมน้ํา

ของกรมทรัพยากรน้ํา (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และบริษัท เทสโก จํากัด, 
2547, หนา 2) พื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรีนั้นเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีขอบเขตพ้ืนที่ดานตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศ ทิศ
เหนือติดตอกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาตปิาง
สีดากั้นเปนแนวเชื่อมตอ ดานตะวันออกติดตอกับพื้นที่ลุมน้ําโตนเลสาปในเขตจังหวัดสระแกว ซ่ึง
เช่ือมตอกับชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะที่ทางทิศใตติดกับลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ครอบคลุม
พื้นที่การบริหารจัดการ 4 จังหวัด ไดแก พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่บางสวนของจังหวัดสระแกว รวมกันประมาณ 18,500       ตาราง

กิโลเมตร (เกรียงไกร รัชดานุรักษ,  2540,  หนา 18) โดยตั้งอยูระหวางละติจูดที่ 13° 02′ ถึง        
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14° 30′ เหนือ และระหวางลองกิจูดที่ 100° 53′ ถึง 102° 55′ ตะวันออก (รุงกานต กฤษณามระ, 
2542, หนา 7) ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
       ทิศเหนือ   ติดตอกับ ลุมน้ํามูลและลุมน้ําปาสัก 
       ทิศใต    ติดตอกับ ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก 
       ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ลุมน้ําโตนเลสาป 
       ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ลุมน้ําเจาพระยา   

ดังแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี  ในตารางที่1 และภาพที่ 2 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเปนลูกคลื่นสลับกับ
พื้นที่ราบ มีคาระดับความสูงเฉลี่ยอยูตั้งแตชวง 1 เมตรระดับน้ําทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ถึง 
ประมาณ 850 ม.รทก. สวนใหญทางตอนบนของลุมน้ําเปนภูเขาสูงชันซึ่งอยูทางดานทิศเหนือและ
ทิศตะวันออกของพื้นที่ลุมน้ําแลวลาดเทลงมาทางทิศใตและทิศตะวันตกสภาพภูมิประเทศทาง    
ทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน สําหรับพื้นที่บริเวณ
ตอนกลางและดานทิศตะวันตกจากจังหวัดปราจีนบุรี มาตามแนวแมน้ําบางปะกงไปจนถึงปาก
แมน้ําบางปะกง และพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก มีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมไปจนจดกับแนวเขต
ลุมน้ําเจาพระยา ทําใหมีการเชื่อมตอของพื้นที่ราบลุมขนาดใหญระหวางพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงฝงขวา 
และพื้นที่ราบลุมน้ําเจาพระยาฝงซายบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราเชื่อมตอกับจังหวัดปทุมธานี โดย
สรุปแลวพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรีจะเปนที่ลุมเปนสวนใหญ รองลงมา ไดแก ที่ราบ       
ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลอนคลื่น และภูเขาสูง ตามลําดับ  

แมน้ําสายหลักที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ไดแก แมน้ํานครนายก 
 แมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ําบางปะกง ซ่ึงมีตนกําเนิดจากตนน้ําที่สําคัญ (กรมทรัพยากรน้ํา และ
บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด, 2546, หนา 11) คือ 
       1) แมน้ํานครนายก เกิดจากการรวมตัวกันของคลองที่สําคญั 3 คลอง คือ คลองทาลาด 
คลองวังตะไคร และคลองนางรอง ซ่ึงมีแหลงกําเนิดตนน้ําจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
       2) แมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของคลอง 3 คลองที่มีแหลงตนกําเนิด
ตางกันคือ คลองประจันตคาม มีแหลงตนน้ํากําเนิดจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ คลองหนุมานและ
คลองพระปรง มีแหลงตนกําเนิดน้ําจากอุทยานแหงชาติปางสีดา 
       3) แมน้ําบางปะกง เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ํานครนายก  
แมน้ําปราจีนบุรี และคลองทาลาด ซ่ึงรับน้ํามาจากทางเทือกเขาดานตะวันออกของลุมน้ํา 

ลําน้ําที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี สวนใหญมีตนกําเนิดจากเทือกเขา
ใหญทางตอนบนของลุมน้ํา และภูเขาตางๆ ทางตอนลางของลุมน้ํา ซ่ึงลุมน้ําสายหลักปราจีนบุรีมี
ลําน้ําสาขาคือ แมน้ําปราจีนบุรี และลําน้ําสาขาคลองพระสทึง ลําน้ําสาขาคลองพระปรง และลําน้ํา
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สาขาแมน้ําหนุมาน ซ่ึงแมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ําพระปรง กับแมน้ําหนุมาน 
ที่บานตลาดใหม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอําเภอ
กบินทรบุรี ผานอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอเมืองปราจนีบุรี และอําเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงรายละเอียดของแหลงที่มาของน้ําลุมน้ําหลักบางปะกง และปราจีนบุรีสามารถ
จําแนกลุมน้ําหลักดังกลาวออกเปนลุมน้ําสาขาได 8 ลุมน้ําสาขา ตามขอบเขตการบริหารจัดการลุม
น้ําของกรมทรัพยากรน้ํา (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และบริษัท เทสโก 
จํากัด, 2547, หนา 3)    
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ตาราง  1    รายละเอียดขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 

ลุมน้ําหลักปราจีนบุรี ลุมน้ําหลักบางปะกง จังหวัด/อําเภอ 
ลุมน้ํา
สาขา
คลอง
พระ
สทึง 

ลุมน้ํา
สาขา
คลอง
พระ
ปรง 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
หนุมาน 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
ปราจีนบุรี
สายหลัก
ตอนบน 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
ปราจีนบุรี
สายหลัก
ตอนลาง 

รวมลุม
น้ําหลัก
ปราจีน
บุรี 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
นคร 
นายก 

ลุมน้ํา
สาขา
คลอง
ทาลาด 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ําบาง
ปะกงสาย
หลัก 

รวมลุม
น้ําหลัก
บางปะ
กง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา           

อ.เมือง         / / 
อ.บางคลา        / / / 
อ.บางน้ําเปรี้ยว         / / 
อ.พนมสารคาม     / /  /  / 
อ.บางปะกง         / / 
อ.สนามชัยเขต        /  / 
อ.บานโพธิ์         / / 
อ.แปลงยาว         / / 
อ.ราชสาสน     / /  /  / 
อ.ทาตะเกียบ        /  / 
กิ่งอ.คลองเชื่อน         / / 

จังหวัดนครนายก           

อ.เมืองนครนายก       /   / 
อ.บานนา       /   / 
อ.องครักษ       /   / 
อ.ปากพลี     / / /   / 

จังหวัดปราจีนบุรี           

อ.เมือง     / /     
อ.กบินทรบุรี  / / /  /     
อ.บานสราง     / /   / / 
อ.ประจันตคาม   / /  /     
อ.ศรีมหาโพธิ    /  /     
อ.ศรีมโหสถ     / /     
อ.นาดี   /   /     

จังหวัดสระแกว           

อ.เมือง / / /   /     
อ.อรัญประเทศ           
อ.ตาพระยา           
อ.วัฒนานคร  /    /     
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ตาราง  1  (ตอ) รายละเอยีดขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี  
   
จังหวัด/อําเภอ ลุมน้ําหลักปราจีนบุรี ลุมน้ําหลักบางปะกง 
 ลุมน้ํา

สาขา
คลอง
พระ
สทึง 

ลุมน้ํา
สาขา
คลอง
พระ
ปรง 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
หนุมาน 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
ปราจีนบุรี
สายหลัก
ตอนบน 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
ปราจีนบุรี
สายหลัก
ตอนลาง 

รวมลุม
น้ําหลัก
ปราจีน
บุรี 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ํา
นคร 
นายก 

ลุมน้ํา
สาขา
คลอง
ทาลาด 

ลุมน้ํา
สาขา
แมน้ําบาง
ปะกงสาย
หลัก 

รวมลุม
น้ําหลัก
บางปะ
กง 

อ.วังน้ําเย็น /     /     
อ.คลองหาด /     /     
อ.เขาฉกรรจ /     /     
กิ่งอ.โคกสูง           
กิ่งอ.วังสมบูรณ /     /     

สรุปจํานวนหมูบาน 244 190 135 233 275 1077 378 178 421 977 

 

(ที่มา: บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส  จํากดั  และบริษัท เทสโกจํากัด,  2547,   หนา 17) 
 

 

ภาพ  2  การบริหารจัดการลุมน้ําสาขาของลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี 
(ที่มา :  บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และบริษัทเทสโก จํากัด,  2547,   หนา 6) 

ลุมน้ํา 
เจาพระยา 

ลุมน้ํา 
บางปะกง
สายหลัก 

ลุมน้ํานครนายก 

ลุมน้ําปราจีนบุรีสายหลัก 

ลุมน้ําคลองทาลาด 

ลุมน้ําคลองพระปรง 

ลุมน้ําแมน้ําหนุมาน 

ลุมน้ํา 
โตนเลสาป 
ตอนบน 

ลุมน้ําคลองพระสทึง 

พื้นที่บางสวนของลุมน้ํา
คลองหลวง 
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1) ลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง ประกอบดวย 4 อําเภอ และ1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอวังน้ําเย็น 
อําเภอคลองหาด อําเภอเขาฉกรรจ กิ่งอําเภอวังสมบูรณ และบางสวนของอําเภอเมืองจังหวัด
สระแกว มีพื้นที่ทั้งหมด 1,182,866 ไร อาณาเขตทิศเหนือติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรง ทิศ
ตะวันออกติดลุมน้ําสาขาโตนเลสาปตอนบนและประเทศกัมพูชา ทิศใตติดลุมน้ําหลักชายฝงทะเล
ตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุมน้ําสาขาคลองทาลาดและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลัก
ตอนบน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตาพลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรี ไหลผาน
เขตอําเภอวังน้ําเย็น เขตอําเภอเขาฉกรรจ และเขตอําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว ไหลมา
บรรจบกับคลองพระปรงที่ทาชาง ลําน้ํายอยที่สําคัญไดแก คลองพลอก คลองกะวัดกองใหญ คลอง
กัดตะนาวใหญ คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ และคลองวังจิก 

2) ลุมน้ําสาขาคลองพระปรง ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสระแกว และอําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว และบางสวนของอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 
1,820,940 ไร อาณาเขตดานทิศเหนือตดิลุมน้ําหลักมลู ทิศตะวนัออกติดลุมน้ําสาขาโตนเลสาป
ตอนบน ทิศใตติดลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง ทิศตะวันตกติดลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลกั
ตอนบนและลุมน้ําสาขาแมน้าํหนุมาน มีตนกําเนิดจากภูเขยีว เขาหวยชัน เขาขมิ้น เขาเขียว เขาอีดาง 
และเขาเทยีน มีทิศทางการไหลจากดานตะวันออกไปทางดานตะวันตก จากอําเภอวัฒนานครไปสู
อําเภอเมือง สระแกว คลองสายยอยทีไ่หลลงสูคลองพระปรง ไดแก คลองยาง คลองมนโท คลองทา
กระบาก คลองยายเมือง นอกจากนี้ยังมหีวยขนาดเล็กอีกหลายสายทีไ่หลลงสูคลองพระปรง เชน 
หวยชัน หวยเกลือ หวยไคร   

3) ลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน ครอบคลุมพื้นที่อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีบางสวนของ
อําเภอกบินทรบุรี และประจันตคาม จงัหวัดปราจีนบุรี และบางสวนของอําเภอเมืองสระแกว 
จังหวดัสระแกว พื้นที่ทั้งหมด 767,598 ไร อาณาเขตทิศเหนือติดลุมน้ําหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุม
น้ําสาขาคลองพระปรง ทิศใตติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรงและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลกั
ตอนบน ทิศตะวนัตกติดลุมน้ําสาขาแมน้าํปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาใน
เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดแกเทือกเขาสันกําแพง เขาเกือกมา ภูสามงาม เขาวาน และเขาใหญ 
ไหลผานอําเภอนาดีมาบรรจบกับแมน้ําพระปรงที่บานตลาดใหม อําเภอกบินทรบุรี จังหวดั
ปราจีนบุรี ลําน้ํายอยที่สําคญัไดแก หวยใสนอย ลําน้ําใสใหญ ลําพระยาธาร และหวยโสมง 

4) ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอ
กบินทรบุรี อําเภอประจนัตคาม และอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี พื้นที่ทั้งหมด1,753,800 
ไร อาณาเขตดานทิศเหนือติดลุมน้ําหลักมูลและลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน ทิศตะวันออกตดิลุมน้ํา
สาขาแมน้ําหนุมาน ลุมน้ําสาขาคลองพระปรง และลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง ทิศใตติดลุมน้ําสาขา
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คลองทาลาด และลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลกัตอนลาง ทศิตะวนัตกติดลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีสายหลักตอนลางและลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก 

5) ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนลางประกอบดวยอําเภอเมอืงปราจีนบุรี 
อําเภอบานสราง และอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบรีุ บางสวนของอําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก บางสวนของอําเภอพนมสารคามและราชสาสน จังหวดัฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ทั้งหมด 
619,253 ไร อาณาเขตดานทศิเหนือติดลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายกและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรี
สายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติดลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลกัตอนบน ทิศใตติดลุมน้ํา
สาขาคลองทาลาดและลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลัก และทิศตะวนัตกติดลุมน้ําสาขาแมน้ํา
บางปะกงสายหลักและลุมน้าํสาขาแมน้ํานครนายก 

6) ลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก ประกอบดวย 4 อําเภอ คอื อําเภอเมืองนครนายก อําเภอ
บานนา อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มพีื้นทีท่ั้งหมด 1,339,107 ไร อาณา
เขตดานทิศเหนือติดลุมน้ําหลักแมน้ําปาสกัและลุมน้ําหลักมูล ทิศตะวนัออกติดลุมน้าํสาขา 
แมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน และลุมน้ําสาขาแมน้าํปราจีนบุรีสายหลักตอนลาง ทิศใตติดลุมน้ํา
สาขาคลองทาลาดและลุมน้ําสาขาบางปะกงสายหลัก ทศิตะวนัตกติดลุมน้ําหลักเจาพระยา มีตน
กําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดแก เขาสูง เขาแกว เขาสามยอด และเขาเขยีว 
แมน้ํานครนายกไหลผานอําเภอเมืองนครนายก เขตอําเภอบานนา และเขตอําเภอองครักษ ไป
บรรจบกับแมน้ําบางปะกงทีอํ่าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกวา ปากน้ําโยธกา มีความยาว
ประมาณ 130 กิโลเมตร สวนลําน้ํายอยทีสํ่าคัญไดแก คลองนางรอง คลองวังตะไคร คลองแมน้ํา
บางปลากด คลองจมูกกลวง คลองเหมือง คลองสาริกา คลองหวยทราย และคลองบานนา 

7) ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ประกอบดวย 5 อําเภอ คือ อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนาม
ชัยเขต อําเภอราชสาสน อําเภอแปลงยาว และอําเภอทาตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ทั้งหมด 
2,223,013 ไร อาณาเขตทิศเหนือติดลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลกัตอนลาง และ   ลุมน้ําสาขา
แมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกตดิลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง ทิศใตติด ลุมน้ําหลัก
ชายฝงทะเลตะวันออก ทศิตะวันตกติดลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลัก มีตนกําเนดิจากการ
รวมตัวกันของคลองระบมและคลองสียัด และไหลออกสูแมน้ําบางปะกงที่บริเวณตําบลปากน้ํา 
อําเภอบางคลา จังหวดัฉะเชิงเทรา มีฝายที่สําคัญไดแก ฝายคลองทาลาด 

8) ลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลัก ประกอบดวย 6 อําเภอ และ 1 กิง่อําเภอ คือ อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบางคลา อําเภอบางปะกง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบานโพธิ์ อําเภอแปลง
ยาว และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และบางสวนของอําเภอบานสราง จังหวดั
ปราจีนบุรี มพีื้นที่ทั้งหมด 1,047,812 ไร อาณาเขตดานทิศเหนือติดลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก    
ทิศตะวนัออกติดลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนลาง และลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ทิศใต
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ติดลุมน้ําหลักชายฝงทะเลตะวันออกและอาวไทย ทิศตะวันตกติดลุมน้ําหลักเจาพระยา เกิดจากการ
รวมตัวกันของแมน้ํานครนายก กับแมน้ําปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน ที่ตําบลบางแตน อําเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบรีุ ไหลผานมาจากทิศเหนือผานที่ราบต่ําตอนกลางและไหลผานตอนลาง
ลงสูทิศใต และออกสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก      
แมน้ํานครนายก และคลองทาลาด  
  

2.1.2  สภาพธรณีวิทยา 
        1) สภาพธรณีวิทยาลุมน้ําบางปะกง 
              ลุมน้ําบางปะกงสามารถแบงสภาพธรณีวิทยาตามลักษณะภูมิประเทศได 4 
ลักษณะคือ ดานทิศเหนือของลุมน้ําประกอบดวยเทือกเขาสันกําแพงซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสูงโคราช 
สวนมากจะรองรับดวยหินทรายหนาและสอดแทรกดวยหินตะกอนชุดโคราชซึ่งมีอายุระหวางยุค   
จูลาสสิก (Jurassic) ถึงยุคเทอเทยีรี (Tertiary) ทางทิศใตที่เปนเนินเขาสูงชัน ตนไมถูกทําลาย และ
เขาเตี้ยกระจายอยูทั่วไป พื้นที่สวนนี้สวนใหญจะรองรับดวยหินทรายและหินปูนชุดราชบุรี หิน
ทราย และซิสท (Schist) ชุดทุงสงและชุดตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีหินอัคนีเปนจํานวนมาก ทางทิศ
ตะวันตกเปนที่ราบกวางใหญที่เกิดจากตะกอนของลําน้ํา ประกอบดวยที่ราบเจาพระยา ดาน
ตะวันออก ที่ราบลุมนี้รองรับดวยตะกอนดินเหนียว ทราย ทรายผสม กรวดหนา และบางครั้งมี
น้ําเค็มซึมลุกลํ้าเขามาถึงชั้นดินตะกอนนี้ และทางดานตะวันออกของลุมน้ําพื้นที่ราบลุมและที่ราบ
เปนชั้นๆ ระหวางแมน้ํา เปนพื้นโคงขึ้นโคงลงรองรับดวย ดิน กรวด ทราย ที่ตกตะกอนคอนขางตื้น
ที่อายุระหวางยุค พีสโตเซนท (Pleistocene) ถึง รีเซนท (Recent)  

      2) สภาพธรณีวิทยาลุมน้ําปราจีนบุรี 
            ลุมน้ําปราจีนบุรีสามารถแบงสภาพธรณีวิทยาตามลักษณะภูมิประเทศได 4 
ลักษณะเชนกัน คือ ดานทิศเหนือของลุมน้ําประกอบดวยเทือกเขาบนที่ราบสูงโคราชที่เรียกกัน
ทั่วไปวาทิวเขาสันกําแพง ลักษณะธรณีวิทยาเปนภูเขาสูงตามแนวสันปนน้ํา พื้นที่สวนมากรองรับ
ดวยช้ันหินทรายและมีหินตะกอนชุดโคราชซึ่งมีอายุระหวางยุคจูลาสสิก  ถึงยุคเทอรเทียรี  สวนทาง
ใตเปนเนินเขา เขาเตี้ย และเทือกเขาติดตอกันไมยาวนัก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลุมและที่ราบเปนชั้นๆ 
ระหวางแมน้ํา เปนหินปูนชุดราชบุรีและชุดทุงสงซ่ึงมีอายุระหวางยุคพรีแคมเบรียม (Pre-
Cambrain) ถึงยุค เพอรเมี่ยน (Permian) สวนบริเวณภูเขาจะมีหินตะกอนชุดราชบุรีและชุดแกง
กระจายมีอายุระหวาง เพอรเมี่ยน ถึง คารโบนิเฟอรรัส (Carboniferous) นอกจากนี้ยังมีหินอัคนีมี
อายุระหวางยุค คารโบนิเฟอรรัส  ถึงยุค ไทรสิก (Triassic) อยูทั่วไป พื้นที่ราบดานตะวันตกของลุม
น้ําซ่ึงเกิดจากการทับถมของตะกอนจากแมน้ํา รองรับดวยดินเหนียว ทราย ทรายผสมกรวดหนา มี
อายุระหวางกอนเทอรเทียรี (Upper Tertiary) ถึงยุคหลังพีอีสโตเซนท (Post Pleistocene)  และ
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ทางดานตะวันออกของลุมน้ําเปนที่ราบกวางและที่ลุมระหวางเสนน้ํารองรับดวย ดิน กรวด ทราย ที่
ตกตะกอนคอนขางตื้นมีอายุระหวางยุค พีสโตเซนท  ถึง รีเซนท  
 

2.1.3  สถาพภูมิอากาศ 
       จากรายงานของกรมทรัพยากรน้ํา และบริษัทแอสดีคอน คอรเปอเรชั่น จํากัด (2546, 

หนา 11) วาสภาพภูมิอากาศภายในเขตพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ที่กรมทรัพยากรน้ําได
ทําการรวบรวมจากสถิติขอมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
จํานวน 4  สถานี ไดแก สถานีตรวจอากาศปราจีนบุรี กบินทรบุรี อรัญประเทศและสระแกว (สถิติ
ชวงป พ.ศ. 2514-2543)  และจากแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานระดับตําบลของลุมน้ําบางปะกงและ
ปราจีนบุรี รายงานวาในเขตพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรีทั้งหมดมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
ประมาณ 22.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 34.4 องศาเซลเซียส โดยมีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 1,661.2 มิลลิเมตรตอป และมีอัตราการระเหยเฉลี่ยตลอดทั้งป
ประมาณ 1,673.0 มิลลิเมตรตอป จังหวัดที่มีฝนตกเฉลี่ยสูงสุด ไดแก จังหวัดนครนายก โดยมีฝนตก
เฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ  1,836.9 มม.ตอป รองลงมาไดแก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและสระแกว 
โดยมีฝนตกเฉลี่ยเทากับ 1,768.5  1,599.3  และ 1,440.2  มม.ตอป ตามลําดับ 

จังหวัดที่มีอัตราการระเหยเฉลี่ยตลอดทั้งปสูงที่สุด ไดแก ปราจีนบุรี ซ่ึงมีอัตราการระเหย
เทากับ 1,690.4 มม.ตอป รองลงมาไดแก สระแกว ฉะเชิงเทราและนครนายก โดยมีอัตราระเหย
เฉลี่ยเทากับ  1,685.3  1,671.1 และ 1,645.3 มม.ตอป ตามลําดับ ฤดูกาลโดยเฉลี่ยฤดูฝนจะเริ่ม
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และฤดูแลงเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายนของทุกป 

ปริมาณน้ําฝนที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีวัดน้ําฝนในพืน้ทีลุ่ม
น้ําบางปะกงและปราจีนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 112 สถานี สรุปวา ลุมน้ําบางปะกงมีคาเฉลี่ยปริมาณฝน
ตอปเทากับ 1,334 มิลลิเมตร สวนลุมน้ําปราจีนบุรีมีคาเฉลี่ยปริมาณฝนตอปเทากับ 1,499 มิลลิเมตร 

 
2.1.4  ประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

           จากขอมูลประชากรเดือนธันวาคม ป 2544 ซ่ึงสํารวจโดยกรมปกครอง (2545; อางถึง
ในบริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และบริษัท เทสโก จํากัด, 2547, หนา 53) 
สามารถสรุปไดวา ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี มีจํานวน 1.88 ลานคน
สภาพครัวเรือนและประชากรภายในเขตลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี 4 จังหวัด ซ่ึงครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  นครนายก ปราจีนบุรีและสระแกว  มีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 466,621 
ครัวเรือน โดยเฉลี่ยมีประชากร 4.1 คนตอครัวเรือน จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรมากที่สุด  ซ่ึงมี
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จํานวนประชากรทั้งส้ินประมาณรอยละ 33.9 รองลงมาไดแก สระแกว ปราจีนบุรี และนครนายก 
โดยมีจํานวนประชากรรอยละ 29.0, 23.7 และ 13.4 ตามลําดับ  

สําหรับจังหวัดที่มีประชากรตอครัวเรือนมากที่สุดไดแก จังหวัดสระแกว คือ มีประชากร 
4.3 คนตอครัวเรือน รองลงมาไดแก นครนายก ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีประชากรตอ
ครัวเรือน  4.1, 4.0 และ 3.8 คนตอครัวเรือน ตามลําดับ 

จังหวดัที่มีประชากรตอพื้นที่เฉลี่ยมากที่สุด ไดแก จังหวดันครนายก คอื มีประชากรเฉลี่ย 
121 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว คือ มีประชากรตอ 
พื้นที่เทากับ 118, 91 และ 77 คนตอตารางกิโลเมตร ตามลําดับ  

ที่ดิน ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรีุ ใน 8 ลุมน้ํายอย ไดแก ลุมน้ํายอยแมน้ํา
นครนายก ลุมน้ํายอยแมน้ําบางปะกงสายหลัก ลุมน้ํายอยคลองทาลาด ลุมน้ํายอยแมน้ําปราจีนบุรี
ตอนบน ลุมน้าํยอยแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง ลุมน้ํายอยแมน้ําหนุมาน ลุมน้ํายอยคลองพระปรง และ
ลุมน้ํายอยคลองพระสทึง จากขอมูลการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในป พ.ศ. 2543-2544 ไดสรุป
การใชที่ดินออกเปน 7 ประเภทใหญๆ ดังนี้  

            1. พื้นที่อยูอาศัย ไดแก พื้นทีต่ั้งของจังหวดั อําเภอ ชุมชน ยานการคา หมูบาน 
สถานที่ราชการตางๆ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

            2. พื้นที่การเกษตร สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก พืน้ที่นา/ พื้นที่ปลูกพืช
ไร/ พื้นที่สวนผลไม 

            3. พื้นที่ปศุสัตว ไดแก ฟารมเล้ียงสุกร ฟารมเล้ียงไก 
            4. พื้นที่การประมง ไดแก บอเล้ียงปลา เล้ียงกุง และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
            5. พื้นที่ปา ไดแก พืน้ที่ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ สวนปา ปาชายเลน ปาไผ และ

ปาเสื่อมโทรม 
            6. พื้นที่อ่ืนๆ ไดแก นาเกลือ ทุงหญา ทุงหญาสลับไมพุมเตี้ย 
            7. พื้นที่น้ํา ไดแกแหลงน้ําตางๆ และพื้นที่ลุมชื้นแฉะ 
ในพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณ 18,500 ตารางกิโลเมตร สภาพการใชที่ดินสวน

ใหญขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ ในพื้นที่ราบลุมมีน้ําทวมขังในฤดูฝนและสวนใหญเปนพื้นที่
ชลประทานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของพื้นที่ ซ่ึงจะทําการปลูกขาวแบบนาดํา และแบบนา
ขาวฟางลอย เนื่องจากมีน้ําขังลึกและขังนาน พื้นที่นาขาวมีพื้นที่รวมกันประมาณ 33 เปอรเซ็นต
ของพื้นที่ สําหรับพื้นที่สูงขึ้นมาจากที่ราบลุม เปนที่ดอนสภาพดินมีการระบายน้ําดี ซ่ึงพบใน
บริเวณตอนกลางของพื้นที่จะใชเปนที่ปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตนอื่นๆ พืชไรที่ปลูก ไดแก มัน
สําปะหลัง ขาวโพด และออย สําหรับพื้นที่ปลูกพืชไรมีประมาณ 23 เปอรเซ็นตของพื้นที่ พื้นที่ปลูก
ไมผลและไมยืนตนมีประมาณ 3 เปอรเซ็นตของพื้นที่ และเปนพื้นที่ทุงหญา 1 เปอรเซ็นตเนื่องจาก
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ดินเปนดินทรายจัดหรือดินตื้นไมสามารถใชเพาะปลูกพืชได สําหรับพื้นที่ทางดานทิศเหนือและทิศ
ใตเปนแนวยาว พื้นที่สวนใหญมีความลาดชันคอนขางสูงจนถึงเปนพื้นที่ภูเขาดิน ไมเหมาะสมตอ
การเกษตร พื้นที่จะปกคลุมดวยพื้นที่ปาไมและปาเสื่อมโทรม ซ่ึงพื้นที่ปาไมมีอยูประมาณ 21
เปอรเซ็นต และพื้นที่ปาเสื่อมโทรม 2 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่เหลือจะเปนการใช
ประโยชนที่ดินอื่นๆ 

ขาวเปนพืชทีป่ลูกมากที่สุดในพื้นที่ลุมน้ํา ประกอบดวยขาวนาปและขาวนาปรัง การปลูก
ขาวทั้งสองประเภทจะใชพื้นที่เดียวกัน โดยขาวนาปเปนขาวที่ปลูกในฤดูฝน ดังนั้นจึงมีการใชพืน้ที่
อยางกวางขวางมาก สวนขาวนาปรังเปนขาวปลูกในฤดูแลงในพื้นทีท่ี่มีน้ําชลประทาน พื้นที่ปลูก
ขาวนาปรังจะเปนพื้นที่เดียวกับนาป มีพื้นที่ขนาดเล็กกวาพื้นที่ปลูกขาวนาปมาก  

ภายในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีสภาพการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
รวม  71,484 ครัวเรือน และขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก 1,194,770 ไร ระดับความขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค  โดยท่ัวไปขาดแคลนนอยประมาณ 37.0 เปอรเซ็นต ขาดแคลนปานกลาง 
49.3 เปอรเซ็นต   และขาดแคลนมาก 13.7 เปอรเซ็นต  สําหรับการขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
ขาดแคลนนอยประมาณ 26.2 เปอรเซ็นต  ขาดแคลนปานกลาง 55.1 เปอรเซ็นต  และขาดแคลนมาก 
18.7 เปอรเซ็นต 

สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (อินเทอรเน็ต, 2548) รายงานวา
สภาพเศรษฐกจิและสังคมของประชากรในเขตพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ซ่ึงตามขอบเขต
ระบบลุมน้ํา ประกอบดวย ลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรี และถาแบงตามขอบเขตการ
ปกครองประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว มีรายไดเฉลี่ยตอคน
ของประชากรแยกตามจังหวดัพบวา จังหวดัฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว เทากับ 
89,746  53,599 39,582  และ 34,640 บาทตอคนตอป ตามลําดับ   

 

2.1.5  สภาพความตองการใชน้ําและทรัพยากรน้ําภายในลุมน้ํา 
           สภาพการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี สามารถ

จําแนกความตองการออกเปน 7 ประเภท (บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยรคอนซัลแท็นส  จํากัด และ
บริษัท เทสโก จํากัด, 2547, หนา 1)  คือ 

       1)  การใชน้ําดานการเกษตร ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร จะขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิ อ ากาศและป จจั ยที่ เ กี่ ย วข อง  อันได แก  ปริมาณฝน  อัตราการคายระ เหยของพืช 
(Evapotanspiration) อัตราการซึมของดิน และลักษณะสมบัติของดินที่ใชในการเพาะปลูก โดยมี
ลักษณะความสัมพันธที่จะมีผลตอความตองการน้ําของพืช (กรมชลประทาน, อินเทอรเน็ต, 2547) 
จากการประเมินความตองการน้ําเพื่อการเกษตรดวยแบบจําลองความตองการใชน้ํา Water Used 
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Study Model (WUSMO) สามารถแจกแจงความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรทั้งในและนอกเขต
ชลประทานในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงประมาณ 3,147.19 ลานลูกบาศกเมตร และพื้นที่ลุมน้ํา
ปราจีนบุรีประมาณ 3,919.25 ลานลูกบาศกเมตร (บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยรคอนซัลแท็นส  จํากดั 
และบริษัท เทสโก จํากัด, 2547,  หนา 6) 

       2) การใชน้ําดานการอุปโภคบริโภค การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ลุมน้ํา
นอกจากจะใชจากระบบประปาแลวบางสวนยังตองอาศัยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําฝน      
ในการประเมินความตองการน้ําอุปโภคบริโภคจะแบงตามลักษณะของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําซึ่ง
แบงเปน 2 ประเภท คือ ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลสัมประสิทธิ์การใช
น้ําจากขอมูลการจายน้ําของการประปาตางๆ มีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยของชุมชนชนบท 68 ลิตรตอคน
ตอวัน และชุมชนเมืองประมาณ 196 ลิตรตอคนตอวัน และจะเพิ่มเปน 100 และ 256 ลิตรตอคนตอ
วัน ตามลําดับในป พ.ศ. 2567 (บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยรคอนซัลแท็นส  จํากัด และบริษัท เทส
โก จํากัด, 2547,  หนา 21) 

      3) การใชน้ําดานอุตสาหกรรม สภาพของอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําจะมีอยู 2 
ลักษณะ คือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่กระจายตัวอยูตามพื้นที่ตางๆ และอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูตามทางหลวงแผนดินสายสําคัญๆ เชน ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304  ซ่ึงมีลักษณะการใชน้ําที่แตกตางกัน โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งกระจาย
ตัวอยูบางสวนจะใชน้ําจากการประปาหรือผลิตเอง สวนนิคมอุตสาหกรรมจะทําการผลิตน้ําประปา
เองและสงจายไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูภายในนิคมฯ ในการประมาณความตองการน้ํา
ประมาณจากอัตราการใชน้ําของโรงงานแตละประเภท จํานวนและประเภทของโรงงาน จํานวนวัน
ทํางานประเมินที่ 300 วันตอป อัตราการเพิ่มของความตองการน้ําประเมินบนพื้นฐานของอตัราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมรอยละ 1.5 ตอป  (กรมชลประทาน, อินเทอรเน็ต, 2547) จากศึกษาของ
บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยรคอนซัลแท็นส  จํากัด และบริษัท เทสโก จํากัด (2547, หนา 24) พบวา 
ความตองการน้ําดานการอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
19 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในปพ.ศ. 2544 เปน 26 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในป พ.ศ. 2567  

       4) การใชน้ําดานการปศุสัตว ความตองการน้ําดานการปศุสัตวในพื้นที่ลุมน้ําศึกษา
สวนใหญจะเปนการเลี้ยงสุกรและไก ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ความตองการน้ําในป พ.ศ. 2544 
ประมาณ 5.1 ลานลูกบาศกเมตรตอป และจะเพิ่มเปน 22.6 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในป พ.ศ. 2567 

       5) การใชน้ําดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญจะเปนการเลี้ยง
กุงกุลาดําในบริเวณริมแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประเมินความตองการใชน้ําดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดฉะเชิงเทรามีความตองการมากที่สุดคือประมาณ 480 ลานลูกบาศกเมตรตอ
ป คิดเปนรอยละ 71 ของความตองการน้ําดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเขตพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงและ
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ปราจีนบุรี และแตละลุมน้ําสาขามีความตองการน้ําดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแตกตางกัน โดยลําดับ
ลุมน้ําสาขาที่ตองการมากที่สุดไปหานอยที่สุด คือ ลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลัก ลุมน้ําสาขา
แมน้ําปราจีนบุรีสายหลัก  และลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก  และคาดวาอัตราการใชน้ําในอนาคต  
ถาไมมีมาตรการใดๆ เกิดขึ้น ความตองการน้ําดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอนาคตยังคงเทากับใน
ปจจุบัน (บริษัทโปรเกรสเทคโนโลยรคอนซัลแท็นส  จํากัด และบริษัท เทสโก จํากัด, 2547, หนา 
29) 

      6) การใชน้ําดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ําสามารถจําแนกไดเปน
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การประเมินความตองการน้ําดาน
การทองเที่ยวในปจจุบัน มีความตองการประมาณ 1.49 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีปริมาณความตองการน้ําดานการทองเที่ยวมากที่สุด คือประมาณ 0.85 ลานลูกบาศก
เมตรตอป คิดเปนรอยละ 62 ของความตองการน้ําดานการทองเที่ยวในพื้นที่ลุมน้ํา และจะเพิ่มเปน 
2.8  ลานลูกบาศกเมตรตอป ในป พ.ศ. 2567 

      7) การใชน้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศนและผลักดันน้ําเค็ม เนื่องจากลุมน้ําบางปะกง
เปนลุมน้ําที่ไดรับอทิธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเล ซ่ึงปจจุบันมีการกอสรางเขื่อนทดน้ําบางปะกง
ที่บริเวณอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อควบคุมการรุกตัวของน้ําเค็ม จากการศึกษาโครงการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการแกไขผลกระทบดานชลศาสตรและการกัดเซาะตลิ่งอันเนื่องจากเขื่อนทดน้ําบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน (2547, หนา 27) สรุปไดวา หากตองการรักษาคาความ
เค็ม 1 ppt ไวที่สถานีสูบน้ําเหนือเขื่อนประมาณ 60 วัน (ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ) จะ
ตองการปริมาณน้ํา 197 ลานลูกบาศกเมตร 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวมของประชาชน 
      

ในปจจุบนัแนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวมของประชาชนมมีิติที่หลากหลายขึ้น ซ่ึงใน    
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 56 และ 59 ไดแสดงไวดังนี ้
  มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิ์อนุรักษหรือฟนฟจูารีต
ประเพณภีูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมใน
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยนื ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
  มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชมุชนในการบํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการคุมครอง สงเสริม และ
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกดิ
อันตรายตอสุขภาพอนามยั สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชวีิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    การดําเนินโครงการหรือกจิกรรมที่อาจกอใหเกดิผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศกึษาและประเมนิผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทัง้
ไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดม 
ศึกษาที่จดัการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญตัิ 
    สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐ เพื่อใหปฎิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ยอมไดรับความคุมครอง 
    มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได
เสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
     แนวคิดการมีสวนรวมจัดไดวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญที่หนวยงานตางๆได
นํามาใชในการพัฒนาในดานตางๆ ซ่ึงกระแสแนวคิดการมีสวนรวมไดถูกกลาวถึงในการประชุม
ดานการมีงานทําของโลกเมื่อป พ.ศ. 2519 ซ่ึงไดแยกแยะเรื่องของความจําเปนพื้นฐานและบทบาท
ที่สําคัญของการมีสวนรวมเปนกลวิธีสําคัญในการพัฒนา (อานันท กาญจนพันธ, 2544, หนา 156)  
ซ่ึงหลังจากการประชุมในครั้งนั้นกระแสแนวคิดการมีสวนรวมไดถูกนํามาใชเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาในดานตางๆเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาชนบท ดังจะ
เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเร่ิมเนนในเรื่องของการพัฒนาคน โดยเนนที่คน
เปนศนูยกลางการพัฒนาซึ่งเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะเห็นได
วาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นจะเนนความสําคัญของการพัฒนาโดยประชาชน 
ประชาชนตองมีสวนรวมในกิจกรรมและกระบวนการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองไดเสรี ซ่ึงการ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนเปนเสมือนการเพิ่มพลังศักยภาพ ซ่ึงหมายความถึง การที่
ประชาชนมีศักยภาพและอยูในสถานะที่จะเลือกดําเนินชีวิตตนไดอยางเสรีตามตองการ (ชาติชาย ณ 
เชียงใหม, 2543, หนา 57-58) 
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  คําวา การมีสวนรวม (Participation) นั้นเปนคําที่ไดยินกันมาเปนเวลานานและยังใชเปน
แนวทางการพัฒนาในปจจุบันอีกดวย ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการมีสวนรวม
ไวดังนี้ 

     ทวีวงศ ศรีบุรี (2539, หนา 100) ไดระบุวา การมีสวนรวมหมายถึง การเปดโอกาสให
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมประชาชนหรือประชาชน ไดมีโอกาสรวมรับรูขาวสาร รับฟง 
และรวมแสดงความคิดเหน็ในรูปแบบตางๆตอการเตรียมการโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกดิขึ้น 

     สํานักงานคณะกรรมการการวิจยัแหงชาติ (2537, หนา 17) ไดใหความหมายวา การมี
สวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการ
ใช การกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพตาม
ความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชกิของสังคม ซ่ึงในการมีสวนรวมนั้นประชาชนได
พัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสนิใจในการกําหนดวิถีชีวิตของตนอยาง
เปนตัวของตวัเอง 

    บุญชัย เกดิปญญาวัฒน (2535, หนา 39) กลาวถึง แนวคิดการมีสวนรวมที่จะทําการ
พัฒนาครอบครัว กลุมละแวกบาน ชมุชน และสังคม ใหมีการพัฒนาชีวิตความเปนอยูให
เจริญกาวหนานั้น เกดิจากแนวความคดิสําคัญ 3 ประการ ไดแก 
       1) ความสนใจและหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจ ความหวงกังวลสวน
บุคคลซึ่งบังเอิญพองตองกัน กลายเปนความสนใจ และหวงกังวลรวมกนัของสวนรวม 
      2) ความเดอืดรอนและความไมพึงพอใจรวมกนัที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนัน้ผลักดัน
ใหมุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทํารวมกัน 
      3) การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนในทิศทางทีพ่ึงปรารถนา การ
ตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรนุแรงมากพอที่จะตอบสนองตอความคิดเห็นของคนสวนใหญที่
เกี่ยวของกับกจิกรรมนั้น 
 นิรันดร จงวุฒเิวศย (2527, หนา 183-186) กลาววา การมีสวนรวมหมายถึง การเกีย่วของ
ทางจิตและอารมณ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งตอสถานการณของกลุม 
(group situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดงักลาวเปนเหตุเราใหกระทํา (contribution) เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายของกลุมนั้น ทําใหเกดิความรูสึกรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย นอกจากนี้ยังกลาวถึง
เงื่อนไขของการมีสวนรวมวามีอยางนอย 3 ประการ คือ 1) ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม 
2) ประชาชนตองสามารถที่จะมีสวนรวม และ3) ประชาชนตองเต็มใจทีจ่ะมีสวนรวม 
  เสนห จามรกิ (2523, หนา43) ใหความหมายโดยมองถึงผลของการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมของชาวชนบทวาเปนกระบวนการเรียนรูซ่ึงกัน
และกันของทกุฝาย และยังเปนการปูพืน้ฐานที่มั่นคงสําหรับวิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเอง
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ของทองถ่ินไดในบั้นปลาย และไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของประชาชนวาเริ่มจาก
การเขารวมกิจกรรมที่แตละคนมีผลประโยชนที่เกีย่วของและสนใจเปนเรื่องๆไป อยางเชนในเรื่อง
การสรางแหลงเก็บกักน้ําฝน การศึกษาการสาธารณสุข เปนตน ขอสําคัญกิจกรรมเหลานี้ตอง
สัมพันธกับปญหาและความตองการของชาวบาน 
  ปรัชญา เวสารัชช (2528, หนา 58) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินและชนบทวาหมายถึง การที่ประชาชน หรือชุมชน หรือองคกรประชาชน ไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานพฒันาทองถ่ินและชนบทในขัน้ตอนหนึ่งหรอืทุกขั้นตอน ในรูปของการ
ตัดสินใจในการกําหนดชวีิตของตน โดยมจีุดมุงหมายเพือ่ที่จะพัฒนาหรือยกระดับขดีความสามารถ
ของตนในการจัดการเกี่ยวกบัทรัพยากร และปจจยัการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในทกุๆดาน ของตนที่เปนอยูใหดีขึ้นกวาเดิม 
   ขวัญชัย วงศนิติกร (2532, หนา 18) ไดใหคําจํากดัความเกีย่วกบัการมีสวนรวมวา 
ประกอบดวย 3 มิติ กลาวคอื มิติที่หนึ่ง ไดแก การมีสวนรวมในการตดัสินใจวาควรทํา และจะทํา
อยางไร มิตทิี่สอง ไดแก การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา และลงมือปฏิบัติการตามที่ได
ตัดสินใจ สวนมิติที่สามไดแก การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกดิจากการดําเนินงาน
และในการประเมินผล 
    ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543, หนา 138-139) ใหความหมายของการมีสวนรวมวามี  2
ลักษณะ คือ 
         1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการพฒันาตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการ การ
ติดตามประเมนิผล รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกดิขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาว
จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน 
        2) การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
              (1) การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและ
การกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
          (2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมี
บทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เพื่อให
ภูมิภาคมีลักษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการจัดสรร
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ทรัพยากรอยูในมาตรฐานเดียวกันโดยประชาชนสามารถตรวจสอบได อาจกลาวไดวาเปนการคืน
อํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 
    อุนตา นพคุณ (2528, หนา 119) เสนอวา การมีสวนรวมของประชาชนในระดับ
รูปธรรม หมายถึง การที่ชาวบานไดใหแรงงาน เวลา และวัสดุในการพัฒนาชุมชน สวนความหมาย
ในระดับนามธรรมนั้น คือ การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของการชี้นําตนเอง มโนภาพแหง
ตน ความมีอิสระในการกําหนดวิถีแหงตน และความรูสึกผูกพันธ รับผิดชอบตอสวนรวม 
   ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526, หนา 20) ใหความเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและ
รวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถทําใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหาและนาํมาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนที่
ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วา มนุษยทกุคนตางมีความ     
ปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และเปนที่ยอมรับของ
ผูอ่ืน พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกนัตองยอมรับความจริงที่วามนษุยนั้น
สามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะที่ถูกตอง 
   เจริญ ภัสระ (2540, หนา 38) ไดกลาวถึง ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
ไว 4 ประการ คือ  
         1) การที่กลุมประชาชน หรือขบวนการของประชาชน ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมา
เปนผูอยูในวงการนอกระบบราชการ ไดเพิ่มความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบัน
ตางๆตามภาวะสังคมที่เปนอยู 

        2) การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช การกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารง
ชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม การมีสวนรวม
ของประชาชน ไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนด
ชีวิตของตนเอง 
         3) กระบวนการที่ประชาชนเขามามสีวนรวม เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวม
คิด รวมตัดสินใจ แกไขปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรู ความชํานาญ รวมกับ
การใชวิทยาการที่เหมาะสม สนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกร และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
       4) กระบวนการที่ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับโอกาส และใชโอกาสที่ไดรับ
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด แสดงออกซึ่งส่ิงที่เขามี แสดงออกซึ่งส่ิงที่เขาตองการ แสดงออกซึ่ง
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ปญหาที่กําลังเผชิญ แสดงวิธีการแกปญหา และลงมือปฏิบัติโดยการชวยเหลือของหนวยงาน
ภายนอกนอยที่สุด 
  ประสาน ตังสิกบุตร (2541, หนา 79) กลาวถึงการพัฒนาแนวใหมเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพราะในการพฒันาใดๆ จะมีผูที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนา โดยเฉพาะเจาของ
โครงการ ในขณะเดียวกนัก็มผูีไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากโครงการ ทั้งในระหวาง
การกอสรางโครงการหรือระหวางดําเนินการอยู ทําอยางไรผูเสียหายเหลานี้จะถูกหรือเปนผูมีสวน
ไดสวนเสยีของโครงการ เปนผูที่โครงการจะตองชดเชยประโยชนที่ตนเองไดจากโครงการ ใหผูที่
ไดรับความทกุขจากโครงการใหอยูอยางเปนสุข และไดรับประโยชนจากโครงการเชนเดยีวกนั 
ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสรางความเปนธรรม เปนการกระจายความสุขของคนใน
สังคมรวมกัน ทุกคนในสังคมรวมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทาํลงไปรวมกัน มีความเสมอ
ภาคในการอยูรวมกันในสังคมใหความเปนประชาธิปไตยเปนพืน้ฐานสําคัญของการอยูรวมกัน 
ตองละเลิกการมีความคิดแบบราชการศักดินาเปนนายประชาชนสั่งอะไรก็ตองทําตาม และเหน็
ประชาชนทั่วไปเปนขี้ขาของรัฐใหหมดสิ้นไป  
  ไพรัตน เตชะรินทร (2527, หนา 6-8) กลาววา การที่จะดําเนินงานกับชาวบานตองใช
หลักการใหชาวบานพึ่งตนเอง และเขามามสีวนรวมโดยเปนการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมทาํ
การทํานุบํารุง มากกวาการมีสวนรวมสมทบในรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงในการดําเนนิการเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนานัน้ มีหลักการและแนวทางดังตอไปนี ้

          1) ตองยึดหลักความตองการและปญหาของประชาชนเปนจดุเริ่มตนของกิจกรรมที่
จะนําไปใหประชาชนเปนเรื่องใหมที่ตองใชเวลาในการกระตุน เรงเราความสนใจ ใหความรูความ
เขาใจจนประชาชนยอมรับความจําเปนและประโยชนในการจัดทํากิจกรรมเหลานั้น 

      2) กิจกรรมตองดําเนินการในลักษณะกลุมเพื่อสรางพลังกลุมในการรับผิดชอบ
รวมกัน สรางความสัมพันธรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม ปลูกฝงทัศนะและพฤติกรรมที่เห็นแก
สวนรวม ทํางานเสียสละเพือ่ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 

       3) แนวทางการพัฒนากจิกรรมตางๆในชุมชนตองคํานึงถึงขีดความสามารถของ
ประชาชนที่รับดําเนินการตอไปไดโดยไมตองพึ่งพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกตองไม
ทุมเทในลักษณะการใหเปลาโดยสิ้นเชิง ตองทําใหประชาชนเกิดความสํานึกเปนเจาของกิจกรรม
และตองสามารถทําตอไปเองไดเมื่อการชวยเหลือภายนอกสิ้นสุด การชวยตนเอง และการพึ่งพา
ตนเองเปนหลักสําคัญที่ตองเริ่มตั้งแตตน 

      4) กิจกรรมการพัฒนาที่นาํเขาไปในชุมชนตองสอดคลองกับสภาพแวดลอม ความ
พรอมรับของชุมชน ซ่ึงรวมถึงการใชทรัพยากรชุมชน การสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน 
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        5) การเริ่มตนกิจกรรมตองอาศัยผูนําชมุชน ซ่ึงหมายถึงผูนําธรรมชาติที่ชาวบาน
เคารพนับถือ ผูนําทางศาสนา ผูที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งจากทางราชการเพื่อเปนผูบุกเบิกและ
ชักนําชาวบานตอไป ผูนําชุมชนโดยทัว่ไปสามารถปรับทัศนะและยอมรับสิ่งใหมๆไดรวดเร็วและ
เปนผูที่ชาวบานมีความศรัทธาในตัวอยูแลว การเริ่มตนจากผูนําจึงไปไดเร็วกวา และไดรับการ
ยอมรับมากกวาประชาชนทั่วไป 

      6) ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตน 
กลาวคือ รวมหาขอมูล รวมหาเหตุปญหา รวมปรึกษาหารือหาทางแกปญหา รวมการตัดสินใจ รวม
การวางแผน รวมการปฏิบัติงาน รวมการตดิตามผลงานจนถึงขั้นการรวมบํารุงรักษาในระยะยาว 

    นอกจากนี้การมีสวนรวมของชุมชนจะตองมีมาโดยตลอด ตั้งแตการวางแผนโครงการ 
การเสียสละ กาํลังแรงงาน วสัดุ กําลังเงิน หรือทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และยังเสนออีกวา การมี
สวนรวมของประชาชน ควรมีขั้นตอนการดําเนินงานดงันี้ 
         1) รวมกนัทําการศึกษาคนควาปญหา และสาเหตุ ของปญหาที่เกดิขึ้นในชุมชน
รวมถึงความตองการของชุมชน 
        2) รวมกนัคนหาสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข รวมทั้งลดปญหาของ 
ชุมชน หรือเพือ่สรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 
        3) รวมวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจดัและแกไข รวมทั้ง
สนองความตองการของชุมชน 
        4) รวมตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
        5) รวมปรบัปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
        6) รวมลงทุนในกจิกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและ
หนวยงาน 
        7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการใหบรรลุเปาหมาย 
        8) รวมควบคุม ติดตามประเมินผลและบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ไดทําไว 
  เจิมศักดิ์ ปนทอง (2527, หนา 10)  กลาววากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนนั้น 
ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในทกุขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักพัฒนา หรือนักวิชาการ
จากภายนอกเปนผูสงเสริมสนับสนุน เชน ขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี และโดยสวนใหญ
กระบวนการมสีวนรวมของประชาชนจากประสบการณภาคสนามในประเทศไทยการมีสวนรวมที่
แทจริงจะมี 4 ขั้นตอน คือ  
       1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาของชุมชน ขั้นตอนนี้เปน
สวนแรกที่มีความสําคัญที่สุด เพราะถาชุมชนยังไมสามารถเขาใจปญหาและคนหาสาเหตุปญหา
ดวยตัวของเขาเอง กิจกรรมตางๆที่ตามมาก็ไรประโยชน เพราะประชาชนจะขาดความเขาใจและ
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มองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น ส่ิงที่แนนอนทีสุ่ดก็คือ ประชาชนผูที่อยูกบัปญหาและรูจัก
ปญหาของตนเองมากที่สุด แตมนุษยยอมจะมองปญหาของตนเองไมชัดเจนจนกวาจะมีคนมาชวย
วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาไดเดนชัดยิ่งขึ้น เจาหนาที่หรือนักพัฒนาจึงนาจะมีหนาที่
เสมือนเปนกระจกเงาผูคอยสะทอนภาพใหประชาชนมองเห็นปญหาและวิเคราะหปญหาดวยตัวเอง 
      2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิกิจกรรม การวางแผนดาํเนินกจิกรรมเปน
ขั้นตอนตอไปที่ขาดไมได เพราะหากเจาหนาที่ตองการแตผลงานการพัฒนาวัตถุใหเสร็จสิ้นโดยฉับ
ไวกจ็ะดําเนินการวางแผนงานเสียดวยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือเมื่อขาดเจาหนาที่ประชาชนจะมีความ
ยากลําบากในการดําเนินการวางแผนไดดวยตนเอง อาจจะผลักดนัใหเจาหนาที่ทาํหนาที่เปนแต
เพื่อนของประชาชนในการชวยวางแผนเพราะประชาชนทั่วไปมีการศกึษานอยแตถาหากเราไมให
ประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนนี้โอกาสที่ประชาชนจะไดรับการศกึษาและพัฒนาตนเองในการ
วางแผนดําเนนิการก็จะหมดไป เจาหนาที่ตองทําใจใหไดวาการศึกษาใดก็ตาม ตองเร่ิมตนที่ความ
ยาก งาย เร็ว ชา จากระดับของผูจะรับการศึกษามใิชจากระดับความรูความสามารถของผูให
การศึกษา 
      3) การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ถึงแมวาประชาชนจะยากจนและ
ขาดแคลนทรัพยากร แตประชาชนก็มทีรัพยากรที่สามารถเขามามีสวนรวมในการลงทุน และ
ปฏิบัติงานได เพราะจากประสบการณการทํางานในชนบทอยางนอยประชาชนก็มีแรงงานของ
ตนเองเปนขั้นต่ําสุดที่จะเขารวมได และในหลายๆแหงชาวชนบทสามารถที่จะรวมลงทุนใน
กิจกรรมหลายๆประเภทได ทําการรวมลงทุนและปฏิบัติงานทาํใหชาวชนบทคิดตนทุนใหกับ
ตนเองในการดําเนินงานและจะระมัดระวงัรักษากิจกรรมที่ทําขึ้น เพราะจะมีความรูสึกรวมเปน
เจาของซึ่งตางไปจากสภาพที่การลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดเกิดจากภายนอกจะมีอะไร
เสียหายก็ไมเดอืดรอนนัก และการบํารุงรักษาก็จะไมเกดิขึ้น เพราะเมือ่ไมใชของเขาก็จะไม
บํารุงรักษา การดําเนินกจิกรรมอยางใกลชดิและเมื่อเห็นประโยชนก็สามารถจะดําเนนิกิจกรรมชนดิ
นั้นดวยตนเองตอไป 
      4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายที่
สําคัญ เพราะถาหากการติดตามประเมินผลขาดการมีสวนรวมของประชาชน แตการดําเนินการโดย
บุคคลภายนอกประชาชนยอมจะไมไดประเมินผลตนเองวางานที่ทําไปนั้นไดรับผลด ี ไดรับ
ประโยชนอยางไรหรือไม การดําเนินกิจกรรมโครงการในโอกาสตอไปจึงอาจจะประสบความ
ยากลําบาก เพราะประชาชนไมไดประเมนิผลตนเองใหรูแจงวาดีหรือไมอยางไร ถึงแมวาจะมีผู
โตแยงวา การประเมินที่เที่ยงธรรมที่สุดนาจะมาจากบุคคลภายนอก ที่ไมไดยุงเกี่ยวกับกิจกรรม
นั้นๆดังนั้น การที่จะใหเกดิประโยชนสูงสุดจากการดําเนินกิจกรรม จงึตองมีการผสมผสานระหวาง
คนภายนอกและชาวชนบทในการติดตามและประเมนิผลงาน 
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   อคิน รพีพฒัน (2531, หนา 78-79) ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนวา 
หมายถึง การใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา เปนผูที่ทําทุกอยาง ซ่ึงไมใชการกําหนดจากภายนอก 
แลวใหประชาชนเขามารวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแตทุกอยางจะตองเปนเรื่องที่ประชาชนคิดขึ้น
เอง และไดกลาววากระบวนการมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนา ม ี5 ระดับ คือ  

         1) ประชาชนมีสวนรวมในการคนหาปญหา และความตองการของชุมชน การ
พิจารณาปญหา และการจดัลําดับความสําคัญของปญหา รวมกับผูปฏิบัติงานในภาคสนาม 

        2) ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทางตางๆ ที่อาจ
นํามาใชในการแกปญหา 
      3) ประชาชนมีสวนรวมในการคนหา และพิจารณาแนวทางวิธีการที่จะใชในการแกไข
ปญหาและวางแผนเพื่อแกปญหารวมกับผูปฏิบัติงานภาคสนาม 
      4) ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนนิกจิกรรมตามแผนเพื่อแกปญหา 
      5) ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาคสนาม 
  เอื้ออิศรา หงษหิรัญ (2544 , หนา 11) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การ
ที่ประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเกี่ยวของกบัการตัดสินใจ ในการลงมือปฏิบัติการ ในการรับสวน
รวมแบงผลประโยชน และการประเมินผลโครงการพัฒนา และ แบงการมีสวนรวมออกเปน 4  
แบบ คือ  
      1) การมีสวนรวมในการตดัสินใจ (Decision making) ประกอบดวย การริเร่ิมตัดสินใจ 
ดําเนินการตัดสินใจ และตดัสินใจปฏิบัติการ 
       2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุน
ทรัพยากรการบริหาร และการประสานความรวมมือ 
       3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวย ผลประโยชนดานวัสดุ 
ดานสังคม และสวนบุคคล 
       4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
 นอกจากนี้ WHO/UNICEF (1978, อางถึงในเอื้ออิศรา หงษหิรัญ, 2544 , หนา 13) ได
เสนอรูปแบบของกระบวนการมีสวนรวมไว 4 ขั้นตอน ดังนี ้
                     1) การวางแผน (Planning) ประชาชนตองมสีวนรวมในการตัดสินใจ วิเคราะหปญหา 
จัดลําดับความสําคัญของปญหา ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล 
และประการสาํคัญตองตัดสินใจดวยตนเอง 
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       2) การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการ
ดําเนินการ และบริหารการใชทรัพยากร มคีวามรับผิดชอบในการจดัสรร ควบคุมทางการเงินและ
การบริหาร 
       3) การใชประโยชน (Utilization) ประชาชนจะตองมคีวามสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใชใหเกดิประโยชน ซ่ึงเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 
       4) การไดรับประโยชน (Obtaining Benefits) ประชาชนตองไดรับการแจกจาย
ผลประโยชนจากชุมชนในพื้นฐานที่เทาเทียมกัน ซ่ึงอาจเปนผลประโยชนสวนตัวหรือวัตถุก็ได 
 นิรันดร จงวุฒเิวศย (2527, หนา 188) กลาววารูปแบบของการมีสวนรวมนั้น อาจกําหนด
ออกได 3 ประการ ตามลักษณะของการมสีวนรวม ดังนี ้ 
      1) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) โดยผานองคกรผูแทน
ของประชาชน  (Industrial Organization) เชนกลุมเยาวชนตางๆ 
      2) การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect Participation)โดยผานองคกรผูแทน
ของประชาชน (Representative Organization) เชน กรรมการของกลุมหรือชุมชน กรรมการหมูบาน        
     3) การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออมโดยการเปดโอกาสให (Open Participation) โดย
ผานองคกรที่ไมใชผูแทนของประชาชน  (Non-Representative Organization) เชน สถาบันหรือ
หนวยงานทีเ่ชญิชวนหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา 

 สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545 , หนา115) กลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมไว 3 แบบ 
คือ 
       1) การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมสีวนรวมที่เกิดตาก
ความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกนั ฝายหนึ่งรูสึกดอยอํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือความรู
ดอยกวา เปนตน 
       2) การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมา
วาตองการอะไร โดยที่รัฐไมรูความตองการของชาวบาน ดังนั้นการมสีวนรวมกเ็พียงแสดงความ
คิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น 
      3) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทกุขั้นตอน
ตั้งแตการกําหนดปญหา ความตองการ การตัดสินใจในแนวทางการแกปญหา และความเทาเทียม
กันของทุกฝาย 
  ในขณะที่ ชินรัตน สมสืบ (2539, หนา 58) กลาววาการมสีวนรวมมีระดับที่เตกตางกนั 6 
ระดับ คือ 
       1) การไมมีสวนรวมอยางสิ้นเชิง (No Participation at all) 
       2) การมีสวนรวมเพียงในนาม (Nominal Participation) 
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        3) การมีสวนรวมเพียงเล็กนอย (Minimal Participation) 
        4) การมีสวนรวมอยางเหมาะสม (Optimal Participation ) 
        5) การมีสวนรวมมาก (Maximal Participation ) 
        6) การมีสวนรวมในอุดมคติ (Ideal Participation ) 

    ปธาน สุวรรณมงคล (2527, หนา 147) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมประกอบดวย 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน นอกจากนี้ยังรายงานผลการศึกษาที่กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม โดยแบงตาม
บทบาท และหนาที่ของผูเขารวม คือ  
         1) เปนสมาชิก 
         2) เปนผูเขารวมประชุม 
         3) เปนผูบริจาคเงิน 
         4) เปนกรรมการ 
         5) เปนประธาน 
 สวนกรรณกิา ชมดี (2534, หนา 16) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 
รูปแบบ คือ 
         1) การมสีวนรวมประชุม 
         2) การมสีวนรวมออกเงิน 
         3) การมสีวนรวมเปนกรรมการ 
         4) การมสีวนรวมเปนผูนํา 
         5) การมสีวนรวมสัมภาษณ 
         6) การมสีวนรวมเปนผูชักชวน 
         7) การมสีวนรวมเปนผูบริโภค 
         8) การมสีวนรวมเปนผูริเร่ิมหรือผูเร่ิม 
         9) การมสีวนรวมเปนผูใชแรงงานหรือเปนลูกจาง 
       10) การมสีวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
  และจากผลการศึกษาของ จนิตนา ทองรอด (2539, อางถึงในภาคภูมิ แกวพรหม, 2545 , 
หนา 17) เกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน พบวา สวนใหญจะเขารวมในลักษณะของ
การใชแรงงาน การรวมออกเงิน มากกวาแสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะในเรื่องที่เปน
ประโยชน โดยสามารถจัดลําดับจากมากไปหานอยไดดงันี้ 
         1) รวมในการสละเงิน 
         2) รวมสละแรงงาน 
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         3) รวมในการประชุม 
         4) รวมสละวัสดุอุปกรณ 
         5) รวมในการวางแผน 
         6) รวมแสดงความคิดเห็น 
         7) รวมชกัชวนชาวบาน 
         8) รวมรับผิดชอบ หรือควบคุมการดาํเนินการ 
         9) รวมตดิตามผลการดําเนินงาน 
 Agbayani  (1970; อางถึงในอัญชลี รัชนกุล, 2541, หนา 25) ไดจดัลําดบัของการเขามามี
สวนรวมของประชาชนไวดงันี้ 
        1) การรวมประชุม 
        2) การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
        3) การตีปญหาใหกระจาง 
        4) การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคาน 
        5) การออกเสียงเลือกตั้ง 
        6) การบริจาคเงิน 
        7) การบริจาควัตถุ 
        8) การชวยเหลือดานแรงงาน 
        9) การใชโครงการใหเปนประโยชนอยางถูกตอง 
        10) การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 
        11) การทาํงานรวมกับผูนําการเปลี่ยนแปลง     
                  แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน โดยทัว่ไปมีความหมายกวาง คือการที่ประชาชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและการกระจายทรพัยากรธรรมชาติ 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมในความหมายนี้ จึงเปน
การมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปดโอกาสให
ประชาชนพัฒนาการรับรู สติปญญา และความสามารถในการตัดสินใจกําหนดชีวิตดวยตนเอง 
ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนทั้งวิธีการ (Means) และเปาหมาย (Ends) ในเวลาเดยีวกัน 

      ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในงานพัฒนาและการจัดการ ซ่ึงกระบวนการของการมีสวนรวมนั้นมิไดขึน้อยูกับการคิด
ริเร่ิมหรือการวางแผนโดยรฐั แตความสําเร็จนั้นอยูทีป่ระชาชนในชุมชนตองเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการอยางอิสระ เนนการทํางานในรูปกลุม หรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการเขา
รวมอยางชัดเจน พลังกลุมจะเปนปจจัยสําคัญทําใหงานพัฒนาและการจัดการตางๆ บรรลุผลสําเร็จ
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ตามความมุงหมาย นอกจากนี้ การมีสวนรวมจําเปนตองมีการรวมพลังในลักษณะเบญจภาคี ไดแก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน เพื่อรวมกันแกไขปญหา
ทองถ่ิน 

    จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรอิสระไดเขารวมในกระบวนการของ
กิจกรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ตลอดจนไดรับประโยชนจาการดําเนนิกจิกรรมรวมกนั 
ซ่ึงการมีสวนรวมนี้ถือเปนกลยุทธในการผนึกกําลังรวมกนัระหวางหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน อีกทั้งมุงหวังใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเองและมีการพัฒนา
ความสามารถ ซ่ึงการเขารวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในทกุขั้นตอนของ
โครงการพัฒนา การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปที่ผูรับการพัฒนาเขามามีสวนกระทําใหเกิดการ
พัฒนา มิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไป ทัง้นี้เปนการเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาที่แทจริงและถาวร 
     การมีสวนรวมของประชาชน ไมใชหมายความเพียงการดึงประชาชนเขามาทํากิจกรรม
ตามที่ผูนําทองถ่ินคิดหรือจัดทําขึ้น เพราะแทจริงแลวในหมูบานหรือชุมชนตางมีกิจกรรมและวิธี
ดําเนินงานของตนอยูแลว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาหมูบานของตนได แตผูบริหารการ
พัฒนามักไมสนใจสิ่งที่มีอยูแลว โดยพยายามสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเพื่อเปนความคิดหรือโครงการ
ของตน 
     หรืออาจกลาวไดวาการมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวน
ในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายพัฒนาทองถ่ิน อันเปนกระบวนการขั้นตนของการวางแผน
ในการพัฒนาทองถ่ินที่เปนที่อยูอาศัยในการดํารงชีวิตของตน นอกจากนั้น หลังจากที่ไดกําหนด
วัตถุประสงคและแผนงานรวมกัน และปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการดังกลาวรวมกันแลวยัง
มีสวนรวมในการรับประโยชนจากการบริการ รวมทั้งมีสวนในการควบคุมประเมินผลโครงการ
ตางๆของทองถ่ิน ซ่ึงอาจเปนไปโดยทางออม คือ ผานกรรมการที่เปนฝายบริหารงานของหมูบาน 
หรือเปนไปโดยทางตรง คือ ไดเขามีสวนรวมดวยตนเอง  
       

2.3  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 
     
 ชูเกียรติ ภัยล้ี (2536; อางถึงในวิทวัส แกลวทนง, 2541, หนา 19) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมแบงออกไดเปน 3 ปจจยั คือ 
       1) ปจจยัสวนบุคคล ไดแก ลักษณะสวนบุคคล เชน เพศ อาย ุ
       2) ปจจยัทางสังคม และเศรษฐกิจ ไดแก รายได การศึกษา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
34 

                                                                                                                                                             

        3) ปจจยัดานการติดตอส่ือสาร  
 สมพร พวงประทุม (2543, หนา 26) กลาวถึง Kaufman วาไดทําการศึกษาเกีย่วกับการมี

สวนรวมของประชาชนพบวา อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได และระยะเวลา
อาศัยอยูในทองถ่ินมีความสัมพันธกับระดบัการมีสวนรวมของประชาชน และไดกลาวถึง Bernard 
(1958) วาไดทาํการศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสมัพันธกับการมีสวนรวม ซึ่ง
ไดแก ลักษณะสวนบุคคลตางๆ เชน อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถ่ินที่อยูอาศัย 
ระยะเวลาที่อยูในทองถ่ิน และปจจยัอ่ืนๆ เชน การอาศัยอยูในเมืองกับนอกเมือง จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และลักษณะครอบครัว คานิยม และทัศนคติ และไดกลาวถึง Cohen and Uphoff (1978) 
วาปจจยัที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวม จะประกอบดวย 
       1) ปจจยัสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา 
       2) สถานภาพทางสังคม เชน ชนชั้นทางสังคม วรรณะ ศาสนา และแหลงกําเนิด 
       3) อาชีพ รายได และทรพัยสิน 
       4) ระยะเวลาที่อยูในทองถ่ิน และระยะเวลาที่อยูในโครงการ 
       5) พื้นที่ดนิถือครอง และสถานภาพการทํางาน 

 นิรันดร จงวฒุิเวศย (2527, หนา 183) ไดกลาวถึงปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมดังนี้ 
      1) ความศรัทธาที่มีตอความเชื่อถือบุคคล และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ทําใหประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ เชน การลงแขก การบําเพญ็ประโยชน การสรางโบสถ วิหาร 
      2) ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติ ตําแหนงทําใหประชาชน

เกิดความเกรงใจที่จะกระทํา เชน ผูใหญออกปากขอแรงผูนอยก็ชวยแรง 
         3) อํานาจบังคับที่เกิดจากคนที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูกบบีบังคับใหมี

สวนรวมในการกระทําตางๆ เชนการบีบบังคับใหทํางาน 
    และยังไดกลาวถึงเงื่อนไขที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมวาจะตองประกอบไปดวย

ปจจัยตางๆ อยางนอย 3 ประการ คือ 
       1) ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม 
       2) ประชาชนตองสามารถที่จะเขามามสีวนรวม 
       3) ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม 

และนิรันดร จงวุฒิเวศย (2527, หนา 196) ยงักลาวถึงความสําเร็จของการมีสวนรวมวา
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตอไปนี้คือ 
       1) ประชาชนตองมีเวลาที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมและรวมใหเหมาะสมกับ
สถานการณ 
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       2) ประชาชนตองไมเสียเงินทอง คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกนิกวาผลตอบแทน
ที่เขาประเมินวาจะไดรับ 
       3) ประชาชนตองมีความสนใจที่สัมพนัธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น 
      4) ประชาชนตองสามารถสื่อสารรูเร่ืองกับผูเกี่ยวของทุกฝาย 
      5) ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทอืนตอตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพทางสงัคม
หากจะมีสวนรวม 

   ไพบูลย เจรญิทรัพย (2534 , หนา 98) ไดกลาวถึงปจจยัสําคัญในการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนไวดังนี ้
       1) ดานนกัพัฒนา โดยนักพัฒนาตองมีความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมของประชาชน 
       2) ดานประชาชน โดยประชาชนตองเปนผูตัดสินใจเริ่มกิจกรรมของตนเอง 
       3) การไดรับการสนับสนุนจากภายนอกในดานตางๆ เชน เทคนิควิทยาการ ขอมูล
ขาวสาร การประสานงาน และอุปกรณที่จาํเปน 

ในสวนดานปจจัยพืน้ฐานทีจู่งใจ ซ่ึงสานิตย บุญชู (2527, หนา 47) กลาววาในการมีสวน
รวมของประชาชน คือ ส่ิงจูงใจ คือการมองเห็นวาจะไดรับประโยชนจากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตน
กระทําไป และโครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวมที่เปดโอกาสใหทุกคน และทุกกลุมใน
ชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนาไดโดยตรง หรือมตีัวแทน 
   จากการศึกษาของศิริรัตน ธานีรณานนท, ดลมนรรจน บากา และฉลองภพ สุสังกร
กาญจน (2538, หนา 143) พบวา ปจจยัที่มคีวาม สําคัญในการเพิ่มโอกาสใหประชาชนเขามามสีวน
รวมอยางเต็มศกัยภาพในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม คือกลไกของรัฐ ไดแกขาราชการ 
และระบบโครงสรางของขาราชการตองเอื้ออํานวยตอการเพิ่มโอกาสการมีสวนรวม ดังนั้น กลไก
ของรัฐทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏบิัติ โดยโครงสรางของระบบขาราชการจะตองเอื้ออํานวย 
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  
                  ปญหาและอุปสรรคของการเขามามีสวนรวมของประชาชน สวนใหญมักจะเปนปญหา
ทางดานนโยบายของรัฐ ปญหาดานโครงสรางของสังคมไทย และปญหาดานเงนิทุน  
   สวนปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการดําเนินงานของภาครัฐ และเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ของประชาชนนั้น ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543, หนา 57) กลาววาเกดิจากการครอบงําโดยรัฐบาล 
และกลุมบุคคลตางๆ ในลักษณะที่เรียกวา การพัฒนาที่จัดใหแกประชาชน ถึงแมรัฐบาลจะเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม แตการมีสวนรวมนั้นเปนไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแต
เจาหนาที่ของรัฐกําหนด ดงันั้น บทบาทของประชาชนคือเปนผูสนับสนุนและเปนผูยินยอมตามที่
รัฐบาลกําหนด เชนเดียวกบัที่ บํารุง บญุปญญา (2525, หนา 141) กลาวถึงการมีสวนรวมของ
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ประชาชนมีปญหาอยูที่รัฐเปนฝายกําหนดเปาหมาย และกิจกรรมไวกอน และใหชาวบานเขามารวม
ในกิจกรรมทีก่ําหนดไวนั้น 
  นอกจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงานของรัฐดังกลาวขางตนแลว มี
การศึกษาอีกสวนหนึ่งที่ไดกลาวถึงโครงสรางของสังคมไทยที่เปนปญหาตอการมีสวนรวมของ 
ประชาชน ดังที่ ปรัชญา เวสารัชช (2528, หนา 58) ไดกลาววาปญหาที่เกิดจากโครงสรางของสังคม
และเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนมีดังนี ้
        1) ความแตกตางในสังคม ดานรายได อํานาจ และสถานะทางเศรษฐกิจ 
        2) ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุมนอย 
       3) ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากร 
  นอกจากนี้ในกรณีปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชน ปรัชญา เวสารัชช (2528, หนา 59)        
ไดกลาวถึงปญหาที่ขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชนในกจิกรรมของชุมชน โดยเนนปญหาที่
เกิดจากประชาชนเปนหลัก ไดแก ปญหาความไมรูอันเกดิจากการไรการศึกษา การขาดทุนทรัพย 
ความไมสนใจของชาวบาน ความไมเขมแข็งของผูนํา และความขัดแยงของชาวบานที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมที่มีผลประโยชน สวนจนิตนา ทองรอด (2539; อางถึงในภาคภูมิ แกวพรหม, 2545, หนา 
19) ไดกลาววาปญหาและอปุสรรคตอการเขามามีสวนรวมของชาวบาน คือ 
        1) ชาวบานยังมองไมเหน็ความสําคัญในบทบาทของตน 
        2) ชาวบานเกิดความเบือ่หนายตอการทํางานของขาราชการ 
        3) มีภาระหนาที่สวนตัวในครอบครัว 
       4) ชาวบานขาดความสามัคคี และมีการแบงพรรคแบงพวก 
       5) ชาวบานบางคนเหน็แกประโยชนสวนตน และมคีวามเหน็ไมตรงกัน 
       6) ผูนําหมูบานไมไดรับความเชื่อถือ และศรัทธาจากชาวบานเทาทีค่วร 

อัญชลี รัชนกุล (2541, หนา 26) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม
หรือไมเขามามีสวนรวมไวดังนี ้
       1) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมือ่กิจกรรมนั้น
สอดคลองกับความเชื่อพื้นฐาน ทัศนคติ และคานิยมของตน 
       2) บุคคลและกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกจิกรรมนั้นๆ มี
คุณคาสอดคลองกับประโยชนของตน 
       3) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมือ่กิจกรรมนั้นมี
เปาหมายทีจ่ะสงเสริม และปกปองรักษาผลประโยชนของตน 
       4) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมือ่ตนเองไดเคยมี
ประสบการณที่เปนอคติตอกิจกรรมนั้นมาแลว 
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       5) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมือ่กิจกรรมนั้น
สอดคลองกับสิ่งที่ตนเองไดมาหรือหวังเอาไว 
       6) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมขึน้อยูกับความ
คิดเห็นของตนเองเปนใหญ 
       7) การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคล จะกระทําโดยการ
บีบบังคับหาไดไม 
        8) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับอุปนิสัย
และจารีตประเพณ ี
       9) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมขึน้อยูกับโอกาสที่
จะเอื้ออํานวย 
       10) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถ 
       11) บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อไดรับการ
สนับสนุน กระตุน ยัว่ยุ และจูงใจใหเกิดขึน้ 
  ปกรณ ปรียากร (2537, หนา 65-66) กลาววาการที่ประชาชนจะเขามามีบทบาทในการ
รวมคิด รวมทาํ รวมแกไข และรวมมีผลประโยชนดังทีก่ลาวมานั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของกลยุทธ
การพัฒนาที่เหน็ความสําคัญของประชาชนในระดับรากหญาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑประกอบ ทั้ง
ดานการกระจายอํานาจการวางแผนจากสวนกลางสูทองถ่ิน และการกาํหนดแนวทางการพัฒนาจาก
ลางขึ้นบน การมีสวนรวมของประชาชนสามารถทําได 4 ลักษณะ คือ 
      1) เปนผูมบีทบาทสําคัญในการกําหนดวาอะไรคือความจําเปนพืน้ฐานของชุมชน 
       2) เปนผูระดมทรัพยากรตางๆเพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน 
       3) เปนผูมบีทบาทในการปรับปรงุวิธีการกระจายสินคาและบริการใหสมบูรณขึ้น 
       4) เปนผูไดรับความพึงพอใจและเกดิแรงจูงใจทีจ่ะสรางกระบวนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
                 สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545, หนา 115) ไดสรุปถึงประโยชนของการมสีวนรวมไว
ดังนี้ คือ  
                      1) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนายอมกอใหเกิดการพึ่งตนเองไดในที่สุด 
เนื่องจากเกิดการเรียนรูการแกปญหา และสรางความเจริญใหกับชุมชนหรือหมูบานของตนผาน
กิจกรรมกระบวนการทํางานตามโครงการ 
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                      2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เปนการสะทอนถึงความจริงใจของ
รัฐที่มีตอการสนับสนุนใหประชาชนมีเสรีภาพในการตดัสินใจและกําหนดชะตากรรมของทองถ่ิน
ของตน 
         3) เปนชองทางสะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของทองถ่ินไดถูกตอง ตรง
ประเด็น 
         4) เปนการสรางฉันทามติรวมกัน ซ่ึงจะกอใหเกดิความชอบธรรมในการตัดสินใจ
เนื่องจากเปนการสรางขอตกลงที่เกิดจากการยอมรับรวมกันในกลุม 
         5) เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพราะในกระบวนการมีสวนรวมยอมจะตองมี
การแลกเปลี่ยนความรู และขอคิดเห็นระหวางกนั ดังนัน้การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนเสมอืน
เวทีในการเรียนรุที่มีประโยชนอยางมาก 
         6) เปนการสนับสนุนการพัฒนาความรักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นในพฤติกรรมของประชาชนในทองถ่ิน 
        7) ประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของผลงาน อันเนือ่งมาจากโครงการพัฒนาทีจ่ัดทํา
ขึ้นในหมูบานและจะชวยแบงเบาภาระของรัฐในการดแูลและบํารุงรักษา 
  จากที่กลาวมาสามารถสรุปความสําคัญของการมีสวนรวมเปนประเดน็ตางๆ ไดดังนี ้
       1) ทําใหประชาชนรูจักชวยตนเองมากขึ้น เพราะไดเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับและ
เกิดความเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้นในการรูจักชวยเหลือตนเอง 
       2) ทําใหประชาชนรูและเขาใจปญหาของตนเองดวยตนเอง ตั้งแตการคนหา การ
วิเคราะห และการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง 
       3) ทําใหประชาชนกําหนดความตองการของทองถ่ินไดถูกตอง สอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง เพราะไดคนหาและวิเคราะหปญหาของทองถ่ินอยางรอบคอบเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินได 
       4) เปนการประหยดังบประมาณและทรัพยสินดานอืน่ๆของทางราชการ เพราะ
ประชาชนทองถ่ินไดชวยกนัรับภาระบางสวนแลว 
       5) ทําใหประชาชนเกดิความภูมใิจในผลสําเร็จของการทํางาน และมีความสํานึกใน
ความเปนเจาของซึ่งจะทําใหประชาชนมีความผูกพัน รักหวงแหนและดูแลรักษาเหมอืนเปน
ทรัพยสินของตน 
                   จากแนวคิดของนักวิชาการจะเห็นไดวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
มากมาย เชน อายุ เพศ อาชพี การศึกษา ขนาดของครอบครัว สถานภาพทางสังคม รายได ระยะเวลา
ที่อยูอาศัยในทองถ่ิน เปนตน ผูศึกษาจึงไดนํามาสังเคราะหรวมกับงานวิจยัอ่ืนๆ และผูวิจยัได
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กําหนดเปนหวัขอในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ระยะทาง และการใช
ประโยชนจากแหลงน้ํา 
 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
                  2.4.1  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในชวงท่ีผานมา สภาพปญหา และแนวทางการ
พัฒนา 
    ในอดีตประเทศไทยเปนประเทศที่มีน้ําอดุมสมบูรณเพยีงพอสําหรับ การอุปโภคบริโภค 
การเกษตร และภาคการผลิตตาง ๆ แตตอมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทํา
ใหความตองการใชน้ําในภาคตางๆ มีมากขึ้น จนเริ่มมีการขาดแคลนในบางพืน้ที ่ แมรัฐบาลจะมี
ความพยายามพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําตลอดมา ปจจุบนัพบวาสามารถพัฒนาและควบคุมปริมาณน้ํา
ไดเพยีงรอยละ 30 ของปริมาณน้ําทาที่มอียูเทานั้น ดังนั้น จึงยังคงปรากฎใหเห็นปญหาเกิดขึ้นอยู
เสมอ คือ ในชวง ฤดูฝนจะมีน้ําหลากปริมาณมากเกนิความตองการจนเกิดปญหาอุทกภยั แลว
ปริมาณน้ําสวนใหญกจ็ะไหล ทิ้งทะเลไป ในขณะทีใ่นฤดูแลงปรมิาณน้ําที่มีอยูจะไมเพียงพอตอ
ความตองการจนทําใหเกดิปญหาการขาดแคลนน้ําทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน การผลักดนัน้ําเค็ม การชะลางน้ําเสีย การเดินเรือ และอ่ืนๆ คุณภาพ
แหลงน้ํากเ็ปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกดิวกิฤตดานน้ํา เนือ่งจากปริมาณน้ํามีจํากัด เมื่อคุณภาพไม
เหมาะสมสําหรับการนํามาใชประโยชนกเ็ปรียบเสมือนวาปริมาณน้ําทีม่ีอยูลดลง การนําน้ําบาดาล
มาใชประโยชนก็ยังไมเหมาะสม เชน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มปีระชากรและโรงงาน
อุตสาหกรรมหนาแนน มีการนําน้ําบาดาลมาใชประโยชนประมาณวันละ 2 ลานลูกบาศกเมตร โดย
พื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพน้ําบาดาลเพียงวนัละ 1 ลูกบาศกเมตร ทําใหเกดิปญหาแผนดนิทรดุตัว 
น้ําเค็มซึมเขาสูแหลงน้ํา ในขณะนีพ้ื้นที่ที่มศีักยภาพน้ําบาดาลสูงบางพื้นที่ยังไมมีการพฒันา
นํามาใชประโยชน นอกจากนั้น ยังมีปญหาสภาพความเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา เชน แมน้ําลําคลอง 
หนอง บึง ขาดการดูแลรักษา ทําใหตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม มีการบุกรุกโดยราษฎร 
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดระดับความรุนแรงของปญหาในเขต 25 ลุมน้ําทั่ว
ประเทศ โดยวเิคราะหปญหา 14 ดาน (สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2546, หนา 
6) ไดแก  
       1) ดิน น้ํา ถูกทําลาย 
       2) การชะลางพังทลายสูง 
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       3) แหลงน้าํตื้นเขิน 
       4) การบุกรุกลําน้ํา 
       5) ภยัแลงและน้ําขาดแคลน 
      6) น้ําหลากทวม 
      7) น้ําทวมขังพื้นที่ชุมชน 
      8) น้ําเสียจากเกษตรกรรม 
      9) น้ําเสียจากชุมชน 
    10) ใชน้ําบาดาลเกินศักยภาพ 
     11) คุณภาพน้ําบาดาล 
    12) น้ําเค็มหนุน 
    13) ขอขัดแยงเรื่องการจัดสรรน้ํา 
    14) ขอขัดแยงเรื่องมลภาวะ 

จากการจดัลําดับลุมน้ําที่มีปญหาและลําดบัความสําคัญของปญหาไดดังนี ้
 ลุมน้ําที่มีปญหามาก คือ 
    1) เจาพระยาสายหลัก 
    2) ทาจีน 
    3) ยม ปง แมกลอง ทะเลสาบสงขลา และชายฝงทะเลตะวันออก 

ลําดับความสําคัญของปญหา คือ 
    1) ภยัแลง/น้ําขาดแคลน และน้ําหลากทวม 
    2) การชะลางพังทลายของดิน 
    3) น้ําเสียจากชุมชนเมือง/อุตสาหกรรม ดินน้ําถูกทําลาย และแหลงน้าํตื้นเขิน 
                จากการรายงานของสํานักงานทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546, หนา 9) การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยกอนการปรับโครงสรางระบบราชการเมื่อเดือนตุลาคม 
2545 ขาดความเปนเอกภาพ มีหนวยงานที่ทําหนาที่เกีย่วของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาก
ถึง 8 กระทรวง 30 หนวยงาน ขาดเจาภาพที่แทจริงในการดําเนินการ กอใหเกดิปญหา ขาดแคลนน้าํ 
น้ําทวม มลภาวะทางน้ํา การแกงแยงน้ํา การจัดสรรน้ําไมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเสื่อมโทรม
ของแหลงน้ําธรรมชาติตาง ๆ สาเหตุของปญหาพอสรุปไดดังนี ้
     1) ขาดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
     2) ทรัพยากรน้ําตกอยูในระบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยเสรี ขาดกติกาในการ
จัดสรรน้ํา 
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      3) หนวยราชการใหความสําคัญตอการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา ทําใหขาดการดแูล
เร่ืองการบริหารจัดการน้ํา และการบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
      4) ขาดการมีสวนรวมของผูใชน้ําในการบริหารจัดการน้ํา 
      5) ขาดความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศนลุมน้ํา การรวบรวม จัดระบบ และการใชขอมลูใน
ระดับทองถ่ิน ทําใหการจดัสรรน้ํา และการใชน้ําขาดประสิทธิภาพ 
      6) ขาดศูนยขอมูลทรัพยากรน้ําของประเทศทําใหขอมลูกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ  
ขาดการรวบรวม จัดระบบเชื่อมโยง และนํามาใชประโยชน 
                 เปาหมายสูงสุดของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา คือ ทําอยางไรจะแบงปนน้ําที่มีอยูให
ทุกภาคการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และยั่งยนืทั้งในแงของปริมาณ และคณุภาพน้ํา ทํา
ใหเกดิประโยชนสูงสุด โดยไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนั้น แนวทางการพัฒนาและแกไข
ปญหาการบริหาร จัดการทรพัยากรน้ําควรพิจารณาดังนี ้
       1) เนนการพฒันาลุมน้ําแบบองครวม โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
จาการใชน้ํา โดยยดึคนเปนศนูยกลางในการพัฒนาและยดึลุมน้ําเปนพืน้ที่เปาหมาย 
      2) กําหนดกลยุทธในแตละลุมน้ําใหชัดเจน สอดคลองกับปญหาความตองการที่
แทจริงของประชาชนในลุมน้ํา 
      3) มีแผนแมบทการพัฒนาแตละลุมน้ํา เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการจดัทําแผน
รวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรพัยากรอื่น ๆ ในลุมน้ําอยางเปนระบบเชื่อมโยงใน
ลักษณะบูรณาการ 
 
                2.4.2  แนวทางการปรับปรงุระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต   
                สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (2545, หนา 4) รายงานวารัฐบาลได
ตระหนกัถึงผลกระทบ ที่เกดิขึ้นและไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานในแตละดานไวดังนี ้
       1) ดานการกระจายอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวม โดยการจดัตั้งองคกรบริหาร
จัดการน้ําในระดับลุมน้ํา ไดแก คณะอนกุรรมการบริหารจัดการลุมน้ํา คณะทํางานระดับลุมน้ํา
สาขา และคณะทํางานระดับตําบล ซึ่งจะดาํเนินแลวเสร็จทั้ง 25 ลุมน้ํา ภายในป 2546 
      2) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําแบบบรูณาการ โดยจดัทําแผนรวมการ
บริหาร   จัดการแบบบูรณาการรวมกับทรัพยากรอื่น ๆ ในระดับลุมน้ํา (ทําแผนแมบทแบบ
ผสมผสาน) ดําเนินการแลว 6 ลุมน้ํา จะแลวเสร็จทั้ง 25 ลุมน้ํา ภายในป 2548 
      3) ดานโครงสรางองคกรบริหารจัดการ เดิมมีหนวยงานเกี่ยวของกับเรื่องน้ํา 30 
หนวยงาน 8 กระทรวง ปจจบุันมีการปรับโครงสรางระบบราชการ ไดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ มกีรมทรัพยากรน้ําทําหนาทีใ่นการกําหนดนโยบาย 
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มาตรการ การบริหารจัดการ ประสานงาน และกํากับดูแล เพื่อใหมกีารปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพเปนธรรมและยั่งยืน และแนวโนมอาจมีการตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ําภายใน 2 ป
ขางหนา 

      4) กรอบงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณจะเปนไปในลักษณะองครวมและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนน้ําแหงชาติ และนโยบายน้ําแหงชาติที่มีการกําหนดกรอบแผนงานไวแลว 
การจัดสรรงบประมาณจะแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ (รอยละ 2) ดานการจัดหาและ
พัฒนาแหลงน้าํ (รอยละ 55) และ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา (รอยละ 43) และใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการทําแผนดวย 
      5) ดานระบบขอมูลและสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน้ํา ไดจัดทาํโครงการระบบ
เครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย (TIWRM : Thailand Integrated Water 
Resources Management System) เปนโครงการวิจยัและพฒันาเพื่อนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกีย่วของกับทรัพยากรน้าํทีห่นวยงานตาง ๆ ไดดําเนนิการติดตาม
ตรวจวัดมารวบรวมไวทีเ่ดยีวกนั และเผยแพรทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยสามารถเพิ่มเติมหรือ
แกไขขอมูลไดตลอดเวลา ระบบนี้จะเปนกลไกทําใหเกดิความรวมมือระหวางหนวยราชการที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําและบคุคลทั่วไป ทําใหทุกสวนราชการเขาถึงขอมูล สามารถ
กําหนดนโยบายและตดัสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      6) ดานการประชาสัมพันธ รณรงค ทําความเขาใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรน้ําจะ
ดําเนินการประชาสัมพันธทกุรูปแบบเพื่อสรางความเขาใจกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ลด
ความขัดแยงตาง ๆ สรางความตระหนกัใหประชาชนเหน็ความสําคัญของการใชน้ําอยางประหยัด 
การอนุรักษและเฝาระวังคณุภาพน้ําและเพือ่ใหการดําเนนิการในแตละดานประสบผลสําเร็จรัฐบาล
ไดกําหนดแผนการดําเนนิงานออกเปน   3 ระยะ ระหวางป 2546-2554 ดังนี ้
       ระยะที่ 1 (ป 2546-2547)  จะดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อหาแนวทางการเพิ่ม
ปริมาณน้ําและเพิ่ม           ประสิทธิภาพการใชน้ํา การพฒันาองคกรผูใชน้ํา และการจดัทําแผน
บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา        ในแตละลุมน้ําแบบมีสวนรวม 
    ระยะที่ 2 (ป 2547-2549)  นําแผนบูรณาการจากระยะที่ 1 มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดลําดับความสําคัญ ดําเนินการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) การศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) และการออกแบบ       กอสรางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ํา 
       ระยะที่ 3 (ป 2550-2554)  เรงรัดการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้าํขนาดกลาง-
ใหญ ระบบ  การกระจายน้ํา เพื่อใหสามารถสงน้ําใหแตละภาค (เกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค
บริโภค) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                    รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามาโดยตลอด และได
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเรื่องนีป้ละไมต่ํากวา 20,000 ลานบาท แตการดําเนินการที่ผาน
มาขาดการบูรณาการหนวยงาน การบูรณาการในระดับลุมน้ํา ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ทาํ
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ใหผลของการพัฒนาเกดิปญหา ขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําทวม ปญหาคุณภาพน้ํา การแกงแยงน้าํ 
ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตจะเนนการดําเนนิงานในลักษณะบูรณาการและ
การมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น มีการแบงปนน้ําฝนยุติธรรมทั้งลุมน้ําและทกุภาคการใชน้าํ 
เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา เนนการแกไขปญหาคุณภาพน้ําตามปญหา
และแหลงที่มาของปญหา การจัดหาปริมาณน้ําเพิ่มเติมโดยปรับปรุงขุดลอกแหลงน้าํเดิม และการ
หาแหลงน้ําใหมเพิ่มเติม บริหารจัดการใหเกิดความสมดลุระหวางปริมาณน้ําที่มีอยู (Supply) และ
ความตองการ ใชน้ํา (Demand) เพื่อใหเกดิความเสมอภาค เปนธรรม และยั่งยนืในอนาคต 

      นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในอดีตโดยตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 จนถึงสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2530-2534) รวมเวลา 55 ปเศษ ทุกสมัยตางมีนโยบายเนนการพัฒนาดานแหลงน้ําเพื่อการ
ชลประทานหรือการเพาะปลูกและเพื่อประโยชนอเนกประสงค ใหดําเนินการในลุมน้ําตางๆทั่ว
ประเทศที่สภาพภูมิประเทศและสภาพแหลงน้ํามีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง สวนใหญเปน
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง รวมทั้งโครงการชลประทานราษฎรหรือ
ชลประทานทองถ่ิน โดยมีเปาหมายเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานใหกระจายกวางขวางไปตามภาค
ตางๆ และในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 5 เปนตนมารัฐบาลก็มีนโยบายใหชะลอการกอสรางโครงการ
ชลประทานขนาดใหญดวยเชนกัน โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรงรัดดําเนินการโครงการที่อยู
ระหวางการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมกันนี้ไดมีนโยบายสนับสนุนและเรงรัดพัฒนาแหลง
น้ําขนาดเล็กใหกระจายออกไปในพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน เพื่อใชเปนแหลงน้ําเสริมที่จะชวย
ประชาชนตามหมูบานชนบทใหมีน้ําเพื่อการยังชีพข้ันพื้นฐาน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 สวนที่ 6 
ซ่ึงวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดกําหนดเปาหมายไวใหรักษาคุณภาพน้ํา
ในแมน้ํา น้ําทะเล ชายฝงทะเลและแหลงน้ําธรรมชาติ ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
ของชุมชนใน 25 ลุมน้ําทั่วประเทศ ใหเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา โดยจัดการบริหาร
ในระดับลุมน้ําอยางเปนระบบ ใหออกกฏหมายเพื่อจัดตั้งกลไกในการกํากับดูแลและประสานการ
พัฒนาทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติและระดับลุมน้ํา ใหจัดระบบการจัดสรรและแบงปนทรัพยากร
น้ําระหวางการใชในกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม โดยยึดหลักความจําเปน ลําดับความสําคัญ และ
เปนธรรม โดยมีองคกรซึ่งประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระดับราคาคาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 
ใหสะทอนถึงตนทุนการจัดหา การผลิต การแจกจาย และการบําบัดน้ําเสีย ปรับปรุงระบบสงน้ํา
และจายน้ําเพื่อการชลประทานและการอุปโภคบริโภคในชุมชนเพื่อลดการรั่วไหลของน้ําและ
รณรงคเผยแพรใหมีการใชน้ําอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ จากนั้นจนถงึแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9 ในปจจุบัน ซ่ึงสถานการณเกี่ยวกับน้ํามีปญหาเกิดขึ้นเปนอันมาก นโยบายและมาตรการจัดการ
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เกี่ยวกับน้ําควรประกอบดวยนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การใชและการจัดสรร
ทรัพยากรน้ํา ตลอดจนนโยบายการอนุรักษทรัพยากรน้ํา การแกไขปญหาอุทกภัยและคุณภาพน้ํา 
(สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547, หนา 4) 

      ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีดังนี้คือ 
       1) เปล่ียนกลยุทธการบริหารจัดการทรพัยากรน้ําจากวิธีการดานอุปทานไปสูวิธี การ
ดานอุปสงค 
       2) ใชกลยทุธการวางแผนแบบบูรณาการแทนการแกปญหาที่เนนการพัฒนาโครงการ 
       3) น้ําเปนทรัพยากรที่มคีุณคาทางเศรษฐกิจ 
        4) ภาคประชาชนไดรับการสนับสนุนใหมีบทบาทสาํคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะเรื่องการกําจัดน้ําเสีย 
       5) ใชกลไกดานเศรษฐกจิเพื่อแกปญหาวิกฤตน้ํา 
       6) รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยอมรับสทิธิของประชาชนที่จะมีสวนรวมในการพฒันา
กิจการของทองถ่ินของตนเอง 

      7) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ําไดรับการแตงตั้งเปนองคกร
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวมทั้งในระดับลุมน้ําและระดบัทองถ่ิน 

ในการจดัการทรัพยากรน้ํามหีลายวิธี ทั้งทางเทคนิควิศวกรรม มาตรการทางกฎหมาย 
วัฒนธรรมของชุมชนหรือสังคม ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับความเหมาะสม (เกษม จนัทร
แกว, 2545, หนา 154) ซ่ึงกรมสงเสริมคุณภาพและสิง่แวดลอม (อินเทอรเน็ต, 2542) ไดเสนอ
แนวทางในการจัดการจะประกอบดวย 4 แนวทาง คือ แนวทางดานการจัดการ  ดานการลงทุน ดาน
สงเสริม และดานกฏหมาย ซ่ึงโดยเฉพาะ ดานกฏหมายไดมีกฏหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการน้ําในปจจุบันอยูหลายฉบับ สวนใหญเปนกฏหมายเกีย่วกับการจัดหาน้ํา เพื่อนํามาใชใน
กิจกรรมที่แตละหนวยงานไดรับมอบหมายที่สําคัญไดแก พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
ที่ใหอํานาจหนาที่แกชลประทานในการบริหารและจัดการน้ําในทางน้าํชลประทาน พ.ร.บ.พลังงาน
แหงชาติ พ.ศ. 2496 และ พ.ร.บ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ที่ใหอํานาจแก
หนวยงานทีเ่กีย่วของและการไฟฟาฝายผลิตในการจดัหาแหลงน้ําและเก็บกักน้ําในแหลงน้ําเพื่อใช
ในการผลิตพลังงานไฟฟา พ.ร.บ.เดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 ที่ใหอํานาจหนาทีแ่กกรมเจาทา
ในการควบคุมดูแลทางน้ําตางๆใหอยูในสภาพที่ใชการคมนาคมได พ.ร.บ. การประปานครหลวง 
พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ. การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2521 ใหอํานจหนาทีแ่กการประปาในการ
จัดหาน้าํเพื่อการประปา พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 ซ่ึงใหอํานาจแกการประปานครหลวง 
หรือการประปาสวนภูมภิาคในการควบคุมดูแลการใชน้ํา ชักน้ํา หรือวิดน้ําจากคลองประปา และ
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การถายเทของเสียและขยะมลูฝอยลงในคลองประปา  (อานันท กาญจนพันธ, 2544, หนา384) 
นอกจากนี้ยังม ีพ.ร.บ. การชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 ซ่ึง  เปนกฏหมายที่ออกมารบัรองกิจกรรม
การชลประทานราษฎร ซ่ึงเปนแบบแผนการจัดการน้ําที่เปนจารีตประเพณีของชาวบานในหลาย
พื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และพ.ร.บ. คันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 ซ่ึงกําหนดใหเจาของที่ดินในทองทีม่ี
หนาที่จดัทําคันรอบที่ดินของตนและจดัทําคูน้ํา เพื่อรองรับและเอื้ออํานวยตอการจัดสงน้ําในระบบ
ชลประทาน ซ่ึงพ.ร.บ.คันและคูน้ําเปนกฏหมายที่มาชวยเสริมการจัดการน้ําในระบบชลประทานทัง้
ที่จัดทําโดยรัฐ และโดยราษฎร และทําใหการจดัสงน้าํในระดับไรนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และอยางทัว่ถึง ในบรรดากฏหมายทั้งหลายที่วาดวยการบริหารจัดการน้ํา พ.ร.บ. การชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485 ซ่ึงเปนกฏหมายที่วาดวยการจัดการชลประทานโดยรัฐนับวามีความสําคัญและมี
ผลตอการใชน้ําของชุมชนเปนอยางมาก การชลประทานตามกฏหมายนี้หมายถึง กิจการที่กรม
ชลประทานจดัทําขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา หรือเพื่อ กัก เกบ็ รักษา ควบคุม สง ระบายน้ํา หรือแบงน้าํ
เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการ
ปองกันความเสียหายอนัเกิดจากน้ํารวมถึงการคมนาคมทางน้ําซึ่งอยูในเขตชลประทานดวย 
  แนวทางการจดัการทรัพยากรน้ําโดยรวมของลุมน้ําบางปะกงและปราจนีบุรี (กรม
ทรัพยากรน้ํา และบริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด, 2546, หนา 22) มีศักยภาพในการพฒันา
อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางคอนขางสูง โดยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดความจุอางที่ระดบั
เก็บกักรวมทั้งสิ้น 2,272 ลานลูกบาศกเมตร และเทยีบเปนรอยละ 26.76 ของปริมาณน้ําทาตาม
ธรรมชาติของลุมน้ํา ปจจุบันอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางที่มีอยูมีความจุอางรวมเพยีง 
598.8 ลานลูกบาศกเมตร สวนใหญจะอยูในลุมน้ําบางปะกงสายหลักและคลองทาลาด โดยมีความจุ
อางรวมเทากบั463.2 ลานลูกบาศกเมตร ถึงแมวาปริมาณน้ําทาของลุมน้ําแมน้ําบางปะกงจะคอนขาง
ดี แตขาดแหลงเก็บกักน้ําตอนบนจึงทําใหการบริหารจัดการน้ําในสภาพปจจุบันไมมปีระสิทธิภาพ 
   การบริหารจดัการน้ําเพื่ออเนกประสงคและเพื่อสนองตอบความตองการใชน้ําของผูใช
น้ําเปนจํานวนมากตองการใชน้ําเพื่อวัตถุประสงคที่ตางกันและในเวลาที่ตางกันบทบาทในการจดั 
การน้ําของรัฐมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึน้ แมวารัฐจะกลายเปนผูมีบทบาทหลักในการจดัการ
ชลประทานแตระบบชลประทานรัฐยังคงตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหการจดัการน้ํา
และการบํารุงรักษาระบบสงน้ําโดยเฉพาะในระดับไรนาสามารถดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมในการวางแผนเกี่ยวกบัการบริหารและจัดสรรน้ํา จึงเปน
ปจจัยสําคัญทีจ่ะทําใหมั่นใจไดวาการจัดการน้ําโดยรัฐจะกอใหเกดิประโยชนและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง (กรมชลประทาน, 2547, หนา 38) 
    ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนรูปธรรม  ภายใตเงื่อนไข จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภยั



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
46 

                                                                                                                                                             

คุกคามของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนรวมบรหิารจัดการทรพัยากรน้ําในพืน้ที่ลุมน้ําบาง
ปะกง-ปราจีนบุรี ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา แกไขปญหา และบูรณฟนฟทูรัพยากรน้ําไว 
4 ดาน (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากดั และบริษัท เทสโก จํากัด, 2547, หนา ก-1)
ไดแก 
 1) ยุทธศาสตรดานการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํา ทั้งดาน
อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
ใหทั่วถึงในทกุพื้นที่ของลุมน้ําที่มีการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเรงดวน เพื่อเปน
การกระจายทรัพยากรน้ําใหทั่วถึง ควบคูไปกับการเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ํา และการพฒันา
แหลงน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง เพื่อเสริมศักยภาพใหเกิดความมั่นคงของแหลงน้าํตนทุน ดวย
การเชื่อมโยงเครือขายระบบแหลงน้ําเขาดวยกันอยางเปนระบบ ในระยะยาวจะกอใหเกดิดุลยภาพ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา 
ซ่ึงมีเปาหมายคือ 
  (1) พัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดใหญละกลาง 
  (2) พัฒนาโครงการแหลงน้ําขนาดเล็ก 
  (3) พัฒนาโครงการผันน้ํา 
  (4) พัฒนาโครงการชลประทานระบบทอสงน้ํา 
  (5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
  (6) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  (7) การปรับปรุง ซอมแซม และดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เตือนภัย และ
ใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนจากภยัแลง 
 2) ยุทธศาสตรดานการจดัการทรัพยากรน้ํา เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการจดัการน้ําและการ
จัดสรรน้ําใหมกีารใชทรัพยากรน้ําในพื้นทีลุ่มน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
อยางทั่วถึงและเปนธรรมอยางแทจริง โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการ
เพิ่มขีดความสามารถ ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกีย่วของในเครอืขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา การ
ปรับปรุงกฎหมายเรื่องน้ําใหทันสมัยและเหมาะสมพรอมที่จะใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
จัดการน้ําใหประชาชนในลุมน้ําไดรับประโยชนสุข มีเปาหมายดังนี้คือ 
  (1) จัดสรรและจัดการน้ําในระดับโครงการ 
  (2) จัดการดานความตองการน้ํา 
  (3) จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 
  (4)  พัฒนาเครือขายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา 
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  (5) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการกําหนดปรมิาณการ
ใชน้ํา 
  (6) ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วของกับทรัพยากรน้ํา 
  (7) ฝกอบรม ใหความรู และประชาสัมพันธ เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชน้ํา 
 3) ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาน้ําทวม เพื่อดําเนินการแกไข ปองกัน และบรรเทา
ปญหาอันเกดิจากน้ําทวม และติดตั้งระบบเตอืนภัยสําหรับพื้นที่บริเวณทีเ่กิดปญหาน้ําทวม
เฉียบพลันใหสามารถเชื่อมโยงเขากับหนวยงานตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ และอพยพราษฎรให
ทันตอเหตกุารณ มีเปาหมาย คือ 
  (1) กอสรางอาคารควบคุมและบังคับน้ํา 
  (2) ปรับปรุงและดูแลรักษาอาคารควบคุมและบังคับน้ํา 
  (3) คาดการณและเตือนภัยน้าํทวม 
  (4) ใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดอืดรอนจากน้ําทวม 
 4) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้าํ โดยกระตุนใหชุมชนในพืน้ที่
ลุมน้ําตระหนกัถึงผลกระทบตอการบุกรุกทําลายปาตนน้ําลําธาร และการใชสารเคมีอยางฟุมเฟอย 
อันเปนเหตุใหแหลงน้ําธรรมชาติเสื่อมโทรมลง โดยการใหความรู และเผยแพรขอมูลขาวสาร 
พรอมทั้งเรงบูรณะฟนฟูปาตนน้ําลําธารไมใหเสื่อมโทรมมากกวาทีเ่ปนอยู ในสวนของน้ําเสียที่เกดิ
จากชุมชนจะตองมีการศึกษาและวางแผนกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียตามความเจริญของชุมชน 
นอกจากนี้ตองอบรมใหความรูแกประชาชน เพื่อปองกนัไมใหเกิดปญหามลภาวะของแหลงน้ํา ซ่ึง
มีเปาหมายดังนี้ 
  (1) อนุรักษทรัพยากรน้ําและพื้นที่ตนน้ํา 
  (2) พัฒนาระบบปองกันและแกไขมลภาวะในแหลงน้ํา 
  (3) ปรับปรุง ซอมแซม ดูแลรักษา และการจัดการ เพื่อปองกันมลภาวะใน
แหลงน้ํา 
  (4) แกไขและปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

     ในลุมน้ําบางปะกงมีความตองการใชน้ําทั้งหมดประมาณ 2,674 ลานลูกบาศกเมตร และ
รอยละ 95 เปนความตองการน้ําทางดานการเกษตร ซ่ึงการใชน้ําดานการเกษตรในพื้นท่ีนี้พิจจารณา
เฉพาะพื้นที่ที่การเกษตรในโครงการชลประทานตางๆ เทานั้น กลาวคือไมรวมการใชน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกนอกเขตพื้นที่ชลประทาน ดังนั้นเมื่อเทียบกับแหลงน้ําตนทุนที่สามารถควบคุมได คือ อาง
เก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางแลว จะมีปญหาการขาดแคลนน้ําคอนขางมากโดยเฉพาะโครงการ
ชลประทานที่อยูตามสองฝงของแมน้ําสายหลักตางๆ อาทิเชน แมน้ําปราจีนบุรีสายหลัก แมน้ํา
นครนายก และแมน้ําบางปะกงสายหลัก สําหรับน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 
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เนื่องจากเขตเมืองและชุมชนหลักตางๆ สวนใหญจะตั้งอยูบนสองฝงของแมน้ําสายหลักเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักและแมน้ําบางปะกงสายหลัก ดังนั้นในอนาคตจะมีการ
แยงน้ํากันระหวางน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม กับน้ําดานการเกษตรในอนาคต
อันใกลนี้หากไมมีการจัดการที่ด ี

     เนื่องจากการพัฒนาอางเก็บน้ําขนาดใหญที่จะดําเนนิการไดจะตองใชเวลาหลายป ดังนั้น
การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําหรือการบรรเทาลงไดบางสวน จาํเปนตองมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา รวมถึงการจัดสรรน้ําอยางเปนระบบและพิจารณาทั้งลุมน้ํา และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําจะตองดําเนนิการอยางตอเนื่องและควบคูไปกับการพัฒนาแหลงน้ําทั้งขนาดใหญ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับในลุมแมน้ําบางปะกงกจิกรรมการจัดการทรัพยากรน้ําเรงดวน 
ควรดําเนนิการในพื้นที่เขตความตองการใชน้ําในลุมแมน้ําปราจีนบุรีสายหลัก และเขตความ
ตองการใชน้ําในลุมน้ําบางปะกงสายหลัก รวมถึงพื้นทีต่อเนื่องใกลเคยีงดวย และสําหรับกิจกรรม
ระยะยาวควรตองดําเนินการครอบคลุมลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ทั้งหมด 

 
2.5  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

    บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของลุมน้ําซึ่ง
ปราโมทย ไมกลัด (2535, หนา 34)  ไดกลาวไวในรายงานการประชุมจดัทําแผนแมบทการใชน้ําวา 
การบริหารการใชน้ํา และการอนุรักษน้ําเพื่อการเกษตร จะตองรวมถึงการบริหารการควบคุม ไมวา
จะเปนแหลงกาํเนิดของน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติหรือแหลงน้ําที่รัฐบาลจัดทํา จะตองมีการบริหาร
จัดการน้ํา ดวยวิธีการที่เหมาะสมใหเสมอภาคในกิจกรรมตางๆ และควรจะกําหนดไวในกฎหมาย 
ในลักษณะกวางๆ เปนหลัก สามารถนําไปใชปฏิบัติได รวมไปถึงการอนุรักษน้ําดวย 

 
       2.5.1  รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 
       การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 และรัฐไดยึดถือเปนนโยบาย และหนวยราชการที่เกี่ยวของไดนํามาเปนหลักในการ
ดําเนินงานซึ่งจะพบไดในกรอบของกระทรวงและกรมที่เกี่ยวของ และในแผนการดําเนินงาน เชน 
กรอบแนวทางการวางแผนและหลักในการบริหารจัดการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
และสํานักงานฯ ของกรมทรัพยากรน้ําและของกรมชลประทาน  

        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในมาตรา 46 บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนในทองถ่ินในการมีสวน
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รวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดลุ
และยั่งยืน ซ่ึงการใชสิทธินี้จะตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 56 ซ่ึงคุมครอง สิทธิ
ของบุคคล ในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองรักษาสิ่งแวดลอมใหอยู
ในสภาพที่ดี ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต และยังไดบัญญัติหนาที่แกเจาของ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหตองศึกษาหรือประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือที่เรียกกันวาการจัดทํา EIA  บัญญตัิอีกสองมาตราที่มีสวนในการสงเสริม
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคือ มาตรา 58 ซ่ึงบัญญัติคุมครอง
สิทธิของบุคคลในการไดรับขอมูลขาวสารสาธารณะที่อยูในครอบครองของหนวยงานรัฐ และ
มาตรา 59 ซ่ึงบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการไดรับขอมลูหรือคําชี้แจงจากหนวยงานของรัฐ
กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในทองถ่ิน ตลอดจนสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาวตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ประชาพจิารณ 
     การมีสวนรวมของประชาชนอาจมีไดหลายรูปแบบ ที่เห็นชัดเจนและเปนการมีสวน
รวมโดยตรงก็คือการมีสวนอยูในกลไกของการวางแผนและตัดสินใจ เชนการเปนกรรมการใน
คณะกรรมการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในคณะกรรมการลุมน้ํายอย (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยี
คอนซัลแท็นส จํากัด และ บริษัท เทสโก จํากัด, 2547,  หนา 24) มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งผูแทนในระดับตางๆ (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2545, 
หนา 38) นอกจากนี้ ยังอาจเขารวมในการประชุมและการประชาพิจารณและการเปนสมาชิกของ
กลุมผูใชน้ํา (กรมชลประทาน, 2547, หนา 45) 
 
        2.5.2  พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กับการมี
สวนรวมของประชาชน                     

           พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติ
กําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการและกิจการบางประเภทที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวง จึงอาจมีผลใหโครงการและมาตรการบางอยางในการจัดการทรัพยากรน้ําเขาขาย
ที่จะตองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงควรตองผนวกความคิดเห็นของประชาชนเขาไวใน
รายงานดวย 

          พ.ร.บ. ฉบับนี้มีความสําคัญในฐานะที่เปนกฏหมายที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการสิ่งแวดลอมมากกวากฏหมายฉบับอื่นๆ อยางไรก็ดีเนื่องจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 
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ไดบัญญัติรับรองสิทธิหลายๆประการที่กฏหมายฉบับนี้กําหนดไวอยางชัดเจนยิ่งกวา จึงทําให
ความสําคัญของกฏหมายนี้เฉพาะในดานที่เกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมีลด
นอยลงกวาในชวงกอนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยสาระสําคัญของกฏหมายนี้ในสวนที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมาตรา 6 บัญญัติวาบุคคลอาจมีสิทธิหนาที่ตางๆหลาย
ประการซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน 
หรือสิทธิในการคาหรือกิจการของบุคคลอื่นใดที่ไดรับความคุมครองตามกฏหมาย นอกจากนี้ยัง
สงเสริมบทบาทขององคกรเอกชนที่มีกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมใหมีความเขมแข็งขึ้นดวยการ
กําหนดใหองคกรเหลานี้มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนทางดานการคุมครองสิ่งแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงวิทยาศาสตรฯและเมื่อไดจดทะเบียนแลวก็อาจไดรับ
ความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องตางๆ 

 
     2.5.3  พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กับการมีสวนรวม
ของประชาชน  
     กฏหมายฉบับนี้มีความสาํคัญในฐานะที่เปนกฏหมายซึ่งสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินในระดับรากหญา และเปนสวนหนึ่งของนโยบายของรฐัในการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหอํานาจหนาทีแ่ก อบต.หลายๆประการเพื่อการพัฒนาตําบลทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และหนึ่งในอํานาจหนาที่ที่ อบต.ตองจัดทําในเขตความรับผิดชอบ
ของตนก็คือ การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กฏหมายฉบับนี้
นับวามีความสําคัญมากในการสงเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของ
ตนเองไมวาจะเปนทรัพยากรน้ํา ปาไม และทรัพยากรชายฝงทะเล        
                    ในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ไดมกีารวางนโยบายและกําหนดวิธีการ
ที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมไวแลว (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และ 
บริษัท เทสโก จํากัด, 2547, หนา ก-4) อีกทั้งการตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารขึ้นมาบังคับใช
ในชวงเวลาใกลกัน จะทําใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารมากขึ้นและทนักับเวลา เพราะ
การเปนตัวแทนในคณะกรรมการตางๆ และการเขารวมประชุม ประชาชนจะมีบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีขอมูลที่เพียงพอ 
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 2.6  สภาพปญหาและสาเหตุของลุมน้าํบางปะกงและปราจีนบุรี 
 
      ลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ประกอบดวยแมน้ําสายหลักคือ แมน้ําบางปะกง แมน้ํา
นครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี จากรายงานของกรมทรัพยากรน้ํา และบรษิัท แอสดีคอน           
คอรปอเรชั่น จํากัด (2546, หนา 25) ซ่ึงมีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวม
ของแตละลุมน้ําทั่วประเทศ ไดดําเนินการศึกษาจัดทําแผนรวบรวมการบริหารจัดการน้ําในพืน้ที่ลุม
น้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ไดกลาววาโครงสรางทางธรรมชาติของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรีุมี
สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสงูสลับที่ราบ มีลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่ทําใหปริมาณน้ําผิวดินซึ่ง
ไดแกน้ําฝนไหลลงสูทางตะวันออก และทศิใต ทําใหเกิดเปนแมน้ําขนาดใหญมีความยาวผานที่ราบ
ลุมตอนกลางทําใหเกดิน้ําทวมตามพื้นที่ริมแมน้ําและไหลลงสูทะเลที่อาวไทย ปริมาณน้ําเกินกวา
รอยละ 80 ไดไหลลงทะเลโดยไมไดประโยชน ขณะเดยีวกันในฤดูแลงจะเกดิการขาดแคลนน้ําใน
บริเวณกวางโดยเฉพาะในพืน้ที่หางไกลริมแมน้ํา (กรมชลประทาน, อินเทอรเนต็, 2547) และ
รายงานสรุปผลการประชุมกลุมระดับอําเภอ ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในลุม
น้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ไดมีสวนรวมแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพปญหาและแนวทางการ
แกไขปญหา สามารถสรุปประเด็นปญหาออกเปน 4 ประเด็นหลัก ดงันี้  

1) ปญหาการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงสามารถแบงออกเปนประเด็นยอยดังนี ้
- การขาดแคลนน้ําประปา 
- การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
- การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและกจิกรรมอื่นๆ  

2) ปญหาคุณภาพน้ํา สามารถแบงออกเปนประเด็นยอยดงันี้ 
- คุณภาพน้ําประปา 
- คุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค (นอกเขตบริการประปา) 
- คุณภาพน้ําเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ 

3) ปญหาน้ําทวม สามารถแบงออกเปนประเด็นยอย ดังนี ้
- การเกดิน้ําทวมประจํา 
- การเกดิน้ําทวมครั้งใหญ 

4) ปญหาการบริหารจัดการน้ํา  
      สภาพปญหาและสาเหตจุากการศึกษาของกรมชลประทาน (2545, หนา 36) ซ่ึงได

ทําการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาและการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก โดย
ในขั้นตอนของการศึกษาไดกําหนดใหมกีารดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนดวยการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
52 

                                                                                                                                                             

ปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกลุมตางๆ ในพื้นทีจ่ังหวดัฉะเชิงเทรา 
ประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูแทนเกษตรกร (ทําสวน เล้ียงสัตว และเลีย้งกุง) ผูแทนภาคเอกชน ผูแทน
หนวยงานภาครัฐ ผูแทนสื่อมวลชน ผลการปรึกษาหารอืกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสยีสรุป
ผลกระทบหรือปญหาที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการเขื่อนทดน้ําบางปะกง คือ 

1) ปญหาการพังทลายของตลิ่ง จากการศกึษาของบริษทั โปรเกรสเทคโนโลยีคอน
ซัลแท็นส จํากัด และ บริษัท เทสโก จํากัด (2546,  หนา 3) รายงานวา ลักษณะทางธรณวีิทยาที่ทําให
เกิดการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําบางปะกง เกิดจากลักษณะของดินชั้นบนลึก
ประมาณ 6 เมตร ของตลิ่งริมฝงแมน้ําบางปะกง ซ่ึงเปนดินเหนียวออนมาก อุมน้ําไดดี ทําใหแรงดัน
ของดินและน้าํในดินสูงอยูตลอดเวลา โดยจะพบวาดินชัน้บนมีความลกึประมาณ 6 เมตร มีคาแรง
ดัน Piezometric level คอนขางคงที่ไมเปล่ียนแปลงตามระดับการขึน้ลงของน้ําในแมน้ํา ดังนั้นเมื่อ
แรงดันของดนิและน้ําในดนิสูงกวาแรงเสียดทานในดนิตามแนวการเคลื่อนตัวของมวลดิน (หรือ
รวมแรงตานของกําแพงกันดนิในกรณีที่มีการกอสรางกําแพงกันดินไวดวย) ก็จะทําใหเกิดการ
พังทลายของตลิ่ง ทั้งในกรณีระดับน้ําขึ้นลงตามธรรมชาติ และจากระดับน้ําขึ้นลงที่เกิดจากการ
ดําเนินการของเขื่อน การพังทลายจะขึ้นกบัปจจัย 2 ประการ คือ 

     (1) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา แมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําที่ไดรับอิทธิพลจาก
การขึ้นลงของน้ําทะเลอยูตลอดเวลา ดังจะเหน็ไดจากการที่มีการขึ้นลงของระดับน้ําตลอดทั้งลําน้ํา
อยูตลอดเวลาภายใน 1 วัน ดวยเหตนุี้การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําจึงเปนปจจัยที่มีอยูเองตามธรรมชาติ
อยูแลวในแมน้ําบางปะกง เมื่อระดับน้าํในแมน้ําลดลงแตระดับน้ําในดินเหนยีวช้ันบนไมไดลดลง
ตามระดับน้ําในแมน้ํา ทําใหแรงดนัดนิคอยๆสูงขึ้นและเมื่อน้ําลงจนถึงระดับที่แรงดันดินสูงกวา
แรงตานการเคลื่อนที่ของมวลดิน ก็จะทําใหตล่ิงเกดิการพังทลายจากการขึ้นลงของระดับน้ําตาม
ธรรมชาติ และในกรณีเปดดําเนินการเขื่อนตามแนวทางการดําเนินการของเขื่อนจะทาํใหพิสัยการ
ขึ้นลงของระดับน้ําสูงขึ้นกวาธรรมชาติสงผลใหตล่ิงมีความชันมากหรอืมีกําแพงดนิกั้นที่มี
เสถียรภาพต่ําเกิดการพังทลายเพิ่มขึ้นจากธรรมชาติ 

      (2) ความลาดชันของตลิ่งและสภาพของสิ่งกอสรางเพื่อปองกันตลิ่งที่มีอยู ตล่ิง
ที่มีความชันมากๆจะมีโอกาสพังทลายไดมากกวาตลิ่งที่มีความชันนอย โดยตลิ่งริมแมน้ําบางปะกง
จะมีความชนัตั้งแตระดับชนัมากจนถึงตลิ่งที่คอนขางลาด ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความชันของ
ตล่ิงตามธรรมชาติ จากลักษณะการขึ้นลงของน้ําในแมน้ําบางปะกง และจากความคดเคี้ยวของลาํน้าํ
ทําใหเกดิการพังทลายและกดัเซาะตลิ่งขึ้น และการเปลี่ยนแปลงความชันของตลิ่งจากการกระทาํ
ของมนุษย ในตลอดสองฝงแมน้ําบางปะกงจะมีการปรับสภาพตลิ่งและโครงสรางปองกันตลิ่งใน
ลักษณะตางๆหลายรูปแบบ การปรับสภาพตลิ่งอยางไมถูกวิธีจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของ
ตล่ิงหรือสมดุลของแรงในดนิมีโอกาสพังทลายได 
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2) ผลกระทบตอบริเวณลําน้าํเดิม เกดิปญหาดังนี ้
    (1)  ปญหาการไหลเวยีนของน้ํา การกอสรางเขื่อนทดน้ําพรอมขุดลําน้ําใหมให

เสนทางน้ําไหลเปนเสนตรงทําใหน้ําไหลผานเขื่อนไมมโีอกาสยอนกลับไปลําน้ําเดมิ และลําน้ํา
สาขาหลายสายไมสามารถไหลเชื่อมโยงกบัแมน้ําบางปะกงได ทําใหลําน้ําเดิมมีสภาพเปนน้ํานิ่ง 

    (2)  ปญหาคุณภาพน้ํา / น้ําเนาเสีย ซ่ึงเปนปญหาเดิมที่มีอยูแลวในพื้นที่เนื่องจาก
การเลี้ยงสุกร แตเมื่อเปดดําเนินการเขื่อนบางปะกงไดเปนตัวเสริมใหเปนปญหาน้าํเนาเสียรุนแรง
มากขึ้นโดยเฉพาะชวงฤดแูลงที่มีการปดบานระบายน้ําทําใหไมสามารถระบายน้ําออกสูแมน้ําบาง
ปะกงได ของเสียจึงสะสมในคลองสาขาและลําน้ําเดิม มผีลใหคุณภาพน้ําต่ํากวามาตรฐาน 

    (3)  ปญหาตะกอนปากคลองระบายน้ํา สันดอนที่ขวางระหวางลําน้าํเกากับลําน้ํา
ใหมเปนอุปสรรคสําคัญที่บริเวณลําน้ําเดิมไมสามารถไหลออกได ของเสียยังคงสะสมในลําน้ําเกา
เชนเดิม สงผลใหประชาชนบริเวณลําน้ําเกามีปญหาน้ําเนาเสียทั้งป ทําใหไมมีน้ําจดืใช  

3) ผลกระทบตอการเล้ียงกุงกามกราม เนื่องจากเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน ในการ
กอสรางเขื่อนทดน้ําบางปะกงมีผลกระทบตอกุงกามกรามไดหากเกิดน้ําเนาเสีย  แตเปนผลกระทบ
ไมรุนแรง ทั้งนี้สาเหตุหลักที่กุงกามกรามในแมน้ําบางปะกงลดลงเนื่องจากมีการจับกุงโดยใชยาฆา
แมลง 

4) ผลกระทบตอปาจากและอาชีพจากตนจาก อาจไดรับผลกรทบในบริเวณเหนือ
เขื่อนที่น้ําจะมสีภาพเปนน้ําจดืตลอดป จะสงผลใหตนจากหมดไปได สวนในตอนลางของเขื่อน
ไมไดรับผลกระทบเพราะน้ํายังขึ้นลงตามปกติ 

5) ผลกระทบตอการเล้ียงกุงกุลาดํา การประกาศพืน้ที่หามเล้ียงกุงควรพิจารณาให
รอบคอบถึงผลกระทบที่แทจริงของการเลี้ยงกุง และควรพิจารณาเปนรายพื้นที่ ไมควรประกาศหาม
เล้ียงกุงคลุมไปทั้งหมด เนื่องจากปจจุบนัมีผูเล้ียงกุงจํานวนมากและไดลงทุนในการเลี้ยงกุงไปมาก
จึงยากทีจ่ะเลิกเลี้ยงโดยงายและอาจเกิดความขัดแยงขึ้นไดหากใชมาตรการรุนแรง 

6) ผลกระทบตอการประกอบอาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปจจุบันพบวามีผู
ประกอบอาชีพประมงมีนอยราย เนื่องจากพฤติกรรมการจับสัตวน้ําที่ผิดวิธี การพัฒนาอุตสาหกรรม
กอน้ําเสียและน้ําหลอเย็นจากโรงไฟฟาบางปะกงทําลายสัตวน้ํา สําหรับผลกระทบจากเขื่อน
สืบเนื่องจากบริเวณกอสรางเขื่อนที่คอนขางแคบ มีผลตอการชะลอความเร็วการไหลของน้ํา ทาํให
เกิดการตกตะกอนในลําน้ํา มีผลตอการเติบโตและความชุกชุมของสัตวน้ําไดบาง 

7) ผลกระทบจากการสรางคลองสงน้ําชลประทาน คลองสงน้ําชลประทานมีแนว
คลองพาดผานคลองซอยธรรมชาติและขวางกั้นทางน้ําที่เคยไหลตามธรรมชาติ ซ่ึงกรมชลประทาน
ไดแกไขปญหาโดยวางทอลอดใตคลองสงน้ําแตทอลอดมีขนาดเล็กกวาคลองธรรมชาติ ทําใหเกิด
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ปญหาน้ําไหลไมทัน ประกอบกับอาจมีกิ่งไม เศษใบไมทีห่ลนลงในคลอง สงผลใหการอุดตันของ
ทอลอดเกิดไดงายมากขึ้น 

8) ผลกระทบตอประเพณวีฒันธรรม / วิถีชีวิตและการคมนาคมทางน้ํา การใช
ประโยชนของลําน้ําบางปะกงในปจจุบนัลดความสําคัญไปจากอดีต อยางไรก็ตาม การทองเที่ยว
ทางน้ําในอดีตสามารถลองเรือถึงอําเภอบางคลาเพื่อดูคางคาวแมไก ปจจุบันไมสามารถทําได โดย
จะทําไดเพยีงลองเรือถึงเขื่อนแลวลองเรือกลบั และวิถีชวีิตของประชาชนกลุมหนึ่งทีม่ีรายไดจาก
การประกอบอาชีพเย็บตับจาก การขายขนมจาก อาจจะคอยๆ เลือนหายไปเพราะไมมีตนจากใหใช
ประโยชน รวมทั้งประชาชนที่ประกอบอาชีพเล้ียงกุงอาจลดนอยลงและอาจตองเปลีย่นแปลงอาชพี
ไปจากเดิม เนือ่งจากระยะทางในการรุกของน้ําเค็มจะนอยลงและมีการกําหนดเขตพืน้ที่อนุญาตให
เล้ียงกุง 

9) ผลกระทบตอประเพณกีารแหหลวงพอโสธร ประเพณีแหหลวงพอโสธรทางเรือ
ในอดีตจะแหไปถึงอําเภอบางคลา แตปจจบุันสามารถแหไปถึงตําบลจุกเฌอเทานั้น โดยการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้นอาจมีผลทางดานจิตใจตอชาวบางคลาที่ไมสามารถสักการะหลวงพอโสธรได
เหมือนเชนเดมิ แตถือเปนการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและยอมรับได 
                    สภาพปญหาจากการรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2546 โดยกรม
ควบคุมมลพิษ (อินเทอรเน็ต, 2547) ซ่ึงเปนอีกหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี โดยเฉพาะการแกไขปญหาดานคุณภาพน้ํา ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาหลักที่
สําคญัที่เกิดขึ้นในลุมน้ําบางปะกง จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ไดสรุป
ปญหาคุณภาพน้ําโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มีดังนี้  

1) ปญหาการรกุลํ้าของน้ําเค็ม โดยพบวาบางครั้งเกิดขึ้นตลอดลําน้ํา หรือรุกลํ้าเขา
ไปในแมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก 

2) ปญหาน้ําเนาเสีย พบวา คุณภาพน้ําโดยทั่วไปยังอยูในระดับมาตรฐาน โดยของ
เสียในแมน้ําเกดิจากของเสียประเภทอินทรยีสารจากชุมชน ฟารมสุกร อุตสาหกรรม และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยชวงทีไ่หลผานชุมชนและฟารมปศุสัตว (อ.บางคลา และอ.เมือง) คุณภาพน้าํ
อยูในภาวะเสือ่มโทรม และมีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูงกวาระดับปกติ
มาก นอกจากนี้ชวงเดือนพฤศจิกายน (ชวงเก็บเกี่ยว) เกษตรกรที่ปลูกขาวไดระบายน้ําเพื่อใหนา
แหงเตรยีมเกบ็เกี่ยวสงผลใหน้ําเนาเสียทีส่ะสมอยูในคคูลอง ผักตบชวา ไหลลงสูแมน้ํานครนายก 
ปราจีนบุรี และบางปะกง และไปสะสมอยูเปนจํานวนมากในบริเวณปากแมน้ํา 
                   สถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ 
(อินเทอรเน็ต, 2547) ไดสรุปวา แมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี มีคา  WQI 
(Water Quality Index) เทากับ 53, 62 และ 61 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงวาแมน้ําบางปะกงมคีุณภาพน้ําต่ํา 
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แมน้ํานครนายก และแมน้ําปราจีนบุรี มคีุณภาพน้ําพอใช  ลําดับคณุภาพน้ําของแมน้ําบางปะกง 
ปราจีนบุรี และนครนายก อยูในลําดับที่ 48 31 และ 26 ของประเทศไทย ตามลําดับ จากแหลงน้ําที่
ตรวจวดัทั้งหมด 62 แหลงน้ํา (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และ บริษัท เทสโก 
จํากัด (2547, หนา13) และจากขอมูลคุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก และแมน้ํา
ปราจีนบุรีที่สํารวจโดยกรมควบคุมมลพิษตั้งแตป พ.ศ. 2536 ถึงป พ.ศ. 2544 (บริษัท โปรเกรส
เทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และ บริษทั เทสโก จํากดั (2547,  หนา 18) สามารถสรุปไดดังนี้  
         1) คาความเค็มในชวงน้าํหลาก ความเค็มโดยเฉลี่ยรุกตัวเขามาเพียงบริเวณกิโลเมตร
ที่ 30 จากปากแมน้ําบางปะกง ซ่ึงเปนที่ตั้งของอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนความเค็ม
ในชวงแลงรุกตัวเขามาถึงแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจนีบุรี บริเวณกโิลเมตรที่ 170-210 จาก
ปากแมน้ําบางปะกง ทําใหชวงแลงไมสามารถใชน้ําจากแมน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคได โดยปที่
ความเค็มรุกตวัเขามามากคือป 2541 และ 2542 ซ่ึงรุกตัวเขามาถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 210 จากปาก
แมน้ําบางปะกง 
         2) คาออกซิเจนละลายน้ํา โดยเฉลี่ยเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทั้งในชวงน้ํา
หลากและชวงแลง ยกเวนบางบริเวณเชน ในแมน้ํานครนายกและปราจนีบุรีชวงบริเวณกิโลเมตรที่ 
120–190 จากแมน้ําบางปะกง ซ่ึงเปนบริเวณทายน้าํของอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และอําเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีคาออกซิเจนละลายน้ําต่ํากวามาตรฐานทั้งชวงน้ําหลากและชวงแลง 
         3) คาบีโอดี ในชวงน้ําหลากและชวงแลงมีคาใกลเคียงกัน ซ่ึงคาเฉลี่ยเกือบตลอดลํา
น้ํานี้เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ํา ยกเวน บริเวณอําเภอบางปะกง และอําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอเมอืง จังหวัดนครนายก และอําเภอเมือง จังหวดัปราจนีบุรี 
        4) แหลงกาํเนิดมลพิษหลัก ที่มีผลตอคุณภาพน้ํา มาจาก (1) ชุมชน เชน บริเวณอําเภอ
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวดันครนายก และอําเภอเมือง จังหวดัปราจีนบุรี (2) 
อุตสาหกรรม เชน บริเวณ อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และอําเภอกบนิทรบุรี จงัหวัด
ปราจีนบุรี และ (3) เกษตรกรรม ไดแก ฟารมกุงริมแมน้ําตั้งแตปากแมน้ําจนถึงบริเวณอําเภอเมือง 
จังหวดัฉะเชิงเทรา และฟารมสุกรบริเวณฝงซายของแมน้าํบางปะกงในเขตอําเภอเมือง และอําเภอ
บางคลา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  ปญหาคุณภาพน้ําใตดนิที่ไดจากการรวบรวมขอมูลบอบาดาลที่พัฒนาโดยหนวยงาน
ราชการตางๆ ไดแก กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมอนามัย และกรมการเรงรัดพฒันา
ชนบท สามารถสรุปคุณภาพน้ําบาดาล ไดแก คาปรมิาณคลอไรด ปริมาณเหลก็ และปริมาณ
สารละลายรวม พบวาบอบาดาลที่พัฒนาไดในลุมน้ําบางปะกงสายหลัก รอยละ 60 ของจํานวนบอ
บาดาลที่เจาะทั้งหมด มีสภาพน้ําเค็ม ซ่ึงมีคาสูงกวามาตรฐานน้ําดืม่สากลขององคการอนามัยโลก 
ซ่ึงไมเหมาะสมตอการนํามาอุปโภคบริโภค นอกจากนีย้ังพบวาบอบาดาลที่ขุดเจาะในลุมน้าํ
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ปราจีนบุรี อันไดแก คลองพระสทึง คลองพระปรง แมน้ําหนุมาน และแมน้ําปราจีนบุรีสายหลกั 
สวนใหญมีปริมาณเหล็กสูงกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงสูงกวามาตรฐานน้ําดื่มสากล คิดเปน    รอย
ละ 33 ของจํานวนบอทั้งหมด ซ่ึงจะเหน็ไดวา ถาจะพัฒนาน้ําบาดาลในลุมน้ําบางปะกงตองคํานึงถึง
เร่ืองปริมาณคลอไรด สวนลุมน้ําปราจนีบุรีจะตองพจิารณาในเรื่องปรมิาณเหล็กเปนองคประกอบ
ดวย 

     ในขณะที่โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง 
-ปราจีนบุรี ซ่ึงทําการศึกษาโดย บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และบริษัท เทส
โก จํากัด (2547, หนา 3) ไดรายงานการตรวจสอบสภาพปญหาและศักยภาพของลุมน้ําในประเด็นที่
สําคัญดังนี้ 

         1) การขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

         2) การพฒันาระบบสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึงและเพียงพอ 
         3) ไมสามรถใชทรัพยากรน้ําที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         4) ความเสียหายอนัเกิดจากสภาวะน้ําทวมและภัยแลง 
         5) การจัดการทรัพยากรน้ํายังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
     โดยสวนใหญแลวแมน้ําบางปะกงมีปญหาคุณภาพน้าํบริเวณตั้งแตเทศบาลบางคลา 

จนถึงเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทัง้นี้ปญหาที่สําคัญไดแกการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟ
คอลโคลิฟอรมคอนขางสูง ซ่ึงบงชี้วาแหลงน้ําไดรับของเสียจากการขบัถายของมนุษยและสัตว 
โดยเฉพาะแหลงชุมชนริมน้ํา และจากฟารมปศุสัตวตางๆที่มีจํานวนหนาแนนในเขตอําเภอบางคลา 
นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณที่มีแนวโนมวาอาจจะเกิดปญหาคุณภาพน้าํในอนาคตไดแก บริเวณตั้งแต
หนาวดัสมานรัตนารามจนถึงหนาทํานบดนิกั้นลําน้ําเดิมของเขื่อนทดน้าํบางปะกงระยะทาง
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร คุณภาพน้ําในปจจบุันเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด 

        สภาพปญหาจากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาต ิ (2547)  ในการศึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ําและการ
ใชประโยชนที่ดินในลุมน้ําบางปะกงและแมน้ําสาขา โดยสถาบันวิจยัและพฒันาแหงมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ สามารถ
สรุปปญหาที่เกิดขึ้นในลุมน้าํบางปะกงดังนี้ 

1) ปญหาพื้นทีป่าไมและปาชายเลนถูกทําลาย เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรใน
พื้นที่ และความตองการใชพืน้ที่เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
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2) ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตในภาคเกษตรต่ํา เนื่องจากการใชทีด่ินผิด
ประเภท ซ่ึงเปนการใชที่ดนิไมตรงตามลักษณะและคณุสมบัติของดิน และมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอดินในระดับสงู สงผลใหดินเสื่อมคุณภาพ 

3) ปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
สาเหตุ เกิดจากไมสามารถเก็บกักปริมาณน้ําทาที่เกิดขึน้ในฤดูฝนไดมาก แหลงน้ําทีม่ีศักยภาพยัง
ไมไดมกีารพฒันา ทําใหไมสามารถนําปริมาณน้ําตนทนุมาใชบริการประชาชนในพืน้ที่ ประกอบ
กับสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของลุมน้าํ ซ่ึงเปนที่เนินมีความลาดชันสูง และ
ความตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆในพื้นที่เพิ่มปริมาณขึ้นตามการเติบโตของการพัฒนาชุมชน 

4) ปญหาอุทกภัย เกิดจากฝนตกหนกัติดตอกันหลายวัน สภาพปาตนน้ําถูกทําลาย 
ลําน้ําตื้นเขินมส่ิีงกีดขวางทางน้ํา น้ําปาไหลหลากพื้นที่ตอนบน ระบบระบายน้ําในเมืองไมดีพอ มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินทําใหไมมีพื้นที่ชะลอน้ํา ขาดแหลงเก็บกักน้ําชั่วคราวเพื่อชะลอ
น้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําตอนบน ปากแมน้ําตืน้เขิน และเกิดสภาวะน้ําทะเลหนุน 

5) ปญหาคุณภาพน้ํา เกดิจากการขยายตวัของกิจกรรมตางๆ ทั้งจากชุมชน 
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ประกอบกบัการขาดการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียทีด่ีพอ การ
ระบายทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ํา จากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และการรุกตัวของน้ําเคม็
ในชวงฤดแูลง 
           คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (อินเทอรเน็ต, 2547) ไดกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดนิโดยพจิารณาจากลักษณะการใชประโยชนของแหลงน้าํไดกําหนด
ประเภทคณุภาพน้ําในแมน้ําบางปะกง และแมน้ํานครนายก เปนประเภทที3่ สวนแมน้ําปราจีนบรีุ 
เปนประเภทที2่ และจากการสํารวจคุณภาพน้ําในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 พบวา คุณภาพน้ําเกือบ
ตลอดลําน้ําไมเปนไปตามเกณฑคุณภาพแหลงน้ําผิวดนิ โดยเฉพาะบริเวณ อําเภอเมือง และอําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก อําเภอบางน้าํเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบานสราง และอําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบรีุ (บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส จํากัด และ บริษัท เทสโก 
จํากัด,  2546,  หนา 51) 

     จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนสามารถสรุปปญหาของลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ได
วาจากการพัฒนาที่ผานมา ไดมีหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของ เชน กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน 
กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เขามา
ดําเนินการศึกษาโครงการตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในลุมน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ซ่ึง
สามารถสรุปปญหาและสาเหตุที่สําคัญของลุมน้ําบางปะกงและปราจนีบุรี จากการศึกษาของ
หนวยงานตางๆ มีดังนี้  

1) ปญหาภยัแลง ที่เกิดจากการขาดแคลนแหลงเก็บกกัน้ํา 
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2) ปญหาน้ําทวม ที่เกดิจากลกัษณะภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช
ที่ดิน 

3) ปญหาการบุกรุกปาไม ปาชายเลน เพื่อขยายชุมชนทีท่ํากิน 
4) ปญหาคุณภาพน้ํา จากการทิ้งน้ําเสียของชุมชน เกษตรกรรม การปศุสัตว และ

อุตสาหกรรม 
5) รัฐใหความสนใจกับการบริหารจัดการลุมน้ําโดยเนนดานการจดัหาน้ําหรือ 

อุปทาน และเทคนิคดานวิศวกรรมสนองความตองการใชน้ํา กอใหเกดิความขัดแยงและกอใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมรุนแรง 

6) พื้นที่ทายน้าํของเขื่อนมีปญหาน้ําทวมและน้ําเซาะตลิง่ สวนดานเหนือน้ําของ
เขื่อนขาดแคลนน้ํา คุณภาพน้ําเลวลง เนื่องจากน้ําเสยีจากการเลี้ยงสุกร น้ําเสียจากชุมชน และน้ําเสีย
จากการเกษตรกรรม ตลอดจนการประมงทีต่องการน้ํากรอยเสียหายเนื่องจากกระแสน้าํไหลขึ้นไม
เพียงพอ 

7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 7 และฉบับที่ 8 ยังขาดการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาลุมน้ํา 
หนวยงานยังคงเนนการบริหารจัดการแบบจัดทําเปนโครงการแทนที่จะเปนแผนรวมและยังขาด
กลไกการประสานงาน 

8) ปญหาที่เกดิขึ้นในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ใหเหน็ความจําเปนที่จะตองมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบลุมน้าํ 
                    ในอนาคตหากไมมีมาตรการใดๆมาจัดการดานคุณภาพน้าํ คุณภาพน้ําแหลงน้ําตางๆ
คาดวาจะเลวลง เนื่องจากมกีารขยายตัวของแหลงกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน การเกษตร ปศุสัตว 
และอุตสาหกรรม 
                   

2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
     วันเพ็ญ สุรฤกษ และศศิเพ็ญ พวงสายใจ (2528, หนา 6) ไดทําการวิจัยประเมินผล
โครงการสรางงานในชนบทที่ดําเนินการในเขตจังหวัดภาคเหนือ ระหวางป 2523-2528 ผลการวิจัย
พบวาในปแรกๆ ของการดําเนินงานโครงการดังกลาว ในเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนจะ
ปรากฏในดานแรงงาน มากกวาเสนอความคิดเห็น หรือรวมตัดสินใจ ในการแกไขปญหาของชมุชน 
ประชาชนที่มารับจางในโครงการสรางงานในชนบท รอยละ 50 ไมรูจักบทบาทโครงสรางหนาที่
ของสภาตําบลแตอยางใด ตอมาพบวาประชาชนเริ่มเขาใจบทบาทหนาที่ของสภาตําบลมากขึ้น
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กวาเดิม แตก็ยังมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจ และรวมในการแกไขปญหานอยมาก
 นงเยาว  หลีพันธ  (2537, หนา 193 – 205)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก  ในจังหวัดจันทบุรี”  โดยมีวัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมและความตองการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็กและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม  และ
ความตองการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กของประชาชนในจังหวัด
จันทบุรีประชากรที่ทําการศึกษาวิจัย  คือ  เกษตรกร  อ.ทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  จํานวน  230  ราย  
ผลการศึกษา  พบวา  สถานภาพทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  จะกอใหเกิดความ
แตกตางกันในเรื่องระดับการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.001  สวนระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน  และอายุ  จะกอใหเกิด
ความแตกตางกันในเรื่องระดับการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.01  และ  0.05  ตามลําดับ  ขอเสนอแนะจากากรศึกษา  คือ  ควรเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการเสนอความตองการ  ในการจัดทําโครงการจะได
ตรงกับความตองการของประชาชนมากที่สุด  กรมพัฒนาที่ดินควรจัดอบรมสัมมนา  และใหความรู
เกี่ยวกับการจัดทําโครงการฯ  การพัฒนาโครงการฯ  รวมถึงการบํารุงรักษาแหลงน้ําขนาดเล็กอยาง
ชัดเจนและทั่วถึง  และควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งส่ือมวลชลตาง  ๆ  ไดประชาสัมพันธ
โครงการดังกลาวดวย  นอกจากนี้  ควรศึกษาในพื้นที่อําเภออื่น  ๆ  ใหครอบคลุมกวางขวาง  และ
ศึกษาในเชิงลึกโดยวิธีการทางมนุษยวิทยา 

     วิทวัส แกลวทนง (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังเคยมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําคอนขางนอย ทั้งขั้นตอนและรูปแบบการมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากร โดยท่ีเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษาเปนปจจัยหลักที่มีผลตอ
การมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ของการจัดการทรัพยากรน้ําโดยปจจัยที่มีผลตอความตองการเขามา
มีสวนรวมคือสถานภาพทางอาชีพและการถือครองที่ดิน สวนความตองการเขามามีสวนรวมใน
รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ํามีปจจัยหลักคือ สถานภาพทางอาชีพเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ได
เริ่มตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในรูปแบบ
ตางๆ โดยใหความสําคัญกับศักยภาพและความสามารถของคนในชุมชนจึงเกิดขอสรุปรวมกันวา
องคกรและประชาชนในทองถ่ินนาจะเปนผูกําหนดเปาหมาย วิเคราะหปญหา ตัดสินใจ ปฏิบัติการ
และประเมินผลดวยตนเองมากกวาบทบาทของคนนอกชุมชน ปญหาความเดือดรอนในการจัดการ
น้ําเพื่อการดํารงชีพและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในทองถ่ินทําใหประชาชนมี
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จุดรวมของความตองการที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  สุเมธ แกวมณี (2541, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม : ศึกษากรณีอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวา 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีการรับรูบทบาทหรือบทบาทที่ควรจะเปนตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 4 บทบาท คือ การเผยแพรความรูความเขาใจใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ทองถ่ิน การสอดสองดูแลประชาชนใหปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด และ
การมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับสูง เชนเดียวกับการแสดง
บทบาทที่เปนจริง และการศึกษาปจจัยตางๆที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอการแสดงบทบาท พบวา 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไดเห็นความสําคัญและความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่มีตอวิถี
ชีวิตอยูในระดับสูง มีความตระหนักในบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับสูง มีความรูเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษในระดับสูง และยังมีประสบการณในการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปน
อยางดี ซ่ึงสอดคลองกับการแสดงบทบาท แตอยางไรก็ตาม พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมีบทบาทที่ เปนจริงในการอนุรักษส่ิงแวดลอมต่ํากวาบทบาทที่ควรจะเปน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปญหาอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถทํา
หนาที่ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดอยางเต็มที่ตามบทบาทที่ควรจะเปน 
    เทพชัย อริยะพันธุ (2543, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนตอการปองกัน
น้ําเสีย : ศึกษากรณีเขตตลิ่งชัน เขตตําบลทาสาป และเขตตําบลสะเตง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการปองกันน้ําเสียโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา การเห็นคุณคาของลุมน้ําปตตานี การตระหนักถึงประโยชนในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม อายุ และการศึกษาที่ตางกัน จะมีผลตอทัศนคติตอการปองกันน้ําเสียที่แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    วิไลวรรณ สุปรียาพร (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดการน้ําเสียของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา พบวา สาเหตุที่ทําใหน้ําเสียในชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา คือ 
การขยายตัวของชุมชนกอใหเกิดปริมาณน้ําเสียมากขึ้นและมีสารเคมีปนเปอน เชน ปุย ยาฆาแมลง 
ผงซักฟอก และน้ํายาทําความสะอาดตางๆ นอกจากนี้ปริมาณน้ําเสียสวนหนึ่งยังไมมีการบําบัดน้ํา
เสียมากอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะตลอดจนขาดความเอาใจใสความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การบําบัดน้ําเสีย สงผลใหคุณภาพน้ํากวานพะเยาในชวงป 2541-2542 เส่ือมโทรมลง สวนความคิด
เห็นการมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองพะเยา สวนใหญเปนครอบครัวที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ที่มีระบบการระบายน้ําเสียของเทศบาล จากความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
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บําบัดน้ําเสียสวนใหญเห็นดวยกับการที่เทศบาลเมืองพะเยาสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ทุกครัวเรือน
ตองรับผิดชอบรวมกันในการจัดการน้ําเสีย รวมทั้งระบบบําบัดน้ําเสีย สวนใหญเห็นดวยวาควรมี
การประชุมรวมกันระหวางตัวแทนชุมชนกลุมตางๆ และเทศบาลเมืองพะเยาทุกครั้ง เพื่อรับรูการ
ตัดสินใจดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมประชาชนยังเห็นดวยวาการลดปญหาน้ําเสียเร่ิมตนไดที่ตัวเอง
และครอบครัว แตสวนใหญไมเห็นดวยที่ประชาชนควรมีสวนรวมในการเสียคาธรรมเนียมในการ
บําบัดน้ําเสียตอรายบุคคลในทุกครัวเรือน 
  ฐิติ กาญจนบุษย (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง บทบาทของเทศบาลที่มีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : ศึกษากรณีจังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบวา ประชากรสวน
ใหญเปนเพศชาย อายุอยูในชวง 41-50 ป มีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพคาขาย มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 15,000-20,000 บาท เกินครึ่งมีภูมิลําเนาเดิมอยู
ในเขตเทศบาลที่ไดดํารงตําแหนงมีประสบการณในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ งแวดล อมระดั บ เข า ร วมกิ จกรรม เปนบางครั้ ง  เ ทศบาลมีบทบาทในการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยภาพรวมแลวมีบทบาทอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานระบบตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานมีบทบาทมากเปนอันดับหนึ่ง สวนดาน
สอดสองดูแล เอาใจใสสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมายมีบทบาทนอยที่สุด ประชากรเกิน
ครึ่งมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยูใน
ระดับมาก สวนใหญมีความพรอมของทรัพยากร การบริหารอยูในระดับไมเพียงพอกับการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลตอการแสดงบทบาทดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลไดผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย
จํานวน 7 ปจจัย จากทั้งหมด 11 ปจจัย มีผลตอการแสดงบทบาททางดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ อาชีพ รายได ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ประสบการณ
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระดับชั้นเทศบาล ความพรอมของทรัพยากร
การบริหารในองคกร และความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีผลตอการแสดงบทบาทดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เทศบาล 
  ศิลปชัย เลิศจํารัสพงศ (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ผูนําชุมชนกับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนาลุมน้ําปตตานี : ศึกษากรณีเทศบาลนครยะลา ผลการศึกษาพบวา ประธาน
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาเปนบุคคลที่มีความเสียสละและทําคุณประโยชนใหแก
ชุมชนดวยดีเสมอมา มีความมุงมั่นเพื่อกอใหเกิดความเจริญแกทองถ่ิน เปนบุคคลที่ชุมชนยกยอง
นับถือ และเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากเทศบาลนครยะลา โดยใหมีตําแหนง
เปนประธานกรรมการชุมชน ซ่ึงในปจจุบันมีทั้งหมด 14 ชุมชน บทบาทของประธานกรรมการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
62 

                                                                                                                                                             

ชุมชนสวนใหญเปนเรื่องของการประสานเชื่อมโยงและทํากิจกรรมรวมกันระหวางชุมชนกับ
เทศบาลนครยะลา ประธานกรรมการชุมชนจะมีสวนรวมและมีบทบาทอยางสูงในการกําหนด
แผนงานหรือกิจกรรม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน และเครื่องมืออุปกรณจากเทศบาลนคร
ยะลา การกําหนดกิจกรรมของชุมชนสวนใหญมีแผนงานที่ชัดเจน สอดคลองตรงตามนโยบายหรือ
แผนงานท่ีเทศบาลนครยะลากําหนด ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลนครยะลาไดจัดใหมีเจาหนาที่ซ่ึงเปน
พัฒนากรในสังกัดเทศบาลนครยะลาในการใหความรูแกผูนําชุมชนและติดตามผลการดําเนินงาน
ของชุมชนอยางใกลชิด ชุมชนสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานกิจกรรมและมีสวนรวม
ในการปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมที่กําหนด กิจกรรมสวนใหญประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาลุมน้ําปตตานี ซ่ึงชุมชนไดดําเนินการแลวอยางเปน
รูปธรรมและประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ ไดแก โครงการจัดตั้งอาสาสมัครรวบรวมและแยก
ขยะในชุมชน โครงการขยะแหงแลกไขในชุมชน โครงการเขตปลอดถังขยะในชุมชน โครงการ
สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําปตตานี กิจกรรมปรับปรุงคันกั้นน้ําริมฝงแมน้ําปตตานี 
และกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมในชุมชน ดานการตอบสนองของผูนําชุมชนตอ
โครงการอนุรักษและพัฒนาลุมน้ําปตตานี พบวา ประธานกรรมการชุมชนทุกคนไดรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการอนุรักษและพัฒนาลุมน้ําปตตานีในลักษณะของสื่อประเภทตางๆแตกตางกัน
ไป มีความเห็นดวยและตระหนักในความสําคัญของโครงการอนุรักษและพัฒนาลุมน้ําปตตานี จึง
ใหการตอบรับและมีทัศนคติที่ดีตอโครงการอนุรักษและพัฒนาลุมน้ําปตตานี 
   จากการศึกษาขอมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
รูปแบบในการมีสวนรวมของประชาชน และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในดาน
ตางๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี  รวมถึง
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน สามารถที่จะกลาวไดวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนนั้นมีทั้งกิจกรรมและปจจัยประกอบอื่นๆที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรน้ําของลุมน้ําทั้งสอง          


