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บทคดัย่อ 
                การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ินกรณีการสร้าง
ฝายชะลอน ้ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 28 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แนวทางการสังเกต  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
แนวทางการวจิยัเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม  ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการจดัการน ้ าแบบบูรณาการกรณีการสร้างฝาย
ชะลอน ้ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จ าเป็นตอ้งระดมทรัพยากรทั้ง คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ การจดัการ การ
ประสานความร่วมมือเครือข่ายทั้งในระดบัจงัหวดัและพ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมทุกภาคส่วน ตั้งแต่ร่วมเสนอ
ปัญหา แนวทางแกไ้ข ร่วมลงมือปฏิบติั การติดตามประเมินผล ส่งผลให้ชุมชนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยการคน้หา
สาเหตุแห่งปัญหาสู่การปฏิบติัจริง มีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินบูรณาการกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ในการจดัการ
น ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค การเกษตร และเล้ียงสตัวข์องคนในทอ้งถ่ินสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

ABSTRACT 
 The purpose of the research to study the water management  an integrated memer, In the local level a case 
study check dam of khon kean provincial administration Ogranization. This case study is quatitative research with 28 
information. The research technique are structure interview, interview guide, observation guide and participatory 
action research. The research fond that, integrated  water management   Provincial Administration Ogranization need 
to mobiliz all resources,both people money,materials and management. The need to coordinate network at the 
Provincial Level and space level . The department  of  public and government offaire participation. To manage the 
water since the proposed issue solutions to practice, Including follow up evaluation make the community experience  
form learning find the cause of the problem. Apply local wisdom to intergrate with moden technology. Water 
management of consumption agriculture and animal husbandry. Local people to sustainable development. 
 
ค าส าคญั :  การจดัการน ้ า  การบูรณาการ ฝายชะลอน ้ า 
Keywords:  Water Management, Integration, Check dam 
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บทน า 
น ้ าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ทั้งการอุปโภคบริโภค การท า

เกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลงังาน การท่องเท่ียวและการกีฬา รวมถึงมีความส าคญัในการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิเวศต่าง ๆดว้ย แต่เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจา้นวนประชากรประกอบการ
ขยายตวัของภาคเศรษฐกิจ ทา้ให้มีความตอ้งการใชน้ ้ าเพ่ิมมากข้ึน ในขณะพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ าถูกบุกรุกท าลายอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน ความสามารถในการเก็บกบัน ้ าหรือการชะลอน ้ าตามธรรมชาติลดลง 
ประกอบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการจดัการทรัพยากรน ้ า, 2558)  ดงันั้น 
น ้ าจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติ แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัราษฎรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ประสบปัญหา
น ้ าท่วม น ้าแลง้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลายพ้ืนท่ี รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของ
ทรัพยากรน ้ า จึงไดจ้ดัใหมี้ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการน ้ า พ.ศ. 2558-2569  โดยยดึหลกัการบริหารจดัการน ้ าในระดบั
ลุ่มน ้ าอยา่งบูรณาการและยัง่ยืนบนพ้ืนฐานของการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี (ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2558)  

ดงันั้น “น ้ า” จึงถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การท่ีจะช่วยเหลือและ
แกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชนใหท้ัว่ถึงนั้น  วธีิการหน่ึงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ไดพ้ระราชทานแนวพระราชด าริคือ ทฤษฎีการพฒันาและฟ้ืนฟูป่าไมโ้ดยการใชท้รัพยากรท่ีเอ้ืออ านวย
สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาท่ีส าคญัท่ีเป็นตวัแปรแห่งความอยูร่อดของป่าไม ้ นั่นคือ “น ้ า” 
พระองคท่์านทรงแนะนา้ให้ใชฝ้ายตน้น ้ าหรือท่ีเรียกวา่ Check Dam หรืออาจเรียกขานกนัวา่ ฝายตน้น ้ าล าธาร หรือฝาย
ชะลอความชุ่มช้ืน เป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้ไดผ้ลดียิง่ การน้ี ไดมี้การศึกษาท่ีศูนย์
ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้มีโครงการห้วยฮ่องไคร้ ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2525 ทรงมี
พระราชด าริให้จดัตั้งข้ึนเพ่ือศึกษา คน้ควา้หารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาพ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธาร การสร้างเหมืองฝาย
ชะลอความเร็วการของน ้ า  เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบการพฒันาต่าง ๆ ท่ีท าให้เกษตรกรพึ่งตนเองได  ้
โดยไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และการน าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพไดโ้ดยท่ีมีการอนุรักษต์น้
น ้ าล าธารและพฒันาป่าไมไ้ปพร้อมๆ กนั สุดทา้ยความชุ่มช้ืนก็จะเกิดข้ึนและจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้ าไดใ้น
ท่ีสุด ผลส าเร็จอนัเป็นรูปธรรมท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ไดด้ าเนินงานตลอด
ระยะเวลา 30 ปี เศษ ปรากฏชดัเจนท่ีจะสามารถเป็นตน้แบบ วิธีการท่ีจะพฒันาและฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้ าล าธารและการ
จดัการน ้ าและประยกุตต์ามความเหมาะสมในพ้ืนท่ีราบตามล าหว้ย คลอง เหมือง ในทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยได ้ 

การจัดการทรัพยากรน ้ า มีหลายวิธี ทั้ งน้ีย่อมข้ึนกับสภาวะพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอ้มของพ้ืนท่ีนั้นๆ เช่น
แนวความคิดการจดัการระบบท่อท่ีส่งน ้ ามาใชใ้นการเกษตรกรรมท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือการจดัการน ้ าโดยเข่ือนเก็บ
กกัน ้ า การท าฝายชะลอน ้ า เช่น ฝายแมว้ เป็นฝายชะลอน ้ าก่ึงถาวรประเภทหน่ึง ประเภทเดียวกบัฝายคอกหมู โดยใชว้สัดุ
ท่ีหาไดง่้ายภายในทอ้งถ่ินนอกจากน้ีมีฝายชะลอน ้ า หรือ Check Dam คือส่ิงก่อสร้างท่ีทา้ให้ข้ึนเพ่ือขวาง หรือกั้นทางน ้ า 
กั้นล าหว้ย ล าธารขนาดเลก็ในบริเวณท่ีเป็นตน้น ้ า หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัใหส้ามารถกกัตะกอนอยูไ่ด ้หากเป็นช่วงท่ี
น ้ าไหลแรง ก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน ้ าใหช้า้ลงดว้ย เพ่ือการกกัเก็บตะกอนเอาไวไ้ม่ให้ไปทบัถมตามล า
น ้ าตอนล่างอนัเป็นวธีิอนุรักษดิ์นและแหล่งน ้ า นอกจากน้ียงันิยมสร้างฝายชะลอน ้ าในพ้ืนท่ีตน้นา้ท่ีแห้งและเส่ือมโทรม 
บางส่วนจะเป็นการสร้างในบริเวณร่องน ้ า เม่ือฝนตกฝายจะท าหนา้ท่ีชะลอน ้ าไม่ให้น ้ าไหลเร็วจนเกินไปท าให้บริเวณ
ดงักล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 เก่ียวกบัการ
พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งน ้ าป่าไม ้ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยเกิดการสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ฝายชะลอน ้ าตามพระราชด าริ กระท าได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ฝายชะลอน ้ าแบบทอ้งถ่ินเบ้ืองตน้ ฝายชะลอน ้ าแบบเรียงดว้ย
หินค่อนขา้งยาวและฝายชะลอน ้ าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนยอ์าสาบรรเทาภยัแลง้, 2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ
จดัการน ้ าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management : IWRM) ซ่ึง Svendsen et.al (2005) ไดอ้า้งอิงค า
จ ากดัความของ Global water partnership IWRM โดยเป็นกระกวนการท่ีมีระบบเพื่อจดัหา การตรวจสอบ และการใช้
ทรัพยากรน ้ าเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีสนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นแนวคิด
ใหม่ในการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรน ้ า ตั้งแต่ใน
ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัภูมิภาค ซ่ึงแต่เดิมการจดัการทรัพยากรน ้ าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยใช้แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรน ้ าท่ีเนน้ดา้นอุปทาน สนองตอบต่อแผนงานหรือโครงการพฒันารายสาขา เช่น การจดัการน ้ าเพ่ือการเกษตร 
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม พลงังาน เป็นตน้ หรืออาจกล่าวไดว้า่การจดัการน ้ าแบบบูรณาการคือกระบวนการในการ
ส่งเสริมการประสาน การพฒันาและการจดัการน ้ า ดินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์สูงสุดทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมอยา่งทดัเทียมกนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของระบบนิเวศน์ และท่ี
ส าคญัความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติกบัมนุษย ์แนวคิดการบริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ มีความแตกต่างขั้นพ้ืนฐาน
จากแนวคิดดั้งเดิมท่ีบริหารจดัการแบบแยกส่วนตรงท่ีว่า การบริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการนั้นค านึงถึงการจดัการ
ทางดา้นอุปทานและอุปสงค ์(ยรรยง อินทร์ม่วง, 2552)  

 ส่วนรายงานการวิจัยจากต่างประเทศท่ีเก่ียวกับการจัดการน ้ าแบบบูรณาการ อาทิเช่น Zarghaami, 
Abrishamchi & Ardakanian (2005) ไดท้ดลองใชห้ลกัเกณฑส์ าหรับการตดัสินใจในการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในเขต
เมือง โดยเนน้การจดัการน ้ าแบบอุปสงค ์คือ การตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ า การซ่อมบ ารุงระบบเส้นท่อจ่ายน ้ า การ
พฒันาระบบมาตรวดัน ้ าและแรงดนัน ้ า การใชน้ ้ าใตดิ้นร่วมกบัน ้ าผิวดิน โดยก าหนดเป้าประสงคแ์ละเกณฑก์ารบริหาร
น ้ ายึดหลกัการประหยดังบประมาณและการสาธารณสุข รวมทั้งความยัง่ยืนและความคงทนของระบบท่อประปา 
ทา้ยท่ีสุดผลการวจิยัพบวา่ เมืองท่ีขาดแคลนน ้ าเมืองน้ีมีน ้ าพอเพียงเม่ือประยกุตห์ลกัการใชก้ารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ 
มาจดัการกบัปัญหาน้ี สามารถใชง้านไดอี้ก 20 ปี ท่ีส าคญัคือ ประหยดังบประมาณท่ีไม่เสียค่าก่อสร้างระบบประปาใหม่
จากท่ีแผนท่ีก าหนดไว ้ส่วนการการจดัการน ้ าแบบบูรณาการกบัการแกปั้ญหาความความยากจนนั้น Sullivan & Meigh 
(2003) ไดว้เิคราะห์ผลดีของการใชแ้นวทางการจดัการน ้ าแบบบูรณาการมาบริหารจดัการน ้ า พบวา่ ช่วยลดปัญหาความ
ยากจนของประชากรได้ในระยะยาว กล่าวคือ การจัดการน ้ าแบบบูรณาการ เป็นการลดความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขอ้ดีอีกประการหน่ึง คือ ประเทศต่าง ๆ หรือองคก์รทอ้งถ่ินต่าง ๆ สามารถใชห้ลกัการการจดัการ
น ้ าแบบบูรณาการพฒันาเป็นนโยบายในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ซ่ึงมิไดพ้ิจารณาถึง
มิติเพียงดา้นเดียวแต่รวมถึงมิติดา้นอ่ืน ๆ ผนวกเขา้ไปดว้ย อนัจะส่งผลดีต่อการแกปั้ญหาความยากจน ของประชากรได้
ในระยะยาว กล่าวคือ การจดัการน ้ าแบบบูรณาการ เป็นการลดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ขอ้ดีอีก
ประการหน่ึง คือ ประเทศต่าง ๆ หรือองคก์รทอ้งถ่ินต่าง ๆ สามารถใชห้ลกัการการจดัการน ้ าแบบบูรณาการพฒันาเป็น
นโยบายในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ซ่ึงมิไดพิ้จารณาถึงมิติเพียงดา้นเดียวแต่รวมถึง
มิติดา้นอ่ืน ๆ ผนวกเขา้ไปดว้ย อนัจะส่งผลดีต่อการแกปั้ญหาความยากจนของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มชนท่ีมีรายได้
นอ้ยและการด ารงชีวติประจ าวนัตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทั้ งจังหวดั  มีหน้าท่ีด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) ท่ีมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดเ้ล็งเห็น
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HDP2-4 
 

ความส าคญัในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟสูภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม ้ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ได้
นอ้มน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 มาใชใ้นการแกปั้ญหา อนัไดแ้ก่ การแกปั้ญหาขาด
แคลนน ้ า การแกปั้ญหาน ้ าท่วมและการแกปั้ญหาคุณภาพน ้ า โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เร่ือง “น ้ า” ไดแ้ก่ 
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตร ทรงแนะนา้ให้ใชฝ้ายตน้น ้ าหรือท่ีเรียกวา่ Check Dam หรืออาจเรียกขานกนัวา่ 
ฝายตน้น ้ าล าธาร หรือ ฝายชะลอความชุ่มช้ืนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไมท่ี้ไดผ้ลดียิ่ง ซ่ึง
รูปแบบและลกัษณะฝายนั้น ให้พิจารณาด าเนินการสร้างฝายราคาประหยดัโดยใชว้สัดุราคาถูกและหาง่ายในทอ้งถ่ิน 
เช่น แบบหินท้ิงคลุมดว้ยตาข่าย ปิดกั้นร่องน ้ ากบัล าธารขนาดเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพ่ือใชเ้ก็บกกัน ้ าและตะกอนดินไว้
บางส่วน โดยน ้ าท่ีกกัเก็บไวจ้ะซึมเขา้ไปในดินท าใหค้วามชุ่มช่ืนแผข่ยายออกไปทั้งสองขา้ง เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีตน้น ้ าล าธาร
ใหมี้สภาพเขียวชอุ่มข้ึนเป็นล าดบั ช่วยชะลอการไหลของน ้ าไม่ใหไ้หลเช่ียวจนเกินไป ช่วยใหพ้ื้นท่ีการเกษตรมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรเพ่ิมข้ึน  

จากการท่ีไดก้ล่าวมาน้ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ า เพ่ือให้เกษตรกรไดมี้น ้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตร อีกทั้งเพียงพอกับความตอ้งการใชน้ ้ าในการ
เพาะปลูกของเกษตรกร ดงัเป็นท่ีประจกัษว์า่ยิ่งจ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด พ้ืนท่ีเพาะปลูกก็จ าเป็นตอ้งขยาย
ออกไปไกลถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นดอน ท่ีเนินสูงมากข้ึน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีขาดแคลนน ้ ารวมทั้งให้มีปริมาณน ้ าท่ี
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ือรับต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจในจงัหวดั
ขอนแก่น ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดด้ าเนินการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน โดยการ
สร้างฝายชะลอน ้ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) จ านวน 80 แห่ง จากรายงานการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้ า(Check Dam) แบบประชาอาสาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น (องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น.2559) พบวา่ มีฝายชะลอน ้ าท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice) จ านวน 22 แห่ง ไดแ้ก่ 1.อ าเภอแวง
ใหญ่ จ านวน 3 แห่ง 2. อ าเภอเปือยนอ้ย จ านวน 1 แห่ง 3. อ าเภอบา้นไผ่ จ านวน 2 แห่ง 4. อ าเภอเวียงเก่า จ านวน 1 แห่ง  
5. อ าเภอแวงนอ้ย จ านวน 2 แห่ง 6. อ าเภอบา้นฝาง จ านวน 3 แห่ง 7. อ าเภอโคกโพธ์ิชยั จา้นวน 2 แห่ง 8. อ าเภอภูผาม่าน 
จ านวน 3 แห่ง ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยั เร่ืองการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน : 
กรณีการสร้างฝายชะลอน ้ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไปน้ี  

 
วตัถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน : กรณีการสร้างฝายชะลอน ้ าขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  สภาพการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน หมายถึง  การด าเนินการจดัการน ้ าแบบฝายชะลอน ้ า
ประชารัฐ ซ่ึงรัฐไดบู้รณาการร่วมมือกบัประชาชนผา่นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ด าเนินการประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ระดมทรัพยากร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน ดา้นการจดัการเครือข่าย ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นประชา
สงัคมและมีส่วนร่วม และดา้นภูมิปัญญาและเทคโนโลย ี
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HDP2-5 
 

   1.1 ดา้นการระดมทรัพยากร หมายถึง การท่ีประชาชนรวมกบัองคก์รในทอ้งถ่ินไดมี้การรวบรวมระดม
ทรัพยากร อนัไดแ้ก่  เงิน วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน ความสามคัคี ในการร่วมกนัเพ่ือใชใ้นการจดัการน ้ าแบบบูรณาการ โดย
ออกแรงช่วยสร้างฝายชะลอน ้ า ช่วยซ่อมฝาย ปฏิบติังานเป็นหมู่คณะ 
  1.2 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐและประชาชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้
ความร่วมมือกันท่ีอยู่บนความไวเ้น้ือเช่ือใจกัน ถกปัญหาการขาดแคลนน ้ า สร้างฝายชะลอน ้ าด้วยความสามัคคี 
ภาคภูมิใจ กระตือรือร้น ในการเขา้ร่วมสร้างฝาย เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการจดัการน ้ าแบบบูรณาการ 
  1.3 ดา้นการจดัการเครือข่าย  หมายถึง  องคก์รของประชาชนในทอ้งถ่ินมีการประสานงานกนัเพ่ือให้เกิด
พลงัในการจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ช่วยใหก้ารสร้างฝายชะลอน ้ าประสบความส าเร็จ  เขา้ใจประโยชน์ในการสร้างฝาย  
มีการรวมตวัของผูป้ระสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชน สามารถน ามาซ่ึงการบ ารุงรักษา
ฝาย  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภายนอก เป็นพลงัท่ีดีในการสร้างฝาย 
  1.4 ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หมายถึง ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
เก่ียวกบัการจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ก่อนจะสร้างฝาย เชิญชวนชุมชนมาแลกเปล่ียน น าประสบการณ์ในการจดัการน ้ า
มาต่อยอด น าเทคนิค วธีิการมาปรับใช ้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองฝายจะส่งผลต่อการไดอ้งคค์วามรู้ใหม่  เวทีประชาคม
จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในการจดัการน ้ า 
  1.5 ดา้นประชาสงัคมและมีส่วนร่วม หมายถึง ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการจดัการน ้ า
แบบูรณาการตั้งแต่ร่วมกนัก าหนดปัญหา วางแผน ด าเนินงานและประเมินผล  
  1.6 ดา้นภูมิปัญญาและเทคโนโลยี หมายถึง  การท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ท่ีสืบต่อกนัมาในชุมชนมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ก่อนท าฝายชะลอน ้ าควร
ท าพิธีขอขมาประภูมิเจา้ท่ี การสร้างฝายชะลอน ้ าสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชว้สัดุธรรมชาติมา
สร้างฝายชะลอน ้ าได ้น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการอนุรักษบ์ ารุงรักษาฝายได ้ น าวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาเป็นส่ือรณรงคเ์ชิญ
ชวนใหชุ้มชนเห็นประโยชน์ฝายชะลอน ้ า 
 
วธีิด าเนินการวจิยั  

1. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูส้นบัสนุนประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชนไดแ้ก่ ก านนั ใหญ่บา้นและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เทศบาล อบต.ท่ี
เก่ียวขอ้ง สนบัสนุน จ านวน 30 ราย ในการวจิยัเชิงคุณภาพ การก าหนดจ านวนผูใ้หข้อ้มูลจะก าหนดตามความเหมาะสม
ของ สถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2554)  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) 
ท าวเิคราะห์ปัญหาและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษป์ระโยชน์ของฝายชะลอน ้ า (วิไลวจัส์ กฤษณะภูติ, 2554) การเลือก
พ้ืนท่ี ไดเ้ลือกจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้ าเนินการจดัการน ้ าแบบฝายชะลอน ้ าแบบมี
ส่วนร่วม ประสบความส าเร็จซ่ึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการน ้ าต่อไป  

2. เคร่ืองมือวจิยัเชิงคุณภาพ  
1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์บริบทของพ้ืนท่ี เช่น สภาพทาง กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 

สงัคม กลุ่มทางสงัคม เกษตรกร  
2. แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน เจา้หนา้ท่ีจากองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ. อบต. เทศบาล) ผูน้ าชุมชนไดแ้ก่ ก านนั ผูน้ าชุมชน  
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3.แนวทางการสังเกต (Observation guide) เพ่ือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation)  

4. แนวทางการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR)  
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บรบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  เม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลครบถว้นแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดบนัทึกภาคสนามมาจดัหมวดหมู่เพ่ือหาความแตกต่างความเหมือนกนัความ
เช่ือมโยงภายในหมวดหมู่และระหว่างหมวดหมู่แลว้จึงวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาใช้วิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวเิคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 
ผลการวจิยั  

 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ สวนจิตรลดา เม่ือวนัท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ หลกัส าคญัวา่ “ตอ้งมีน ้ าบริโภค น ้าใช ้ น ้าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะวา่ชีวิตอยูท่ี่นัน่ ถา้มีน ้ าคนอยูไ่ด ้
ถา้ไม่มีน ้ าคนอยูไ่ม่ได ้ไม่มีไฟฟ้าคนอยูไ่ด ้ไม่มีน ้ าคนอยูไ่ม่ได”้ จะเห็นไดว้า่ “น า้” เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประชาชน การ
ท่ีจะช่วยเหลือและแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชน วิธีการหน่ึงท่ีทอ้งถ่ิน โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
ด าเนินการคือ การจดัการน ้ าแบบบูรณาการโดยการจดัท าฝายชะลอน ้ า โดยไดน้อ้มน าแนวพระราชด าริ มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน โดยการใชห้ลกัการจาก การท าฝายชะลอน ้ า (Check Dam) บนภูเขามาด าเนินการในพ้ืนท่ีราบ โดย
การสร้างฝายชะลอน ้ ากั้นล าห้วยเป็นตอนๆ เพื่อชะลอการไหล ลดความรุนแรง ของกระแสน ้ าหลากได ้จากการจดัการ
ท าแบบบูรณาการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยการจดัท าฝายชะลอน ้ า ในรูปแบบของการบูรณาการใน
ดา้นการด าเนินการจดัการน ้ าแบบฝายชะลอน ้ าแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงรัฐไดบู้รณาการร่วมมือกบัประชาชนผ่านเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ ด าเนินการประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการระดมทรัพยากร ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน ดา้นการ
จดัการเครือข่าย ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นประชาสงัคมและมีส่วนร่วม และดา้นภูมิปัญญาและเทคโนโลย ี จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพการจดัการน ้ ากรณีการสร้างฝายชะลอน ้ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในดา้นต่างๆ 
สรุปไดด้งัน้ี  

1. ดา้นการระดมทรัพยากร 
การระดมทรัพยากรเร่ิมตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการประสานด าเนินการในส่วนท่ี 

เก่ียวขอ้งทั้งในระดบัจงัหวดัและในระดบัพ้ืนท่ีเพ่ือให้ไดท้รัพยากรในการด าเนินการสร้างฝายชะลอน ้ า ทั้ งระดมคน 
จดัหาวสัดุ ความพร้อมให้ไดง้บประมาณในการด าเงินงาน และยงัเตรียมการบริหารเพื่อให้การด าเนินงานให้แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด กล่าวคือ ในระดบัจงัหวดั ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานจดัหาวิทยากรบรรยายให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าฝาย  วทิยากรฝึกปฏิบติั  ประสานเตรียมความพร้อม จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เช่น หินเรียง หินยอ่ย 
ปูน ทราย กระสอบเพ่ือบรรจุทราย ถงัห้ิวปูน จอบ เสียม จดัหารถขนวสัดุ ในระดบัพ้ืนท่ีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ จดัท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์นายอ าเภอเพ่ือประสาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้นเพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหผู้มี้จิตอาสา จิตสาธารณะเขา้ร่วมโครงการทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งเป็นผู ้
มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตวั สามารถร่วมกิจกรรมไดต้ลอดทั้งวนั เพราะการจดัท าฝายชะลอน ้ าในแต่ละแห่ง 
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ตอ้งอยูใ่นท่ีกลางแจง้ แดดร้อน  และการจดัท าฝายตอ้งมีความพร้อมทั้งวสัดุในการท าฝาย คนให้เพียงพอ เพราะการท า
ฝายแต่ละแห่งจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 วนั 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีหนา้ท่ีในการ 
บริการสาธารณะเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการและคณะท างาน หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการด าเนินงาน เช่น ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 8 ขอนแก่น ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ใหก้ารสนบัสนุนวทิยากรบรรยาย วทิยากรกลุ่ม วทิยากรฝึกปฏิบติั ใหค้วาม
ช่วยเหลือ 
         ในพ้ืนท่ี  จะมีหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น อบต. เทศบาล ส านกังานอ าเภอ ประมงอ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ พฒันาการอ าเภอ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระดบัอ าเภอ  และ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในพ้ืนท่ีด าเนินการซ่ึงเป็นบุคคลส าคญั
ในการขบัเคล่ือนให้งานส าเร็จ ในการท่ีจะประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนผูมี้จิตอาสาในพ้ืนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เน่ืองจาก
วฒันธรรมชาวบา้นจะมีความจงรักภกัดีและเช่ือฟังผูน้ าชุมชนของตนเอง ไม่ว่าชุมชนจะท าอะไร หากผูน้ าชุมชนขอ
ความร่วมมือ ไม่วา่จะเป็นดา้นแรงงาน  วสัดุ การเงิน  ชาวบา้นจะเต็มใจให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี  ในบางคร้ังบางคน 
ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้จะมีความรู้สึกวา่ตนเองไร้คุณค่าท่ีไม่ไดร่้วมกิจกรรมของชุมชน  
 การประชาสมัพนัธ์ของผูน้ าใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จะประชาสัมพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าวของ
หมู่บา้น บางคนไดรั้บข่าวสารโดยการบอกต่อ ทางวาจา ทางโทรศพัท ์การส่ือสารทางไลย ์ท าใหช้าวบา้นไดรั้บรู้ข่าวสาร
และไดร่้วมกิจกรรมการท าฝายชะลอน ้ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

3.   ดา้นการจดัการเครือข่าย  การจดัการเครือข่ายกรณีการสร้างฝายชะลอน ้ าขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น 
พบวา่ การจดัการเครือข่ายโดยการประสานขอความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยกนั ทั้งในระดบั
จงัหวดัและในระดับพ้ืนท่ี โดยการประสานเครือข่ายก านัน ผูใ้หญ่บ้าน กลุ่มชาวบา้น ท่ีมีความประสงค์จะเขา้ร่วม
โครงการจดัท าฝายชะลอน ้ าเท่านั้น การประสานในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะประสานผา่นทางหอกระจายข่ายของหมู่บา้น และ
การบอกต่อปากต่อปาก ประสานผา่นทางโทรศพัท์ และการส่ือสารทางไลน์ เพ่ือให้ชุมชนชาวบา้นไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
อยา่งทัว่ถึง ใหเ้พียงพอ และพร้อมท่ีจะท างานร่วมดว้ยช่วยกนั   
  ทั้งน้ี  ยงัพบว่ากลุ่มเครือข่ายท่ีร่วมสร้างฝายชะลอน ้ าดว้ยกัน จะเกิดความรักใคร่ สามคัคี ในการ
ร่วมกนัสร้างฝาย ร่วมท ากิจกรรม มีการแบ่งบนั มีความเอ้ืออาทร บางคนมีความประสงค์จะเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ไม่
สามารถเขา้ร่วมได ้ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ก็จะสนบัสนบั อาหาร ขนมหวาน น ้ าด่ืม  หรือชาวบา้นบางรายท่ีมี
พ้ืนท่ีนาอยูติ่ดล าหว้ย นอกจากเขา้ร่วมก่อสร้างฝายโดยการสละก าลงัแรงกายแลว้ ยงัมีน ้ าใจสนบัสนุนอาหาร น ้ าด่ืม ดว้ย 
เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละมากกวา่คนอ่ืน เพราะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ไดใ้ชน้ ้ ามากกวา่คนท่ีอยูห่่างไกลจากล า
หว้ย ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากฝายไม่มากนกั 
  เครือข่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากท่ีเป็นชาวบ้านยงัพบว่า มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งน้ี  ใหเ้หตุผลวา่เป็นการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนทั้งยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริง ไดท้ างานร่วมกบัชุมชน ไดเ้ห็นประเพณี
ในการลงแขกในการท ากิจกรรม ดงัค าพูดของนักเรียนโรงเรียนบา้นโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ ว่า “--- การสร้างฝาย
ชะลอน ้ าเคยเห็นแต่ในโทรทศัน์ท่ีสร้างฝายตน้น ้ าบนภูเขาทางภาคเหนือและท่ีคุณครูสอนในชั้นเรียน อ่านจากหนงัสือ
และเอกสาร  ตนเองมีความภูมิใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ไม่เคยคิดวา่จะมีโครงการท าฝายชะลอน ้ าโดยหน่วยงานของรัฐ
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มาท าในพ้ืนท่ี  วนัน้ี ครูพานกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม รู้สึกดีใจมาก เพราะไดเ้ห็นความร่วมมือของหน่วยงาน ของชาวบา้น 
ผูน้ าชุมชน ร่วมกนัสร้างฝายชะลอน ้ าในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ---“(สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560) 

4.ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัเป็นการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
ต่อความส าเร็จของการจดัการน ้ าแบบบูรณาการเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากวิทยากร จาก
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการสู่กลุ่มบุคคลท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเป็นเรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน ้ าขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  พบวา่  ก่อนการสร้างฝายชะลอน ้ าในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การก่อสร้างฝายชะลอน ้ า เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากจดัฝึกอบรมให้
ความรู้แลว้ ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดซ้กัถาม กรณีมีขอ้สงสัย  นอกจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการอบรม
ใหค้วามรู้แลว้ เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ยงัไดม้อบเอกสารฐานความรู้เก่ียวกบัการสร้างฝายชะลอ
น ้ าใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือเป็นการถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบ
จากบุคคลสู่บุคคล นอกจากน้ียงัพบวา่  ประชาชนไดมี้การเสนอปัญหาและความตอ้งการพฒันาในดา้นต่าง ๆ แลว้ ยงั
เสนอหว้งเวลาในการก่อสร้างฝายชะลอน ้ า โดยใหจ้ดัท าในหว้งฤดูแลง้ก่อนเขา้สู่ฤดูฝน เม่ือหนา้ฝนตกก็สามารถกกัเก็บ
น ้ าฝนไวใ้ชป้ระโยชน์ ได ้และเสนอวา่ในห้วงท่ีน ้ ามีปริมาณน ้ ามากให้มีการตรวจสอบและเฝ้าสังเกตวา่ฝายสามารถกกั
เก็บไดห้รือไม่ หากฝายช ารุดเพียงเล็กนอ้ยก็ประสานเครือข่ายช่วยเหลือซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้  ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลหน่ึง นอกจากจะไดรั้บความรู้จากท่ีถ่ายทอด ยงัท าให้มีความตระหนกั ปก
ปักรักษา เร่ืองความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกนั เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและให้มีความยัง่ยืน
ตลอดไป  

5. ดา้นประชาสงัคมและมีส่วนร่วม  พบวา่ไดเ้กิดจากความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัประชาชนใน
พ้ืนท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและไดป้ฏิบติังานจริง โดยผ่านกิจกรรมการก่อสร้างฝายชะลอน ้ า  ปรากฏผลงานท่ีชดัเจน 
ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ มีแหล่งน ้ าทั้งในการอุปโภค บริโภค กิจกรรมดงักล่าวสามารถสร้างกลุ่มแนวร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ใหข้ยายสู่พ้ืนท่ีใกลเ้คียง และเป็นแบบอยา่งของการสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัในการดูแล รับผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และใชป้ระโยชน์จากฝาย
ชะลอน ้ าของชุมชนร่วมกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ เกิดเครือข่ายขยายต่อยอดกิจกรรมท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึก เกิดความ
ศรัทธาในการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข มีความเอ้ืออาทร เกิดการแบ่งปัน  โดยเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีนาอยูติ่ดล าหว้ยแต่
ไม่ได้ท านาเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในการท านาหันมากปลูกผกัตลอดปี เน่ืองจากท านาไม่คุม้ทุน ได้เสนอแนะต่อ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการวา่ “---  รัฐควรขายพ้ืนท่ีในการก่อสร้างฝ่ายชะลอน ้ าเป็นตอนๆ เพ่ือชะลอการไหลและ
กักเก็บน ้ าเอาไวใ้ช้ประโยชน์ไม่จ าเป็นตอ้งท านา หันมาท าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างอ่ืน เช่น การปลูกผกัท้องถ่ินท่ี
หลากหลาย เล้ียงปลา เล้ียงไก่ สามารถมีความเป็นอยูดี่ข้ึนได ้---” (สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560) 

6. ดา้นภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ดา้นภูมิปัญญาและเทคโนโลย ีพบวา่  ก่อนจะสร้างฝายชะลอน ้ าผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะ
ท าพิธีบอกกล่าวเจา้ท่ีเจา้ทาง โดยการจุดธูป และก่อนการรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัก็จะจดัส าหรับอาหาร (พา
ขา้วนอ้ย) ใหก้บัเจา้ท่ีเจา้ท่ี ตามความเช่ือของคนในชุมชน  หลงัจากท าพิธีบอกกล่าวแลว้ จึงลงมือก่อสร้างฝายชะลอน ้ า
เพ่ือปิดกั้นทางน ้ าไหลในล าห้วย ประชาชนในพ้ืนท่ีใชภู้มิปัญญาในการจดัการน ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค การเกษตรและ
เล้ียงสัตว ์โดยการกั้นล าห้วยเป็นตอนๆ ใช้วสัดุในทอ้งถ่ิน หลงัจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นไดเ้ขา้ไป
ก่อสร้างฝายชะลอน ้ าโดยประยุกต์ใชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาปรับใชโ้ดยน าวสัดุท่ีคงทน
แขง็แรงมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างฝายชะลอน ้ าแบบผสมผสาน หินเรียง หินยอ่ย ปูนซิเมนต ์ทราย โดยการข้ึนคนั
คูดินเรียงหินใหญ่ให้แน่น จดัให้เขา้ท่ีเขา้ทางเรียงหินเสร็จโปกปูนยาแนวเพ่ือให้หินยึดติดเป็นการป้องกนัในกรณีน ้ า
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หลากอยา่งรุนแรง หนา้ฝายหลงัฝายใชท้รายผสมปูนซีเมนตบ์รรจุกระสอบทรายเรียงฐานดา้นล่างเพ่ิมความแข็งแรงและ
ยดือายกุารใชง้านของฝายชะลอน ้ า 
อภิปรายผล 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจจึงไดน้ ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 สภาพการจดัการน ้ าแบบบูรณาการในระดบัทอ้งถ่ิน กรณีการสร้างฝายชะลอน ้ าขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ การระดมทรัพยากรทั้งในระดบัจงัหวดัของหน่วยการด าเนินโครงการและระดมทรัพยากรใน
ระดบัพ้ืนท่ี โดยระดบัจงัหวดัเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งดา้นคน เงิน วสัดุ การจดัการ ในระดบัพ้ืนท่ีเป็นการเตรียม
ความพร้อมในดา้นแรงงาน ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน ตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้  องค์กรจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมทรัพยากร ได้แก่ เงิน แรงงาน วสัดุ ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ของกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ McCarthy,1997.หนา้ 1216 อา้งในประภาส ป่ินตบแต่ง (2552 ) ทั้งน้ี
อภิปรายไดว้่า เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการท ากิจกรรมการสร้างฝายชะลอน ้ าจะตอ้งมีการระดมทรัพยากรทั้ง แรงงาน 
การเงิน วสัดุ และการจดัการ  

       ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานพบวา่  เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน ภาครัฐเป็นผูข้บัเคล่ือนบูรณา
การเขา้ไปส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนสร้างการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ใหเ้กิดการรวมตวัของภาคประชาสังคม การ
ด าเนินการดงักล่าวน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชุมชนตน้แบบและประชารัฐวา่ชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
โดยชุมชนอยูบ่นพ้ืนฐานของการดูแลซ่ึงกนัและกนั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั การท างานเป็นคณะโดยรัฐเขา้มาส่งเสริม
สนับสนุนเช่ือมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนพลเมือง นราธิป ศรีรามและคณะ(2557) ทั้ งน้ี  อภิปรายได้ว่า  
ความสมัพนัธ์ไม่วา่จะเป็นในระดบัองคก์ร หน่วยงาน หรือความสมัพนัธ์ระดบัปัจเจก มีส่วนท าใหเ้กิดความส าเร็จเพราะ
มีความไวว้างใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนั  

    การจดัการเครือข่ายพบวา่ เป็นการประสานการปฏิบติัจากหน่วยงานสู่หน่วยงาน จากหน่วยงานสู่ 
ผูน้ าชุมชนสู่ชุมชนอยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ ประสานอยา่งเป็นเอกสารทางราชการไปยงักลุ่มต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่ม ให้มีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั เกิดกระบวนการท างานร่วมกนั ไดพ้บปะพูดคุย เป็นพ่ีเป็นนอ้ง 
การแบ่งปัน เกิดกระบวนการท างานของเครือข่ายสู่การพฒันาชุมชนและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท างานร่วมกนั คือ
ภารกิจส าคญัเกิดเป็นภาคีเครือข่ายต่อกนัสู่เป้าหมายท่ีก าหนดเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป พระมหาสุทิตย ์
อาภากโร (2547)  ทั้งน้ี  อภิปรายไดว้า่  เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในกิจกรรมต่างๆ เครือข่ายตอ้งความเช่ือมโยงในความ
เป็นพ่ีนอ้ง เป็นเครือญาติ เป็นเพ่ือน มีความเคารพใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั มีการพบปะ ส่ือสารกนัเป็นประจ า ผูป้ระสาน
โดยส่วนใหญ่เป็นผูน้ าท่ีชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือ    

     ด้านการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม พบว่า  หน่วยงานได้มีการบูรณาการประสานท ากิจกรรม
ร่วมกนัโดยมีประชาชนในพ้ืนท่ี เขา้มามีส่วนร่วมมีวตัถุประสงคห์รืออุดมการณ์เดียวกนั บนพ้ืนฐานจิตสาธารณะหรือ
จิตอาสา ท่ีท างานดว้ยใจรักโดยไม่หวงัผลตอบแทน แต่มุ่งหวงัไปท่ีประโยชน์ต่อส่วนรวม และท าให้สังคมชุมชนมี
ความสงบสุข เขม้แข็งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  wapner (1995)  ไม่สามารถบังคบัใชค้วามรุนแรงและ
ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีปฏิบติัตนเพราะเกิดความเขา้ใจและสมคัรใจท่ีจะด าเนินการดูแลกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งน้ี อภิปรายไดว้า่ การประชาสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
เป็นหวัใจของการพฒันา ไม่มีประเทศไหนท่ีพฒันาโดยปราศจากการประชาสมัพนัธ์และร่วมมือของประชาชน 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจิยั 
1.  ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชป้ฏิบติั 

1.1 ควรใหน้กัเรียนและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างฝายยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีเพ่ือก่อใหเ้กิดความเป็น 
เจา้ของกิจกรรมและจะไดสื้บสานภูมิปัญญาในการสร้างชะลอน ้ าต่อไป 

1.2 เพ่ือใหค้วามรู้แก่ เกษตรกรและผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการสร้างฝาย นบัแต่การเลือกพ้ืนท่ี การ 
ด าเนินการและการอนุรักษฝ์ายใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึน ตลอดทั้งประโยชน์ของฝายดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรท าวจิยัแบบผสม (Mixed Methodology) ทั้งการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เก่ียวกบัปัจจยัแห่งความส าเร็จของฝายชะลอน ้ า 
2.2 ควรท าวจิยัเชิงประเมินผล เก่ียวกบัประสิทธิผลของการท าฝายท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจ  

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 ควรท าวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัผลกระทบของการใชน้ ้ าจากฝายใน 

การเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
กติตกิรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังน้ี  ส า เ ร็จได้ด้วยการแนะน า ท่ีทรงคุณค่าอย่างยิ่ ง  ผู ้วิจัยขอขอบคุณ ดร.สุรพล จิตต์ดี                             
รองศาสตราจารยว์ไิลวจัส์ กฤษณะภูติ  อาจารยท่ี์ปรึกษาของผูว้จิยั และกลุ่มผูน้ าชุมชนชาวบา้นท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายทุก
ท่านท่ีร่วมด าเนินกิจกรรมและใหผู้มู้ลเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ของการวจิยัคร้ังน้ี 
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