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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การบริหารจัดการน ้ าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเขาปู่ นั้น เป็นการบริหาร
จดัการภายใตค้วามร่วมมือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนนโยบายการแกปั้ญหา
น ้ าแลง้ไปควบคู่กบัการด าเนินการวิจยัของทีมวิจยั โดยมีชุมชนเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินงาน 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า อ าเภอศรีบรรพต ธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายคนต้นน ้ า 
เครือข่ายฝ่ายมีชีวิตแห่งประเทศไทย สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยชุมชนเป็นผูต้ระหนักรู้อย่างแทจ้ริงว่าปัญหาน ้ าแลง้ท่ีเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด และชุมชนจะมี
แนวทางอย่างไรในการแกปั้ญหาเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน เกิดความยัง่ยืนอย่างไรในการแกปั้ญหาน ้ า
แลง้ ชุมชนไดต้อบโจทยน้ี์ว่า เราตอ้งสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ของสายน ้ า สร้างแหล่งกกั
เก็บน ้ า เพิ่มปริมาณพืชริมน ้ า เพิ่มปริมาณสัตว์น ้ าพื้นถ่ิน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชน
สามารถอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูสายน ้า เพื่อรักษาการผลิตน ้าตามธรรมชาติไวเ้ติมเตม็ระบบอยา่งย ัง่ยนื  

"ฝายมีชีวิต" เป็นค าตอบของระบบการจดัการชุมชนเขม้แข็งอยา่งแทจ้ริง โดยชุมชนต าบล
เขาปู่  คน้พบจากการศึกษาหาขอ้มูลร่วมกันกบัทีมวิจยั ซ่ึงฝายมีชีวิต เป็นนวตักรรมใหม่ เป็นการ
ประยุกตวิ์ธีการสร้างฝายแมว้ ฝายชะลอน ้ า ท านบ มารวมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม น ้ าแลง้ โดย
แทบไม่มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่ึงฝายมีชีวิตเป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์สายน ้ า  ใน
หนา้แลง้ ฝายมีชีวิตยงัมีส่วนช่วยเก็บน ้าไวก้บัดิน น ้าท่ีถูกเก็บไวจ้ะคายความช้ืน ซึม และแผก่ระจาย
ออกไปตามธรรมชาติ สู่ล าคลอง ฝายมีชีวิตนับเป็นค าตอบทางวิชาการของชุมชน ผ่านเวทีประชา
เขา้ใจ ท่ีเปิดให้ทุกคนในชุมชนร่วมสร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ เร่ืองดิน น ้ า ป่า ตดัสินใจบนพื้นฐาน
ความถูกตอ้ง กระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาน ้ าของชุมชนเอง จากนั้นศึกษา
ขอ้มูล วางแผน ลงมือท า โดยการร่างแปลนฝายมีชีวิตท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัภูมิประเทศของ
ต าบล ใชว้ตัถุดิบในการก่อสร้างในชุมชน ทั้งหมด ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่กระสอบทราย ทราย เชือก ฯลฯ ใช้
ก าลงัคนภายในชุมชน เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ชุมชนใกลเ้คียง ก าลงัทหารจากกองพนั
ทหารค่าย401-402 นักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง หลงัจากนั้นประเมินนวตักรรม และ
ปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดประสิทธิภาพในการใชง้านจริง ซ่ึงในอนาคตฝายมีชีวิตจะแผ่ขยายจ านวนไป
ทัว่ชุมชนต าบลเขาปู่ ก่อให้เกิดการบริหารจดัการสายน ้ าคลองย่อยเช่ือมต่อไปถึงคลองท่าแนะอย่าง
ย ัง่ยนื   
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บทคัดย่อ 
 

รหัสโครงการ   RDG59A0007 
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยโครง 
โครงการย่อยท่ี 1   การจดัการน ้าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตน้น ้าท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
Drought Management by Community of Participation :Tanea Upstream 
Khao Pu Sub – District Sri Banphot District Phatthalung Province. 

 
หัวหน้าโครงการวิจัย  นางสาววิลาสินี ธนพิทกัษ ์
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน พฤษาคม ปี 2559 ถึง วนัท่ี 28 เดือนเมษายน ปี 

2560) 
 
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อสร้างรูปแบบการฟ้ืนฟูพื้นท่ีคลองท่าแนะโดยพื้นท่ี
กรณีศึกษาสายคลองย่อย 2 สายคือ ห้วยโพธ์ิเล และห้วยญวน 2) เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้การ
จดัการน ้า 3) เพื่อเกิดกลไกการขบัเคล่ือนการจดัการน ้า 

วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย (1) ศึกษาเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (2) ศึกษาดูงานและเรียนรู้
ตน้แบบฝายมีชีวิตเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นชุมชน (3) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนในการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ดว้ยฝายมีชีวิต ฟ้ืนฟูพืชริมน ้ า และขยายพนัธุ์ปลาพื้นถ่ิน ซ่ึงมีผู ้
ร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู ้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  ก  านัน 
ผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายคนตน้น ้ า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชน (4) น าผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกบัเอกสารทางวิชาการท่ีไดศึ้กษามาถึงประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาน ้ า
แลง้ และน ามาเขียนรายงานการวิจยัเพื่อเสนอเป็นล าดบัต่อไป



ง 
 

ผลจากการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการพบว่า (1) นวตักรรมฝายมีชีวิต สามารถตอบโจทย์
การแกปั้ญหาน ้ าแลง้  โดยการชะลอน ้ าหลากในช่วงฤดูฝน กกัเก็บน ้ าไวใ้ช้ท าการเกษตร อุปโภค 
บริโภคในช่วงฤดูแลง้ เพิ่มความชุมช้ืนในดิน และคืนระบบนิเวศน์ท่ีสมดุลให้แก่สายน ้ า (2) ชุมชน
ได้รับความรู้ เร่ืองความเป็นมา ประโยชน์ และกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนสามารถน า
ความรู้ท่ีไดม้าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกตน์วตักรรมฝายมีชีวิตท่ีสามารถตา้นทานกระแสน ้า
หลากในช่วงฤดูฝนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (3) ชุมชนมีกระบวนการบริหารจดัการในการสร้างฝาย
มีชีวิตอยา่งเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ  ฝายมีชีวิต น ้าแลง้ น ้าหลาก พืชริมน ้า ปลาพื้นถ่ิน 
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Abstract 
 

Project ID  RDG59A0007 
Project title :  Drought Management by Community of Participation :Tanea Upstream Khao Pu 
Sub – District Sri Banphot District Phatthalung Province. 

This research aims to: 1) Build a reviving model for Klong Tha Nae. The research area 
were 2 minors canals (i.e., Huay Pho Lae and Huay Youn) 2) Encourage water resource 
management learning process 3) Encourage water resource management mechanism. Research 
methodology were (1) Reviewing some relevant document and data, analyzing, and synthesizing 
which lead to a cooperative learning  (2) Learning and observing alive dam prototype and applying 
the findings to the community (3) Arranging a community’s cooperative learning toward operation 
research in solving drought crisis with alive dam, reviving riverbank plants, breeding local fishes. 
People involved in the operation research were executive manager and officers of Khao Phu 
subdistrict administrative organization, village chief, village leader, upstream community 
networks, relevant organizations, and the community (4) Analyzing and synthesizing findings from 
the operation research and the document review towards the efficiency of he drought solutions and 
writing a research report that will be proceeded.  

Findings from the operation research show that (1) Alive dam innovation could solve the 
drought crisis by slowing down flooding in raining season and storing water for agriculture, 
consumption, and utilization in drought season, increasing moisture in soil and reviving a balanced 
ecology for the stream (2) The community gained some knowledge towards the story, advantages, 
and building processes of alive dam. They could analyze, synthesize, and apply the knowledge of 
the alive dam innovation that could resist flooding in raining season effectively (3) The community 
had a systematic alive dam management process and could pass on the knowledge effectively.  
 
Keywords: Alive dam innovation  drought crisis  riverbank plants local fishes 
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 บทท่ี 1   
บทน า 

 
สัญญาเลขท่ี   : RDG59A0007 
หน่วยงานสังกดั : วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 

หัวหน้าโครงการ : นางสาววิลาสินี ธนพิทกัษ ์
ผู้ร่วมงานวิจัย  : นายณฐันนท ์  อินทร์ชุม   

: นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค ์  
: นางสาวจรวยพร  นุ่มนอ้ย   
: นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชยั   

นักวิจัยชุมชน  : นายช านิ ยอดแกว้เรือง 
   : นายไกรสร แกว้สีขาว 
หน่วยงานหลกั  : วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
หน่วยงานสนับสนุน : โรงเรียนบา้นเขาปู่  
   : อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ 
   : เครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่  
   : อ าเภอศรีบรรพต 
   : สถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานร่วมโครงการ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  

ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน พฤษาคม ปี 2559 ถึง วนัท่ี 28 เดือน
เมษายน ปี 2560) 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล  

ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ีเชิงเขาตน้น ้ า
คลองท่าแนะ ซ่ึงเช่ือมต่อไปยงักลางน ้ า และปลายน ้ าของคลองท่าแนะและคลองป่าพะยอม ต าบล
เขาปู่ เป็นพื้นท่ีเชิงเขาเป็นแหล่งตน้น ้ าจึงมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ เป็นพื้นท่ีน ้ าหลากในช่วงฤดูฝน และ
แหง้แลง้ในช่วงฤดูร้อน เพราะขาดแหล่งกกัเก็บน ้า ประชากรมีจ านวน รวมทั้งส้ิน 5,715 คน จ านวน
ครัวเรือนทั้งส้ิน 1,883 ครัวเรือน  เฉล่ียประมาณ 74  คน / ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ปลูกยาพารา ปลูกผกั ปลูกผลไม ้เล้ียงสัตว ์รับจา้ง ฯลฯ ต าบลเขาปู่ เปรียบเสมือน
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เป็นตวัแทนของชุมชนทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุงท่ีพยายามด ารงอยู่ให้ไดท้่ามกลาง
วิกฤตต่าง ๆทางธรรมชาติ และวิกฤตทางเศรษฐกิจ สายน ้ าเปรียบเสมือนสายโลหิตท่ีหล่อเล้ียง
ชุมชนมาอย่างยาวนาน เม่ือสายน ้ าเกิดวิกฤตปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับการเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม ้การสูญหายของพนัธุ์พืชพื้นถ่ินริมน ้ า สัตวน์ ้ าพื้นถ่ิน อนัน ามาซ่ึงวิกฤตความไม่
มัน่คงทางอาหารท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งน้ีในการด ารงชีวิต ท าการเกษตร เล้ียงสัตว์ ฯลฯ ลว้น
พึ่งพิงสายน ้ าคลองย่อยและสายน ้ าคลองสายหลัก หากวนัใดสายน ้ าเหือดแห้งคงส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของชุมชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ทางทีมวิจยัจึงหาแนวทางการดูแลรักษาสายน ้าหว้ยโพธ์ิเล 
และห้วยญวน ซ่ึงเป็นคลองย่อย เพื่อส่งผลเช่ือมโยงไปสู่สายน ้ าคลองท่าแนะไม่ให้เหือดแห้ง เพื่อ
ความยัง่ยนืในการด ารงชีวิตแก่ชุมชนเขาปู่ ต่อไป  

ทีมงานวิจยัจึงมองเห็นปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ท่ีเกิดจากภยัน ้ าแลง้ซ่ึงไปลดทอน
ความสามารถในการท าการเกษตรของชุมชนและลดทอนคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน จึงร่วมกับ
ชุมชนในปีท่ี1 กรณีศึกษา 2 คลองย่อย 1)ห้วยโพธ์ิเล หมู่ท่ี 1 และ 2)ห้วยยวน หมู่ท่ี 7 เพื่อหาขอ้มูล
สาเหตุน ้ าแลง้ แนวทางแกปั้ญหาน ้ าแลง้อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงในปีท่ี 2 จะท าวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาน ้ าแล้งร่วมกับชุมชนอย่างย ัง่ยืน และในปีท่ี 3 จะเกิดเป็น
รูปแบบการแกปั้ญหาน ้ าแลง้อย่างเหมาะสมต าบลเขาปู่  อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง ซ่ึงขอ้มูลในปีท่ี 1 ทีม
วิจัยได้ร่วมหาสาเหตุของน ้ าแล้งกับชุมชนด้วยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก และ
สังเกตการณ์ ไดข้อ้มูล ดงัน้ี 1)ห้วยโพธิ์เล หมู่ 1 สาเหตุน ้าแล้ง ดงัน้ี  1.1) สัมปทานป่าไมปี้ 2522 ป่า
ตน้น ้ าถูกท าลาย 1.2) ไม่มีการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ า 1.3) ตน้ไมใ้หญ่ริมห้วย ลม้ทบัถม ล าห้วยต้ืนเขิน 1.4) 
น ้ าหลากในช่วงหน้าฝน เพราะเป็นพื้นท่ีเชิงเขา พดัพาดิน หิน ทราย มาทบัถมล าห้วยต้ืนเขิน และ
แนวทางแก้ปัญหาน ้าแล้งโดยชุมชนดงัน้ี 1.1) สร้างฝายมีชีวิต 1.2) ฟ้ืนฟูพืชริมน ้ าพื้นถ่ินให้กลบัมา
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้สายน ้ า 1.3) ปรับภูมิทศัน์ล าห้วยให้ลดความต้ืนเขิน 1.4) ตั้งกติกาชุมชน
ในการดูแลสายน ้า 2) ห้วยญวน หมู่ 7 สาเหตุน ้าแล้ง ดงัน้ี  2.1) ภยัธรรมชาติ ปี 2524 ฝนตกหนกั ดิน
ถล่มจากภูเขาลงในล าห้วยท าให้ล าคลองต้ืนเขิน 2.2) ไม่มีการฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ืชริมน ้ าทั้งยืนตน้
และลม้ลุกท าให้พืชบางชนิดสูญหายไปจากล าห้วย  แนวทางแก้ปัญหาน ้าแล้ง 2.1) สร้างฝายมีชีวิต  
2.2) ฟ้ืนฟูพืชริมน ้ าพื้นถ่ินให้กลบัมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้สายน ้ า 2.3) ปรับภูมิทศัน์ล าห้วยให้
ลดความต้ืนเขิน  2.4) ตั้งกติกาชุมชนในการดูแลสายน ้า 2.5) ท าป้ายรณรงค/์หา้มใชเ้คร่ืองมือจบัสัตว์
น ้าแบบท าลายลา้ง 2.6) รณรงคใ์หค้นในชุมชนเห็นคุณค่าของสายน ้า 2.7) แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
สายน ้า  

การบริหารจดัการน ้ า ไม่ใช่แค่เพียงการกกัปริมาณน ้ าไวใ้ห้พอใชต้ลอดปีเท่านั้น แต่คือการ
รักษาระบบนิเวศน์ เพื่อให้ไดน้ ้ า เพื่อรักษาการผลิตน ้ าตามธรรมชาติไวเ้ติมเต็มระบบอย่างย ัง่ยนื แต่
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การตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารจัดการน ้ าของประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมาเน้นหนักและให้
ความส าคญักบังบประมาณ และลงทุนดา้นเทคโนโลยเีป็นหลกั  ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ปรากฏให้เห็น
ปัจจุบนั คือ ภาพน ้ าท่ีเหือดแห้งในแทบทุกเขื่อน ทุกคูคลอง หนอง บึง  โดยเฉพาะหน้าแลง้ปีน้ี ยิ่ง
เห็นชดั ทั้ง ๆ ท่ีประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ท่ีดีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แต่เรากลบัเผชิญวิกฤตภยัแลง้ได ้ซ ้าแลว้ซ ้ า
เล่า  "ฝายมีชีวิต" อีกหน่ึงนวตักรรมใหม่ของชุมชน ฝายมีชีวิตเป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์
ขึ้นมาใหม่  ฝายมีชีวิต ค าตอบทางวิชาการของชุมชน ผา่นเวทีประชาเขา้ใจ ท่ีเปิดใหทุ้กคนในชุมชน
ร่วมสร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ เร่ืองดิน น ้า ป่า ตดัสินใจบนพื้นฐานความถูกตอ้ง กระบวนการน้ีเร่ิมตน้
จากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาน ้ าของชุมชนเอง จากนั้นวางแผน เม่ือประชาลงมือแลว้ ขาดเหลือ
อะไร เม่ือนั้นรัฐถึงจะเขา้มาช่วยทีหลงั 

การสร้างฝายมีชีวิต แมจ้ะไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นการประยกุตข์อ้ดี-ขอ้เสียของฝายแมว้ ฝาย
ชะลอน ้ า ท านบ มารวมกนัแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม น ้ าแลง้ โดยไม่ใช่เงินมากมายมหาศาล ในหนา้แลง้ 
ฝายมีชีวิตยงัมีส่วนช่วยเก็บน ้ าไวก้บัดิน น ้ าท่ีถูกเก็บไวจ้ะคายความช้ืน ซึม และแผ่กระจายออกไป
ตามธรรมชาติ สู่ล าคลอง โดยไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการส่งน ้าทางท่อ หรือขดุลอกใหเ้ป็น
คลองขนาดใหญ่เพื่อส่งน ้าไปอีกท่ีหน่ึง ใครจะใชน้ ้าตอ้งสูบขึ้นท่อ ปัจจุบนัหลกัคิดฝายมีชีวิต ส่งต่อ
จากชุมชนสู่ชุมชน เรียกว่า มีพลงัพิเศษสามารถดึงดูดความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง มาร่วมสนับสนุนฝายมีชีวิตให้แจง้เกิดแลว้ไม่ต ่ากว่า 100 ฝาย ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้
น ามาซ่ึงแนวทางให้กับทีมวิจยัในการท าโครงการวิจยัต่อเน่ืองเชิงปฏิบติัการในปีท่ี 2 ต่อไป เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้ าแลง้ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อ
ก่อใหเ้กิดการบริหารจดัการสายน ้าคลองยอ่ยเช่ือมต่อไปถึงคลองท่าแนะอยา่งย ัง่ยนื   

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างรูปแบบการฟ้ืนฟูพื้นท่ีคลองท่าแนะโดยพื้นท่ีกรณีศึกษาสายคลองยอ่ย 2 สาย
คือ หว้ยโพธ์ิเล และหว้ยญวน 

2. เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้การจดัการน ้า  
3. เพื่อเกิดกลไกการขบัเคล่ือนการจดัการน ้า 

  
1.3 ค าถามวิจัย 

1. มีวิธีด าเนินการเพื่อสร้างรูปแบบการฟ้ืนฟูพื้นท่ีคลองท่าแนะโดยพื้นท่ีกรณีศึกษาสาย
คลองยอ่ย 2 สายคือ หว้ยโพธ์ิเล และหว้ยญวนอยา่งไร 



4 
 

 
 

2. เกิดกระบวนการเรียนรู้การจดัการน ้าอยา่งไร  
3. เกิดกลไกการขบัเคล่ือนการจดัการน ้าอยา่งไร 
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1.4 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-1 แสดงกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

การจดัการน ้าแลง้ 

แนวทางการ

แกปั้ญหา 

 

การแกปั้ญหา

น ้าแลง้อย่าง

ยัง่ยนื 

ปัญหา 

น ้าแลง้ 

- ส ารวจพืน้ทีแ่ละหาขอ้มลู
ปัญหาน ้าแลง้ร่วมกบัชุมชน 

- ร่วมกบัชุมชนในการส ารวจ
พืน้ทีน่ ้าแลง้และวดัปรมิาณน ้า 

- ร่วมกบัชุมชนในการหา
แนวทางแก้ปัญหาน ้าแลง้ใน
คลองท่าแนะ  

 - ร่วมกบัชุมชนในการหาแนวทาง
แกปั้ญหาน ้าแลง้ 

- ร่วมกบัชุมชนในการแก้ปัญหาน ้าแลง้ 
- เกดิกลุ่มอนุรกัษ์ป่า 

 

- เกดิฝายธรรมชาต ิ
- เกดิพืน้ทีก่ารเรยีนรูก้าร

จดัการน ้า 1-2 พืน้ที ่
- เกดิการขยายผลในพืน้ที่

ใกลเ้คยีง 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ือง การจดัการน ้าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ตน้น ้าท่าแนะ ต าบล
เขาปู่ อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการฟ้ืนฟูพื้นท่ีคลองท่า
แนะโดยพื้นท่ีกรณีศึกษาสายคลองย่อย 2 สายคือ หว้ยโพธ์ิเล และหว้ยญวน 2) เพื่อเกิดกระบวนการ
เรียนรู้การจดัการน ้ า 3) เพื่อเกิดกลไกการขบัเคล่ือนการจดัการน ้ า การบริหารจดัการน ้ า ไม่ใช่แค่
เพียงการกกัปริมาณน ้ าไวใ้ห้พอใช้ตลอดปีเท่านั้น แต่คือการรักษาระบบนิเวศน์ เพื่อให้ไดน้ ้ า เพื่อ
รักษาการผลิตน ้ าตามธรรมชาติไวเ้ติมเต็มระบบอย่างย ัง่ยืน แต่การตดัสินใจเลือกวิธีการบริหาร
จดัการน ้ าของชุมชนต าบลเขาปู่  อยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์หล่อเล้ียงชีวิตของคนในชุมชน "ฝายมีชีวิต" เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีชุมชนมีความ
สนใจ เรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนื ฝายมีชีวิตเป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์ขึ้นมาใหม่  ฝายมีชีวิต ค าตอบทางวิชาการของชุมชน ผ่านเวทีประชาเขา้ใจ ท่ีเปิดให้
ทุกคนในชุมชนร่วมสร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ เร่ืองดิน น ้ า ป่า และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาน ้ าแลง้อย่าง
จริงจงั 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ในบทน้ีผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
 1. แนวคิดการจดัการน ้า 

 2. ความแหง้แลง้ 
 3. แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. ขอ้มูลทัว่ไปของต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
1. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการน ้า 

เกษม จนัทร์แกว้ (2530 อา้งถึงใน ไกรสร เพ็งสกุล , 2551) ให้ความหมายของการบริหาร

จดัการทรัพยากรน ้า หมายถึงวิธีการด าเนินการในพื้นท่ีรับประโยชน์จากน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ในดา้นการจดัหาการพฒันาการเก็บรักษาซ่อมแซมส่ิงสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือม
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โทรม ให้ใช้ประโยชน์ไดต่้อไป เพื่อให้ส่ิงท่ีด าเนินการนั้นบงัเกิดผลอย่างย ัง่ยืนต่อมวลมนุษยแ์ละ

ธรรมชาติ 

ปธาน สุวรรณมงคล (2540 อา้งถึงใน ไกรสร เพ็งสกุล, 2551) ให้ความหมายการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้ า เป็นวิธีการหรือกิจกรรมด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาแหล่งน ้ าการ

จดัสรรน ้ าการป้องกนั และแกไ้ขภยัธรรมชาติดา้นน ้ าและการป้องกนั แกไ้ขมลพิษทางน ้ าเพื่อให้

สามารถใชน้ ้าใหเ้กิด ประสิทธิภาพสูงสุด 

สถาบนัแหล่งน ้ าและส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2537) ให้

ความหมายของการจัดการทรัพยากรน ้ าว่าเป็นวิธีการจัดหาการใช้ประโยชน์และการควบคุม

สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าใหเ้กิดความสมดุลและยัง่ยนื 

Ostrom (1990 อา้งถึงใน ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 2538) ได้เสนอหลกัการจดัการทรัพยากรน ้ า 8 

ประการดงัน้ี  

1) การก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน (clearly defined boundaries) ประกอบด้วยขอบเขตทาง 

กายภาพ ของพื้นท่ีท่ีไดรั้บประโยชน์จากแหล่งน ้าและขอบเขตจ ากดัของผูใ้ชท้รัพยากรจากแหล่ง น ้า 

หรือสมาชิกของชุมชนซ่ึงตอ้งระบุคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิใชท้รัพยากรน ้าอยา่งชดัเจน  

2) กฎระเบียบเก่ียวกบัการใชแ้ละดูแลรักษาทรัพยากรน ้าใหเ้หมาะสม (congruence) กบั 

สภาพทอ้งถ่ิน ทั้งสภาพทางชีวภาพของระบบทรัพยากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

วฒันธรรมชุมชน       

3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ในการออกระเบียบ (collective – choice arrangement) 

สมาชิกชุมชน มีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบ หรือ ปรับปรุง

แกไ้ขระเบียบ  

4) การสอดส่องติดตามผล(monitoring) สมาชิกในชุมชนทุกคน มีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล 

พฤติกรรมการใชท้รัพยากรของคนในชุมชน อาจตั้งเป็นกลุ่ม หรือองคก์ร เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ 

การละเมิดกฎระเบียบ  

5) การลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป (graduated sanction) การลงโทษบุคคลท่ีกระท า 

ความผิดอาจมีโทษตั้งแต่ชั้นเบาไปถึงโทษชั้นหนกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความร้ายแรงของการกระท าผิด  
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6) มีกลไกการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (conflict resolution mechanism) ในการแกไ้ข 

ปัญหาความขดัแยง้ ตอ้งมีผูน้ าท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกล่ียปัญหาความขดัแยง้ใน 

หมู่บา้นหรือชุมชน เป็นอนัดบัแรก ถา้ไม่ส าเร็จ อาจตอ้งอาศยับุคคลท่ีสาม หรืออาศยัอ านาจจาก 

ภายนอกท่ีเหนือกวา่ เช่น เจา้หนา้ท่ีปกครอง หรือตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมาย  

7) มีการแทรกแซงสิทธิชุมชนนอ้ยท่ีสุด (minimal intervention) หมายความรวมถึงสิทธิ 

ชุมชน ในบทบญัญติักฎระเบียบและก่อตั้งองคก์รในการจดัการทรัพยากรน ้า ใหมี้การแทรกแซง 

อ านาจจากภายนอกชุมชนนอ้ยท่ีสุด หรืออีกนยัหน่ึงคือ รัฐใหก้ารยอมรับสิทธิของชุมชนในการ 

จดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

 8) มีสถาบนัทอ้งถ่ิน ท่ีอยูเ่หนือกวา่โครงสร้างสถาบนั (nested enterprises) หมายถึงการมี 

ระเบียบ มีกฎกติกาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน 

ระดบัชาติ  

2. ความแห้งแล้ง 

2.1 ความหมายของความแห้งแลง้ ความแห้งแลง้เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลก ซ่ึงอาจจะเป็นผล

จากการลดลงของ พื้นท่ีของป่าไม ้การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจากการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 

ส่งผลกระทบต่อ ปริมาณฝน (คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา , 2549: 19) ความแห้ง

แลง้ตามฤดูกาล เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นทุกปี ความรุนแรงขึ้นอยูก่บัปริมาณน ้าฝน ช่วงเวลา

ของฝนแลง้ และฝนทิ้งช่วง เพราะโดยปกติปริมาณน ้ าฝนในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน แต่หากความ

ตอ้งการเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างกนัตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ท าให้เกิดการขยายตวัของท่ีดิน

ท ากิน ท่ีอยู่ อาศยั รวมไปถึงการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม ท าให้เกิดกิจกรรม

ต่าง ๆ เพิ่ม มากขึ้น ความตอ้งการน ้าก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตาม การเก็บน ้าท่ีมีปริมาณเท่าเดิม แต่ในขณะ

ท่ีความ ตอ้งการเพิ่มขึ้นหากในปีใดมีปริมาณฝนตกน้อยก็จะเกิดการขาดแคลนน ้ า และหากฝนทิ้ง

ช่วงเป็น เวลานานก็จะยิ่งท าให้เกิดความแห้งแลง้มากขึ้น ความแห้งแลง้ (Drought) เป็นเหตุการณ์

ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศ ซ่ึงสามารถเกิดไดทุ้กสภาพภูมิอากาศและทุก

พื้นท่ี แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละ พื้นท่ี ความแห้งแลง้ท่ีเกิดขึ้นและมีสาเหตุจากความวิปริต
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ชัว่คราวของปริมาณฝนท่ีเบาบางจะเป็น สาเหตุท าให้เกิดความแห้งแลง้อย่างถาวร ความแห้งแล้งมี

สาเหตุจากปริมาณน ้ าฝนไม่เพียงพอ จากการท่ีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดความไม่

สมดุลทางอุทกวิทยา ความแห้งแลง้มี 3 ลกัษณะคือ ตามความรุนแรง ตามระยะเวลาและตามสภาพ

พื้น ท่ี  ความแห้งแล้งจ าแนกประเภทได้ 3 ประเภทคือ ความแห้งแล้งด้านอุตุ นิยมวิทยา              

(Meteorological) ความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยา  (Hydrological) ความแห้งแล้งทางการเกษตร

(Agricultural) และความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์  และสังคม (Sicioeconomic) (World Bank, 

2006: 79) 

 ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2543: 36) ภยัแลง้ (Drought) เป็นภยัธรรมชาติ 

หรือปรากฎการณ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาซ่ึงอากาศแห้งผิดปกติหรือขาดฝน ท าให้เกิดจากการขาดแคลน  

น ้ าใช้ และถา้มีความรุนแรงอาจท าให้พืชผลตลอดจนส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เสียหาย ความรุนแรงของ 

ความแห้งแลง้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสภาวะฝนแลง้หรือความแห้งแลง้ของลมฟ้าอากาศ ซ่ึง  

เกิดจากการมีฝนตกนอ้ยกวา่ปกติ หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

 กรมอุตุนิยมวิทยา ( 2553ข) ภยัแลง้ คือ ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ีหน่ึงเป็น 

เวลานาน จนก่อใหเ้กิดความแหง้แลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน 

 โดยสรุป ความแห้งแล้งหมายถึงสภาพพื้นท่ีท่ีขาดน ้ าจากการท่ีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ 

เวลานานหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างจากแหล่งน ้าหรือไม่มีแหล่งน ้ าเพียงพอ ท าให้

ดิน ใตดิ้นขาดความชุ่มช้ืน ประกอบกบัดินมีความสามารถระบายน ้ าได้ดี ความแห้งแลง้สามารถ 

เกิดขึ้นไดทุ้กฤดูกาล ทุกสภาพพื้นท่ีและอาจคงอยู่ได้อย่างไม่จ ากัดเวลา ความแห้งแลง้อาจส่งผล 

กระทบต่อชนกลุ่มน้อยหรืออาจถึงขั้นสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งกระทบ

ต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 

2.2 ประเภทของความแห้งแลง้ 10 ความแห้งแลง้จ าแนกออกเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะ

การเกิดดงัต่อไปน้ี (Wilhite และ Glantz ,1985: 110 - 120)  

ความแหง้แลง้เชิงอุตุนิยมวิทยา ( Meteorological Drought) เป็นความแหง้ แลง้ท่ีเกิดขึ้นจาก

สภาพฝนทิ้งช่วงหรือมีฝนตกน้อยกว่าระดับท่ีก าหนด ( Threshold) โดยช่วงท่ีเกิด ความแห้งแลง้ 

(Period of Drought) นิยามจากจ านวนวนัท่ีมีฝนตกนอ้ยกวา่ระดบัท่ีก าหนด  
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1) ความแห้งแลง้ในทางอุตุนิยมวิทยาเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาความแห้งแลง้ประเภทอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเกิดขึ้นตาม กนัเป็นล าดบั  

2) ความแห้งแล้งเชิงเกษตรกรรม (Agricultural of Drought) เป็นความแห้งแล้ง ซ่ึงเป็น

ผลกระทบต่อเน่ืองมาจากความแห้งแลง้เชิงอุตุนิยมวิทยา ความแหง้แลง้เชิงเกษตรกรรมจะ มุ่งสนใจ

ในเร่ืองของการเกิดฝนทิ้งช่วง ซ่ึงท าให้ดินขาดความชุ่มช้ืน และนอกจากน้ีความแห้งแล้ง เชิง

เกษตรกรรมยงัขึ้นอยูก่บัชนิดของพืชซ่ึงมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศไดต่้างกนั ความ ตอ้งการ

น ้ าแตกต่างกนั รวมทั้งล าดบัขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงลว้นมีผลต่อผลผลิตทาง การเกษตร

ทั้งส้ิน  

3) ความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยา (Hydrological Drought) เป็นความแห้งแลง้ท่ี เกิดจากช่วง

ฤดูกาลท่ีมีปริมาณฝนตกนอ้ยหรือไม่มีฝนตก ท าใหร้ะดบัน ้าผิวดินและน ้าใตดิ้นคือ น ้าในแม่น ้า อ่าง

เก็บน ้ า ทะเลสาบ และน ้ าบาดาลลดระดับลง ซ่ึงความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยาน้ีมกัจะ พิจารณาใน

ระดบัของลุ่มน ้ า ความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยาเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างชา้ ๆ ต่างจาก ความแห้งแลว้

เชิงอุตุนิยมวิทยาและความแหง้แลง้เชิงเกษตรกรรม  

4) ความแหง้แลง้เชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม (Socioeconomic Drought) เป็น ความแหง้แลง้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ ( Supply) และความตอ้งการทรัพยากรนั้น (Demand) แต่เน่ืองจาก

ความจ ากดัของทรัพยากรและประชากรมีความตอ้งการทรัพยากรมาก จึง ท าใหเ้กิดความขาดแคลน

ขึ้น ซ่ึงความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจะแตกต่างออกไปจาก ความแห้งแล้งอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากมีเร่ืองของความตอ้งการใชแ้ละความจ ากดัของทรัพยากรเขา้มา  เก่ียวขอ้ง ซ่ึงโดยปกติแลว้

ความตอ้งการทรัพยากรจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากร และความ ตอ้งการบริโภคเพิ่มขึ้น ซ่ึงความ

แห้งแลง้เชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมจะเกิดขึ้นจนกว่าการเพิ่มขึ้น ของประชากรและความตอ้งการ

บริโภคจะปรับตวัเขา้หากนัจนเกิดความสมดุล 

2.3 ระดบัความรุนแรงของความแห้งแลง้ ความรุนแรงของความแห้งแลง้มีความสัมพนัธ์

สอดคลอ้งกบัสภาวะฝนแลง้หรือความแห้ง แลง้ของลมฟ้าอากาศ ซ่ึงเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่า

ปกติหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้เกิดการ ขาดแคลนน ้ าใช ้พืชพนัธุ์ต่าง ๆ ขาดน ้ าหล่อเล้ียง ขาด

ความชุ่มช้ืน ท าให้พืชผลไม่สมบูรณ์หรือ เจริญเติบโตให้ผลตามปกติแต่เกิดความเสียหาย ระดับ

ความรุนแรงแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั (กรม อุตุนิยมวิทยา, 2553ก) คือ 
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2.3.1 ความแหง้แลง้อยา่งเบา หรือช่วงฝนทิ้ง (Dry Spell) เป็นสภาวะความแหง้แลง้

ท่ีมีฝนตกเฉล่ียไม่ถึงวนัละ 1 มิลลิเมตร เป็นเวลาต่อเน่ืองกนัถึง 15 วนั ในช่วงฤดูฝน ความแห้งแลง้

แบบน้ีเกิดขึ้นตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยเสมอ ในตอนตน้ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายนและ

กรกฎาคม 

2.3.2 ความแห้งแลง้ปานกลางหรือความแห้งแลง้ชัว่ระยะ (Partial Drought) เป็น

ช่วงฝนแลง้ ท่ีมีฝนตกในฤดูฝนเฉล่ียไม่เกินวนัละ 0.25 มิลลิเมตร. เป็นเวลานานต่อเน่ืองกนัไม่ นอ้ย

กว่า 29 วนั ความแห้งแลง้แบบน้ีเกิดขึ้นถึงขั้นขาดแคลนน ้ า มีผลกระทบต่อการกสิกรรม ความ

เป็นอยูข่องประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ไม่ค่อยไดเ้กิดขึ้นในประเทศไทยบ่อย 

 2.3.3 ความแห้งแลง้อย่างรุนแรง หรือความแห้งแลง้สัมบูรณ์ (Absolute Drought) 

เป็นความแห้งแลง้ท่ีฝนไม่ตกในฤดูฝน ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 15 วนั หรืออาจมีตกบา้ง แต่ไม่มีวนั

ใดท่ีมีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร. นบัเป็นภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงท่ีสุด มีพืชพรรณต่าง ๆ ลม้ ตายเร่ือย ๆ 

ท าใหไ้ม่มีผลผลิต สภาวะแหง้แลง้แบบน้ียงัไม่เคยปรากฏในประเทศไทย 

2.4 ฤดูท่ีเกิดความแหง้แลง้ ความแหง้แลง้ในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วง

ฤดูหนาวถึงฤดูร้อน เร่ิมจาก เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงจะเกิดความแห้งแลง้เป็นประจ า

ทุกปี และช่วงท่ีสองคือช่วง กลางฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นและ

จะเกิดเฉพาะทอ้งถ่ินหรือ บางบริเวณ บางคร้ังอาจครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งทั่วประเทศ 

ความแห้งแลง้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม พื้นท่ี

ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัแลง้ มาก ได้แก่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็น

บริเวณท่ีอิทธิพลของมรสุม ตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ไปไม่ถึง และถา้ปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือน

ผ่านในแนวดงักล่าวแลว้ จะ ก่อให้เกิดความแห้งแลง้รุนแรงมากขึ้น นอกจากน้ีแลว้ยงัมีพื้นท่ีอ่ืนท่ี

มกัประสบกบัปัญหาความแห้ง แลง้เป็นประจ า ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวนั

ละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกนัเกิน 15 วนั ในช่วงฤดูฝน ส าหรับเดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงสุดคือ 

เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ฝนแลง้ดา้นอุตุนิยมวิทยา หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอ้ยหรือไม่มี

ฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึง ตามปกติควรจะตอ้งมีฝน โดยขึ้นอยูก่บัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้นดว้ย 

ความแห้งแลง้จะเกิดขึ้นเป็นล าดบั โดยเร่ิมจากความแห้งแลง้เชิงอุตุนิยมวิทยา ความแห้ง แลง้เชิง

เกษตรกรรม ความแห้งแลง้เชิงอุทกวิทยา และความแห้งแลง้เชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม ตามล าดบั 
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โดยหลงัจากเกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงขึ้น การเกษตรไดรั้บผลกระทบเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากความ

ชุ่มช้ืนของดินจะลดลงอย่างรวดเร็วและหากยงัคงไม่มีฝนตก แหล่งน ้าอ่ืน ๆ จะเร่ิมลดระดบัลง และ

เม่ือมีฝนตกลงมาอีกคร้ังความแหง้แลง้ทางอุตุนิยมวิทยาจะเร่ิมหมดไป ความชุ่ม ช้ืนในดินจะเพิ่มขึ้น

ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นระดับน ้ าเก็บกักผิวดินและใต้ดินจะเร่ิมสูงขึ้ น ความ แห้งแล้งเชิง

เกษตรกรรมจะหมดไปอยา่งรวดเร็ว เพราะขึ้นอยูก่บัสภาพความชุ่มช้ืนในดินเป็นหลกั 

2.5 สาเหตุการเกิดความแหง้แลง้  

1) เกิดจากธรรมชาติ จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปล่ียนแปลง  สภาพ

ภูมิอากาศ ท าใหฝ้นตกนอ้ยผิดปกติหรือไม่ตกตามฤดูกาล มีการกระจายของฝนไม่สม ่าเสมอ เม่ือฝน

ตกจะตกมากแลว้ทิ้งช่วง เช่น การผิดปกติของร่องมรสุม การขาดความสมดุลทางธรรมชาติ การ

เปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเล ภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั แผน่ดินไหว ไฟป่า  

2) เกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่นการท าลายชั้นโอโซน ภาวะเรือนกระจก การพฒันา

ดา้นอุตสาหกรรม การตดัไมท้ าลายป่า การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน ้ า หรือการตดัถนน เน่ืองมาจากการ

พฒันารวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร  

2.6 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภาวะภยัแลง้ ภยัแลง้ในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับ

การเกษตรและแหล่งน ้ า เน่ืองจากเป็น ประเทศเกษตรกรรม และภัยแล้งท่ีมีผลต่อ ผลผลิตทาง 

การเกษตรมกัเกิด ขึ้นในฤดูฝนท่ีเกิดฝนทิ้ง ช่วงเป็นระยะเวลานาน ท าใหเ้กิดผลกระทบดงัน้ี  

1) ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม ้ประมง เสียหายและขาด แคลน เกิด

ภาวะว่างงานของคนในภาคเกษตรกรรม ความเสียหายของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  พลงังาน และ

ดา้นขนส่ง  

2) ดา้นสังคม เกิดผลกระทบดา้นสุขภาพ เกิดความขดัแยง้ในการใช้น ้ าและ คุณภาพชีวิต

ลดลง   

3) ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน ้ า เกิดโรคกับ สัตว์ 

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวิทยา ท าให้  ระดบัน ้ า

ในดินมีการเปล่ียนแปลง พื้นท่ีชุ่มน ้ าลดลง ความเค็มของน ้ าเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้ า เปล่ียนแปลง 

เกิดการกดัเซาะดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทศันียภาพ เป็นตน้ 
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2.7 ความแหง้แลง้ในประเทศไทย จากสถิติการเกิดภยัแลง้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 

ถึงปี พ.ศ. 2537 มีภยัแลง้แลง้ เกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีโดยมีสาเหตุส าคญัจากการทิ้งช่วงของฝนหรือฝน

ไม่ตกตามฤดูกาล มีการเกิด ภยัแลง้ต่อเน่ืองจากฤดูร้อน ผ่านเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน 

(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553ข) 14 มีรายละเอียดในแต่ละปีดงัน้ี  

พ.ศ. 2511 เกิดฝนตกน้อยท าให้เกิดภยัแลง้ในจงัหวดัชุมพร, พื้นท่ีส่วนใหญ่ในภาคเหนือ, 

ภาคอีสานและพื้นท่ีบางแห่งในกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2512 เกิดฝนตกน้อยท าให้เกิดภัยแล้งในพื้นท่ีตอนกลางของภาคเหนือเร่ิมตั้ งแต่ 

จงัหวดัพิษณุโลก, ครอบคลุมพื้นท่ีภาคกลาง, ภาคอีสานและภาคตะวนัตก  

พ.ศ. 2521 มีภยัแลง้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ไประ 

เทศไทย  

พ.ศ. 2523 ฝนขาดช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกนัยายน ส่งผลให้เกิด ภยั

แลง้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ประชาชนขาดน ้ า เพื่อ

การบริโภค มีพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคอีสาน ภาคตะวนัออกและภาคใต ้ 

พ.ศ. 2529 มีพื้นท่ี 41 จงัหวดัทัว่ประเทศไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้ โดยมีสาเหตุจาก 

การไม่มีฝนตกติดต่อกนัยาวนานหลายเดือน  

พ.ศ. 2530 หลายพื้นท่ีของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งจากการไม่มีฝนตก 

ติดต่อกนันาน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ในช่วงตอนกลางของฤดูฝน  

พ.ศ. 2533 พื้นท่ีการเกษตรในภาคใตไ้ดรั้บความเสียหายจากปัญหาภยัแลง้เน่ืองจาก ปริมาณ

ฝนท่ีตกนอ้ยมากตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนกนัยายน  

พ.ศ. 2534 เกิดภยัแลง้ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง กรมชลประทานไม่สามารถ 

ผนัน ้าไดเ้น่ืองจากประมาณน ้าท่ีกกัเก็บไม่เพียงพอ มีพื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายจ านวน มาก

ในภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคตะวนัตก  

พ.ศ. 2536 มีรายงานการเกิดภัยแล้งตั้ งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และจาก 

กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเป็นภยัแลง้ท่ีกินระยะเวลายาวนานมากขึ้นจากเดิม มี 

พื้นท่ีขยายวงกวา้งมากขึ้นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวนัตกและภาคใตบ้างส่วน 
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3. แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3.1ค านิยามและความหมายของการมีส่วนร่วม 

คาร์ล วิล์มเซ็น และคณะ ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชานชน  

(community-based) ว่ากระบวนการนั้นมากกว่าการเรียนรู้ มันยงัรวมไปถึงการวางแผนอย่าง

วิเคราะห์และการลงมือท า รวมไปถึงการน าบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไดรั้บการศึกษา

ในกระบวนการการวิจยั เพื่อท่ีจะไดค้วามรู้ใหม่ท่ีสามารถมาเปล่ียนแปลงสังคมได ้โดยมีเป้าหมาย

หลกัเพื่อให้คนในชุมชนพฒันาทกัษะในการท าวิจยัและความสามารถในการใชท้กัษะวิจยัน้ีในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของตนได ้เพื่อท่ีคนในชุมชนจะไดจ้ดัการทรัพยากรในชุมชนไดต้าม

แบบแผนของวฒันธรรมของตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมองักฤษฉบบัอ๊อกฟอร์ด ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่ 

“เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่างหรือบางเร่ือง ” ค าว่า การมีส่วนร่วม 

โดยมากมกัจะใชใ้นความหมายตรงขา้มกบัค าวา่ “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น ค าวา่การมีส่วนร่วม

ตามความหมายขา้งตน้ จึงหมายถึง การท่ีบุคคลกระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในประเด็นท่ี

บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะไดป้ฏิบติัการเพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจงัหรือไม่ก็ตาม และไม่

จ าเป็นท่ีบุคคลนั้นจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได ้แต่การมีทศันคติ ความคิดเห็น 

ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแลว้ท่ีจะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได ้และยงัไดใ้หค้  าจ ากดัความของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชน หรือ

ขบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระท าการออกมาในลกัษณะของการท างานร่วมกนั ท่ีจะแสดงให้

เห็นถึงความตอ้งการร่วม ความสนใจร่วม มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ

และสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกนัเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่า

จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง 

เศรษฐกิจ  การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

นอกจากน้ี ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีไดใ้หนิ้ยามค าวา่ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” 

ไว้ เช่น เจมส์ แอล เครยัน ได้ก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็น

กระบวนการท่ีรวบรวมเอาความห่วงกงัวล ความตอ้งการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไวอ้ยู่
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ในกระบวนการตดัสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการส่ือสารสองทาง และเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี

เป้าหมายเพื่อการตดัสินใจท่ีดีกวา่และท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณชน 

คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหาร

เก่ียวกับการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมทั้ง การจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ให้

ค  าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

ปัทมา สูบก าปัง ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรายงาน

การศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ วา่หมายถึง การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การร่วมตดัสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเร่ิมนโยบาย 

การจดัท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม การวาง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบติั 

การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น  

3.2 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างย ัง่ยืนและ

ส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงาน  หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น

เพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของผูบ้ริหาร  และท าให้ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมากยิง่ขึ้น  อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนันกัการเมืองจากการก าหนดนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบั

สังคมนั้น ๆ นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของ

ประชาชนจะมีคนรับฟัง  อีกทั้งความตอ้งการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการ

ตอบสนอง  อย่างไรก็ดีไม่มีเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนเทคนิคใดเทคนิคหน่ึงท่ีมีความ

เหมาะสมและสามารถใชไ้ดผ้ลดีกบัทุกสถานการณ์ 

            ส าหรับความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  นอกจากการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเป็นเง่ือนไขหลักของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว  ยงัจะช่วยให้

กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นไปดว้ยความรอบคอบ  ลด
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ความขดัแยง้ในสังคมและบงัเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ชุมชนและประเทศชาติ  ท าให้คุณภาพของ

การตดัสินใจดีขึ้น  การมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ใช้ตน้ทุนน้อยและลดความล่าช้าลง  การมี

ส่วนร่วมของประชาชนจึงมีเป้าหมายส าคญัคือ  น าค่านิยม  ความคิดเห็นของสาธารณชนเขา้สู่การ

ตดัสินใจ  เพื่อรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจท่ีส าคญั  แกปั้ญหาความขดัแยง้จากความตอ้งการท่ี

เหมือนกนั  การสร้างความเช่ือมัน่  และใหก้ารศึกษาและใหข้อ้มูลแก่สาธารณชน 

3.3 ค่านิยมหลกัส าหรับการปฏิบติัเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     1. สาธารณชนควรมีความคิดเห็นในการตัดสินใจอันเก่ียวข้องกับการกระท าท่ีมี

ผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา 

                2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงสมมติฐานท่ีว่าการช่วยเหลือจากสาธารณชน  จะ

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

                3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่ือสารถึงความกระบวนการสนใจต่าง ๆ และบรรลุ

ความตอ้งการในกระบวนการของผูมี้ส่วนร่วมทั้งหมด 

                4.  กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนแสวงหาและเอ้ืออ านวยในการเขา้ร่วมของ

ประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

                5.  กระบวนการท่ีมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมในการระบุวา่พวกเขา

จะเขา้ร่วมไดอ้ยา่งไร 

                6.  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท าใหผู้เ้ขา้ร่วมมีขอ้มูลท่ีพวกเขาตอ้งการเพื่อใช้

ในการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

                7.  กระบวนการการมีส่วนร่วมส่ือสารถึงผูเ้ขา้ร่วมถึงวิธีการท่ีความคิดเห็นของพวกเขามี

ผลต่อการตดัสินใจ 

                โดยสรุปหลกัการหรือองค์ประกอบส าคญัของค าว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ได้

ดังน้ี  คือ  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร  มีการกระจายอ านาจในการ

ตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกัน  อ านาจในการ

ตดัสินใจและการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆนั้น  จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  มี

การเพิ่มการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความยืดหยุ่นได ้ กล่าวคือ  มีโครงสร้างการ
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ท างานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ มีความโปร่งใส  และค านึงถึงความตอ้งการทรัพยากรของผูมี้ส่วน

ร่วม  และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

                ดงันั้นในการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสังคม  ทั้งน้ี  

เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตดัสินใจ  การลดค่าใช้จ่ายและ

การสูญเสียเวลา  เป็นการสร้างฉนัทามติ  และท าใหง้่ายต่อการน าไปปฏิบติั  อีกทั้งช่วยหลีกเล่ียงการ

เผชิญหน้าใน  “กรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด”  ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม  และช่วยให้

ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทั้ งเป็นการพฒันาความ

เช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน  ส าหรับประเทศไทยแลว้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นอยา่งไรจึงเป็นส่ิงท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ี 

4. ข้อมูลท่ัวไปของต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 

ท่ีตั้ง                                                                                                                                                          

 ต าบลเขาปู่  เป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของ

จงัหวดัพทัลุง ห่างจากศาลากลางจงัหวดัพทัลุง ประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอศรี

บรรพต ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี (ขอ้มูล กชช 2 ค ปี 2544) จ านวน 48,104 ไร่ หรือจ านวน 75 

ตารางกิโลเมตร มีท่ีดินสาธารณะประโยชน์ประมาณ 8,432 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเนินสูง 

ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง จดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลเม่ือวนัท่ี 23 

กุมภาพนัธ์ 2540 มีหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล เขาปู่  รวม 11 หมู่บา้น ดงัน้ี 
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หมู่ท่ี 1   บา้นโพธ์ิเล (อพป) 

หมู่ท่ี 2   บา้นใสประดู่ (อพป) 

หมู่ท่ี 3   บา้นควนลม (อพป)    

หมู่ท่ี 4   บา้นทุ่งยงู (อพป)   

หมู่ท่ี 5   บา้นด่าน (อพป)       

หมู่ท่ี 6   บา้นเหรียงงาม (อพป)     

หมู่ท่ี 7   บา้นเขาป้าแหร้ (อพป)  

หมู่ท่ี 8   บา้นป่าตอ (อพป)    

หมู่ท่ี 9   บา้นในวงั (อพป)    

หมู่ท่ี 10 บา้นโหล๊ะปรางค ์(กม)   

หมู่ท่ี 11 บา้นเขาปู่  (กม) 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายชูศกัด์ิ  มณีรัตน์ 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายจรูญ  ทองทบัทอง 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายป่าดอย แกว้คง 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายสมศกัด์ิ สุขยงู 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายโสภณ บวัทองเรือง  

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายชนินทร คงอนนัต์ 

ก านนัต าบล  ช่ือ  นายอภิชาติ  เกลาฉีด 

ผูใ้หญ่บา้น ช่ือ  นายประเสริฐ บุญแกว้คง 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายอิศมร์ เส้งทบั 

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายสมนึก เพง็นุ่น  

ผูใ้หญ่บา้น  ช่ือ  นายดิเรก เกษม  
 

ภูมิประเทศ  

ทิศเหนือ  จด อ่างเก็บน ้าวงัเลน  ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม  จงัหวดัพทัลุง 

ทิศใต ้  จด ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลุง   

ทิศตะวนัออก  จด ต าบลเขายา่   อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลุง 

ทิศตะวนัตก  จด อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

จ านวนหมู่บ้าน 

- จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต.  เตม็ทั้งหมู่บา้น  11  หมู่  ไดแ้ก่หมู่ท่ี   1 - 11 

- จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต.  เตม็ทั้งต าบล 

จ านวนประชากร 

 ประชากร มีจ านวน รวมทั้งส้ิน   5,800   คน    แยกเป็นชาย  2,911  คน    หญิง  2,889  คน 

จ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  1,997  ครัวเรือน     เฉล่ียประมาณ  74  คน / ตารางกิโลเมตร 

* (ขอ้มูล เดือนเมษายน 2559) 
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5. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 สมชยั แท่นคา้ และคณะ (2551) วิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบการบูรณาการการจดัการน ้ า
อย่างมี ส่วนร่วมของชุมชนวงันอง ต าบลกุดขา้วปุน อ าเภอกุดขา้วปุน จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นการ
วิจยัเชิง ปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สืบเน่ืองจากบทเรียนการจดัการน ้ าท่ีผ่านมา 
ชุมชนยงัไม่มีส่วน ร่วมในการจดัรูปแบบท่ีตอ้งการ เม่ือหน่วยงานรัฐเขา้มาด าเนินการจดัการน ้ า
เสร็จ ให้ชาวบา้นใช้งานต่อ โดยขาดหลกัในการใช้และบ ารุงรักษาท่ีดีพอ เม่ือประชากรเพิ่มขึ้น 
ความตอ้งการใชน้ ้าเพิ่มขึ้น ใชน้ ้าเกิน ความจา้เป็น เม่ือถึงฤดูแลง้ น ้าประปาจึงมีปริมาณลดลงและน ้า
ดอ้ยคุณภาพลง โครงการจึงมุ่งคน้หา รูปแบบการจดัการน ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิด
การใช้น ้ าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมวิจยั  ศึกษาบทเรียนการจัดการน ้ าในอดีตและปัจจุบัน เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดรูปแบบการจดัการในอนาคตอย่าง ยัง่ยืน ศึกษาปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าใน
การอุปโภคของชุมชน ตลอดจนคน้หารูปแบบการจดัการน ้ าท่ี เหมาะสม ชุมชนสามารถด าเนินการ
เองโดยอาศยัทุนทางสังคมท่ีมีอยู ่โครงการวางกระบวนการวิจยัไว ้4 แผนงาน ตามลา้ดบั คือ 1) แผน
เตรียมงานและชุมชน 2) แผนงานการเรียนรู้ชุมชนในการจดัการน ้ า 3) แผนงานการคน้หารูปแบบ
และการทดลองจดัการน ้ าโดยชุมชน และ 4) แผนงานการติดตามและสรุป บทเรียนการทา้งาน ผล
จากกระบวนการวิจยัช่วยเปล่ียนแปลงทศันคติและแนวคิดของชาวบา้นให้มา ท างานร่วมกนัเพื่อ
ชุมชนมากขึ้น เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มทา้กิจกรรมสร้างสรรคม์ากขึ้น ส่งผลให้คนใน ชุมชนใส่ใจ
ในการใชน้ ้ามากขึ้น นา้ไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ ้าอยา่งประหยดั เกิดการพฒันา แหล่ง
น ้าโดยการขุดลอกลา้หว้ยใหม่ ฟ้ืนฟูสภาพโดยการปลูกตน้ไม ้ปล่อยปลาอยา่งมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ทา้ให้เกิดแนวทางประสานความร่วมมือในการจดัการน ้ าระหว่างชุมชน และหน่วยงาน
เก่ียวขอ้งใน พื้นท่ีอยา่งเป็นระบบและบูรณาการ  
 บรรเจต นะแส และคณะ (2556) วิจยัเร่ือง ประสานภาคีความร่วมมือในการสร้างความรู้
ท่ี เหมาะสมระดับท้องถ่ินในการจดัการภัยพิบัติจงัหวดัสงขลา เป็นโครงการต่อยอดข้อมูลจาก
โครงการ แกปั้ญหาความยากจนเพื่อพฒันาสังคมและสุขภาวะ (ปี 2550-2553 สนบัสนุนโดย สกว.) 
ซ่ึงไดพ้ฒันา ศกัยภาพแกนน้าชุมชนทอ้งถ่ิน ความร่วมมือระดับต าบลโดยผ่านกระบวนการแผน
ชุมชนและบญัชี ครัวเรือน โครงการจดัการภยัพิบติัฯ น้ีด าเนินการวิจยัหลังจากท่ีจงัหวดัสงขลา
ประสบภยัพิบติัอยา่งรุนแรง พายดีุเปรสชนัสร้างความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศยัและทรัพยสิ์นของชุมชน
ในพื้นท่ีคาบสมุทรสมิงพระ ขณะท่ี ชุมชนระดบัต าบลไม่ได้มีการบริหารจดัการตนเอง ไม่มีการ
วางแผนเตรียมการ ขาดความรู้ความเขา้ใจด้าน ขอ้มูล ทา้ให้เกิดความขดัแยง้ในช่วงประสบภัย 
ด าเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก จดัทา้และ เสริมการเรียนรู้-ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจ
ร่วมกนัในการจดัการอุทกภยัระดบัพื้นท่ี ช่วงสอง สร้างความ ร่วมมือระดบัพื้นท่ีและลุ่มน ้ า/จงัหวดั 
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และ ช่วงสาม การพฒันาเป็นพื้นท่ีตน้แบบและการขยายผล โครงการได้ 1) พฒันากระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหว่างเครือข่ายองคก์รชุมชน อปท. หน่วยงานเก่ียวขอ้ง ให้สามารถจดัการภยัพิบติั
ในพื้นท่ีน าร่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) พฒันาและยกระดบัความรู้ในการ จดัการภยัพิบติั ผา่นเวที
กระบวนการเรียนรู้และการท างานร่วมกนัตั้งแต่พฒันาขอ้มูล จดัท าฐานขอ้มูล และถอดบทเรียนการ
ท างานเป็นระยะๆ 3) พฒันากลไกความร่วมมือแบบภาคีเครือข่ายให้สามารถจดัการ ปัญหาภยัพิบติั
ในพื้นท่ีน าร่องแบบบูรณาการ ดว้ยการใชฐ้านขอ้มูล สรุป-ถอดบทเรียนและความรู้จากการ ทา้งาน
ร่วมกนัมาประยุกต์ใชใ้นระดบัชุมชน เครือข่าย และจงัหวดัเพื่อการตดัสินใจ การจดักระบวนการ 
เรียนรู้ด าเนินการโดยจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจดัการภยัพิบติัและเร่ืองเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล
ชุมชน จดัทา้แผนท่ีทา้มือ พฒันาแผนท่ีทา้มือให้เป็น digital file ในโปรแกรม Map windows เพื่อ
ช่วยวิเคราะห์ เส้นทางน้าและพายุในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน มีเวทีวิเคราะห์ข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอกชุมชน ทา้ให้แกนน้าชุมชนไดร่้วมฝึกทกัษะเรียนรู้ เช่ือมโยงเครือข่ายเพื่ อการ
ด าเนินงานต่อไป กระบวนการ เรียนรู้ก่อให้เกิดผลลพัธ์ 2 มิติ คือ 1) มิติสังคม โดยใชทุ้นทางสังคม
ของทอ้งถ่ิน (ความรู้ ทรัพยากร งบประมาณ) เพื่อจดัการภยัพิบติั ไดค้วามรู้ ประสบการณ์ร่วม คน้
คิดและสร้างรูปธรรม คือ แนวคิดเร่ือง การจดัการภยัพิบติัไดส้ร้างให้เกิดกรอบความคิดใหม่ จาก
เดิมท่ีคิดวา่ รัฐตอ้งเขา้มาจดัการยามเกิดภยัพิบติั การทา้งานของโครงการประสานภาคีเพื่อจดัการภยั
พิบติั ไดป้รับกระบวนการคิดใหม่เร่ืองการจดัการ ชุมชน โดยชุมชนตอ้งมีการวางแผนจดัการตวัเอง
ด้วย มีการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนและชุมชน  รองรับภยัพิบติัคร้ังต่อไป และ 2) มิติการ
จดัการภยัพิบติัใน 5 พื้นท่ีศึกษา 5 รูปแบบ คือ การจดัการ ฐานขอ้มูลภยัพิบติั (ต.ชะแล)้ กองทุนภยั
พิบติั (ต.บ่อแดง) บูรณาการร่วมทอ้งถ่ินหรือกระแสสินธ์ิโมเดล (ต. กระแสสินธ์ิ) การจดัการน ้ า (ต.
ร้าแดง) อาสาสมคัรจดัการภยั (ต.บา้นขาว) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบติัการ และคน้หา
ศกัยภาพการทา้งาน พฒันาร่วมมือกนัทุกกลุ่ม/องคก์ร 
 นิมิตร อุดมกลัป์ และคณะ (2550) วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นใหม่ในการ
บริหาร จดัการน ้ าคลองส่งน ้ าซี 95 ทั้งระบบ ต.วดัขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะท่ี 1 เกิดขึ้นเพื่อมุ่ง
คน้หา แนวทางและวิธีการด าเนินการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาดา้นการใช้น ้ า จากท่ีเกิดปัญหา
พฤติกรรมด้าน การใช้น ้ าของเกษตรกร และปัญหาด้านกายภาพส่งผลให้น ้ าไม่พอใช้ในฤดูแลง้ 
วตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อศึกษาศกัยภาพและสภาพของชุมชนในการจดัการน ้าอยา่งมีส่วนร่วม 
วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้น ้ าในการทา้นา ศึกษากระบวนการสร้างให้กลุ่มผูใ้ช้น ้ าชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการน ้ า ตลอดจนหา แนวทางและการด าเนินการท่ีเหมาะสมในการจดัการน ้ า
ในการท านาเขตพื้นท่ีคลองส่งน ้ าซี 95 เก็บ รวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัการจดักระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Learning Process: PLP) ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วน
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ร่วม และ 2) การใชแ้บบสอบถาม การวิเคราะห์ ชุมชนแบบมีส่วนร่วมมีกระบวนการจดัเวทีโดยเชิญ
ผูเ้ขา้ร่วมเวที 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมจดัการฯ (บทบาทเป็น พี่เล้ียง) กลุ่มทีมชลประทานทอ้งถ่ิน และ 
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า โดยกระบวนการในเวทีเน้นให้ทีม ชลประทานทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการตาม
แผนท่ีวางไวร่้วมกนั โดยมีขั้นตอนการเกร่ินน าความเป็นมาและ ถ่ายทอดแนวคิดการท างานวิจยั
ชลประทานทอ้งถ่ิน การแนะน าตวั ก าหนดกติกาของเวที กิจกรรมกลุ่ม สัมพนัธ์ การชวนพูดคุยผ่าน
กระบวนการตั้งค  าถามเชิงลึก (เช่น ข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีท่ีส าคัญ วิถีการ ด ารงชีวิตและการ
เปล่ียนแปลง ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการเกษตร สภาพปัญหา/สาเหตุ/แนวทางแกไ้ข การมีส่วนร่วม) 
จากนั้น จดักิจกรรมกลุ่มย่อย (กลุ่มท าแผนท่ี กลุ่มหาขอ้มูลในประเด็นต่างๆ) การน าเสนอ (เพื่อเติม
ขอ้มูล) และการสรุปประเด็น กระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้เกิด 1) การสร้างทีมงานวิจยั คือ ทีม 
ชลประทานทอ้งถ่ินบา้นใหม่ โดยเกิดจากการรวมตวัของคนในชุมชนและทีมชลประทานพื้นท่ี ซ่ึง
ตอ้งการ ทา้งานให้กบัชุมชนดว้ยใจ 2) ศกัยภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองค์ความรู้ของชุมชนบา้น
ใหม่ 3) ขอ้มูล สภาพปัญหาการใชน้ ้ าในการทา้นาในคลองส่งน ้ าซี 95 ทั้งระบบ 4) การเปล่ียนแปลง
แนวคิดสู่ ชุมชนรู้จกั พึ่งตวัเอง และ 5) เกิดจิตส านึกน าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมวิจยัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะส าหรับการจดั กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ ควรมีการวาดฝันและสร้าง
ก าลงัใจ ทบทวนการทา้งานท่ีทา้แลว้ เกิดผลดีให้เป็นตวัอย่าง และ เม่ือจบเวทีทุกคร้ังตอ้งมีการสรุป
และทบทวนประเด็นส าคญัจากเวที เพื่อเป็น การกระตุน้ใหก้ลุ่ม(ผูเ้ขา้ร่วม) อยากกลบัมาร่วมประชุม
อีก และตอ้งผกูประเด็นใหก้ลุ่มไดค้ิดต่อ  
 มยุรี จุย้พริก และคณะ (2556) วิจยัเร่ือง พฒันากลไกความร่วมมือในการบริหารจดัการ
สายน ้าแบบบูรณาการ โดยการใชค้วามรู้นิเวศวิทยาทอ้งถ่ิน จงัหวดัสตูล เป็นการยกระดบัการเรียนรู้
ของ กลไก/เครือข่ายจากโครงการเดิม (ความร่วมมือเพื่อแกปั้ญหาความยากจน พฒันาสังคมและสุข
ภาวะ สนับสนุนโดย สกว.) เพื่อสร้างกลไกและความร่วมมือแบบบูรณาการในการจดัการน ้ าและ
พิบัติภัยจาก คลองดุสน ซ่ึงเป็นคลองสายส าคัญท่ีมีผลต่อการด ารงชีพของชาวสตูล มีการจ่าย
น ้ าประปาจากน ้ าคลอง แต่ปัญหาท่ีพบคือ ในฤดูฝนเกิดน ้ าท่วมฉับพลนั น ้ าลน้ตล่ิงท่วมบา้นเรือน 
ขณะท่ีในฤดูแลง้เกิดปัญหาน ้าเสีย ขาดการวางแผนและความร่วมมือกนัในการดูแลและจดัการคลอง 
งานวิจยัน้ีมีพื้นท่ีศึกษาระดบัต าบล แบ่งเป็นต าบลตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า การด าเนินโครงการ 
เร่ิมจาก การคน้หาแกนน า เพื่อมาเป็น คณะท างานต าบลและคณะท างานโซน(ตน้-กลาง-ปลายน ้ า) 
จากนั้นทา้ความเขา้ใจงาน ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูล จดักระบวนการถอดความรู้ และ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วิเคราะห์ วิภาค วิจารณ์ร่วมกัน (ระดับแกนน้า คณะท างาน และภาคีเครือข่าย) ผลของการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการจดัการลุ่มน ้ าคลองดุสนแบบ บูรณาการ ดว้ยการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน
และหน่วยงานรับผิดชอบหลกั และผลจากการเสริมศกัยภาพ กลุ่มองคก์รทอ้งถ่ินในการใช้ความรู้
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นิเวศทอ้งถ่ินในการจดัการน ้า แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นขอ้มูลและ องคค์วามรู้ ไดข้อ้มูลความรู้
เร่ืองคุณภาพน ้ า การใช้น ้ าและการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ขอ้มูลสารสนเทศ  เหล่าน้ีได้จดัท าเป็น
ฐานขอ้มูล โดยบนัทึกลงในโปรแกรม Map Window GIS ประกอบดว้ย แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ
ตลอดลุ่มน ้า แผนท่ีท ามือ และชุดองคค์วามรู้การจดัการน ้าทอ้งถ่ิน 3 โซนพื้นท่ี 2) ดา้นการสร้างการ
เรียนรู้ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอ วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ีละ 2 คร้ัง ฝึกอบรม หลกัสูตรการ
จดัการน ้ าโดยใชค้วามรู้นิเวศทอ้งถ่ิน การใชแ้หดกัขยะและการคดัแยกขยะ ศึกษาดูงานการ จดัการ
น ้ าโดยชุมชนทอ้งถ่ิน ปากน ้ าปะเหลียน จ.ตรัง 3) ด้านกลไก จดัตั้งกลไกระดับต าบล โซนพื้นท่ี 
คณะท างานจงัหวดั กองเลขา ท่ีปรึกษา มีภาคีความร่วมมือ และภาคียุทธศาสตร์ และ 4) ดา้นระบบ 
ความรู้ ไดแ้นวคิด แนวทางการจดัการน ้ าทอ้งถ่ิน อาทิ การจดัการน ้ าท่วมทา้ไดโ้ดยขุดคูระบายน ้ า 2 
ขา้ง ถนน ระยะทางฝ่ังละ 21 กิโลเมตร การจดัการน ้ าเสีย การจดัการขยะในครัวเรือนและการท้าน ้า
หมกัจาก ขยะ เพื่อบา้บดัน ้าเสีย การจดัการน ้าแลง้โดยทา้ประตูระบายน ้าและระบายทรายท่ีสันฝายดุ
สน  
 ประพนัธ์ จิตคา้ และคณะ (2556) วิจยัเร่ือง การบริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ในพื้นท่ี
แนว ตะวนัตกของจงัหวดัก าแพงเพชร ปัญหาส าคญัท่ีตอ้งรีบแกไ้ข คือ ปัญหาภยัพิบติัจากน ้ าหลาก-
น ้ าท่วม-น ้ าแลง้ คณะท างานโครงการฯ จึงไดร่้วมกบัแกนน าและคนในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ
เร่ืองน ้ ารวมตวัเป็น เครือข่ายการจดัการน ้ าปิงฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัก าแพงเพชร ภายใตโ้ครงการ
การบริหารจดัการน ้ าฯ เพื่อ เน้นเสริมสร้างศกัยภาพ ยกระดับการทา้งานของกลไกชุมชน กลุ่ม/
องคก์รระดบัต าบล ลุ่มน ้ าเครือข่าย ชุมชน 35 อปท. ซ่ึงสัมพนัธ์ตามลกัษณะนิเวศลุ่มน ้ าและสายน ้ า
(ลุ่มน ้ าคลองขลุง และ ลุ่มน ้ าคลองสวนหมาก) โครงการเนน้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของแกน
น้า คนในชุมชน หน่วยงานราชการท้องถ่ิน ผ่าน กระบวนการส ารวจและเก็บข้อมูลจากการ
ปฏิบติัการจริง พฒันาและยกระดบัแกนน าในการใชเ้คร่ืองมือ GPS เพื่อช่วยคน้หาพิกดัและความสูง
ต ่าของพื้นท่ีท่ีเป็นปัญหา จากนั้นน ามาคิดและวิเคราะห์ร่วมกนัเพื่อ เปรียบเทียบกบัขอ้มูลของทาง
ราชการในการหาแนวทางแกไ้ข มีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ี เก่ียวขอ้งในเร่ืองขอ้มูล 
ขอ้แนะน าและการประสานแผนงานเร่ืองน ้ าท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกนั จากการลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองของชุมชน ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสาเหตุของปัญหาเพื่อแกไ้ข  ปัญหา สรุป
บทเรียนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหา คน้หาสาเหตุ ใช้เคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์ระบบ การ
จดัการน ้าท่ีสร้างปัญหาใหชุ้มชนการส ารวจลุ่มน ้าสายน ้า ผลจากการเสริมศกัยภาพ ท าใหเ้กิดการ จดั
ทา้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการคิด วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา คน้หาแนวทางท่ี
เหมาะสม ในการจัดการน ้ าและภัยพิบติั บนพื้นฐานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน 
หน่วยงานราชการ ภาควิชาการและภาคีเก่ียวขอ้ง เกิดความเขม้แข็งของทีมงาน ความต่ืนตวัของคน
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ในชุมชน การจดัการ ชุมชนทอ้งถ่ินและเครือข่ายแกทุ้กข ์สู่การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานและ
ภาคีพฒันา ยกระดบัการ เรียนรู้ของต าบลในดา้นอ่ืนๆ หวัใจส าคญัของการด าเนินงานซ่ึงเป็นขอ้ควร
ค านึงในการน าแนวทางของโครงการน้ีไปปรับใชค้ือ การคน้หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการ
น ้ าและจดัการภยัพิบติัของทอ้งถ่ิน บน พื้นฐานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถ่ิน 
หน่วยงานราชการ ภาควิชาการและภาคีท่ี เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนและขอ้เสนอในการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองการจัดการน ้ าในพื้นท่ีต่อไป ประชุม เดชวนั และคณะ (2554) วิจัยเร่ือง แนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้ า อ่างเก็บน ้ าห้วยสงสัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มุ่งศึกษาแนว ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน ้ าอ่างเก็บน ้ า
หว้ยสงสัย ซ่ึงชุมชนรอบอ่างเก็บน ้าเคยประสบปัญหาน ้าแลง้และเกิดความขดัแยง้รุนแรง ด าเนินการ
โดย 1) จดัเวทีเพื่อสร้างความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์การ ด าเนินโครงการ 2) อบรมเทคนิคการเก็บ
ขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม 3) เก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ี ความเป็นมา วิถีชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 4) เก็บ
ขอ้มูลสถานการณ์น ้ า ปริมาณน ้ า ความตอ้งการน ้ าในชุมชน ชนิดพืชท่ี ปลูก 5) ศึกษาบทเรียนการ
จดัการน ้ าในอดีตของชุมชน 6) สรุปและวิเคราะห์ 7) จดัเวทีคืนขอ้มูลสู่ชุมชน เพื่อตรวจสอบขอ้มูล
และสร้างความตระหนกัในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน ้าอ่างเก็บน ้าฯ 8) เวที ก าหนดแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้ าอ่างเก็บน ้ าฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 9) สรุปผล การ
ด าเนินงาน บทเรียน ประสบการณ์ เพื่อเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน ้ าอ่างเก็บน ้ าฯ 
เม่ือชาวบ้านได้ร่วมท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม ท้าให้กลุ่มผูใ้ช้น ้ าได้ร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์ผ่านความ
ต้องการ แก้ปัญหาการจัดการน ้ าร่วมกัน โดยการพูดคุยและให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน 
สถานการณ์ในพื้นท่ีตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบนั จดัทา้แผนท่ีเดินดิน สรุปและวิเคราะห์ คืนขอ้มูลสู่ชุมชน 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยสงสัย ครอบคลุม การท้าวิจัย เชิง
ปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง การสร้างความ เขา้ใจโครงการผ่านการจดัทา้ขอ้มูลประวติัศาสตร์และวิถี
ชีวิตชุมชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของคนใน ชุมชนและเครือข่ายผูใ้ชน้ ้ า ควบคู่กบัการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแหล่งน ้ าตน้ทุนเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางการ บริหารจดัการน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ควรสร้าง
ความเขา้ใจให้กบัสมาชิกผูใ้ช้น ้ าและคนในชุมชน โดยจดั ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้
น ้าชลประทาน/อ่างเก็บน ้าฯ ทุกเดือน จดัเวทีเพื่อสร้างความ เขา้ใจใหก้บัสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าในแต่ละสาย
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง จดัท าป้ายรายช่ือสมาชิกผูใ้ช้น ้ าในแต่ละหัว จ่ายน ้ า สานการทา้งานต่อไปยงั
เยาวชนใหเ้ขา้ร่วมรับรู้ ลงมือปฏิบติัเพื่อจดัการน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สามารถน าแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน ้าดงักล่าวไปประยกุตใ์ชด้ าเนินโครงการการ จดัการน ้าในพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึง
มีประเภทของแหล่งน ้าเหมือนและต่างกนั โดยคา้นึงถึงบริบทเฉพาะของพื้นท่ี โครงการนั้นๆ  
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 แกว้ สังขชู์และคณะ (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันาการบริหารจดัการน ้ าตามวิถีวฒันธรรม
ชุมชน แบบมีส่วนร่วมสู่การแก้ปัญหาภยัพิบติั สังคมเศรษฐกิจและการจดัการทรัพยากร จงัหวดั
พทัลุง พื้นท่ีศึกษา เชิงลึก 4 ต าบลบนลุ่มน ้ าคลองนาท่อม ตั้งแต่ตน้-กลาง-ปลายน ้ า และพื้นท่ีขยาย
ผล 5 ต าบล เพื่อ 1) ยกระดบัขีดความสามารถของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า องค์กรชุมชน องค์กรทอ้งถ่ินแบบ
บูรณาการ 2) แก้ปัญหาและ ลดความขดัแยง้ในการใช้และจดัการน ้ า ประกอบอาชีพร่วมกนัของ
ชุมชนท้องถ่ิน 3) บูรณาการแผนการ จัดการทรัพยากรลุ่มน ้ าและการจัดการภัยพิบัติทุกระดับ 
(ชุมชน ต าบล จงัหวดั ภูมินิเวศ) และ 4) พฒันารูปแบบการจดัการลุ่มน ้ า พื้นท่ีเส่ียงภยัสู่การขยายผล 
ด าเนินการวิจยัดว้ยวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ทั้งการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (การจดัการความรู้) เชิงปริมาณ และคุณภาพ ใชว้ิธีการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุก
กลุ่ม ตั้งแต่ชุมชน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย
ประกอบดว้ย แผนท่ีทหาร ผงัชุมชน แผนท่ีท ามือ เคร่ืองมือจบัพิกดัท่ีใช้ ระบบดาวเทียม GPS และ
ใชข้อ้มูลทั้งภายในและภายนอก มีขั้นตอนหลกัคือ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของ ชุมชน จดัเวทีพูดคุย
ร่วมกบั แกนน าพื้นท่ีและหน่วยงาน 2) พฒันาโจทยว์ิจยั จดัประชุมวางแผน ออกแบบโครงสร้างการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน 3) ออกแบบการจดัเก็บ ขอ้มูล: สัมภาษณ์ 
สอบถามสังเกต บนัทึกขอ้มูลจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ อบรมปฏิบติัการ วดัผลจากการ  เรียนรู้/
ความพึงพอใจ โดยใช้กรอบคา้ถามในการสัมภาษณ์ พูดคุย จดัเวทีชุมชน แหล่งการเรียน รู้ 4) น า 
ขอ้มูลจากหน่วยงาน และ การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ สอบถามมาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ถูกตอ้งตาม
หลกั วิชาการ 5) น าผลขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมาออกแบบ วางแผนในการด าเนินงานท่ีเป็นเจา้ภาพร่วมกนั 
6) จดัเวที ระดบัหมู่บา้น ต าบล จงัหวดั น าเสนอผลงานวิจยัเพื่อให้แกนน้าทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
ตรวจสอบ โดยมี ผลผลิตท่ีเกิดจากงานวิจยั และวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ คน้พบรูปแบบใหม่ใน
การจดัการลุ่มน ้ าตามวิถี วฒันธรรมชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 1) มีความเขา้ใจคุณค่าของ
ทรัพยากรและความสัมพันธ์  ระหว่างหน่วยงานภาคี การเรียนรู้ร่วมกันในสาระส า คัญคือ 
ประวติัศาสตร์ชุมชน ประเพณีวฒันธรรมท่ี ส าคญั วิถีชุมชนในการสร้างความภูมิใจกบัคนในชุมชน 
2) การเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีใช้ เข้าใจหลักทฤษฎี และ  ปฏิบัติการจริง มีการใช้ส่ือวิทยุชุมชนและ
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเพื่อการเรียนรู้ 3) การปฏิบติั ใชเ้คร่ืองมือ เรียนรู้ธรรมชาติ ฝึกการเป็นผูใ้ห้และ
ผูรั้บท่ีดี รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีตนเองและความสามารถตามท่ีตนเอง ผลงานการวิจยัไปใชป้ระโยชน์
โดย 1) ชุมชนท้องถ่ินน้าองค์ความรู้ไปใช้ปรับเปล่ียนวิธีคิดและปรับ พฤติกรรมในการท้างาน
ร่วมกนัของชุมชน เพื่อใช้ส าหรับการทา้งานร่วมกบัคนภายในและภายนอกชุมชน 2) สภาองค์กร
ชุมชนต าบลพนางตุง น้าหลกัสูตรการฝึกอบรมการใช้ขอ้มูลและเคร่ืองมือแกปั้ญหาเร่ืองท่ีดิน 3) 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่ือมโยงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน/จงัหวดั สู่ยทุธศาสตร์จงัหวดัเพื่อแกปั้ญหา 
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ร่วมกนัต่อไปถนัด และ 4) การปรับเปล่ียนวิธีคิดของคนในชุมชน จากเดิมให้บุคคลภายนอกช่วย 
หันมา ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในชุมชนเพิ่มขึ้น ชุมชนและองค์กรทอ้งถ่ินในพื้นท่ีดงักล่าวได้น้า
ความรู้จาก ผลการวิจยัทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและกระบวนการมาใชป้ระโยชน์ ตั้งแต่ระดบัแนวคิดสู่
การปฏิบติัการ ขบัเคล่ือนแผนพฒันาจากระดับชุมชนสู่จงัหวดัอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเสริมพลัง
ชุมชนใหส้ามารถจดัการน ้า ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชยั และคณะ (2553) วิจยัเร่ือง การวางแผนจดัการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อความ มัน่คงดา้นน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ และ 
การวางแผนจดัการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อความมัน่คงดา้นน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงครามโดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน เว็บ มุ่งคน้หาว่า คนในชุมชนของทั้งสองจงัหวดัจะเขา้ถึงและน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ  ตอบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับน ้ าในท้องถ่ินของตนได้
อย่างไร โดยมีวตัถุประสงค์ของการด า เนินงานคือ 1) พฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อการ
วางแผนจดัการน ้ าในพื้นท่ีศึกษา 2) วิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรน ้ า แหล่งน ้ าตน้ทุน ความ
ตอ้งการน ้ า การจดัการน ้ า 3) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศส าหรับ จดัเตรียมแผนจดัการน ้ าระดับ
จงัหวดั 4) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศระดบัทอ้งถ่ินในต าบลน้าร่องอย่าง น้อย 3 ต าบล ขั้นตอน
การด าเนินงานวิจยัของทั้งสองจงัหวดัดงัน้ี 1) พฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อ การจดัการน ้ า 
(GIS) 2) วิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีศึกษา 3) วางแผนจดัการทรัพยากร น ้ าระดบั
จงัหวดั โดยประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ 4) วางแผนจดัการทรัพยากรน ้ าระดบัทอ้งถ่ินแบบมี ส่วน
ร่วม โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศระดับท้องถ่ิน ตามแนวทางระเบียบวิธีวิจัยเพื่อท้องถ่ิน 
(Community-based Research, CBR) ประกอบดว้ย เวทีช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละสร้างความเขา้ใจ การ 
ติดตามสนบัสนุนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การเสริมศกัยภาพ คณะ
ทา้งานและเครือข่ายในชุมชน การจดัการขอ้มูล และ การเช่ือมโยงการใชป้ระโยชน์ขอ้มูล 5) จดั เวที
สัมมนาให้หน่วยงานราชการ อปท และเครือข่ายชุมชน เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ ขอความ
ร่วมมือ เร่ืองขอ้มูล น้าเสนอผลการด าเนินโครงการ และประชาสัมพนัธ์ให้น้าไปใช้ประโยชน์ 6) 
วิเคราะห์และ สังเคราะห์ขอ้มูล ถอดบทเรียนผลการด าเนินงาน ให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน
ในขั้นต่อไปทั้งเชิงลึก และกวา้ง การพฒันาระบบสารสนเทศบนเวบ็เพื่อการวางแผนจดัการน ้ าของ
ทั้งสองจงัหวดั มีกระบวนการ ทา้งาน 3 ระยะ ระยะแรก ช่วยให้เห็นภาพรวมของพื้นท่ีศึกษา ระยะ
สอง ช่วยให้เขา้ใจบริบทของพื้นท่ี และสถานการณ์น ้ า ระยะสาม ช่วยหาคา้ตอบโจทยด์า้นน ้ าของ
พื้นท่ี ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ใน การวางแผนจัดการน ้ าระดับจังหวดัและท้องถ่ิน มี 4 
ประเด็น คือ พฒันาทรัพยากรน ้ าอย่างสมดุล อนุรักษ์ ทรัพยากรน ้ าและคุณภาพน ้ า ป้องกันและ
บรรเทาพิบัติภัย พฒันาระบบการจัดการน ้ า การน้าแผนจัดการ น ้ าไปสู่การปฏิบัติต้องก าหนด
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รายละเอียดระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการ บรรจุแผนบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ าเขา้เป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์พฒันาจงัหวดั หรือ  อปท. ตลอดจนมี
ตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ระบบ (ระบบ สารสนเทศ
บนเวบ็เพื่อการจดัการน ้ า) ขอ้มูล (ขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนวิจยั) คน (ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัใน ระดบั
ชุมชน อปท. หน่วยราชการเก่ียวขอ้ง) แผน (แผนการบริหารจดัการน ้ าระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน) 
คณะท างานวางแผนการจดัการทรัพยากรน ้ าและการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วม จ.นครปฐม ใช้
กลไกการแต่งตั้งคณะท างานจากส่วนราชการโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อสนบัสนุนการท างาน โดย 
หน่วยงานราชการในคณะท างานมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบังานดา้นน ้าแต่ยงัไม่ผสานขอ้มูลและแผนของ
แต่ละ หน่วยงานเขา้ด้วยกัน ผูเ้ขา้ร่วมในคณะท างานบางส่วนเป็นผูแ้ทนจากหน่วยงาน ซ่ึงไม่มี
อ านาจในการ ผลกัดนัแผนท่ีจดัท าสู่การปฏิบติัในหน่วยงาน ในส่วนของคณะท างานวางแผนจดัการ
ทรัพยากรน ้ าระดบั ต าบลของ จ.นครปฐม ปัญหาเร่ืองน ้ าอยู่ในความสนใจของต าบลนา้ร่อง แต่ละ
พื้นท่ีมีปัญหาต่างกนั การ วิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มช่วยให้คณะท างานพื้นท่ีนา้ร่องเขา้ใจพื้นท่ีตนเอง
รอบด้าน เกิดการเช่ือมโยงมาก ขึ้น สังเกตได้จากความสม ่าเสมอของการเขา้ร่วมเวทีสัญจรของ
ต าบล แต่ย ังพบข้อจ ากัดเร่ืองความช านาญ  ในการใช้คอมพิวเตอร์ ความพร้อมของระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งดา้นอุปกรณ์และความเร็วการจดัทา้แผนน ้าอยา่งมีส่วนร่วมของพื้นท่ีต่างๆ ท่ียกมาน้ี 
จะเห็นวา่ทุกพื้นท่ีมีการก าหนดขั้นตอน การด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการจดัระบบการท างาน วิเคราะห์
ปัญหา เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและ วางแผนแกปั้ญหาร่วมกนั การจดัทา้แผนจดัการน ้ าของ จ.
สมุทรสงคราม ใช้กลไกการช้ีแจงทา้ความเขา้ใจและเชิญชวน หน่วยงานเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมทา้งาน 
ผูแ้ทนหน่วยงานในคณะท างานมีความคุน้เคยกนัเน่ืองจากมีการ ประสานการท างานก่อนแลว้ การ
จดัทา้แผนน้ีช่วยให้เกิดการบูรณาการภารกิจดา้นน ้ าของแต่ละหน่วยงาน เขา้ดว้ยกนั ในแง่ของการ
พฒันาการมีส่วนร่วม ไดเ้นน้ให้ชุมชนไดร่้วมกนัคิดและร่วมท า เร่ืองน ้ าเป็น ประเด็นส าคญัของทุก
พื้นท่ีในจงัหวดั การมาร่วมคิด วางแผน ช่วยให้เห็นภาพเช่ือมโยงทั้งจงัหวดั การร่วมกนัออกแบบ
การเก็บขอ้มูลท าให้นกัวิจยัชาวบา้นเห็นภาพกระบวนการท างานชดัเจน เห็นคุณค่าของ การมีส่วน
ร่วมในการท างานวิจยัและพฒันาทกัษะการจดัการขอ้มูลของชุมชน 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
วิธีการศึกษาการแกปั้ญหาน ้าแลง้โดยชุมชน ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ใช้

ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นหลกั 

เน่ืองจากปฏิบติัการทางสังคม (Social practice) ของชุมชนเกิดขึ้นไดน้ั้น วิธีการส าคญัคือ การให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรวบรวม และเก็บขอ้มูลของตนเองดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ผูวิ้จยัยงั

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) และแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธี

การศึกษาหลายวิธี ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร (Documentary Study) การประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) การด าเนินงาน(Action) และการสังเกตการด าเนินงาน (Observation) วิธีการศึกษามี

ขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 

1.กระบวนการสังเกต แบบมีส่วนร่วม เพื่อเก็บขอ้มูลและเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
2.กระบวนการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ตวัแทนชุมชนต าบลเขาปู่ เพื่อเก็บขอ้มูล 
3.กระบวนการลงพื้นท่ีร่วมกบัชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูล 
4.กระบวนการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ชุมชนหมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 7 
5.กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  
6. เวทีคืนขอ้มูลชุมชน 

     
1.กระบวนการสังเกต แบบมีส่วนร่วม เพื่อเก็บขอ้มูลและเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  

โดยวิธีการเขา้สู่ชุมชนและการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างทีมวิจยักบัชุมชนพื้นท่ีศึกษาต าบลเขาปู่  
อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ส าหรับนกัวิจยัท่ีเป็นคนนอก (Outsider) ทีมวิจยัไดข้อความร่วมมือ
จากชุมชนในพื้นท่ี ท่ีมีบทบาทส าคญัในการแกไ้ขปัญหาน ้าแลง้ของชุมชน เป็นท่ีศรัทธาเช่ือถือ และ
สามารถประสานงานกบัชาวบา้นในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ
ทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่  ผูน้ าชุมชน นายอ าเภอศรีบรรพต หวัหนา้อุทยาน
เขาปู่ -เขาย่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ฯลฯ การเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชนในรูปแบบน้ี เป็นการบอก
กล่าว แสดงตน และให้เกียรติชุมชน ในขณะเดียวกนัเป็นการประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ ลด
ความสงสัย ส าหรับทีมวิจยัในการลงชุมชนไดมี้การเตรียมความพร้อมในการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานตามแนวคิด PDCA (Plan (วางแผน), Do (ปฏิบติั), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การ
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ด าเนินการให้เหมาะสม) โดยแบ่งเป็นหนา้ท่ีการจดัระบบ การจดัเก็บขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การ
บนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกเสียง และจดัท าขอ้มูลเสียง การวิเคราะห์สังเคราะห์และเรียบเรียงขอ้มูล 
การเงินการบญัชี เพื่อสนบัสนุนใหก้ารรวบรวม และเก็บขอ้มูลร่วมกบัชุมชนบรรลุตามวตัถุประสงค ์

2.กระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปแบบการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อเก็บขอ้มูล                         
ทีมวิจยัลงไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเก็บขอ้มูล ชุมชนต าบลเขาปู่  ผูร้อรับและใหข้อ้มูลทีม
วิจยั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เครือข่าย
คนตน้น ้ าเขาปู่  ชาวบา้น ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง โดยจดั
ประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) อยา่งเป็นทางการ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัในวตัถุประสงค์
ของการวิจยัในคร้ังน้ี และเก็บขอ้มูลการจดัการน ้าแลง้ ปัญหาในการจดัการน ้าแลง้ และแนวทางการ
แกปั้ญหาน ้าแลง้ และพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการด าเนินการ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-1 ชุมชนต าบลเขาปู่  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหข้อ้มูลการจดัการน ้าแลง้ ปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาน ้าแลง้ของชุมชน 
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    การพบปะพูดคุย และประชุมกลุ่มย่อยอย่างเป็นทางการ ทางทีมวิจัยไดต้ั้งค  าถามกบัชุมชน
ดังน้ี การจัดการน ้ าแล้งต าบลเขาปู่ เป็นอย่างไร ปัญหาในการจัดการน ้ าแล้ง และแนวทางการ
แกปั้ญหาน ้ าแลง้อย่างย ัง่ยืนของชุมชนเป็นอย่างไร ชุมชนให้ค าตอบตรงกนัถึงการจดัการน ้ าแลง้ท่ี
ไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาน ้ าแล้งได้อย่างย ัง่ยืน และมีแนวทางการ
แกปั้ญหาน ้าแลง้ “โดยการน าฝายมีชีวิตมาแกไ้ขปัญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนื” พร้อมกนัน้ีทางทีมวิจยัได้
ช้ีแจ้งวตัถุประสงค์โครงการ รวมทั้งสร้างความเขา้ใจในประเด็นความร่วมมือภายใตเ้ง่ือนไขว่า 
ชุมชนตอ้งร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ดว้ยฝายมีชีวิตอย่างไร เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา
น ้ าแลง้อย่างย ัง่ยืนต่อไป ชุมชนยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกบัทีมวิจยั ก่อนออกจากพื้นท่ีได้
แลกเปล่ียนเบอร์โทรศพัทเ์พื่อความสะดวกในการติดต่อและขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ
แสดงเจตจ านงของชุมชนในพื้นท่ี อาจกล่าวไดว้่า ทีมวิจยัสามารถสร้างความเขา้ใจ ความไวว้างใจ 
และความเช่ือมัน่ไดใ้นระดบัหน่ึง ท าใหส้ามารถด าเนินการวิจยัในขั้นต่อไปได ้

3.กระบวนการลงพื้นท่ีร่วมกบัชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูล                         
    วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ทีมวิจยัและชุมชนต าบลเขาปู่ ไดร่้วมกนัท าความเขา้ใจบทบาท
หน้าท่ีของชุมชนในการมีส่วนร่วมเก็บขอ้มูล มีการก าหนดประเด็นองค์ความรู้ท่ีตอ้งการค้นหา 
ขอบข่ายและประเภทของกิจกรรม รวมทั้งปฏิทินกิจกรรม เน่ืองจาก การท างานเปิดกวา้งให้ทุกฝ่าย
ไดรั้บรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม มีนยัส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงคก์ารวิจยั และต่อ
ทีมวิจัย ทั้ งในแง่การได้รับความไวว้างใจ และการให้ความร่วมมือท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
กิจกรรมโครงการค่อนขา้งสูง 
    ทีมวิจยัและชุมชนลงส ารวจพื้นทีเหมาะสมในการด าเนินการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาน ้ าแลง้ด้วย
ฝายมีชีวิต ร่วมกบัชุมชนตน้แบบทั้ง 2 แห่งท่ีมีความพร้อมในการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ของชุมชนต าบล
เขาปู่ ไดแ้ก่ ชุมชนหมู่ท่ี 1 บา้นโพธ์ิเล ณ หว้ยโพธ์ิเล และชุมชนหมู่ท่ี 7 ป้าแหร่ ณ หว้ยญวน เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เตรียมวิจยัเชิงปฏิบติัการต่อไป 
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ภาพท่ี 3-2 ลงส ารวจพื้นท่ีร่วมกบัชุมชน หมู่ท่ี 1 บา้นโพธ์ิเล ณ หว้ยโพธ์ิเล 

เพื่อหาจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-3 ลงส ารวจพื้นท่ีร่วมกบัชุมชน หมู่ท่ี 1 บา้นโพธ์ิเล ณ หว้ยโพธ์ิเล 
เพื่อหาจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต  
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ภาพท่ี 3-4 ลงส ารวจพื้นท่ีร่วมกบัชุมชน หมู่ท่ี 7 บา้นป้าแหร้ ณ ห้วยญวน 

เพื่อหาจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-5 ลงส ารวจพื้นท่ีร่วมกบัชุมชน หมู่ท่ี 7 บา้นป้าแหร้ ณ ห้วยญวน 
เพื่อหาจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต  
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4.กระบวนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเก็บขอ้มูลในชุมชนหมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 7 
ต าบลเขาปู่  โดยการสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) ซ่ึงเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเพื่อรับฟัง
ชุมชนในประเด็นการจดัการน ้ าแลง้ในปัจจุบนั และแนวทางการจดัการน ้ าแลง้อย่างย ัง่ยืน และและ
เวทีประชาเขา้ใจ ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของฝายมีชีวิตต่อการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ร่วมกนั ในหมู่ท่ี 1 บา้น
โพธ์ิเล และชุมชนหมู่ท่ี 7 ป้าแหร้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6 ชุมชนหมู่ท่ี 1 บา้นโพธ์ิเลใหข้อ้มูลการจดัการน ้าแลง้  
และแนวทางการแกปั้ญหาน ้าแลง้ของชุมชนและเวทีประชาเขา้ใจชุมชน 
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ภาพท่ี 3-7 ชุมชนหมู่ท่ี 7 บา้นป้าแหร่ใหข้อ้มูลการจดัการน ้าแลง้  
แนวทางการแกปั้ญหาน ้าแลง้ของชุมชน และเวทีประชาเขา้ใจชุมชน 
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5.กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  
วิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างนวัตกรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่ โดยชุมชนร่วมกับเครือข่าย
นวตักรรมฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทยวาดแบบแปลนฝายมีชีวิตท่ีมีความเหมาสมกบับริบทพื้นท่ี 
เพื่อเป็นแบบแผนในการก่อสร้าง ก าหนดจุดท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง รวบรวมก าลงัคนในรูปแบบ
การระดมสมอง ระดมแรงงาน หาวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากการระดมทุนทางทรัพยากร
ภายในชุมชน หางบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินการเพิ่มเติม ก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 
และเร่ิมด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-8 ชุมชนต าบลเขาปู่  ร่วมกนัวาดแบบแปลนฝายมีชีวิต ส ารวจจุดท่ีเหมาะสม                      
ในการก่อสร้าง และวางแผนการด าเนินการร่วมกนั 

 

   



34 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-9 ชุมชนต าบลเขาปู่  ด าเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิตตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้  ณ หว้ย

โพธ์ิ หมู่ท่ี 1 บา้นโพธ์ิเล 
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ภาพท่ี 3-10 ชุมชนต าบลเขาปู่  ด าเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิตตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ ณ หว้ย

ญวน หมู่ท่ี 7 บา้นป้าแหร้ 
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6. เวทีคืนขอ้มูลชุมชน 
     เป็นกิจกรรมท่ีทีมวิจยัจดัขึ้น โดยจดัขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อแสดงความกา้วหนา้ของความรู้ท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม ทีมวิจัยได้จัดท าเป็น Powerpoint และเอกสารให้ชุมชน
ตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากน้ี การคืนข้อมูลย ังมี
วตัถุประสงค์ให้เกิดความร่วมมือช่ืนชมยินดี และช่วยให้ชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจในนวตักรรมฝายมี
ชีวิตต่อการแก้ปัญหาน ้ าแล้งในชุมชนอย่างย ั่งยืน เพื่อการตัดสินใจเลือกรักษาและขยายผล 
นวตักรรมฝายมีชีวิต เพื่อการแกปั้ญหาน ้าแลง้ท่ีย ัง่ยนืสืบไป  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3-11 กิจกรรมเวทีคืนขอ้มูล  ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “รูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัน ้ าแลง้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีตน้น ้ าท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ทีมวิจยัได้ท าการวิจยั
ต่อเน่ืองจากปีท่ี 1 (พ.ศ. 2558) ซ่ึงปรากฎขอ้มูลจากการวิจยัดังน้ี ทราบสาเหตุของน ้ าแลง้ ทราบ
แนวทางการแกปั้ญหาน ้าแลง้ท่ีเหมาะสมกบับริบทชุมชนในต าบลเขาปู่  จากขอ้มูลผลการวิจยัในปีท่ี 
1 ชุมชนตอ้งการสร้างฝายธรรมชาติ เพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ และฝายธรรมชาติจะคืนระบบ
นิเวศน์ของสายน ้ ากลบัคืนมา อนัน ามาสู่แนวทางการวิจยัในปีท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
รูปแบบการฟ้ืนฟูพื้นท่ีคลองท่าแนะโดยพื้นท่ีกรณีศึกษาสายคลองย่อย 2 สายคือ ห้วยโพธ์ิเล และ
ห้วยญวน เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้การจดัการน ้ า และเพื่อเกิดกลไกการขบัเคล่ือนการจดัการน ้ า
โดยชุมชน ไดเ้ลือกกรณีศึกษา 2 สายคลองย่อยท่ีมีความพร้อมดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีภูมิ
ประเทศท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต และชุมชนไดรั้บผลกระทบจากปัญหาน ้ าแลง้ในการท า
การเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพารา สวนผลไม ้และสวนสมรม  โดยด าเนินการในพื้นท่ี หว้ยโพธ์ิเล 
หมู่ท่ี 1 และ ห้วยญวน หมู่ท่ี 7 เพื่อมุ่งหวงัให้ชุมชนทั้ง 2 เป็นตน้แบบในการจดัการน ้ าแลง้อย่าง
ย ัง่ยืน ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย และสรุปเป็น
ความเรียง ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.1 แหล่งขอ้มูลในการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.2 ปัจจยัช้ีวดัประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  4.1.3 ผลการวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

   1. บทวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)คร้ังท่ี 1 

   2. บทวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)คร้ังท่ี 2 

   3. บทวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)คร้ังท่ี 3 
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4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

 ข้อมูล ท่ีได้จากการจัด เวทีประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)  จ านวน 3 ค ร้ัง 
ประกอบดว้ยชุมชน คณะกรรมการอนุรักษฟ้ื์นฟูสายน ้าทั้ง 2 หว้ย ทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อุทยาน
แห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ อ าเภอศรีบรรพต สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างรูปแบบการฟ้ืนฟูสายน ้ า กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการขบัเคล่ือนการ

จดัการน ้ าของชุมชน ในการการจดัเวทีประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูท้  าการวิจยัไดแ้บ่งขั้นตอน

การด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

  1. แหล่งขอ้มูลในการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  2. ปัจจยัช้ีวดัประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

  3. ผลการวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) 

 4.1.1 แหล่งข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) 

ผูท้  าการวิจยัไดล้งประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)ในพื้นท่ีต าบลเขาปู่  อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง  

ในการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูท้  าการวิจยัได้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)

กลุ่มเป้าหมายท่ีมัน่ใจวา่จะสามารถใหข้อ้มูลและระดมความคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบการฟ้ืนฟูสายน ้า 

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการขับเคล่ือนการจัดการน ้าของชุมชน โดยพิจารณาจาก

การสังเกต จดจ า  และการแสดงความคิดเห็นท่ีแสดงออกจากการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) 

แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์ ผู ้ท าการวิจัยได้แบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group)  มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

คร้ังท่ี 1 เวทีการประชุมต าบลเขาปู่   จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 59 คน  

คร้ังท่ี 2 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนหมู่ท่ี 1 หว้ยโพธ์ิเล จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 23 คน  

คร้ังท่ี 3 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนหมู่ท่ี 7 หว้ยญวน จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 16 คน  
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 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูบ้ริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาปู่  ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เครือข่ายคนตน้น ้ า และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาปู่  รวมทั้งส้ิน 4 

คร้ัง ซ่ึงแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีจะใชใ้นการอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไป 

4.1.2 ปัจจัยชี้วัดประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group)   

 ในการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ผูท้  าการวิจยัไดก้ าหนดแบบการประชุม

กลุ่มยอ่ย(Focus Group) ออกเป็น  4 เวที หลกั คือ  

1) เวทีการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จ านวนผู้เข้าร่วม 33 คน 
โดยขอ้ค าถามจะเป็นการถามเพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัน ้าแลง้โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน กรณีต้นน ้ าท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จังหวดัพทัลุง โดยแบ่ง

ประเด็นในการประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) ดงัน้ี 

1.1 สาเหตุของการเกิดภาวะน ้าแลง้ของพื้นท่ีสายคลองยอ่ยตน้น ้าคลองท่าแนะ 
1.2 สถานการณ์น ้าแลง้ 2 สายคลอง 
1.3 เพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหาภาวะน ้าแลง้ สร้างความอุดมสมบูรณ์ 

 
4.1.3 ผลวิเคราะห์การประชุมกลุ่มยอ่ย(Focus Group) เวทีการประชุมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

เขาปู่  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 59 คน ไดแ้ก่ 

1. คร้ังท่ี 1 เวทีการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จ านวนผู้เข้าร่วม 59 คน 

ได้แก่ 

 1.นายภิบตัร สิงห์ผุด  ปลดัอาวุโส อ าเภอศรีบรรพต   

 2.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่     

 3.น.ส.สุวรรณา สงนุย้  พฒันาการอ าเภอศรีบรรพต   

 4.นางกิรยาลกัษณ์  สาณรงค ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนฯ  

 5.นายสนัน่ ชูแกว้  เจา้พนกังานท่ีอ าเภอศรีบรรพต    

 6.นางสุดใจ เคลิ้มแสง  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต     

 7.น.ส.พรวิไล ชูจินดา  หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   
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 8.นางสุกญัญา ศิริชุม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใส่ประดู่    

 9.นายเรวตัร เยาวเ์หมือน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่                   

10.นายกิตติ มานนัตพงศ ์นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่  

 11.นายนิวฒัน์ รัตนพงศ ์  ผูช่้วยสัตวแพทย ์    

 12.นายสุวิทย ์ยิง่ด านุ่น  ผูช่้วยก านนัต าบลเขาปู่   

 13.นายสมควร วสิขรรฤทธ์ิ ปศุสัตวอ์  าเภอศรีบรรพต     

 14.ส.อ.สุพฒัน์ บวัด า  ผูช่้วยปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 15.น.ส.สุวรรณา เกศอินทร์ หวัหนา้ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีอ าเภอศรีบรรพต  

 16.นายสุชาติ ฉิมการณ์  ผูอ้  านวยการสรรพากรอ าเภอศรีบรรพต   

 17.นายวิมาญ มาแดง  ปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 18.พ.ต.ท.ฉตัติชยั ขาวข า  ส านกังานต ารวจภูธรอ าเภอศรีบรรพต 

19.นายปฏิเวช บวัศรีแกว้  นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 20.นายอุดม พิจิตร  เจา้พนกังานสัตวบาล    

 21.นายอภิชาติ เทพกล ่า  ขา้ราชการบ านาญ    

 22.นายไกรสร แกว้ศรีขาว ประธานชมรมจกัรยานเขาปู่     

 23.น.ส.โสรยา ไชยบ ารุง  ประชาชน     

 24.อาจารยก์มณ กสินิภา  อาจารย ์      

 25.อาจารยสุ์นิตตา สนิชูวา อาจารย ์     

 26.อาจารยณ์ภา ไชยพงศ ์  อาจารย ์     

 27.นายศกัด์ิประพนัธ์ จนัแดง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น    

 28.นายสมคิด ช่วยเรือน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

 29.โกศล รามเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

 30.นายชิรวงษ ์คงกร  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

 31.นายเฉลิม ชุมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 32.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 33.นายประสบ รามดว้ง   ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
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 34.น.ส.ณฐัพร เม่าน ้าพราย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 35.นาย กิตติภพ เสนสุข  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.1    

 36.นายประจวบ เรืองศรี  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.4    

 37.นายเอกธวชั ด าจวนลม ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    

 38.นายบรรจง พรมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8    

 39.นายวิเวก อินทร์บุญแกว้ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3    

 40.นายมณูญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    

 41.นายประดิษฐ์ เกลาฉีด  สารวตัรก านนั     

 42.นายบุญรวย ลกัษณะทอง สารวตัรก านนั     

 43.นายประสพ คงเรือง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.9    

 44.นายจ าเริญ ทองมีเหลือ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.6    

 45.นายประเสริฐ ล าเผง้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8   

 46.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.10    

 47.นายอาคม เตม็ทอง   ผูใ้หญ่บา้น ม.2     

 48.นายโสภณ บวัทองเรือง ผูใ้หญ่บา้น ม.5     

 49.นายนิทศัน์ ผลเอียด  ชาวบา้น ม.1 ต าบลเขาปู่      

 50.นางพรทิพย ์ดว้งมา  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.7 ต าบลเขาปู่   

 51.น.ส.โสภิดา วรรณะ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น .ม.5 ต าบลเขาปู่  

 52.นางจรรยา ทองบุญนุย้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.11 ต าบลเขาปู่  

 53.นายปฏิพกัด์ิ ไหมศรีขาว ผูใ้หญ่บา้น  ม.6 ต าบลเขาปู่    

 54.นางจุทารัตน์ คงจนัทร์  แพทยป์ระจ าต าบลเขาปู่     

 55.น.ส.มาลี คงแกว้หน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.9 ต าบลเขาปู่  

 56.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่    

 57.นายประเสริฐ บุญแกว้คง ผูใ้หญ่บา้น  ม.8 ต าบลเขาปู่  

58.นายฉลอง คงใหญ่  นายก อบต.เขาปู่  

59.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่     
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สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 1 (Focus Group) เพ่ือท าความเข้าใจและ

ทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาน ้าแล้งในงานวิจัยปีท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-1-4 เวทีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อท าความเข้าใจเร่ืองนวตักรรมฝายมีชีวิตกับการ
แกปั้ญหาน ้ าแลง้ และหาแนวทางร่วมกนัในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการสร้างนวตักรรมฝายมี
ชีวิต พร้อมหาพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินการ 

 
ทีมวิจยัและนักวิจยัชุมชน ท าความเขา้ใจ และทบทวน ประเด็นผลการวิจยัในปีท่ี 1 ถึง

สถานการณ์น ้ าแลง้ในต าบลเขาปู่ ในช่วงหนา้แลง้ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ –กรกฎาคม ปริมาณน ้ าใน
ล าคลองลดลง ไม่เพียงพอในการท าการเกษตร อุปโภคบริโภค และเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ สวนยางพารา 
สวนผลไม ้สวนสมรม เล้ียงสุกร ฯลฯ ซ่ึงชุมชนให้ขอ้มูลว่าภาวะน ้ าแลง้เร่ิมเกิดขึ้นในช่วง 10  ปีมา
น้ีและค่อยๆรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในช่วง 4-5 ปีมาน้ี ปริมาณป่าไม้
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ลดลง จ านวนล าห้วยตามธรรมชาติลดลง ปริมาณสัตวน์ ้ าลดลง สัตวน์ ้ าบางชนิดสูญพนัธุ์ พืชผกั
สมุนไพรริมน ้ าลดปริมาณลง วิถีชีวิตมนุษยก์ับสายน ้ าเปล่ียนไป พึ่งพิงสายน ้ าในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั และพกัผ่อนหย่อนใจนอ้ยลง นิยมหันไปบริโภคอาหารสดพืชผกัสดท่ีตลาด เดินทางไป
พกัผ่อนนอกพื้นท่ี วิถีชีวิตคลายสังคมเมืองมากขึ้น ความมัน่คงทางอาหารในชุมชนลดลงอย่างเห็น
ไดช้ดั แนวทางการแกปั้ญหาภาวะน ้ าแลง้ในชุมชนนั้น พบว่ามีพื้นท่ีบางแห่งในต าบลเขาปู่ มีการท า
ฝายแมว้(ฝายท ามือ) ล าคลองท่ีมีการท าฝายมีน ้ ากกัเก็บความชุมช่ืนตลอดปีไม่มากก็น้อย มีพืชผกั
สมุนไพรริมน ้ าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีปริมาณปลาชุกชุม แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติอย่างแท้จริง ก็พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน และผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ปัจจุบนัชาวบา้นเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติ
ทั้งป่าตน้น ้า ล าคลองสายนอ้ยใหญ่ เพราะลว้นส่งผลต่อวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชนต าบลเขาปู่  อยา่ง
เล่ียงไม่ได ้และหากจะแกไ้ขปัญหาน ้ าแลง้คงตอ้งเร่ิมท่ีการสร้างความตระหนักในการรักและหวง
แหนสายน ้ าให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างย ัง่ยืน ร่วมกนัสร้างฝายธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อให้
เกิดการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมากขึ้น และปริมาณสัตว์น ้ าเพิ่มจ านวนมากขึ้น น าไปสู่การ
แกปั้ญหาน ้ าแลง้ในชุมชนอย่างย ัง่ยนืซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน าไปสู่การเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง
ในการแกปั้ญหาน ้าแลง้          ดงัแผนภาพ 
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แผนภาพท่ี 4-1  แสดงกระบวนการเรียนรู้การแกปั้ญหาน ้าแลง้ ต าบลเขาปู่  
 

2. คร้ังท่ี 2 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนหมู่ท่ี 1 ห้วยโพธิ์เล จ านวนผู้เข้าร่วม 23 คน เพ่ือวาง
แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างฝายมีชีวิตร่วมกนัในการแก้ปัญหาน ้าแล้ง 

1.นายสมเดช ชูทบั   ชาวบา้น 46 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

2.นายประทีบ ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 63 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

3.นายสุญาณยม แสงทอง  ชาวบา้น 109 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

4.นายสมจิต แทนภกัดี  ชาวบา้น 64 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

5.นายภานุวฒัน์ คงรอดแลว้  ชาวบา้น 18 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

6.นายสมเดช ชูทบั   ชาวบา้น 46 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

แนวทางการ
แก้ปัญหาน ้าแล้ง

ต าบลเขาปู่

สรา้งความเขา้ใจใน
คณุคา่ของสายน า้และรู ้
วิธีการดแูลรกัษา

การสรา้งฝายมีชีวิตเพื่อ
ชะลอน า้ในหนา้ฝน 
และกกัเก็บน า้ใน

หนา้แลง้

ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษพ์ืช
รมิน า้เพื่อชว่ยดดูซบั
ความชุม่ชืน้ในดิน

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน
การน ากฎหมายมา
บงัคบัใชป้ฏิบตัิงาน
อยา่งจรงิจงัเพื่อรกัษา

ป่าตน้น า้

เกิดการบรูณาการแบบ
มีสว่นรว่มทกุหน่วยงาน
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7.นางกรองกาญจน์ ทองมีเอียด ชาวบา้น 6 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

8.นายประมง เทนเดช  ชาวบา้น 112 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

9.นายประดิษฐ์ อินทร์ศรีทอง  ชาวบา้น 103 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต 

10.นายทนงค ์อุ่นปลอด  ชาวบา้น 67 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

11.นายสนิท ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 4 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

12.นายพยญู ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 172 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

13.นางกาญดา ชุมแกว้  ชาวบา้น 77 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

14.นายจกัรภาส ทองกาญจน์ ชาวบา้น 31/1 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

15.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 32 ม.11 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

16.ด.ญ.ภทัรบวรณ แก่นเดช  ชาวบา้น 112 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

17.ด.ญ.ปภสัวรรณ ยอดแกว้เรือง ชาวบา้น 63 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

18.นายไกรสร แกว้ศรีขาว  ชาวบา้น 127 ม.11 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

19.พกัตรา ทองมีเอียด   ชาวบา้น 6 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

20.นางประดบั แทนภกัดี  ชาวบา้น 64 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

21.นางเพื่อม ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 7 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

22.นางสุธศ ไหมคงนุ่น  ชาวบา้น 165 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

23.นายโกศล หนูเอียด  ชาวบา้น 171 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

 

สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 2 (Focus Group) เพ่ือวางแนวทางร่วมกันในการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างนวัตกรรมฝายมีชีวิต ณ ห้วยโพธิ์ เล หมู่ 1 
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ภาพท่ี 4-2-4 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นชุมชนในการด าเนินการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิตในการแกปั้ญหาน ้าแลง้ 

 
 พื้นท่ีห้วยโพธ์ิเล หมู่ 1 ป่าตน้น ้ าบนเทือกเขาบรรทดัถูกท าลายเป็นจ านวนมากท า

ให้ปริมาณการกกัเก็บน ้ าลดลง และไม่มีการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าให้กลบัมาเหมือนเดิม ฤดูฝนน ้ าหลาก
ตน้ไมใ้หญ่ริมห้วยลม้ และพดัพาดิน หิน ทราย มาทบัถม ล าห้วยต้ืนเขิน ฝายมีชีวิตเป็นค าตอบของ
การแกปั้ญหาน ้าแลง้ท่ีชุมชนตอ้งการ การแกปั้ญหาน ้าแลง้จึงมิใช่เพียงการมีแหล่งกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้น
หนา้แลง้ แต่หมายรวมถึงการคืนความสมดุลให้กบัระบบนิเวศสายน ้ า อนัประกอบไปดว้ย พืช สัตว ์
และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ตามธรรมชาติ ทีมวิจัยได้ท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของฝายมีชีวิต ต่อการ
แกปั้ญหาน ้ าแลง้และการคืนสมดุลให้กบัระบบนิเวศ ซ่ึงชุมชนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่งดี 

"ฝายมีชีวิต" อีกหน่ึงนวตักรรมใหม่ของชุมชน ฝายมีชีวิตเป็นกุญแจสู่การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ขึ้นมาใหม่  การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดบัน ้ าเพื่อแกปั้ญหาภยัแลง้ซ ้ าซาก และชะลอน ้ ามิให้
กระแสน ้ าไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกดัเซาะ นอกจากน้ี ฝายมีชีวิตจะช่วยพยุงเศษซากพืช 
ซากสัตว ์ไม่ให้ถูกพดัพาลงสู่แหล่งน ้ าตอนล่างหมด ช่วยให้คุณภาพน ้ าตอนล่างดีขึ้น ขณะท่ีซาก
สัตวต์่าง ๆ ท่ีถูกพยุงไว ้ก็จะเป็นอาหารให้กบัสัตวน์ ้ า หัวใจหลกัของการท าฝายมีชีวิต นอกจากเป็น
โครงสร้างสีเขียว 100% ไม่ใชส่ิ้งแปลกปลอมธรรมชาติ เช่น เหล็ก หรือปูน แลว้  โครงสร้างฝายมี
ชีวิต ยงัแตกต่างจากฝายอ่ืน ๆ หรือเขื่อนๆ โดยฝายโดยทัว่ไปท าโครงสร้างส่ีเหล่ียม พอน ้ ามาก็มาตี
และทรายก็กองอยู่หน้าฝาย ยิ่งนาน ๆ เขา้ก็จะต้ืนเขิน  ขณะท่ีปลาว่ายน ้ ามา ชนเขื่อน ชนฝายท่ีมี
โครงสร้างแข็ง น่ีคือการท าลายระบบนิเวศ ซ่ึงชุมชนหมู่ 1    มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถน ามา
สร้างฝายมีชีวิต โดยไม่ตอ้งพึงพิงวสัดุจากภายนอก ไดแ้ก่ ไผศ่รีสุก ไผก่ ายาน กระสอบอาหารหมู ท่ี
น ามาบรรจุทราย เพื่อชะลอน ้ าหลาก และกกัเก็บน ้ า ตน้ไทร ซ่ึงเป็นพืชท่ีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่า
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ดิบช้ืน และชุมชนไดมี้การเดินทางไปศึกษาดูงานการสร้างฝายมีชีวิต ณ จงัหวดันครศรีธรรมราช ใน
เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ตวัแทนชุมชนไดน้ าความรู้ในการสร้างฝายมีชีวิตมาถ่ายทอด
ใหค้นในชุมชน เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนื 

 
3. คร้ังท่ี 3 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนหมู่ท่ี 7 ห้วยญวน จ านวนผู้เข้าร่วม 16 คน 
1.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น         32 ม.11 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

2.นายมุศราย อคัสรหา  สารวตัรชาวบา้น        130 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

3.น.ส.ปิยาภรณ์ พลเพชร  ชาวบา้น  83 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

4.น.ส.จ าแนก พุลทอง  ชาวบา้น  79 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

5.นางรัชนี คงแสง   ชาวบา้น  52 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

6.นางประเปรียว ทองยอดอินทร์ ชาวบา้น  14 ม.7ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

7.นางคิ้ม เพอ้บูรณ์   ชาวบา้น  5 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

8.นางสุภา ปัจทองเรือง  ชาวบา้น  66 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

9.นายสมปอง หลิ้วจิตร  ชาวบา้น          133 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

10.นางมะลิวลัย ์พลบัช่วย  ชาวบา้น          178 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

11.นางวาสนา สันสโมสร  ชาวบา้น          140 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

12.นายคะนอง หว้ยแกว้  ชาวบา้น          108 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

13.นายพะยอม คงเหลือ  ชาวบา้น          108 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

14.นางฤหสั เกลาฉีด   ชาวบา้น  26 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

15.นางเหลียด หนูทอง  ชาวบา้น  78 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

16. นายอภิชาติ เกลาฉีด  ก านนัต าบลเขาปู่  27 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต 
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สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 3 (Focus Group) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-3-4 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นชุมชนในการด าเ นินการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิตในการแกปั้ญหาน ้าแลง้ 
 
 ห้วยญวนอยู่ในภาวะน ้ าแลง้ตลอดปี เป็นห้วยท่ีมีหินเป็นจ านวนมาก ล าคลองต้ืน

เขิน น ้ าขุ่น ไมย้ืนตน้ลดจ านวนเหลือบางชนิด เช่น อโศกน ้ า ก่อ ไมไ้ผ่ตง ตะแบก ฯลฯ พืชพื้นถ่ิน
ริมน ้าลดจ านวนลง เหลือบางชนิด เช่น บอนคนั บอนส้ม ผกักูด ล าเพง็ เต่าลา้ง ผกัน ้า กลว้ยเถ่ือน ผดุ
ชา้ง ดาหลาป่า แต่พบเจอไดย้าก ปริมาณสัตวน์ ้ ามีนอ้ยยงัพอใหพ้บเจอบา้ง ทีมวิจยัไดท้ าความเขา้ใจ
ถึงประโยชน์ของฝายมีชีวิต ต่อการแกปั้ญหาน ้ าแลง้และการคืนสมดุลให้กบัระบบนิเวศ ซ่ึงชุมชน
ใหค้วามสนใจ และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ในการสร้างฝายมีชีวิต เป็นการประยุกตข์อ้ดี-ขอ้เสีย
ของฝายแมว้ ฝายชะลอน ้ า ท านบ มารวมกนัแกไ้ขปัญหาน ้ าแลง้ โดยใชเ้งินจ านวนน้อยเพราะวสัดุ
ในการก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ในหนา้แลง้ฝายมีชีวิตยงัมีส่วนช่วยเก็บน ้ าไวก้บัดิน น ้ าท่ี
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ถูกเก็บไวจ้ะคายความช้ืน ซึม และแผก่ระจายออกไปตามธรรมชาติ สู่ล าคลอง และพื้นดินในระยะ 5 
กิโลเมตรจากตวัฝายมีชีวิต พื้นผลทางการเกษตรเจริญเติบโต ออกดอกออกผลจ านวนมาก เพิ่ม
รายไดใ้ห้แก่ชุมชน ซ่ึงชุมชนหมู่ 7 มีความพร้อมในเร่ืองสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซ่ึงใช้
ไผ่ศรีสุก และกระสอบทรายจากเกษตกรผูเ้ล้ียงหมูในพื้นท่ี ก าลงัคนในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดแนว
ทางการแกปั้ญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนื 
  เม่ือชุมชนไดศึ้กษาเรียนรู้การสร้างฝายมีชีวิต จากจงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อสร้างกลไก
การขบัเคล่ือนการจดัการน ้ ากระบวนการต่อไปคือการลงพื้นท่ีส ารวจสายคลอง กรณีศึกษา ทั้ง 2 
สาย คือ หว้ยญวน หมู่ 7 และหว้ยโพธ์ิเล หมู่ 1 เพื่อหาจุดพิกดัท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต เม่ือ
ส ารวจจุดในการสร้างฝายมีชีวิต ดงัภาพ 
 

 
 
ภาพท่ี 4-2 แสดงแผนท่ีGPS แสดงพิกดัจุดหว้ยโพธ์ิเลหมู่ 1 และหว้ยญวนหมู่ 7 
 
เม่ือลงส ารวจไดจุ้ดท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิต ไดมี้การด าเนินการท าประชาเขา้ใจ

กบัชุมชนตามกระบวนการของการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เห็นคุณค่า และ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ก่อใหเ้กิดชุมชนเขม้แข็ง และเพื่อเป็นตน้แบบในการแกปั้ญหาน ้ าแลง้
ดว้ยฝายมีชีวิต แก่ชุมชนในต าบลเขาปู่ และพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีกระบวนการดงัภาพ 
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แผนภาพท่ี 4-3 แสดงกระบวนการสร้างฝายมีชีวิตของต าบลเขาปู่  

1) ขั้นตอนวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างนวัตกรรมฝายมีชีวิต โดยกรรมการศูนยเ์รียนรู้ฝายมี
ชีวิต ชุมชน หมู่ 1 ณ ห้วยโพธ์ิเล และหมู่ 7 ณ ห้วยญวน ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
มีกระบวนการดงัน้ี 

1. ขั้นตอน การท าประชาเขา้ใจการสร้างฝายมีชีวิตชุมชนห้วยโพธ์ิเล หมู่ 1 และชุมชนห้วย
ญวน หมู่ 7 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-4-3 การท าประชาเขา้ใจการสร้างฝายมีชีวิต 

2.รวบรวมก าลงัคน

จิตอาสาในชมุชน 

และพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

7.ปลกูตน้ไทรบริเวณ

หชูา้งทัง้หมดเพื่อให้

รากไทรยึดดิน 

1.ท าเวทีประชา

เขา้ใจเพื่อสรา้งการ

เรียนรู ้คณุค่า และ

การมีส่วนรว่ม 

3.ประชมุอาสาสมคัร

เพื่อเรียนรูข้ัน้ตอน

และวิธีการท าฝายมี

ชีวิต 

4.เตรียมวสัดุ

อปุกรณใ์นการ

สรา้งฝาย จากใน

และนอกชมุชน 
5.ลงมือปักเสาและ

เริ่มก่อสรา้งฝาย 

6.ใส่ทรายลง

กระสอบและบรรจุ

ลงในฝาย 
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 ทีมวิจยั ทอ้งถ่ิน เครือข่ายคนตน้น ้า ผูใ้หญ่บา้น ร่วมพูดคุย ท าความเขา้ใจกบัชุมชนถึงคุณค่า 
และประโยชน์ของฝายมีชีวิต เพื่อให้ชุมชนตระหนกัในคุณค่าร่วมกนัฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของสายน ้า
ให้กลบัคืนมา พร้อมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต  จาก
การลงท าประชาเขา้ใจทั้ง 2 ชุมชน ประเด็นปัญหาท่ีคน้พบคือ ความไม่พร้อมของคนในชุมชนหมู่ 7 
ห้วยโพธ์ิเล เน่ืองมาจากความเหน่ือยลา้ในการท าฝายมีชีวิตท่ีปลายล าห้วย ซ่ึงพึ่งเสร็จส้ินไปได้ใน
ระยะเวลาไม่นาน ชุมชนยงัไม่เห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของฝายมีชีวิต เพราะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรับ
สมดุลระบบนิเวศน์ ให้น ้ าคืนมา พืชคืนมา และปลาคืนมา จึงท าให้เหลือพื้นท่ีกรณีศึกษา เพียงแห่ง
เดียว คือ หมู่ 1 ห้วยโพธ์ิเลในการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหาน ้ าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

2. ชุมชนร่างแบบแปลน นวตักรรมฝายมีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบับริบทชุมชนเพื่อเป็นโครงร่างใน
การก่อสร้าง 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-6 แบบแปลนนวตักรรมฝายมีชีวิตต าบลเขาปู่  โดยชุมชนต าบลเขาปู่  
 
 
 
 
 
 
 

บันไดนิเวศหน้า 
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3. ขั้นตอนการเตรียมวสัดุส าคญัในการสร้างฝายมีชีวิต  
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-5-3 เตรียมวสัดุท าฝายมีชีวิต 
 

วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างฝายมีชีวิตไดแ้ก่  
1) ไมไ้ผช่นิดท่ีมีอยูใ่นชุมชนและเม่ือปักลงในดินสามารถเติบโตได ้ไมไ้ผท่ี่มีในชุมชน  

ได้แก่ ไมไ้ผ่ก าหยาน ไมไ้ผ่ศรีสุข ไมไ้ผ่ลืมแลง้ ซ่ึงการตดัไผ่และการขนยา้ยนั้นตอ้งอาศยัความ
ช านาญพอสมควร  

2) เชือกไนล่อนขนาด 6 มิลลิเมตร มีความเหนียวและคงทน  
3) คอ้นตอกไผล่งดิน  
4) เล่ือยขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ หรือเล่ือยไฟฟ้า  
5) ขวาน หรือ มีดพร้า  
6) กระสอบท่ีน ้าสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก  
7) ทรายละเอียด  
8) กลา้ตน้ไทร 
 

4. ขั้นตอนการตอกเสาไผล่งดินเพื่อยดึโยงโครงสร้าง 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-6-3 ชุมชนร่วมกนัตอกเสาไผล่งดิน 
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  ขั้นตอนการตอกเสาไผ่ลงดิน ตวัโครงปักฝังลงไปในล าคลองเสมือนเสาเข็มเป็นแนวผูก
ดว้ยเชือกยดึโยงกระสอบท่ีกั้นน ้าไวแ้ขง็แรง ซ่ึงตอ้งใชก้ าลงัผูช้ายเป็นหลกั  
 

5. ขั้นตอนการมดัเชือก 
 

6.  
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-7-3 ขั้นตอนการมดัเชือก โครงสร้างฝายมีชีวิต 
 
  ขั้นตอนการมดัเชือกใหแ้น่นเพื่อตรึงเสาไมไ้ผใ่หแ้ขง็แรง ซ่ึงการมดันั้นใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่าง
กันในแต่ละชุมชน มัดเป็นเง่ือนตายและขันชะน็อตไม้ไผ่ให้แน่น ต้องใช้ก าลังผูช้ายท่ีมีความ
เช่ียวชาญ เพราะอาจไดรั้บบาดเจ็บได ้
 
6. ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างฝายมีชีวิต 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-8-3 การขึ้นโครงสร้างฝายมีชีวิต 

  ขั้นตอนการสร้างโครง มีบนัไดนิเวศน์ดา้นหนา้เพื่อให้ปลาสามารถว่ายขา้มวางไข่ได ้และ
สามารถให้กรวด หิน ดิน ทรายไหลขา้มไปไดส้ะดวก ไม่กกัไวด้า้นหนา้ฝาย มีหูชา้งดา้นขา้งเพื่อยดึ
โยงตวัฝายไวก้บัริมตลึงในยามท่ีน ้าหลาก ฝายมีชีวิตจะไดมี้ก าลงัในการตา้นทานกระแสน ้า 
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 7. ขั้นตอนการบรรจุทรายลงกระสอบ   
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-9-3 การบบรรจุทรายลงกระสอบ 

 
  ขั้นตอนการบรรจุกระสอบทราย เม่ือโครงสร้างฝายเสร็จ ชุมชนประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้จิต
อาสาในชุมชน และพื้นท่ีใกลเ้คียง มาช่วยบรรจุทรายลงกระสอบ กระสอบท่ีใชใ้นการบรรจุทราย 
ตอ้งเป็นกระสอบท่ีน ้ าสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก ปริมาณทรายท่ีบรรจุขนาด 1 ใน 3 ของกระสอบ 
หรือ คร่ึงกระสอบ ปริมาณกระสอบท่ีใช้ค  านวณจากขนาดของฝายมีชีวิต ถา้เป็นล าห้วยขนาดเล็ก 
ใช้กระสอบจ านวน 3,000-5,000 ใบ ล าห้วยขนาดใหญ่ใช้กระสอบจ านวน 5,000-30,000 ใบ ซ่ึง
ขั้นตอนการบรรจุทรายลงกระสอบใชก้ าลงัคนจ านวนมาก 
 

8. ขั้นตอนการบรรจุกระสอบทรายลงโครงสร้างฝายมีชีวิต 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-10-3 การบรรจุกระสอบทรายลงในโครงสร้างฝายมีชีวิต 

 
  ขั้นตอนการบรรจุกระสอบทรายลงโครงสร้างฝายมีชีวิต ขั้นตอนน้ี ใชก้  าลงัคนจ านวนมาก
เช่นเดียวกบัการบรรจุทรายลงกระสอบ  และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความช านาญในการจดัเรียงกระสอบให้
แน่นอยา่งเป็นระเบียบ เพื่อความแขง็แรงของโครงสร้างฝายมีชีวิตในการชะลอน ้า และกกัเก็บน ้า 
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2) การฟ้ืนฟูพืชพื้นถิ่นริมน ้า ห้วยโพธิ์เล   
  ในอดีตมีพืชพื้นถ่ินริมน ้ า ดงัต่อไปน้ี  ตะเคียน อีโส ไมต้งัน ้ า สัตบนั ไมค้ลา้ย มะเด่ือ มนั
ชา้ง ผกักูด ผกับุง้ เต่าร้าง บอนส้ม บอนเต่า ดาหลาป่า ผดุชา้ง เอ้ือง กลว้ยเถ่ือน กลอย ไมไ้ผ ่ฯลฯ   
  ในปัจจุบนัท่ีเราคน้พบระหวา่งการส ารวจเหลือเพียงบางชนิด เช่น มะเด่ือ ชิง ผกักูด ดาหลา
ป่า เอ้ือง กลว้ยเถ่ือน กลอย ไมไ้ผ ่    
  ทางทีมวิจยัและชุมชน จึงไดว้างแผนด าเนินการหาพนัธุ์พืชทั้งท่ียงัมีหลงเหลือในสายน ้ า
และสูญพนัธุ์ไปแลว้ มาทดลองขยายพนัธุ์ เพื่อน าไปปลูกเพิ่มเติมริมน ้า โดยขอความร่วมมือกบัคลสั
เตอร์เกษตรยัง่ยนืซ่ึงไดข้ยายพนัธุ์ตน้กลา้ และใชโ้รงเรือนเพาะช าท่ีโรงเรียนบา้นเขาปู่  และ โรงเรียน
บา้นไสประดู่  โดยน าพืชท่ีหาไดใ้นชุมชน มาขยายพนัธุ์ให้ส าเร็จ เพื่อไปปลูกเพิ่มเติมในสายคลอง
ต่อไป  
 
 3) การเพิม่ปริมาณปลา  
  3.1) หว้ยโพธ์ิเล ในอดีตมีสัตวน์ ้า ไดแ้ก่ ปลาหวด ปลานงค ์ปลาลิ้นแมว ปลาหุด ปลาอีกอง 
ปลาซิว ปลามดั ปลาแกม้ช ้า ปลาสร้อย ปลาคั้ง ปลาหมู กบ ตะพาบน ้า 
  ในปัจจุบนัท่ีเราคน้พบระหวา่งการส ารวจเหลือเพียงบางชนิด เช่น กบ ตะพาบ ปลามดั ปลา
หลด  
  ทางทีมวิจยัและชุมชน จึงไดว้างแผนด าเนินการหาพนัธุ์ปลาทั้งท่ียงัมีหลงเหลือในสายน ้ า
และสูญพนัธุ์ไปแลว้ มาทดลองขยายพนัธุ์ เพื่อน าปล่อยคืนสู่ 2 ล าหว้ย  โดยการน าลูกปลาท่ีหาไดม้า
เพาะเล้ียงท่ีบริเวณฝายมีชีวิตห้วยลอด หมู่ 9 เพราะระบบนิเวศน์มีความคลา้ยคลึงกนักบัพื้นท่ีปลาอยู่
อาศยัจริง เม่ือปลาโตพอท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นสายน ้าธรรมชาติจึงน าคืนสู่สายน ้า  
  
ประโยชน์ของฝายชีวิตมีหลายประการด้วยกนั  

1. ในช่วงหน้าน ้ าหลาก ฝายมีชีวิตจะชะลอ กักเก็บน ้ าไม่ให้ปริมาณน ้ าไปท่วมในพื้นท่ี
ชุมชนเมือง แต่ในขณะเดียวกนัปริมาณน ้าของฝายมีชีวิตจะซึมไปช่วยให้ระบบนิเวศในพื้นท่ีมีความ
ชุ่มช้ืนตลอดเวลา  

2. ในช่วงหนา้แลง้ ฝายมีชีวิตจะช่วยระบายน ้ าออกมาให้ชาวเมือง ชาวบา้นไดใ้ชต้ลอดช่วง
หนา้แลง้  

3. ปัจจุบนัน ้ าใตดิ้นลดปริมาณลงอย่างมาก เพราะเรามกัแกปั้ญหาน ้ ามาก โดยการผนัน ้ าลง
สู่ทะเลให้เร็ว จนน ้ าไม่สามารถซึมผ่านลงใตดิ้น ปัญหาน้ีฝายมีชีวิตสามารถช่วยได ้เพราะสามารถ
กกัน ้าท าใหน้ ้ามีเวลาซึมลงสู่ใตดิ้น  
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4. ฝายมีชีวิตไม่ตดัวงจรทางระบบนิเวศทั้งสัตว์ พืช น ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนทราย
สามารถไหลขา้มผ่านไปไดท้างบนัไดหนา้หลงัของฝายมีชีวิตเพื่อไปหล่อเล้ียงชายหาด รวมตลอด
จนถึงสัตวน์ ้าทุกชนิด โดยเฉพาะปลาสามารถขึ้นลงวางไข่ไดต้ามธรรมชาติ  

5. ฝายมีชีวิตสามารถสร้างวงัน ้ าตามธรรมชาติท่ีหายไปจากการขุดลอก ท าให้วิถีชีวิตริม
คลองกลบัคืนมา เช่น ปลา นก ตน้ไม ้ 

6. ฝายมีชีวิตสร้างความสมานฉนัทใ์ห้เกิดขึ้นในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
7. เม่ือดิน น ้า ป่าสมบูรณ์ ฝายมีชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

  ดังนั้นฝายมีชีวิต ไม่เพียงเป็นการจัดการน ้ าเท่านั้น แต่ยงัเป็นการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินให้กลบัคืนมา เป็นการจดัการนิเวศทั้งระบบให้อยู่คู่กับสังคม สร้างการเมืองภาค
พลเมือง โดยอาศยัเร่ืองท่ีเป็นชีวิตของตนเองเป็นตวัน า และทั้งหมดน้ีน าไปสู่การจดัการทางสังคมท่ี
น าวิถีแห่งการเอ้ืออาทรกลบัคืนมาสู่ชุมชน 

การสร้างฝายมีชีวิต แมจ้ะไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นการประยกุตข์อ้ดี-ขอ้เสียของฝายแมว้ ฝาย
ชะลอน ้ า ท านบ มารวมกนัแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม น ้ าแลง้ โดยไม่ใช่เงินมากมายมหาศาล ในหนา้แลง้ 
ฝายมีชีวิตยงัมีส่วนช่วยเก็บน ้ าไวก้บัดิน น ้ าท่ีถูกเก็บไวจ้ะคายความช้ืน ซึม และแผ่กระจายออกไป
ตามธรรมชาติ สู่ล าคลอง โดยไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการส่งน ้าทางท่อ หรือขดุลอกใหเ้ป็น
คลองขนาดใหญ่เพื่อส่งน ้ าไปอีกท่ีหน่ึง ใครจะใช้น ้ าตอ้งสูบขึ้นท่อ  ปัจจุบนัหลกัคิดฝายมีชีวิต ส่ง
ต่อจากชุมชนสู่ชุมชน เรียกวา่ มีพลงัพิเศษสามารถดึงดูดความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง มาร่วมสนบัสนุนฝายมีชีวิตใหแ้จง้เกิดแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 ฝาย  
 
สรุปผลการศึกษา 

งานวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการน ้ าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรี
บรรพต จงัหวดัพทัลุงนั้น เป็นการบริหารจดัการภายใตค้วามร่วมมือของชุมชน คณะกรรมการฝายมี
ชีวิตบา้นโพธ์ิเล ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน เครือข่ายคนตน้น ้ า อุทยานเขาปู่ -เขาย่า โรงเรียนบา้นเขาปู่  โรงเรียน
บา้นใสประดู่ กองพนัทหารช่างท่ี 402 มหาวิทยาลยัทกัษิณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงชุมชนเป็น
เจา้ภาพหลกัในการบริหารจดัการทั้งระบบ เพราะชุมชนเป็นผูต้ระหนักรู้อย่างแทจ้ริงว่าปัญหาน ้ า
แล้งท่ีเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด และชุมชนจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหา และแก้ปัญหา
อย่างไรให้เกิดความยัง่ยนื ชุมชนจึงด าเนินการ ศึกษา วางแผน และลงมือปฏิบติัร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ของสายน ้ า ดว้ยการสร้างแหล่งกกัเก็บน ้ า 
ชะลอน ้า เพิ่มปริมาณพืชริมน ้า เพิ่มปริมาณสัตวน์ ้าพื้นถ่ิน และสร้างความรู้ความเขา้ใจในชุมชนเพื่อ
อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูสายน ้า สามารถรักษาการผลิตน ้าตามธรรมชาติไวเ้ติมเตม็ระบบอยา่งย ัง่ยนื  
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ผลของ
กระบวนการ

แก้ปัญหาน ้าแล้ง

ต าบลเขาปู่

ชมุชนเข้าใจคณุค่า
ของสายน ้าและรู้
วิธีการดแูลรกัษา

ชมุชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการ

พึ่งตนเองเพื่อสรา้งค
วาเข้มแขง็อย่าง

ยัง่ยืน

ชมุชนเกิด
แนวความคิดในการ

สร้างสรรค์
นวตักรรม

ชมุชนเข้าใจตนเอง
และมองเหน็ถึงอตั
ลกัษณ์ความเป็น

ตวัตน

ชมุชนเกิดการบรูณา
การแบบมีส่วนร่วม

ชมุชนมีวิถีเกษตรท่ี
สมบรูณ์โดยพ่ึงพิง

สายน ้า

"ฝายมีชีวิต" เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีชุมชนคน้พบ เป็นการประยกุตว์ิธีการสร้างฝายแมว้ ฝาย
ชะลอน ้า ท านบ มารวมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม น ้าแลง้ ซ่ึงฝายมีชีวิตเป็นกุญแจน าไปสู่การฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์สายน ้ า  ในหน้าแลง้ ฝายมีชีวิตยงัมีส่วนช่วยเก็บน ้ าไวก้บัดิน น ้ าท่ีถูกเก็บไวจ้ะคาย
ความช้ืน ซึม และแผก่ระจายออกไปตามธรรมชาติ สู่ล าคลอง ฝายมีชีวิตนบัเป็นค าตอบทางวิชาการ
ของชุมชน ผ่านเวทีประชาเขา้ใจ ท่ีเปิดให้ทุกคนในชุมชนร่วมสร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ เร่ืองดิน น ้ า 
ป่า ตดัสินใจบนพื้นฐานความถูกตอ้ง กระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาน ้ าของ
ชุมชนเอง จากนั้นวางแผน และลงมือท า โดยใชฐ้านวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชนเอง ในอนาคตฝายมีชีวิต
จะแผ่ขยายจ านวนไปทัว่ชุมชนต าบลเขาปู่ ก่อให้เกิดการบริหารจดัการสายน ้ าคลองย่อยเช่ือมต่อไป
ถึงคลองท่าแนะอยา่งย ัง่ยนื  ดงัแผนภาพ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4-5 แสดงผลของกระบวนการแกปั้ญหาน ้าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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บทท่ี 5 
สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) สรุปผลการวิจัย เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ขอ้มูลทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การศึกษาดูงานพื้นท่ี ฝายมีชีวิต อ าเภอพระพรหม และอ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช การ
เรียนรู้กระบวนการสร้างฝายมีชีวิต ประโยชน์ของฝายมีชีวิต และพฒันาแนวคิดนวตักรรมฝายมีชีวิต
ในรูปแบบของคนเขาปู่  พื้นท่ีตน้น ้ า ซ่ึงตอ้งเผชิญภาวะน ้ าหลากตลอดปี โดยการเรียนรู้ร่วมกนัของ 
ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี ชุมชน เครือข่ายคนตน้น ้า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทีมวิจยั 

2) อภิปรายผลการวิจัย คือ การน าเอาผลจากการเรียนรู้ เพื่อแสวงหาค าตอบตามแนวทางท่ี
ก าหนดในวตัถุประสงคก์ารวิจยัได ้โดยท าการเรียนรู้ร่วมกนัของ ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี ชุมชน เครือข่ายคน
ตน้น ้า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทีมวิจยั 

วิธีการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  ดงัน้ี 
(1) ศึกษาเอกสารทางวิชาการ และขอ้มูลในการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ดว้ยกระบวนการ

ฝายมีชีวิตในพื้นท่ีต่าง ๆทัว่ประเทศ 
(2) ศึกษาดูงานพื้นท่ีตน้ก าเนิดฝายมีชีวิต เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ประโยชน์ พร้อม

ทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกนั 
(3) ศึกษาและส ารวจพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายมีชีวิตในชุมชน 
(4) ท าประชาเข้าใจ ในคุณค่า ประโยชน์ของฝายมีชีวิตกับชุมชนในพื้นท่ี

กรณีศึกษา 
(5) ใหค้วามรู้ในกระบวนการขั้นตอนการก่อสร้างฝายมีชีวิต 
(6) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนในการจัดหาวสัดุ และการก่อสร้างฝายมี

ชีวิต 
(7) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(8) กระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของสายน ้า 

  สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวิจัย 
1) ขั้นตอนวิจยัเชิงปฏิบติัการในการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิตโดยกรรมการศูนยเ์รียนรู้ฝายมีชีวิต 
บ้านโพธ์ิเล และชุมชน ณ ห้วยโพธ์ิเล หมู่  1 ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มี
กระบวนการดงัน้ี 

1. ทีมวิจยั ทอ้งถ่ิน เครือข่ายคนตน้น ้ า ผูใ้หญ่บา้น ร่วมพูดคุย ท าความเขา้ใจกบัชุมชนถึง
คุณค่า และประโยชน์ของฝายมีชีวิต เพื่อให้ชุมชนตระหนกัในคุณค่าร่วมกนัฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของ
สายน ้าใหก้ลบัคืนมา พร้อมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมฝายมีชีวิต 
จากการลงท าประชาเขา้ใจทั้ง 2 ชุมชน ประเด็นปัญหาท่ีคน้พบคือ ความไม่พร้อมของคนในชุมชน
หมู่ 7 ห้วยโพธ์ิเล เน่ืองมาจากความเหน่ือยลา้ในการท าฝายมีชีวิตท่ีปลายล าห้วย ซ่ึงพึ่ง เสร็จส้ินไป
ไดใ้นระยะเวลาไม่นาน ชุมชนยงัไม่เห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของฝายมีชีวิต เพราะตอ้งใช้ระยะเวลาใน
การปรับสมดุลระบบนิเวศน์ ให้น ้ าคืนมา พืชคืนมา และปลาคืนมา จึงท าให้เหลือพื้นท่ีกรณีศึกษา 
เพียงแห่งเดียว คือ หมู่ 1 ห้วยโพธ์ิเลในการท าวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อแก้ปัญหาน ้ าแลง้โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

2. วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างฝายมีชีวิตไดแ้ก่  
1)ไมไ้ผ่ชนิดท่ีมีอยู่ในชุมชนและเม่ือปักลงในดินสามารถเติบโตได้ ไมไ้ผ่ท่ีมีในชุมชน 

ได้แก่ ไมไ้ผ่ก าหยาน ไมไ้ผ่ศรีสุข ไมไ้ผ่ลืมแลง้ ซ่ึงการตดัไผ่และการขนยา้ยนั้นตอ้งอาศยัความ
ช านาญพอสมควร  

2) เชือกไนล่อนขนาด 6 มิลลิเมตร มีความเหนียวและคงทน  
3) คอ้นตอกไผล่งดิน  
4) เล่ือยขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ หรือเล่ือยไฟฟ้า  
5) ขวาน หรือ มีดพร้า  
6) กระสอบท่ีน ้าสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก  
7) ทรายละเอียด  
8) กลา้ตน้ไทร 
3. ขั้นตอนการตอกเสาไผ่ลงดิน ตวัโครงปักฝังลงไปในล าคลองเสมือนเสาเข็มเป็นแนวผกู

ดว้ยเชือกยดึโยงกระสอบท่ีกั้นน ้าไวแ้ขง็แรง ซ่ึงตอ้งใชก้ าลงัผูช้ายเป็นหลกั  
4. ขั้นตอนการมัดเชือกให้แน่นเพื่อตรึงเสาไม้ไผ่ให้แข็งแรง ซ่ึงการมัดนั้นใช้เทคนิคท่ี

แตกต่างกันในแต่ละชุมชน มดัเป็นเง่ือนตายและขนัชะน็อตไมไ้ผ่ให้แน่น ตอ้งใช้ก าลงัผูช้ายท่ีมี
ความเช่ียวชาญ เพราะอาจไดรั้บบาดเจ็บได ้
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  5. ขั้นตอนการสร้างโครง มีบนัไดนิเวศน์ด้านหน้าเพื่อให้ปลาสามารถว่ายขา้มวางไข่ได้ 
และสามารถให้กรวด หิน ดิน ทรายไหลขา้มไปไดส้ะดวก ไม่กกัไวด้า้นหน้าฝาย มีหูช้างดา้นขา้ง
เพื่อยดึโยงตวัฝายไวก้บัริมตลึงในยามท่ีน ้าหลาก ฝายมีชีวิตจะไดมี้ก าลงัในการตา้นทานกระแสน ้า 
  6. ขั้นตอนการบรรจุกระสอบทราย  เม่ือโครงสร้างฝายเสร็จ ชุมชนประชาสัมพนัธ์ใหผู้มี้จิต
อาสาในชุมชน และพื้นท่ีใกลเ้คียง มาช่วยบรรจุทรายลงกระสอบ กระสอบท่ีใชใ้นการบรรจุทราย 
ตอ้งเป็นกระสอบท่ีน ้ าสามารถไหลผา่นไดส้ะดวก ปริมาณทรายท่ีบรรจุขนาด 1 ใน 3 ของกระสอบ 
หรือ คร่ึงกระสอบ ปริมาณกระสอบท่ีใช้ค  านวณจากขนาดของฝายมีชีวิต ถา้เป็นล าห้วยขนาดเล็ก 
ใช้กระสอบจ านวน 3,000-5,000 ใบ ล าห้วยขนาดใหญ่ใช้กระสอบจ านวน 5,000-30,000 ใบ ซ่ึง
ขั้นตอนการบรรจุทรายลงกระสอบใชก้ าลงัคนจ านวนมาก 
  7. ขั้นตอนการบรรจุกระสอบทรายลงโครงสร้างฝายมีชีวิต ขั้นตอนน้ี ใช้ก าลงัคนจ านวน
มากเช่นเดียวกบัการบรรจุทรายลงกระสอบ และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความช านาญในการจดัเรียงกระสอบ
ใหแ้น่นอยา่งเป็นระเบียบ เพื่อความแขง็แรงของโครงสร้างฝายมีชีวิตในการชะลอน ้า และกกัเก็บน ้า 
 
2) การฟ้ืนฟูพืชพื้นถ่ินริมน ้า หว้ยโพธ์ิเล    
  วางแผนด าเนินการหาพนัธุ์พืช ตะเคียน อีโส ไมต้งัน ้ า สัตบนั ไมค้ลา้ย มะเด่ือ มนัชา้ง ผกั
กูด ผกับุง้ เต่าร้าง บอนส้ม บอนเต่า ดาหลาป่า ผุดช้าง เอ้ือง กลว้ยเถ่ือน กลอย ไมไ้ผ่ ทั้งท่ียงัมี
หลงเหลือในสายน ้ าและสูญพนัธุ์ไปแลว้ มาทดลองขยายพนัธุ์ เพื่อน าไปปลูกเพิ่มเติมริมน ้ า โดยขอ
ความร่วมมือกบัคลสัเตอร์เกษตรยัง่ยืนซ่ึงไดข้ยายพนัธุ์ตน้กลา้ และใชโ้รงเรือนเพาะช าท่ีโรงเรียน
บา้นเขาปู่  และ โรงเรียนบา้นไสประดู่  โดยน าพืชท่ีหาไดใ้นชุมชน มาขยายพนัธุ์ให้ส าเร็จ เพื่อไป
ปลูกเพิ่มเติมในสายคลองต่อไป  
 
3) การเพิ่มปริมาณปลา  
  วางแผนด าเนินการหาพนัธุ์ปลา ปลาหวด ปลานงค ์ปลาลิ้นแมว ปลาหุด ปลาอีกอง ปลาซิว 
ปลามดั ปลาแกม้ช ้า ปลาสร้อย ปลาคั้ง ปลาหมู กบ ตะพาบน ้า ทั้งท่ียงัมีหลงเหลือในสายน ้าและสูญ
พันธุ์ไปแล้ว มาทดลองขยายพันธุ์ เพื่อน าปล่อยคืนสู่ 2 ล าห้วย  โดยการน าลูกปลาท่ีหาได้มา
เพาะเล้ียงท่ีบริเวณฝายมีชีวิตห้วยลอด หมู่ 9 เพราะระบบนิเวศน์มีความคลา้ยคลึงกนักบัพื้นท่ีปลาอยู่
อาศยัจริง เม่ือปลาโตพอท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นสายน ้าธรรมชาติจึงน าคืนสู่สายน ้า  
  กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการแกปั้ญหาน ้ าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
การน าฝายมีชีวิตมาเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนเพื่อแกปั้ญหานั้น ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนในการน าภูมิปัญญาชุมชน ทรัพยากรในชุมชน ก าลงัคนในชุมชน พร้อมทั้งบูรณาการ
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ชุมชนมีวิถีเกษตร

ท่ีสมบูรณ์โดย

พ่ึงพิงสายน ้า 

 

 

ชุมชนเกิดการบูร

ณาการแบบมีส่วน

ร่วม 

 

ชุมชนเขา้ใจตนเอง

และมองเหน็ถงึอตั

ลกัษณ์ความเป็น

ตวัตน 

 

ชุมชนเกิด

แนวความคิดใน

การสรา้งสรรค์

นวตักรรม 

 

ชุมชนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

พึ่งตนเองเพ่ือสรา้ง

ความเข้มแขง็อยา่ง

ยัง่ยืน 

 

ชุมชนเขา้ใจคณุค่า

ของสายน ้าและรู้

วิธีการดแูลรกัษา 

 

 

การแกปั้ญหาน ้า

แล้ง 

ต าบลเขาปู่  

ฝายมชีวีติ 

ฟ้ืนฟพูชืรมิน ้า 
ขยายพนัธุ์

ปลาพืน้ถิน่ 

อนุรกัษ ์

อยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกชุมชน น าไปสู่การแกปั้ญหาน ้ าแลง้
ในชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 5-1 แสดงการแกปั้ญหาน ้าแลง้ ต าบลเขาปู่  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัในการส่งเสริมความตระหนัก
ดา้นคุณค่าของธรรมชาติ เพราะมนุษยแ์ละธรรมชาติตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรบรรจุแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าแลง้ไวใ้นขอ้บญัญติัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อแกปั้ญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

3. ชุมชนควรมีความตระหนกัเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ของตนเองใหก้ลบัมาสมบูรณ์ดงัเดิม 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนควรขอการสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และก าลงัคนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาน ้าแลง้ 

5. สายน ้ าท่ีแห้งแล้งย่อยเป็นต้นเหตุหลักแห่งความไม่มั่นคงทางอาหารในชุมชนแนว
ทางแกไ้ขทั้งหมดจึงควรเร่ิมตน้ท่ีสายน ้าก่อน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงปฏิบติัการควบคู่ไปดว้ย คือ เม่ือศึกษาถึงสาเหตุของน ้าแลง้ หา
แนวทางแกไ้ขปัญหา ก็ลงมือปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดว้างไวก้บัชุมชน 
 2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงการสร้างฝายทั้งฝายหิน ฝายปูน ฝายกระสอบและฝายมีชีวิต 
ว่าแบบใดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในพื้นท่ีเชิงเขาท่ีมีน ้ าหลากแบบต าบลเขาปู่  เพื่อสามารถแกไ้ข
ปัญหาน ้าแลง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาถึงชนิดของพืชพื้นถ่ินริมน ้ าท่ีมีความสามารถในการกักเก็บน ้ าไวเ้ป็น
อยา่งดีเพื่อช่วยสร้างความชุ่มช่ืนใหแ้ก่สายน ้าต่อไป  
 4. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการลดใช้สารเคมีในการท าการเกษตรเพื่อลดปัญหาน ้ า
ปนเป้ือนสารเคมีส่ิงมีชีวิตไม่สามารถอาศยัอยู่ได ้พืชริมน ้ าลดลงและไม่สามารถน าน ้ ามาอุปโภค
บริโภคได ้
 5. ควรมีการศึกษาถึงสายพนัธุ์ปลาพื้นถ่ินท่ีสามารถขยายพนัธุ์ไดเ้ร็ว เหมาะสมท่ีจะอาศยัอยู่
ในล าหว้ยท่ีมีน ้าหลาก และเป็นปลาในเชิงพาณิชยเ์พื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมชลประทาน. (2557). ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา.สืบค้น 3 มีนาคม 2558 จาก 

http://www.ryt9.com/s/iq01/2090046  
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. (2558). ระวงัภยัแลง้ปี 58 ท าชาวนาเสียหาย 4,000 ล. พาธุรกิจ

อ่ ว ม . ก ร ะ แ ส ท ร ร ศ น์ . ( ฉ บั บ ท่ี 2598) . สื บ ค้ น 16 มี น า ค ม 2558 จ า ก 
http://marketeer.co.th/2015/03/kresearch-farmer/  

กรมอุตุ นิยมวิทยา . (2553ก) . ความ รู้ อุตุ นิยมวิทยา . สืบค้น  25 มกราคม 2562 จาก  http:// 
tmd.go.th/info 

กรมอุตุ นิยมวิทยา . (2553ข) . หนังสืออุตุ นิยมวิทยา . สืบค้น 25 มกราคม 2562 จาก http:// 
tmd.go.th/info/info.php?FildID=71. 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี2558. [ออนไลน์] สืบค้น 3 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.newsdatatoday.com/  

ไกรสร เพ็งสกุล. (2551) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า : ศึกษา
กรณี ลุ่มน ้าสาขาคลองปะเหลียน จงัหวดัตรัง. กรมทรัพยากรน ้า:กรุงเทพฯ. 

แกว้ สังขชู์และคณะ. (2556). โครงการวิจยั การพฒันาการบริหารจดัการน ้าตามวิถีวฒันธรรมชุมชน
แบบ มีส่วนร่วมสู่การแกปั้ญหาภยัพิบติั สังคมเศรษฐกิจและการจดัการทรัพยากร จงัหวดั
พทัลุง. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา . (2549). รายงานการติดตามผลเร่ืองการแก้ไข
ปัญหาภยัแลง้. กรุงเทพมหานคร. ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา. 

คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม และคณะ. (2545). แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540. นนทบุรี : สถาบนัพระปกเกลา้. 

เจาะวิกฤตภัยแล้ง 58 รุนแรงหรือไม่ รบ.จัดหนัก! อัด 6 พันล้าน แจกเงินชุมชนสร้างรายได้
เกษตรกร. [ออนไลน์].สืบคน้ 2 มีนาคม 2558 จาก http://www.rakbankerd.com/  

ชูศกัด์ิ วิทยาภคั. (2538). หมู่บา้นกบัศกัยภาพในการจดัการทรัพยากร:กรณีศึกษาการจดัการลุ่มแม่น ้ า
ภายใตร้ะบบกรรมสิทธ์ิภาคเหนือ ในเอกสารสัมมนา เร่ืองความรู้เก่ียวกบัหมู่บา้น(หนา้12).  

นิมิตร อุดมกลัป์และคณะ. (2550). โครงการวิจยั การมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นใหม่ในการบริหาร
จดัการน ้าคลองส่งน ้าซี 95 ทั้งระบบ ต.วดัขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะท่ี 1. กรุงเทพฯ: 
ส านกังาน กองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

http://www.ryt9.com/s/iq01/2090046
http://marketeer.co.th/2015/03/kresearch-farmer/
http://www.newsdatatoday.com/
http://www.rakbankerd.com/


61 

 
 

บรรเจต นะแส และคณะ. (2556). โครงการวิจยั ประสานภาคีความร่วมมือในการสร้างความรู้ท่ี 
เหมาะสมระดบัทอ้งถ่ินในการจดัการภยัพิบติัจงัหวดัสงขลา. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน 
สนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

ปภ.ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว 23 จังหวัด.[ออนไลน์] สืบค้น 23 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=604832  

ปัทมา สูบก าปัง. (2552). การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. นนทบุรี 
: สถาบนัพระปกเกลา้.  

ประพนัธ์ จิตคา้ และคณะ. (2556). โครงการวิจยั การบริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ ในพื้นท่ีแนว 
ตะวนัตกของจงัหวดัก าแพงเพชร. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

ภั ย แ ล้ ง  58 เ ก ษ ต ร เ สี ย ห า ย 5พัน ล้ า น . [ อ อ น ไ ล น์ ]  สื บ ค้ น  23 มี น า ค ม  2558 จ า ก 
http: / /www. thanonline.com/ index.php?option=com_content&view=article&id=269069:5 
85&catid=87:2009-02-08-11-23-26&Itemid=423#.VQ-A-PzkeFE  

มท.1 สั่งทุกจงัหวดั รับมือภยัแลง้ ปี58 แนวโนม้รุนแรง ยาวนาน. [ออนไลน์] สืบคน้ 9 มีนาคม 2558 
จากhttp://www.thairath.co.th/ เลิศวิโรจน์ โกวฒันะ.อธิบดีกรมชลประทาน. (2557.)  

มยรีุ จุย้พริก และคณะ. (2556). โครงการวิจยั พฒันากลไกความร่วมมือในการบริหารจดัการสายน ้า
ดุสน แบบบูรณาการ โดยการใชค้วามรู้นิเวศวิทยาทอ้งถ่ิน จงัหวดัสตูล. กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกองทุน สนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง  ปี  2557/2558.  สืบค้น  9 มีนาคม2558 จาก: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1420440606  

ศูนย์สารสนเทศส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมและส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม . (2551.) ภยัแลง้.สืบคน้ 13 มีนาคม 2558 จาก 
http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=72  

ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. (2543). โครงการพฒันาระบบสารสนเทศพื้นท่ีเส่ียงภยั
แลง้. ขอนแก่น :ส านกัปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. 

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน).(2558.) คลงัขอ้มูลสภาพนา.   
สืบค้น  23 มีนาคม  2558 จากhttp: / /www. thaiwater.net/web/ index.php/  weeklyreport/ 
642weeklyreportno112558.html  

สถาบนัแหล่งน ้ าและส่ิงแวดลอ้มคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. (2537). โครงการ
ศึกษาขอ้มูลและศกัยภาพการพฒันาลุ่มแม่น ้ามูล. 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=604832
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1420440606
http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=72


62 

 
 

สมชยั แท่นคา้ และคณะ. (2551). โครงการวิจยั การศึกษารูปแบบการบูรณาการการจดัการน ้าอยา่งมี
ส่วนร่วมของชุมชนวงันอง ต าบลกุดขา้วปุ้น อ าเภอกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี. 
กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2557). ข้อเสนอการปฏิรูป
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ. (ตารางข้อมูลและข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หนา้ น. 14-18 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง. (2559). ประวติัความ
เป็นมาของต าบลเขาปู่ . สืบคน้ 20 มกราคม 2563 จาก https://www.khaopu.go.th/history.php 

เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชยั และคณะ. (2553). โครงการวิจยั การวางแผนจดัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ความ มัน่คงดา้นน ้าในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐมโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวบ็. 
กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.).  

Wilhite, D.A. and Glantz, M.H.  1985.  Understanding the Drought Phenomenon : The      Role of 
Definitions. 10,(1985)  

Wilmsen, C., William, E., Fisher , L., Jacquelyn, R., Sarathy, B. & Wells, G. (2008). Partnerships 

for Empowerment: Participatory Research for Community-base Natural Resource 

Management. Sterling, London: Earthscan 

World Bank. 2006. Overcoming Drought Adaptation Strategies for Andhra Pradesh,India.  
Wasington, DC.    

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.khaopu.go.th/history.php


63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการประชุมกลุ่มยอ่ย



63 
 

แบบสอบถามการประชุมกลุ่มย่อย 
โครงการวิจัยเร่ือง การจัดการน ้าแล้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน ้าท่าแนะ ต าบลเขาปู่ 

อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพทัลุง (Drought Management by Community of Participation :Tanea 
Upstream Khao Pu Sub – District Sri Banphot District Phatthalung Province. 

 
1. ขอ้มูลบริบทชุมชนเป็นอยา่งไร ไดแ้ก่  

1.1 วิถีชุมชนกบัสายน ้า 
1.2 ลกัษณะของสายน ้า  
1.3 พนัธุ์พืชพื้นถ่ินริมน ้า  
1.4 พนัธุ์สัตวน์ ้าพื้นถ่ิน 
1.5 ผลผลิตตามฤดูกาล 
1.6 สภาพปัญหาน ้าแลง้ 

2. ชุมชนมีแนวทางในการแกปั้ญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 
3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

 
 

 
                      

แบบสอบถามโดย 
    ดร.วิลาสินี   ธนพิทกัษ ์

       วิทยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
                         โทร.081-9680160 
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ผู้ร่วมประชุม 
1.  รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมโครงการวิจยั “การจัดการน ้าแล้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ต้นน ้าท่าแนะ ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพทัลุง (Drought Management by Community 
of Participation :Tanea Upstream Khao Pu Sub – District Sri Banphot District Phatthalung 
Province.” กิจกรรมท าความเข้าใจในการแก้ปัญหาน ้ าแล้ง และระดมความเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินการวิจยัให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ผูท้  าการวิจยัได้ลงจดัเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาน ้ าแลง้
ในชุมชนมาร่วมระดมความคิดเห็นดงักล่าว คร้ังท่ี 2 ณ หมู่ 7 พื้นท่ีห้วยญวน โดยมีชุมชนหมู่ 7 เขา้
ร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นในการด าเนินการวิจยัร่วมกนั คร้ังท่ี 3 ณ หมู่ 1 พื้นท่ี ห้วยโพธ์ิเล โดยมี
ชุมชนหมู่ 1 เขา้ร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นในการด าเนินการวิจยัร่วมกนั ซ่ีงผูท้  าวิจยัไดด้ าเนินการ
จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กับกลุ่มเป้าหมายท่ีมั่นใจว่าจะสามารถระดมความเพื่อ
แกปั้ญหาน ้ าแลง้ในชุมชนร่วมกนั โดยพิจารณาจากการสังเกต จดจ า  และการแสดงความคิดเห็นท่ี
แสดงออกจากการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
 

1. คร้ังท่ี 1 เวทีการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จ านวนผู้เข้าร่วม 59 คน 

ได้แก่ 

 1.นายภิบตัร สิงห์ผุด  ปลดัอาวุโส อ าเภอศรีบรรพต   

 2.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่     

 3.น.ส.สุวรรณา สงนุย้  พฒันาการอ าเภอศรีบรรพต   

 4.นางกิรยาลกัษณ์  สาณรงค ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนฯ  

 5.นายสนัน่ ชูแกว้  เจา้พนกังานท่ีอ าเภอศรีบรรพต    

 6.นางสุดใจ เคลิ้มแสง  เกษตรอ าเภอศรีบรรพต     

 7.น.ส.พรวิไล ชูจินดา  หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 8.นางสุกญัญา ศิริชุม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใส่ประดู่    

 9.นายเรวตัร เยาวเ์หมือน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่                    

10.นายกิตติ มานนัตพงศ ์  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขายา่  

 11.นายนิวฒัน์ รัตนพงศ ์  ผูช่้วยสัตวแพทย ์    

 12.นายสุวิทย ์ยิง่ด านุ่น  ผูช่้วยก านนัต าบลเขาปู่  
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 13.นายสมควร วสิขรรฤทธ์ิ ปศุสัตวอ์  าเภอศรีบรรพต     

 14.ส.อ.สุพฒัน์ บวัด า  ผูช่้วยปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 15.น.ส.สุวรรณา เกศอินทร์ หวัหนา้ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีอ าเภอศรีบรรพต  

 16.นายสุชาติ ฉิมการณ์  ผูอ้  านวยการสรรพากรอ าเภอศรีบรรพต   

 17.นายวิมาญ มาแดง  ปลดัอ าเภอศรีบรรพต    

 18.พ.ต.ท.ฉตัติชยั ขาวข า  ส านกังานต ารวจภูธรอ าเภอศรีบรรพต 

19.นายปฏิเวช บวัศรีแกว้  นายช่างโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่   

 20.นายอุดม พิจิตร  เจา้พนกังานสัตวบาล    

 21.นายอภิชาติ เทพกล ่า  ขา้ราชการบ านาญ    

 22.นายไกรสร แกว้ศรีขาว ประธานชมรมจกัรยานเขาปู่     

 23.น.ส.โสรยา ไชยบ ารุง  ประชาชน     

 24.อาจารยก์มณ กสินิภา  อาจารย ์      

 25.อาจารยสุ์นิตตา สนิชูวา อาจารย ์     

 26.อาจารยณ์ภา ไชยพงศ ์  อาจารย ์     

 27.นายศกัด์ิประพนัธ์ จนัแดง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น    

 28.นายสมคิด ช่วยเรือน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

 29.โกศล รามเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

 30.นายชิรวงษ ์คงกร  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

 31.นายเฉลิม ชุมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 32.นายสมนึก เพง็นุ่น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 33.นายประสบ รามดว้ง   ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 34.น.ส.ณฐัพร เม่าน ้าพราย ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 35.นาย กิตติภพ เสนสุข  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.1    

 36.นายประจวบ เรืองศรี  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.4    

 37.นายเอกธวชั ด าจวนลม ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    



 
    

 

 
 

 38.นายบรรจง พรมแกว้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8    

 39.นายวิเวก อินทร์บุญแกว้ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.3    

 40.นายมณูญ พุ่มเอียด  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.4    

 41.นายประดิษฐ์ เกลาฉีด  สารวตัรก านนั     

 42.นายบุญรวย ลกัษณะทอง สารวตัรก านนั     

 43.นายประสพ คงเรือง  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.9    

 44.นายจ าเริญ ทองมีเหลือ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.6    

 45.นายประเสริฐ ล าเผง้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.8   

 46.นายสุรศกัด์ิ วนาสุวรรณกิจ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.10    

 47.นายอาคม เตม็ทอง   ผูใ้หญ่บา้น ม.2     

 48.นายโสภณ บวัทองเรือง ผูใ้หญ่บา้น ม.5     

 49.นายนิทศัน์ ผลเอียด  ชาวบา้น ม.1 ต าบลเขาปู่      

 50.นางพรทิพย ์ดว้งมา  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.7 ต าบลเขาปู่   

 51.น.ส.โสภิดา วรรณะ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น .ม.5 ต าบลเขาปู่  

 52.นางจรรยา ทองบุญนุย้  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.11 ต าบลเขาปู่  

 53.นายปฏิพกัด์ิ ไหมศรีขาว ผูใ้หญ่บา้น  ม.6 ต าบลเขาปู่    

 54.นางจุทารัตน์ คงจนัทร์  แพทยป์ระจ าต าบลเขาปู่     

 55.น.ส.มาลี คงแกว้หน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  ม.9 ต าบลเขาปู่  

 56.น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่    

 57.นายประเสริฐ บุญแกว้คง ผูใ้หญ่บา้น  ม.8 ต าบลเขาปู่  

58.นายฉลอง คงใหญ่  นายก อบต.เขาปู่  

             59.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ประธานเครือข่ายคนตน้น ้า 
 

2. คร้ังท่ี 2 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนหมู่ท่ี 1 ห้วยโพธิ์เล จ านวนผู้เข้าร่วม 23 คน เพ่ือวาง
แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างฝายมีชีวิตร่วมกนัในการแก้ปัญหาน ้าแล้ง 

1.นายสมเดช ชูทบั   ชาวบา้น 46 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

2.นายประทีบ ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 63 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  



 
    

 

 
 

3.นายสุญาณยม แสงทอง  ชาวบา้น 109 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

4.นายสมจิต แทนภกัดี  ชาวบา้น 64 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

5.นายภานุวฒัน์ คงรอดแลว้  ชาวบา้น 18 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต 

6.นายสมเดช ชูทบั   ชาวบา้น 46 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

7.นางกรองกาญจน์ ทองมีเอียด ชาวบา้น 6 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

8.นายประมง เทนเดช  ชาวบา้น 112 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

9.นายประดิษฐ์ อินทร์ศรีทอง  ชาวบา้น 103 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต 

10.นายทนงค ์อุ่นปลอด  ชาวบา้น 67 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

11.นายสนิท ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 4 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

12.นายพยญู ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 172 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

13.นางกาญดา ชุมแกว้  ชาวบา้น 77 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

14.นายจกัรภาส ทองกาญจน์ ชาวบา้น 31/1 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

15.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 32 ม.11 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

16.ด.ญ.ภทัรบวรณ แก่นเดช  ชาวบา้น 112 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

17.ด.ญ.ปภสัวรรณ ยอดแกว้เรือง ชาวบา้น 63 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

18.นายไกรสร แกว้ศรีขาว  ชาวบา้น 127 ม.11 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

19.พกัตรา ทองมีเอียด   ชาวบา้น 6 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

20.นางประดบั แทนภกัดี  ชาวบา้น 64 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

21.นางเพื่อม ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น 7 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

22.นางสุธศ ไหมคงนุ่น  ชาวบา้น 165 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

23.นายโกศล หนูเอียด  ชาวบา้น 171 ม.1 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

 
3. คร้ังท่ี 3 เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนหมู่ท่ี 7 ห้วยญวน จ านวนผู้เข้าร่วม 16 คน 
1.นายช านิ ยอดแกว้เรือง  ชาวบา้น          32 ม.11 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

2.นายมุศราย อคัสรหา  สารวตัรชาวบา้น         130 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

3.น.ส.ปิยาภรณ์ พลเพชร  ชาวบา้น  83 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  



 
    

 

 
 

4.น.ส.จ าแนก พุลทอง  ชาวบา้น  79 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

5.นางรัชนี คงแสง   ชาวบา้น  52 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

6.นางประเปรียว ทองยอดอินทร์ ชาวบา้น  14 ม.7ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต 

       7.นางคิ้ม เพอ้บูรณ์   ชาวบา้น  5 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

8.นางสุภา ปัจทองเรือง  ชาวบา้น  66 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

9.นายสมปอง หลิ้วจิตร  ชาวบา้น           133 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

10.นางมะลิวลัย ์พลบัช่วย  ชาวบา้น              178 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

11.นางวาสนา สันสโมสร  ชาวบา้น           140 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

12.นายคะนอง หว้ยแกว้  ชาวบา้น           108 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

13.นายพะยอม คงเหลือ  ชาวบา้น           108 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

14.นางฤหสั เกลาฉีด   ชาวบา้น  26 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

15.นางเหลียด หนูทอง  ชาวบา้น  78 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

16. นายอภิชาติ เกลาฉีด  ก านนัต าบลเขาปู่  27 ม.7 ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ี
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จดัเวทีท าความเขา้ใจชุมชน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาน ้าแลง้ เขา้ร่วมไดแ้ก่ทอ้งถ่ิน 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ เครือข่ายคนตน้น ้าเขาปู่  ตวัแทนชุมชน
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



72 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
จดัเวทีท าความเขา้ใจชุมชนหมู่ 1 หว้ยโพธ์ิเล หมู่ 7 หว้ยญวน โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทอ้งถ่ิน ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ เครือข่ายคนตน้น ้ าเขาปู่  ตวัแทนชุมชนสถาบนัการศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ลงพื้นท่ีส ารวจหว้ยโพธ์ิเล และหว้ยญวน ก าหนดจุดสร้างฝายมีชีวิต ตั้งค่า GPS ณ จุดสร้างฝาย เก็บ
ตวัอยา่งดินทั้ง 2 ล าหว้ย เพื่อน าไปอบหาค่าความช้ืน และกั้นเขต 1 เมตรเพื่อปักหมุดนบัปริมาณพืช

ริมน ้าและชนิดของพืชริมน้
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  ลงพื้นท่ีสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนหมู่ท่ี 1 หว้ยโพธ์ิเล 

 

 

 
 
 
   

ทหารและคนในชุมชนร่วมกนับรรจุกระสอบทราย 
    

 

นิสิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยขนกระสอบทราย    เพื่อ

สร้างฝายมีชีวิต
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ฝายมีชีวิต กบั การแกปั้ญหาน ้าแลง้ ซ่ึงประโยชน์ของฝายมีชีวิตมีมากกวา่การกกัเก็บน ้ า แต่ยงัช่วย

กกัเก็บความช้ืนไวใ้นดิน เป็นแหล่งขยายพนัธุ์ และแหล่งอาหารของชุมชน  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปแบบแปลนฝายมีชีวิต
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แบบแปลนฝายมีชีวิตโดยชุมชนต าบลเขาปู่ 
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ประวัตินักวิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการ 

1. หัวหน้าโครงการ นางสาววิลาสินี   ธนพิทกัษ ์

ประวัติการศึกษา 1. ครุศาสตร์บณัฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

   2. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิจัย 

1.การจดัการน ้าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตน้น ้าท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต 

จงัหวดัพทัลุง งบประมาณสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนส่งเสริมการวิจยั(สกว.) ปี 2559 

2.การจดัการน ้าแลง้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตน้น ้าท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต 

จงัหวดัพทัลุง งบประมาณสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนส่งเสริมการวิจยั(สกว.) ปี 2560 

ผู้ร่วมวิจัย 

1. โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนทอ้งถ่ินลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา (คาบสมุทรสทิงพระ) งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2556 
2. โครงการวิจยัเชิงปฏิบัติการ : การจดัการองค์ความรู้เพื่อการขับเคล่ือนชุมชนทอ้งถ่ินจัดการ
ตนเองลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา (ธรรมนูญลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา) งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556-
2557 
3. โครงการ การวิจยัเชิงปฏิบติัการการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ สู่แผนแม่บทความมัน่คงทาง
อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ จงัหวดัสงขลา ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุน 
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด าเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ งบประมาณประจ าปี 2556 – 2557  
4.โครงการวิจยัการจดัการความรู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินต าบลละมอ อ.นาโยง จ.

ตรัง 
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5.โครงการวิจยัแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินต าบลละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 

 

ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ 

วิลาสินี ธนพิทกัษ,์ วิกฤติน ้าแลง้คลองท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง ตีพิมพ์

วารสารประชุมวิชาการระดบัชาติ ประจ าปี 2560 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ตรัง   

วิลาสินี ธนพิทกัษ,์ แนวทางแกปั้ญหาน ้าแลง้คลองท่าแนะ ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรีบรรพต จงัหวดั

พทัลุง ตีพิมพว์ารสารประชุมวิชาการระดบัชาติ ประจ าปี 2560 ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

วิวฒัน์ ฤทธิมา,วิลาสินี ธนพิทกัษ ์,ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินพื้นท่ีต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

ตีพิมพว์ารสารประชุมวิชาการระดบัชาติ ประจ าปี 2560 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง  

วิลาสินี ธนพิทกัษ ์,ฝายมีชีวิตนวตักรรมชุมชนเพื่อแกปั้ญหาน ้าแลง้อยา่งย ัง่ยืน ต าบลเขาปู่  อ  าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
2. ผู้ร่วมโครงการ นายณัฐนนท์   อนิทร์ชุม 

ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน 

ผู้ร่วมวิจัย 

1. โครงการเสริมสร้างกลไกการจดัการความรู้การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนทอ้งถ่ินลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา (คาบสมุทรสทิงพระ) งบประมาณ
แผน่ดินประจ าปี 2557 
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3. ผู้ร่วมโครงการ นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชยั 

              ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2555 วท. ม. (พฒันาการเกษตร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ช่ือวิทยานิพนธ์ 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบจ าลองระบบการท าฟาร์ม ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นท่ีต าบลพนางตุง  อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

 พ.ศ. 2546 วท .  บ .  (พื ชศาสต ร์ )  สถาบัน เทคโนโลยี ร าชมงคล  วิ ทย า เขต

นครศรีธรรมราช ช่ือวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของสารพาโคลบิวทราโซท่ีมีผลต่อ

การเจริญเติบโตของดาวเรืองตดัดอก 

          ประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยระบุช่ือ

โครงการสถานภาพในโครงการวา่เป็นหวัหนา้โครงการหรือผูร่้วมโครงการ ปีงบประมาณท่ีไดรั้บทุน,

งบประมาณท่ีไดรั้บระยะเวลาโครงการและสถานภาพของโครงการ (เสร็จแลว้, ส่งรายงานผลการ 

ด าเนินการแลว้, ก าลงัด าเนินการ) 

ท่ี โครงการ สถานภาพ ปีด าเนินการ งบประมาณ 

1 โครงการการจดัการลุ่มน ้าปะเหลียน

อยา่งย ัง่ยนื(เขตพื้นท่ีชุ่มน ้าจืดระบบ

นิเวศป่าสาคู)(โครงการวิจยั) 

ผูร่้วมโครงการ 2547 - 

2 การวิจยัโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เก่ียวกบัการเปล่ียนสภาพพื้นท่ีนา

เป็นพื้นท่ีสวน  ในพื้นท่ีบา้นหนอง

ผูร่้วมโครงการ 2548 - 
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พาบน ้า  ต าบลโคกสะบา้  จงัหวดั

ตรัง(โครงการวิจยั) 

3 โครงการศึกษาส ารวจพืชท่ีเป็น

วตัถุดิบภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม

พื้นบา้น  ในจงัหวดัพทัลุง 

(โครงการวิจยั) 

หวัหนา้โครงการ 2549 24,160 

4 โครงการศึกษาภูมิปัญญาชุมชน

พนางตุง 

หวัหนา้โครงการ 2550 40,000 

5 โครงการศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้น

ในจงัหวดัพทัลุง : กรณีการศึกษา 

วิจยัและฟ้ืนฟู  ภูมิปัญญา

เกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง

(โครงการวิจยั) 

หวัหนา้โครงการ

ยอ่ย 

2551 190,000 

6 โครงการตามรอยส านกัวดัเขาออ้ 

(โครงการวิจยั) 

ผูร่้วมโครงการ 

 

2551 200,000 

7 โครงการจดัการวฒันธรรมขา้ว โดย

ชุมชนมีส่วนร่วม(โครงการวิจยั) 

หวัหนา้โครงการ 2552 100,000 

8 โครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่น

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา

พื้นฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วง

ชั้นท่ี 2 (โครงการวิจยั) 

ผูร่้วมโครงการ 2552 100,000 
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9 โครงการฟ้ืนฟูการผลิตขา้วพื้นเมือง

จงัหวดัพทัลุง (โครงการบริการ

วิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2552 100,000 

10 โครงการอบรมเกษตรอินทรียชุ์มชน

พนางตุง (โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2552 68,000 

 

11 การพฒันารูปแบบการถา่ยทอดภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยกีารผลิตพืชให้

เหมาะสมกบัพื้นท่ีตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง (โครงการงบท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม) 

หวัหนา้โครงการ 2552 234,000 

 

 

12 โครงการ   การเรียนรู้และพฒันา

ครัวเรือนเกษตรในการประยกุตใ์ช้

ภูมิปัญญาเทคโนโลยกีารผลิตพืช ท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการงบท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม) 

หวัหนา้โครงการ 2553 257,500 

13 โครงการ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญา

เทคโนโลยกีารท านา (โครงการงบ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม) 

หวัหนา้โครงการ 2553 163,000 

14 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ

เทคโนโลยกีารผลิตขา้วพื้นเมือง

จงัหวดัพทัลุง (โครงการบริการ

วิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2553 50,000 
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15 โครงการแบบจ าลองการผลิตของ

ครัวเรือนเกษตร ท่ีสอดคล้องตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในพื้นท่ีต าบลพนางตุง  จงัหวดั

พทัลุง(โครงการวิจยั) 

แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจยัภาคใต้

ตอนล่าง                                                                                        

หวัหนา้โครงการ 

 

2554 120,000 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า

เกษตรกรในการถ่ายทอดภูมิปัญญา

เทคโนโลยีผลิตพืช ท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2554 60,000 

17 โครงก า ร  ถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญา

เทคโนโลยีการผลิตพืช ท่ีสอดคล้อง

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2555 60,000 

18 โครงการพฒันาเครือข่ายแหล่งการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีการผลิต

พืช (โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2555 52,000 

19 โครงการพฒันาผลิตภณัฑแ์คปซูล

ฟักขา้วอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

(โครงการวิจยั) 

หวัหนา้โครงการ

ยอ่ย 

2555 1,500,000 



84 

 

 
 

20 โครงการ  เครือข่ายเยาวชนเรียนรู้

ภูมิปัญญาการท านาดว้ยพนัธุ์ขา้ว

พื้นบา้น (โครงการงบท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม) 

หวัหนา้โครงการ 2555 29,797 

 

21 โครงการ นิสิตร่วมเรียนรู้และพฒันา

ชุมชนเพื่อการผลิตพืชตามแนวคิดการ

ผลิตพืชท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ

(โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2556 38,700 

22 โครงการถ่ายทอดและพฒันาการท า

ฟาร์มตามแบบจ าลองการผลิตของ

ครัวเรือนเกษตร ท่ีสอดคล้องตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ

บริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2556 87,000 

23 โครงการ  เยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

การท านาภาคใต(้โครงการงบท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม) 

หวัหนา้โครงการ 2556 101,250 

24 โครงการค่ายเยาวชนสืบสานภูมิ

ปัญญาการท านาภาคใตค้ร้ังท่ี 2 

(โครงการงบท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม) 

หวัหนา้โครงการ 2557 97,700 

25 โครงดารส่งเสริมสุขภาพผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑข์ี้พร้าไฟ(ฟัก

ขา้ว)สู่วิถีพอเพียง (โครงการบริการ

วิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2557 72,000 
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26 โครงการนิสิตร่วมเรียนรู้และพฒันา

เกษตรสู่วิถีพอเพียง รุ่นท่ี 1 

(โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2557 80,000 

27 โครงการพฒันาศูนยถ์่ายทอดภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยกีารเกษตร 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

(โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2557 720,500 

28 โครงการส่งเสริมการท านาอินทรีย์

ดว้ยขา้วพนัธุ์พื้นเมือง  ในพื้นท่ีหมูท่ี 

5 บา้นท่าชา้ง  ต.พนางตุง อ.ควน

ขนุน จ.พทัลุง (โครงการบริการ

วิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2557 150,000 

29 โครงการอบรมการปลูกและการ

แปรรูปผลิตภณัฑพ์ืชพื้นบา้นเพื่อ

สุขภาพและสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน

บา้นคู(ตาหมดั) ชุมชนบา้นไสยวน 

(ขี้พร้าไฟ) ชุมชนบา้นท่าชา้ง(สาคู) 

(โครงการบริการวิชาการ) 

หวัหนา้โครงการ 2557 25,000 
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30 โครงการถอดบทเรียนกระบวนการ

สร้างความมัน่คงดา้นอาหารจาก

ฐานภูมินิเวศ วฒันธรรม ชุมชนบา้น

ท่าชา้ง ต าบลพนางตุง อ าเภอควน

ขนุน จงัหวดัพทัลุง (โครงการวิจยั) 

แหล่งทุน : มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(ประเทศไทย) 

สถานะ : หวัหนา้โครงการ 100% 

หวัหนา้โครง 2557 42,000 

31 โครงการป่าสาคูในกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตต้อนกลาง(นครศรีธรรมราช 

ตรัง พทัลุง) เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(โครงการวิจยั) 

แหล่งทุน : ส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

ผูร่้วมโครงการวิจยั 

10% 

2557 630,000 

32 โครงการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

นิเวศวิทยา และความหลากหลาย

ของสาหร่ายสีแดงน ้าจืดในเขต

ชุมชน รอบอุทยานแห่งชาติเขา

หลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

(โครงการวิจยั) 

แหล่งทุน : ส านกังานวิจยัแห่งชาติ 

ผูร่้วมโครงการวิจยั 

15% 

2557 360,000 

 

ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ 
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เกษตรท่ีมีการท านาเป็นหลกัภาคใต ้ กรณีต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง.  ว. แก่น

เกษตร 40(ฉบบัพิเศษ2555),143-149. 

นนัทิยา  พนมจนัทร์ และวิจิตรา  อมรวิริยะชยั.  2554.  ความหลากหลายทางพนัธุ์กรรมของ

ขา้วพื้นเมืองบริเวณลุ่มน ้าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง โดยใชล้กัษณะทางสันฐานวิทยาของเมลด็. ว.

หาดใหญ่วิชาการ ปีท่ี 9ฉบบัท่ี 1,25-31. 

 Proceeding 

ณฐัพร สัญจร เบญจพร แกว้นิล ชฎารัตน์ บุญจนัทร์ และวิจิตรา  อมรวิริยะชยั.(2555). การ

ตอบสนองของถัว่ฝักยาวต่อการปรับปรุงดิน.ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

คร้ังท่ี 22ประจ าปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” วนัท่ี 24พฤษภาคม 2555ณ ศูนย์

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติัครบ 60ปี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.(หนา้287).สงขลา.

มาสเตอร์พิซ แอนด ์โครเชท ์จ ากดั. 

วิจิตรา  อมรวิริยะชยั. (2554). ศึกษาภูมิปัญญาชุมชนพนางตุง. ในการประชุมวิชาการ

ระดบัชาติเครือข่ายวิจยัสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ประจ าปี 2554การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจยัมหาวิทยาลยัทกัษิณคร้ังท่ี 21 “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา” 25-28พฤษภาคม 2554ณ 

โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา(หนา้ 173). สงขลา: มาสเตอร์พิซ แอนด ์โครเชท ์จ ากดั. 

วิจิตรา อมรวิริยะชยั นิดา นุย้เด็น และเบ็ญจวรรณ  บวัขวญั.(2556).ในรายงานการประชุม

วิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 23ประจ าปี 2556สังคมคุณธรรม : ความมัน่คงทาง

อาหารและพลงังาน วนัท่ี 22-25พฤษภาคม 2556ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติั 60ปี 

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.(หนา้141).สงขลา.มาสเตอร์พิซ แอนด ์โครเชท ์จ ากดั. 

วิจิตรา อมรวิริยะชยั และนนัทิยา พนมจนัทร์.(2553). โครงการศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้นใน

จงัหวดัพทัลุง กรณีศึกษาวิจยัและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาเกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง.ในรายงานการ

สัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 6: ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม



88 

 

 
 

(Agricultural Systems - Save the World to Save Life) . ระหวา่งวนัท่ี 16-18สิงหาคม 2553 ณ 

โรงแรมเจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.(หนา้423-434).สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ. 

วิจิตรา  อมรวิริยะชยั และนนัทิยา  พนมจนัทร์.(2554). การเปรียบเทียบผลการตอบสนอง

ของปุ๋ ยต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้ กวางตุง้ และผกักาดขาว. ในรายงานการประชุม

หาดใหญ่วิชาการ คร้ังท่ี 2วนัพฤหสับดีท่ี 12พฤษภาคม 2554ณ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่. (หนา้84-85). 

สงขลา.มหาวิทยาลยัหาดใหญ่. 

วิจิตรา อมรวิริยะชยั สมสมยั เอียดคง นฤกานดา หนูแหลม และสาริณีย ์ จนัทรัศมี.

(2555).การศึกษาระบบสังคมเกษตรเพื่อจ าแนกประเภทการท าฟาร์มในพื้นท่ีต าบลพนางตุง อ าเภอ

ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง. ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 22ประจ าปี 

2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60ปี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.(หนา้287).สงขลา.มาสเตอร์พิซ แอนด์ 

โครเชท ์จ ากดั. 

วิจิตรา อมรวิริยะชยั นิดา นุย้เด็น และเบ็ญจวรรณ  บวัขวญั. (2556). “การพฒันาผลิตภณัฑ์

จากขี้พร้าไฟ (ฟักขา้ว) เพื่อสุขภาพ ของชุมชนต าบลพนมวงัก์”.  ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 23 “สังคมคุณธรรม : ความมัน่คงทางอาหารแลพลงังาน” วนัท่ี 22-25 

พฤษภาคม 2556  ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติั 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.

(หนา้141).สงขลา.มาสเตอร์พิซ แอนด ์โครเชท ์จ ากดั. 

วิจิตรา อมรวิริยะชัย. (2557).การศึกษารูปแบบการพฒันาท้องถ่ินท่ีโดดเด่นของศูนย์

เครือข่ยปราชญ์ชาวบา้นภาคใต.้  ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 24 

“วิจยัเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจกา้วหนา้ การศึกษากา้วไกล สังคมไทยยัง่ยนื” วนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557  

ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติั 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.สงขลา.มาสเตอร์

พิซ แอนด ์โครเชท ์จ ากดั. 

7. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

1) ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค ์
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2) ประวติัการศึกษา 

ปี ท่ี

จบ 

ระดบัปริญญา วุฒิการศึกษา

ระดบั 

 วิชาเอก ช่ือสถาบนัการศึกษา 

2551 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2554 ปริญญาโท 

 

วท.ม. ก า ร จั ด ก า ร

ส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ผลงานวิจัย 

หวัหนา้โครงการ 

1. การสร้างหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ิน เร่ือง ระบบนิเวศและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเขา
คอหงส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 : โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

2. การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัพทัลุง 
3. การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรมและคู่มือส่ือความหมายแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชนพื้นท่ีทะเลนอ้ย - พนางตุง จ.พทัลุง 
4. การศึกษาศกัยภาพของชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเกาะแกง ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยนู 
จงัหวดัพทัลุง 

 

ผูร่้วมโครงการ 

1. โครงการจดัท าหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเร่ืองระบบนิเวศและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์ ส าหรับโรงเรียนมธัยมในทอ้งท่ีรอบเขาคอหงส์ 

2. โครงการพฒันาผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพรตาลโตนดของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ าเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

3. โครงการการศึกษาเพื่อด าเนินการยกระดบัและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑภ์ายใตกิ้จกรรม
พฒันาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
อยา่งย ัง่ยนื 



90 

 

 
 

 

ผลงานตีพมิพ์  

1) จารุวรรณ  ชูสงค,์ 2554. “การสร้างหลกัสูตรสาระทอ้งถ่ิน เร่ือง ระบบนิเวศและการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 : โรงเรียน 
ม.อ.วิทยานุสรณ์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา”. วารสารเทคโนโลยภีาคใตปี้ท่ี (4)1. 
มกราคม – มิถุนายน. 

2) ไพฑูรย ์ ศิริรักษ ์และจารุวรรณ ชูสงค.์ (2556). การพฒันาผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร
ตาลโตนดของกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลาในการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติมหาวิทยาลยัทกัษณิ คร้ังท่ี 23, วนัท่ี 22-25 

3) จารุวรรณ ชูสงค.์ (2557). การพฒันาและสร้างมูลค่าผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงพทัลุง : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบา้นล าในใต ้อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุงในการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติมหาวิทยาลยัทกัษณิ คร้ังท่ี 24, วนัท่ี 23-26 
 

8. ผู้ร่วมงานวิจัย    นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย 

 ประวติัการศึกษา 

ผลงานวิจัย   

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

ปีงบ 

ประมาณ 

สถานะ

ของผูว้ิจยั 

การ

ด าเนินงาน 

1.ผลของไคโตซานต่อการดูดซบั

กล่ินในนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ 

- - 2548 หวัหนา้

โครงการ 

100 % 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

มธัยมศึกษา วิทยฯ์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพทัลุง 2544 

ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์

การอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
2548 
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ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

ปีงบ 

ประมาณ 

สถานะ

ของผูว้ิจยั 

การ

ด าเนินงาน 

2.การประยุกต์ใช้ร าขา้วสังข์หยด

ในผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์อาหารเช้า

ส าเร็จรูป 

250,000 ส านกังาน

คณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

(วช.) 

2552 ผูช่้วยวิจยั 100 % 

3. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและ

การจดัการเชิงธุรกิจผลิตภณัฑ์คุกก้ี

ขา้ว  สังขห์ยดเพื่อสุขภาพ 

496,000 ส านกังาน

คณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

(วช.) 

2553 ผูช่้วยวิจยั 95 % 

4.การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

ร าขา้วสังขห์ยดพทัลุง  

200,000 ส านกังาน

คณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

(วช.) 

2554 ผูช่้วยวิจยั 100% 

5.โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

ผลิตภณัฑป์ลาดุกร้าเชิงพาณิชย ์

680,000 ส านกังาน

คณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ  

(วช.) 

2554 ผูช่้วยวิจยั 90 % 

6 . โครงก ารผ ลิตข้า วคุณภาพ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยครบ

วงจร  

3,848,850 ยทุธศาสตร์

จงัหวดัพทัลุง 

2554 ผูช่้วยวิจยั 100 % 

ผลงานทางวิชาการ  
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อมรรัตน์ ถนนแกว้, อุไรวรรณ ทองแกมแกว้, รัทรดา สมพงศ,์ ณฐัวรรณ ชฎากาญจน์, มณฑิรา จนั

ทรวงศ ์และ     จรวยพร นุ่มนอ้ย. (2553). “การเปล่ียนแปลงคุณภาพในระหวา่งการเก็บรักษา

ขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง” ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คร้ังท่ี 20, (หนา้1067-1074). วนัท่ี 16-19 กนัยายน 2553 โรงแรม เจ บี หาดใหญ่.  สงขลา : 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

จรวยพร นุ่มนอ้ย และปาจรีย ์เรืองคลา้ย. (2556). “การพฒันาผลิตภณัฑ์ผงชงเพื่อสุขภาพจากขา้ว
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