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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่นกรณี การสร้าง
ฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 28 ราย เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง แนวทางการสังเกต วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา
แนวทางการวิจยั เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่ วม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดการน้ าแบบบูรณาการกรณี การสร้างฝาย
ชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น จาเป็ นต้องระดมทรัพยากรทั้ง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ การ
ประสานความร่ วมมือเครื อข่ายทั้งในระดับจังหวัดและพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมดาเนิ นกิจกรรมทุกภาคส่ วน ตั้งแต่ร่วมเสนอ
ปั ญหา แนวทางแก้ไข ร่ วมลงมือปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล ส่งผลให้ชุมชนมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยการค้นหา
สาเหตุแห่งปั ญหาสู่การปฏิบตั ิจริ ง มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการจัดการ
น้ าเพื่ออุปโภคบริ โภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ของคนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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.
คาสาคัญ : การจัดการน้ า การบูรณาการ ฝายชะลอน้ า
Keywords: Water Management, Integration, Check dam
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บทนา
น้ าเป็ นทรัพยากรพื้นฐานที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งการอุปโภคบริ โภค การทา
เกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลังงาน การท่องเที่ยวและการกีฬา รวมถึงมีความสาคัญในการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและระบบนิ เวศต่าง ๆด้วย แต่เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรประกอบการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ท้าให้มีความต้องการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น ในขณะพื้นที่ป่าต้นน้ าถูกบุกรุ กทาลายอย่างต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการชะล้างพังทลายของดิน ความสามารถในการเก็บกับน้ าหรื อการชะลอน้ าตามธรรมชาติลดลง
ประกอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการจัดการทรัพยากรน้ า, 2558) ดังนั้น
น้ าจึงเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ แต่เนื่องด้วยปั จจุบนั ราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ประสบปั ญหา
น้ าท่วม น้ าแล้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลายพื้นที่ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ทรัพยากรน้ า จึงได้จดั ให้มียทุ ธศาสตร์การบริ หารจัดการน้ า พ.ศ. 2558-2569 โดยยึดหลักการบริ หารจัดการน้ าในระดับ
ลุ่มน้ าอย่างบูรณาการและยัง่ ยืนบนพื้นฐานของการทางานร่ วมกันกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในพื้นที่ (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ, 2558)
ดังนั้น “น้ า” จึ งถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการดารงชี วิตของประชาชนเป็ นอย่างยิ่ง การที่จะช่วยเหลือและ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้ทวั่ ถึงนั้น วิธีการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดาริ คือ ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้ นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออานวย
สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ปั ญหาที่สาคัญที่เป็ นตัวแปรแห่ งความอยูร่ อดของป่ าไม้ นัน่ คือ “น้ า”
พระองค์ท่านทรงแนะน้าให้ใช้ฝายต้นน้ าหรื อที่เรี ยกว่า Check Dam หรื ออาจเรี ยกขานกันว่า ฝายต้นน้ าลาธาร หรื อฝาย
ชะลอความชุ่มชื้น เป็ นเครื่ องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียงิ่ การนี้ ได้มีการศึกษาที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ให้มีโครงการห้วยฮ่องไคร้ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2525 ทรงมี
พระราชดาริ ให้จดั ตั้งขึ้นเพื่อศึกษา ค้นคว้าหารู ปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ตน้ น้ าลาธาร การสร้างเหมืองฝาย
ชะลอความเร็ วการของน้ า เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งรู ปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทาให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้
โดยไม่ทาลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้โดยที่มีการอนุรักษ์ตน้
น้ าลาธารและพัฒนาป่ าไม้ไปพร้อมๆ กัน สุ ดท้ายความชุ่มชื้นก็จะเกิดขึ้นและจะบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนน้ าได้ใน
ที่สุด ผลสาเร็ จอันเป็ นรู ปธรรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ได้ดาเนิ นงานตลอด
ระยะเวลา 30 ปี เศษ ปรากฏชัดเจนที่จะสามารถเป็ นต้นแบบ วิธีการที่จะพัฒนาและฟื้ นฟูสภาพป่ าต้นน้ าลาธารและการ
จัดการน้ าและประยุกต์ตามความเหมาะสมในพื้นที่ราบตามลาห้วย คลอง เหมือง ในทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้
การจัดการทรัพยากรน้ า มี หลายวิธี ทั้งนี้ ย่อมขึ้ นกับสภาวะพื้นที่ และสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่ น้ นั ๆ เช่ น
แนวความคิดการจัดการระบบท่อที่ส่งน้ ามาใช้ในการเกษตรกรรมที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือการจัดการน้ าโดยเขื่อนเก็บ
กักน้ า การทาฝายชะลอน้ า เช่น ฝายแม้ว เป็ นฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู โดยใช้วสั ดุ
ที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่นนอกจากนี้มีฝายชะลอน้ า หรื อ Check Dam คือสิ่ งก่อสร้างที่ทา้ ให้ข้ ึนเพื่อขวาง หรื อกั้นทางน้ า
กั้นลาห้วย ลาธารขนาดเล็กในบริ เวณที่เป็ นต้นน้ า หรื อพื้นที่ที่มีความลาดชันให้สามารถกักตะกอนอยูไ่ ด้ หากเป็ นช่วงที่
น้ าไหลแรง ก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ าให้ชา้ ลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมตามลา
น้ าตอนล่างอันเป็ นวิธีอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า นอกจากนี้ยงั นิยมสร้างฝายชะลอน้ าในพื้นที่ตน้ น้าที่แห้งและเสื่ อมโทรม
บางส่วนจะเป็ นการสร้างในบริ เวณร่ องน้ า เมื่อฝนตกฝายจะทาหน้าที่ชะลอน้ าไม่ให้น้ าไหลเร็ วจนเกินไปทาให้บริ เวณ
ดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการ
พัฒนาและฟื้ นฟูแหล่งน้ าป่ าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออานวยเกิดการสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

78

HDP2-3
ฝายชะลอน้ าตามพระราชดาริ กระทาได้ 3 รู ปแบบ ได้แก่ ฝายชะลอน้ าแบบท้องถิ่นเบื้องต้น ฝายชะลอน้ าแบบเรี ยงด้วย
หิ นค่อนข้างยาวและฝายชะลอน้ าแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ศูนย์อาสาบรรเทาภัยแล้ง, 2559) ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ
จัดการน้ าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management : IWRM) ซึ่ ง Svendsen et.al (2005) ได้อา้ งอิงคา
จากัดความของ Global water partnership IWRM โดยเป็ นกระกวนการที่มีระบบเพื่อจัดหา การตรวจสอบ และการใช้
ทรัพยากรน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม ถือเป็ นแนวคิด
ใหม่ในการจัดการทรัพยากรน้ าที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนในสังคมได้มีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรน้ า ตั้งแต่ใน
ระดับท้องถิ่นถึ งระดับภูมิภาค ซึ่ งแต่เดิ มการจัดการทรัพยากรน้ าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยใช้แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่เน้นด้านอุปทาน สนองตอบต่อแผนงานหรื อโครงการพัฒนารายสาขา เช่น การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
อุปโภคบริ โภค อุตสาหกรรม พลังงาน เป็ นต้น หรื ออาจกล่าวได้วา่ การจัดการน้ าแบบบูรณาการคือกระบวนการในการ
ส่งเสริ มการประสาน การพัฒนาและการจัดการน้ า ดินและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ประโยชน์สูงสุ ดทาง
เศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสังคมอย่างทัดเทียมกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของระบบนิ เวศน์ และที่
สาคัญความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกบั มนุษย์ แนวคิดการบริ หารจัดการน้ าแบบบูรณาการ มีความแตกต่างขั้นพื้นฐาน
จากแนวคิดดั้งเดิมที่ บริ หารจัดการแบบแยกส่ วนตรงที่ว่า การบริ หารจัดการน้ าแบบบูรณาการนั้นคานึ งถึงการจัดการ
ทางด้านอุปทานและอุปสงค์ (ยรรยง อินทร์ม่วง, 2552)
ส่ ว นรายงานการวิจัย จากต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกับ การจัด การน้ า แบบบู ร ณาการ อาทิ เ ช่ น Zarghaami,
Abrishamchi & Ardakanian (2005) ได้ทดลองใช้หลักเกณฑ์สาหรับการตัดสิ นใจในการจัดการน้ าแบบบูรณาการในเขต
เมือง โดยเน้นการจัดการน้ าแบบอุปสงค์ คือ การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า การซ่อมบารุ งระบบเส้นท่อจ่ายน้ า การ
พัฒนาระบบมาตรวัดน้ าและแรงดันน้ า การใช้น้ าใต้ดินร่ วมกับน้ าผิวดิน โดยกาหนดเป้ าประสงค์และเกณฑ์การบริ หาร
น้ ายึดหลักการประหยัดงบประมาณและการสาธารณสุ ข รวมทั้งความยัง่ ยืนและความคงทนของระบบท่อประปา
ท้ายที่สุดผลการวิจยั พบว่า เมืองที่ขาดแคลนน้ าเมืองนี้มีน้ าพอเพียงเมื่อประยุกต์หลักการใช้การจัดการน้ าแบบบูรณาการ
มาจัดการกับปั ญหานี้ สามารถใช้งานได้อีก 20 ปี ที่สาคัญคือ ประหยัดงบประมาณที่ไม่เสี ยค่าก่อสร้างระบบประปาใหม่
จากที่แผนที่กาหนดไว้ ส่วนการการจัดการน้ าแบบบูรณาการกับการแก้ปัญหาความความยากจนนั้น Sullivan & Meigh
(2003) ได้วเิ คราะห์ผลดีของการใช้แนวทางการจัดการน้ าแบบบูรณาการมาบริ หารจัดการน้ า พบว่า ช่วยลดปั ญหาความ
ยากจนของประชากรได้ในระยะยาว กล่าวคื อ การจัดการน้ าแบบบู รณาการ เป็ นการลดความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อดีอีกประการหนึ่ ง คือ ประเทศต่าง ๆ หรื อองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถใช้หลักการการจัดการ
น้ าแบบบูรณาการพัฒนาเป็ นนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งมิได้พิจารณาถึง
มิติเพียงด้านเดียวแต่รวมถึงมิติดา้ นอื่น ๆ ผนวกเข้าไปด้วย อันจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาความยากจน ของประชากรได้
ในระยะยาว กล่าวคือ การจัดการน้ าแบบบูรณาการ เป็ นการลดความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ข้อดี อีก
ประการหนึ่ง คือ ประเทศต่าง ๆ หรื อองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถใช้หลักการการจัดการน้ าแบบบูรณาการพัฒนาเป็ น
นโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่ งมิได้พิจารณาถึงมิติเพียงด้านเดียวแต่รวมถึง
มิติดา้ นอื่น ๆ ผนวกเข้าไปด้วย อันจะส่ งผลดีต่อการแก้ปัญหาความยากจนของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มชนที่มีรายได้
น้อยและการดารงชีวติ ประจาวันต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
องค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ขอนแก่ น มี พ้ื น ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง จัง หวัด มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) ที่มุ่งบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิ เวศบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่ วมของชุมชน และพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ได้เล็งเห็น
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HDP2-4
ความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูสภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน น้ า ป่ าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยัง่ ยืน ได้
น้อมนาพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการแก้ปัญหา อันได้แก่ การแก้ปัญหาขาด
แคลนน้ า การแก้ปัญหาน้ าท่วมและการแก้ปัญหาคุณภาพน้ า โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เรื่ อง “น้ า” ได้แก่
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ทรงแนะน้าให้ใช้ฝายต้นน้ าหรื อที่เรี ยกว่า Check Dam หรื ออาจเรี ยกขานกันว่า
ฝายต้นน้ าลาธาร หรื อ ฝายชะลอความชุ่มชื้นเป็ นเครื่ องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง ซึ่ ง
รู ปแบบและลักษณะฝายนั้น ให้พิจารณาดาเนิ นการสร้างฝายราคาประหยัดโดยใช้วสั ดุ ราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น
เช่น แบบหิ นทิ้งคลุมด้วยตาข่าย ปิ ดกั้นร่ องน้ ากับลาธารขนาดเล็ก ๆ เป็ นระยะ ๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้
บางส่วน โดยน้ าที่กกั เก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทาให้ความชุ่มชื่นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง เพื่อฟื้ นฟูพ้ืนที่ตน้ น้ าลาธาร
ให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็ นลาดับ ช่วยชะลอการไหลของน้ าไม่ให้ไหลเชี่ยวจนเกินไป ช่วยให้พ้นื ที่การเกษตรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น
จากการที่ ได้กล่าวมานี้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ าอุปโภคบริ โภคและการเกษตร อีกทั้งเพียงพอกับความต้องการใช้น้ าในการ
เพาะปลูกของเกษตรกร ดังเป็ นที่ประจักษ์วา่ ยิ่งจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเพียงใด พื้นที่เพาะปลูกก็จาเป็ นต้องขยาย
ออกไปไกลถึงพื้นที่ที่เป็ นดอน ที่เนิ นสู งมากขึ้น ซึ่ งเป็ นการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกที่ขาดแคลนน้ ารวมทั้งให้มีปริ มาณน้ าที่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริ โภคทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การเพื่อรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิ จในจังหวัด
ขอนแก่น ดังนั้น องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดาเนิ นการจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น โดยการ
สร้างฝายชะลอน้ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) จานวน 80 แห่ ง จากรายงานการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า(Check Dam) แบบประชาอาสาในเขตพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น (องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น.2559) พบว่า มีฝายชะลอน้ าที่ประสบผลสาเร็ จ (Best Practice) จานวน 22 แห่ง ได้แก่ 1.อาเภอแวง
ใหญ่ จานวน 3 แห่ง 2. อาเภอเปื อยน้อย จานวน 1 แห่ง 3. อาเภอบ้านไผ่ จานวน 2 แห่ ง 4. อาเภอเวียงเก่า จานวน 1 แห่ ง
5. อาเภอแวงน้อย จานวน 2 แห่ง 6. อาเภอบ้านฝาง จานวน 3 แห่ง 7. อาเภอโคกโพธิ์ชยั จ้านวน 2 แห่ง 8. อาเภอภูผาม่าน
จานวน 3 แห่ ง ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั เรื่ องการจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น :
กรณี การสร้างฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น : กรณี การสร้างฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สภาพการจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น หมายถึง การดาเนิ นการจัดการน้ าแบบฝายชะลอน้ า
ประชารัฐ ซึ่งรัฐได้บูรณาการร่ วมมือกับประชาชนผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนิ นการประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ระดมทรัพยากร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ด้านการจัดการเครื อข่าย ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้านประชา
สังคมและมีส่วนร่ วม และด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
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HDP2-5
1.1 ด้านการระดมทรัพยากร หมายถึง การที่ประชาชนรวมกับองค์กรในท้องถิ่นได้มีการรวบรวมระดม
ทรัพยากร อันได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ความสามัคคี ในการร่ วมกันเพื่อใช้ในการจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดย
ออกแรงช่วยสร้างฝายชะลอน้ า ช่วยซ่อมฝาย ปฏิบตั ิงานเป็ นหมู่คณะ
1.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและประชาชาชนในท้องถิ่นได้มี
ความร่ ว มมื อ กัน ที่ อ ยู่บ นความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจกัน ถกปั ญ หาการขาดแคลนน้ า สร้ า งฝายชะลอน้ า ด้ว ยความสามัค คี
ภาคภูมิใจ กระตือรื อร้น ในการเข้าร่ วมสร้างฝาย เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการจัดการน้ าแบบบูรณาการ
1.3 ด้านการจัดการเครื อข่าย หมายถึง องค์กรของประชาชนในท้องถิ่นมีการประสานงานกันเพื่อให้เกิด
พลังในการจัดการน้ าแบบบูรณาการ ช่วยให้การสร้างฝายชะลอน้ าประสบความสาเร็ จ เข้าใจประโยชน์ในการสร้างฝาย
มีการรวมตัวของผูป้ ระสบปั ญหาการขาดแคลนน้ า ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน สามารถนามาซึ่ งการบารุ งรักษา
ฝาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานภายนอก เป็ นพลังที่ดีในการสร้างฝาย
1.4 ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หมายถึง ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการน้ าแบบบูรณาการ ก่อนจะสร้างฝาย เชิญชวนชุมชนมาแลกเปลี่ยน นาประสบการณ์ในการจัดการน้ า
มาต่อยอด นาเทคนิค วิธีการมาปรับใช้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องฝายจะส่งผลต่อการได้องค์ความรู ้ใหม่ เวทีประชาคม
จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการจัดการน้ า
1.5 ด้านประชาสังคมและมีส่วนร่ วม หมายถึง ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดการน้ า
แบบูรณาการตั้งแต่ร่วมกันกาหนดปั ญหา วางแผน ดาเนินงานและประเมินผล
1.6 ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี หมายถึง การที่ ประชาชนในท้องถิ่นได้นาความรู ้ ประสบการณ์
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สืบต่อกันมาในชุมชนมาประยุกต์ใช้กบั การจัดการน้ าแบบบูรณาการ ก่อนทาฝายชะลอน้ าควร
ทาพิธีขอขมาประภูมิเจ้าที่ การสร้างฝายชะลอน้ าสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้วสั ดุธรรมชาติมา
สร้างฝายชะลอน้ าได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการอนุรักษ์บารุ งรักษาฝายได้ นาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็ นสื่ อรณรงค์เชิญ
ชวนให้ชุมชนเห็นประโยชน์ฝายชะลอน้ า
วิธีดาเนินการวิจยั
1. กลุม่ เป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูส้ นับสนุนประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนได้แก่ กานัน ใหญ่บา้ นและ
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาล อบต.ที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุน จานวน 30 ราย ในการวิจยั เชิงคุณภาพ การกาหนดจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะกาหนดตามความเหมาะสม
ของ สถานการณ์ (ชาย โพธิ สิตา, 2554) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research – PAR)
ทาวิเคราะห์ปัญหาและให้ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประโยชน์ของฝายชะลอน้ า (วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, 2554) การเลือก
พื้นที่ ได้เลือกจังหวัดขอนแก่น ซึ่งองค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดาเนินการจัดการน้ าแบบฝายชะลอน้ าแบบมี
ส่วนร่ วม ประสบความสาเร็ จซึ่งจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดการน้ าต่อไป
2. เครื่ องมือวิจยั เชิงคุณภาพ
1. แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์บริ บทของพื้นที่ เช่น สภาพทาง กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ
สังคม กลุ่มทางสังคม เกษตรกร
2. แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่
เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน เจ้าหน้าที่จากองค์กรส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) ผูน้ าชุมชนได้แก่ กานัน ผูน้ าชุมชน
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3.แนวทางการสังเกต (Observation guide) เพื่อการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non- Participant Observation)
4. แนวทางการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research – PAR)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิ งคุณภาพได้วิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมกับการเก็บรบรวมข้อมูล ซึ่ งเป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เมื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วนามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดบันทึ กภาคสนามมาจัดหมวดหมู่เพื่อหาความแตกต่างความเหมือนกันความ
เชื่ อมโยงภายในหมวดหมู่แ ละระหว่างหมวดหมู่แ ล้วจึ งวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามวัตถุป ระสงค์ข องการศึ กษาใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)
ผลการวิจยั
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ หลักสาคัญว่า “ต้องมีน้ าบริ โภค น้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยูท่ ี่นนั่ ถ้ามีน้ าคนอยูไ่ ด้
ถ้าไม่มีน้ าคนอยูไ่ ม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ าคนอยูไ่ ด้ ไม่มีน้ าคนอยูไ่ ม่ได้” จะเห็นได้วา่ “นา้ ” เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับประชาชน การ
ที่จะช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน วิธีการหนึ่ งที่ทอ้ งถิ่น โดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น
ดาเนินการคือ การจัดการน้ าแบบบูรณาการโดยการจัดทาฝายชะลอน้ า โดยได้นอ้ มนาแนวพระราชดาริ มาเป็ นแนวทาง
ในการดาเนิ นงาน โดยการใช้หลักการจาก การทาฝายชะลอน้ า (Check Dam) บนภูเขามาดาเนิ นการในพื้นที่ราบ โดย
การสร้างฝายชะลอน้ ากั้นลาห้วยเป็ นตอนๆ เพื่อชะลอการไหล ลดความรุ นแรง ของกระแสน้ าหลากได้ จากการจัดการ
ทาแบบบูรณาการขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการจัดทาฝายชะลอน้ า ในรู ปแบบของการบูรณาการใน
ด้านการดาเนิ นการจัดการน้ าแบบฝายชะลอน้ าแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งรัฐได้บูรณาการร่ วมมือกับประชาชนผ่านเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ดาเนิ นการประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการระดมทรัพยากร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ด้านการ
จัดการเครื อข่าย ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้านประชาสังคมและมีส่วนร่ วม และด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการจัดการน้ ากรณี การสร้างฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ในด้านต่างๆ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านการระดมทรัพยากร
การระดมทรัพยากรเริ่ มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการประสานดาเนินการในส่วนที่
เกี่ ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่ เพื่อให้ได้ทรัพยากรในการดาเนิ นการสร้างฝายชะลอน้ า ทั้งระดมคน
จัดหาวัสดุ ความพร้อมให้ได้งบประมาณในการดาเงินงาน และยังเตรี ยมการบริ หารเพื่อให้การดาเนิ นงานให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด กล่าวคือ ในระดับจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานจัดหาวิทยากรบรรยายให้
ความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาฝาย วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ ประสานเตรี ยมความพร้อม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น หิ นเรี ยง หิ นย่อย
ปูน ทราย กระสอบเพื่อบรรจุทราย ถังหิ้ วปูน จอบ เสี ยม จัดหารถขนวัสดุ ในระดับพื้นที่เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ จัดทา
หนังสื อขอความอนุ เคราะห์ นายอาเภอเพื่อประสาน สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น ผูน้ าท้องถิ่ น
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีจิตอาสา จิตสาธารณะเข้าร่ วมโครงการทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องเป็ นผู ้
มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว สามารถร่ วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน เพราะการจัดทาฝายชะลอน้ าในแต่ละแห่ ง
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ต้องอยูใ่ นที่กลางแจ้ง แดดร้อน และการจัดทาฝายต้องมีความพร้อมทั้งวัสดุในการทาฝาย คนให้เพียงพอ เพราะการทา
ฝายแต่ละแห่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 1 วัน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการ
บริ การสาธารณะเป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการและคณะทางาน หน่วยงาน
ภาคีเครื อข่ายร่ วมบูรณาการดาเนินงาน เช่น สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานเครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่ม วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ ให้ความ
ช่วยเหลือ
ในพื้นที่ จะมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล สานักงานอาเภอ ประมงอาเภอ
เกษตรอาเภอ พัฒนาการอาเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานเครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดระดับอาเภอ และ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในพื้นที่ดาเนินการซึ่ งเป็ นบุคคลสาคัญ
ในการขับเคลื่อนให้งานสาเร็ จ ในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูม้ ีจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่ วมกิจกรรม เนื่ องจาก
วัฒนธรรมชาวบ้านจะมีความจงรักภักดี และเชื่อฟั งผูน้ าชุมชนของตนเอง ไม่ว่าชุมชนจะทาอะไร หากผูน้ าชุมชนขอ
ความร่ วมมือ ไม่วา่ จะเป็ นด้านแรงงาน วัสดุ การเงิน ชาวบ้านจะเต็มใจให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ในบางครั้งบางคน
ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ จะมีความรู ้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมของชุมชน
การประชาสัมพันธ์ของผูน้ าให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่ วมโครงการ จะประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของ
หมู่บา้ น บางคนได้รับข่าวสารโดยการบอกต่อ ทางวาจา ทางโทรศัพท์ การสื่ อสารทางไลย์ ทาให้ชาวบ้านได้รับรู ้ข่าวสาร
และได้ร่วมกิจกรรมการทาฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3. ด้านการจัดการเครื อข่าย การจัดการเครื อข่ายกรณี การสร้างฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
พบว่า การจัดการเครื อข่ายโดยการประสานขอความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยกัน ทั้งในระดับ
จังหวัดและในระดับพื้นที่ โดยการประสานเครื อข่ายกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน กลุ่มชาวบ้าน ที่ มีความประสงค์จะเข้าร่ วม
โครงการจัดทาฝายชะลอน้ าเท่านั้น การประสานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประสานผ่านทางหอกระจายข่ายของหมู่บา้ น และ
การบอกต่อปากต่อปาก ประสานผ่านทางโทรศัพท์ และการสื่ อสารทางไลน์ เพื่อให้ชุมชนชาวบ้านได้เข้าร่ วมโครงการ
อย่างทัว่ ถึง ให้เพียงพอ และพร้อมที่จะทางานร่ วมด้วยช่วยกัน
ทั้งนี้ ยังพบว่ากลุ่มเครื อข่ายที่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ าด้วยกัน จะเกิ ดความรักใคร่ สามัคคี ในการ
ร่ วมกันสร้างฝาย ร่ วมทากิ จกรรม มีการแบ่งบัน มีความเอื้ ออาทร บางคนมีความประสงค์จะเข้าร่ วมกิ จกรรมแต่ไม่
สามารถเข้าร่ วมได้ ต้องการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม ก็จะสนับสนับ อาหาร ขนมหวาน น้ าดื่ม หรื อชาวบ้านบางรายที่ มี
พื้นที่นาอยูต่ ิดลาห้วย นอกจากเข้าร่ วมก่อสร้างฝายโดยการสละกาลังแรงกายแล้ว ยังมีน้ าใจสนับสนุนอาหาร น้ าดื่ม ด้วย
เป็ นการแสดงออกถึงความเสี ยสละมากกว่าคนอื่น เพราะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ได้ใช้น้ ามากกว่าคนที่อยูห่ ่ างไกลจากลา
ห้วย ซึ่งได้รับประโยชน์จากฝายไม่มากนัก
เครื อ ข่ า ยที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมนอกเหนื อ จากที่ เ ป็ นชาวบ้า นยัง พบว่า มี นัก เรี ย นนัก ศึ กษาเข้า ร่ ว ม
กิจกรรม ทั้งนี้ ให้เหตุผลว่าเป็ นการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนทั้งยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ได้ทางานร่ วมกับชุมชน ได้เห็นประเพณี
ในการลงแขกในการทากิ จกรรม ดังคาพูดของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโนนทอง อาเภอแวงใหญ่ ว่า “--- การสร้างฝาย
ชะลอน้ าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ที่สร้างฝายต้นน้ าบนภูเขาทางภาคเหนื อและที่คุณครู สอนในชั้นเรี ยน อ่านจากหนังสื อ
และเอกสาร ตนเองมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่ วมโครงการ ไม่เคยคิดว่าจะมีโครงการทาฝายชะลอน้ าโดยหน่วยงานของรัฐ
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มาทาในพื้นที่ วันนี้ ครู พานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม รู ้สึกดีใจมาก เพราะได้เห็นความร่ วมมือของหน่วยงาน ของชาวบ้าน
ผูน้ าชุมชน ร่ วมกันสร้างฝายชะลอน้ าในพื้นที่แห่งนี้ ---“(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560)
4.ด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นพฤติกรรมที่สาคัญเป็ นการสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อความสาเร็ จของการจัดการน้ าแบบบูรณาการเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากร จาก
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการสู่กลุ่มบุคคลที่เข้าร่ วมกิจกรรมการแลกเป็ นเรี ยนรู ้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ าขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ก่อนการสร้างฝายชะลอน้ าในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การก่อสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความรู ้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากจัดฝึ กอบรมให้
ความรู ้แล้ว ยังเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ซกั ถาม กรณี มีขอ้ สงสัย นอกจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยการอบรม
ให้ความรู ้แล้ว เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังได้มอบเอกสารฐานความรู ้เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอ
น้ าให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้หรื อเป็ นการถ่ายทอดความรู ้อย่างเป็ นระบบ
จากบุคคลสู่ บุคคล นอกจากนี้ ยงั พบว่า ประชาชนได้มีการเสนอปั ญหาและความต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แล้ว ยัง
เสนอห้วงเวลาในการก่อสร้างฝายชะลอน้ า โดยให้จดั ทาในห้วงฤดูแล้งก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อหน้าฝนตกก็สามารถกักเก็บ
น้ าฝนไว้ใช้ประโยชน์ ได้ และเสนอว่าในห้วงที่น้ ามีปริ มาณน้ ามากให้มีการตรวจสอบและเฝ้ าสังเกตว่าฝายสามารถกัก
เก็บได้หรื อไม่ หากฝายชารุ ดเพียงเล็กน้อยก็ประสานเครื อข่ายช่วยเหลือซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดี ในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากบุคคลหนึ่ งไปสู่ บุคคลหนึ่ ง นอกจากจะได้รับความรู ้จากที่ถ่ายทอด ยังทาให้มีความตระหนัก ปก
ปั กรักษา เรื่ องความรับผิดชอบ ดูแลร่ วมกัน เป็ นการเชื่อมโยงเครื อข่ายให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้มีความยัง่ ยืน
ตลอดไป
5. ด้านประชาสังคมและมีส่วนร่ วม พบว่าได้เกิดจากความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนใน
พื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมและได้ปฏิบตั ิงานจริ ง โดยผ่านกิจกรรมการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ปรากฏผลงานที่ชดั เจน
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีแหล่งน้ าทั้งในการอุปโภค บริ โภค กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างกลุ่มแนวร่ วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้ขยายสู่พ้นื ที่ใกล้เคียง และเป็ นแบบอย่างของการสร้างจิตสานึ ก
และความตระหนักในการดูแล รับผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์จากฝาย
ชะลอน้ าของชุมชนร่ วมกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่า เกิดเครื อข่ายขยายต่อยอดกิจกรรมทาให้ชุมชนเกิดความรู ้สึก เกิดความ
ศรัทธาในการทางานร่ วมกันอย่างมีความสุข มีความเอื้ออาทร เกิดการแบ่งปั น โดยเกษตรกรที่มีพ้นื ที่นาอยูต่ ิดลาห้วยแต่
ไม่ได้ทานาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทานาหันมากปลูกผักตลอดปี เนื่ องจากทานาไม่คุม้ ทุ น ได้เสนอแนะต่อ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการว่า “--- รัฐควรขายพื้นที่ในการก่อสร้างฝ่ ายชะลอน้ าเป็ นตอนๆ เพื่อชะลอการไหลและ
กักเก็บ น้ า เอาไว้ใช้ประโยชน์ ไม่ จาเป็ นต้อ งท านา หันมาท าเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างอื่ น เช่ น การปลูกผักท้องถิ่ น ที่
หลากหลาย เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ สามารถมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนได้ ---” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560)
6. ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี พบว่า ก่อนจะสร้างฝายชะลอน้ าผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จะ
ทาพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง โดยการจุดธูป และก่อนการรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกันก็จะจัดสาหรับอาหาร (พา
ข้าวน้อย) ให้กบั เจ้าที่เจ้าที่ ตามความเชื่อของคนในชุมชน หลังจากทาพิธีบอกกล่าวแล้ว จึงลงมือก่อสร้างฝายชะลอน้ า
เพื่อปิ ดกั้นทางน้ าไหลในลาห้วย ประชาชนในพื้นที่ ใช้ภูมิปัญญาในการจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริ โภค การเกษตรและ
เลี้ ยงสัตว์ โดยการกั้นลาห้วยเป็ นตอนๆ ใช้วสั ดุ ในท้องถิ่ น หลังจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ นได้เข้าไป
ก่อสร้างฝายชะลอน้ าโดยประยุกต์ใช้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้โดยนาวัสดุที่คงทน
แข็งแรงมาเป็ นส่วนประกอบในการสร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน หิ นเรี ยง หิ นย่อย ปูนซิเมนต์ ทราย โดยการขึ้นคัน
คูดินเรี ยงหิ นใหญ่ให้แน่ น จัดให้เข้าที่ เข้าทางเรี ยงหิ นเสร็ จโปกปูนยาแนวเพื่อให้หินยึดติดเป็ นการป้ องกันในกรณี น้ า
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หลากอย่างรุ นแรง หน้าฝายหลังฝายใช้ทรายผสมปูนซีเมนต์บรรจุกระสอบทรายเรี ยงฐานด้านล่างเพิ่มความแข็งแรงและ
ยืดอายุการใช้งานของฝายชะลอน้ า
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้พบประเด็นที่น่าสนใจจึงได้นามาอภิปรายผลดังนี้
สภาพการจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่ น กรณี การสร้ างฝายชะลอน้ าขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดขอนแก่น พบว่า การระดมทรัพยากรทั้งในระดับจังหวัดของหน่วยการดาเนิ นโครงการและระดมทรัพยากรใน
ระดับพื้นที่ โดยระดับจังหวัดเป็ นการเตรี ยมความพร้อม ทั้งด้านคน เงิน วัสดุ การจัดการ ในระดับพื้นที่เป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในด้านแรงงาน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ องค์ก รจะท าหน้า ที่ ในการรวบรวมทรั พยากร ได้แก่ เงิ น แรงงาน วัส ดุ ในการด าเนิ นกิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจยั ของ McCarthy,1997.หน้า 1216 อ้างในประภาส ปิ่ นตบแต่ง (2552 ) ทั้งนี้
อภิปรายได้ว่า เพื่อให้เกิ ดผลสาเร็ จในการทากิ จกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าจะต้องมีการระดมทรัพยากรทั้ง แรงงาน
การเงิน วัสดุ และการจัดการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานพบว่า เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ภาครัฐเป็ นผูข้ บั เคลื่อนบูรณา
การเข้าไปส่งเสริ มสนับสนุนชุมชนสร้างการทางานเป็ นทีม การมีส่วนร่ วม ให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาสังคม การ
ดาเนิ นการดังกล่าวนามาซึ่ งความภาคภูมิใจ ซึ่ งสอดคล้องกับชุมชนต้นแบบและประชารัฐว่าชุมชนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พล
โดยชุมชนอยูบ่ นพื้นฐานของการดูแลซึ่ งกันและกัน มีความไว้เนื้ อเชื่อใจกัน การทางานเป็ นคณะโดยรัฐเข้ามาส่ งเสริ ม
สนับสนุ นเชื่ อมระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐและชุ มชนพลเมื อง นราธิ ป ศรี รามและคณะ(2557) ทั้งนี้ อภิ ปรายได้ว่า
ความสัมพันธ์ไม่วา่ จะเป็ นในระดับองค์กร หน่วยงาน หรื อความสัมพันธ์ระดับปั จเจก มีส่วนทาให้เกิดความสาเร็ จเพราะ
มีความไว้วางใจที่จะทากิจกรรมร่ วมกัน
การจัดการเครื อข่ายพบว่า เป็ นการประสานการปฏิบตั ิจากหน่วยงานสู่หน่วยงาน จากหน่วยงานสู่
ผูน้ าชุมชนสู่ชุมชนอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือ ประสานอย่างเป็ นเอกสารทางราชการไปยังกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ซึ่ งแต่ละ
กลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่ม ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน เกิดกระบวนการทางานร่ วมกัน ได้พบปะพูดคุย เป็ นพี่เป็ นน้อง
การแบ่งปั น เกิดกระบวนการทางานของเครื อข่ายสู่ การพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับการทางานร่ วมกัน คือ
ภารกิจสาคัญเกิดเป็ นภาคีเครื อข่ายต่อกันสู่ เป้ าหมายที่กาหนดเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป พระมหาสุ ทิตย์
อาภากโร (2547) ทั้งนี้ อภิปรายได้วา่ เพื่อให้เกิดความสาเร็ จในกิจกรรมต่างๆ เครื อข่ายต้องความเชื่ อมโยงในความ
เป็ นพี่นอ้ ง เป็ นเครื อญาติ เป็ นเพื่อน มีความเคารพให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน มีการพบปะ สื่ อสารกันเป็ นประจา ผูป้ ระสาน
โดยส่วนใหญ่เป็ นผูน้ าที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมี ส่วนร่ วม พบว่า หน่ วยงานได้มี การบู รณาการประสานทากิ จกรรม
ร่ วมกันโดยมีประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่ วมมีวตั ถุประสงค์หรื ออุดมการณ์เดียวกัน บนพื้นฐานจิ ตสาธารณะหรื อ
จิ ตอาสา ที่ ทางานด้วยใจรักโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่มุ่งหวังไปที่ ประโยชน์ต่อส่ วนรวม และทาให้สังคมชุมชนมี
ความสงบสุ ข เข้มแข็งยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ wapner (1995) ไม่สามารถบังคับใช้ความรุ นแรงและ
ประชาชนมี พฤติ กรรมที่ ปฏิ บตั ิ ตนเพราะเกิ ดความเข้าใจและสมัครใจที่ จะดาเนิ นการดูแลกิ จกรรมสาธารณะที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ อภิปรายได้วา่ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เป็ นหัวใจของการพัฒนา ไม่มีประเทศไหนที่พฒั นาโดยปราศจากการประชาสัมพันธ์และร่ วมมือของประชาชน

85

HDP2-10
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากผลการวิจยั
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิ
1.1 ควรให้นกั เรี ยนและเยาวชน มีส่วนร่ วมในการสร้างฝายยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเป็ น
เจ้าของกิจกรรมและจะได้สืบสานภูมิปัญญาในการสร้างชะลอน้ าต่อไป
1.2 เพื่อให้ความรู ้แก่ เกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างฝาย นับแต่การเลือกพื้นที่ การ
ดาเนินการและการอนุรักษ์ฝายให้มีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น ตลอดทั้งประโยชน์ของฝายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) ทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับปั จจัยแห่งความสาเร็ จของฝายชะลอน้ า
2.2 ควรทาวิจยั เชิงประเมินผล เกี่ยวกับประสิ ทธิผลของการทาฝายที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2.3 ควรทาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้น้ าจากฝายใน
การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยการแนะน าที่ ท รงคุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง ผู ้วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ดร.สุ ร พล จิ ต ต์ ดี
รองศาสตราจารย์วไิ ลวัจส์ กฤษณะภูติ อาจารย์ที่ปรึ กษาของผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูน้ าชุมชนชาวบ้านที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายทุก
ท่านที่ร่วมดาเนินกิจกรรมและให้ผมู ้ ูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการวิจยั ครั้งนี้
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