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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5783458527 : MAJOR DEVELOPMENT EDUCATION 
KEYWORDS: COMMUNITY CAPITAL / RECURRENT DISASTER / DISASTER RESPONSE / STAKEHOLDER 
PARTICIPATION / COMMUNITY EDUCATION 

WEERAPAK SAMSIRIPONG: COMMUNITY EDUCATION GUIDELINES FOR RECURRENT DISASTER 
RESPONSE THROUGH STAKEHOLDER PARTICIPATION. ADVISOR: ASSOC. PROF. CHAROONSRI 
MADILOGGOVIT, Ph.D.{, 190 pp. 

This qualitative research aims to 1) analyze the capacity of community capitals in recurrent 
disaster response, 2) analyze stakeholder participation in recurrent disaster response, and 3) present 
community education guidelines for recurrent disaster response through stakeholder participation. The 
data is collected from documentary research, observation, and in-depth interviews. The data is analyzed 
through data classification, data comparison, and analytic induction. The research finds that 

1) community capitals in recurrent disaster response include water resource management, 
agricultural knowledge, and community networks. These capitals have the capacities to prevent recurrent 
disasters by regulating water resources, incomes, and interactions among farmers during the normal 
circumstance. During the emergency situation, however, water management zones, water retention areas, 
and tripartite management (Subdistrict Administrative Organization, village leaders, and community 
enterprises) can mitigate the impact of recurrent disasters. 

2) stakeholder participation in recurrent disaster response includes 1) participation from local 
stakeholders, which are community leaders, community members, and youth, is integral to empowerment, 
participation, and awareness in the sense of community. The Hydro and Agro Informatics Institute promotes 
these stakeholders to community water resource committees; and 2) participation from national 
stakeholders is conceivable through vision, mission, and goals of community water resource committees, 
which led to mechanisms for supports on finance and technical knowledge, resulting in concrete 
community water resource management systems as apparent in calendars for water resource management 
and agricultural activities. 

3) community education guidelines for recurrent disaster response through stakeholder 
participation include 1) community education objectives should integrate community disaster 
characteristics, community capitals, and stakeholder participation in recurrent disaster response; 2) learning 
experiences should empower community leaders, encourage participation from community members, and 
raise awareness among youth which are fundamental actors to recurrent disaster response; and 3) 
evaluation should be formative in order to monitor community capacities in responding to individual, 
communal, and national needs. Communities shall provide project monitoring reports based on their 
development proposals.  
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา   

ภัยทางน ้าเป็นภัยพิบัติซ ้าซ้อนที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน
วาระปฏิรูปที่ 26 ของสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน 
(2557) พบว่า ภัยทางน ้าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่มีความร้ายแรงต่อประเทศมากที่สุด จากรายงานการ
สร้างพลังอ้านาจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พบว่า ภัยทางน ้า
มักเกิดขึ นซ ้าซ้อนในพื นที่เดิม ท้าให้เกิดความเสียหายมวลรวม (total loss) ทั งในด้านประชากรและ
เศรษฐกิจ (Perwaiz, 2015) จากรายงานสถิติภัยพิบัติในประเทศไทยของส้านักพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ ซึ่งรวบรวมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยาน
แห่งชาติ และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาภัยทางน ้ากว่า 40,000 ครั ง
ระหว่างปี พ.ศ.2532-2554 โดยมีผู้บาดเจ็บกว่า 2,000 ราย เสียชีวิตกว่า 2,000 ราย และสร้างความ
เสียหายทางเศรษฐกิจถึง 12,591,810 ล้านบาท (ส้านักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2558) 

ปัญหาภัยพิบัติซ ้าซ้อนในลักษณะอุทกภัยสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ทั งนี เพราะประเทศไทยมีปริมาณน ้าโดยเฉลี่ยทั งประเทศแต่ละปี 8 แสนล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีแหล่ง
น ้าที่สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้มีเพียง 7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั น โดยปริมาณน ้าที่เกิดขึ นไม่ถูก
น้าไปใช้เนื่องจากประชาชนไม่มีรูปแบบการกับเก็บน ้าที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดภัยน ้าท่วม ภัยแล้ง 
และน ้าเสียซ ้าซ้อนในแต่ละพื นที่ทุกๆ ปี อีกทั งยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มขึ น
ของประชากร ซึ่งมีความต้องการใช้น ้ามากเพิ่มขึ นตามจ้านวนประชาชน ทั งในการอุปโภค บริโภค 
หรือแม้แต่การใช้น ้าในการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรหรืออุตสาหกรรม ซึ่งภาวะ
ดังกล่าวสามารถใช้กลไกการจดัการเข้าไปแก้ไขได้อย่างสมดุล 

ในการนี  การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนอย่างยั่งยืนสามารถเกิดขึ นได้ในระดับชุมชน ทั งนี เนื่องจาก
แต่ละชุมชนล้วนมีทุนสังคม ทุนมนุษย์ และทุนกายภาพในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนซึ่งปรากฏใน
ลักษณะความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การจัดการทรัพยากรน ้า และเครือข่ายชุมชน โดยแนวคิดการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในระดับชุมชนในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการด้าเนินงานเฮียวโกะ 
พ.ศ.2548-2558  กรอบการด้าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573  
และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการรับมือภัยพิบัติ
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี รายงานการวิจัยการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในระดับชุมชนหลายฉบับสะท้อนให้
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เห็นว่า ชุมชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการรับมือภัยพิบัติ เป็นเหตุให้ชุมชุน
ดังกล่าวต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ความส้าคัญขององค์กรในการรับมือภัยพิบัติ (ชูวงศ์, 2551; ฐิติภัทรา, 2553; ธนกร, 2557; ศรีวัฒนา, 
2552; ศิรินันต,์ 2553; สุวิมล, 2554; อรพรรณ, 2548) 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็น
แนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการรับมือภัยพิบัติ โดยส้านักงานว่า
ด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติได้ก้าหนดให้การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการด้าเนินการรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนภายใต้กรอบ
การด้าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 โดยแนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) ซึ่งสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั งคณะกรรมการน ้า
ชุมชนเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนตระหนักถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนเพื่อการ
รับมือภัยพิบัติ ซึ่งน้าไปสู่การมีส่วนร่วมภายในชุมชนและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ใน
ระดับชาติ โดยปี พ.ศ.2558 มีชุมชนแม่ข่ายการจัดการน ้าทั งสิ น 35 ชุมชน และชุมชนเครือข่าย 128 
ชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาและบริหารจัดการจัดการน ้าชุมชนเพื่อขยายผลส้าเร็จไปยังชุมชน
ข้างเคียง 

ในการนี  การจัดการศึกษาชุมชนจึงมีบทบาทส้าคัญในการขยายผลความส้าเร็จของชุมชนใน
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ชุมชนอื่นๆ โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวพระราชด้าริ “การคิดแบบมาโคร (marco) แต่ท้าแบบไมโคร (micro)” ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชุมชนชน
สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบถ่ายทอดความส้าเร็จให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในลักษณะ 
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

โดยงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติผ่านการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย” เป็นงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาซึ่งตั งอยู่บนฐานของค้าถามวิจัย 3 ข้อ กล่าวคือ 1.) 
ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนมีลักษณะอย่างไร? 2.) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนมีลักษณะอย่างไร? 3.) แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีลักษณะอย่างไร?  

 โดยผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รวมทั งหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการรับมือ
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ภัยพิบัติซ ้าซ้อนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั งส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะหศ์ักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
3. น้าเสนอแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสีย 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจยั 

1) ภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง ภัยพิบัติที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ภัยพิบัติซ ้าซ้อน
เป็นภัยพิบัติที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยจะเกิดขึ นซ ้าในพื นที่เดียวกันทุกๆ 1 ปี 

2) ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง การตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การรับมือภัยพิบัติในชุมชน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การจัดการทรัพยากรน ้า และเครือข่าย
ชุมชน  

3) ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง ความสามารถในการน้าทุน
ชุมชนมาใช้ในการป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาภัยพิบัติ 

4) ผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มที่มีบทบาท อ้านาจ
และหน้าที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

5) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและชุมชนในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจร่วมกัน การขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงาน และผลส้าเร็จ 

6) การศึกษาชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยชุมชนเองหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย” มีขอบเขตของการวิจยัต่างๆ ดังนี : 
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1) ประเด็นที่ศึกษา 

งานวิจัยฉบับนี มุ่งศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1.) ในการวิเคราะห์ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน งานวิจัยฉบับนี มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการน้าทุนชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การจัดการทรัพยากร
น า้ และเครือข่ายชุมชน มาใช้ในกระบวนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

2.) ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน งานวิจัย
ฉบับนี มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชนในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจร่วมกัน การ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน และผลส้าเร็จ 

3) ในการน้าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย งานวิจัยฉบับนี มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนโดยชุมชนเองหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ และการประเมินผล 

2) พื้นที่ในการศึกษา 

พื นที่ในการศึกษาเพื่อจัดน้าแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย มีทั งสิ น 3 พื นที่ ดังนี  

1. ชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพื นที่ภายใต้การ
จัดการน ้าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบพืชไร่ 

2. ชุมชนคลองรังสิต ต.บึงช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นพื นที่ภายใต้การจัดการ
โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบพืชสวน 

2. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลาดิน อ.ศาลายา จ.นครปฐม เป็นพื นที่ภายใต้การจัดการ
โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกเพื่อระบายน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเล ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบ
นา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาเพื่อลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติ” จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี  

1.) ประโยชน์ด้านวิชาการ 
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 - สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปต่อยอดในการวิจัยด้านการรับมือภัยพิบัติ การมี
ส่วนร่วม และการศึกษาชุมชน 

2.) ประโยชน์ด้านนโยบาย 

 - สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการขยายผลความส้าเร็จในการ
สร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี : 

- กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน 

3.) ประโยชน์ด้านปฏิบัต ิ

- สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อจัดการศึกษาภัย
พิบัติแก่ชุมชนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการจัดการศึกษาชุมชน แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ แผนการประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยใช้แนวคิดต่างๆ ดังนี : 

1) ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน  

1.1) ทุนชุมชน (Kretzmann et al. 1993; ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, 
2553) ประกอบด้วย (1) ทุนมนุษย์ (2) ทุนสังคม (3) ทุนกายภาพ (4) ทุนธรรมชาติ 
(5) ทุนการเงิน และ (6) ทุนวัฒนธรรม โดยงานวิจัยฉบับนี ศึกษาทุนที่ส่งผลต่อการ
รับมือภัยพิบัติ 3 ทุน ประกอบด้วย 

(1) ทุนกายภาพ ซึ่งปรากฏในลักษณะการจัดการทรัพยากรน ้า 

(2) ทุนมนุษย์ ซึ่งปรากฏในลักษณะความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

(3) ทุนสังคม ซึ่งปรากฏในลักษณะเครือข่ายชุมชน 

1.2) การรับมอืภัยพิบัติซ ้าซ้อน (Coppola, 2007; UNDRO, 1991) ประกอบด้วย (1) 
ระยะก่อนการเกิดภัย และ (2) ระยะหลังการเกิดภัย โดยงานวิจัยฉบับนี ศึกษาการ
รับมือภัยพิบัติทั ง 2 ระยะ ประกอบด้วย 

(1) ระยะก่อนการเกิดภัย ซึ่งปรากฏในลักษณะการป้องกันภัยพิบัติ 

(2) ระยะหลังการเกิดภัย ซึ่งปรากฏในลักษณะการบรรเทาภัยพิบัติ 
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2) การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1) กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชน (stakeholder theory) 
(Carmin, Darnall & Mil-Homens, 2003) ประกอบด้วย  

(1) การระบุผู้มีส่วนได้เสีย  

(2) การจัดล้าดับความส้าคัญ  

(3) การสร้างความรับผิดชอบ  

2.2) กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติ  (participatory strategic 
planning) (ICA, 2005; Meredith, Cope, and Lenning, 1987) ประกอบด้วย (1) 
การสร้างวิสัยทัศน ์(2) การคาดคะเนอุปสรรค (3) การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน และ 
(4) การน้าไปปฏิบัติจริง โดยงานวิจัยฉบับนี ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียในระดับชาต ิ3 กระบวนการ ประกอบด้วย 

(1) การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ 

(2) การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

(3) ผลส้าเร็จจากการน้าไปปฏิบัติจริง 

3) การศึกษาชุมชน 

ก า ร ศึ ก ษ า ชุ ม ช น  ( Lesne, 1977; Minzey and Letarte, 1972; Mirkes, 2007) 
ประกอบด้วย 

(1) วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู ้

(2) การจัดประสบการณ์เรียนรู ้

(3) การประเมนิผลส้าเร็จ 

กรอบแนวคิดในการวิจัยมีลักษณะดังแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ทุน
ชุมชน
ในการ
รับมือ

ภัยพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การมี
ส่วนร่วม
ของผู้มี
ส่วนได้
เสีย 

การศึกษาชุมชน 
ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ 
2. การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ 

3. การประเมินผล
ส้าเร็จ 

ทุนชุมชน ประกอบด้วย 

1. การจัดการทรัพยากรน ้า 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

3. เครือข่ายชุมชน 

การรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
ประกอบด้วย 

1. การป้องกันภัยพิบัติ 
2. การบรรเทาภัยพิบัติ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียในระดับชุมชน ประกอบด้วย 

1. การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การจัดล้าดับความส้าคัญ 

3. การสร้างความรับผิดชอบ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียในระดับชาติ ประกอบด้วย 

1. การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ภารกิจ 

2. การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

3. ผลส้าเร็จ 

แนวทาง
การศึกษา

ชุมชนเพื่อการ
รับมือภัยพิบัติ
ซ้ าซ้อนผ่าน

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้

เสีย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย” เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี : 

1. การรับมือภัยพิบัติ 

1.1 นิยามและวงจรการรับมือภัยพิบัติ 

 1.1.1 นิยามภัยพิบัติ 

 1.1.2 วงจรการรับมือภัยพิบัติ 

1.2 แนวทางการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

 1.2.1 แนวทางการรับมือภัยพิบัติผ่านการวิเคราะห์ความเปราะบาง 

 1.2.2 แนวทางการรับมือภัยพิบัติผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชน 

1.3 พัฒนาการการรับมือภัยพิบัติ 

1.3.1 พัฒนาการรับมือภัยพิบัติในระดับสากล 

1.3.2 นโยบายและกฎหมายการรับมือภัยพิบัติ 

1.3.3 ความเสยีหายในการรับมือภัยพิบัติในประเทศไทย 

2. การมีส่วนรว่ม 

2.1 นิยามและกระบวนการมีส่วนร่วม 

2.1.1 นิยามการมีส่วนร่วม 

2.1.2 กระบวนการก้าหนดยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม 

2.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.2.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

2.2.2 การจัดลา้ดับความส้าคัญ 

2.2.3 การสร้างความรับผิดชอบ 

2.3 พัฒนาการการมีส่วนร่วม 
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2.3.1 พัฒนาการการมีส่วนร่วมในระดับสากล 

2.3.2 นโยบายการมีส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติในระดับสากล 

2.3.3 การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

3. การศึกษาชมุชน 

3.1 การจัดการศึกษาชุมชน 

 3.1.1 องค์ประกอบในการจัดการศึกษา 

 3.1.2 การจัดการศึกษาชุมชน 

3.2 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างผู้กระท้าการสังคม 

 3.2.1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตซ ้าปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

 3.2.2 การจัดการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมทางสังคม 

 3.2.3 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลังอ้านาจ 

3.3 พัฒนาการการศึกษาชุมชน 

3.3.1 พัฒนาการการศึกษาชุมชนในสหรัฐอเมริกา 

3.3.2 พัฒนาการการศึกษาชุมชนในสหราชอาณาจักร 

3.3.3 พัฒนาการการศึกษาชุมชนในประเทศไทย 

1. การรับมือภัยพิบัต ิ

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่างๆ ดังนี  

1.1 นิยามและวงจรการรับมือภัยพิบัติ 

 1.1.1 นิยามการรับมือภัยพบิัติ 

การรับมือภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี  

ภัยพิบัติ (disaster) หมายถึง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรง
ต่อสังคม โดยนักวิชาการได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับภัยพิบัติแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี : 

1) นักวิชาการบางกลุ่มให้ความส้าคัญแก่ภัยพิบัติในฐานะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
การศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติตามแนวคิดดังกล่าวจึงมุ่งอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติที่
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ส่งผลต่อการเกิดภาวะภัยพิบัติ (hazard) ซึ่งสามารถจ้าแนกได้ 4 ประเภท ดังนี :
  

(1) การแปรสัณฐานของธรณี (tectonic hazard) หมายถึง ปัจจัยการเกิดภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งน้าไปสู่ปรากฎการณ์ทาง
ธรณีต่างๆ ได้แก่ การชนกันของแผ่นเปลือกโลก (collision) การมุดตัวของแผ่น
เปลือกโลก (subduction) หรือการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก (separation) 
ส่งผลให้เกิดภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และคลื่นสึนามิ เป็นต้น 

(2) การเคลื่อนตัวทางธรณี (mass movement hazard) หมายถึง ปัจจัยการเกิด
ภัยพิบัติที่เกิดขึ นจากการเคลื่อนตัวของดินที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ดิน
ถล่ม หินถล่ม โคลนถล่ม ตะกอนไหล แผ่นดินทรุด ดินบวมตัว เป็นต้น 

(3) ปัจจัยทางอุทกวิทยา (hydrologic hazard) หมายถึง ปัจจัยการเกิดภัยพิบัติที่
เกิดขึ นจากน ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น น ้าท่วม น ้าแล้ง และน ้าท่วม
ฉับพลัน เป็นต้น 

(4) ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา (meteorological hazard) หมายถึง ปัจจัยการเกิด
ภัยพิบัติที่เกิดขึ นจากลมและสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยต่างๆ เช่น พายุ
ไซโคลน ไต้ฝุ่น ทอร์นาโด พายุ พายุทะเลทราย พายุหิมะ พายุลูกเห็บ พายุฤดู
หนาว พายุฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวจัด ภาวะเยือกแข็ง อากาศร้อนจัด ไฟ
ไหม้ป่า หมอก เอลนีโญ ลานีญา (Coppola, 2007) 

2) นักวิชาการบางส่วนให้ความส้าคัญแก่ความเสียหายจากภัยพิบัติ การศึกษาเกีย่วกับ
ภัยพิบัติตามแนวคิดดังกล่าวจึงมุ่งอธิบายลักษณะความเสยีหายของภัยพิบัติ ซึ่ง
สามารถจ้าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี : 

(1) ภัยพิบัติซ ้าซ้อน (recurring disaster) หมายถึง ภัยพิบัติที่เกิดขึ นจากการ
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลในแต่ละปี ภัยพิบัติซ ้าซ้อนจึงเป็นภัยพิบัติขนาดเล็กที่
สามารถคาดการณ์ได้ ภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวสามารถรับมือได้เนื่องจาก
มนุษย์มีศักยภาพในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลอยู่
แล้ว แต่สาเหตุที่ท้าให้ภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่สังคมมนุษย์
เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและการตั งถิ่นฐานในพื นทีท่ี่ไม่เหมาะสม 

(2) ภัยพิบัติต่อเนื่อง (continuing disaster) หมายถึง ภัยพิบัติที่สร้างความ
เสียหายต่อเนื่องตั งแต่ 1 ปีขึ นไป โดยอาจเว้นระยะหรือลดความรุนแรงบ้างใน
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บางช่วง ภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวเป็นภัยพิบัติที่สามารถคาดการณ์ได้ แต่
อย่างไรก็ดี การรับมือภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวสามารถท้าได้ยากเนื่องจาก
เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ อีกทั งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั งในระดับชาติและระดับสากลที่ส่งผลต่อการ
รับมือภัยพิบัติต่อเนื่อง 

(3) ภัยพิบัติแทรกซ้อน (cascading disaster) หมายถึง ภัยพิบัติที่สร้างความ
เสียหายร้ายแรงจนน้าไปสู่ภัยพิบัติชนิดอื่นๆ เช่นการแปรสัณฐานทางธรณี
อาจท้าให้เกิดภาวะดินถล่มได้ ในขณะที่การเคลื่อนตัวทางธรณีอาจน้าไปสู่การ
เกิดคลื่นยักษ์สึนามิและน ้าป่าไหลหลากได้ เป็นต้น (Ferris, Petz, Stark, 
London School of, & Political, 2013) 

 1.1.2 วงจรการรับมือภัยพบิัติ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรับมือภัยพิบัติ (disaster) 
หมายถึง  กระบวนการในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในแต่ละระยะ โดยนักวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับ
ระยะการรับมือภัยพิบัติ ดังนี : 

1) นักวิชาการบางกลุ่มอธิบายว่า การรับมือภัยพิบัติสามารถแบ่งออกได้ 2 ระยะ 
ประกอบด้วย ระยะก่อนการเกิด (pre-disaster phase) และระยะหลังการเกิด 
(post-disaster phase)  ซึ่งการแบ่งระยะการรับมือภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าว
เป็นการแบ่งระยะในลักษณะเบื องต้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติเท่านั น โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
องค์กรบรรเทาภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (1991) ได้น้าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ 
โดยแบ่งภัยพิบัติออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม (preparedness) 
และการช่วยเหลือ (relief) 

2) นักวิชาการบางกลุ่มอธิบายว่า การรับมือภัยพิบัติสามารถแบ่งออกได้ 4 ระยะ โดย
การแบ่งระยะการรับมือภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวมักให้ความส้าคัญกับการน้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการรับมือภัยพิบัติ ดังที่ คอปโปลา 
(Coppola, 2007) กล่าวว่า การรับมือภัยพิบัติ ประกอบด้วย การลดผลกระทบ 
(mitigation) หมายถึง การลดโอกาสในการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบของภัยพิบัติ
แก่สังคม การเตรียมความพร้อม (preparedness) หมายถึง การให้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่จ้าเป็นแก่ประชาชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่ม
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โอกาสการมีชีวิตรอดให้ได้มากที่สุด การเผชิญภัย ( response) หมายถึง การ
เยียวยา ซึ่งน้าไปสู่การลดผลกระทบของภัยพิบัติทั งในอดีตและปัจจุบันเพื่อป้องกัน
การสูญเสียและความเจ็บปวด และการฟื้นฟู (recovery) หมายถึง การท้าให้สังคม
กลับไปสู่สภาวะเดิมก่อนเหตุการณ์เกิดขึ น แนวคิดดังกล่าวใกล้เคียงกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก้าหนดให้การด้าเนินงานด้านการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ การป้องกันและลดผลกระทบ 
(prevention and mitigation) การเตรียมความพร้อม (preparedness) การ
เผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ (response and relief) และการฟื้นสภาพและการ
ซ่อมสร้าง (rehabilitation and reconstruction) 

3) นักวิชาการบางกลุ่มอธิบายว่า การรับมือภัยพิบัติสามารถแบ่งออกได้ 6 ระยะ โดย
การแบ่งระยะการรับมือภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมรายละเอียด
จากระยะการรับมือภัยพิบัติสองรูปแบบข้างต้นโดยให้ความส้าคัญกับการเผชิญภัย
พิบัติในแต่ละช่วงมากขึ น บาร์ด (Baird, 1975) อธิบายว่า ระยะการรับมือภัยพิบัติ
ประกอบด้วย 6 ระยะ ได้แก่ การสร้างใหม่ (reconstruction) การบรรเทาและ
การคาดการณ์ (mitigation and prediction) การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ช่วยเหลือ (preparedness for relief) การแจ้งเตือน (warning) การช่วยเหลือ 
(relief) และการฟื้นกลับ (rehabilitation) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหน่วย
สารสนเทศทางอวกาศเพื่อการจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stumpf, 
2014) ซึ่งระบุว่าวงจรการจัดการภัยพิบัติประกอบด้วย 6 ระยะ ได้แก่ การป้องกัน 
(prevention) การบรรเทา (mitigation) การเตรียมความพร้อม (preparedness) 
ก า ร รั บ มื อ  ( response) ก า ร ฟื้ น ก ลั บ  ( rehabilitation) ก า ร ส ร้ า ง ใ ห ม่  
( reconstruction) และการฟื้นฟู  ( recovery) และแนวคิดของ ฮอลโลเวย์  
(Holloway, 2003) ซึ่งอธิบายว่า การรับมือภัยพิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
หลัก ได้แก่ ระยะก่อนการเกิดภัยพิบัติ ประกอบด้วย การป้องกัน (prevention) 
การบรรเทา (mitigation) และการเตรียมความพร้อม (preparedness) ในขณะที่
ระยะหลังการเกิดภัยพิบัติ ประกอบด้วย การรับมือ ( response) การฟื้นฟู 
(recovery) และบรรเทาเชิงพัฒนา (mitigation in a developmental sense) 
ซึ่งใกล้เคียงกับระยะการรับมือภัยพิบัติของ ซึ่งใกล้เคียงกับข่าน (Khan, 2008) 
ระบุว่า วงจรการจัดการภัยพิบัติภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ประกอบด้วย ระยะการ
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รับมือหลังการเกิดภัยพิบัติ ระยะการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยพิบัติ และระยะการ
บรรเทาและเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัยพิบัติ  

ในงานวิจัยฉบับนี  การรับมือภัยพิบัติ หมายถึง การตอบสนอง (countermeasures) 
ต่อการหยุดชะงัก (disruption) ของสังคมจากการเกิดภัยพิบัติ โดยการตอบสนองดังกล่าวมักปรากฏ
ในลักษณะวงจรการจัดการภัยพิบัติ (disaster management cycle) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลัก 
ได้แก่ การป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาภัยพิบตัิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี : 

1) การป้องกันภัยพิบัติ หมายถึง ระบบการตอบสนองก่อนเกิดภัยพิบัติ ซึ่งอาจมี
ขั นตอนต่างๆ ได้แก่: 

(1) การลดผลกระทบทางกายภาพ (mitigation) หมายถึง การลดโอกาสในการเกิด
ภัยพิบัติผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างทาง
กายภาพของแต่ละพื นที ่

(2) การเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน (preparedness) หมายถึง การให้ข้อมูล
และเครื่องมือที่จ้าเป็นแก่ประชาชนในลักษณะการแจ้งเตือนล่วงหน้า (early 
warning system) เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดให้
ได้มากที่สุด 

2) การบรรเทาภัยพิบัติ หมายถึง ระบบการตอบสนองหลังเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ระยะหลัก ได้แก่: 

(1) การตอบสนองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง การจัดเตรียมก้าลังคน 
ความเช่ียวชาญและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

(2) การฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์
การรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ นเพื่อท้าให้สังคมกลับไปสู่สภาวะเดิม รวมทั งเตรียม
ความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติในอนาคต (Baird, 1975; Khan, 2008) 

ซึ่งมีลักษณะดงัตาราง: 
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การปอ้งกนัภยัพิบตัิ การลดผลกระทบทางกายภาพ ✓ 
 ✓ ✓ ✓ 

การเตรียมความพร้อมแก่ประชาชน ✓ 
 ✓ ✓ ✓ 

การบรรเทาภยัพิบตัิ การตอบสนองภายใต้สถานการณ์ฉกุเฉิน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การฟืน้ฟภูายหลงัสถานการณ์ฉกุเฉิน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ตารางที่ 1 การรับมือภัยพิบัติ 
1.2 แนวทางการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 

 แนวทางการรับมือภัยพิบัติ หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยเกื อหนุนหรืออุปสรรคในการรับมือภัยพิบัติก็ได้ (Weichselgartner, 2000) โดย
แนวทางการรับมือภัยพิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี : 

1.2.1 แนวทางการรับมือภัยพิบัติผา่นการวิเคราะห์ความเปราะบาง 

แนวทางดังกล่าวเชื่อว่าภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่ท้าให้สังคมเกิ ดการชะงักตัว 
(disruption) จากภาวะปกติที่เกินกว่าที่สังคมจะรับมือได้ (Burton, Kates, & White, 1978; Smith, 
1977) จึงน้าไปสู่ความเสียหายในด้านต่างๆ ทั งในด้านความเสียหายต่อร่างกาย ความเสียหายต่อชีวิต
และความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยความเสียหายดังกล่าวสามารถประเมินได้ในเชิงปริมาณ กลิคค์
แมนและคณะ  (Glickman et al., 1992) ระบุว่าภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่น้าไปสู่ความเสียหายต่อ
ชีวิตตั งแต่ 25 รายขึ นไป ชีแฮนและเฮวิตต์ (Sheehan & Hewitt, 1969) อธิบายว่า ภัยพิบัติเป็น
เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ 

จากหลักการข้างต้น แนวทางดังกล่าวจึงให้ความส้าคัญกับความเสี่ยงภัยพิบัติ  
(disaster risk) ซึ่งหมายถึง โอกาสในการเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น้าไปสู่ความเสียหายต่อ
ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงมีการประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 
(risk assessment) ขึ นเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการเกิดภัย (recurrence) และ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ น (expected cost) (Beck, 1992) 

นอกจากนี  แนวทางดังกล่าวยังให้ความส้าคัญกับความเปราะบาง (vulnerability) ซึ่ง
หมายถึง คุณสมบัติ (attribute) ของคน กลุ่ม ชุมชนหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิดภัย
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ธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาส (susceptibility) ที่จะน้าไปสู่ความเสียหายร้ายแรง (adversity) ในทาง
เศรษฐกิจ สังคม กายเมือง และโครงสร้างกายภาพ ในการนี  จึงมีการวิเคราะห์ความเปราะบาง 
(vulnerability analysis) ขึ นเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงภัยของแต่ละพื นที่ในด้านต่างๆ ตั งแต่
ระดับ 0 (ไม่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ) จนถึง 1 (ความเสี่ยงภัยสูง)  (Bohle & Watts, 1993; Comfort, 
1999; Smith, 1977; Timmerman, 1981; Watts, 1977; Wisner, 2004) 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 แนวทางการรับมือภัยพิบัติผ่านการวิเคราะห์ความเปราะบาง 
1.2.2 แนวทางการรับมือภัยพิบัติผา่นการวิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชน 

แนวทางดังกล่าวเชื่อว่าภัยพิบัติท้าให้เกิดความเครียดร่วม (collective stress) ซึ่ง
เป็นภาวะที่สังคมหยุดชะงักลงจนไม่สามารถด้าเนินวิถีชีวิตตามปกติได้เนื่องจากความตระหนกและ
ความวุ่นวายภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งท้าให้เกิดภาวะสังคมบ้าบัด (therapeutic community) 
ซึ่งเป็นระบบสังคมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (emergency social system) ที่มีการรวมตัวกันอย่าง
เป็นเอกภาพเพื่อการเยียวยาภัยพิบัติ อย่างไรก็ดี ภาวะสังคมบ้าบัดจะเกิดขึ นเพียงระยะสั นๆ ระหว่าง
การเยียวยาภัยพิบัติเท่านั น จากนั นจะเริ่มเสื่อมสภาพลงเมื่อเกิดความขัดแย้งภายในชุมชน เมื่อภาวะ
สังคมบ้าบัดเสื่อมสภาพลงแล้วจะคงเหลือไว้แต่เพียงภูมิคุ้มกันภัยพิบัติ (disaster resilience) ที่เกิด
จากประสบภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันซ ้าๆ ท้าให้ชุมชนมีประสบการณ์ในการฟื้นสภาพสู่ภาวะปกติ
อย่างรวดเร็ว ภูมิคุ้มกันจึงเป็นรากฐานส้าคัญในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัต ิ

การสร้างศักยภาพทุนชุมชนจึงเป็นวิธีการส้าคัญที่ช่วยให้ชุมชนสามารถปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั งระดมทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มได้อย่างเท่า
เทียมและมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ประกอบด้วย 
1. การแปรสัณฐานของธรณี 
2. การเคลื่อนตัวทางธรณี 
3. ปัจจัยทางอุทกวิทยา 
4. ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 

ความเปราะบาง 
ประกอบด้วย 
1. ความเปราะบางทางสงัคม 
2. ความเปราะบางทาง
เศรษฐกิจ 
3. ความเปราะบางทาง
การเมือง 
4. ความเปราะบางทาง
กายภาพ 

การรับมือภัยพิบัต ิ
ประกอบด้วย 
1. การป้องกันภัยพิบัติ 
2. การบรรเทาภัยพิบัติ 
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แผนภาพที่ 3 แนวทางการรับมือภัยพิบัติผ่านการสร้างภูมิคุ้มกัน 

1.3 พัฒนาการการรับมือภัยพิบัต ิ

1.3.1 พัฒนาการรับมือภัยพิบัติในระดบัสากล 

การรับมือภัยพิบัติมีพัฒนาการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เบอร์ตันและไวท์ และ
เอลลิสและบิกส์ ได้ศึกษากระบวนทัศน์การรับมือภัยพิบัติจากนโยบายและแนวทางการด้าเนินงานของ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการรับมือภัยพิบัติ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี : 

1) การรับมือภัยพิบัติในอดีต (ค.ศ.1950 – ค.ศ.1970) ให้ความส้าคัญกับผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีต่อสังคมมนุษย์ ทั งนี เนื่องจากภัยในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทุนทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การรับมือภัย
พิบัติในช่วงเวลาดังกล่าวจึงให้ความส้าคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantifying risk) 
และการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (cost- benefit analysis) จากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในระดับที่น่าพอใจภายใต้ภาวะความเสี่ยง (satisficing risk) และการวางแผน
ภัยพิบัติ (disaster planning) อย่างเป็นระบบ (Burton et al., 1978; Frank, 1983) โดยมีสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) เป็นหน่วยงานหลักในการ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ 

2) การรับมือภัยพิบัติในปัจจุบัน (ค.ศ.1980 – 2000) ให้ความส้าคัญกับการก่อรูปของ
ความเสี่ยง (construction of risk) ที่เกิดขึ นจากมนุษย์มากขึ น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) และภัยจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี  องค์กรพัฒนา
เอกชนเริ่มมีบทบาทมากขึ นในการรับมือภัยพิบัติ การรับมือภัยพิบัติในปัจจุบันจึงให้ความส้าคัญกับ
การมีส่วนร่วม (participation) ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (disaster risk reduction: DRR) ผ่าน
การลดความเปราะบาง (vulnerability reduction) และการด้ารงชีพอย่างมีภูมิคุ้มกัน (resilient 

ภูมิคุ้มกันภัยพิบัติ 
ประกอบด้วย 
1. การแปรสัณฐานของธรณี 
2. การเคลื่อนตัวทางธรณี 
3. ปัจจัยทางอุทกวิทยา 
4. ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 

ทุนชุมชน 
ประกอบด้วย 
1. ทุนมนุษย์ 
2. ทุนกายภาพ 
3. ทุนสังคม 

การรับมือภัยพิบัต ิ
ประกอบด้วย 
1. การป้องกันภัยพิบัติ 
2. การบรรเทาภัยพิบัติ 
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livelihoods) โดยเฉพาะในมิติจิตสังคม เพศ มนุษยนิยม มนุษยนิเวศ และสุขภาวะ (Burton et al., 
1978; Frank, 1983) 

1.3.2 นโยบายและกฎหมายการรับมือภัยพิบัต ิ

จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การรับมือภัยพิบัติ จึงท้าให้เกิดการจัดตั งส้านักงาน
ว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่ งสหประชาชาติ  ( United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ขึ นเพื่อหน่วยงานหลักในการรับมือภัย
พิบัติในระดบัสากล ซึ่งน้าไปสู่แผนแม่บทในการรับมือภัยพิบัติในระดับสากล 3 แผน ประกอบด้วย: 

1) กรอบการด้าเนินงานทศวรรษการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Framework for 
Action for the International Decade for Natural Disaster Reduction) ค.ศ.1989 กรอบการ
ด้าเนินงานเฮียวโกะ ปี พ.ศ.2548-2558 ประกอบด้วย พันธกิจ 5 ประการ ได้แก่ (1) ให้ความส้าคัญ
กับการลดภัยเป็นล้าดับแรก (2) รู้จักความเสี่ยงและการด้าเนินการ (3) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
จิตส้านึก (4) ลดความเสี่ยง และ (5) เตรียมตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติเมื่อมีภัย 

2) กลยุทธ์โยโกฮามาเพื่อโลกที่มั่นคง:การเตรียมความพร้อมและการลดภัยพิบัติทาง
ธ ร ร ม ช า ติ  ( Yokohama Strategy for a Safer World ; Guidelines for Natural Disaster 
Prevention, Preparedness and Mitigation) ค.ศ.1994 

3) กรอบการด้าเนินงานเซนได ปี พ.ศ.2558-2573 มีพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่ (1) 
เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2) เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ 
(3) ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ (4) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพตลอดจนการฟื้นสภาพและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุ
ภัยพิบัต ิ

จากการจัดการภัยพิบัติในระดับสากล จึงท้าให้ประเทศไทยน้าหลักการจัดการภัยพิบัติ
มาปรับใช้ โดยแนวคิดเรื่องการรับมือภัยพิบัติปรากฏในกฎหมายของประเทศไทยหลายฉบับตั งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในระดับชาติ ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ และระบบการ
เยียวยาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

1) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 เป็นต้นแบบของกฎหมายภัย
พิบัติในประเทศไทย โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก้าหนดกรอบความหมายของสาธารณภัย ว่า 
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ท้า
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ให้เกิดขึ น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ” ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรอบความหมายของ “สาธารณภัย” บางส่วนได้ครอบคลุม
และทับซ้อนกับความหมายของ “ภัย” และ “ภัยพิบัติ” ทั งภัยที่เกิด จากธรรมชาติและภัยจากการ
กระท้าของมนุษย์ (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, 2550) นอกจากนี  
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก้าหนดระยะการรับมือภัยพิบัติทั งสิ น 3 ระยะ ประกอบด้วย ก่อนเกิด
ภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

2) จากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่  5 )  พ.ศ .2545 และพระราชบัญญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ .2545 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ นเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการรับมือภัยพิบัติโดยตรง โดยถ่ายโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการเร่งรัด
พัฒนาชนบท กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย กองสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย และกรมการพัฒนาชุมชน 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายหลักใน
การรับมือภัยพิบัติในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก้าหนดกรอบความหมายของ “สา
ธารณภัย” ไว้ว่าครอบคลุมถึงอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดในสัตว์ 
โรคระบาดสัตว์น ้า การระบาดของศัตรูพืช และภัยอื่นๆ ที่กระทบต่อสาธารณชน นอกจากนี  
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ความส้าคัญกับความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นระบบในการ
ปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติผ่านผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ 

จากกฎหมายข้างต้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติ ดังรายละเอียด 

1) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2552 โดยสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วม
จากผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ซึ่งการผลักดันการมีส่วนร่วมส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานนอก
ภาครัฐหลายกลุ่ม (DDPM, 2011, 2015) 

2) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 เป็นแผนแม่บทใน
การด้าเนินการของผู้มีส่วนได้เสียทั งหมด รวมทั งมีการก้าหนดโครงสร้างการบริหาร อ้านาจหน้าที่ 
และกระบวนการในการจัดการทุกระดับ ทั งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ และระดับต้าบล  

จากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 จึงท้าให้
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster 
Risk Management: CBDRM) เป็นที่แพร่หลายในระดับประเทศ โดยแนวคิดดังกล่าวให้ความส้าคัญ
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กับการรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนทั งนี เพราะชุมชนเป็นผู้เสี่ยงภัยและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยตรง ชุมชนจึงควรมีบทบาทในการวางแผนและตัดสินใจในการจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่ วนร่วม 
(เพิ่มพร รวมเมฆ, 2557) โดยแนวคิดดังกล่าวน้าไปสู่โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในประเทศไทย ใน
ความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง
เอเชีย และสถาบันส่งเสริมทางวิชาการ ประเทศเยอรมนี (German Technical Cooperation: GTZ) 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ส้าคัญ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมการชุมชนเพื่อความพร้อมรับภัย
พิบัติ (community preparedness programs) และโครงการการเตรียมชุมชนเพื่อความพร้อมใน
การเผชิญและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ  (community-based disaster resilience programs) โดยมี
หน่วยงานหลักในการรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชน คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวจะต้องจัดท้าแผนจัดการภัยพิบัติในระดับจังหวัด (DDPM, 2015) 

1.3.3 ความเสียหายในการรับมือภัยพิบัตใินประเทศไทย 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยในรูปแบบต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลสถิติภัยพิบัติใน
ประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุด โดยประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากภัยทางอุทกวิทยามากที่สุดกว่า 40,000 ครั ง มีผู้บาดเจ็บกว่า 2,000 คน เสียชีวิต 
2,000 คน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง  12,591,810 ล้านบาท ในขณะที่ภัยทาง
อุตุนิยมวิทยาสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยกว่า 36,024 ครั ง มีผู้บาดเจ็บกว่า 1,367 คน 
เสียชีวิตกว่า 842 คน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 505,155 ล้านบาท ทั งนี เนื่องจากภัย
พิบัติซ ้าซ้อนปรากฏขึ นประจ้าปีในช่วงฤดูมรสุม (พฤษภาคม -ตุลาคม) และปรากฏซ ้าในพื นที่เดิม 
ในขณะที่ภัยพิบัติในรูปแบบอื่นๆ (ภัยพิบัติเชื่อมโยง) สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศน้อยกว่า  โดย
ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากการแปรสัณฐานของธรณี อันก่อให้เกิดคลื่นสึนามิในปี 2547 มี
ผู้บาดเจ็บ 11,775 คน เสียชีวิต 5,401 คน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 44,491 ล้าน
บาท ในขณะที่การเคลื่อนตัวทางธรณี อันก่อให้เกิดภาวะดินถล่ม ปรากฎขึ นกว่า 35 ครั ง มีผู้บาดเจ็บ
กว่า 500 คน เสียชีวิต 541 คน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,053 ล้านบาท ดังตาราง  
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 ความเสียหาย 

ประเภทภัยพิบัต ิ ช่วงเวลา จ านวน(ครั้ง) บาดเจบ็

(คน)                                   

เสียชีวิต                

(คน)                

มูลค่า(ล้าน

บาท) 

อุทกวิทยา 2532-2554 > 40,000 2,000            >2,000            12,591,810 

อุตุนิยมวิทยา 2532-2552 36,024 1,367                 842                 505,155 

การแปรสัณฐานของ

ธรณ ี

2547 1 11,775                                5,401 44,491 

การเคลื่อนตัวทางธรณ ี 2531-2555 35 >500                 541                  >2,053 

 ตารางที่ 2 สถิติภัยพิบัติในประเทศไทย จัดท้าโดยรัฐบาลไทย ในความร่วมมือกับองค์กรอนามัย

โลก 

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยทางน ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยที่มีแนวโน้มสูงขึ น ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยประเมินผลกระทบที่เกิดขึ นจากอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ไว้สูงถึง 130,000 ล้านบาท ใน
ส่วนของภัยทางน ้าที่ปรากฏในลักษณะภัยพิบัติต่อเนื่องในประเทศไทยเกิดขึ นในปี พ.ศ.2460 พ.ศ.
2485 พ.ศ.2544 พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2554 โดยมูลค่าความเสียหายในปี พ.ศ.2544 นับเป็นจ้านวน
เงิน 3,666 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าความเสียหายในปี พ.ศ.2548 นับเป็นจ้านวนเงิน 4,700 ล้านบาท 
(Perwaiz, 2015; จันทิมา เจริญผล) แต่อย่างไรก็ดี ภัยที่ปรากฎในลักษณะภัยพิบัติต่อเนื่องสร้างความ
เสียหายให้แก่ประเทศต้่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าความเสียหายทั งหมด 

ในการนี  หากพิจารณาปริมาณความเสียหายในรอบ 2 ทศวรรษจากปี พ.ศ.2532-
2554 ซึ่งเกิดภัยทางน ้ากว่า 40,000 ครั ง จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อนที่เกิดขึ นในแต่ละปีมากที่สุด โดยภัยพิบัติในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ นเฉพาะในฤดูฝนจาก
อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านประเทศ ท้าให้เกิดภาวะร่องความกดอากาศต่้าและฝนตกชุก 
โดยเริ่มต้นจากภาคใต้ในเดือนเมษายน จากนั นจึงส่งผลกระทบต่อภาคอื่นๆ ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งท้าให้ประเทศไทยมีปริมาณน ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 8 แสน
ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถกับเก็บไว้ใช้ได้เพียง 7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั น ท้าให้ปริมาณน ้า
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ที่เกิดขึ นไม่ถูกน้าไปใช้เนื่องจากประชาชนไม่มีรูปแบบการกับเก็บน ้าที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดภัยน ้า
ท่วม ภัยแล้ง และน ้าเสียซ ้าซ้อนในแต่ละพื นที่ทุกๆ ปี ซึ่งภาวะดังกล่าวสามารถใช้กลไกการจัดการเข้า
ไปแก้ไขได้อย่างสมดุล 

เกณฑ์จ้าแนกภัยน ้าท่วมในประเทศไทยที่ส้าคัญมีทั งสิ น 3 เกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์
อัตราการไหลของน ้า เกณฑ์ความสูงของน ้าจากระดับพื นถนน และเกณฑ์ระดับการท่วมขังของน ้าบน
พื นผิวดิน ดังรายละเอียด 

1) เกณฑ์อัตราการไหลของน ้า เป็นเกณฑ์วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราน ้าฝน
และปริมาณน ้าในเขื่อนโดยวัดหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสามารถจ้าแนก
ความรุนแรง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ ระดับวิกฤติ ระดับน ้าท่วม เพื่อแบ่งอ้านาจ
รับผิดชอบระหว่างโครงการชลประทาน ส้านักชลประทานจังหวัด กรมชลประทาน 
หรือระดับชาติ (Single Command Authority)  

2) เกณฑ์ความสูงของน ้าจากระดับพื นถนน เป็นเกณฑ์วัดระดับความสูงของน ้าของ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจากปริมาณ
ความสามารถในการรองรับน ้า (carrying capacity) ของแต่ละพื นที่ เกณฑ์ความ
สูงจากระดับพื นถนนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับปกติ น ้าเริ่มท่วม น ้าท่วม
ปานกลาง น ้าท่วมมาก น ้าท่วมหนัก  

3) เกณฑ์ระดับการท่วมขังของน ้าบนพื นผิวดิน เป็นเกณฑ์วัดระดับความเสียหายเชิง
พื นที่ ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาที่น ้าท่วมขัง โดยพื นที่ประสบภัยน ้าท่วมบ่อยครั งมักมากเป็นพื นที่ราบลุ่ม
ต่้าที่น ้าท่วมถึง ( flood plain) ซึ่งมีน ้าขังท่วมพื นที่ในฤดูฝน ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพื นที่เกษตรกรรม ทรัพย์สิน และสังคม โดยสามารถจ้าแนกความ
เสียหายได้ 3 ระดับ ดังนี  
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ระดับความเสียหาย ความถ่ี ความเสี่ยงในการลงทุน
พัฒนาทางการเกษตร 

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็นครั งคราว น ้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ความเสี่ยงต่้า 

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากบ่อยครั ง ประสบน ้าท่วมขัง 4-7 ครั งในรอบ 10 ปี ความเสี่ยงปานกลาง 

พื นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ้า น ้าท่วมขัง 8-10 ครั งในรอบ 10 ปี ความเสี่ยงสูง 

ตารางที่ 3 เกณฑ์ระดับการท่วมขังของน ้าบนผิวดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, มปป.) 

 
หากพิจารณาในระดับประเทศ พบว่า พื นที่ที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากภัยน ้า

ท่วมซ ้าซ้อนคือพื นที่ภาคกลางตอนบน โดยพบว่าพื นที่น ้าท่วมซ ้าซากเป็นประจ้าโดยประสบน ้าท่วมขัง  
4-7 ครั งและ 8-10 ครั งในรอบ 10 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื นที่ภาคกลางตอนบนตั งแต่จังหวัดสุโขทัย 
พิษณุโลก พิจิตร ไปจนถึงนครสวรรค์ ในขณะที่ภาคกลางตอนล่างประสบน ้าท่วมขังไม่เกิน 3 ครั งต่อปี
เท่านั น ในขณะที่ภาคอื่นๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างประสบปัญหา
จากภัยน ้าท่วมซ ้าซ้อนเช่นกัน แต่ขอบเขตของความเสียหายในพื นที่ดังกล่าวกลับไม่ประสบปัญหาเท่า
พื นที่ภาคกลางตอนบน ดังภาพ (กรมพัฒนาที่ดิน, มปป.) 

2. การมีส่วนรว่ม 

2.1 นิยามและกระบวนการมีส่วนร่วม 

2.1.1 นิยามการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าการมีส่วนร่วมเป็นการแบ่งอ้านาจการบริหารงานจาก
ภาครัฐสู่ภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั งเป็นการลดภาระด้านการบริหาร
จัดการและงบประมาณ จากทรรศนะดังกล่าว การมีส่วนร่วมจึงเป็นความร่วมมือระหว่างผู้มีอ้านาจ
ตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสนใจ การมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจึงมีความส้าคัญใน
กระบวนการพัฒนาอย่างมากเนื่องจากชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจากโครงการของรัฐ 
(Burton et al., 1978; Frank, 1983; Ruggeri Laderchi, 2001) 

อย่างไรก็ดี นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าการมีส่วนร่วมต้องเริ่มต้นจากประชาชน ทั งนี 
เพราะประชาชนจ้าเป็นต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้การพัฒนาเกิดความส้าเร็จ ซึ่งเกิดขึ นจากอิทธิพลของ
เปาโล แฟร์ ที่เริ่มแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ.1970 นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวอธิบายว่า การมีส่วนร่วม 
หมายถึง กระบวนการสร้างศักยภาพ (capacity) ให้แก่ชุมชน ประชาชน หรือผู้ที่ไม่ได้รับความสนใจ 
(marginalized groups) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนมีความรับผิดชอบ (ownership) ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ซึ่งเมื่อชุมชนมีความรับผิดชอบแล้วก็จะสามารถก้าหนดแนวทางการพัฒนา ตัดสินใจ 
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ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตนเองได้ (Blackburn, Holland & Chambers, 1998; Cousins & 
Earl, 1992; Lisk, 1985; Narayan-Parker, 2002; Nelson & Wright, 1995; Norton and 
Stephens, 1995; Robb, 2002, Tandon, 1998; Thompson, 1995; World Bank, 1999) 
 การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคประชาชน 
จุดมุ่งหมาย การพึ่งตนเอง  ความรับผิดชอบ 
กระบวนการ การแบ่งอ้านาจการบริหารงาน การสร้างศักยภาพ 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการมีส่วนร่วม 

2.1.2 กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์อยา่งมีส่วนร่วม 

กระบวนการก้าหนดยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม (participatory strategic 
management) หมายถึง กระบวนการสร้างฉันทามติระหว่างผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั นตอนต่างๆ ดังนี : 

(1) การสร้างวิสัยทัศน์ (practical vision) หมายถึง การก้าหนดเป้าหมายในอนาคตที่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความต้องการร่วมกัน 

(2) การคาดคะเนอุปสรรค (underlying contradictions) หมายถึง การคาดคะเน
อุปสรรคที่มผีลต่อการด้าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่อาจเกิดขึ นได้ในอนาคต เพ่ือก้าหนดวิธีรับมืออุปสรรค
ดังกล่าว 

(3) การขับเคลือ่นการด้าเนินงาน (strategic directions) หมายถึง การเตรียมการ
รับมืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ นได้โดยมียุทธศาสตร์ในการด้าเนินการอย่างชัดเจน 

(4) การน้าไปปฏิบัติจริง (implementation plan) หมายถึง การปฏิบัติการตาม
วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่สู่สภาพอันพึงประสงค์ (ICA, 2005; Meredith, 
Cope, and Lenning, 1987) 

2.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียมีรากฐานจากหลายศาสตร์ ในด้านธุรกิจ สถาบันวิจัยแสตน
ฟอร์ดน้าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในปี ค.ศ.1963 เพื่อระบุว่าคนกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่จ้าเป็นต่อความอยู่รอด
ขององค์กร (SRI, 1963) และเริ่มแพร่หลายในปี ค.ศ.1984 จากงานวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์
ผ่ านผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย  (Strategic Management: A Stakeholder Approach) (Clarkson, 1995; 
Freeman, 1984; Jones, 1995; Stoney & Winstanley, 2001) แนวคิดผู้มีส่วนได้เสียเริ่มแพร่หลาย
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ในทางรัฐศาสตร์ในเวลาเดียวกัน โดยมีการน้าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ตัวแทนของของประชาชนในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกระบวนการต่างๆ เ ช่น การ
ประชาคม (public hearing) การตั งคณะที่ปรึกษา (advisory committee) การสอบถาม (survey) 
การสนทนากลุ่ม (focus group) การจัดเวทีประชาเสวนา (public deliberation) การอภิปราย 
(citizen review panel) หรือการรับความคิดเห็น (written comment) (Beierle, 1998; Carmin, 
Darnall & Mil-Homens, 2003; Carter & Darlow, 1997; Crossby, Kelley & Schaefer, 1986; 
Fiorino, 1990; ) 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสามารถแบง่ออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี  
2.2.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder mapping) มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder mapping) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมมากที่สุด เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ (Beierle, 1998; Carmin, Darnall & Mil-Homens, 2003) เกิด
ความไว้วางใจระหว่างกลุ่ม ลดความขัดแย้ง (Beierle, 1998; Carmin, Darnall & Mil-Homens, 
2003; La Porte & Metley, 1996; King & Feltey, 1998) 

การระบุผู้มีส่วนได้เสียสามารถท้าได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder salient attributes) ประกอบด้วย อ้านาจ (power) ความจ้าเป็น (urgency) และ
ความชอบธรรม (legitimacy) ในการด้าเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี : 

1) อ้านาจ หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจหรือการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน ผู้ที่มีอ้านาจเป็นผู้ที่สามารถก้าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและภารกิจของกิจกรรมได้ (Cousins & Whitmore, 1998; Deetz, 2003; Donaldson & 
Preston, 1995; Freeman, 1994; Reed et al., 2009) 

2) ความชอบธรรม หมายถึง ความรู้สึกว่าสิ่งที่ท้ามีคุณค่าต่อกระบวนการตัดสินใจหรือ
การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ซึ่งอาจมีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ หรือบรรทัดฐานของ
สังคมก็ได ้

3) ความจ้าเป็น หมายถึง ความรู้สึกว่าสิ่งที่ท้ามีความจ้าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากตนเองมี
ความเสี่ยง ความจ้าเป็น หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมนั นๆ ความสนใจจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด (Clarkson, 1994; Clarkson, 1995; Freeman, 1984; 
Savage et al., 1991; Mitchelle et al., 1997) 
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2.2.2 การจัดล าดับความส าคัญ 

การจัดล้าดับความส้าคัญ (stakeholder analysis) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาการ
ตอบสนองของแต่ละกลุ่มภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ จากนั นจึงคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทน้อย
ออก (Eesley & Lenox, 2006; Polonsky & Scott, 2005) การจัดล้าดับความส้าคัญของผู้มีส่วนได้
เสีย 

การจัดล้าดับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้คุณสมบัติของผู้มีส่วนได้เสีย (อ้านาจ ความชอบ
ธรรม และความจ้าเป็น) เป็นเกณฑ์ในการจ้าแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ผู้มี
ส่วนได้เสียหลัก ผู้มีส่วนได้เสียระดับปฐมภูมิ และผู้มีส่วนได้เสียระดับทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี : 

(1) ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (key stakeholder) หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจ ความสนใจและ
ความชอบธรรมเด่นชัดในการด้าเนินงาน ซึ่งอาจเป็นผู้น้าหรือสมาชิกองค์กรที่มีบทบาทในชุมชน การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลักมีผลต่อความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมมากที่สุด เนื่องจากผู้ด้าเนิน
โครงการสามารถติดต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เป็นล้าดับแรก 

(2) ผู้มีส่วนได้เสียระดับปฐมภูมิ (primary stakeholder) หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจ ความ
สนใจและความชอบธรรมในการด้าเนินงานพอสมควร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่เ สีย
ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว 

(3) ผู้มีส่วนได้เสียระดับทุติยภูมิ (secondary stakeholder) หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจ 
ความชอบธรรม หรือความจ้าเป็นในการด้าเนินกิจกรรมเพียงด้านเดียว ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีความสนใจ
หรือมีบทบาทเกี่ยวข้องเล็กน้อย อีกทั งยังมีทรัพยากรและเวลาที่ จ้ากัดอีกด้วย (Mitchelle et al., 
1997) 

 ผู้ด้าเนินโครงการสามารถน้าเกณฑ์ข้างต้นในการจัดล้าดับผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ชุมชน (stakeholder analysis) ดังแผนภาพ: 
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แผนภาพที่ 4 การจ้าแนกผู้มสี่วนได้เสียตามคุณสมบัติของผู้มีส่วนได้เสีย 
 2.2.3 การสร้างความรับผิดชอบ 

การสร้างความรับผิดชอบ (stakeholder management) เป็นการก้าหนดความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย (Clarkson, 1995; Donaldson & Preston, 1995) เพื่อสร้างกิจกรรมที่มี
ความยั่งยืนในระยะยาว (Jones, 1995; Mitchelle et al., 1997) และสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผู้มสี่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่ม (Freeman, 1984; Freeman & Gilbert,1988; Savage et al., 1991) เกิด
แนวความคิดที่ชัดเจนและมีคุณภาพ เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถด้าเนินงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ (Carmin, Darnall & Mil-Homens, 2003; Fiorino, 1990; Steelman, 2001) 

2.3 พัฒนาการการมีส่วนร่วม 

จากบทความของเบอร์ตันและไวท์ และเอลลิสและบิกส์ ซึ่งศึกษากระบวนทัศน์การพัฒนา
ตั งแต่ ค.ศ.1950 พบว่า  

(1) ในช่วงปี 1950 การเข้าสู่สมัยใหม่โดยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางกระแส
หลักในการพัฒนา โดยแนวคิดที่ส้าคัญ ได้แก่ การเข้าสู่สมัยใหม่ (Modernisation) และตัวแบบ
เศรษฐกิจทวิภาค (Dual economy model) แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังปรากฏแนวคิดที่ย้อนแย้งกับแนวทาง
ดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนามนุษย์เป็นส้าคัญ ได้แก่ การเกษตรโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (Backward 
agriculture) การพัฒนาชุมชน (community development) และวิถีชีวิตแบบเกียจคร้าน (lazy 
peasants) 

(2) ในช่วงปี 1960 การเปลี่ยนแปลงวิถีทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางกระแสหลักในการพัฒนา 
โดยแนวคิดที่ส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง (Transformation Approach) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(technology transfer) การใช้เครื่องจักรกลแทนมนุษย์ (mechanization) การส่งเสริมการเกษตร 
(agricultural extension) การเติบโต (growth) บทบาทของภาคเกษตรกรรม (role of agriculture) 
และการปฏิวัติเขียว (green revolution) 

(3) ในช่วงปี 1970 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางกระแสหลักในการพัฒนา โดย
แนวคิดที่ส้าคัญ ได้แก่ การกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Redistribution with 
growth) ทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theories) ความต้องการขั นพื นฐาน (basic needs) การ
พัฒนาชนบทแบบบูรณาการ ( integrated rural development) นโยบายการเกษตรระดับชาติ 
(state agricultural policies) สินเชื่อระดับชาติ (state-led credit) และการปฏิวัติเขียว (green 
revolution continues) 
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(4) ในช่วงปี 1980 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นแนวทางกระแสหลักในการ
พัฒนา โดยแนวคิดที่ส้าคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้าง (Structural adjustments) ตลาดเสรี (free 
markets) การก้าเนิดขององค์กรนอกภาครัฐ (rise of NGOs) การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 
(RRA: rapid rural appraisal) และความมั่นคงทางอาหารและการวิเคราะห์ความอดอยาก ( food 
security and famine analysis) และการกระจายอ้านาจ (decentralization) 

(5) ในช่วงปี 1990 องค์กรนอกภาครัฐเริ่มมีบทบาทมากขึ นในการพัฒนา โดยแนวคิดที่ส้าคัญ 
ได้แก่ เงินกู้ ไร้หลักประกัน (Micro credit) การมีส่วนร่วม (participatory approaches) การ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder analysis) โครงข่ายชนบท (rural safety nets) เพศและการ
พัฒนา (GAD: gender and development) สิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืน  (environment & 
sustainability) การลดความยากจน (poverty reduction) และความเปราะบาง (vulnerability) 

(6) ในช่วงปี 2000 กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางกระแสหลักในการ
ด้าเนินการพัฒนา โดยแนวคิดที่ส้าคัญ ได้แก่ การด้ารงชีพอย่างยั่งยืน (Sustainable livelihoods) 
ธรรมาภิบาล (good governance) การมีส่วนร่วม (participation) การคุ้มครองทางสังคม (social 
protection) การขจัดความยากไร้ (poverty eradication) การลดความเปราะบาง (vulnerability 
reduction) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และภูมิคุ้มกัน (resilience) 
(Burton et al., 1978; Frank, 1983) 

2.3.1 พัฒนาการการมีส่วนร่วมในระดบัสากล 

การมีส่วนร่วมมีที่มาจากความคิดทางการเมืองของอริสโตเติล ในงานเขียนเรื่อง 
“การเมือง” (The Politics) การมีส่วนร่วมถือเป็นแนวคิดส้าคัญในการพัฒนาและหล่อหลอม
บุคลิกภาพมนุษย์ (Barker, 1946)โดยในช่วงปี ค.ศ.1970 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมได้รับการกล่าวถึง
ในงานเขียนเรื่อง “การศึกษาส้าหรับผู้ถูกกดขี่” (Pedagogy of the Oppressed) ของเปาโล แฟร์ 
โดยแฟร์ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า การพัฒนาจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ “ท้าเพื่อกันเอง” เมื่อมนุษย์
มีอ้านาจในการตัดสินใจโดยปราศจากการกดขี่และสถานการณ์ที่ท้าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือ
เป็น “การต่อสู้เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”  

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมถือเป็นวาทกรรมทางวิชาการตั งแต่ช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นต้น
มา ในช่วงปี ค.ศ.1970 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมจากสาธารณะเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการพัฒนา
ชนบทและการวางแผนความต้องการจ้าเป็นขั นพื นฐาน ในช่วงปี ค.ศ.1980 มีการเชื่อมโยงแนวคิดการ
มีส่วนร่วมเข้ากับวาทกรรมการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือตนเองของรากหญ้า ในขณะที่ในช่วงปี ค.ศ.
1980 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ นอกเหนือจากการแทรกแซงรากหญ้า ไปสู่
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การเป็นเครื่องมือการเสริมสร้างพลังอ้านาจและธรรมาภิบาล รวมทั งชีวิตสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองอีกด้วย (Ruggeri Laderchi, 2001) 

อิทธิพลทางแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของแฟร์น้าไปสู่การพัฒนาโดยมีส่วนร่วมในช่วง
ปี ค.ศ.1990 โดยชามเบอร์ยกย่องแนวคิดการมีส่วนร่วมว่า เป็นวิธีการที่เหนือกว่าวิธีการเชิงปฏิฐาน
นิยม แนวคิดการลดทอนนิยม แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ตัวแบบชนชั น และแบบ
แผนการพัฒนา เนื่องจากความเป็นจริงในระดับปัจเจก ท้องถิ่น และระดับอ่ืนๆ เป็นที่ระลึกได้ ยอมรับ
ได้ รับได้ และยกย่องได้  

2.3.2 นโยบายการมีส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัต ิ

การมีส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติในปัจจุบันเป็นไปตามกรอบการด้าเนินงานเซนได 
ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ระบุถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี  

(1) องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรอาสาสมัคร องค์กรงานอาสาสมัคร องค์กรที่มี
ชุมชนเป็นฐาน มีบทบาท 4 ด้าน ได้แก่  

- การมสี่วนร่วมในการใหค้วามรู้เฉพาะทางและค้าแนะน้าในเชิงปฏิบัติในการ
พัฒนาและการน้ากรอบการด้าเนินงาน มาตรฐาน และแผนการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติไปปฏิบัติ  

- การมสี่วนร่วมในการน้าแผนและยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นไปปฏิบัติ  

- ส่งเสรมิและสนับสนุนส้านกึสาธารณะ วัฒนธรรมการป้องกันและการศึกษาเพื่อ
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

- สร้างเสริมชุมชนภูมิคุ้มกัน วัฒนธรรมการป้องกัน และการศึกษาว่าด้วยความ
เสี่ยงภัยพิบัติเพื่อสร้างความหลากหลายในแต่ละกลุ่ม 

 (2) ภาควิชาการ วิทยาศาสตร์และการวิจัย มีบทบาท ด้าน 4 ดังนี  
- ให้ความส้าคญักับปัจจัยความเสี่ยงภัยพิบัติที่เกิดขึ นทั งในระยะกลางและระยะ

ยาว 
- เพิ่มการวิจัยเพื่อการน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 

และระดับท้องถิ่น 
- ส่งเสรมิการปฏิบัติการโดยชุมชนและองค์กรภาครัฐ 
- ส่งเสรมิการตัดสินใจทางนโยบายและวิทยาศาสตร์ 

(3) องค์กรทางการเงินในภาคธุรกิจ วิชาชีพ และเอกชน มีบทบาท 5 ด้าน ดังนี  
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- น้าการจัดการภัยพิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบทางธุรกิจและการด้าเนินการ
ทางธุรกิจผ่านการลงทุนที่ค้านึงถึงความเสี่ยงภัยพิบัติในบริษัทระดับเล็ก กลาง 
และย่อย 

- มีส่วนร่วมในการอบรมและปลูกจิตส้านึกให้แก่พนักงานและลูกค้า 
- มีส่วนร่วมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั งการพัฒนาเทคโนโลยี

เพือ่การจัดการภัยพิบัติ 
- แบ่งปันและกระจายความรู้ แนวปฏิบัติ และข้อมูลที่เปดิเผยได้ 
- มีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบและมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติภายใต้การชี น้า

ของภาครัฐ 
(4) สื่อ มีบทบาท 4 ด้าน ดังนี  

- มีบทบาทในการสร้างจิตส้านึกสาธารณะและความเข้าใจในระดับสากล ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น รวมทั งแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย
พิบัติ ภัยพิบัติ และภัยที่เปิดเผยได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะภัยขนาดย่อย โดย
วิธีการที่เรียบง่าย โปร่งใส เขา้ใจง่ายและเข้าถึงง่าย ภายใต้การมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐ 

- น้านโยบายการสื่อสารเพ่ือลดความเสี่ยงภัยพิบัติไปใช้ 
- ส่งเสรมิระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและวิธีการรักษาชีวิตตในรูปแบบต่างๆ 
- กระตุ้นให้เกดิวัฒนธรรมการป้องกันและการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเข้มแข็งใน

โครงการการศึกษาเพื่อสาธารณะและการรบัฟังความเห็นจากสาธารณะในทุก
ระดับของสังคมในทิศทางเดียวกันกับแนวปฏิบัติของชาติ (UNISDR, 2015) 

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดการกระจาย
อ้านาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น ประหยัด หงส์ทองค้า (ประหยัด หงษ์ทองค้า, 2529) ระบุว่า 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีพระราชด้าริให้มีการกระจายอ้านาจเพื่อ
การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล โดยในปี 2440 ก้าหนดให้มีการตรากฎหมาย "พระราช
ก้าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 อย่างไรก็ดี แนวทางการกระจายอ้านาจในสมัยดังกล่าวยังไม่เป็น
การปกครองตนเอง ซึ่งท้าให้ชุมชนไม่สามารถขับเคลื่อนตนเองได้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระองค์มีพระราชด้าริให้มีการจ้าลองรูปแบบการปกครองตนเอง
แบบประชาธิปไตย โดยเน้นให้มีการมีส่วนร่วมในพื นที่ แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าการจ้าลองการปกครองใน
ลักษณะดังกล่าวจะเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วมในระยะต่อมา แต่โครงการในพระราชด้าริใน
ลักษณะดังกล่าวยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยนั น จวบจนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระองค์มีพระราชด้าริให้มีการกระจายอ้านาจเพื่อการปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ดี แนว
ทางการมีส่วนร่วมในสมัยนั นก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดระบบการกระจายอ้านาจในการจัดเก็บ
ภาษีและการจัดบริการพื นฐานในแต่ละเทศบาล (ลิขิต ธีรเวคิน, 2527) การกระจายอ้านาจในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ นในภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ้านาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เป็นต้น (เพิ่มพร รวมเมฆ, 2557) 

แต่อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังปี พ.ศ.
2530 โดยการมีส่วนร่วมมีบทบาทส้าคัญมากต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ อันเนื่องมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่สนับสนุนการพัฒนา 2 ประเภท ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการผนึกก้าลังและการปรับระเบียบข้อบังคับ 
ตลอดจนค้าสั่งของทางราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและผ่อนคลายอุปสรรคของภาคเอกชน อีกทั ง
ยังสนับสนุนให้องค์กรในระดับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ น (ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปป.)  

ในเวลาต่อมา (พ.ศ.2540-2549) การพัฒนาแบบมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาส่งผล
ให้การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญในประเทศไทย โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นแผนแม่บทที่ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนเพื่อการพัฒนาแบบมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฉบับแรก ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ให้ความส้าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคม และยังด้าเนินการพัฒนาแบบมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เช่นกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยมีการกระจายอ้านาจ
ตัดสินใจและผลประโยชน์การพัฒนาอย่างเป็นธรรม เพื่อการเข้าสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในขณะ
ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้ความส้าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อการเข้าสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมยังปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 เช่นกัน โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา การ
บ้ารุง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ต่อมา แนวคิดยังกล่าวยังปรากฎ
ในหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยหลัก
ดังกล่าวสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์การอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดและตัดสินใจ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2552) นอกจากนี  ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการยังก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น้าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน 5 รูปแบบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานติดตามตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของ
นโยบายสาธารณะ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) ซึ่งการรับมือภัยพิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้เสียในระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของ
นโยบายสาธารณะ 

การรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจายอ้านาจให้แก่
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการรับมือภัยพิบัติสูงสุด การรับมือภัยพิบัติ
ปัจจุบันพบว่า การรับมือภัยพิบัติในประเทศไทยยังคงเป็นการจัดการแบบแนวดิ่ง ( top down 
approach) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนหรือภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ชัย
อนันต์ สมุทวณิช, 2554) การรับมือภัยพิบัติจึงยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากภาครัฐยังไม่
สามารถด้าเนินการรับมือกับภัยพิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ทั งนี  ภาครัฐจึง
จ้าเป็นต้องส่งเสริมให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีความคล่องตัวในการด้าเนินการ การตัดสินใจ และการ
บริหารทรัพยากรของท้องถิ่น ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี ในการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ (เพิ่มพร รวมเมฆ, 2557) แต่อย่างไรก็ดี การกระจายอ้านาจให้แก่ท้องถิ่นควรเป็นการ
กระจายอ้านาจในการตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติเท่านั น ทั งนี  หน่วยงาน
ส่วนกลางยังคงจ้าเป็นต้องด้าเนินการส่งเสริมการรับมือภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างพื นฐานเช่นเดิม 
ในขณะที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นก็ยังคงต้องน้านโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติเช่นกัน 

ชุมชนยังคงมีบทบาทน้อยมากในการรับมือภัยพิบัตดิ้วยตนเอง ในขณะที่ภาครัฐมีความ
จ้าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการรับมือภัยพิบัติอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความต้องการในด้านการ
ป้องกันและลดกระทบจากภัยพิบัติทั งในด้านงบประมาณและความเชี่ยวชาญมากกว่าการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชน จากการศึกษาเอกสาร พบว่า มีการน้าแนวคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติในระดับ
ชุมชนมาปฏิบัติตั งแต่ปี พ.ศ.2548 แต่ประชาชนในชุมชนยังมีความเข้าใจว่า การรอคอยความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือภัยพิบัติ อีกทั ง ผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าใจ
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บทบาท หน้าที่ และความส้าคัญของตนเองในการรับมือภัยพิบัติ (ชูวงศ์ อุบาลี, 2551; ฐิติภัทรา ค้าผง
แดง, 2553; สุวิมล มีแสง, 2554; อรพรรณ ขุนทอง, 2548) ในขณะที่รายงานการวิจัยในระดับชุมชน
ระบุว่า ท้องที่และท้องถิ่นไม่เห็นความส้าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างจริงจังและ
ยั่งยืน ขาดความสามัคคี (พรรณทิพย์ และคณะ , 2554) หากพิจารณาสภาพปัญหาดังกล่าวในทาง
สังคมศาสตร์ จะเห็นได้ว่า การชี น้าของภาครัฐยังไม่สามารถท้าให้ชุมชนสามารถปกครองตนเองได้
อย่างแท้จริง เนื่องจากยังเป็นการผูกขาดอ้านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางในการกระจายอ้านาจ โดย
การขับเคลื่อนนโยบายและการตัดสินใจขึ นอยู่กับหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐและประชาชน
จ้าเป็นต้องพ่ึงพาการเมืองระดับชาติอยู่เช่นเดิม (เพิ่มพร รวมเมฆ, 2557)  

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสการวิจยัเพื่อการลดความเปราะบางภายใต้
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภายหลังกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติระหว่างปี (พ.ศ. 2522 – 2545) และในช่วงปี พ.ศ.2546-2552 ภายหลังการจัดตั งกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ความส้าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพื่อลดความ
เปราะบางจากภัยพิบัติ ได้แก่ การปรับปรุงอาคารและระบบการป้องกันภัยเชิงวิศวกรรมก่อนการเกิด
ภัยพิบัติ การใช้ระบบระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีระหว่างการเกิดภัยพิบัติ รวมทั งยังมีการศึกษา
ปัจจัยและผลกระทบของภัยพิบัติในเชิงวิศวกรรมและธรณีวิทยาต่อระบบนิเวศและชุมชนเช่นกัน 
(กมลพร กรมขันธ์ และ เพียงตา สาตรักษ์, 2556; ก้องเกียรติ วิเศษรัตน,์ 2550; จิตติมา จารุเดชา 
และคณะ, 2554; ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช และคณะ, 2552; ชยานนท์ หรรษภิญโญ และคณะ, 2555; 
ญาดารักษ์ วิลุนกิจ และคณะ, 2554; ธวัช วิรัตติพงศ์ และคณะ, 2544; เป็นหนึ่ง วานิชชัย และคณะ, 
2547; เพียงตา สาตรักษ์ และคณะ, 2549; รุ่งเรือง กิจผาต,ิ 2553; วิสทิธิ์พานิช, สิทธิกลุ, สันธทรัพย,์ 
& ใจอ้าย, 2551; สิทธิโชค จันทร์ยอง, 2550; สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์, 2550, 2552) ในขณะที่แนวคิด
การวิจัยด้านการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนภายใต้ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการส้ารวจความต้องการ การจัดวางนโยบายและแผนปฏิบัติการก่อนการเกิดภัยพิบัติ 
รวมทั งการจัดการภัยพิบัติและการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังการเกิดภัยพิบัติมากกว่าการศึกษาทุนของ
ชุมชนในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (จงรัก ดวงทอง และคณะ, 2554; ทองใบ ค้าศรี 
และคณะ, 2553; ลักขณา ไทยเครือ, 2550; วีระเกียรติ, 2552; สมชาย เทพแสง, 2554; สสิธร เทพ
ตระการพร, 2549) 

2.3.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

จากพระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใน
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529  
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“...  หลักส้ำคัญว่ำต้องมีน ้ำบริโภคน ้ำใช้เพื่อกำรเพำะปลูก  เพรำะว่ำชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ำมี
น ้ำคนอยู่ได้  ถ้ำไม่มีน ้ำคนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้ำคนอยู่ได้  แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำ  ไม่มีน ้ำคนอยู่
ไม่ได้...”  

รวมทั งแนวพระราชด้าริ “โครงการแก้มลิง” เพื่อตอบรับสถานการณ์อุทกภัยใน
กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 จึงท้าให้แนวคิดการจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อรับมือ
ภัยพิบัติแพร่หลายในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยื นในระดับชาติ
ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากมีการบริหารงานซ ้าซ้อน ดังที่ สุรจิต ชิรเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านน ้า 
อธิบายว่า ปัญหาเกี่ยวกับน ้ามีทั งสิ น 4 มิติ คือ น ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าเสีย และขนส่งทางน ้า โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งหมด 42 หน่วยงาน 10 กระทรวง พระราชบัญญัติ 37 ฉบับ 

ในการนี  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงมีแนว
พระราชด้าริในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานเหล่านี  โดยในปี พ.ศ.2541 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวพระราชด้าริให้สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) วางแผนพัฒนาแหล่งน ้าร่วมกับ
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส้านักงาน 
กปร.) และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยระบบสามารถใช้ได้จริงในปี พ.ศ.2545 โดย
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
ยกระดับโครงการดังกล่าวเป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรในปี พ.ศ.2547 

จากแนวพระราชด้าริ “คิดแบบแม็คโคร ท้าแบบไมโคร” ท้าให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรน ้าในระดับชุมชน โดยในปี พ.ศ.2552 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) จึงริเริ่มโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นโครงการต่อเนื่องของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
โดยเริ่มด้าเนินการร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนต้าบลในระยะแรก โดยปี พ.ศ.2558 มีชุมชน
แม่ข่ายการจัดการน ้าทั งสิ น 35 ชุมชน และชุมชนเครือข่าย 128 ชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนา
และบริหารจัดการจัดการน ้าชุมชนเพ่ือขยายผลส้าเร็จไปยังชุมชนข้างเคียง 
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3. การศึกษาชมุชน 

3.1 การจัดการศึกษาชุมชน 

 3.1.1 รูปแบบการจัดการศึกษา 

สภาระหว่างประเทศด้านการพัฒนาการศึกษา (International Council for 
Educational Development: IECD) ระบุว่ารูปแบบการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ 
ดังนี  

1) การศึกษาในระบบโรงเรียน (formal education)  

การศึกษาในระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดระบบการศึกษาที่มีโครงสร้างเป็น
ล้าดับขั น และมีการจัดระดับการเรียนตามอายุของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอน รวมทั งการ
วัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีการรับรองคุณวุฒิเมื่อส้าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ระยะเวลาเรียนค่อนข้างยาว การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็น
การศึกษากระแสหลัก ทั งนี เพราะการศึกษามีสถานะเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ของ
สังคม เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการครองชีพ การศึกษาในระบบโรงเรียนตาม
ทฤษฎีของคูมส์ สอดคล้องกับประเภทของการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่ก้าหนดให้การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่ก้าหนดจุดหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็นเงื่อนไขของการส้าเร็จการศึกษา
ที่แน่นอน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1.) การศึกษาขั นพื นฐาน และ 2.) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาชุมชนในระบบโรงเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาท
ในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ โดยชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.) 
การเป็นผู้สอน โดยชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ คุณค่า ค่านิยม ให้แก่ผู้เรียนได้ผ่าน
ผู้น้าชุมชน โดยผู้น้าชุมชนเหล่านี จะได้รับการแต่งตั งเป็นครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน หรือวิทยากร
ภายนอกของโรงเรียน ซึ่งความรู้ของชุมชนปรากฎในรูปแบบต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม 
ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น โดยการศึกษาชุมชนในโรงเรียนอาจน้าไปสู่การบูรณาการชุดความรู้ท้องถิ่น
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน และ 2.) การบริหารจัดการในโรงเรียน โดย
ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนผ่านการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะดังกล่าวจะท้าให้ชุมชนได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก
โรงเรียนผ่านระเบียบและค้าสั่งทางราชการ ตัวอย่างที่ส้าคัญของการศึกษาชุมชนในระบบโรงเรียน 
ได้แก่ โครงการมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.) และโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
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(กศ.พช.) เป็นต้น (จ้านงค์ แรกพินิจ, 2541; วิชิต นันทสุวรรณ, 2544; ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2539) 

การศึกษาชุมชนในระบบโรงเรียนมี 2 รูปแบบ ได้แก ่

(1) โรงเรียนชุมชน การศึกษาชุมชนในระบบโรงเรียนในรูปแบบดังกล่าวมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษา แสวงหา พัฒนา และใช้ทรัพยากรภายในชุมชน
เพื่อจัดบริการการศึกษาให้แก่ชุมชน ทั งนักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ โดย
การศึกษาชุมชนผ่านโรงเรียนชุมชนอาจปรากฎใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1.) การ
จัดหลักสูตรชุมชนเป็นศูนย์กลาง (community-centered curriculum) 
โดยโรงเรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการใช้
ทรัพยากรของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 2.) การจัดหลักสูตรอาชีวะเป็น
ศูนย์กลาง (vocational-centered curriculum) โดยโรงเรียนสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการในชุมชนเพื่อบ่มเพาะ
ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 3.) การเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของชุมชน (community-centered function) โดยโรงเรียนสามารถใช้
ทรัพยากรของโรงเรียน ได้แก่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และวัสดุ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการจัดบริการในการตอบสนองความต้องการของชุมชน และ 4.)
การจัดบริการชุมชน (community service program) โดยโรงเรียนสามารถ
ก้าหนดหลักสูตรเพื่อจัดบริการและการพัฒนาในทิศทางต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหา
ภายในชุมชน โดยกระบวนการดังกล่าวอาจเกิดขึ นได้ผ่านการจัดท้าโครงการ
พัฒนาที่ผ่านการวิเคราะห์และวางแผนโดยโรงเรียนและชุมชน  

 (2) วิทยาลัยชุมชน การศึกษาชุมชนในระบบโรงเรียนในรูปแบบดังกล่าวมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน โดยมีหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในลักษณะต่างๆ ที่กว้างขวาง ไม่ว่าจะเปน
การศึกษาด้านอาชีพ การศึกษาทั่วไป การศึกษาต่อในระดับสูง การศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึกษาซ่อมเสริม และการแนะแนว เป็นต้น โดยวิทยาลัยชุมชน
สามารถจัดการศึกษาในลักษณะต่างๆ เช่น 1.) การจัดหลักสูตรระยะสั นใน
ระดับอุดมศึกษาในระยะเวลาไม่เกิด 2 ปี เพื่อการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
หรือการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 2.) การจัดบริการวิชาการระยะสั น เช่น 
การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งอาจ
มีประกาศนียบัตรหรือไม่ก็ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้และทักษะ
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ให้แก่ชุมชน 3.) การจัดการบริการวิชาการอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การ
สัมมนาทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการตามที่ได้รับการร้องขอ และ
การให้บริการทางวิชาการผ่านการสื่อสารมวลชน (อุ่นตา นพคุณ, 2530)  

ในกรณีของประเทศไทยภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 การศึกษาชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การรับมือภัยพิบัติผ่านการริเริ่มโดยชุมชนเริ่มเป็นที่สนใจ โดยรายงานการวิจัยภายใต้คลังข้อมูล
งานวิจัยไทยแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเป็นสถาบันส้าคัญในการผลักดันการมีส่วนร่วมในชุมชน โดย
กระบวนการการดังกล่าวอาจเกิดขึ นได้ในรูปแบบหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั ง
การสร้างเครือข่ายชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา 

2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (non-formal education)  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดระบบการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจทางการศึกษาของผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ 1.) พัฒนา
ทักษะและความรู้ของแรงงานระหว่างการประกอบอาชีพ 2.) เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน หรือ 3.) พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกแห่งการท้างาน รวมทั งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่ งเป็นการจัดการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ระยะเวลาเรียนค่อนข้างสั น  

การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามทฤษฎีของคูมส์ สอดคล้องกับประเภทของ
การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่
ก้าหนดให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก้าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการส้าเร็จ
การศึกษา โดยเนื อหาและหลักสูตรจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่จัดเป็นรายคน (person-centered 
model) รูปแบบที่ จัด เป็นกลุ่ม  (group-centered model) และรูปแบบชุมชน (community 
centered model) 

การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายต่างๆ เช่น การจัดการศึกษา
พื นฐาน (general or basic education) การจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงชีวิตครอบครัว (family 
improvement education) การจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชน (community improvement 
education) และการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ (occupational education) (Coombs, Prosser, & 
Ahmed, 1973) โดยจุดเน้นของการศึกษานอกระบบโรงเรียนย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
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จุดเน้นของการศึกษานอกระบบในประเทศก้าลังพัฒนา ได้แก่ การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ การฝึก
ทักษะอาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในขณะที่จุดเน้นของการศึกษานอก
ระบบในประเทศพัฒนา ได้แก่ การศึกษาเพื่อซ่อมเสริมส้าหรับผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไปที่ยังไม่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษาสายอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาตนเองและสังคม 
(เน้นการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา) และการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์แห่งตน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532)  

การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามลักษณะการ
จัดการศึกษา ได้แก่ 1.) รูปแบบที่จัดเป็นรายคน (person-centered model) การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่จัดเป็นรายคนเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการผ่านหลักสูตรและวิธีสอนที่เปิดความตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งการศึกษาในลักษณะ
ดังกล่าวอาจปรากฏในรูปแบบการเรียนด้วยตนเอง การเรียนทางไกลหรือจากวิทยุโทรทัศน์ การศึกษา
เอกสารจากแหล่งความรู้ และการทัศนศึกษา เป็นต้น 2.) รูปแบบที่จัดเป็นกลุ่ม-ชั นเรียน (group-
centered model) การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดเป็นกลุ่มหรือชั นเรียนเป็นการสร้างการเรียนรู้
ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค ซึ่งมักจะมีระยะเวลา หลักสูตร และใบส้าคัญทางการศึกษาเพ่ือ
รับรองคุณวุฒิหรือให้ประกาศนียบัตร ซึ่งอาจปรากฎในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ 
การศึกษาสายสามัญ หรือวิชาชีพระยะสั น เป็นต้น (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2530, 2537, 2538, 
2540, 2542a, 2542b) 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมักจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยมีลักษณะการจัด
การศึกษาที่ยืดหยุ่นกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน ในส่วนของการศึกษาชุมชน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะเป็นกลไกในการจัดเนื อหาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้ เนื่องจากเป็น
การจัดหลักสูตรเฉพาะกิจระยะสั น ซึ่งการจัดหลักสูตรในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการจัดหลักสูตรตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างเร่งด่วน จึงไม่จ้าเป็นผ่านการวินิจฉัยจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภายนอก 
ทั งนี เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ รวมทั งการประกอบอาชีพ (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน,์ 2548) 

3.) การศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) 

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การจัดระบบการศึกษาโดยผ่านการเรียนรู้โดย
ธรรมชาติ ประสบการณ์ชีวิต หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสะสมเจตคติ ค่านิยม ทักษะและความรู้ 
โดยการจัดระบบการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวไม่มีหลักสูตร ผู้สอน ชั นเรียน หรือการวัดผลที่ตายตัว 
และไม่มีใบรับรองวิทยฐานะ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 



 38 

การศึกษาตามอัธยาศัยตามทฤษฎีของคูมส์ สอดคล้องกับประเภทของการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่ก้าหนดให้
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ และ
ความและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ รวมทั งแหล่งความรู้
อื่นๆ (Coombs et al., 1973; ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545; อนุรักษ์ ปัญญา
นุวัฒน,์ 2548) 

การศึกษาชุมชนตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน คน ความรู้ และ
ทรัพยากร ซึ่งไม่ถูกจ้ากัดด้วยเวลา สถานที่ เพศ และวัย โดยอาจมีลักษณะส้าคัญ 2 รูปแบบ คือ 1.) 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง โดยการจัดการศึกษาชุมชนตามอัธยาศัยในลักษณะดังกล่าวเป็น
การแก้ปัญหาและลดข้อจ้ากัดภายในชุมชนภายใต้ศักยภาพของชุมชนที่มี โดยการศึกษาชุมชนใน
ลักษณะดังกล่าวมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกหรือคนที่อยู่ภายใต้บริบททาง
วัฒนธรรมในสังคมเดียวกัน ผ่านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ไม่ถูกจ้ากัดด้วยเวลา สถานที่ เพศ 
และวัย โดยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพและ
ปัญหาของชุมชน การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต การสร้างกิจกรรมเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาและแก้ปัญหา และการประเมินกิจกรรม โดยการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองมักจัดขึ นโดย
องค์กรชุมชนและเครือข่าย และ 2.) การจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัด
การศึกษาชุมชนตามอัธยาศัยในลักษณะดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาผ่านการแนะน้าจากหน่วยงาน
ภายนอก ผ่านกระบวนการต่างๆ คือ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผล 
และการร่วมรับประโยชน์  (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ,์ 2543) 

อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ ดังตาราง 

 การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศยั 

โครงสร้าง แน่นอน ไม่แน่นอน ยืดหยุ่น 

ระยะเวลา ยาว สั น ยืดหยุ่น 

วัตถุประสงค ์ เฉพาะ เฉพาะ ยืดหยุ่น 

การรับรองคณุวุฒิ รับรองโดยรัฐ รับรองโดยสถาบัน ยืดหยุ่น 
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การเรียนการสอน สถาบันการศึกษา สถาบัน ยืดหยุ่น 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทย ปรับแกจ้าก (ณัฐติกาญจน์ สี
เหนี่ยง, 2555) 

 3.1.2 การจัดการศึกษาชุมชน 

3.2 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้กระท าการสังคม 

ในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา มาร์เซล เลส์น ให้ความสนใจกับเป้าหมายของการจัด
การศึกษาในฐานะกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละคนผ่าน
พลวัตทางสังคมสามรูปแบบ ทั งนี เพราะแต่ละคนล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางสังคมที่สร้างและ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 

 3.2.1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตซ้ าปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ในแง่ของการสืบทอด รูปแบบของการศึกษาย่อมเป็นไปเพื่อการสืบทอดระบบ (เพื่อรักษาไว้
ซึ่งหน้าที่และความเป็นหลักเป็นฐาน) โดยเมื่อแต่ละคนเข้ามาเป็นนักเรียน หรือผ่านสถาบันอื่นๆ ก็
นับว่าเป็นการเข้าสู่สถาบันที่เป็น "แหล่งบ่มเพาะวัฒนธรรม" การเข้าสู่สถาบัน การสอนการเขียน
เกี่ยวกับการศึกษา การอบรมบุคลากรทางการสอน การมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศประจ้าปี ล้วนมี
ส่วนในการหลอมรวมผู้นั นให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั น เป้าหมายของการขัดเกลาทางสังคม คือ 
การสร้างแรงกดดัน การบีบบังคับ หรือการควบคุมทางสังคม (ในโลกสังคม) ซึ่งอาจน้าไปสู่การหลอม
รวมองค์ประกอบทางวัฒนธรรม (อันได้แก่ ความรู้ วิธีการน้าไปใช้ อุดมคติ คุณค่า บรรทัดฐาน เป็น
ต้น) เข้าด้วยกันตามโครงสร้างสังคมต่างๆ ที่สร้างหรือสอดแทรกสิ่งเหล่านี ขึ นมา 

เมิร์ค (Mirkes, 2007) ได้น้าแนวคิดการจัดการศึกษาของมาร์เซล เลสน์ ไปปรับใช้ใน
กระบวนการสร้างผู้เคลื่อนไหวและผู้กระท้าการทางสังคม  หลักการข้างต้นจึงน้าไปสู่รูปแบบการสอน
แบบกรวยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการผลิตซ ้า (reproduction) ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรากฏ การศึกษาในลักษณะดังกล่าวจะน้าไปสู่การผลิตซ ้าทางสังคม (reproduction sociale) ซึ่ง
เป็นการส่งผ่านมรดกทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ได้แก่ มรดกแห่งการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจึงอยู่ที่ความรู้ ( le savoir) ซึ่งไม่ได้หมายถึง
เพียงแต่การถ่ายทอดเนื อหาสาระ (des contenus) เท่านั น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการถ่ายทอดวิธีการ
คิดเกี่ยวกับเนื อหาสาระเหล่านั นด้วย (des manières de penser ces contenus) เพื่อถ่ายทอด
รูปแบบการคิด ในส่วนของบทบาทผู้เรียนและผู้สอน การศึกษาในรูปแบบดังกล่าวเชื่อว่าความรู้เป็น
กลาง (neutre) และถูกควบคุมโดยผู้ฝึกสอน (detenu par le formateur) ผู้ที่มีความสามารถในการ
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เรียนรู้รูปแบบดังกล่าวจึงมีหน้าที่ในการพรรณนาและเสนอความรู้ ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้สอน (le 
professeur) ซึ่งอุดมด้วยความรู้และอ้านาจ โดยอ้านาจอยู่ในมือของผู้ฝึกสอน (formateur) เท่านั น 
และผู้สอนจะต้องใช้อ้านาจนั นในการควบคุมชั นเรียน วิธีสอนในการเรียนรู้ตามลักษณะดังกล่าวจึงเป็น
รูปแบบดั งเดิม (การสัมมนา การสอนแบบแนวดิ่ง) ซึ่งอาจมีรูปแบบการมีส่วนร่วมและการตื่นตัว
เช่นกัน การประเมินผลจึงเป็นไปตามผู้ฝึกสอน (formateur) ตามความเหมาะสม 

 3.2.2 การจัดการศึกษาเพื่อการปรับตัวทางสังคม 

ในแง่การปรับตัว การศึกษาย่อมเป็นไปเพ่ือการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั งนี  
แต่ละคนอาจจะปรับตัวและปรับสภาพเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต  ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สามารถท้าหน้าที่ใหม่หรือพัฒนากิจกรรมตามที่แต่ละคนสนใจ โดยที่แต่ละคน
ล้วนเป็นผู้เข้าสู่การขัดเกลาทางสังคมด้วยตนเองโดยปราศจากแรงกดดันใดๆ ที่เด่นชัด และเขาได้ท้า
เช่นนั นด้วยตนเอง ซึ่งนี่คือ "การปรับตัวทางสังคมโดยเจตนา” 

เมิร์ค (Mirkes, 2007) ได้น้าแนวคิดการจัดการศึกษาของมาร์เซล เลสน์ ไปปรับใช้ใน
กระบวนการสร้างผู้เคลื่อนไหวและผู้กระท้าการทางสังคม  หลักการข้างต้นจึงน้าไปสู่รูปแบบการสอน
แบบตู้ปลาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการปรับตัว (adaptation) เข้ากับความต้องการในการด้าเนินงานของ
ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปรากฏ การศึกษาในลักษณะดังกล่าวจะน้าไปสู่การ
ปรับตัวทางสังคม (adaptation sociale) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกเพื่อการปรับตัว
เข้ากับความต้องการใหม่ของสังคมโดยการด้าเนินการกับสมาชิกแบบผู้เรียนต่อผู้เรียน ศูนย์กลางของ
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจึงอยู่ที่คน (les personnes) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ส่วนของบทบาทผู้เรียนและผู้สอน การศึกษาในรูปแบบดังกล่าวเชื่อว่าความรู้อยู่ในกลุ่ม (le groupe) 
ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์มีความส้าคัญน้อย ทุกคนล้วนถือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบ
ดังกล่าว ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้ด้าเนินการ (l'animateur)ควบคุมพลวัตกลุ่ม การจัดการชั นเรียนจึง
เป็นการจัดการอย่างมีส่วนร่วม (cogestion) และการจัดการตนเอง (autogestion) ในกลุ่ม วิธีสอน
ในการเรียนรู้ตามลักษณะดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมและการตื่นตัว (พลวัตกลุ่ม การสื่อสาร
เชิงเทคนิก การสร้างสรรค์ การแทรกแซงทางจิตและสังคม)  การประเมินผลจึงเป็นไปตามกลุ่ม 
(groupe) ผ่านการประเมินตนเอง 

 3.2.3 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลังอ านาจ 

ในแง่การผลิต การศึกษาย่อมน้าไปสู่การสร้างอิทธิพลต่อกันและกัน ทั งนี เนื่องจากใน
การปรับสภาพของผู้เรียนและผู้อบรม แต่ละคนล้วนมีประวัติศาสตร์ ปูมหลัง และทรรศนะเกี่ยวกับสิ่ง
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รอบด้าน ดังนั น แต่ละคนจึงมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมผ่านการประเมินข้อสังเกต การ
แทรกแซง ซึ่งจะส่งผลต่อผู้อื่นในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Lesne, 1977)  

เมิร์ค (Mirkes, 2007) ได้น้าแนวคิดการจัดการศึกษาของมาร์เซล เลสน์ ไปปรับใช้ใน
กระบวนการสร้างผู้เคลื่อนไหวและผู้กระท้าการทางสังคม  หลักการข้างต้นจึงน้าไปสู่รูปแบบการสอน
แบบเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการผลิต (production) ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมขึ นใหม่ การศึกษาในลักษณะดังกล่าวจะน้าไปสู่การผลิตทางสังคม (production sociale) ซึ่ง
เป็นการพัฒนาสมาชิกตั งแต่ต้าแหน่งทางสังคม ศักยภาพในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง สถานการณ์
ทางสังคม ผ่านการมีส่วนร่วม ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจึงอยู่ที่การกระท้า
ทางสังคม (agir socialement) เพื่อการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านการฝึกฝน ในส่วนของบทบาทผู้เรียน
และผู้สอน การศึกษาในรูปแบบดังกล่าวเชื่อว่าความรู้จะถูกใช้จริงเมื่อมีการน้าเครื่องมือที่ถูกสร้างไป
ใช้ในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เช่น สังคมศาสตร์) ความรู้จึงเป็นทั งทฤษฎี
และแนวปฏิบัติ (articulation entre pratique et theorie) ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบ
ดังกล่าวคือผู้ที่มีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั นๆ ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้ฝึกสอน ( le 
formateur) ซึ่งมีฐานความรู้เชิงทฤษฎีในการจัดการวิเคราะห์และสร้างความรู้ภายในกลุ่ม การจัดการ
ชั นเรียนจึงต้องเป็นการใช้อ้านาจอย่างเป็นประชาธิปไตย (exercice democratique du pouvoir) 
ที่ขั นอยู่กับการเป็นเจ้าของของผู้เรียนและผู้สอน ในการเริ่มต้นกระบวนการสอนใดๆ จะต้องมีการตั ง
ค้าถามส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตั งอยู่บนพื นฐานกระบวนการฝึกฝน รูปแบบ
การสอนโดยทั่วไปมักเป็นรูปแบบการสอนแบบมีส่วนร่วมและการตื่นตัวโดยมีการน้าพื นฐานทาง
วิชาการมาประกอบด้วย การประเมินผลจึงเป็นไปตามการด้าเนินงาน (l'oeuvre) ผ่านการประเมินผล
กระทบของกิจกรรม 

3.3 พัฒนาการการศึกษาชุมชน 

การศึกษาชุมชน (community education) ถือก้าเนิดขึ นในศตวรรษที่ 19 จากอิทธิพล
การศึกษาแบบก้าวหน้า (progressive education) ตามหลักปรัชญาพิพัฒนนิยม (progressivism) 
ภายใต้การน้าทิศทางโดยจอห์น ดิวอี ที่ให้ส้าคัญกับโรงเรียนอิสรภาพ (free school) ชั นเรียนเปิด 
(open classroom) และโรงเรียนสังคม (society school) (Kauffman, 1975) หลักการดังกล่าวเป็น
ที่แพร่หลายในช่วงปี ค.ศ.1930 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิชาร์ลส์ สตวร์ท มอตท์ ที่มีวิสัยทัศน์ว่า
โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งทุกคนสามารถมารวมตัวกันเพื่อพยายามแก้ปัญหาที่น้าไปสู่ความวิตกกังวลและ
ความสิ นหวังภายใต้ความกดดัน อย่างไรก็ดี การด้าเนินการบริการชุมชนเริ่มสมบูรณ์ภายหลัง
สงครามโลกครั งที่ 2 โดยเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใน
กลุ่มชุมชน กิจกรรมชุมชน และการระดมทุน (Bottrell, 1947) ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในวิทยาลัย
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ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะ และการร่วมมือกับองค์กรภายในชุมชน 
(Kauffman, 1975) 

การศึกษาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน (community-based 
education) หรือการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน (community learning and development) ล้วนมี
รากฐานมาจากการศึกษาชุมชน (community education) ทั งสิ น 

3.3.1 พัฒนาการการศึกษาชุมชนในสหรฐัอเมริกา 

การศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน (community-based education) มีรากฐานจากการ
จัดตั งวิทยาลัยชุมชน (community college) ในช่วงปี ค.ศ.1930  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา (junior 
college) ด้าเนินการจัดการศึกษาตามปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม รวมทั งได้รับเงินบริจาคเพื่อการ
พัฒนา (land-grant universities) เพื่อสร้างแรงผลักดันที่ดีในชุมชน อิทธิพลการจัดการศึกษาโดยมี
ชุมชนเป็นฐานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ได้แก่ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย การศึกษา
ต่อและการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น รวมทั งหน่วยงานบริการการศึกษาชุมชนในวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น 
โดยหลักการของหน่วยงานบริการการศึกษาชุมชนในวิทยาลัยชุมชนตั งอยู่บนรากฐานทางความคิดที่
เชื่อว่า ควรมีการจัดบริการการศึกษาแก่คนและชุมชนในท้องถิ่นโดยไม่จ้าเป็นต้องปฏิบัติตามรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบดั งเดิม (Myran, 1978) แนวคิดดังกล่าวน้าไปสู่แนวคิดเรื่องการบริการการศึกษา 
(educational service) ในช่วงปี ค.ศ.1960 มีความส้าคัญต่อการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
(community-based education) ในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมี 
“วิทยาลัยชุมชนโดยมีชุมชนเป็นฐาน” (community-based community college) ผ่านการจัด
การศึกษาชุมชน (community education)  เพื่อตอบรับกับบทบาทใหม่ของการบริการการศึกษา
ในช่วงปี ค.ศ.1970  บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่วิทยาลัย
ชุมชนจัดการศึกษาเพียงแต่ในระดับสองชั นปีแรกของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนยังจัดหลักสูตรอาชีพต่างๆ ให้แก่นักศึกษานอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อให้แก่ผู้ใหญ่อีกด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดังกล่าวส่งผล
ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นศูนย์กลางของชีวิตในชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เวลานั น เนื่องจากเป็น
การตอบสนองความต้องการทางการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่แตกต่างกันผ่านวิธีการสอน
และรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาทั งคนและชุมชน (Gollattscheck, 1975, 1976) 

3.3.2 พัฒนาการการศึกษาชุมชนในสหราชอาณาจักร 

การเรียนรู้และพัฒนาชุมชน (community learning and development) มีรากฐาน
จากการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในยุโรป โดยคณะท้างานการศึกษาผู้ใหญ่ (Committee of Inquiry into 
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Adult Education) ได้ถูกจัดตั งขึ นในช่วงป ี1970 ในสก๊อตแลนด์เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะแก่เลขาธิการ
รัฐแห่งสกอตแลนด์ โดยหน่วยงานดังกล่าวมีอ้านาจหน้าที่รายงานสภาพการด้าเนินงานในปัจจุบันและ
น้าเสนอทิศทางการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบไม่ใช่อาชีวศึกษา จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะท้างานจึง
จัดท้ารายงานอเลกซานเดอร์เพื่อก้าหนดข้อเสนอแนะต่างๆ โดยรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สังคม
ในขณะนั นก้าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยชายวัยท้างานมีความเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวงทางอุดมการณ์
ผ่านสื่อสาธารณะและการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 ดังนั น การศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือที่ส้าคัญในการสร้างศักยภาพของคนวัยท้างานเพื่อการด้ารงชีวิตในฐานะพลเมืองที่สามารถ
ดูแลตนเองและยืนหยัดต่อแรงกดดันทางการเมืองได้  โดยการศึกษาในระบบโรงเรียนในขณะนั น
ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้โดยเป็นที่น่าพอใจแล้ว แต่ยังมีช่องว่างระหว่างกลุ่มที่เกิดในภาวะ
หลังสงครามและกลุ่มนักเรียนปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว จึงมีการให้ความส้าคัญกับ “ความเป็น
ปัจเจก” เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การเติบโตทางเทคโนโลยี การสูญเสียความเป็นมนุษย์ใน
ที่ท้างาน และอิทธิพลของสื่อสาธารณะ ซึ่งอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงในสังคมประชาธิปไตยใน
ขณะนั น คือ การให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาขั นพื นฐาน รวมทั งความ
จ้าเป็นในการให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้มีส่วนร่วมกลุ่มเดิมๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยรายงานฉบับ
ดังกล่าวให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ชุมชน โดยการแทรกแซงผู้จัดการ
ศึกษาผู้ใหญ่และการพัฒนาวิธีการให้ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะผู้เรียน เนื่องจากแต่เดิมการศึกษาผู้ใหญ่
เปรียบเสมือนวิชาการใช้เวลาว่าง โดยเพิ่มเติมแนวคิดเรื่อง “ชุมชน” และ “การมีส่วนร่วมของ
เยาวชน” (อันเป็นผลจากรายงานอัลเบมาร์ล) (Alexander, 1975) 

ในระยะต่อมา การศึกษาชุมชนเปลี่ยนสถานะจาก “การบริการสังคม” (service) เป็น 
“เทคนิค” (technique) อันเป็นผลจากรายงานออสเลอร์ ทั งนี เนื่องจากการมองการศึกษาชุมชนว่า
เป็นการบริการสังคมซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนข้างต้นก่อให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมาก 
ในปี 1988 คณะท้างานภายใต้การน้าของโดกลาส ออสเลอร์ จัดท้ารายงานในการมีส่วนร่วมกับสภา
การปกครองส่วนท้องถิ่นสกอตแลนด์เพื่อจัดท้ายุทธศาสตร์การจัดล้าดับความส้าคัญของรัฐบาล 
(government priorities) โดยให้ความส้าคัญกับบทบาทของการศึกษาชุมชนในส่วนท้องถิ่น อย่างไร
ก็ดี รายงานออสเลอร์ที่จัดท้าภายใต้ระยะเวลาที่จ้ากัดไม่ได้รับความสนใจเท่ารายงานอเลกซานเดอร์  
(Mcconnell, 1997) โดยสาระส้าคัญของรายงานออสเลอร์ คือ การให้ความส้าคัญกับ “การใช้
ระเบียบวิธีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพในบริบทชุมชน” โดยรายงานออส
เลอร์น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาชุมชน ดังที่ปรากฏในค้าแถลงนโยบายของรัฐบาล
สกอตแลนด์ ในหัวข้อ “การท้างานและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง” (Working and 
Learning together to Build Stronger Communities: WALT) ในปี 2004 ซึ่งการศึกษาชุมชน



 44 

จากนโยบายดังกล่าวไม่ได้มีบทบาทในฐานะ “บริการ” หรือ “วิธีการ” อีกต่อไป แต่เป็น “ล้าดับ
ความส้าคัญ” (priorities) ในการด้าเนินงาน นอกจากนี  นโยบายดังกล่าวยังเปลี่ยนการศึกษาชุมชน 
(community education: CE) ในรู ปแบบใหม่ภาย ใต้ ชื่ อ  “การ เรี ยนรู้ และพัฒนาชุมชน” 
(Community Learning and Development: CLD) เพื่อตอบสนองต่อความส้าเร็จภายใต้ศาสตร์
แห่งการพัฒนาชุมชนและการศึกษาชุมชน(Scottish Executive, 2004) 

นักวิชาการได้เสนอเป้าหมายการจัดการศึกษาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทรรศนะของนักพัฒนามี
ผลอย่างมากต่อการระบุเป้าหมายการจัดการศึกษาชุมชนที่มีปะสิทธิภาพ อลัน โรเจอร์ (Rogers, 
1994) ได้จ้าแนกทรรศนะของนักพัฒนาต่อการศึกษาชุมชนออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบน้าเข้า 
(input model) และรูปแบบการกระท้าด้วยตนเอง (self-action model) โดยทรรศนะของนักพัฒนา
ที่มองการศึกษาชุมชนในรูปแบบน้าเข้าจะมองว่าชุมชนมีความขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ 
ท้าให้ชุมชนไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ นในชุมชน โดยผู้น้าการพัฒนาเป็นผู้จัดกระท้าและ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ท้าให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ถูกกระท้าเท่านั น ซึ่งน้าไปสู่รูปแบบของ
กระบวนการพัฒนาที่เน้นการน้าเข้าความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และยังต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือ
อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ทรรศนะของนักพัฒนาที่มองการศึกษาชุมชนในรูปแบบการกระท้าด้วยตนเอง
จะมองว่าชุมชนอุดมไปด้วยทรัพยากร จึงให้ความส้าคัญกับสถานการณ์และภูมิปัญญาของชุมชน โดย
ผู้น้าการพัฒนามีบทบาทในการกระตุ้น ส่งเสริม ให้ค้าแนะน้า อ้านวยความสะดวกให้แก่การ
ด้าเนินการของชุมชนเท่านั น ท้าให้กระบวนการพัฒนาเป็นการช่วยเหลือตนเองของชุมชน ทั งในแง่
การกระท้า การเรียนรู้ และการตัดสินใจ ท้าให้มีอิสรภาพเป็นผลพวงของการพัฒนา ดังตาราง 
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 รูปแบบน าเข้า (input model) รูปแบบการกระท าด้วยตนเอง 

(self-action model) 

ทรรศนะต่อชุมชน ชุมชนมีความขาดแคลน ชุมชนอุดมด้วยทรัพยากร 

ทรรศนะต่อ

สถานการณ์ชมุชน 

ชุมชนมีความไม่พอใจต่อ

สถานการณ ์

ชุมชนมีคุณค่าและภูมิปัญญาใน

การรับมือกับสถานการณ ์

บทบาทของผู้น าการ

พัฒนา 

ผู้จัดกระท้าและสนับสนุนการ

พัฒนา 

ผู้กระตุ้น ส่งเสริม ใหค้้าแนะน้า 

และอ้านวยความสะดวก 

บทบาทของ

ประชาชน 

ประชาชนเป็นผู้ถูกกระท้า ประชาชนเป็นผู้กระท้า 

กระบวนการพัฒนา น้าเข้าความช่วยเหลือ ช่วยเหลือตนเอง 

ผลพวงของการ

พัฒนา 

การพึ่งพิง การมีอิสรภาพ 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบทรรศนะในการจัดการศึกษาชุมชน ปรับแก้จาก (Rogers, 1994) 

ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, 2543) ได้เสนอกลไกการศึกษาชุมชนเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติผ่านสถาบัน โดยเงื่อนไขในการใช้กลไกดังกล่าว คือ ลักษณะของปัญหา
จะต้องมีความกว้างขวางเกินกว่าที่ชุมชนจะสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ในขณะที่สถาบันที่ด้าเนิน
การศึกษาชุมชนจะต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากหากเป้าหมายในการ
พัฒนาชุมชนไม่ได้เป็นไปเพื่อการพัฒนาชุมชนที่แท้จริง ย่อมน้าไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาดังที่อลัน โร
เจอร์ได้อธิบายไว้แล้วตามหลักการศึกษาชุมชนแบบปัจจัยน้าเข้า (input model) นอกจากนี  ผู้น้า
ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการประสานงานและเป็นตัวแทนของชาวบ้านและสถาบันในการ
ด้าเนินการศึกษาชุมชน โดยการมีจิตส้านึกร่วม ค่านิยม และปัจจัยพื นฐานอื่นๆ จะเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ
ในความส้าเร็จของการศึกษาชุมชน แนวคิดและหลักการที่ส้าคัญในการศึกษาชุมชนเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติผ่านสถาบัน คือ การส่งเสริมการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้และทักษะเฉพาะในการแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายของสถาบันที่จัดโครงการศึกษาชุมชนนั น 
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 จากหลักการข้างต้น การจัดการศึกษาชุมชนจึงถูกก้าหนดจากขอบเขตและภารกิจของ
หน่วยงานที่ด้าเนินโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยกระบวนการจัดการศึกษา
เริ่มต้นจากการรับรู้สภาพที่เป็นจริงของชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ นได้จากการส้ารวจชุมชน
และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ กระบวนการต่อไปในการจัดการศึกษาชุมชน 
คือ การสร้างความตระหนักถึงปัญหา ซึ่งจะเกิดขึ นได้โดยการชี แจงของสถาบัน โดยมีการแสดงความ
คิดเห็นจากชุมชน เพื่อสร้างฉันทามติในชุมชนและความชอบธรรมให้แก่สถาบัน การศึกษาอบรม เป็น
อีกหนึ่งกระบวนการศึกษาชุมชนซึ่งเกิดขึ นผ่านการจัดท้าหลักสูตร ชุดความรู้ และกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการต่อมาในการศึกษาชุมชน ซึ่งตั งอยู่บนฐาน
ของความชอบธรรมและความส้าเร็จของหน่วยงานเป็นหลัก โดยมีความเห็นของชุมชนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ในขั นสุดท้าย การกระท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ นได้จากการก้ากับ
ดูแลของสถาบันเพื่อให้การด้าเนินการและการติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบ (ชัยยศ อิ่ม
สุวรรณ์, 2543) 

ในการนี  อลัน โรเจอร์ เสนอว่าการศึกษาชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั นตอน ได้แก่ 
ขั นตอนการรับรู้สภาพที่เป็นจริงของชุมชน ขั นตอนการสร้างความตระหนัก ขั นตอนของการให้
การศึกษาอบรม ขั นตอนของการตัดสินใจ และขั นตอนของการกระท้า ซึ่งมีลักษณะ ดังนี : 

1.) ขั นตอนการรับรู้สภาพที่เป็นจริงของชุมชน เป็นขั นตอนแรกในการเข้าใจสภาพและปัญหา
ของชุมชนอย่างแท้จริงผ่านการส้ารวจสภาพความเป็นจริงของชุมชน ซึ่งสภาพความเป็นจริงของชุมชน
ย่อมน้าไปสู่การด้าเนินการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทั งนี เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของชุมชนมีความ
แตกต่างกัน จึงท้าให้มีทุนและทรัพยากร รวมทั งความต้องการของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน นอกจากนี  
การส้ารวจสภาพความเป็นจริงยังมีผลต่อความส้าเร็จของการพัฒนาอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.) ขั นตอนการสร้างความตระหนัก เป็นขั นตอนในการพัฒนาการรับรู้ของชุมชนต่อสิ่งที่
ปรากฏอยู่ในชุมชน ทั งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งการสร้างความตระหนัก
นั นไม่ใช่เพียงแค่การบรรยายให้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเข้าใจถึงสิ่งที่ปรากฎเท่านั น แต่ยังต้อง
กระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมตื่นตัวและรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจกระท้าผ่าน
การพบปะและพูดคุยกับคนในชุมชน ซึ่งในบางครั งชุมชนก็ตื่นตัวและรับทราบสภาพความเป็นจริงอยู่
แล้ว เนื่องจากได้เห็นปัญหาอยู่ตลอดเวลา 

3.) ขั นตอนของการให้การศึกษาอบรม เป็นขั นตอนในการจัดการเรียนรู้และสร้างทักษะให้แก่
ชุมชนเพื่อด้าเนินการพัฒนาผ่านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยม โดยการเรียนรู้อาจปรากฏใน
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รูปแบบโปรแกรมต่างๆ ในการส่งเสริมการรู้หนังสือและการคิดค้านวณ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการใน
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้  

4.) ขั นตอนของการตัดสินใจ เป็นขั นตอนที่ผู้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาและควบคุมการเปลี่ยนแปลง โดยผู้มีส่วนร่วมจะเลือกวิธีการต่างๆ  ในการ
แก้ปัญหาและสร้างฉันทามติภายในชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อการศึกษา
อบรมมีประสิทธิภาพ 

5.) ขั นตอนของการกระท้า เป็นขั นตอนที่กลุ่มเป้าหมายน้าผลการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ โดย
การกระท้าในขั นตอนนี มักเป็นทั งกระบวนการและเป้าหมายของการพัฒนา (Rogers, 1994)  

อย่างไรก็ดี การด้าเนินการศึกษาชุมชนตามขั นตอนดังกล่าวมากแตกต่างกันไป เช่น การ
ด้าเนินการแบบราชการ (bureaucratic route) มักจะข้ามขั นตอนการสร้างความตระหนักและการให้
การศึกษาอบรมไปสู่การตัดสินใจและการกระท้า ในขณะที่การด้าเนินการแบบนักวิชาการ 
(technocratic route) มักจะข้ามขั นตอนการสร้างความตระหนักไปสู่การให้การศึกษาอบรมเพื่อ
น้าไปสู่การกระท้า ในขณะที่การด้าเนินการแบบมุ่งการกระท้า (direct action route) มักจะข้าม
ขั นตอนการศกึษาอบรมไปสู่การกระท้าโดยตรง (Rogers, 1994) 

3.3.3 พัฒนาการการศึกษาชุมชนในประเทศไทย 

การศึกษาชุมชนมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละนโยบายของประเทศไทย โดย
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535 กล่าวถึงการศึกษาชุมชนว่า เป็นการศึกษาลักษณะกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม 
และโอกาสของตนเอง โดยศึกษาผ่านบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ซึ่งอาจมีการกระตุ้นจากองค์กรภาครัฐ นักพัฒนา ผู้น้าชุมชน ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่
สมาชิกของชุมชนเองก็ตาม โดยการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ นได้ผ่านการรวมตัวกันภายใน
ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมทั งแสวงหาทางเลือกการแก้ไขปัญหาจากชุมชนอื่นๆ ที่
ประสบความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท้าให้ชุมชนเข้มแข็ง (คม
พล สุวรรณกูฎ, 2544) ในขณะที่การศึกษาชุมชนตามทรรศนะของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง 
การศึกษาเพื่อการตอบสนองความต้องการของชุมชน กระบวนการดังกล่าวเป็นการกระจายเรียนรู้
ออกจาก "สถานศึกษา" ไปสู่ "ชุมชน" ซึ่งจะน้าไปสู่การสะสมองค์ความรู้ โดยสถานศึกษาจะเป็นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งจะน้าไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา (นันทนุช สังวาลย์, 2546) 
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การศึกษาในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในอดีต สถาบันศาสนาและครอบครัวมีบทบาทส้าคัญในการอบรม
สมาชิกทั งการเล่าเรียนในบ้าน วัด หรือวัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีบทบาทที่ส้าคัญในการอบรม
สมาชิกตามแนวประเพณีนิยม จนกระทั่งการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นรัฐชาติ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนจ้าเป็นต้องลด
บทบาทในการอบรมสมาชิกลง แต่อย่างไรก็ดี ชุมชนยังคงมีบทบาทในการอบรมสมาชิกอยู่เช่นกัน โดย
ไม่เคยพบว่ามีกฎหมายทางการศึกษาในประเทศไทยฉบับใดที่ห้ามหรือยกเลิกการศึกษาชุมชนแม้แต่
ฉบับเดียว (วิชิต นันทสวรรณ และ จ้านงค์ แรกพินิจ, 2541) จนกระทั่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ.2464 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้าไปสู่การผูกขาดการศึกษาโดยรัฐในประเทศไทย โดย
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก้าหนดให้รัฐมีบทบาทในการควบคุมการจัดการศึกษาและมุ่งจัดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตก้าลังคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้าให้ชุมชนต้องลดบทบาทในการอบรมสมาชิกไปมากกว่าแต่ก่อน รวมทั งยังท้าให้ความ
หลากหลายทางองค์ความรู้ลดลง ท้าให้กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ นไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ
ต้องการของชุมชน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั งยังเกิดปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับความเดือดร้อนและการท้ามาหากิน รวมทั งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ชนบทในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังคงมีบทบาทที่ส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาชุมชนใน
ประเทศไทย โดยในช่วงสงครามโลกครั งที่สอง ประเทศไทยพยายามเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในตลาดโลกตามกระแสการพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย (modernization) การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวน้าไปสู่การจัดการศึกษาผู้ ใหญ่ โดยมีจุดเน้นในการจัดมูลสารศึกษา (fundamental 
education) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ที่พ้นวัยเรียนตามการศึกษาในระบบโรงเรียนสามารถเข้าใจถึง
สิ่งแวดล้อมและระดมทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละชุมชน โดย
การศึกษาในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการศึกษาชุมชนในด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือแก้ไขปัญหา  อีกทั งยังเป็น
การเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการด้ารงชีวิตให้แก่ประชาชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชน โดยแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนน้าไปสู่การจัดตั งโรงเรียนชุมชนในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล และการจัดตั งวิทยาลัยชุมชนตั งแต่ปี พ.ศ.2515 ที่ยังคงด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2533, 2538; อุ่นตา นพคุณ, 2530) อาจ
กล่าวได้ว่า การศึกษาชุมชนในประเทศไทยนั นมีพื นฐานมาจากการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาครัฐมี
บทบาทในการจัดการศึกษาชุมชนมีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั งแต่ช่วงสงครามโลก
ครั งที่สองเป็นต้นมา ซึ่งน้าไปสู่การจัดตั งโรงเรียนชุมชนและวิทยาลัยชุมชนในระบบโรงเรียนในเวลา
ต่อมา 
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แผนแม่บทการศึกษาของประเทศไทยส่งผลต่อการด้าเนินการศึกษาชุมชนเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติอย่างมาก โดยในระยะเริ่มต้น (จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 1-4 ตั งแต่ พ.ศ.2504-2524) ประเทศไทยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจเพื่อ
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ประเทศเป็นหลัก ดังนั น การศึกษาในระยะแรกจึงเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่มิติการพัฒนาคนมีความส้าคัญด้อยลงมา  จนกระทั่งต่อมา (จากแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5-7 ตั งแต่ พ.ศ.2525-2539) การพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลให้คุณภาพ
ประชาชนตกต่้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม ส่งผลให้การศึกษาด้อยความส้าคัญลง จาก
เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาในระยะเวลาต่อมา (ฉบับที่ 8-10 ตั งแต่ พ.ศ.2540-
ปัจจุบัน) จ้าเป็นต้องพิจารณาทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมด้วย แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 เป็นแผน
แม่บทที่ก้าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยแผนแม่บททั งสอง
ล้วนด้าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการด้าเนินการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คน” 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยการพัฒนาตามกระบวนการดังกล่าวจะต้องมี “ดุลยภาพ” ทั งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม จากหลักการดังกล่าว ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 9  (2545-2551) และฉบับที่ 10  (2552- 2559) จึงล้วนมีทรรศนะทางการศึกษาไป
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม  คิดเป็นท้าเป็น    พึ่งตนเองได้   รวมทั งสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้    สรรค์สร้างสังคมที่
สงบสุข   มีความรัก   ความเอื ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีความรอบรู้  มี
ความสามารถที่เป็นสากล  ด้ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั นตอนหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
มีประกอบด้วยขั นตอนต่างๆ ดังนี   

ขั นตอนที่ 1 การวิเคราะหศ์ักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

ขั นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

ขั นตอนที่ 3 การน้าเสนอแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมอืภัยพิบัติซ้ าซอ้น 

การด้าเนินการวิจัยในขั นตอนดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยพื นที่ที่ศึกษา
ครอบคลุมพื นที่ 3 ส่วน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนครปฐม 

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั นตอนดังกล่าว ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth 
interview) การศึกษาเอกสาร และการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนชุมชนในการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อน  

1.1.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย 

แบบสัมภาษณ์ในการสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับทุนชุมชนในการรับมือ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื อหาทั งหมด 3 ส่วนโดยครอบคลุมถึงทุนกายภาพ 
ทุนมนุษย์ และทุนสังคม ซึ่งสร้างขึ นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าว 

1.1.2 ผู้ให้ข้อมูล 

โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในชุมชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

1. คณะกรรมการน ้าชุมชน จ้านวนพื นที่ละ 2 คน เพื่อศึกษาทุนกายภาพของ
ชุมชน โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
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2. กลุ่มเกษตรกรชุมชน จ้านวนพื นที่ละ 2 คน เพื่อศึกษาทุนมนุษย์ของชุมชน 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

3. กลุ่มวิสาหกจิชุมชน จ้านวนพื นที่ละ 2 คน เพื่อศึกษาทุนสังคมของชุมชน 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

1.2 การตรวจสอบข้อมลู 

ในขั นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ ผ่านการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี : 

1.2.1 การศึกษาเอกสาร 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสารสนเทศใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุนสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ในการศึกษา โดยพิจารณา
แหล่งที่มา ความน่าเชื่อถือ ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ โดยศึกษาจากเอกสาร 3 
ประเภท ดังนี : 

1.  เอกสารราชการจากหน่วยงานภายในระดับท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. เอกสารจากผู้มีส่วนได้เสียในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนการด้าเนินงาน
โครงการ เอกสารในการเผยแพร่ และกฤตภาคข่าว 

3. เอกสารและบันทึกภายในชุมชน ประกอบด้วย เอกสารการน้าเสนอของชุมชน 
ประกอบด้วย เอกสารอิเล็กโทรนิกส์ โปสเตอร์ และบันทึก เป็นต้น  

1.2.2 การสังเกต 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตกิจกรรมต่างๆ ใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุนสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ในการศึกษา โดยศึกษาจาก
วิธีการสังเกต 2 วิธี ดังนี  

1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนด้าเนินการ
โดยปกติ เช่น กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมทางการจัดการน ้า และ
กิจกรรมการรวมกลุ่ม 
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2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนไม่ได้
ด้าเนินการโดยปกติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการบรรยายให้แก่
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

1.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ความเห็นของสมาชิก
ชุมชนที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเนื อหาสาระต่างๆ ดังนี  

1. การจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน 

2. ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

3. เครือข่ายชุมชน 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในขั นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน  

1. การจ้าแนกชนิดข้อมูล โดยจ้าแนกทุนชุมชนออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุนสังคม 

2. การเปรียบเทียบข้อมูล โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมระหว่าง
ชุมชนใน 3 พื นที่ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนครปฐม 

3. การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการรับมือภัยพิบัติโดย
พิจารณาจากรูปแบบโครงสร้างอ้านาจของแต่ละชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
การด้าเนินการวิจัยในขั นตอนดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยพื นที่ที่ศึกษาครอบคลุม

พื นที่ 3 ส่วน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนครปฐม 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั นตอนดังกล่าว ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (group 
interview) การศึกษาเอกสาร และการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

2.1.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์ในการสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับทุนชุมชนในการรับมือ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื อหาทั งหมด 3 ส่วนโดยครอบคลุมถึง การสร้าง
ความเข้าใจ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การน้าไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งสร้างขึ นจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 

2.1.2 ผู้ให้ข้อมูล 

โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในชุมชน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชน จ้านวนพื นที่ละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
คณะกรรมการจัดการน ้าชุมชน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรชุมชน และผู้แทน
กลุ่มบริหารการเงินเพื่อการเกษตรชุมชน 

2. ผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐภายในชุมชน จ้านวนพื นที่ละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ด้าเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้
เสียในระดับชาติ ซึ่งรวมทั งก้านันและผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วน
ต้าบล 

2.2 การตรวจสอบข้อมลู 

 ในขั นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าดา้นวิธีการ ผ่านการสังเกต 
การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี : 

 2.2.1 การศึกษาเอกสารและสารสนเทศ 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสารสนเทศใน 4 ด้าน 
โดยครอบคลุมถึง การสร้างความเข้าใจ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การน้าไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผล ซึ่งสร้างขึ นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวในพื นที่ใน
การศึกษา โดยพิจารณาแหล่งที่มา ความน่าเชื่อถือ ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ โดย
ศึกษาจากเอกสาร 3 ประเภท ดังนี : 

1.  เ อ กส า ร ร า ช ก า ร จ ากหน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ป ร ะกอบด้ ว ย 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. เอกสารจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกชุมชน ประกอบด้วย แผนการ
ด้าเนินงานโครงการ เอกสารในการเผยแพร่ และกฤตภาคข่าว 
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3. เอกสารและบันทึกภายในชุมชน ประกอบด้วย เอกสารการน้าเสนอของ
ชุมชน ประกอบด้วย เอกสารอิเล็กโทรนิกส์ โปสเตอร์ และบันทึก เป็น
ต้น 

  2.2.2 การสังเกต 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตกิจกรรมต่างๆ ใน 3 
ด้าน ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การน้าไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผล ซึ่งสร้างขึ นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ที่
เกี่ยวข้องกับพื นที่ในการศึกษา โดยศึกษาจากวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาจากการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การบริหารจัดการโครงการ 
รวมทั งการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกชุมชน 

 2.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิสัยทัศน์ร่วมของของผู้มี
ส่วนได้เสียภายในชุมชน ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
เนื อหาสาระต่างๆ ดังนี  

1. การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ 

2. การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

3. ผลส้าเร็จ 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในขั นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน  

1. การจ้าแนกชนิดข้อมูล โดยจ้าแนกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 4 
ส่วน ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การน้าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งสร้าง 

2. การเปรียบเทียบข้อมูล โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียระหว่างชุมชนใน 3 พื นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ
นครปฐม 

3. การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดยสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียจากข้อมูลของแต่ละชุมชน  
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ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อนผ่านการมีส่วน
ร่วมของผู้มสี่วนได้เสยี 

การด้าเนินการวิจัยในขั นตอนดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยพื นที่ที่ศึกษาครอบคลุม
พื นที่ 3 ส่วน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนครปฐม 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั นตอนดังกล่าว ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร 
และการสังเกต เพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย  

แบบสัมภาษณใ์นการสอบถามผู้ใหข้้อมูลหลกัเกี่ยวกับทุนชุมชนในการรับมือ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื อหาทั งหมด 3 ส่วนโดยครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล 

3.1.2 ผู้ให้ข้อมูล 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพบิัติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือภัยพิบัติด้านอุทกภัย 2 ท่าน 

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือภัยพิบัติตามแนวพระราชด้าริ 2 ท่าน 

3.2 การตรวจสอบข้อมลู 

 ในขั นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าดา้นวิธีการ ผ่านการสังเกต 
การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี : 

 3.2.1 การศึกษาเอกสารและสารสนเทศ 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสารสนเทศใน 3 ด้าน 
โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล โดย
พิจารณาแหล่งที่มา ความน่าเชื่อถือ ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ 

 3.2.2 การสังเกต 

ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตกิจกรรมต่างๆ ใน 3 
ด้าน โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล 
ซึ่งสร้างขึ นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ใน
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การศึกษา โดยศึกษาจากวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ ในการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย 

 3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ขั นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียภายในชุมชนจ้านวน 3 คน ในแต่ละชมุชน ที่มีต่อร่างแนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี : 

  1. วัตถุประสงค์ 

  2. การจัดประสบการณ์เรียนรู ้

  3. การประเมินผล 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในขั นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย โดย
สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 

งานวิจัยเรื่อง "แนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย" ให้ความส้าคญักับการรับมอืภัยพิบัติผ่านการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน ในการนี  ผู้วิจัย
จึงมุ่งวิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี : 

1. ทุนชุมชน หมายถึง การตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับมือภัยพิบัติในชุมชน 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การจัดการทรัพยากรน ้า และเครือข่ายชุมชน   

2. ศักยภาพทนุชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง ศักยภาพของทุนชุมชนในการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง ความสามารถในการน้าทนุชุมชนมาใช้ในการป้องกันภัยพิบัติและการ
บรรเทาภัยพิบัติ  

โดยศึกษาใน 3 พื นที่ ประกอบด้วย 

1. ชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพื นที่ภายใต้การ
จัดการน ้าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมลีักษณะการเกษตรแบบพืชไร่ 

2. ชุมชนคลองรังสิต ต.บึงช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นพื นที่ภายใต้การจัดการ
โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบพืชสวน 

2. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลาดิน อ.ศาลายา จ.นครปฐม เป็นพื นที่ภายใต้การจัดการ
โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกเพื่อระบายน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเล ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบ
นาโดยมีรายละเอียดดังนี  

1. ศักยภาพทนุชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนบึงช าอ้อ 

1.1 ทุนชุมชน: ชุมชนบึงช าอ้อ 

 ชุมชนบึงช้าอ้อมีทุนชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เครือข่ายชุมชน และความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรที่เอื อต่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี : 

1.1.1 การจัดการทรัพยากรน้ า 
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ชุมชนบึงช้าอ้อมีทุนด้านการจัดการทรัพยากรน ้าเนื่องจากชุมชน
ดังกล่าวมีระบบชลประทานที่มีระเบียบ ดังที่ อักษร น้อยสว่าง ได้อธิบายว่า:  

"เอำน ้ำจำกคลองระพีพัฒน์ จริงๆ แล้วนะระบบชลประทำนของที่นี่
ตั งแต่คลอง 1 ยันคลอง 14 มันเป็นระบบชลประทำนที่มีระเบียบ ก็มี
คลองส่งน ้ำ คลองระบำยน ้ำ ตำมที่ท่ำนรัชกำลที่ 5 ท่ำนท้ำมำแหละ ก็
คลองระพีพัฒน์ก็จะรับน ้ำมำจำกเขื่อนป่ำสัก ของผมที่จำกคลอง 7 
คลอง 8 คลอง 9 คลอง 10 ผมจะรับน ้ำจำกระพีพัฒน์ั่งงตก แล้วั่งงออก
ก็จะไปคลอง 13 ด้ำนนู้น ไปทำงหนองจำก คลองระพีพัฒน์จะเป็นคลอง
ส่งน ้ำ แต่คลองของชุมชนเนี่ยก็เหมือนคลองหน้ำ อบต. เป็นคลองซอย 
เอำน ้ำจำกคลอง 9 ไปเชื่อมคลองส่งน ้ำเรียกว่ำ L2 แล้วทำงคลอง 8 ก็จะ
มีมำเชื่อมที่ L2 อีก จะโยงกันไปหมด แล้วเอำมำเก็บในร่องสวนบ้ำง บ่อ
บ้ำง"  

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 

ระบบชลประทานที่มีระเบียบของชุมชน เกิดขึ นเนื่องจากโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ในอดีต ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาทุ่งรังสิต 2) โครงการชลประทานป่าสักใต้ และ 3) 
โครงการเจ้าพระยาใหญ่ 

1) โครงการพัฒนาทุ่งรังสิต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 สมัยนั นได้ทรงด้าริให้ท้าโครงการพัฒนาทุ่งรังสิต โดยพระองค์ทรงพระ
กรุณาอนุญาตให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 
ในรัชกาลที่ 5 ขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์  จัดระบบคลองชลประทานคู่กับถนนเลียบ
คลอง ถึงคลอง 33 เพื่อการเกษตรในปี พ.ศ.2432  โครงการพัฒนาทุ่งรังสิต
ประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ ได้แก่ โครงการขุดคลองสายใหญ่เพื่อเชื่อมต่อแม่น ้า
เจ้าพระยาและแม่น ้านครนายก ระบบคลองซอยเชื่อมต่อถึงกัน และระบบประตู
ระบายน ้าเพื่อการควบคุมและกักเก็บน ้าเพื่อการเกษตรตามหลักการชลประทานแบบ
รับน ้านอง (inundation irrigation) แต่เนื่องจากระบบชลประทานในเวลาดังกล่าวยัง
ไม่สมบูรณ์จึงท้าให้คลองตื นเขินและสภาพน ้าเปรี ยว รัฐบาลจึงว่าจ้างนายเย โฮมาน 
วาน เดอร์ ไฮเด (J Homan van der Heide) จากประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อวาง
รูปแบบการจัดการน ้าขึ นดังที่ปรากฎในรายงานโครงการทดน ้าไขน ้าส้าหรับเขตที่ราบ
แห่งลาดแม่น ้าเจ้าพระยาตอนใต้ (General Report on Irrigation and Drainage in 
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the Lower Menam Valley)   ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้จัดท้าระบบการทดน ้าใช้ในที่ดิน 
( irrigation) และการไขน ้ า  (drainage) แต่ เนื่ องจากต้องใช้ งบประมาณมาก 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด้าริให้จัดตั งกรมคลอง สังกัด
กระทรวงเกษตราธิการขึ นในปี พ.ศ.2446 เพื่อการคมนาคมและการชลประทานขึ น
เพื่อด้าเนินการตามข้อเสนอแนะภายหลัง 

2) โครงการชลประทานป่าสักใต้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ในสมัยนั นเกิดภาวะภัยแล้งขึ นระหว่างปี พ.ศ.2454-2456 จึงมีการพัฒนา
ระบบชลประทานขึ น โดยเซอร์โทมัส วอร์ด (Sir Thomas Ward) จากประเทศอังกฤษ 
โดยพระองค์ทรงมีพระราชด้าริให้ก่อสร้างเขื่อนพระราม 6 ขึ น ซึ่งเป็นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ตามหลักชลประทานการส่งน ้าด้วยแรงโน้มถ่วง (gravity 
irrigation) โดยมีเขื่อนทดน ้า (diversion dam) ปิดกั นแม่น ้าป่าสักที่ ต.ท่าหลวง อ.
ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และส่งน ้าผ่านระบบคลองส่งน ้า (irrigation cancer) 
จนถึงทุ่งรังสิตใน จ.ปทุมธานี โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย 5 
โครงการ ได้แก่ โครงการแม่น ้าสุพรรณ โครงการเพชรบุรีฝั่งตะวันออก โครงการป่าสัก
ใต้ โครงการชลประทานจังหวัดล้าปาง และโครงการระบายน ้าในพื นที่ริมแม่น ้า
เจ้าพระยา โดยโครงการป่าสักใต้ที่ครอบคลุมพื นที่บึงช้าอ้อเริ่มต้นในปี พ.ศ.2458 และ
เสร็จปี พ.ศ.2467 ท้าให้มีการขุดคลองระพีพัฒน์ขึ นเพื่อการส่งน ้าเข้าคลองในจังหวัด
สระบุรี อยุธยา และทุ่งรังสิตเพื่อการชลประทานโดยเฉพาะ ซึ่งแต่เดิมเคยรับน ้าจาก
ฝนที่ตกในพื นที่และน ้านองจากแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้านครนายกเท่านั น รวมทั งยัง
จัดตั งกรมทดน ้าขึ นในปี พ.ศ.2457 เพื่อการชลประทานโดยเฉพาะ และได้เปลี่ยนเชื่อ
เป็น "กรมชลประทาน" ในปี พ.ศ.2470 

3) โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 โดยแล้วเสร็๋จในปี พ.ศ.2500 เพื่อผันน ้าจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริ
กิต์ รวมทั งปริมาณน ้าจากด้านข้างเพื่อใช้ในการชลประทาน โดยพื นที่ชุมชนบึงช้าอ้อ
ตั งอยู่ในโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ ภายใต้โครงการชลประทาน
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งควบคุมโดยส้านักงานชลประทานที่ 11 

จากโครงการชลประทานข้างต้น ท้าให้พื นทีชุ่มชนบึงช้าอ้อมีคลองที่ส้าคญัหลายสาย 
ประกอบด้วย: 

1) คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 7 - 9 
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2) คลองระพีพัฒน์แยกตก 

3) คลองแอน 2 และคลองแอน 3 รวมทั งยังมีคลองซอยและคลองไส้ไก่อ่ืนๆ ทีม่ี
ขนาดเล็กเพื่อส่งน ้าไปยังพื นที่ต่างๆ ภายในชุมชน และระบายน ้าส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกจาก
พื นที ่

จากระบบชลประทานข้างต้น เกษตรกรในชมุชนบึงช้าอ้อมีรูปแบบการกักเก็บน ้าต่างๆ 
ดังที่ เรียม ทองค้า อธิบายว่า 

มันจะเป็นร่องสวนเดิม แต่ก่อนนี เรำปลูกส้ม แล้วทีนี เนี่ย พอเลิกส้มเรำ
มำขุดบ่อน ้ำเพื่อเก็บน ้ำค่ะ แล้วก็ท้ำให้ร่องสวนหำยไป แต่ก็เหลือร่อง
สวนอยู่บ้ำงส่วนท้ำยๆ นะคะ ตรงนี คือบ่อน ้ำ อันนี คือเรำตั งใจจะเอำไว้
เก็บน ้ำไว้ให้ใช้ได้ทั งปี ลึกอยู่ประมำณเมตรกว่ำๆ ตอนนี เหลือร่องสวน
เดิมอยู่แค่ร่องนั น แล้วก็ท้ำยๆ จำกบ่อน ้ำไปตรงนี มันยำว 200 เมตร บ่อ
นี สำมำรถใช้ได้แทบทั งปีอ่ะ ดูดน ้ำส่วนใหญ่จะใช้เครื่องสูบน ้ำ แต่ว่ำที่นี่
เรำจะไม่เอำน ้ำเข้ำบ่อยอ่ะค่ะ จะมีแบบมันแล้งมำกจริงๆ ถึงจะเอำเข้ำ
ค่ะ ถ้ำไอ้นี่คือเรำจะเก็บน ้ำจำกน ้ำัน น ้ำธรรมชำติอย่ำงนี อ่ะ เรำเลยไม่
ค่อยได้ใช้น ้ำจำกคลองสักเท่ำไหร่ คนอื่นๆ เขำก็จะดูดจำกคลองส่งน ้ำ
เล็กๆ ข้ำงหน้ำนี  

(เรียม ทองค้า, สัมภาษณ,์ 6 ตุลาคม 2559) 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบการกักเก็บน ้าของชุมชน 2 รูปแบบ ดังนี : 

1) การกักเก็บน ้าในร่องสวน เนื่องจากในอดีตเกษตรกรชุมชนบึงช้าอ้อจ้านวนมากปลูก
สวนส้ม จึงท้าให้พื นที่ดังกล่าวมีร่องสวนจ้านวนมาก โดยเกษตรกรสามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ในร่องสวน
ได้ แต่อย่างไรก็ดี เกษตรกรจา้เป็นต้องให้ความส้าคัญกับการขุดลอกร่องสวน เนื่องจากร่องสวนอาจ
ตื นเขินและรับน ้าได้น้อยลงได้เมื่อมีการทับถมของเลน 

2) การกักเก็บน ้าในบ่อน ้า การกักเก็บน ้าในลักษณะบ่อน ้าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน
พื นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องจากในปี พ.ศ.2545 ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมได้เข้ามาส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื นที่ โดย
สนับสนุนให้มีการปรับพื นที่การเกษตรให้มีบ่อน ้าในพื นที่การเกษตรเพื่อการกักเก็บน ้า โดยสนับสนุน
เครื่องจักรในการขุดบ่อในพื นที่พระราชทานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั งนี เพราะการเกษตรผสมผสานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าหนดให้เกษตรกรแบ่งพื นที่ในการกักเก็บน ้าร้อยละ 30  จากพื นที่
ทั งหมด 
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จะเห็นได้ว่า ชุมชนบึงช้าอ้อเป็นพื นที่ที่มีโครงสร้างพื นฐานทางชลประทานที่ครบวงจร 
ทั งนี เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวตั งอยู่ในบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนางานด้าน
ชลประทานของประเทศไทยตั งแต่สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แต่อย่างไรก็ดี 
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนของชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั งนี เนื่องจากโครงสร้างพื นฐาน
ทางชลประทานดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลรักษา จึงท้าให้เกิดความช้ารุดเสียหายและไม่สามารถท้างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น แหล่งน ้ามีความตื นเขิน ระบบชลประทาน
หลัก คลองซอย และร่องสวนไม่เช่ือมต่อกันแม้ว่าจะมีท่อส่งน ้าเข้านาจ้านวนมากก็ตาม 

1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

ชุมชนบึงช้าอ้อมีทุนด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเนื่องจากเกษตรกรในชุมชนดังกล่าว
มีการปรับตัวและวิถีชีวิตการเกษตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยในอดีตชุมชนดังกล่าวเป็น
ชุมชนที่ปลูกพืชหลากหลายเนื่องจากมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ ดังที่ อักษร น้อยสว่าง ได้อธิบาย
ว่า:  

“ที่จริงแล้วพืชที่ต้ำบลบึงช้ำอ้อเนี่ย ส่วนใหญ่จะปลูกพืชหลำกหลำย บำง
คนก็ตัดพื นที่มำท้ำนำแล้วก็ปลูกผัก ปลูกัรั่ ง  ปลู กมะละกอกัน
หลำกหลำยไปหมด" 

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 

ต่อมา จากกระแสการปฏิวัติเขียวตั งแต่ปี พ.ศ.2503 กระแสการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ
ผลตอบแทนจากผลิตผลทางการเกษตรจึงแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ น ส่งผลให้เกษตรกรใน
ชุมชนบึงช้าอ้อหันมาปลูกส้มเขียวหวานอย่างแพร่หลาย จึงมีการปรับพื นที่การเกษตรให้เป็นพื นที่สวน 
แต่อย่างไรก็ดี จนกระทั่งปี พ.ศ.2538 โรคเอดส์ส้มได้แพร่กระจาย ท้าให้รากส้มเน่า ผลเน่า และผล
ร่วงจากต้น สอดคล้องกับที่อักษร น้อยสว่าง อธิบายว่า: 

ตอนแรกเศรษฐกิจที่หนองเสือดี เพรำะปลูกส้มรำยได้ดี พอต่อมำเริ่มมี
ผลกระทบเรื่องโรคพืช ท้ำให้เกษตรกรเกิดควำมเสียหำย ทีแรดติดดอก
ออกผลดี พอลูกเข้ำมะนำวจะเกิดอำกำรขึ นเหลืองแล้วก็ร่วง เกษตรกร
ต้องดูแลอย่ำงดี แล้วก็ไม่ได้ผลผลิต ก็เสียหำยกันเยอะ รำคำไม่เกี่ยว แต่
ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ร่วงหมด”  

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 
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จากภาวะดังกล่าว ท้าให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถีในการด้าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร ส่งผลกระทบแก่พื นที่ดังกล่าว ดังนี : 

1. เกษตรกรบางส่วนย้ายออกนอกพื นที่เพื่อปลูกส้มในพื นที่อื่นๆ ท้าให้เกิดพื นที่รกร้าง
จ้านวนมาก แต่อย่างไรก็ดี เกษตรกรที่ย้ายไปปลูกส้มในตา่งจังหวัด ได้แก่ ชัยนาท 
ก้าแพงเพชร และเชียงราย ก็ได้รับผลกระทบจากโรคส้มรว่งเช่นกัน ท้าให้ปัญหาที่ดิน
รกร้างไมไ่ด้รับการแก้ไข 

2. เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ ท้าให้มีการปรับสภาพพื นที่จากพื นที่ส่วน
เป็นพื นที่นาบ้างในบางพื นที่ จากสภาพการณ์ดังกล่าว ในปี พ.ศ.2552 กรมพัฒนาการ
เกษตรสนับสนนุให้เกษตรกรสวนส้มร้างปรับโครงสร้างที่ดินใหม่ผ่านการเกษตร
ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการจัดการเกษตร ดังนี : 

- ปรับร่องสวนเป็นนา เกษตรกรบางส่วนล้มร่องสวนเดิมเป็นที่นาปลูกข้าวหรือบ่อ 
โดยใช้การไถกลบเพื่อรักษาสภาพอินทรียวัตถุในดิน (รายงานพิเศษ: ปาล์มน ้ามัน-นา
ข้าว อาวุธฟื้นสวนส้มร้างทุ่งรังสิต, 2552) อีกทั งยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากน ้า
หมักชีวภาพละลายน ้าแช่ตอซังข้าว ภายใต้โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังลดภาวะโลก
ร้อน, 2552) 

- ยกร่องสวนใหม่เพื่อปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรกรบางส่วนยกร่องสวนเพิ่ม 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้ปูนมาร์ลแก้ดินเปรี ยว การท้าน ้าส้มควันไม้ไล่แมลง 
การท้าฮอร์โมนไข่เพื่อฉีดต้นไม้เร่งดอก การท้าปุ๋ยหมักน ้าจากเศษผักและผลไม้ 
รวมทั งปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น (อบต.บึงช้าอ้อรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ, 2553) 

เกษตรกรจึงลองผิดลองถูกโดยการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ทดแทน ในขณะที่เกษตรกร
บางส่วนยังขาดความรู้ในการจัดการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ ท้าให้เกษตรกรที่ลองผิดลองถูก
บางส่วนไม่ประสบความส้าเร็จ อาจกล่าวได้ว่า การจัดการเกษตรในพื นทีต่้าบลบึงช้าอ้อในช่วงปี พ.ศ.
2540 ยังไมม่ีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 

จนกระทั่งปี พ.ศ.2547 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามันในร่องสวนเดิมแทนการปลูกส้มในปี โดยทดลองปลูกปาล์มพันธุ์
เทเนอร่า ความสูงประมาณ 80-120 ซม. เว้นระยะห่าง 8 ตารางเมตรต่อต้น โดยพื นที่ 1 ไร่สามารถ
ปลูกได้ประมาณ 20 ต้น ให้ผลผลิตสูงสุด 8 ตัน/ไร่ โดยราคาผลผลิตประมาณ 2.80 -3.20 บาท/
กิโลกรัม (“พลิกสวนส่มแปลงสุดท้ายปลูกปาล์มแห่งแรกที่ปทุม”, 2550) โดยแปลงทดสอบของอักษร 
น้อยสว่าง ให้ผลผลิต 4.5-4.8 ตัน/ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆ 15 วันต่อมีในปี พ.ศ.2548 กรมพัฒนา
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ที่ดินจึงสนับสนุนการปลูกปาล์มในแปลงทดสอบของจรัล พุดซ้อน โดยใช้ปาล์มพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 
ดังที่อักษร น้อยสว่าง อธิบายว่า: 

“ผมเป็นคนน้ำร่อง ผมเริ่มจำก 47 มำแล้วกเ็ริ่มทยอยปลูกกันเรื่อยๆ มำ เพรำะ
เกษตรกรที่ไปปลูกส้มต่ำงจังหวัด เช่น ชัยนำท ไปกันยันเชียงรำยก็เกิดควำม
เสียหำยเหมือนกัน ก็กลับมำดูที่เดิม มำดูสวนปำล์มอย่ำงเดิมน่ะที่มีร่องอยู่ ก็
กลับมำปลูกปำล์มเนี่ย”  

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาผลผลิตปาล์มมีความผันผวน โดยราคาผลผลิตปาล์มในปี 
พ.ศ.2557 ราคา 4 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปัจจุบันราคา 6.6-7 บาท/กิโลกรัม โดยมีต้นทุน 3.8 บาท/
กิโลกรัม รวมทั งใช้เวลาประมาณ 15 เดือน จึงจะออกผลผลิต เกษตรกรจึงน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ดังนี : 

1) การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตผ่านการพึ่งพาตนเองและการใช้
แรงงานในครัวเรือน รวมทั งลดการใส่ปุ๋ย 3 เดือน/ครั ง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั ง/ปี 
และจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 คน 500 บาท/วัน  โดยจ้าง 2 วันต่อการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 1 ครั ง 

2) หารายได้เสริมจากกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ เช่น การเลี ยงปาล์มในร่องสวน การ
ปลูกพืชผักแซมสวนปาล์ม และการปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่น ยางนะ ตะเคียน พยุง เป็น
ต้น รวมทั งมีการปลูกกล้วยน ้าว้าและพืชล้มลุกอื่นๆ บนต้นปาล์มเป็นรายได้เสริม 
รวมทั งการเลี ยงปลาน ้าจืดในร่องสวนปาล์ม สอดคล้องกับที่ อักษร น้อยสว่าง อธิบาย
ว่า: 

“ที่นี่เขำมีรูปแบบเยอะ ใครถนัดปลูกตะไคร้ก็ปลูก ใครถนัดปลูกข่ำก็
ปลูก ใครถนัดปลูกถั่วก็ปลูกไป ปลูกข้ำวโพดก็ปลูกไป แล้วแต่ใครอ่ะ เก็ง
ตลำดเอำ แต่ปลูกได้หมด มีรำยได้ตลอดจนปำล์มเก็บอ่ะ คือปลูกปำล์ม
แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอปำล์มอย่ำงเดียวนะ”  

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 

การปลูกปาล์มน ้ามันเริ่มแพร่หลายในชุมชนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่: 

1. สภาพอากาศเอื ออ้านวย 
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2. แหล่งน ้าที่ดี พื นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตชลประทาน อีกทั งยังมีการยกร่องสวนไว้แล้ว 
จึงท้าให้สามารถเก็บกักน ้าไว้ในร่องสวนได้ตลอดเวลา ซึ่งจ้าเป็นต่อการปลูกปาล์ม 
เนื่องจากปาล์มใช้อินทรียวัตถุหลายชนิดที่ตกค้างในดิน ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับปุ๋ยในระยะเริ่มต้น (อบจ.ปทุมธานีทุ่มงบจัดซื อพันธ์ุปาล์มแจกจ่ายให้เกษตรกร
ปลูก สร้างรายได้อย่างมั่นคง, 2553) 

3. อินทรียวัตถุสะสม การออกผลผลิตของส้มจะใช้อินทรียวัตถุไม่กี่ชนิดเท่านั น จึงท้า
ให้มีอินทรียวัตถุชนิดอื่นๆ สะสมในดินจ้านวนมาก การปลูกปาล์มในพื นที่ดังกล่าวจึง
ให้ผลผลิตดีเนื่องจากปาล์มใช้อินทรียวัตถุหลายชนิดที่ตกค้างในดิน ท้าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ยในระยะเริ่มต้น (อบจ.ปทุมธานีทุ่มงบจัดซื อพันธุ์ปาล์มแจกจ่ายให้
เกษตรกรปลูก สร้างรายได้อย่างมั่นคง”, 2553) 

นอกจากนี  การปลูกปาล์มน ้ามันยังเพิ่มมากขึ นจากการสนับสนุนด้านนโยบายต่างๆ 
จากยุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ.2550 ที่จัดท้าขึ นเพื่อ
สนองพระราชด้าริการใช้พลังงานทดแทน ส่งผลให้ปริมาณความต้องการปาล์มน ้ามันขยายเพิ่มขึ น 
เพื่อผลิตไบโอดีเซลเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ 8.5 ล้านลิตร/วัน (3,060 ล้านลิตร/ปี) ซึ่ง
จ้าเป็นต้องใช้พื นที่เพิ่มเติม 5 ล้านไร่ ท้าให้เกิดแนวคิดการปลูกปาล์มน ้ามันใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย 
ปทุมธานี สระบุรี และนครนายก เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว อีกทั งยังมีการสนับสนุนการ
ปลูกปาล์มในพื นที่ต้าบลบึงช้าอ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2550 องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อ
ได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรอ้าเภอหนองเสือ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่ออบรมเกษตรกรเพื่อขยาย
พื นที่น้าร่องปลูกปาล์มต่อไป (“พลิกนโยบาย อบต.บึงช้าอ้อผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงดึงประชาชน
จัดตั งองค์กรประสานผู้น้าแก้ปัญหาท้องถิ่น) ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้แจกจ่าย
พันธุ์ปาล์มเทเนอร่าจ้านวน 66,000 ต้นแก่เกษตรกรภายใต้งบประมาณ 6 ล้านบาท (อบจ.ปทุมธานี
ทุ่มงบจัดซื อพันธุ์ปาล์มแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูก สร้างรายได้อย่างมั่นคง”, 2553) ต่อมาในปี พ.ศ.
2554 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พลังงาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
จัดตั งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิต เพื่อจัดตั งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิตใน
ปี พ.ศ.2554 โดยได้การขยายเพาะปลูก 12,000 ไร่ เกษตรกร 776 ราย มีเกษตรกร 180 ราย จ้านวน 
800 ไร่ ที่ได้รับผลผลิตจากสวนปาล์มแล้ว 

จะเห็นได้ว่า สภาพภูมิสังคมของเกษตรกรชุมชนบึงช้าอ้อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบการ
เกษตรระบบสวน ทั งนี เนื่องจากการปรับพื นที่โดยวิธีการยกร่องเพื่อปลูกส้มในอดีต แม้ว่าปัญหาโรค
ส้มร่วงภายหลังปี พ.ศ.2538 จะท้าให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่สภาพภูมิสังคมส่วนใหญ่ใน
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พื นที่ชุมชนบึงช้าอ้อยังคงเป็นการเกษตรระบบสวนเช่นเดิม ซึ่งประกอบด้วยสวนปาล์มและสวนผลไม้
ชนิดอื่นๆ ในขณะที่พื นที่บางส่วนยังคงเป็นพื นที่รกร้างและไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 
เนื่องจากสมาชิกชุมชนบางส่วนขุดหน้าดินไปจ้าหน่าย ท้าให้เกิดหลุมลึกซึ่งดินมีธาตุอาหารน้อย 

1.1.3 เครือขา่ยชุมชน 

ชุมชนบึงช้าอ้อมีทุนด้านเครือข่ายชุมชนเนื่องจากชุมชนดังกล่าวมีการสร้างปฏิสัมพันธ์
และรวมตัวกันในลักษณะชุมชนเกษตรกรรมอันมีประวัติยาวนานสืบเนื่องไปตั งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายใต้โครงการพัฒนาทุ่งรังสิตซึ่งเป็นโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศ ในขณะนั น บริษัทกอมปนีขุดคลองแลคูนาสยามได้ท้าหนังสือสัญญา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองรังสิตขึ นในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2431 ท้าให้เกษตรกร
จ้านวนมากได้ย้ายเข้ามาในพื นที่ดังกล่าว โดยได้จัดตั งเมืองธัญญบุรีขึ นบริเวณริมคลองในปี พ.ศ.2445 

ในปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมน้าไปสู่การจัดสรร
ที่ดินในพื นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เกษตรกรในพื นที่ดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั งในด้านงบประมาณ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั งวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ.2545 ส้านักงานปฏิรูป
ที่ดินได้น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จากส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
เพื่อส่งเสริมวิถีการเกษตร และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในแต่ละพื นที่ จึงท้าให้เกิดหลักการเกษตร
แบบผสมผสานขึ น รวมทั งท้าให้เกิดการรวมตัวภายในชุมชน ท้าให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงขึ นจ้านวนมากในชุมชนดังกล่าว ดังที่ เรียม ทองค้า ได้อธิบายว่า 

ช่วงแรกๆ เรำท้ำเป็นเกษตรแบบผสมผสำน มีเลี ยงสัตว์ มีเลี ยงปลำ มี
ปลูกผักอะไรงี อ่ะค่ะ ต้องใช้น ้ำเป็นหลัก ก็แทบจะไม่เดือดร้อนเรื่องน ้ำ
เลยนะคะ เรำต้องมีบ่อค่ะ บ่อเก็บน ้ำค่ะ แต่ถ้ำเป็นอินทรีย์เนี่ยมันต้อง
เป็นอะไรที่เอื อประโยชน์ แล้วข้ำว่ำเรื่องกำรท้ำอินทรีย์เนี่ยมันใช้เครื่อง
ไม้เครื่องมือ ยำฆ่ำหญ้ำไม่ได้ ที่เห็นเนี่ยเป็นยำฆ่ำหญ้ำชีวภำพนะคะ 
รำคำแพงมำกเลยค่ะ ลิตรละ 450 ธรรมดำน่ะ 4-5 ลิตร/400 บำท แต่
เรำซื อลิตรละ 450 ค่ะเพื่อน้ำมำใช้  

(เรียม ทองค้า, สัมภาษณ,์ 6 ตุลาคม 2559) 

นอกเหนือจากพื นที่ สปก. แล้ว ชุมชนบึงช้าอ้อยังมีพื นที่ส่วนอื่น ๆ ที่เกษตรกรมีสิทธิ์
ในการถือครองที่ดินโดยสมบูรณ์ จึงท้าให้พื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ทางการเกษตรขนาดใหญ่ จึ งท้าให้
พื นที่เกษตรกรดังกล่าวมักนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวในอดีต ทั งนี เนื่องจากกระแสการสร้างผลผลิตทาง
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การเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐในการส่งออกและการค้าภายในประเทศมากขึ น ซึ่งท้า
ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลผลิตการเกษตรและตลาด อย่างไรก็ดี จาก
ความล้มเหลวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวดังที่ปรากฏในการเกิดโรคส้มร่วงใน พ.ศ.2538 เกษตรกร
จ้านวนมากจึงได้ละทิ งที่ดินเพื่อประกอบอาชีพอื่น ๆ โดยแม้ว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งจะย้ายไปปลูกพืชใน
พื นที่อื่น ๆ เกษตรกรที่ยังคอยู่ในพื นที่ยังคงลองผิดลองถูกในการปลูกพืชต่าง ๆ จึงเกิดการลองผิดลอง
ถูกขึ นภายในชุมชนท้าให้เกิดกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนในลักษณะการเกษตรจ้านวนมาก การ
รวมตัวในลักษณะดังกล่าวได้รับกาสนับสนุนจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
โดยปัจจุบันชุมชนบึงช้าอ้อมีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นที่รู้จักประมาณ 16 กลุ่ม  (กองส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน, 2559) 

อาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายชุมชนบึงช้าอ้อเกิดขึ นจากการผสมผสานระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร 2 กลุ่ม ประกอบด้วยเกษตรกรในพื นที่ สปก. และเกษตรกรที่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
โดยกลุ่มหนึ่งได้รับการสนับสนุนในการน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื นที่ 
ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเกษตรวิถีสวน ชุมชนบึงช้าอ้อเป็น
เครือข่ายชุมชนวิถีสวนที่มีทุนในการท้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน 
จึงท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อสนับสนุนการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายใน
ชุมชน ทั งนี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ชุมชนรู้และเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ยังไม่แพร่กระจายทั่วชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อเข้าใจถึงทุนเครือข่ายชุมชนได้ เนื่องจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล
ส่วนใหญ่ ทั งในสมัยนายพงศ์เทพ สถิตเวียงทอง และนายอักษร น้อยสว่าง ล้วนเป็นเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะโรคส้มร่วงใน พ.ศ.2538 ซึ่งได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม
รับมือได้กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นได้ภายในชุมชน 

พัฒนาการทุนชุมชนบึงช้าอ้อสามารถสรุปได้ดังแผนภาพ 
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ทุน
ชุมชน 

การจัดการทรพัยากรน้ า ความรู้เกี่ยวกบั
การเกษตร 

เครือข่ายชุมชน 

2432 ขุดคลองรังสิต  การตั งถิ่นฐานของ
เกษตรกร 

2454 ขุดคลองระพีพัฒน ์   
2500 ระบบชลประทานสมบูรณ ์   
2518   ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 
2527  ปรับพื นที่เป็นสวนส้ม  
2538  เอดส์ส้ม/พื นที่รกร้าง  
2545   ประยุกต์เกษตรผสมผสาน 
2547  ทดลองปาล์มน ้ามัน  
2548   เกิดวิสาหกิจชุมชน 
2550  ปาล์มเริ่มแพรห่ลาย  
2552  ปรับโครงสร้างที่ดินใหม ่  
แผนภาพที่ 5 พัฒนาการทุนชุมชน (ชุมชนบึงช้าอ้อ) 

 

1.2 การรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนบึงช าอ้อ 

ชุมชนบึงช้าอ้ออยู่ในเขตพื นที่ปลายน ้าของแม่น ้าเจ้าพระยา และถือเป็นปราการชั นนอกฝั่ง
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในการรับน ้าจากเขื่อนต่าง ๆ จากหลักการดังกล่าว จึงท้าให้ชุมชนอยู่
ในเขตพื นที่ความเสี่ยงภัย โดยหากกรมชลประทานระบายน ้าออกจากแหล่งน ้าขนาดใหญ่จ้านวนมาก 
ในขณะที่พื นที่มีศักยภาพในการรับน ้าไม่เพียงพอจะท้าให้เกิดภาวะน ้าไหลเร็ว หรือท้าให้เกิดภาวะน ้า
ท่วมสูงกว่าถนนได้ ดังที่ปรากฏในปี พ.ศ.2549 โดยกรมชลประทานได้ระบายน ้าออกจากเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ลงสู่คลองระพีพัฒน์ โดยกรมชลประทานสามารถแจ้งเตือนชุมชนให้ย้ายของขึ นในที่สูง  เพื่อ
ป้องกันความเสียหายแก่บ้านเรือน และสาธารณูปโภคได้ แต่อย่างไรก็ดีเกษตรกรอาจได้รับผลกระทบ
จากการจัดการทรัพยากรน ้าของรัฐได้ ท้าให้พื นที่ทางการเกษตรเสียหาย  

นอกเหนือจากการจัดการน ้าของรัฐแล้ว หากแหล่งน ้าในชุมชนมีสิ่งกีดขวางทางน ้าอยู่จ้านวน
มากจะท้าให้ประสิทธิภาพในการระบายน ้าออกจากพื นที่ลดลง ท้าให้ภาวะน ้ารอการระบายออกจาก
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พื นที่ โดยสิ่งกีดขวางทางน ้าที่ส้าคัญในเขตชุมชนบึงช้าอ้อนั นคือผักตบชวา ซึ่งแม้ว่าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลได้พยายามก้าจัดผักตบชวาตามโครงการปรับทัศนียภาพ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของชุมชน
แล้วก็ตาม แต่หากชุมชนในพื นที่ข้างเคียง หรือในบริเวณจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ติดกับบริเวณเขตพื นที่ไม่มี
ระบบก้าจัดผักตบชวาที่ดี ก็จะท้าให้ผักตบชวาจากพื นที่หนึ่งไหลเข้าชุมชนบึงช้าอ้อได้ นอกจากนี 
ปัญหาน ้าท่วมซ ้าซ้อนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ นอีกในชุมชน 

นอกจากนี  ภัยพิบัติอาจน้าไปสู่ผลพวงอื่นๆ โดยเมื่อหน่วยงานภาครัฐได้ระบายน ้าออกจาก
พื นที่เรียบร้อยแล้ว จะท้าให้เกษตรกรไม่มีน ้าในการรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ท้าให้ดินและถนน
แห้ง และสไลด์ตัวลงสู่คลองท้าให้เกิดภาวะตลิ่งพัง และถนนทรุด เนื่องจากระดับน ้ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วท้าให้น ้าที่พยุงตลิ่งหายไปดินชั นล่างเกิดการทรุดตัว ถนนเกิดรอยร้าว ผิวทางเกิดการลาด
เอียง จนท้าให้รถยนต์ที่วิ่งในเส้นทางเกิดการเอียงเมื่อผ่านจุดดังกล่าวได้ ท้าให้เกิดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี ถนนริมคลองในเขตชุมชนบึงช้าอ้อยังเป็นเส้นทางที่เกษตรกรใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรจึงท้าให้มีรถบรรทุกวิ่งผ่านบ่อยครั งทั งมีรถขนดินแล่นผ่าน ท้าให้เกิดปัญหาถนนทรุด
ทวีความรุนแรงมากขึ น บางครั งการทรุดตัวของถนนมีความยาวกว่า 50-100 เมตร สามารถลึกได้ถึง 
1.4-1.5 เมตร ซึ่งรอยราวอาจลามไปถึงที่อยู่อาศัยของคนชุมชนได้ ท้าให้กระเบื องภายในบ้านร่อนตัว
จนท้าให้เกิดการเสียหายทั งหลังได้เช่นกัน 

1.2.1 การป้องกันภัยพิบัต ิ

ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า แม้ว่าอ้านาจในการเปิดปิดประตูระบายน ้าจะเป็นของ
กรมชลประทาน แต่ชุมชนก็ยังมีบทบาทส้าคัญในการจัดการทรัพยากรน ้า ทั งนี เนื่องจาดสิทธิ์ในการ
เปิดปิดประตูระบายน ้าในคลองซอยต่าง ๆ ยังเป็นของชุมชน ชุมชนยังมีการสังเกตระดับน ้าในแหล่ง
น ้าขนาดใหญ่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเกิดปิดประตูน ้าในคลองซอยต่างๆ นอกจากนี  ชุมชน
ยังให้ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรน ้าเป็นส้าคัญ ชุมชนบึงช้าอ้อเป็นชุมชนที่เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการพื นที่อย่างเหมาะสม โดยมีการกักเก็บน ้าไว้ในพื นที่ร่องสวนและบ่อน ้าโดยเชื่อมโยง
กับแหล่งน ้าสาธารณะ จึงท้าให้เกษตรกรมีน ้าใช้ตลอดป ี

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร จากการล้มเหลวในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวดังที่ปรากฏ
ในการเกิดภาวะส้มร่วงในปี พ.ศ.2540 จึงท้าให้ชุมชนบึงช้าอ้อเกิดภูมิคุ้มกันในการบรรเทาผลพวงจาก
ความเสียหายทางการเกษตรได้ผ่านการน้าหลักการเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ในชุมชน อาจกล่าวได้
ว่า ไม่ว่าจะเป็นพื นที่ในการปลูกพืชหลักพื นที่เพียงชนิดเดียว เช่น ปาล์มน ้ามัน หรือในพื นที่ที่มีการ
ปลูกพืชหลายชนิดเช่นสวนผลไม้ ซึ่งจะมีผลไม้ชนิดต่าง ๆ แต่เกษตรกรบึงช้าอ้อจะน้าพืชล้มลุกหรือ
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ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่เอื อประโยชน์ต่อกัน จึงท้าให้เกษตรกร มีรายได้ตลอดปีในระหว่างรอผลผลิตอีก
ครั ง 

ในด้านเครือข่ายชุมชน ชุมชนบึงช้าอ้อมีลักษณะการท้างานเป็นอิสระ และเป็นเอกเทศ 
แม้ว่าเกษตรกรบึงช้าอ้อจะมีทุนชุมชนในการป้องกันภัยพิบัติทั งในด้านการจัดการทรัพยากรน ้าและ
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร แต่เกษตรกรยังคงต้องตระหนักถึงความส้าคัญของร่องสวนและบ่อน ้าใน
การจัดการทรัพยากรน ้า ความตระหนักดังกล่าวจะเกิดขึ นไม่ได้หากเกษตรกรภายในพื นที่ไม่มีการ
ประสานงานกัน ในการนี  ผู้ใหญ่และก้านัน ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าพนักงานในการปกครองพื นที่จึง
จ้าเป็นต้องประสานงานกับสมาชิกชุมชนเพื่อให้เกิดพื นที่ดังกล่าวในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ นได้ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานปกครองอาจขาดงบประมาณในการด้าเนินงานต่าง ๆ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลจึงเป็นกลไกส้าคัญในการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นการก้าจัดผักตบชวา
อย่างสม่้าเสมอ และการปลูกพืชริมตลิ่งเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ซึ่งต้องเป็นโครงการต่อเนื่องไม่ว่าสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต้าบลจะเปลี่ยนแปลงไปกี่สมัยก็ตามทั งในสมัย นายพงศ์เทพ สถิตเวียงทอง และ
นายอักษร น้อยสว่าง ท้าให้การพัฒนาชุมชนบึงช้าอ้อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

1.2.2 การบรรเทาภัยพิบัติ 

ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า จากการมีพื นที่ในการกักเก็บน ้า เกษตรกรสามารถ
ระบายน ้าออกจากพื นที่ได้เมื่อจะเกิดภาวะน ้าท่วม อย่างไรก็ดีการส่งน ้าและระบายน ้าเข้าออกภายใน
พื นที่จ้าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อลดผลกระทบแก่ชุมชนอื่น ๆ ในพื นที่ข้างเคียงเมื่อ
ระดับน ้าในแหล่งน ้าขนาดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยชุมชนจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันในการ
บริหารจัดการน ้า ซึ่งอาจประกฎในลักษณะการแบ่งเขตพื นที่ในการส่งน ้า และระบายน ้าในชุมชน หรือ
ระบบโซนนิ่ง ซึ่งเป็นระบบการหมุนเวียนน ้าระหว่างภายในต้าบลบึงช้าอ้อ เพื่อป้องกันการเร่งสูบน ้า
ออกจากพื นที่อย่างปัจจุบันทันด่วน เมื่อจะเกิดภัยพิบัติดังกล่าวดังที่กล่าวข้างต้นจากการจัดระบบโซน
นิ่งภายในพื นที่จึงท้าให้สมาชิกชุมชนบึงช้าอ้อมีน ้ารักษานิเวศน์อยู่ตลอดเวลาอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ท้าให้ผลพวงจากการเกิดภาวะน ้าท่วมมีความรุนแรงน้อยลง หากชุมชนไม่มีระบบดังกล่าว เกษตรกรที่
ทราบว่าจะเกิดภาวะน ้าท่วมภายในพื นที่อาจเร่งระบายน ้าออกจากพื นที่กักเก็บน ้า โดยหากเกษตรกร
ในพื นที่เร่งสูบน ้าออกจากพื นที่การเกษตรจ้านวนมากในเวลาเดียวกันจะท้าให้ปริมาณน ้าในที่
สาธารณะเพ่ิมขึ นอีก ท้าให้ภาวะน ้าท่วมทวีความรุนแรงขึ น  

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากพื นที่การเกษตรในชุมชนบึงช้าอ้อจ้านวน
มากเป็นพื นที่การเกษตรระบบสวน เกษตรกรจะสามารถใช้ร่องสวนดังกล่าวในการเป็นพื นที่แก้มลิง
เพื่อรองรับน ้าชั่วคราวได้ โดยเมื่อร่องสวนปาล์มมีความลึกเหมาะสมจะสามารถกักเก็บน ้าได้ถึง 700 



 
 

 

71 

ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ จากการส้ารวจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 พบว่า ชุมชนบึงช้าอ้อและพื นที่ข้างเคียง (ต้าบลบึงบอน 
ต้าบลบึงบา ต้าบลบึงกาสาม และพื นที่ข้างเคียง) มีพื นที่แก้มลิงกักเก็บน ้าในร่องสวนถึง 138 ,200 
ลูกบาศก์เมตรในพื นที่ 1,382 ไร่ นอกจากนี  จากการเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติจะ
ท้าให้ไม้ยืนต้นของเกษตรกรที่ปลูกไว้หลากหลายไม่ได้รับผลกระทบจากภัยน ้าท่วมทั งหมด ขณะพืช
ล้มลุกที่ได้รับความเสียหายก็มักจะไม่ได้เป็นภาระทางการเงินของเกษตรกรนัก จึงท้าให้เกษตรกร
สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วภายหลังการเกิดภาวะภัยพิบัติ 

ในด้านเครือข่ายชุมชน การด้าเนินงานของเครือข่ายชุมชนในชุมชนบึงช้าอ้อเป็นการ
ด้าเนินงานแบบสามประสาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ใหญ่บ้านและก้านัน และสมาชิก
ชุมชนที่เป็นเกษตรกร จากการด้าเนินงานแบบสามประสานของชุมชนบึงช้าอ้อจึงมีเครือข่ายชุมชนที่
เอื อต่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนที่อาจเกิดขึ นได้ในแต่ละปี องค์การบริหารส่วนต้าบลเปรียบเสมือน
หน่อยงานกลางในการจัดหางบประมาณขุดกั นคันดินเพื่อป้องกันไม่ให้น ้าเข้าท่วมในพื นที่ต่้าเมื่อได้รับ
การแจ้งเตือนจากชลประทานและหน่วยงานภาครัฐส่วนอื่น ๆ รวมทั งซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่
เสียหาย โดยอาจจ้าเป็นต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดสรรงบประมาณในการ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในขณะที่สมาชิกชุมชนยังเป็นเหมือนเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนชั่วคราว
เฉพาะหน้าก่อนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับทราบเรื่อง โดยเมื่อเกิดภาวะถนนทรุดแล้วสมาชิก
ชุมชนอาจมีการติดป้ายเตือนไม้ เชือกกั น หรือแผงเหล็กมาตั งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่รถ และคนที่
สัญจรผ่านไปมา เมื่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทราบแล้ว อาจมีการน้าแบริเออร์ปูนมาตั งไว้
ในจุดที่ถนนทรุด 

การรับมือภัยพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การจดัการทรพัยากร
น้ า 

ความรู้เกี่ยวกบั
การเกษตร 

เครือข่ายชุมชน 

การป้องกันภยัพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การกักเก็บน ้าเพ่ือให้ 
มีน ้าใช้ตลอดป ี

การเกษตรผสมผสาน
ในร่องสวนเพื่อให้มี
รายได้ต่อเนื่อง 

เอกเทศ (ชุมชน
เกษตรกรรม): 
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชมุชน 

การบรรเทาภยัพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

แก้มลิงหน่วงน ้า 
การแบ่งเขตพื นที่
หมุนเวียนน ้าเพ่ือ
รับมือภัยพิบัติ 

พืชยืนต้นทนน ้าได้ 
การปลูกพืชล้มลุกให้
เหมาะกับสถานการณ์
น า้ 

สามประสาน:  
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชมุชน 
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ตารางที่ 8 ศักยภาพทุนชมุชนในการรับมือภัยพิบัติ (ชุมชนบึงช้าอ้อ) 
2. ศักยภาพทนุชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนศาลาดิน 

2.1 ทุนชุมชน: ชุมชนศาลาดิน 

 ชุมชนศาลาดินมีทุนชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เครือข่ายชุมชน และความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรที่เอื อต่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี : 

2.1.1 การจัดการทรัพยากรน้ า 

ชุมชนศาลาดินเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคลองขุดที่สร้างขึ น
ตั งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยเชื่อมต่อระหว่างแม่น ้าเจ้าพระยา
และแม่น ้านครชัยศรี เพื่อเป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชด้าเนินไปนมัสการพระปฐมเจดีย์และขนส่ง
อ้อยและน ้าตาลจากนครชัยศรี โดยเริ่มขุดปี พ.ศ.2396 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2403 แต่เดิมกว้าง 7 วา 
ลึก 6 ศอก (กว้าง 14 เมตร ลึก 3 เมตร) ต่อมาในปี พ.ศ.2490 มีการขุดลอกคลองโดยเรือขุด (เรือ
กระบวย) ท้าให้ศาลาต่างๆ หายไป โดยปัจจุบันคลองมหาสวัสดิ์มีความกว้างประมาณ 40 เมตร ลึก
ประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 27 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลองบางกอกน้อยริมวัดชัยพฤกษ์มาลา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ไปออกแม่น ้าท่าจีนบริเวณศาลเจ้าสุบิน ต.งิ วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดย
โปรดเกล้าให้สร้างศาลาไว้ริมน ้า 7 ศาลา ดังนี : 

1) ศาลา 1 

2) ศาลา 2 

3) ศาลา 3 

4) ศาลา 4 (ศาลากลาง) ปัจจุบันอยู่ในพื นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

5) ศาลา 5 (ศาลาท้าศพ) ปัจจุบันอยู่ในพื นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา โดย
เป็นศาลาคู่เพื่อประกอบพิธีปลงศพเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 

6) ศาลา 6 (ศาลายา) ปัจจุบันอยู่ในพื นที่หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ใช้เป็นที่จารึกต้ารายา 

7) ศาลา 7 (ศาลาดิน) ปัจจุบันอยู่ในพื นที่หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม ใช้เป็นสถานที่ฝังศพในสมัยนั น 

ปัจจุบัน ชุมชนศาลาดินมีทุนด้านการจัดการทรัพยากรน ้าเนื่องจากชุมชนดังกล่าวมี
ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์จากโครงการเจ้าพระยาใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยพื นที่ชุมชนศาลาดินตั งอยู่ในภายใต้โครงการ
ชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ซึ่งควบคุมโดยส้านักงานชลประทานที่ 13 

จากระบบชลประทานและแกม้ลิงข้างต้น เกษตรกรในชุมชนศาลาดินมีรูปแบบการกัก
เก็บน ้าในพื นที่การเกษตร ดังที่ อุบล เศรษฐอ้านวย อธิบายว่า:  

น ้ำใส่นำข้ำวมำจำกในคลอง ในคลองจะมีท่ออยู่ เรำก็ดูดขึ นเลยเก็บไว้ใน
นำ น ้ำในสวนก็อยู่ในร่องอยู่แล้ว จำกคลองดูดลงสวน แล้วก็ดูดไปนำ ปีนี 
ที่ดูด 2 ต่อเพรำะน ้ำไม่มี ดูดเข้ำไปในสวน แล้วก็ดูดจำกสวนไปนำอีก
ทีนึง ใช้ท่ออ่ะ สมัยก่อนนี ดูดขึ นมำอย่ำงเดียวเพรำะสวนนี่ปล่อยเข้ำไป 
น ้ำมันมีปล่อยเข้ำไปไม่ต้องไปดูด ปีนี เปลือง 2 ทอด แต่ตอนนี มีแต่ดูด
ออกแล้ว ไม่ต้องดูดเข้ำไปแล้ว น ้ำท่วมน ้ำเยอะ  

(อุบล เศรษฐอา้นวย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2557) 

 ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบการกักเก็บน ้าของชุมชน 2 รูปแบบ ดังนี : 

1) การกักเก็บน ้าในพื นที่นา เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในชุมชนศาลาดินจ้านวน
มากยังคงท้านาข้าวหรือนาบัวอยู่ จึงสามารถกักเก็บน ้าไว้ในพื นที่นาได้ โดยสามารถหมุนเวียนน ้าจาก
นาไปยังพื นที่การเกษตรรูปแบบอื่นๆ เช่น สวนผลไม้ ได้ในยามที่น ้าขาดแคลน อย่างไรก็ดี เกษตรกร
ต้องให้ความส้าคัญกับการรักษาระดับน ้าให้เหมาะสม เนื่องจากหากน ้าน้อยเกินไปหรือน ้ามากเกินไป
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตได ้

2) การกักเก็บน ้าในบ่อน ้า การกักเก็บน ้าในลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมเนื่องจาก
ความนิยมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ก้าหนดให้เกษตรกรกักเก็บน ้าร้อยละ 
30 จากพื นที่ทั งหมด แต่อย่างไรก็ดี การกักเก็บน ้าในลักษณะดังกล่าวยังไม่แพร่หลายในชุมชน 

อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนศาลาดินมีโครงสร้างพื นฐานทางชลประทานที่มีระเบียบ แต่
อย่างไรก็ดี การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนของชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั งนี เนื่องจากสภาพ
ภูมิสังคมการเกษตรระบบนาซึ่งมีพื นที่ในการกักเก็บน ้าน้อยและไม่สามารถส้ารองน ้าไว้ใช้ได้ในระยะ
เวลานาน เกษตรกรจึงจ้าเป็นต้องพึ่งพาการจัดการทรัพยากรน ้าจากแหล่งน ้าชลประทานของภาครัฐ 
ซึ่งท้าให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรน ้าน้อยลงตามไปด้วยแม้ว่าเกษตรกรบางส่วนได้สร้าง
พื นที่ในการกักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรแล้วก็ตาม 

2.1.2 ความรู้เก่ียวกับการเกษตร 
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ชุมชนศาลาดินมีทุนด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเนื่องจากเกษตรกรในชุมชน
ดังกล่าวยังคงอนุรักษ์การเกษตรวิถีนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยในปี พ.ศ.
2520 เกิดภาวะราคาข้าวตกต้่า จึงท้าให้เกษตรกรชุมชนศาลาดินปรับตัวในด้านต่างๆ ดังนี : 

1) การปลูกผลไม้ควบคู่กับการท้านา 

“ถ้ำเป็นรุ่นก๋งก็ปลูกข้ำว รุ่นพ่อน่ีมำท้ำสวนด้วย แล้วเรำก็มำสำนต่อไป” 

(อุบล เศรษฐอา้นวย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2557) 

การปลูกผลไม้ควบคู่กับการท้านาเป็นวิถีหนึ่งของชุมชนศาลาดิน โดยตัวอย่างสวน
ผลไม้และนาข้าวของหมู่บ้านศาลาดินที่โดดเด่นคือสวนของบุญเลิศ เศรษฐอ้านวย โดยสวนดังกล่าว
ตั งอยู่บนเนื อที่ส่วนตัวกว่า 80 ไร่ แบ่งเป็นพื นที่ปลูกข้าว 40 ไร่ และสวนไม้ผล 40 ไร่ (“กรมส่งเสริมฯ
ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้าร่อง4แห่ง4ภูมิภาคทั่วไทยปี58”, 2558) 

แต่เดิมพื นที่ดังกล่าวเป็นนาข้าวประเภทนาปีซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ
หนึ่งครั ง แต่จากภาวะราคาข้าวตกต่้าในช่วงปี พ.ศ.2520 ท้าให้เกษตรกรขาดทุนจากการท้านาข้าว 
เนื่องจากการท้านามีขั นตอนที่ซับซ้อน อีกทั งยังได้รับผลกระทบจากภาวะน ้าท่วม ดังที่ อุบล เศรษฐ
อ้านวย อธิบายว่า: 

 “ท้ำนำได้ปีละหน แล้วอีกอย่ำงพอเวลำน ้ำท่วมอะไรก็ล้ำบำกล้ำ
บน ไม่ค่อยมีก้ำไร คนน้อยแต่ก้ำไรไม่มี ค่ำแรงต้องใช้แรงเยอะ 
จ้ำงเขำด้ำ จ้ำงเขำเกี่ยว แล้วก็ไปโรงสี ตวง โอ๊ย ยำก พอน ้ำท่วม
น ้ำเยอะก็ตำกข้ำว ต้องไปซื อรถเข็น สมัยพ่อต้องไปซื อไม้ไผ่มำท้ำ
รำวตำกข้ำว ล้ำบำกล้ำบน มำสมัยนี สบำย ตอนนี ข้ำวมันถูก ก็
แทบจะไม่ได้อะไร ไม่เหลืออะไรเท่ำไหร่ ก็พอได”้ 

 (อุบล เศรษฐอ้านวย, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2557) 

จากภาวะดังกล่าว จึงท้าให้มีการปลูกผลไม้ควบคู่กับการท้านาข้าวด้วย โดยมีการยก
ร่องสวนเพิ่มเติม ปัจจุบันสวนผลไม้และนาข้าวของบุญเลิศ เศรษฐอ้านวย ปลูกส้มโอเป็นหลัก 
ประกอบด้วย ส้มโอนครชัยศรีพันธุ์ขาวทองดี ขาวน ้าผึ ง ขาวหอม ขาวแป้น และขาวพวง รวมทั งปลูก
ไม้ผลชนิดอื่นๆ เช่น ขนุนพันธุ์เหลืองบางเตและพันธุ์เขียวข้างคด มะพร้าวพันธุ์ธรรมดาและพันธุ์กะทิ 
รวมทั งข้าวและพืชอื่นๆ ประกอบด้วย มะม่วง หมาก มะปราง กระท้อน มะกอก เป็นต้น เพื่อให้พืช
เกิดการเอื อประโยชน์ต่อกันตามหลักเกษตรผสมผสาน (“ศาลาดินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว”, 2551) 
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2) การท้านาบัว 

เกษตรกรบางส่วนที่ไม่น้านาข้าวได้หันไปน้านาบัวเพื่อส่งขายตลาดปากคลองตลาด 
โดยนาบัวที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของหมู่บ้านศาลาดินคือนาบัวลุงแจ่ม
ของแจ่ม สวัสดิ์โต โดยแจ่ม สวัสดิ์โต ใช้พื นที่ 20 ไร่ท้านาบัวพันธุ์ฉัตรขาว โดยพื นที่แห่งนี เป็นที่ท้านา
ปลูกข้าวมาก่อน แต่ด้วยปัญหาการแข่งขันภายในพื นที่และราคาข้าวที่ไม่แน่นอน จึงท้าให้ ประไพ 
สวัสดิ์โต หันมาท้านาบัวในปี พ.ศ.2522 เนื่องจากเห็นว่าการดูแลไม่ยุ่งยาก และมีลักษณะคล้ายกับ
การท้านาข้าว อีกทั งยังออกผลผลิตรวดเร็วภายในระยะเวลาสั น ปัจจุบันประไพ สวัสดิ์โตปลูกบัวสอง
พันธุ์หลักคือ บัวสัตตบุษย์ ลักษณะดอกสีขาว และบัวฉัตรบงกช มีกลีบดอกเป็นสีชมพูอมม่วง โดยการ
ปลูกบัว 1 รอบ สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 6 เดือน  

การท้านาบัวมีขั นตอนคล้ายกับการท้านาข้าว โดยประกอบด้วยขั นตอนต่างๆ ต่อไปนี : 

- การเตรียมพื นที่ปลูก โดยเกษตรกรจะต้องท้าคันนาสูงประมาณ 1 เมตรเพื่อขังน ้าโดย
ใช้รถไถ จากนั นจึงพลิกหน้าดินและโรยปูนขาวทิ งไว้ 7-15 วัน จากนั นจึงใส่ปุ๋ยคอกและ
พลิกหน้าดินอีกครั ง 

- การปล่อยน ้าเข้านาบัว โดยจ้ากัดให้น ้าขังในนาสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทิ งไว้ระยะ
หนึ่งเพื่อให้ดินนิ่ม จากนั นจึงน้าไหลบัว 1-5 หัวมาปักด้าในหลุม โดยแต่ละหลุมห่างกัน
ประมาณ 2 เมตร โดยใช้ไหลบัวประมาณ 250 หัวต่อไร่ ราคาหัวละประมาณ 5 บาท 
โดยบัวจะเริ่มแตกหน่อประมาณ 1 เดือน (“ช่องทางท้ากิน: ท้านา (ดอก)บัว ดูแลง่าย 
ขายได้ทุกวัน”, 2556) 

- การให้ปุ๋ย เกษตรกรหว่านปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 เพื่อเร่งการเจริญเติบโต รวมทั งฉีดพ่น
ยาเพ่ือป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช 

- การปล่อยน ้าเข้านาบัวเพิ่ม โดยให้น ้าขังในนาสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรและใส่ปุ๋ย
เดือนละครั ง จากนั นบัวใช้เวลาในการออกดอกขนาดเล็กประมาณ 2 เดือน โดยสามารถ
เก็บเกี่ยวบัวได้ในเดือนที่ 3 เกษตรกรสามารถเก็บดอกบัวได้ทุกวันหรือวันเว้นวันตาม
จ้านวนผลผลิตที่ออก โดยเริ่มเก็บเฉพาะดอกตูมและเหลือก้านไว้ให้ยาวประมาณ 40-50 
เซนติเมตร คัดแยกบัวออกเป็น 3 ขนาด ประกอบด้วยบัวขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก จากนั นจึงน้ามามัดเป็นก้า ก้าละ 10 ดอกและห่อด้วยใบบัวก่อนส่งขาย โดย
บัวขนาดใหญ่ราคาประมาณ 50 บาท/100 ดอก ขนาดกลางราคาประมาณ 30 บาท/
100 ดอก และขนาดเล็กราคาประมาณ 20 บาท/100 ดอก โดยบัวจะให้ผลผลิต
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ประมาณ 200-400 ดอก/ไร่/วัน ทั งนี  บัวจะให้ดอกมากในฤดูร้อนและให้ดอกน้อยในฤดู
หนาว ในขณะที่ดอกจะฝ่อมากในฤดูฝน 

- การทุบบัว เมื่อบัวเริ่มแก่และให้ผลผลิตน้อยลง เกษตรกรจะต้องทุบบัวด้วยการไถกลบ
โดยลดน ้าขังในแปลงให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร และน้ารถไถไถกลบเป็นแถว แถวละ
ประมาณ 2 วา โดยเว้นพื นที่ด้านข้างไว้ 2 ศอกเพื่อให้บัวแตกหน่อ จากนั นบัวจะใช้เวลา
ประมาณ 1-2 เดือนในการแตกใบใหม่ เกษตรกรสามารถให้ปุ๋ยเพื่อบ้ารุงรากและใบเพื่อ
กระตุ้นการแตกหน่อ จากนั นบัวจะออกดอกในเดือนที่สาม โดยการไถกลบลักษณะ
ดังกล่าวจะท้าทีละครึ่งนาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่อง (“smart work: วิถีนาบัว”, 
2558) 

3) การแปรรูปผลผลิต 

จากภาวะผลผลิตตกต่้า เกษตรกรทั่วประเทศประสบปัญหาผลผลิตไม่ได้ราคาจึงท้าให้
เกิดผลผลิตตกค้าง สมาชิกหมู่บ้านศาลาดินจึงรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ในช่วงเวลาเดียวกัน สมาชิกหมู่บ้านศาลาดินจึงเริ่มรวมตัวกันในลักษณะ
ของกลุ่มอาชีพโดยเริ่มต้นจาก “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์” จากการริเริ่มของ
ปราณี สวัสดิ์แดง โดยกลุ่มดังกล่าวรวบรวมผลผลิตของแต่ละครอบครัวมาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า โดยสมาชิกของกลุ่มได้เพิ่มขึ นจากเดิม 8 ครอบครัวในระยะเริ่มต้นเป็น 32 
ครอบครัวในปัจจุบัน (“ข้าวตังนครปฐม แหล่งเรียนรู้ของทุกคน”, 2551) โดยในปี 
พ.ศ.2549 ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ยกย่องให้ปราณี สวัสดิ์แดง เป็น
ครูภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการ (การแปรรูปข้าว) ซึ่งสามารถแปรรูปข้าวเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวที่มีชื่อเสียงของอ้าเภอพุทธ
มณฑล ท้าให้จุดท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปอาหารที่มี
ผู้สนใจแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่อง (“ข้าวตังนครปฐม แหล่งเรียนรู้ของทุกคน”, 2551) 

อาจกล่าวได้ว่า เกษตรกรชุมชนศาลาดินซึ่งส่วนใหญ่ประกอบการเกษตรระบบนา 
อย่างไรก็ดี จากสภาพปัญหาราคาผลผลิตข้าวตกต่้าในช่วงปี พ.ศ.2520 สมาชิกชุมชนบางส่วนจึงปรับ
พื นที่เพ่ือประกอบกิจกรรมการเกษตรรูปแบบอื่นผสมผสานกับระบบนา เช่น การท้าสวนผลไม้ เป็นต้น 
บางส่วนหันไปปลูกบัวแทนการปลูกข้าว ในขณะที่บางส่วนน้าผลผลิตจากข้าวมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2.1.3 เครือข่ายชุมชน 

ชุมชนศาลาดินมีทุนด้านเครือข่ายชุมชนเนื่องจากชุมชนดังกล่าวมีการสร้างปฏิสัมพันธ์
และรวมตัวกันในลักษณะชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยแต่เดิมนั นชุมชนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 5 
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ชุมชนเก่าแก่ในอ้าเภอพุทธมณฑล ได้แก่ ชุมชนคลองโยง ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนวัดมะเกลือ 
ชุมชนศาลายา และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในปีมีรับสั่งให้
ปฏิรูปที่ดินในพื นที่ดังกล่าวเพื่อการเกษตร โดยพระราชทานพื นที่ 1,600 ไร่ในปี 2550 โดยมีรับสั่งให้
ปฏิรูปที่ดินริมคลองมหาสวัสดิ์จ้านวน 80 แปลง แปลงละ 20 ไร่ เพื่อให้ชาวบ้านประกอบเกษตรกรรม 
โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและจัดระบบการจัดการที่ดินให้แก่
เกษตรกร เช่น การขุดคลองและคันล้อม ต่อมาเมื่อสามารถจัดตั งสหกรณ์ได้จึงน้าเงินหมุนเวียนถวาย
คืนแก่พระองค์ (“ล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์...ชม 3 สวน ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม”, 2551) จึง
ท้าให้ชุมชนดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมากขึ น 

ชุมชนศาลาดินพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปี พ.ศ.2543 เนื่องจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศจัดให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย จึ งมีกระแส 
“ตลาดจัดตั ง” ขึ นในบริเวณชุมชนริมคลองหลายแห่ง นพ.จรัสพงศ์ ทังสุบุตร ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
ศาลายาจึงริเริ่มพัฒนาหมู่บ้านศาลาดินเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวริมคลองมหาสวัสดิ์ โดยเริ่มต้นจากการ
พานักท่องเที่ยวลงเรือที่โรงพยาบาลศาลายาและล่องเรือเที่ยวต่อไป โดยชุมชนศาลาดินพัฒนาเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปี พ.ศ.2550 เนื่องจากแนวคิดส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป (OTOP 
Village Champion: OVC) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีการจัดอบรมผู้น้า
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบล รวมทั งผู้น้ากลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์และจัดท้าแผนการพัฒนาพื นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนร่วมกัน (“กรมการพัฒนา
ชุมชนลุยปั้นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป”, 2551) นอกจากนี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการ
พัฒนาหมู่บ้านศาลาดินเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผ่านการจัดการทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์โดยพยายามรักษาเอกลักษณ์การเป็นชุมชนเกษตรกรรมไว้ ซึ่ง
น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปีเดียวกัน ดังนี : 

- การปรับปรุงทางลงเรือที่วัดสุวรรณาราม โดยใช้ตลาดยามเช้าคลองมหาสวัสดิ์เป็นที่
จอดรถ และให้หอม นราสดใส สมาชิกชุมชนและเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวริมท่าน ้าเป็นผู้
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปรับปรุงท่าเรือ จุดท่องเที่ยวและห้องน ้า รวมทั งตกแต่งเรือที่
ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ้าวันให้กลายเป็นเรือน้าเที่ยว เป็นต้น (“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บน
ผืนดินพระราชทาน บ้านศาลาดิน นครปฐม”, 2550) 
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ต่อมาในปี พ.ศ.2550 หมู่บ้านศาลาดินได้รับรางวัลการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ส้าเร็จ
จากหลายหน่วยงาน โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ตั งหมู่บ้านศาลาดินเป็น OTOP 
Village Champion เพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวน้าร่องหมู่บ้านอื่นๆ อีกกว่า 80 หมู่บ้านสู่การเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป (“รอบรั วเกษตร”, 2551) รวมทั งยังได้รับรางวัลชุชนดีเด่นด้านท่องเที่ยวจาก
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยอีกด้วย (“ศาลาดินชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว”, 2551) 
โดยในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ การล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ของหมู่บ้านศาลาดินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ตามโครงการน้าร่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4 แห่ง 4 ภูมิภาค 

ปัจจุบัน โปรแกรมการท่องเที่ยวของศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านศาลาดิน
ประกอบด้วยรายการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมแบบเจาะลึก 4 รูปแบบ ประกอบด้วย: 

1. สวนผลไม้และนาข้าวของบุญเลิศ เศรษฐอ้านวย โดยมีรถอีแต๋นน้าเที่ยว 

2. นาบัวของแจ่ม สวัสดิ์โต โดยมีเรือแสตนเลสน้าเที่ยว 

3. สวนกล้วยไม้ของชุบ คชเวช 

4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นแหล่งแปรรูปผลิตผลการเกษตรของท้องถิ่น 
เช่น ข้าวตัง ผลไม้อบแห้งและไข่เค็มเสริมไอโอดีน เป็นต้น (“สดจากเยาวชน: เด็ก
คลองมหาสวัสดิ์ชวนสัมผัสคนคลอง”, 2557) 

อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนศาลาดินมีการรวมตัวกันอย่างชัดเจนจากการเป็นชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคลองมหาสวัสดิ์ไหลผ่านสถานที่ส้าคัญของชุมชนต่างๆ ได้แก่ วัดสุวรรณาราม 
รวมทั งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั ง 4 จุด ได้แก่ นาบัว สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้และนาข้าว และกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรคลองมหาสวัสดิ์ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า คลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นเลือดหล่อเลี ยง
วิถีการเกษตรและระบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน แต่อย่างไรก็ดี ชุมชนยังคงได้รับผลกระทบ
จากภาวะน ้าเสียในชุมชนอันเนื่องมาจากการสะสมของผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ โดยแม้ว่ากรม
ชลประทานจะด้าเนินการจัดเก็บผักตบชวา 2 ครั งต่อปี อีกทั งองค์การบริหารส่วนต้าบลมหาสวัสดิ์ยัง
สนับสนุนการก้าจัดผักตบชวาในชุมชนศาลาดินอย่างสม่้าเสมอ แต่ผักตบชวาจากประตูน ้างิ วรายจะ
ลอยมาสะสมเพิ่มเต็มล้าคลองภายในระยะเวลาประมาณ 45 วันหลังจากการก้าจัดผักตบชวา ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถก้าจัดผักตบชวาซ ้าได้ทันทีเนื่องจากการใช้สารเคมีในการก้าจัดผักตบชวา
ต้องเว้นช่วงระยะเวลาเพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในน ้า น้าไปสู่วงจรปัญหาน ้าเน่าเสียของ
ชุมชน 
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พัฒนาการทุนชุมชนศาลาดินสามารถสรุปได้ดังแผนภาพ 

ทุน
ชุมชน 

การจัดการทรพัยากรน้ า ความรู้เกี่ยวกบั
การเกษตร 

เครือข่ายชุมชน 

2396 ขุดคลองมหาสวัสดิ ์ การเกษตรระบบนา การตั งถิ่นฐานของ
เกษตรกร 

2518   ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

2520  ราคาข้าวตกต่้า เริ่มปลูก
ไม้ผล 

ตั งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ 

2522  เริ่มปลูกบัว  
2543   เริ่มชุมชนท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 
2550   OTOP Village 

Champion 
แผนภาพที่ 6 พัฒนาการทุนชุมชน (ชุมชนศาลาดิน) 

 

2.2 การรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนศาลาดิน 

ชุมชนศาลาดินอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเปรียบเสมือนปราการฝั่งตะวันตกป้องกันน ้าท่วมใน
กรุงเทพมหานคร และพื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ราบซึ่งมักเกิดน ้าท่วมขังในฤดูฝนอยู่แล้วเป็นประจ้า ซึ่ง
หากน ้าท่วมไม่กี่วันชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่หากภาวะน ้าท่วมทวีความรุนแรงขึ นจะท้า
ให้ชุมชนได้รับผลกระทบเสียหายร้ายแรง ดังที่เกิดขึ นในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งน ้าท่วมขัง
พื นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานท้าให้สวนข้างทางที่เป็นสวนผลไม้และท้องนาเน่าตายจ้านวนมาก 
นอกจากนี ชุมชนดังกล่าวยังได้รับปัญหาจากผลกระทบน ้าเสียอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน 
ซึ่งเมื่อเกิดภาวะน ้าท่วมขึ นแล้วจะท้าให้น ้าเริ่มเน่า และส่งกลิ่นเหม็น มีขยะทั่วบริเวณ ท้าให้เกิดปัญหา
สุขภาวะได้ จะเกิดอาการคันเมื่อเดินในน ้า โรคน ้ากัดเท้า และฉี่หนู  

2.2.1 การป้องกันภัยพิบัต ิ

ในด้านการจัดการทรัพยากรน า้ พืน้ท่ีดังกล่าวขนาบด้วยแม่น า้สองฝ่ังได้แก่ แม่
น า้ท่าจีน และแม่น า้เจ้าพระยา โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานในการเปิด ปิด ประตูน า้ 
สมาชิกชมุชนจงึไมมี่บทบาทในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้มากนกั แตส่มาชิกชมุชนยงัสามารถ
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เฝา้ระวงัปัญหาน า้เสีย ซึง่อาจเกิดขึน้ภายในชมุชนได้ผ่านการบ าบดัน า้ในลกัษณะต่าง ๆ เช่นการ
ใช้กงัหนั หรือ EM Ball เป็นต้น 

ในด้านความรู้เก่ียวกับการเกษตร เน่ืองจากชุมชนศาลาดินเป็นชุมชนท่ี มีวิถี
การเกษตรระบบนา ซึ่งได้รับความเสียหายจากภาวะผลผลิตราคาตกต ่าใน พ.ศ.2520 จึงท าให้
สมาชิกชมุชนท่ีเป็นเกษตรกรเกิดภมูิคุ้มกนัในการท าการเกษตร ท าให้มีการปลกูพืชชนิดอ่ืน ๆ ขึน้ 
เพื่อทดแทนระบบนา เช่น สวนผลไม้ นาบวั ในพืน้ท่ีนาสามารถเป็นพืน้ท่ีในการส ารองน า้ไว้ใช้ได้ไม่
ว่าจะเป็นนาข้าว หรือนาบวัไปก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่าชมุชนมีความรู้ในการจดัการพืน้ท่ีทางการ
เกษตรเพ่ือปอ้งกนัภยัพิบตัิ 

ในด้านเครือข่ายชุมชน ในลักษณะเดียวกับชุมชนบึงช าอ้อ ชุมชนศาลาดินเป็น
ชมุชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึง่มีระบบการบริหารงานอย่างเป็นเอกเทศระหว่างองค์การบริหารสว่น
ต าบล ผู้ ใหญ่บ้าน และก านนั และสมาชิกชุมชนท่ีเป็นเกษตรกร โดยเกษตรกรในชุมชน ลกัษณะ
การเกษตรในชมุชนมีหลากหลาย โดยมีการท านาข้าวเป็นหลกั หรือมีการท านาบวั และสวนผลไม้ 
อีกทัง้ยงัมีกลุ่มแม่บ้านในการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรของท้องถ่ิน จึงท าให้ชมุชนดงักล่าวมี
การปฏิสมัพนัธ์กนัในระดบัหนึง่ ทัง้นีเ้น่ืองจากการเกษตรในแตล่ะแห่งเป็นแหลง่ท่องเท่ียว จงึต้องมี
การประชุมและประสานงานกันอย่างเป็นประจ า โดยมี ผู้ ใหญ่มนูญ ช่วยประสานงานในการจดั
ประชุมระหว่างจุดท่องเท่ียว เพื่อให้แต่ละแหล่งท่องเท่ียวเก็บอตัราค่าเช่าในอตัราท่ีใกล้เคียงกัน 
โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนการเป็นชุมชนท่องเท่ียงเชิงการเกษตรจากภายนอก
ชมุชน อีกทัง้ยงัสนบัสนนุระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ในการปอ้งกนัภยัภาวะภยัพิบตัิ เช่น การก าจดั
ผกัตบชวา และการก าจดัขยะภายในแหลง่น า้ และในชมุชน  

2.2.2 การบรรเทาภัยพิบัติ 

ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า แม้ว่าโครงสร้างพื นฐานในการจัดการทรัพยากรน ้าของ
ชุมชนศาลาดินจะไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ระบบชลประทานที่สมบูรณ์ แต่ชุมชนศาลาดินก็มีโครงสร้างพื นฐานในการระบายน ้าออกจากพื นที่
อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับหน่ึง 

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร แม้ว่าการเกษตรระบบนายังคงมีจุดอ่อน หรือความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั งนี เนื่องจากการท้านา ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว หรือนาบัว จ้าเป็นต้องมีการรักษา
ระดับน ้าให้คงที่ เพื่อป้องกันไม่ให้พืชเกิดความเสียหาย แต่อย่างไรก็ดีพืชที่ปลูกในการเกษตรระบบนา
เป็นพืชล้มลุก จึงท้าให้เกษตรกรไม่ได้รับความเสียหายมากนักเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ และสามารถฟื้น
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ตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี  เกษตรกรยังสามารถวางแผนในการตัดสินใจท้านาหรืองดนาตาม
สถานการณ์น ้าได ้

ในการบรรเทาภัยพิบัติชุมชนศาลาดินมีการด้าเนินงานอย่างสามประสาน ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านัน และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชุมชน โดยมีองค์การบริการส่วนต้าบลช่วย
ประสานงานในการน้าเครื่องจักรต่าง ๆ มาใช้ในการระบายน ้าออกจากพื นที่ชุมชน เช่น ใช้เครื่องสูบ
น ้าขนาดใหญ่มาติดตั งเพื่อระบายน ้าที่เข้าสู่พื นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรี ลงสู่แม่น ้าท่าจีนให้เร็วที่สุด อีก
ทั งยังมีการสนับสนุนในการน้าเจ้าหน้าที่มาติดตามดูสภาพน ้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีก้านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยประสานระหว่างลูกบ้านในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ศักยภาพ
ชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

การรับมือภัยพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การจัดการทรพัยากร
น้ า 

ความรู้เกี่ยวกบั
การเกษตร 

เครือข่ายชุมชน 

การป้องกันภยัพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การกักเก็บน ้าโดย
หมุนเวียนน ้าในพื นที่
การเกษตรเพื่อให้มีน ้า
ใช้ตลอดป ี

การเกษตรแบบ
ผสมผสานระบบนา
เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่อง 

เอกเทศ (ชุมชน
ท่องเที่ยว): 
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชมุชน 

การบรรเทาภยัพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การเฝ้าระวังระดับน ้า 
การบ้าบัดน ้าเสีย 

การท้านาให้เหมาะกับ
สถานการณ์น ้า 

สามประสาน:  
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชมุชน 

ตารางที่ 9 ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน (ชุมชนศาลาดิน) 
3. ศักยภาพทนุชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนคลองลัดมะยม 

3.1 ทุนชุมชน: ชุมชนคลองลัดมะยม 

 ชุมชนคลองลัดมะยมมีทุนชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า เครือข่ายชุมชน และความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรที่เอื อต่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี : 

3.1.1 การจัดการทรัพยากรน้ า 

ชุมชนคลองลัดมะยมอยู่ในพื นที่เขตตลิ่งชันซึ่งเป็นพื นที่ที่มีระบบน ้าเพื่อการเกษตรที่
ประกอบด้วยสวนผลไม้ นา และสวนผักในอดีตตั งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางดังที่ปรากฏในวรรณคดี
นิราศก้าสรวลสมุทร นอกจากนี  เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.
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2199 – พ.ศ.2231) ได้บันทึกพืชพื นถิ่นย่านบางบอกไว้ว่าประกอบด้วย หมาก มะพร้าว ทุเรียน และ
มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี  ยังมีไม้สวนอ่ืนๆ ของพื นที่ดังกล่าวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กระท้อน มะไฟ ล้าไย 
ละมุด ชมพู่ กล้วย ขนุน และส้มเขียวหวาน เป็นต้น 

ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้า
ฯ ให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ขึ นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้านครชัยศรี เพื่อเป็นเส้นทาง
ในการเสด็จพระราชด้าเนินไปนมัสการพระปฐมเจดีย์และขนส่งอ้อยและน ้าตาลจากนครชัยศรี รวมทั ง
แนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดท้า
แผนที่และจัดระบบชลประทานในย่านตลิ่งชัน ท้าให้พื นที่ดังกล่าวมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ 
ประกอบด้วยคลองต่างๆ ได้แก่ 

1) คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองสายใหญ่ที่ขุดขึ นเพื่อเชื่อมต่อแม่น ้าเจ้าพระยาและแม่น ้า
นครชัยศร ี

2) คลองตัดผ่านสายต่างๆ ได้แก่ คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางน้อย และ
คลองบางเชือกหนัง ที่ขุดขึ นเพื่อการคมนาคมระหว่างพื นที่ใกล้เคียง 

3. คลองลัด เป็นคลองที่ขุดขึ นเพื่อการคมนาคมระหว่างพื นที่ เนื่องจากประชาชนใน
อดีตเดินทางด้วยเรือเป็นหลัก 

โดยมีลักษณะดังภาพ: 

 

ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า จะเห็นได้ว่า คลองลัดมะยมมีโครงสร้างน ้าที่มีระบบ
เชื่อมต่อกับแหล่งน ้าเพื่อการคมนาคมสายอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
คมนาคม คลองลัดมะยมจึงลดความส้าคัญลงและขาดการดูแล ท้าให้คลองมีความตื นเขิน อีกทั งล้า
ประโดงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการส่งน ้าและระบายน ้าระหว่างพื นที่การเกษตรและแหล่งน ้าสาธารณะ
เส้นทางสัญจรในการเข้าออกพื นที่การเกษตรของชุมชนยังมีความตื นเขินอีกด้วย 
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3.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

พื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่สวนและนาที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร จากพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดท้าแผนที่และจัดระบบ
ชลประทานในย่านตลิ่งชัน ท้าให้ชุมชนในย่านดังกล่าวรวมตัวขึ นในลักษณะชุมชนการเกษตร โดย
ประชาชนในอดีตมีพื นที่การเกษตรในพื นที่ถัดจากบริเวณปากคลอง ท้าให้เกิดพื นที่ทุ่งนาต้าบลบาง
ระมาด ทุ่งนาต้าบลบ้านไทร ทุ่งนาแถบคลองศาลเจ้า ทุ่งนาต้าบลบางพรม และทุ่งนาต้าบลบางเชือก
หนัง 

จากภาวะน ้าท่วมใหญ่ย่านตลิ่งชันในปี พ.ศ.2485 เป็นเหตุการณ์ส้าคัญที่ท้าให้วิถี
การเกษตรของชุมชนเลือนรางลง โดยในปีภาวะเศรษฐกิจตกต่้าและสถานการณ์น ้าท่วมในปี พ.ศ.
2485 ท้าให้สวนผลไม้และนาเกิดความเสียหาย ท้าให้ไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ทุเรียน มังคุด ละมุด มะไฟ 
และมะม่วงพราหมณ์ตายลง จากเหตุการณ์ดังกล่าว เกษตรกรจึงหันมาปลูกไม้ดอก เช่น กล้วยไม้เยอบี
ร่าและกล้วยไม้ดาวเรือง รวมทั งพืชสวนครัว เช่น โหระพา แมงลัก ตะไคร้ สะระแหน่ ข่า ขิง มะกรูด 
กะเพราะ และเตย เพ่ือส่งขายแก่ปากคลองตลาด ท้าให้พื นที่ดังกล่าวเป็นที่รู้จักว่า “สวนต้มย้า” 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้เกิดภาวะน ้าท่วมใหญ่ขึ นอีกครั ง ท้าให้เกษตรกรล้มเลิกการท้า
สวนและนาและหันมาปลูกพืชล้มลุก อีกทั งยังเกิดการขยายตัวของเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีการ
ตัดถนนหลายสาย เช่น ถนนชัยพฤกษ์ ถนนสวนผัก ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนแก้วเงินทอง ถนน
ปากน ้า-วัดกระโจม และถนนบางระมาด นอกจากนี  

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สมาชิกชุมชนคลองลัดมะยมที่ยังรักษาวิถีการเกษตร
ชาวสวนเขตต่อเมืองประสบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน ทั งนี เพราะเจ้าของที่ดินในอดีตที่
มีสิทธิ์ในการถอืครองที่ดินในพื นที่ได้ขายหรือจัดสรรที่ดินเพื่อการสร้างหมู่บ้าน โดยมีบางส่วนที่ยัง
ประกอบกิจกรรมการเกษตรอยู่บ้าง โดยสุธรรม บญุชูช่วย อธิบายว่า เกษตรกรบางส่วนมีการติดต่อ
ขอเช่าที่ดิน ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนประกอบกิจกรรมการเกษตรโดยไม่จ่ายค่าเช่าที่ดินบริเวณ
พื นที่รกร้างริมคลองเนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้เช่าที่ดินดังกล่าว (สุธรรม บญุชูช่วย, สัมภาษณ์
, 8 ตุลาคม 2559) 

จากปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน จึงท้าให้การเกษตรระบบสวนและนา
หายไปจากชุมชน เนื่องจากเกษตรกรจึงไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นในระบบสวน รวมทั งไม่สามารถท้านา
ได้เนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้พื นที่จ้านวนมาก ปัจจุบัน เกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชล้มลุกแบบยกร่อง โดย
มีพื นที่ยกร่องเป็นขนัด มีร่องสวนไว้ใช้ในการกักเก็บน ้า และมีล้าประโดงเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรเข้า
ออกสวน เกษตรกรนิยมปลูกพืชต่างๆ ได้แก่ มะละกอ กุยช่าย คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว 
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กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือยาว ฟักทอง คื่นช่าย และต้นหอม รวมทั งผักสวนครัว เช่น ใบ
มะกรูด มะนาว และตะไคร้ เป็นต้น ที่ให้ผลผลิตเร็วเพื่อน้าไปขายในตลาด โดยจะมีรถมารับสินค้าใน
พื นที่อย่างสม่้าเสมอ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ชวน ชูจันทร์ สมาชิกชุมชนได้พยายามรื อฟื้นวิถีการเกษตรของ
ชุมชนขึ น จึงจัดตั ง “สวนเจียมตน” ขึ นเพื่อประกอบกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในความดูแลของช่วย ปานพรม โดยการเกษตรผสมผสานในสวนเจียมตนประกอบด้วยพืช
ชนิดต่างๆ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และไม้ผล โดยมีอีกชื่อว่า “สวนต้มย้า” (“สดจากเยาวชน: 
เลาะลัดชมสวนคลองลัดมะยม”, 2552) เมื่อประสบผลส้าเร็จจึงกลายเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้แก่
หน่วยงานอ่ืนๆ (“สัมภาษณ์พิเศษ: ก้าไรของผม คือชีวิตของแม่น ้าล้าคลอง ชวน ชูจันทร์”, 2557) 

ทั งนี  เกษตรกรสวนเจียมตนประสบปัญหาเกีย่วกับสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
เช่นเดียวกับเกษตรกรอื่นๆ ในพื นที่ชุมชนคลองลัดมะยมเช่นกัน โดยชวน ชูจันทร์ อธบิายว่า  

“สวนเจียมตนก็เคยท้ำอยู่แต่ตอนนี คนอื่นท้ำไปแล้ว คนอื่นมำเอำที่คืนไป 
ตรงนั นจะเป็นตัวแทนของกำรท้ำสวนแบบผสมผสำนเนี่ยแหละ ทีนี ถ้ำ
ใครท้ำแบบนี ก็จะมีบ้ำงแต่ก็ไม่มำก สวนเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเช่ำ มีคนไป
ซื อไว้แล้วเขำไม่ได้เอำไปท้ำอะไร” 

(ชวน ชูจันทร,์ สัมภาษณ,์ 8 ตุลาคม 2559) 

แม้ว่าสวนเจียมตนจะหายไปจากชุมชนคลองลัดมะยมแล้ว แต่หลักการเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชวน ชูจันทร์ยังคงเป็นที่ยึดถืออยู่ในชุมชน โดย
ปัจจุบันยังมีชาวสวนบางกลุ่มที่ยังยึดอาชีพการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (“สดจากเยาวชน: เลาะลัด
ชมสวนคลองลัดมะยม”, 2552)  

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร จะเห็นได้ว่า สภาพภูมิสังคมของของชุมชนซึ่งพื นที่
ส่วนใหญ่ถูกปรับสภาพเป็นหมู่บ้าน ในขณะที่พื นที่การเกษตรของชุมชนเปลี่ยนแปลงจากระบบสวน
ผลไม้ (สวนมะพร้าว) เป็นระบบไร่พืชล้มลุก เนื่องจากปัญหาดา้นภัยพิบัติและเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ในการ
ถือครองที่ดิน 

3.1.3 เครือขา่ยชุมชน 

ชุมชนคลองลัดมะยมมีทุนชุมชนในด้านเครือข่ายชุมชนเนื่องจากมีการรวมตัวกัน
ระหว่างตลาดของชุมชนและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่จดทะเบียนนิติบุคคล
ต่างๆ เช่น หมู่บ้านไทรงาม หมู่บ้านธนทรัพย์ หมู่บ้านยอดมนัส และหมู่บ้านดุลิยา เป็นต้น โดยแต่เดิม
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เป็นท้องร่องสวนที่เจ้าของที่ดินขายให้กับคนกลางเพื่อการจัดสรรที่ดิน การขยายตัวของหมู่บ้านใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นการขยายตัวในระยะเริ่มต้นซึ่งเกิดขึ นจากการขายที่ดินของผู้มีสิทธิ์ถือครองที่ดิน
ผ่านคนกลางเพื่อยื่นค้าขออนุญาตจัดสรรที่ดินผ่านกรมที่ดิน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ก ได้อธิบายถึง
สถานการณก์ารจัดสรรที่ดินในปี พ.ศ.2529 ว่า  

“ที่ดินจัดสรรเนี่ยนะเดิมเป็นที่ของคุณตำชื่ออะไรนะบ้ำนอยู่ริมคลองเนี่ย 
แกมีลูกอยู่สิบกว่ำคน ตอนแรกก็ไม่ได้แบ่งกับลูกหรอก ให้คนที่จัดสรร
มำซื อที่ ชื่อคุณเสนอ บุญยัง จัดสรรชื่อเป็นหมู่บ้ำน หมู่บ้ำนไทรงำม”  

(ผู้ให้สัมภาษณ ์ก (ประธานหมู่บ้าน ก), สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2559) 

เนื่องจากหมู่บ้านในลักษณะดังกล่าวจัดตั งขึ นในระหว่างที่ภาวะความเป็นเมืองเริ่มขยายตัวสู่
ชุมชน จึงท้าให้ระบบสาธารณูปโภคไม่ครบครัน ท้าให้แต่ละหมู่บ้านจ้าเป็นต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้น้าชุมชน และพื นที่ข้างเคียงเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค  

ในขณะที่หมู่บ้านอื่นๆ ที่สร้างขึ นภายหลังขาดปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ผู้น้าชุมชน 
และพื นที่ข้างเคียง อีกทั งยังสมาชิกหมู่บ้านจ้านวนมากมีความต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว ท้าให้หมู่บ้านที่สร้างขึ นภายหลังไม่สามารถเข้าถึงบริการและระบบสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชนนอกเหนือจากที่โครงการก่อสร้างได้จัดไว้ให้ได้ ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ ข ได้อธิบายว่า: 

“จริงๆ หลำยเรื่องเรำเข้ำไม่ถึง เรำพยำยำมร้องเรียนไม่ได้ เพรำะว่ำมัน
ไม่รู้ว่ำมันติดขัดตรงไหน ไม่ใช่ไม่รู้ว่ำติดขัดตรงไหน คือเรำไม่รู้ว่ำจะ
หำทำงไปเจอตรงนั นได้ยังไง”  

(ผู้ให้สัมภาษณ ์ข (ประธานหมู่บ้าน ข), สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2559) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2543 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศจัดให้เป็นปี
ท่องเที่ยวไทย จึงมีกระแส “ตลาดจัดตั ง” ขึ นในบริเวณชุมชนริมคลองหลายแห่ง เช่น ตลาดน ้าดอน
หวาย ตลาดน ้านางพญา ตลาดวัดสรรเพชญ์ เป็นต้น รวมทั งมีการจัดตั งตลาดน ้าอื่นๆ ในเขตตลิ่งชัน 
ได้แก่ ตลาดน ้าวัดจ้าปา ตลาดน ้าวัดสะพาน ตลาดน ้าวัดตลิ่งชันและตลาดน ้าคลองลัดมะยม ชวน ชู
จันทร์ ผู้จัดตั งตลาดน ้าคลองลัดมะยม จึงริเริ่มการจัดตั งตลาดน ้าคลองลัดมะยมขึ นในปี พ.ศ.2546 
ชวน ชูจันทร์เริ่มต้นจากการติดป้ายผ้าเขียนเองที่ชายถนน แจกใบปลิว และบอกต่อแบบปากต่อปาก
ว่าจะจัดตั งตลาดน ้าขึ นในบริเวณคลองลัดมะยม โดยมีเพียง 10-20 ร้านในระยะเริ่มต้นเท่านั น ต่อมา
เมื่อสมาชิกชุมชนที่สัญจรผ่านทางน ้าและทางบกสังเกตเห็นจึงเริ่มมีร้านค่าเพิ่มขึ น(“สัมภาษณ์พิเศษ: 
ก้าไรของผม คือชีวิตของแม่น ้าล้าคลอง ชวน ชูจันทร”์, 2557) ดังที่ ชวน ชูจันทร์ อธิบายว่า:  
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“คือตลำดธรรมชำติแต่เดิมไม่ได้อยู่ตรงนี  มันอยู่บำงระมำด อยู่คลองบำง
แค เป็นเรือเป็นร้อยล้ำ สมัยก่อนไม่ค่อยใช้รถอ่ะเอำเรือมำกันเป็นตลำด
อยู่แล้ว แล้วคนมำก็มำทั งสุพรรณทั งอยุธยำ บำงระมำดอ่ะเริ่มก่อน ของ
เรำอ่ะทีหลัง คือธรรมชำติมันเกิดได้เหมือนวันนี เรำมีรถอ่ะ เรำมำรวมกัน
ร้อยคันก็เกิดตลำดใหญ่ขึ นมำ ถูกไหม สินค้ำก็ต้องใช้เรือ พอเรือมำจอด
รวมกัน 70-80 คันก็เกิดตลำดน ้ำแล้ว”  

(ชวน ชูจันทร,์ สัมภาษณ,์ 6 ตุลาคม 2559) 

ตลาดน ้าคลองลัดมะยมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากตลาดน ้าอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง 
เช่น เนื่องจากมีพื นที่บางส่วน (โซน 1 – โซน 2)เป็นพื นที่จ้าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกร
โดยตรง จึงท้าให้สินค้าการเกษตรของตลาดน ้าคลองลัดมะยมมีราคาถูกกว่าตลาดอื่นๆ ทั งนี เพราะ 
ชวน ชูจันทร์ ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในชุมชนที่แต่เดิมผลิตอย่างเดียว หาตลาดไม่เป็น 
ขายไม่เป็น อายเหนียม ไม่กล้าแนะน้าสินค้า ให้กระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง (“สัมภาษณ์
พิเศษ: ก้าไรของผม คือชีวิตของแม่น ้าล้าคลอง ชวน ชูจันทร์”, 2557) 

จากเอกลักษณ์ของตลาดน ้าคลองลัดมะยมข้างต้น ตลาดน ้าคลองลัดมะยมจึงขยายตัว
ขึ นอย่างรวดเร็ว (“แนะเขตมีส่วนร่วมจัดการตลาดน ้าดึงชุมชนร่วมดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว, 2557) โดย
ในปี พ.ศ.2550 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(community-based tourism) หน่วยงานดั งกล่ าวจึ งมอบรางวัลชุมชนท่อง เที่ ยวดี เด่นใน
กรุงเทพมหานครในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ให้แก่
ตลาดน ้าคลองลัดมะยม (“ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”, 2550) ในขณะที่กรุงเทพมหานครได้
พยายามพัฒนาตลาดน ้าในเขตตลิ่งชัน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดน ้าตลิ่งชัน ตลาดน ้าคลองลัดมะยม และ
ตลาดน ้าวัดสะพาน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน (ผู้ว่าฯชวนเที่ยว”, 2551) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2552 เนื่องจากตลาดน ้าคลองลัดมะยมมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ นเมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดน ้าจัดตั งอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง จึงท้าให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยมีตลาดเป็นศูนย์กลางมากขึ น โดยในปีดังกล่าว ส้านักงานเขตตลิ่ง
ชันได้สร้างลาดจอดรถในลักษณะลานหินเพื่อแก้ไขปัญหาที่จอดรถเป็นโคลนเละเทะ (“ตลิ่งชันชวน
เที่ยวตลาดน ้า ส่งผลคลองลัดมะยมคึกคัก/ส่วนอีกจุดซบเซา”, 2552) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานโดยให้นักท่องเที่ยวแวะชมตลาด
น ้าคลองลัดมะยมด้วย (“ข่าวสั นการเมือง: ปั้นตลาดน ้า”, 2552) 
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ในด้านเครือข่ายชุมชน จะเห็นได้ว่า ตลาดน ้าคลองลัดมะยมซึ่งเป็นสถานที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนตั งอยู่ในบริเวณพื นที่การเกษตร อีกทั งยังตั งอยู่บริเวณจุดตัดคลองบางระมาด
และคลองลัดมะยมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี จากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรและการย้ายถิ่นของ
ประชากรจึงท้าให้ผู้อยู่อาศัยภายในพื นที่ดังกล่าวขาดปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน นอกจากนี ยังเกิดปัญหา
ภาวะน ้าเน่าเสียจากครัวเรือนเนื่องจากผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนไม่ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทในการ
บ้ารุงรักษาคุณภาพน ้า 

พัฒนาการทุนคลองลัดมะยมสามารถสรุปได้ดังแผนภาพ 

ทุน
ชุมชน 

การจัดการทรพัยากรน้ า ความรู้เกี่ยวกบั
การเกษตร 

เครือข่ายชุมชน 

มปป.  การเกษตรระบบสวน การตั งถิ่นฐานของ
เกษตรกร 

2396 ขุดคลองมหาสวัสดิ ์   
2485  น ้าท่วม: สวนเสียหาย  
2535  น ้าท่วม: เกิด “สวนต้ม

ย้า” 
การจัดสรรที่ดนิ 

2546  ตั ง “สวนเจียมตน” เริ่มตลาดชุมชน 
2550   ชุมชนท่องเที่ยวดีเด่น 
แผนภาพที่ 7 พัฒนาการทุนชุมชน (ชุมชนคลองลัดมะยม) 

 

3.2 การรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนคลองลัดมะยม 

ชุมชนตลาดน ้าคลองลัดมะยมอยู่ในเขตพื นที่ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื นที่เก่าสวน
เก่าของกรุงเทพ ซึ่งทีระบบการระบายน ้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากการ
ขยายตัวของเมืองท้าให้ชุมชนคลองลัดมะยมได้ผลกระทบจากการน ้าท่วมบ้างในบางโอกาส ทั งนี 
เนื่องจากวิถีการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป และวิถีชีวิตไม่สัมพันธ์กับการใช้น ้า อีกทั งยังมีการสร้างอาคาร
ที่มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากภาวะน ้าท่วม จึงท้าให้พื นที่ดังกล่าวมีภาวะความเสี่ยงจาก
การเกิดน ้าท่วมขังได้ ท้าให้รถไม่สามารถสัญจรได้ ทั งนี หากแหล่งน ้าของชุมชนมีสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น 
ขยะ หรือผักตบชวา จะท้าให้เกิดภาวะน ้ารอการระบายออกได้ท้าให้ปัญหาน ้าท่วมทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ น  

3.2.1 การป้องกันภัยพิบัต ิ
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ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้า กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนโดยสมบูรณ์ จึงท้าให้ชุมชนไม่มีบทบาทมากนักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า การป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อนของชุมชน มักมีลักษณะเป็นโครงการเชิงอนุรักษ์
แหล่งน ้า เช่น การจัดอาสาสมัครเพื่อเก็บผักตบชวา และขยะเพื่อป้องกันไม่ให้น ้าเสีย 

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากการเกษตรเริ่มจางหายจากชุมชนคลองลัด
มะยม พืชที่สมาชิกชุมชนนิยมปลูกจึงมักมีลักษณะเป็นพืชล้มลุกเพื่อใช้ในการปักกันเขตพื นที่ส่วนตัว
ของตน หรือใช้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังจิตส้านึกของตนให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อรื อฟื้นรากฐาน
ความเป็นพื นที่ส่วนกลางของกรุงเทพ แต่เกษตรกรและสมาชิกชุมชนไม่มีความรู้ในการจัดการพื นที่
การเกษตรตามสมัยเดิมอีกแล้ว ท้าให้วิถีล้าประโดงจางหายไปจากชุมชนในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อน ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนในพื นที่
ชุมชนบริเวณคลองลัดมะยมให้เกิดการรวมตัวกัน 

ในด้านเครือข่ายชุมชน แม้ว่าชุมชนคลองลัดมะยมจะไม่สามารถจัดการทรัพยากรน ้าได้
โดยตรง อีกทั งยังไม่มีพื นที่ทางการเกษตรในการกักเก็บน ้า ท้าให้คลองเป็นเหมือนเป็นอุปสรรคแก่
ชุมชน เนื่องจากน ้าที่ระบายออกจากกรุงเทพมหานคร หากท่วมสูงเกินระดับถนนท้าให้เกิดภาวะน ้า
ท่วมบนถนนขึ นได้  แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกชุมชนเดิมที่อดีตเป็นเกษตรกร เช่น ชวน ชูจันทร์ ได้
พยายามสร้างพื นที่ในการฟื้นวิถีเกษตร และวิถีคลองของชุมชนคลองลัดมะยมผ่านการจัดตั งตลาดน ้า
คลองมะยมขึ น การจัดตั งตลาดน ้าคลองมะยม จึงท้าให้ชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
เขตเมืองเกิดปฏิสัมพันธ์ขึ น โดยสมาชิกชุมชนมีการน้าสินค้ามาวางขายในตลาดท้าให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักในความส้าคัญของการเกษตรและแหล่งน ้ามากขึ น ท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง แม้ว่าสมาชิก
จะห่างไกลจากการจัดการทรัพยากรน ้า และความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกับน ้า 

3.2.2 การบรรเทาภัยพิบัต ิ

ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้ากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนโดยสมบูรณ์ จึงท้าให้ชุมชนไม่มีบทบาทมากนักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า การบรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อนมักเป็นการจัดการทรัพยากรน ้าแบบเฉพาะหน้า เช่น 
การน้าเครื่องระบายน ้ามาระบายน ้าออกจากพื นที่ของตน 

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ภายใต้ภาวะภัยพิบัติ พื นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็น
พื นที่ปลูกพืชล้มลุก อีกทั งเกษตรกรยังไม่มีพื นที่การท้าการเกษตรมากนัก จึงท้าให้ผลพวงของการเกิด
ภัยพิบัติไม่รุนแรงมากนักในพื นที่ดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ชุมชนมีการซ่อมบ้านเรือนที่ไม่สอดคล้องกับ
พื นที่อาจท้าให้บ้านเรือนเกิดความเสียหายได ้ 
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ในด้านเครือข่ายชุมชน สมาชิกชุมชนที่ได้รับการพัฒนาผ่านการใช้ระบบตลาดในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอาสาสมัครในการบรรเทาภัยพิบัติ เช่น มีการ
รวมตัวในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวังสมาชิกชุมชนมีความเปราะบางจากการเกิดสภาวะภัยพิบัติ เช่น 
เด็ก คนชรา ให้มีที่อยู่อาศัย หรือรวมตัวกันในพื นที่ที่มีความปลอดภัยมากขึ น อีกทั งยังมีการรวมตัว
แจกจ่ายของบริจาคที่ได้รับจากส้านักงานเขตตลิ่งชัน การบรรเทาภัยพิบัติของชุมชนคลองลัดมะยมจึง
เป็นการด้าเนินงานแบบสามประสาน ระหว่างส้านักงานระบายน ้าที่ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักร
และการระบายน ้าออกจากพื นที่ให้มากที่สุด ในขณะที่ส้านักงานเขตตลิ่งชันเป็นเสมือนหน่วยงานกลาง
ในการกระจายของบริจาค และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคของชุมชนโดยตรง 

การรับมือภัยพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การจัดการทรพัยากร
น้ า 

ความรู้เกี่ยวกบั
การเกษตร 

เครือข่ายชุมชน 

การป้องกันภยัพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การใช้คลองและล้าประ
โดงเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ชุมชน 
 

การเกษตรแบบระบบ
ไร่ในพื นที่สวนเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชน 

เอกเทศ (ชุมชน
ท่องเที่ยว): 
ส้านักการระบายน ้า 
สนง.เขตตลิ่งชัน 
และวิสาหกิจชมุชน 

การบรรเทาภยัพิบัติ
ซ้ าซ้อน 

การระบายน ้าโดย
กรุงเทพมหานคร 

การท้าไร่ให้เหมาะกับ
สถานการณ์น ้า 

สามประสาน:  
ส้านักการระบายน ้า 
สนง.เขตตลิ่งชัน 
และวิสาหกิจชมุชน 

ตารางที่ 10 ศกัยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน (ชุมชนคลองลัดมะยม) 
สรุป 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน พบว่า แต่ละชุมชนล้วนมีศักยภาพ
ในการใช้ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนแตกต่างกัน โดยมีลักษณะดังตาราง 
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ชุมชน บึงช าอ้อ ศาลาดิน คลองลัดมะยม 

การป้องกันภยัพิบัต ิ
การจัดการทรัพยากรน้ า การกักเก็บน ้าเพื่อให้ 

มีน ้าใช้ตลอดปี 
การกักเก็บน ้าโดย
หมุนเวียนน ้าในพื นที่
การเกษตรเพื่อให้มีน ้าใช้
ตลอดปี 

การใช้คลองและล้าประ
โดงเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ชุมชน 

ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตร 

การเกษตรผสมผสานใน
ร่องสวนเพื่อให้มีรายได้
ต่อเนื่อง 

การเกษตรแบบ
ผสมผสานระบบนา
เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่อง 

การเกษตรแบบระบบไร่
ในพื นที่สวนเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ชุมชน 

เครือข่ายชุมชน เอกเทศ (ชุมชน
เกษตรกรรม): 
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชุมชน 
 

เอกเทศ (ชุมชน
ท่องเที่ยว): 
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชุมชน 

เอกเทศ (ชุมชน
ท่องเที่ยว): 
ส้านักการระบายน ้า 
สนง.เขตตลิ่งชัน 
และวิสาหกิจชุมชน 

การบรรเทาภยัพิบัต ิ

การจัดการทรัพยากรน้ า แก้มลิงหน่วงน ้า 
การแบ่งเขตพื นที่
หมุนเวียนน ้าเพื่อรับมือภัย
พิบัติ พืชยืนต้นทนน ้า
ได้ 

การเฝ้าระวังระดับน ้า 
การบ้าบัดน ้าเสีย 

การระบายน ้าโดย
กรุงเทพมหานคร 

ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตร 

การปลูกพืชล้มลุกให้
เหมาะกับสถานการณ์น ้า 

การท้านาให้เหมาะกับ
สถานการณ์น ้า  

การท้าไร่ให้เหมาะกับ
สถานการณ์น ้า 

เครือข่ายชุมชน สามประสาน:  
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน และ
วิสาหกิจชุมชน 

สามประสาน:  
อบต.  
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และวิสาหกิจชุมชน 

สามประสาน:  
ส้านักการระบายน ้า 
สนง.เขตตลิ่งชัน 
และวิสาหกิจชุมชน 

ตารางที่ 11 ศกัยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 



 

 

บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในบทที่แล้ว พบว่า ทุน
ชุมชนเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของแต่ละชุมชน โดยแต่ละชุมชน
ล้วนมีทุนทีแ่ตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี ชุมชนที่มีทุนอาจจะไม่สามารถรบัมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ แรงงาน งบประมาณ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นกระบวนการส้าคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้เต็มประสิทธิภาพ ในการนี  ผู้วิจัยจึงมุ่งวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียในการรับมอืภัยพิบัติซ ้าซ้อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี : 

1. ผู้มสี่วนได้เสียในการรับมอืภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มที่มีบทบาท อ้านาจ
และหน้าที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ผูม้ีส่วนได้เสีย
ระดับปฐมภูมิ และผู้มสี่วนได้เสียระดับทุติยภูมิ 

2. การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสียในการรบัมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน หมายถงึ  ความร่วมมอื
ระหว่างภาครัฐและชุมชนในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจร่วมกัน การขับเคลือ่นการ
ด้าเนินงาน และการประเมินผล 

โดยศึกษาใน 3 พื นที่ภายใต้การด้าเนินงานโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้า
ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน)ประกอบด้วย 

1. ชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพื นที่ภายใต้การ
จัดการน ้าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมลีักษณะการเกษตรแบบพืชไร่ 

2. ชุมชนคลองรังสิต ต.บึงช้าอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็นพื นที่ภายใต้การจัดการ
โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบพืชสวน 

2. ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลาดิน อ.ศาลายา จ.นครปฐม เป็นพื นที่ภายใต้การจัดการ
โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกเพื่อระบายน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเล ซึ่งมีลักษณะการเกษตรแบบ
นา 
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1. การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสยีในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนบึงช าอ้อ 

1.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียในระดับชุมชน: ชุมชนบึงช าอ้อ 

 ชุมชนบึงช้าอ้อมีผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนจ้านวนมาก ผู้วิจัยจึงวิ เคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสียจากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล้าดับความส้าคัญ และการ
สร้างความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี : 

1.1.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้น้าชุมชนเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนในการด้าเนินการชุมชนในด้านต่าง ๆ การ
รวมตัวของผู้น้าชุมชนจึงมีความส้าคัญในการเสริมสร้างพลังงานอ้านาจชุมชนทั งชุมชนได้ โดยผู้น้า
ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาในด้านการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต้าบล ก้านัน และผู้ใหญ่บ้านต่าง ๆ จึงท้าให้ชุมชนบึงช้าอ้อมีผู้น้าชุมชนหลายกลุ่ม ดังที่ 
อักษร น้อยสว่าง ได้อธิบายว่า: 

“เรื่องควำมส้ำคัญเนี่ย ถ้ำชุมชน ผู้น้ำไม่มีควำมสำมัคคี กำรบริหำร
จัดกำรยำกมำก แล้วก็กำรรวมคนยำกมำก เพรำะผู้น้ำมันจะมีสองั่ำย 
อีกั่ำยหนึ่งั่ำยท้องถิ่น อีกั่ำยั่ำยปกครอง เรำจะเคยดูข่ำวไหม ั่ำย
ปกครองก็คือก้ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ั่ำยท้องถิ่นก็คือนำยก อบต. และสมำชิก 
บำงต้ำบลก็ขัดแย้งกัน” 

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 

ผู้น้าชุมชนในชุมชนบึงช้าอ้อมีการรวมตัวกันเบื องต้นอยู่แล้วภายใต้โครงการสามัคคีคือ
พลัง ปี พ.ศ.2553 โดยโครงการดังกล่าวมีการเรียกประชุมผู้บริหารระดับท้องถิ่นจากองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล รวมทั งให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั งประชาคมเพื่อเสนอความต้องการและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว เช่น การร่วมกันปรับภูมิทัศน์ริมถนนเลียบคลองเก้า 12 
หมู่บ้าน โดยกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจะต้องไม่ซ ้ารูปแบบกัน โดยโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้
งบประมาณภาครัฐสนับสนุน ท้าให้แต่ละหมู่บ้านมีกลไกเรียกร้องความต้องการจากภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม (“หนองเสือจัดโครงการสามัคคีคือพลังฯ”, 2553) แต่อย่างไรก็ดีการรวมตัวในลักษณะ
ดังกล่าวไม่ได้ให้ความส้าคัญกับการจัดการน ้าเป็นส้าคัญ แต่มักเป็นการเรียกร้องเกี่ยวกับความต้องการ
พื นฐานของชุมชน 
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นอกเหนือจากผู้น้าชุมชน สมาชิกชุมชนยังเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของผู้น้าชุมชนสมาชิกชุมชนอาจประกอบด้วยผู้ใหญ่ หรือเยาวชน ที่มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน ท้าอย่างเป็นรูปธรรม การรวมตัวของสมาชิกชุมชนอาจเกิดขึ นได้ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน จาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีสถานะ
ชัดเจนตามกฎหมาย โดยในระยะเริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ.2553 พบว่า ชุมชนบึงช้าอ้อมีกลุ่มอาชีพที่โดด
เด่น 6 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มศิลปะกะลา กลุ่มอาชีพน ้าส้มควันไม้จากการเผาถ่าน กลุ่มอาชีพ
เลี ยงปลากระชัง กลุ่มอาชีพพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มอาชีพท้าเรือจ้าลอง
จากเศษไม้ เป็นต้น (บึงช้าอ้อจัดท้างบประมาณเสริมอาชีพโอท็อปในพื นที่, 2553)(บึงช้าอ้อจัดสรรงบ
หนุนโอทอปส่งเสริมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้, 2553) โดยปัจจุบัน ชุมชนบึงช้าอ้อมีวิสาหกิจชุมชนทั งสิ น 
16 กลุ่ม ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนอินอนุสรณ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกข้าวต้าบลบึงช้า
อ้อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่อเรือจ้าลอง วิสาหกิจชุมชนสตรีเย็บผ้า ต้าบลบึงช้าอ้อ วิสาหกิจชุมชนขนม
ไทยบ้านหนองนาค วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน อ้าเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชนภูมิเลิศ
แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพท้าโรตีสายไหมโสภาเพชร วิสาหกิจชุมชน
สินค้าเกษตรแปรรูปหนองเสือ วิสาหกิจชุมชนหนองนาคพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้พิการโคเชร์
แอนด์เปเปอร์ วิสาหกิจชุมชนดาบชุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ช้าอ้อ 
วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงแปรรูป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านบ้านบึงช้าอ้อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
เอราวัณ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร  

นอกจากนี  ชุมชนดังกล่าวยังมีเยาวชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส้าคัญ ซึ่งอาจยังไม่มี
บทบาทในการรับมือภัยพิบัติซับซ้อนมากนัก ทั งนี เนื่องจากประสบการณ์และความตระหนักในความ
เป็นชุมชน สมาชิกชุมชนได้พยายามผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสืบสาน
ประเพณีแข่งเรือยาว นอกจากนี  โรงเรียนเป็นกลไกส้าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดย
เยาวชนกลุ่มดังกล่าวมักมีการรวมตัวกันอยู่แล้วแต่ละโรงเรียนที่ ตั งอยู่ในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดศรีคัคนางค ์โรงเรียนสุขปุณฑริการาม และโรงเรียนวัดสอยดีศรีเจริญ เป็นต้น 

1.1.2 การจัดล าดับความส าคัญ 

จากการจัดล้าดับความส้าคัญตามคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder salient 
attributes) ซึ่งประกอบด้วย อ้านาจ ความชอบธรรม และความจ้าเป็น พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียหลักใน
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในชุมชนบึงช้าอ้อ คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อ ทั งนี เนื่องจากผู้ มี
ส่วนได้เสียกลุ่มดังกล่าวมีคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียครบทั ง 3 ประการ ดังนี : 
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1) ในด้านอ้านาจ: องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อ เป็นหน่วยงานหลักที่มีอ้านาจในการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดการทรัพยากรน ้า โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อได้จัดสรร
งบประมาณในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฎในปี พ.ศ.2550 องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้า
อ้อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนและองค์กรเอกชนเพื่อแก้ไขสภาวะแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรน ้าในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงคูคลองสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคผ่านการควบคุม
ระบบน ้าทิ งและการก้าจัดน ้าเสีย รวมทั งมีการรักษาทางน ้าและทางระบายน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร (พลิกนโยบาย อบต.บึงช้าอ้อผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงดึงประชาชนจัดตั งองค์กร
ประสานผู้น้าแก้ปัญหาท้องถิ่น, 2550) ต่อมาในปี พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อยังคง
สนับสนุนการขุดลอกคูคลองและผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตัดกิ่งไม้และไม้ใหญ่ข้างทาง
บริเวณคลอง 7-8 (ย่อยข่าวท้องถิ่น, 2551) นอกจากนี  ในปี พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนต้าบลบึง
ช้าอ้อได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองชลประทานที่ 7-9 โดยก้าจัดผักตบชวาและ
พืชภายในคลองเพื่อให้สามารถน้าน ้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเต็มประสิทธิภาพ (อบต.บึงช้าอ้อ
ผุดโครงการสร้างสวนคลองสวยน ้าใส, 2554) อีกทั งในปี พ.ศ.2557 อบต.บึงช้าอ้อยังคงมีโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง (อบต.บึงช้าอ้อปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดไฟส่องสว่าง -สร้างลานที่พัก, 
2555)(บึงช้าอ้อได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์คลองชล, 2556) โดยในปีดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบึงช้าอ้อได้จัดโครงการปลูกผักชายคลองในพื นที่สาธารณะหมู่ 3 – 5 เพื่อป้องกันการ
พังทลายของแนวตลิ่งริมคลองชลประทาน โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อได้สนับสนุนการ
จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ เช่น แคเตี ย ผักบุ้ง พริก ข้าวโพด วอเตอร์เครส โหระพา กะเพรา และ
ถั่วฝักยาว รวมทั งยังจัดวางระบบน ้ารดแปลงผัก (สติงเกอร์) โดยใช้ก้าไรจากการขายทะลายปาล์มใน
การลงทุน (อบต.บึงช้าอ้อส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้, 2557) 

2) ในด้านความชอบธรรม: นายอักษร น้อยสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อ 
เป็นเกษตรกรที่เคยได้รับความเสียหายจากภาวะส้มร่วงในช่วงปี พ.ศ.2538 จากสถานการณ์ดังกล่าว 
นายอักษร น้อยสว่าง จึงได้ประยุกต์ความรู้ทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.นราธิวาส  ซึ่งเป็นการปลูกปาล์มในพื นที่ดินเปรี ยวในลักษณะเดียวกัน
ชุมชนบึงช้าอ้อ ภายใต้การเริ่มของ น.อ. สมัย ใจอินทร์ ฝ่ายช่างเทคนิค กรมอู่ทหารเรือ ภายใต้
โครงการไบโอดีเซลชุมชนของกองทัพเรือ และจึงเริ่มต้นทดลองปลูกปาล์มกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ร่องสวนในการจัดการน ้าของ
ชุมชนในปัจจุบัน 
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3) ในด้านความจ้าเป็น : องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อมีความจ้าเป็นต้องจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสมาชิกชุมชนจ้านวนมากประกอบอาชีพการเกษตรโดยมีระบบ
การกักเก็บน ้าในพื นที่การเกษตร หากเกษตรกรในพื นที่เร่งสูบน ้าเข้าพื นที่การเกษตรของตนเอง
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีน ้าในการประกอบกิจกรรมการเกษตร ก็จะท้าให้น ้าลดระดับอย่างรวดเร็วและ
ท้าให้เกิดภาวะภัยแล้ง ในทางกลับกัน หากเกษตรกรเร่งระบายน ้าออกจากพื นที่ในช่วงภาวะน ้าท่วม
เนื่องจากเกรงว่าน ้าจะท่วมพื นที่การเกษตรของตน ก็จะท้าให้ภาวะน ้าท่วมในพื นที่ข้างเคียงทวีความ
รุนแรงขึ น ในการนี  หากเกษตรกรไม่มีระบบการจัดการทรัพยากรน ้าที่มีระเบียบ จะเป็นเหตุให้น ้าใน
คลองลดลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดภาวะดินสไลด์ลงคลองท้าให้ถนนทรุดตัวลงได้ ในการนี  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการซ่อมแซมถนนในพื นที่จะต้องสูญงบประมาณ
จ้านวนมากไปกับการซ่อมแซมถนน 

1.1.3 การสร้างความรับผิดชอบ 

จากการระบุผู้มีส่วนได้เสียและการจัดล้าดับความส้าคัญ พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบึงช้าอ้อเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าและการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อน ในการนี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรจึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบึงช้าอ้อในการจัดตั งคณะกรรมการน ้าชุมชนขึ น โดยจัดตั งเป็นนิติบุคคลและลงนามบันทึก
ข้อตกลงการท้างานอย่างชัดเจนเพื่อระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้านาจหน้าที่ดังกล่าวครอบคลุมถึง 1) การ
ประชาคมเพื่อจัดท้าแผนงาน (แผนการบริหารจัดการน ้าและแผนการผลิต เป็นต้น) 2) การด้าเนินงาน
ตามแผนงานประจ้าปี 3) การจัดท้าข้อเสนอโครงการและแผนการด้าเนินงาน และ 4) การรายงานผล
การด้าเนินงาน โดยรายงานผลต่อสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ทุกๆ 2 เดือน ในการนี  ชุมชนบึงช้าอ้อจึงจัดตั งคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชนต้าบลบึงช้าอ้อ
ขึ น เพื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

นอกเหนือจากการจัดตั งคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชนต้าบลบึงช้าอ้อ ผู้มีส่วน
ได้เสียหลักยังต้องสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรอื่นๆ ภายในชุมชนเช่นกัน ทั งนี เนื่องจากการ
ด้าเนินการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนจ้าเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงานในระดับท้องถิ่นด้านงบประมาณ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะพื นที่ ในบริบทของชุมชนบึงช้าอ้อ คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชนได้
สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อในการด้าเนินการทั งระบบ ตั งแต่การจัดท้า
แผนที่ การบริหารจัดการน ้าเพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิง รวมทั งฟื้นฟูประสิทธิภาพของโครงสร้างพื นฐาน
ต่างๆ ได้แก่ คลอง ร่องสวน คันดิน และประตูระบายน ้า เป็นต้น ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจ้าเป็นต้อง
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อาศัยความร่วมมือจากชุมชนอื่นๆ ในพื นที่ใกล้เคียงเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อมา การจัดการบริหารน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริได้ขยายผลจากชุมชนบึงช้าอ้อสู่
พื นที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ต้าบลบึงบอน ต้าบลบึงบา ต้าบลบึงกาสาม ต้าบลหนองสามวัง
และต้าบลนพรัตน์ ซึ่งเป็นพื นที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการชลประทานเดียวกัน จึงได้จัดตั งคณะกรรมการ
บริหารจัดการน ้าชุมชน คลอง 8 คลอง 9 คลอง 10 ขึ น 

1.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียในระดับชาต:ิ ชุมชนบึงช าอ้อ 

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ชุมชนบึงช้าอ้อจึงมีผู้มีส่วนได้เสยีหลักในระดับชุมชน
เพื่อรับผิดชอบภาระงานการพัฒนาร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ในบทความส่วนนี  ผู้วิจัยจะมุ่งวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการน า้ชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในระดับชาติผ่าน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจ 
การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน และรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

1.2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ พนัธกิจและภารกิจ  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์
ร่วมระหว่างองค์กรและคณะกรรมการน ้าชุมชนผ่านแนวคิด “การจัดการทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการศึกษากระบวนการสร้างความรู้ภายใต้โครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยฉบับนี จะ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมดังที่ปรากฎในแผนที่ชุมชนซึ่ งเป็นชุดความรู้ร่วม (knowledge domain) 
ระหว่างชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี : 

“จำกควำมร่วมมือ ร่วมใจป้องกันน้ ำท่วมจนประสบควำมส้ำเร็จ ได้สร้ำง
ควำมสำมัคคีให้เกิดขึ นในชุมชน ผู้น้ำที่เข้มแข็งตระหนักถึงศักยภำพของ
โครงสร้ำงน้ ำในพื นที่ ปรับวิธีคิด มำสู่กำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ 
เหมำะสมกับพื นที่ (ภูมิสังคม) ลงมือท้ำ และสร้ำงตัวอย่ำงควำมส้ำเร็จ”  

(มูลนิธิอุทกพฒัน์, มปป.) 

จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน ้า ชุมชนบึงช้าอ้อจึงมี
วิสัยทัศน์ร่วมในการปรับวิถีการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ควบคู่กับการจัดการน ้า (“ชุมชน
ต้นแบบจัดการน ้าแบบพึ่งพาตนเอง 'ชุมชนคลองรังสิต' อ้าเภอหนองเสือ”, 2014) ซึ่งน้าไปสู่กรอบคิด
ในการจัดการทรัพยากรน ้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี : 
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“ส้ำรวจข้อมูล วิเครำะห์ และสรุปป่ญหำที่แท้จริง โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น แผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียมเครื่องระบุพิกัด 
(GPS) วำงแผนกำรด้ำเนินงำนบนโครงสร้ำงน้ ำเดิม เชื่อมโยงแนวคิดกับ
พื นที่จริง ด้ำเนินกำรฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งน้ ำและระบบบริหำรน้ ำ 
ด้ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ สร้ำงรำยได้ สำมำรถ
เป็นตัวอย่ำงควำมส้ำเร็จขยำยผลไปยังพื นที่ข้ำงเคียง เกิดเครือข่ำยกำร
ท้ำงำนร่วมกัน” 

(มูลนิธิอุทกพฒัน์, มปป.) 

 

จากพันธกิจข้างต้น ภารกิจการจัดการทรัพยากรน ้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของชุมชนบึงช้าอ้อจึงตั งอยู่บนฐานแนวคิด 2 ด้าน ดังนี : 

1) การอนุรักษ์พื นที่ริมคลอง เนื่องจากชุมชนบึงช้าอ้อประสบปัญหาถนนทรุดเป็นประจ้า
เนื่องจากการพังทลายของตลิ่งจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การกัดเซาะตลิ่งและการ
เปลี่ยนแปลงความชื นในดินริมตลิ่ง ชุมชนบึงช้าอ้อน้าปาล์มน ้ามันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ตามสภาพภูมิสังคมเกษตรระบบสวนมาประยุกต์ใช้ในการยึดหน้าดินไม่ให้ตลิ่งพังทลาย
รวมทั งป้องกันการรุกล ้าที่ดินสาธารณะริมคลองอีกด้วย โดยรายได้จากการปลูกปาล์ม
เพื่ออนุรักษ์พื นที่ริมคลองจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ภายใต้กองทุนปาล์มประจ้าชุมชน 

2) การพัฒนาโครงสร้างน ้าและระบบบริหารจัดการน ้าเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า 
ระบายน ้า ส้ารองน ้า และเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน ้าเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บกักน ้า ด้วยการพัฒนาพื นที่ร่องสวนและคลองในพื นที่ให้เป็นแก้มลิง ก่อสร้าง 
และปรับปรุงบ่อพักน้ า พร้อมติดตั งประตูควบคุมระดับน้ า ทั งนี เนื่องจากชุมชนบึงช้าอ้อ
มีระบบโครงสร้างพื นฐานทางชลประทานที่ครบครันอยู่แล้ว ชุมชนจึงจ้าเป็นต้องดูแล
รักษาและฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานทางชลประทานเหล่านี เพื่อให้สามารถใช้งานรับมือภัย
พิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่านั น 

จากกรอบคิด กรอบงาน และแนวทางการด้าเนินการดังกล่าว ชุมชนบึงช้าอ้อจึงเข้า
ร่วม “โครงการพัฒนาพื นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื นที่อย่างเท่าเทียมกัน” โดยใช้ปาล์ม
น ้ามันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตามสภาพภูมิสังคมเป็นสื่อกลางในการยกระดับฐานะสมาชิกชุมชนและ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางชลประทาน ทั งนี เนื่องจากการปลูกปาล์มจะต้องใช้น ้าตลอดทั งปี จึงต้อง
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มีการเชื่อมต่อระบบน ้าระหว่างแหล่งน ้าสาธารณะและแหล่งน ้าในพื นที่การเกษตร รวมทั งจัดท้า
แผนการบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานทางชลประทานเดิม เช่น ประตูระบายน ้า ให้กลับมาใช้งานได้ 
นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น การปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ดังกล่าวยังสามารถลดผลกระทบจาก
อุทกภัยได้ โดยพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันสามารถเป็นพื นที่หน่วงน ้าก่อนไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครและ
สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื นที่ข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี 
ได้เช่นกัน 

1.2.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

จากการศึกษารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภาคสนามระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 พบว่า ชุมชนบึงช้าอ้อได้ด้าเนินโครงการต่างๆ ดังนี : 

โครงการ 57 58 59 60 

โครงการพัฒนาพื นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื นที่อย่างเท่า
เทียมกัน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ตารางที่ 12 ตารางการปฏิบัติงานชุมชนบึงช้าอ้อ 

 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการ

ด้าเนินงานของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี : 

1) ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนการ
ด้าเนินโครงการของคณะกรรมการน ้าชุมชนผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การส้ารวจชุมชนผ่านเทคโนโลยี GPS ชุมชนบึงช้าอ้อจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน ้า
ภายในชุมชนในเชิงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยคลองส่งน ้า 3 สาย (คลองแอล 2 
คลองแอล 3 และคลองระพีพัฒน์) และคลองระบายน ้า 3 สาย (คลอง 7 คลอง 8 และ
คลอง 9) โดยแสดงผลข้อมูลจากการส้ารวจดังกล่าวในลักษณะตารางข้อมูลแหล่งน ้า 
แสดงให้เห็นถึงความกว้าง ความยาว และความลึกของคลอง รวมทั งปริมาตรการจุน ้า
ซึ่งส่งผลต่อการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน  

จากเทคโนโลยีการส้ารวจและข้อมูลสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน ้าข้างต้น ชุมชน
บึงช้าอ้อจึงสามารถน้าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากเทคโนโลยี GPS ในการก้าหนด
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แนวทางการจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้าข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐาน 
และการจัดการพื นที่การปลูกปาล์ม เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยี Quantum GIS ในการ
วางแผนการด้าเนินโครงการพัฒนาของชุมชน 

นอกจากนี  มูลนิธิโคคา-โคลา (ประเทศไทย) ยังร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิอุทกพัฒน์ในการสนับสนุนความรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนเช่นกัน โดยรายละเอียดดังตาราง: 

กระบวนการ ความหมาย การด าเนินการในระดับองค์กร การด าเนินการในระดับชุมชน 

การลดการใช้น้ า 
(reduce) 

กระบวนการการ
ลดการใช้น ้าจาก
แหล่งน ้าภายนอก
ของชุมชนและ
องค์กร 

ลดปริมาณการใช้น ้าในโรงงานและ
การผลิตให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี 
2563 เมื่อเทียบกับปี 2553 

 

การน าน้ ากลับมา
ใช้ใหม่ (recycle) 

กระบวนการการ
น้าน ้าที่บ้าบัด
สะอาดแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 

บ้าบัดน ้าจากกระบวนการผลิตจนได้
น ้าสะอาดในระดับที่สัตว์น ้าสามารถ
อาศัยอยู่ได้ และน้าน ้าส่วนหนึ่ง
กลับมาใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ในโรงงาน
นอกเหนือจากการผลิตเครื่องดื่ม 

โครงการปันน ้าให้กับชุมชน
ใกล้เคียง น้าน ้าประปาที่
โรงงานผลิตเองจากแหล่งน ้า
ผิวดินมาส้ารองไว้ในถัง
น ้าประปาหน้าโรงงาน เปิดให้
ประชาชนในพื นที่น้าไปใช้เพื่อ 
การอุปโภคบริโภค 6,000 ลิตร
ต่อวัน 

การคืนน้ ากลับสู่
ชุมชน 
(Replenish) 

กระบวนการสร้าง
น ้าขึ นเพื่อทดแทน
น ้าที่ใช้ไปแล้ว 

คืนน ้าสู่ชุมชนและธรรมชาติใน
ปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ใน
การผลิตเครื่องดื่ม ภายในปี 2563 

สนับสนุนชุมชนท่ีอยู่ในพื นที่ที่
ใช้น ้าในการผลิตเครื่องดื่ม 
รวม 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด
แก้ปัญหาน ้าที่แตกต่างออกไป
ในแต่ละพื นที่ 

ตารางที่ 13 การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนของมูลนิธิโคคา-โคลา (ประเทศไทย) 

2) ในด้านงบประมาณ  

นอกเหนือจากการประสานงานระหว่างชุมชนและองค์กรภาครัฐ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ยังได้ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อ
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การสนับสนุนด้านงบประมาณผ่านมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความร่วมมือกับมูลนิธิโคคา-โคลา (ประเทศไทย) 
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน ้า
ผ่านโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุขและโครงการ “รักน ้า” ในการนี  
มูลนิธิโคคา-โคลา (ประเทศไทย) ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชนบึงช้าอ้อผ่านมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 7.7 ล้านบาทตั งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 ในการ
ด้าเนินการต่างๆ ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการจัดการน ้า ประกอบด้วย 
การท้าสระแก้มลิงและบ่อดินเพื่อเก็บกักน ้า ซ่อมแซมบ่อและบานประตูพักน ้า และ 2) 
ซื อเรือดูดเลนป้องกันคลองและแหล่งน ้าที่ตื นเขินท้าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างคลอง
หลักคลองซอยและร่องสวน 

นอกจากนี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วม
สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาทในการจัดโครงการโครงการปลูกปาล์มเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน โดยงบประมาณ 4ล้านบาทเป็นการจัดซื อกิ่ งพันธุ์ปาล์มเพื่อน้ามาปลูก 
โดยได้รับความร่วมมือจากอ้าเภอหนองเสือ องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงบอน รวมทั งคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชนคลอง
แปด คลองเก้า คลองสิบ คณะกรรมการบริหารพัฒนาหมู่บ้าน และก้านันผู้ใหญ่บ้าน 
ทั งนี  การปลูกปาล์มเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน
พื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร รวมทั งป้องกันการ
พังทลายของดินริมคลองชลประทานที่ 7-10 และริมคลองระพีพัฒน์ คลองระบายน ้าที่ 
7-9 คลองส่งแล 2 ซ้ายและคลองส่งแล 1 ซ้าย นอกจากนี ปาล์มสามารถทนต่อน ้าท่วม
ได้นานและมีรากสามารถยึดแนวตลิ่งไม่ให้พังได้ โดยหน่วยส้าคัญในระดับท้องถิ่นที่
ช่วยขับเคลื่อนความส้าเร็จของโครงการคือ คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชน 
คลองแปด คลองเก้า คลองสิบ จ้านวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบล ผู้น้าชุมชน เกษตรกร (“ปทุมธานีจัดโครงการปลูกปาล์มเพิ่มรายได้ให้ชุมชน”, 
2555) อาจกล่าวได้ว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการด้าเนินงานข้างต้น 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ยังสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนบึงช้าอ้อด้านงบประมาณเช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2555 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานเงินบริจาคของวิทยาลัย
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กระบวนการยุติธรรมแก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพัฒนาพื นที่คลองรังสิตเป็นแก้มลิงแบบเพิ่ม
รายได้ 

1.2.3 ผลส าเรจ็ 

ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการน ้าชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ชุมชนบึงช้าอ้อจึงเกิดรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย 
การปรับโครงสร้างทางกายภาพ การประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งน้าไปสู่
ระบบโครงสร้างน ้าของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

1) การปรับโครงสร้างทางกายภาพ 

จากการใช้เทคโนโลยีในการส้ารวจสภาพภูมิสังคมและแหล่งน ้าสาธารณะ ชุมชนได้
ด้าเนินการปรับโครงสร้างพื นฐานในการจัดการทรัพยากรน ้าในด้านต่างๆ ได้แก่: 

1) เชื่อมต่อระหว่างคลองหลัก คลองซอย และร่องสวน เกิดการบริหารจัดการน ้า
ทั งระบบ โดยแม้ว่าชุมชนบึงช้าอ้อจะมีระบบโครงสร้างพื นฐานในการจัดการน ้าที่ดี
ในอดีต โดยมีการใช้ท่อส่งน ้าเข้านาเพื่อเชื่อมต่อระบบน ้าระหว่างคลองส่งน ้า คลอง
ระบายน ้า และพื นที่การเกษตร แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวไม่ได้รับการดูแล รวมทั ง
คลองซอยและร่องสวนเกิดภาวะตื นเขิน จึงจ้าเป็นต้องมีการขุดลอกคลองและ
บ้ารุงรักษาระบบดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าหนดได้ว่าจะกักเก็บน ้าหรือ
ระบายน ้าในภาวะใด 

2) ติดตั งที่วัดระดับน ้าเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าของชุมชน โดยระบบการ
วัดระดับน ้าจะช่วยให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ชุมชนสามารถประเมินได้ว่าระดับน ้าในคลองระบายน ้าและแหล่งน ้า
ในชุมชนมีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าใด ทั งนี เพื่อประกอบการตัดในสินใจการ
จัดการทรัพยากรน ้าภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) ขุดลอกคูคลองเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการไหลของน ้า เนื่องจากคลองแอน
และคลองซอยมักเกิดภาวะตื นเขิน ชุมชนบึงช้าอ้อจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐใน
ระดับท้องถิ่นเพื่อขุดลอกคูคลองเพื่อเสริมประสิทธิภาพการไหลของน ้า รวมทั งเพิ่ม
ปริมาณความจุของน ้าก่อนเกิดภัยพิบัต ิ
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4) สนับสนุนการปลูกปาล์มน ้ามันบริเวณริมคลอง การปลูกต้นปาล์มริมคลองเพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะถนนทรุดจากการที่ดินสไลด์ตัวลงภายหลังภาวะน ้าล้นตลิ่ง ทั งนี 
เนื่องจากชุมชนบึงช้าอ้อจะประสบปัญหาถนนทรุดเป็นประจ้า ทั งนี เนื่องจากตลิ่ง
และถนนไม่มีน ้าพยุง จึงเกิดแนวคิดการปลูกปาล์มน ้ามักที่มีรากยาวและกระจาย
เพื่อพยุงดินบริเวณตลิ่งไม่ให้ทรุดตัวลง 

5) การท้าสระแก้มลิงและบ่อดินเพื่อเก็บกักน ้า  จากปัญหาการขุดหน้าดินไป
จ้าหน่ายซึ่งส่งผลให้ชุมชนบึงช้าอ้อมีบ่อดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้บางส่วน ชุมชนจึงปรับพื นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นพื นที่ในการกักเก็บและส้ารอง
น ้าเพ่ิมเติมในการแก้ปัญหาภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

6) การเสริมระบบบริหารจัดการน้ าพร้อมติดตั งประตูระบายน ้า ชุมชนบึงช้าอ้อมี
ศักยภาพในการป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการบริหารจัดการน ้าโดยประตูน ้าและ
บ่อพักน ้า อย่างไรก็ดี ชุมชนไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากจากประตูน ้าในคลองรังสิตกว่า 400 จุดช้ารุด ในการนี  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดท้าบันทึก
ข้อตกลงโดยก้าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) ผู้น้าชุมชน 
และประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากประตูควบคุมระดับน้ าต้องเป็นผู้รับผิดชอบคอย
ดูแลบานประตูควบคุมระดับน้ า เพื่อรักษาให้ประตูน ้าใช้งานได้ปกติไม่ติดขัด 
รวมทั งซ่อมแซมประตูน ้าที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ปกติ 

2) การประยุกตน์วัตกรรมชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า 

นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างน ้าพื นฐานแล้ว ชุมชนบึงช้าอ้อได้ประยุกต์
นวัตกรรมชุมชนขึ นเพื่อให้การจัดการทรัพยากรน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะและการจัดการทรัพยากรน ้า
ในพื นที่การเกษตรมีความเช่ือมโยงกัน ในการนี  ชุมชนบึงช้าอ้อได้ประยุกต์นวัตกรรมเรือดูดเลนขึ นเพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าในพื นที่การเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรสามารถกักเก็บ
หรือระบายน ้าได้ล่วงหน้าก่อนที่ระดับน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจนเกิดภัย
พิบัติ โดยชุมชนบึงช้าอ้อได้ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรในการพัฒนาเรือ
ดูดตะกอนเลน เรือขุดตะกอนเลนสามารถเสริมประสิทธิภาพในการกักเก็บน ้าผ่านการขุดลอกร่องสวน
ให้มีความลึกยิ่งขึ น โดยเรือดูดเลนจะดูดตะกอนเลนในร่องสวนมาไว้ที่คันดินหรือใต้ต้นปาล์มเพื่อเพิ่ม
ความลึกของร่องสวนและเพิ่มความชุ่มชื นในดินเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ โดยเมื่อร่องสวนปาล์มมีความลึก
เหมาะสมจะสามารถกักเก็บน ้าได้ถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ จากการส้ารวจของสถาบันสารสนเทศ
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ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 พบว่า ชุมชนบึงช้าอ้อ
และพื นที่ข้างเคียง (ต้าบลบึงบอน ต้าบลบึงบา ต้าบลบึงกาสาม และพื นที่ข้างเคียง) มีพื นที่แก้มลิงกัก
เก็บน ้าในร่องสวนถึง 138,200 ลูกบาศก์เมตรในพื นที่ 1,382 ไร่ และสามารถส่งน ้าแก่พื นที่การเกษตร
ครอบคลุมบริเวณ 6 กิโลเมตรภายใต้สถานการณ์ภัยแล้งในปี พ.ศ.2556 นอกจากนี  นวัตกรรม
ดังกล่าวยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเรือดูดเลนซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 750 บาทต่อไร่ 

3) ระบบโครงสร้างน ้าของชุมชน 

“ประตูน ้ำคลองระพีพัฒน์เป็นประตูใหญ่ แต่ทีนี คลองซอย คลองไส้ไก่
อะไรน่ะ มันก็มีผู้น้ำชุมชนแต่ละหมู่เขำดูแล แล้วก็มีชำวบ้ำนเขำช่วยด้วย 
ส่วนมำกผู้น้ำชุมชนเนี่ยเขำจะรู้ระบบเพรำะคุ้นเคยกับระบบอยู่ อย่ำงใน
หมู่บ้ำนเนี่ย น ้ำน้อยเขำก็จะปล่อยน ้ำเข้ำมำให้ เพรำะเดี๋ยวนี มันสะดวก 
มีโทรศัพท์ โทรศัพท์บอกว่ำน ้ำไม่มีใช้อุปโภคบริโภคเขำก็จะส่งน ้ำมำให้ 
คือผู้น้ำเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้ำน อบต. แล้วก็สมำชิก ผู้ช่วยก็ท้ำงำนแบบ
ร่วมกันอ่ะ”  

(อักษร น้อยสวา่ง, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559) 

จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการปรับโครงสร้างพื นฐานของแหล่งน ้า
สาธารณะและความตั งใจจริงของสมาชิกชุมชนผ่านการประยุกต์นวัตกรรมชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่การเกษตร ชุมชนบึงช้าอ้อจึงมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนบึงช้าอ้อจะมีความสอดคล้องกับการด้าเนินการส่งน ้าและการ
ระบายน ้าของกรมชลประทาน โดยเมื่อระดับน ้ าในคลองชลประทานมีการเปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชนคลองแปด คลองเก้า คลองสิบ อ้าเภอหนองเสือ จะสามารถแบ่ง
พื นที่ในการจัดการทรัพยากรน ้าได้ผ่านการหมุนเวียนน ้าจากพื นที่หนึ่งไปสู่พื นที่อื่นๆ 
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 การกักเก็บน้ าในพื้นที่การเกษตรใน
ฤดูแล้ง 

การระบายน้ าสู่คลองระบายน้ าในฤดูฝน 

การจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

เมื่อระดับน้ าในคลองส่งน้ าและคลอง
ระบายน้ าลดลง ชุมชนปิดประตู
ควบคุมระดับน้ าเพื่อกักเก็บน้ าใน
พื นที่การเกษตรตั งแต่ช่วงปลายฤดู
ฝน ท้าให้ระดับน้ าในพื นที่
การเกษตรสูงกว่าในคลองส่งน้ า 

เมื่อระดับน้ าในพื นที่การเกษตรเพิ่มขึ น ชุมชนเปิด
ประตูควบคุมระดับน ้าเพื่อระบายน้ าผ่านคลองซอย
ออกสู่คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า 

สนับสนุน ชุมชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กองการ
ช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลท้า
การส้ารวจ น้ารถแบ๊กโฮเร่งขุดลอกคู
คลองแอนและคลองซอย ต่าง ๆ ที่
ตื นเขินให้ลึกเพื่อกักเก็บน ้าเพื่อเป็น 
คลองระบายน ้าหลัก เช่น คลอง
ชลประทานที่ 7-8-9 และตามคลอง
แอนต่าง ๆ เพื่อขุดลอกเศษดิน เศษ
ขยะ ผักตบชวา และวัชพืชที่กีด
ขวางทางน ้าให้พร้อมใช้งานสามารถ
กักเก็บน ้าไว้ใช้ล่วงหน้า 

ชุมชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กองการช่าง องค์การ
บริหารส่วนต้าบลท้าการส้ารวจ น้ารถแบ๊กโฮเร่งขุด
ลอกคูคลองแอนและคลองซอย ต่าง ๆ ที่ตื นเขินให้
ลึกเพื่อขุดลอกเศษดินเศษขยะ ผักตบชวา และวัชพืช
ที่กีดขวางทางน ้าในเส้นทางระบายน ้าของต้าบลบึง
ช้าอ้อจะระบายน ้าจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ด้านทิศ
ใต้ ออกคลองรังสิตประยูรศักดิ์และระบายออกสู่
แม่น ้าบางปะกง ดังนั นคลองชลประทานที่ 7-8-9 ถือ
ว่าเป็นหัวใจของเส้นทางระบายน ้าของต้าบลบึงช้า
อ้อ และเป็นการรองรับน ้าจากด้านคลองระพีพัฒน์
เป็นอย่างดี 

 
ต่อมา ชุมชนบึงช้าอ้อจึงเป็นชุมชนแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตรตาม

แนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 โดยเมื่อการด้าเนินการ
ตามโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบ
ความส้าเร็จในระดับหนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) จะ
ด้าเนินการประเมินผลสรุปการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชนในความร่วมมือของมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในลักษณะการจัดตั ง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ” เพื่อ
ขยายผลความส้าเร็จผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการด้าเนินการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากร
น ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชนสู่สาธารณะอย่างเข้าใจได้ง่าย โดยเป็นการกระตุ้น
ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้การจัดการน ้าชุมชนในสถานที่จริง โดยในกรณีของชุมชนบึงช้าอ้อ พบว่า 
ชุมชนบึงช้าอ้อเป็นชุมชนที่มีศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติไม่เพียงแต่ภัยพิบัติซ ้าซ้อนเท่านั น 
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แต่จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2554 ชุมชนบึงช้าอ้อยังสามารถจัดการทรัพยากร
น ้าโดยการกักเก็บน ้าและหน่วงน ้าจากคลองชลประทานที่ 8-9-10 ไว้ในคลองหลัก คลองแอน คลอง
ซอย รวมทั งร่องสวนไว้ได้ จึงท้าให้สามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ นอกจากนี  ชุมชนบึงช้าอ้อ
ยังสามารถกักเก็บน ้าเพื่อประกอบกิจกรรมการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง
ต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 ทั งนี เนื่องจากการฟื้นฟูโครงสร้างพื นฐานเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน ้าและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของชุมชนผ่านการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานที่ใช้น ้าอย่าง
คุ้มค่า (มูลนิธิอุทกพัฒน์, มปป.) 

จากหลักการดังกล่าว ชุมชนบึงช้าอ้อจึงเป็นชุมชนตัวอย่างในการรับมือภัยพิบัติที่แสดง
ให้เห็นว่าการจัดการทรัพยากรน ้าในระดับชุมชนสามารถน้าไปสู่ความมั่นคงทางน ้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เ ป้ า หม ายก า รพัฒน าที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable Development Goals: SDGs) ขอ งอ งค์ ก า ร
สหประชาชาติ ซึ่งน้าไปสู่การลงนามแถลงการณ์ความร่วมมือ “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” (Statement of Cooperation on Science and Technology for 
Disaster Risk Reduction) ระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
และส้านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่ตัวอย่างความส้าเร็จด้านการจัดการ
ทรัพยากรน ้าระดับชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2. การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสยีในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนศาลาดิน 

2.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียในระดับชุมชน: ชุมชนศาลาดิน 

2.1.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

 ชุมชนศาลาดินมีผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนจ้านวนมาก ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสียจากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล้าดับความส้าคัญ และการ
สร้างความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี : 

ผู้น้าชุมชนเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนในการด้าเนินการชุมชนในด้านต่าง ๆ การ
รวมตัวของผู้น้าชุมชนจึงมีความส้าคัญในการเสริมสร้างพลังงานอ้านาจชุมชนทั งชุมชนได้ โดยผู้น้า
ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาในด้านการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต้าบล ก้านัน และผู้ใหญ่บ้านต่าง ๆ ซึ่ งผู้น้าชุมชนในชุมชนศาลาดินมีการรวมตัวกัน
เบื องต้นอยู่แล้วในลักษณะกลุ่มผู้ใช้น ้าของวันชัย สวัสดิ์แดง แต่อย่างไรก็ดี การด้าเนินงานของกลุ่มใน
ลักษณะดังกล่าวยังไม่มีรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน 
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นอกจากนี  ผู้น้าชุมชนกลุ่มอื่นๆ ยังรวมตัวกันได้จากสานเสวนาระหว่างฝ่ายปกครอง ก้านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในช่วงปี พ.ศ.2553 เพื่อการจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีนายอ้าเภอเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
รวมตัวดังกล่าว 

นอกเหนือจากผู้น้าชุมชน  สมาชิกชุมชนยังเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของผู้น้าชุมชนสมาชิกชุมชนอาจประกอบด้วยผู้ใหญ่ หรือเยาวชน ที่มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน ท้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนมีลักษณะการรวมตัวที่เข้มแข็งจากการรวมกลุ่มอาชีพของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรต้าบลมหาสวัสดิ์ในปี พ.ศ.2520 และจากรวมตัวในลักษณะชุมชนท่องเที่ยวเชิง
เกษตรคลองมหาสวัสดิ์ในลักษณะจุดท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไรก็ดี การรวมตัวของสมาชิกชุมชนอาจ
เกิดขึ นได้ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน จากการส้ารวจพบว่า ต้าบลมหาสวัสดิ์ประกอบด้วยวิสาหกิจ
ชุมชนรวมตัวอยู่ถึง 11 กลุ่มจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในชุมชนมีสถานะชัดเจนตามกฎหมาย โดยปัจจุบัน ต้าบลมีวิสาหกิจชุมชนทั งสิ น 10 กลุ่ม 
ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
คลองปฏิรูป 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมอบต้าบลมหาสวัสดิ์  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปที่ดินพุทธมณฑล จ้ากัด วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกล้วยฉาบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในผืนดินพระราชทานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 3 
ต้าบลมหาสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบว่าวโบราณวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสานอินเตอร์ วิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทยห่อใบตอง และวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อการเกษตร  

นอกจากนี  ชุมชนดังกล่าวยังมีกลุ่มเยาวชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส้าคัญ ซึ่งอาจยังไม่
มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติซับซ้อนมากนัก ทั งนี เนื่องจากประสบการณ์และความตระหนักในความ
เป็นชุมชน โดยเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมักมีการรวมตัวกันอยู่แล้วแต่ละโรงเรียนที่ตั งอยู่ในชุมชน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์และโรงเรียนบ้านคลองโยงภายใต้การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั งอยู่ในบริเวณพื นที่ดังกล่าว นอกจากนี  เยาวชนในชุมชนศาลาดินยัง
รวมตัวกันในลักษณะกลุ่มยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม
ที่ส่งผลต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ภายในชุมชน 

2.1.2 การจัดล าดับความส าคัญ 

จากการจัดล้าดับความส้าคัญตามคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholder 
salient attributes) ซึ่งประกอบด้วย อ้านาจ ความชอบธรรม และความจ้าเป็น พบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
หลักในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในชุมชนศาลาดิน คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลมหาสวัสดิ์ ทั งนี 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มดังกล่าวมีคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียครบทั ง 3 ประการ ดังนี : 
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1) ในด้านอ้านาจ: องค์การบริหารส่วนต้าบลมหาสวัสดิ์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีอ้านาจ
ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดการทรัพยากรน ้า โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงช้าอ้อได้จัดสรร
งบประมาณในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2) ในด้านความชอบธรรม: นายวันชัย สวัสดิ์แดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล
มหาสวัสดิ์ เป็นสมาชิกชุมชนศาลาดินที่ได้น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาวิถี
การเกษตรยั่งยืนของชุมชน โดยวันชัย สวัสดิ์แดง ได้จัดท้ารูปแบบการบริหารจัดการพื นที่ท้า
การเกษตรอย่างมีแบบแผนเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง จัดตั งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จากผลงานดังกล่าว วันชัย สวัสดิ์แดงจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาที่ดินของชุมชน 

3) ในด้านความจ้าเป็น: องค์การบริหารส่วนต้าบลมหาสวัสดิ์มีความจ้าเป็นต้องจัดการ
ปัญหาการกีดกันทางน ้าของผักตบชวาในชุมชนอย่างเป็นระบบ ทั งนี เนื่องจากผักตบชวาเติบโตไวมาก 
เป็นเหตุให้เกิดภาวะน ้าเน่าน ้าเสีย อีกทั งยังท้าให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน ้าขังอยู่ แล้วทวี
ความรุนแรงขึ น 

2.1.3 การสร้างความรับผิดชอบ 

จากการระบุผู้มีส่วนได้เสียและการจัดล้าดับความส้าคัญ พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต้าบลมหาสวัสดิ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าและการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อน ในการนี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรจึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลมหาสวัสดิ์ในการจัดตั งคณะกรรมการน ้าชุมชนขึ นในชุมชนศาลาดินในลักษณะการจัดตั ง
วิสาหกิจชุมชนและจัดท้าบันทึกข้อตกลงการท้างานอย่างชัดเจนเพื่อระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้านาจหน้าที่ดังกล่าว
ครอบคลุมถึง 1) การประชาคมเพื่อจัดท้าแผนงาน (แผนการบริหารจัดการน ้าและแผนการผลิต เป็น
ต้น) 2) การด้าเนินงานตามแผนงานประจ้าปี 3) การจัดท้าข้อเสนอโครงการและแผนการด้าเนินงาน 
และ 4) การรายงานผลการด้าเนินงาน โดยรายงานผลต่อสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) ทุกๆ 2 เดือน ในการนี  ชุมชนศาลาดินจึงจัดตั งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้
น ้าเพื่อการเกษตรบ้านศาลาดินขึ น เพื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยด้าเนินการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนผ่านโครงการ 
5 โครงการ ได้แก่: โครงการตรวจวัดคุณภาพน ้าและบ้าบัดน ้าเสียในคลองมหาสวัสดิ์ โครงการต้นแบบ
เกษตรผสมผสานชุมชนบ้านศาลาดิน โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกลุ่มเกษตรกรแปรรูป 
โครงการท้าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และโครงการเยาวชนรักษ์สายน ้า ชุมชนบ้านศาลาดิน 
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2.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียในระดับชาต:ิ ชุมชนศาลาดิน 

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ชุมชนศาลาดินจึงมีผู้มีส่วนได้เสียหลักในระดับชุมชน
เพื่อรับผิดชอบภาระงานการพัฒนาร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ในบทความส่วนนี  ผู้วิจัยจะมุง่วิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการน า้ชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในระดับชาติผ่าน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจ 
การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน และรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

2.2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจ 

การมีส่วนร่วมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้
ก้าหนดวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างองค์กรและคณะกรรมการน ้าชุมชนผ่านแนวคิด “การจัดการทรัพยากร
น ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการศึกษากระบวนการสร้างความรู้ภายใต้
โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยฉบับนี 
จะวิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมดังที่ปรากฎในแผนที่ชุมชนซึ่งเป็นชุดความรู้ร่วม (knowledge domain) 
ระหว่างชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี : 

“แก้ป่ญหำด้วยกำรพึ่งตนเอง ใช้ธรรมชำติแก้ธรรมชำติ โดยค้ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมกับพื นที่ (ภูมิสังคม) จนสำมำรถขยำยผลได้ ลงมือท้ำจน
ส้ำเร็จ สำมำรถขยำยผลได”้  

(มูลนิธิอุทกพฒัน์, มปป.) 

 

จากวิสัยทัศนข์า้งต้น ชุมชนศาลาดินจึงพัฒนากรอบงานในการจัดการทรัพยากรน ้า
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี : 

“เก็บข้อมูลและสรุปป่ญหำที่แท้จริง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น แผน
ที่ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม เครื่องระบุพิกัด (GPS) วำงแผนงำนและแนวคิด
ที่เชื่อมโยงกับพื นที่จริงด้ำเนินกำรฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้ ำ ด้ำรงชีวิต
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทฤษฎีใหม่ปรับรูปที่ดินสร้ำงรำยได้อย่ำง
ยั่งยืน แล้วสำมำรถขยำยผลควำมส้ำเร็จไปสู่พื นที่อื่นเกิดเครือข่ำยกำร
ท้ำงำนร่วมกัน”  

(มูลนิธิอุทกพฒัน์, มปป.) 
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จากพันธกิจข้างต้น ภารกิจการจัดการทรัพยากรน ้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของชุมชนบึงช้าอ้อจึงตั งอยู่บนฐานแนวคิด 2 ด้าน ดังนี : 

1) ฟื้นฟูคลองมหาสวัสดิ์ ผลจากปัญหาน้ าเน่าเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพล้าคลอง โดยเริ่มต้นจากการ
พึ่งตนเอง ด้าเนินการจากปัจจัยที่ชุมชนสามารถท้าได้เอง เช่น ตรวจวัดคุณภาพน้ า 
ติดตั งถังดักไขมันครัวเรือน ใช้จุลินทรีย์และอีเอ็มบอลปรับสภาพน้ า และท้ากังหันเติม
อากาศในน้ า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า จากปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากล้าคลองหลายสาย
ไม่ได้รับการดูแล ท้าให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ าลดลงองค์การบริหารส่วนต้าบล
มหาสวัสดิ์ จึงร่วมกับชุมชนด้าเนินการขุดลอกคลองในต้าบลมหาสวัสดิ์เพ่ือให้ทุกคลอง
กลับมาสัญจรได้ และท้าให้น้ าในระบบไหลเวียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
น้ าและระบายน้ าให้ดียิ่งขึ น 

จากกรอบคิด กรอบงาน และแนวทางการด้าเนินการดังกล่าว ชุมชนศาลาดินจึงพัฒนา
โครงการต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนโดยใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพน ้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน ้า รวมทั งยังให้ความส้าคัญกับการเกษตรผสมผสานในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทั งในด้านรายได้และการรับมอืภัยพิบัติ 

2.2.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

จากการศึกษารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภาคสนามระหว่างปี 
พ.ศ.2554-2557 พบว่า ชุมชนศาลาดินได้ด้าเนินโครงการต่างๆ ดังนี  

โครงการ 54 55 56 57 

โครงการเยาวชนรักษ์สายน ้าชุมชนบ้านศาลาดิน ✓ ✓ ✓ ✓ 

โครงการปรับปรงุศูนย์ประสานงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อ
การเกษตร 

 ✓   

โครงการเรียนรู้อยู่กับน ้า  ✓   

โครงการตรวจวัดคุณภาพน ้าและบ้าบัดน ้าเสียในคลองมหาสวัสดิ์  ✓ ✓ ✓  

โครงการต้นแบบเกษตรผสมผสานชุมชนบ้านศาลาดิน ✓    
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โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกลุ่มเกษตรแปรรูป  ✓    

โครงการท้าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ✓    

โครงการชุมชนบ้านรักษ์คลองมหาสวัสดิ์    ✓ 

โครงการคลองสวยน ้าใสชุมชนพฤกษา    ✓ 

โครงการตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ชุมชนศาลาดิน    ✓ 

ตารางที่ 14 ตารางการปฏิบัติงานชุมชนศาลาดิน 

 โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุน
การด้าเนินงานของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี : 

1) ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ 

จากเทคโนโลยีการส้ารวจและข้อมูลสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน ้าข้างต้น ชุมชน
ศาลาดินจึงสามารถน้าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากเทคโนโลยี GPS ในการก้าหนดแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) จัดอบรมการอ่านแผนที่ดาวเทียมเพื่อน้าข้อมูลจากการส้ารวจมาใช้ในการวาง
แผนการด้าเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดพิกัดจุดตรวจวัดคุณภาพน ้าจ้านวน 8 จุด พิกัด
ครัวเรือนที่จะท้าการติดตั งถังดักไขมันและบ่อบ้าบัดน ้าเสีย พิกัดแปลงเกษตรผสมผสาน และพิกัดจุด
ลานท้าปุ๋ยหมัก โดยแสดงพื นที่การด้าเนินการบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมผ่านเทคโนโลยี Quantum 
GIS ดังรายละเอียด: 
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จากการส้ารวจชุมชนผ่านเทคโนโลยี GPS ชุมชนบึงช้าอ้อจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน ้า

ภายในชุมชนในเชิงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย คลองมหาสวัสดิ์ คลองปฏิรูป 1 คลองปฏิรูป 2 
คลองก้านันขาว และคลองหม่อมเจ้าเฉลิมศรี โดยแสดงผลข้อมูลจากการส้ารวจดังกล่าวในลักษณะ
ตารางข้อมูลแหล่งน ้า แสดงให้เห็นถึงความกว้าง ความยาว และความลกึของคลอง รวมทั งปริมาตร
การจุน ้าซึ่งส่งผลต่อการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน ตารางข้อมูล
แหล่งน ้าดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี : 
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ชื่อคลอง ความกว้าง
ปากคลอง (ม.) 

ความกว้างก้น
คลอง (ม.) 

ความลึก (ม.) ความยาว
คลอง (ม.) 

ปริ 
มาตร (ลบ.ม) 

หมาย
เหต ุ

คลองมหาสวัสด์ิ 38 24 6 27,000 5,022,000 ความ
ชัน
(1:1) 

คลองปฏิรูป 1 11 7.4 1.8 2,000 33,120 ความ
ชัน
(1:1) 

คลองปฏิรูป 2 10 6.2 1.9 2,000 30,780 ความ
ชัน
(1:1) 

คลองก้านันขาว 20.5 16.5 2 2,000 74,000 ความ
ชัน
(1:1) 

คลองหม่อมเจ้าเฉลิมศรี 12 8.6 1.7 1,600 28,016 ความ
ชัน
(1:1) 

ตารางที่ 15 ตารางการปฏิบัติงานชุมชนบึงช้าอ้อ 

 

นอกจากนี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้
สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อการเกษตรบ้านศาลาดินร่วมมือกับ
หน่ วยงานภาครั ฐต่ า งๆ  เช่น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอุไร สวัสดิ์แดง ได้อธิบายว่า คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ ใช้น ้าเพื่อการเกษตรส่งตัวอย่ างน ้าไปตรวจในห้องปฏิบัติการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมพัฒนาชุมชนศาลาดิน
อย่างครอบคลุม โดย อุบล เศรษฐอ้านวย อธิบายถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลใน
การพัฒนาชุมชนศาลาดินว่า “ที่นี่มาอยู่ก็มีมหิดลมาประจ้า มหิดลมาท้า นานาชาติเขา
ก็มา ก็มาช่วยเหลือ พานักศึกษามาให้เรา แต่หลักๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกษตรก็มา
เรียนแปรรูป คณะสิ่งแวดล้อมก็มี ป้ายรางวัลมีอะไรเขาก็ให้มา มาช่วยหลายอย่าง” 
(อุบล เศรษฐอ้านวย,สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2557) ในด้านการจัดการน ้า อุไร สวัสดิ์
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แดง ได้อธิบายว่า คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อการเกษตรส่งตัวอย่าง
น ้ า ไ ป ต ร ว จ ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2) ในด้านงบประมาณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ยังได้ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณผ่าน
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
ความร่วมมือกับส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สนับสนุนการด้าเนินการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนศาลา
ดินผ่านโครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ ปี พ.ศ.2558 (มูลนิธิอุทกพัฒน,์ 2558) 

2.2.3 ผลส าเรจ็ 

ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการน ้าชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ชุมชนศาลาดินจึงเกิดรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้า ประกอบด้วย 
การปรับโครงสร้างทางกายภาพ การประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งน้าไปสู่
ระบบโครงสร้างน ้าของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

1) การปรับโครงสร้างทางกายภาพ 

จากการใช้เทคโนโลยีในการส้ารวจสภาพภูมิสังคมและแหล่งน ้าสาธารณะ ชุมชนได้
ด้าเนินการปรับโครงสร้างพื นฐานในการจัดการทรัพยากรน ้าในด้านต่างๆ เพื่อการส่งน ้าและระบายน ้า
อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต้าบลมหาสวัสดิ์เพื่อขุดลอกคูคลองและขยายปริมาณ
การรับน ้าเพื่อให้ทุกคลองสามารถกลับมาสัญจรและระบายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมต่างๆ ดังนี : 
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ป ี รายละเอียด 

พ.ศ. 2556 - ขุดลอกคลองริมทางรถไฟ คลองปฏิรูป 1 คลองปฏิรูป 2 และคลองโรงเจ 

พ.ศ. 2557 - ขุดลอกคลองเชื่อมต่อบริเวณคลองหม่อมเจ้าเฉลิมศรี และท้าท่อลอดถนน 

- ดึงคันกั นน้ าชั่วคราว (Sheet Pile) ที่อยู่ในคลองโรงเจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ า 

- ดูแลสภาพคลองในต้าบลมหาสวัสดิ์ให้ระบบระบายน้ าใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคลอง 

พ.ศ. 2558 ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 

ตารางที่ 16 การปรับโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนศาลาดิน 

  

2) การประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า 

นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างน ้าพื นฐานแล้ว ชุมชนศาลาดินได้ประยุกต์
นวัตกรรมชุมชนขึ นเพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาเป็นอุปสรรคในการส่งน ้าและระบายน ้าของชุมชน โดยใช้
วิธีการทางธรรมชาติเพื่อแปรสภาพผักตบชวาเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์
นวัตกรรมชุมชนเพื่อจัดการผักตบชวามีพัฒนาการดังนี : 

1) ในระยะแรก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้น้าผักตบชวามากองรวมกันเพื่อให้ผักตบชวา
แปรสภาพเป็นปุ๋ยหมัก แต่นวัตกรรมดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากผักตบชวาที่หมัก
แล้วจะเน่าเละ 

2) ต่อมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนานวัตกรรม
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยกรมพัฒนาที่ดินแนะน้าให้ผึ่งผักตบชวาให้พอแห้งก่อนน้ามาท้า
ปุ๋ยหมัก อย่างไรก็ดี ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้มีต้นทุนสูง ชุมชนศาลาดินจึงขาดทุน 

3) ปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพิ่มมูลค่าให้แก่ปุ๋ยหมักผักตบชวาแปรรูป โดยการ
น้าผักตบชวาแห้งสับมาผสมกับหน้าดินนาบด ขุยมะพร้าว และขี เถ้าแกลบ เกิดเป็น
นวัตกรรมดินพร้อมปลูกจากผักตบชวา โดยเมื่อน้าไปจ้าหน่ายใน 20 บาท/กิโลกรัม 
พบว่า ดินพร้อมปลูกจากผักตบชวาเป็นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกรสวนมะนาว โดยรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายน้ามาเป็นเงินกองทุนชุมชนเพื่อด้าเนินกิจกรรมในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าประมาณเดือนละ 4,000 บาท รวมทั งท้าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีอาชีพ
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เสริมในการเก็บผักตบชวาอีกด้วย (“เรื่องดีที่ต้องเล่า: ก้าจัดผักตบฯบ้านศาลาดินได้
เงินโดยไม่ต้องพึ่งรัฐ”, 2559) 

นอกเหนือจากนวัตกรรมข้างต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้น้าแนวคิด “แก้ธรรมชาติ
ด้วยธรรมชาติ” มาสนับสนุนการจัดการน ้าเสียของชุมชน โดยมีพัฒนาการดังนี : 

1) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนน้านวัตกรรมจุลินทรียแ์ละอีเอ็มบอลมาใช้เพื่อปรับสภาพน ้า แต่
การใช้อีเอ็มบอลเป็นหลักไม่สามารถแก้ไขปญัหาน ้าเสียได้ เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ปัญหาเพียงจุดเดียว 

2) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนน้าแนวคิดการจัดการน ้าเสียด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของชาวปกากะญอบ้านแม่ละอูบ อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มาปรับใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าเสียทั งระบบ จากแนวคิดดังกล่าว ชุมชนศาลาดินจึงใช้นวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าเสียทั งระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี : 

กิจกรรม รายละเอียด 

การตรวจวัดคุณภาพ
น ้า 

ชุมชนศาลาดินเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อตรวจวัดโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนาม รวมทั ง
ส่งตัวอย่างน ้าให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ 3 ด้าน ได้แก่ 
การตรวจวัดคุณภาพน ้าทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ 

การติดตั งถักดักไขมัน
ในครัวเรือน 

  

ชุมชนศาลาดินด้าเนินการติดตั งถักดักไขมันครัวเรือนจากวัสดุที่หาได้ในครัวเรือนเพื่อ
แยกไขมันไม่ให้ปนไปกับน ้าทิ ง เนื่องจากไขมันสามารถลอยปิดผิวหน้าของน ้าท้าให้
เกิดภาวะน ้าเสีย ทั งนี เพราะออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายถ่ายเทลงสู่ชั นน ้า
ด้านล่าง 

การใช้จุลินทรีย์บ้าบัด
น ้าเสีย 

  

ชุมชนศาลาดินใช้กระบวนการทางชีวภาพในการปรับสภาพน ้าผ่านการใช้จุลินทรีย์
ย่อยสลายกากตะกอน สิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ า ปรับค่ากรดด่าง (pH) ให้เหมาะสมแก่การ
อยู่อาศัยของสัตว์น้ า เพิ่มออกซิเจนในน้ า ลดค่าปริมาณออกซิเจนในน้ า (BOD) 

การใช้ถังหยดจุลินทรีย์ ชุมชนศาลาดินติดตั งถังหยดจุลินทรีย์เพื่อหยดหัวเชื อจุลินทรีย์ที่หมักเองลงในคลอง
เพื่อบ้าบัดน ้าเสียอย่างต่อเนื่องในแหล่งน ้าที่มีความลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร 

การใช้อีเอ็มบอล  ชุมชนศาลาดินใช้จุลินทรีย์ในรูปแบบก้อนแห้ง (Effective Microorganism Ball: EM 

Ball) ทีผ่ลิตจากเชื อจุลินทรีย์ผสมกับอินทรียวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายใน
ลักษณะทรงกลมในแหล่งน ้าที่มีการไหลต่อเนื่อง 
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การพัฒนากังหันน ้า
พลังแสงอาทิตย์ 
  

ชุมชนศาลาดินนา้ระบบเครื่องกลเติมอากาศในมาติดตั งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(solar cell) เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมออกซิเจนในน ้า 

โดยกังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน ้าผ่านขับเคลื่อน
กังหันให้หมุนตีน ้าขึ นมาสัมผัสอากาศ 

ตารางที่ 17 นวัตกรรมแก้ปัญหาน ้าเสียของชุมชนศาลาดิน 

3) ระบบโครงสร้างน ้าของชุมชน 

 ชุมชนศาลาดินมีศักยภาพในการบรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการใช้ความรู้ทาง
การเกษตรในการปลูกพืชผสมผสาน ในการนี  ชุมชนศาลาดินร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาการเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่โดยปลูกพืช
หลัก (นาบัวหรือนาข้าว) เปน็อาชีพหลัก จากนั นจึงสร้างรายได้เสริมจากการปลูกพืชล้มลุกตามคันนา
และการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร รวมทั งเลี ยงปลาในท้องร่องโดยใช้เศษผักผลไม้แทนอาหารปลา
ส้าเร็จรูป 

นอกจากนี  ชุมชนสามารถจัดจุดศึกษาการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 จุด ดังนี : 

1) ศาลาท่าน ้า เป็นจุดแสดงข้อมูลสภาพปัญหาและการด้าเนินการจัดการทรัพยา
กรน ้าของชุมชน โดยมีการสาธิตการท้างานของกังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ใน
การบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั งแพปลูกพืชลอยน ้าเพื่อรับมือภาวะขาดแคลนอาหาร
ระหว่างประสบอุทกภัย 

2) นาบัวของประไพ สวัสดิ์โต เป็นจุดแสดงวิถีชีวิตของการเปลี่ยนสภาพปรับวิถี
ชีวิตจากการท้านาข้าวเป็นนาบัวสร้างรายได้ รวมทั งสามารถเป็นแก้มลิงกักเก็บน ้า
ได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) แปลงเกษตรที่มีการปลูกสวนผสมบนคันกั นคลอง เป็นจุดแสดงวิถีชีวิต
การเกษตรผสมผสานระหว่างการเกษตรแบบสวนและการเกษตรแบบนา โดยมี
ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะละกอ ล้าไย และมะม่วง เป็นต้น 

4) สะพานคลองโรงเจ เป็นจุดแสดงความร่วมมือระหว่างชุมชนบ้านศาลาดินและ
ชาวสะพานคลองโรงเจ ซึ่ งแสดงนวัตกรรมการจัดการทรัพยาน ้ าต่างๆ 
ประกอบด้วย กังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถังดักไขมัน ถังน ้าหมักจุลินทรีย์บ้าบัด
น ้าเสีย เป็นต้น 
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จากความส้าเร็จดังกล่าว ชุมชนศาลาดินจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้า
ชุมชนตามแนวพระราชด้าริแห่งแรกในภาคกลาง โดยเป็น “ห้องเรียนของชีวิตจริง” ส้าหรับถ่ายทอด
องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรน ้า รวมทั งแนวทางการรับมือภัยพิบัติเมื่อการด้าเนินการตามโครงการ
สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความส้าเร็จใน
ระดับหนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) จะด้าเนินการ
ประเมินผลสรุปการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชนในความร่วมมือของมูลนิธิอุทกพัฒน์ใน
ลักษณะการจัดตั ง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ” เพื่อขยายผล
ความส้าเร็จผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการด้าเนินการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้า
ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชนสู่สาธารณะอย่างเข้าใจได้ง่าย โดยเป็นการกระตุ้นให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้การจัดการน ้าชุมชนในสถานที่จริง โดยในกรณีของชุมชนศาลาดิน พบว่า ปัจจุบัน
เรือสามารถสัญจรได้ตลอดทุกคลองในต้าบลมหาสวัสดิ์ และชาวบ้านสามารถน้าน ้าไปใช้ในการอุปโภค
และการเกษตรได้อย่างสะดวก หมดปัญหาเรื่องผักตบชวาและน ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ระบบ
นิเวศในล้าคลองต่างๆ ดีขึ น ล้าคลองและภาพรวมของชุมชนมีความเรียบร้อยสวยงาม เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั งผลผลิตทางการเกษตรดีขึ น สามารถน้ามาแปรรูป
สร้างรายได้เพิ่ม นอกจากนี ชุมชนยังได้แก้ปัญหาผักตบชวาได้ในระยะยาว โดยการน้ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ท้าดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและเกิดรายได้ การแก้ปัญหาครั งนี 
ยังท้าให้เกิดกองทุนดูแลและจัดการน ้าและมีผลให้เกิดการดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ
อุทกพัฒน,์ มปป.) 

กิจกรรม รายละเอียด 

จุดรวมพล ชุมชนศาลาดินใช้ศาลาหกเหลี่ยมบริเวณท่าน้ ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหา
สวัสดิ์เป็นจุดรวมพล กรณีน้ าท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่ในท่ีพักอาศัยได้ 

ทะเบียนรับของ 

ทะเบียนจ่าย
ของ 

ชุมชนศาลาดินเก็บข้อมูลครัวเรือนภายในชุมชนเพื่อจัดท้าทะเบียนแจกจ่าย
ของบริจาคอย่างทั่วถึงจ้าแนกตามประเภทของบริจาค จ้านวน และหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือ 

ชุดพร้อมอยู ่
และชุดพร้อม

อพยพ 

ชุมชนศาลาดินปลูกฝังให้สมาชิกชุมชนเตรียมเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่จ้าเป็น
ส้าหรับด้ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการเก็บเอกสารส้าคัญ*ใส่ซอง
พลาสติกไว้ในที่เดียวกันและจัดท้าชุดอพยพ**เพื่อการด้ารงชีวิตในระยะเวลา 
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7 วัน อีกทั งยังมีแนวคิดการปลูกผักลอยน ้า***ที่ใช้เวลาเก็บเกี่ยวสั นเพื่อลด
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

*เอกสารส้าคัญ ประกอบด้วย บัตรส้าคัญต่างๆ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตร
ประชาชน บัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญช ีสูติบัตร หมายเลขโทรศัพท์ แผนที ่ 
**ชุดอพยพ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่มห่ม และสิ่งของจ้าเป็นต่างๆ 

***ผักลอยน ้า ได้แก่ ฟักทอง กระเพรา ข่า ตะไคร้ เป็นต้น 

 นอกเหนือจากระบบการบรรเทาภัยพิบัติข้างต้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อการเกษตร
บ้านศาลาดินได้ประยุกต์นวัตกรรมในการบรรเทาภัยพิบัติ โดยวันชัย สวัสดิ์แดง ได้ประยุกต์นวัตกรรม
แพไม้ไผ่เพื่อปลูกผักสวนครัว ทั งนี เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารระหว่างประสบอุทกภัยที่มี
ระยะเวลายาวนาน  (“มุมพิลึก: สวนครัวลอยน ้า”, 2555) 

3. การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสยีในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน: ชุมชนคลองลัดมะยม 

3.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียในระดับชุมชน: ชุมชนคลองลัดมะยม 

 ชุมชนคลองลัดมะยมมีผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนจ้านวนมาก ผู้วิจัยจึง
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล้าดับความส้าคัญ 
และการสร้างความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี : 

3.1.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้น้าชุมชนเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนในการด้าเนินการชุมชนในด้านต่าง ๆ การ
รวมตัวของผู้น้าชุมชนจึงมีความส้าคัญในการเสริมสร้างพลังงานอ้านาจชุมชนทั งชุมชนได้ โดยผู้น้า
ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาในด้านการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในชุมชนคลองลัดมะยม คือ ชวน ชู
จันทร์ ซึ่งเป็นแกนน้าหลักในการขับเคลื่อนการด้าเนินการต่างๆ ของชุมชน โดยในด้านการจัดการ
ทรัพยากรน ้า ชวน ชูจันทร์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร
ได้พยายามปรับโครงสร้างทางกายภาพของคลองให้เชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
นอกจากนี ยังมีการจัดโครงการ“คนรักษ์คลอง..ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ผลงาน9 ชุมชนต้นแบบระบายน ้า
ใสสะอาดไม่ท่วมขังตามศักยภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดประกายสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาชุมชน อาสา
เครือข่ายความร่วมมือ และยึดถือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนคลองลัดมะยมได้่รับรางวัลด้าน
อาสาเครือข่ายความร่วมมือ โดยหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนชุมชนคลองลัดมะยมอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ให้ความอนุเคราะห์เรือเก็บขยะแก่ชุมชนเป็นประจ้า 
รวมทั งส่งเจ้าหน้าที่ พนักงานขับเรือ และเจ้าหน้าที่ประจ้าเรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อ
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ประกอบกิจกรรมของอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนคลองลัดมะยม รวมทั งยังสนับสนุนถังน ้าหยดจุลินทรีย์
แก่ชุมชนภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองสีเขียวและโครงการชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นอกจากผู้น้าชุมชนแล้ว สมาชิกชุมชนยังเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของผู้น้าชุมชนสมาชิกชุมชนอาจประกอบด้วยผู้ใหญ่ หรือเยาวชน ที่มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน ท้าอย่างเป็นรูปธรรม การรวมตัวของสมาชิกชุมชนอาจเกิดขึ นได้ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน จาก
การส้ารวจพบว่า เขตตลิ่งชันมีวิสาหกิจชุมชนรวมตัวอยู่เพียง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน
บูรพาผ้าไทย วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้าคลองลัดมะยม และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวิถีถิ่นตลาดน ้าวัดจ้าปา โดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้าคลองลัดมะยมเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเดียวเท่านั นในชุมชนคลองลัดมะยม แต่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดังกล่าวเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง นอกเหนือจากการเป็นแหล่งกระจายสินค้าและสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในและระหว่าง
ชุมชน ตลาดน ้าคลองลัดมะยมยังเป็นที่ตั งขององค์กรชุมชนหลายแห่ง ชุมชนคลองลัดมะยมจึงจด
ทะเบียนในลักษณะวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เพื่อจัดตั ง
องค์กรในการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ค้าฟอง, สัมภาษณ,์ 8 ตุลาคม 
2559) โดยมีองค์กรชุมชนหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตลาดน ้าคลองลัดมะยม) สน.ยุติธรรม 
ชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน รวมทั งสถาบันการเงินชุมชนตลาดน ้าคลองลัดมะยมในปี (มณีศรี อยู่
สถิตย์, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2559) ปัจจุบันตลาดน ้าคลองลัดมะยมมีพื นที่ประมาณ 20-30 ไร่ รวมที่
จอดรถ โดยตลาดได้แบ่งพื นที่ออกเป็นโซนใหม่และโซนเก่าตั งอยู่คนละฟากของถนนโดยแบ่งเป็นพื นที่
ในการขายอาหารและพื นที่ขายสินค้าแต่งบ้าน นอกจากนี ยังมีบริการอื่นๆ เช่น เครือข่ายโฮมสเตย์ 
บริการล่องเรือเที่ยวภายในชุมชนและระหว่างชุมชน (“มองเมือง: ชวนเที่ยว ตลาดน ้าคลองลัดมะยม 
กินของอร่อยควบคู่ซึมซับวิถีชุมชน”, 2558) ควบคู่กับการจัดตั งองค์กรชุมชนในลักษณะต่างๆ เช่น 
วิสาหกิจชุมชนและธนาคารชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน ปุ๋ย ขยะ และการเงินชุมชน 
และมีการจัดตั งธนาคารชุมชนโดยเป็นชุมชนจัดการตนเอง (“สัมภาษณ์พิเศษ: ก้าไรของผม คือชีวิต
ของแม่น ้าล้าคลอง ชวน ชูจันทร”์, 2557) รวมทั งเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาพเก่าเล่าเรื่อง 
ห้องสมุดพักสบายจากธนาคารออมสิน ตู้พันธุ์ปลาน ้าจืดจากกรมประมง พิพิธภัณฑ์เครื่องมือท้ามาหา
กินของคนริมน ้า และการท้าของเล่นในอดีต เช่น ว่าว ต่อเรือแจวล้าจิ๋ว ท้าดาบจากทางมะพร้าว ปรุง
อาหารคาวและขนมหวาน และการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น (“ล่องเรือคลองลัด
มะยมพาเด็กชมวิถีถิ่น”, 2555) นอกเหนือจากวิสาหกิจชุมชน ชุมชนคลองลัดมะยมยังมีการรวมตัวใน
ลักษณะหมู่บ้านเช่นกัน เช่น หมู่บ้านไทรงาม หมู่บ้านธนทรัพย์ หมู่บ้านยอดมนัส และหมู่บ้านดุลิยา 
ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดน ้าคลองลัดมะยม  
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นอกจากนี  เยาวชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส้าคัญ ซึ่งอาจยังไม่มีบทบาทในการรับมือ
ภัยพิบัติซับซ้อนมากนัก ทั งนี เนื่องจากประสบการณ์และความตระหนักในความเป็นชุมชน โดยชุมชน
คลองลัดมะยมมีความแตกต่างจากชุมชนบึงช้าอ้อและชุมชนศาลาดิน เนื่องจากเป็นชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมากที่สุด ท้าให้โรงเรียนในพื นที่มีนักเรียนที่หลากหลาย การ
รวมตัวของเยาวชนจึงเกิดขึ นได้ยาก โดยชุมชนคลองลัดมะยมได้พยายามให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทั งแนวคิดโรงเรียนชาวสวนในปี พ.ศ.2552 และแนวคิดยุติธรรมชุมชนของกลุ่มเยาวชน
ในปี พ.ศ.2556 นอกจากนี  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้าคลองลัดมะยมให้
ความส้าคัญกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนในพื นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวัด
โพธ์ิ โรงเรียนวัดอินทราวาส โรงเรียนมหรรณพและโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นต้น  

3.1.2 การจัดล าดับความส าคัญ 

จากการจัดล้าดับความส้าคัญตามคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholder 
salient attributes) ซึ่งประกอบด้วย อ้านาจ ความชอบธรรม และความจ้าเป็น พบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
หลักในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในชุมชนคลองลัดมะยม คือ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาด
น ้าคลองลัดมะยม ทั งนี เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มดังกล่าวมีคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียครบทั ง 3 
ประการ ดังนี :  

1) ในด้านอ้านาจ: ตลาดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชน เมื่อชุมชนสามารถจัดตั ง
ตลาดได้สมบูรณ์ ภาครัฐสามารถกระจายอ้านาจและงบประมาณให้ชุมชนเรียนรู้และจัดการตนเองได้
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองท้องถิ่น (“สัมภาษณ์พิเศษ: ก้าไรของผม คือชีวิตของ
แม่น ้าล้าคลอง ชวน ชูจันทร์”, 2557)  

“ตรงนี ก็มีอะไรหลำยเรื่อง ผู้ใหญ่ก็ใส่เข้ำไปมำกระตุ้น คือท้ำอะไรก็ได้ให้
เห็นป่ญหำและวิธีแก้ไข เสนอไปก็ให้เป็นรูปธรรม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เขำจะมำอ่ำนก็จะเห็นว่ำท้ำยังไงถึงจะดีขึ น ตั งโจทย์ว่ำอะไรแล้วป่ญหำ
คืออะไร แก้ไขด้วยกระบวนกำรอย่ำงไร ใครต้องมำร่วมแก้ไขบำ้ง” 

(ชวน ชูจันทร,์ สัมภาษณ,์ 8 ตุลาคม 2559) 

2) ในด้านความชอบธรรม: การจัดตั งตลาดน ้าเป็นกุศโลบายให้สมาชิกชุมชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน ้าในชุมชนอีกด้วย ทั งนี เพราะตลาดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของแต่ละชุมชน 
โดยตลาดน ้าเป็นพื นที่เชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัวภายในชุมชน 
(“ล่องเรือคลองลัดมะยมพาเด็กชมวิถีถิ่น”, 2555) ดังที่ ชวน ชูจันทร์ได้อธิบายประเด็นดังกล่าวว่า: 
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“กำรจัดกำรน ้ำชุมชน ก็ต้องมีกำรรวมตัวก่อนอ่ะ ถ้ำไม่มีอะไรเลยเขำเข้ำ
มำแล้วเขำก็ไม่รูจ้ะไปหำใครเป็นเจ้ำภำพ ผมเริ่มต้นตลำดเป็นคนแรก จุด
ประกำยตรงนี ก่อน พอตลำดอยู่ได้ สิ่งอื่นๆ ก็มำได้ เมื่อมีกำรรวมตัวแล้ว 
ก็เอำส่วนเนี ยมำเรื่องสถำบันกำรเงินเรื่องเชื อเพลิง เรื่องขยะ แล้วก็น ้ำ”  

(ชวน ชูจันทร,์ สัมภาษณ,์ 8 ตุลาคม 2559)  

3) ในด้านความจ้าเป็น: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นชุมชนตลาดน ้าและแหล่งท่องเที่ยว 
จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับภูมิทัศน์ของแหล่งน ้าให้เหมาะสมและไม่ปล่อยน ้าให้เน่าเสีย ดังที่ ชวน ชู
จันทร์ได้อธิบายว่า  

“พอมีตลำดน ้ำคนก็ต้องดูแลน ้ำถูกไหม จะอยู่ตลำดน ้ำให้น ้ำด้ำปื้ดได้ไง 
มันก็มีกระบวนอย่ำงนี  เหมือนเอำตลำดมำเป็นยุทธวิธี กลยุทธ์ในกำร
รักษำน ้ำ” 

(ชวน ชูจันทร,์ สัมภาษณ,์ 8 ตุลาคม 2559) 

3.1.3 การสร้างความรับผิดชอบ 

เนื่องจากชุมชนคลองลัดมะยมได้จัดตั งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้า
คลองลัดมะยมเพื่อด้าเนินการพัฒนาชุมชนทุกมิติแล้ว กลุ่มดังกล่าวจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในการ
จัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการระบุผู้มีส่วนได้เสียของชุมชนคลองลัดมะยม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนบึงช้าอ้อและเครือข่ายองค์กรต่างๆ 
ผ่านการจัดตั งนิติบุคคลและการจัดท้าบันทึกข้อตกลงการท้างานอย่างชัดเจนเพื่อระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอ้านาจ
หน้าที่ดังกล่าวครอบคลุมถึง 1) การประชาคมเพื่อจัดท้าแผนงาน (แผนการบริหารจัดการน ้าและ
แผนการผลิต เป็นต้น) 2) การด้าเนินงานตามแผนงานประจ้าปี 3) การจัดท้าข้อเสนอโครงการและ
แผนการด้าเนินงาน และ 4) การรายงานผลการด้าเนินงาน โดยรายงานผลต่อสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ทุกๆ 2 เดือน ค้าฟอง ทองทึง อธิบายว่าชุมชนจะต้อง
ส่งโครงการแต่ละปเีพื่อขอพระบรมราชานุญาตจากส้านักพระราชวังในช่วงเดือนพฤษภาคม 

3.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียในระดับชาต:ิ ชุมชนคลองลัดมะยม 

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ชุมชนศาลาดินจึงมีผู้มีส่วนได้เสียหลักในระดับชุมชนเพื่อ
รับผิดชอบภาระงานการพัฒนาร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
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มหาชน) ในบทความส่วนนี  ผู้วิจัยจะมุ่งวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการน ้าชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในระดับชาติผ่าน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจ 
การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน และรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

3.2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจ 

ชุมชนคลองลัดมะยมได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาโครงสร้างน ้าเพื่อด้าเนินงานทฤษฎี
ใหม่” เพื่อพัฒนาแผนงานในการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนโดยใช้ตลาดซึ่งเป็นสถานที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกตามสภาพภูมิสังคมชุมชนคลองลัดมะยมเป็นสื่อกลางในการด้านต่างๆ ดังนี :  

1.สร้างชุมชน รักษาความสะอาด สืบเนื่องจากในชุมชนมีปัญหาน ้าเน่าเสีย ทั งจากขยะ
และผักตบชวา โดยในชุมชนในร่วมมือกับครัวเรือน ที่มีความสามารถใช้เรือเก็บ
ผักตบชวา และเสริมในการน้าผักตบชวามาท้าเป็นปุ๋ย เป็นการสร้างแผนธุรกิจให้แก่
ชุมชน ที่ไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แต่สร้างให้ชุมชนมีรายได ้

2.การร่วมท้าแผนที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคมของชุมชนคลองลัด
มะยมสู่ความเป็นเมือง สมาชิกชุมชนบางส่วนจึงขาดปฏิสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่ใน
การจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน สมาชิกชุมชนจึงต้องร่วมมือในการจัดท้าที่ วัดระดับน ้า
ในคลอง และจัดการที่ดินในชุมชน 

3.สร้างถังดักไขมันในครัวเรือน จากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนคลองลัด
มะยมจึงประสบปัญหาน ้าเสียจากครัวเรือน ในการลดภาวะน ้าเน่าเสีย ชุมชนจึงเกิด
แนวคิดในการใช้นวัตกรมถังดักไขมันในครัวเรือนเพื่อแยกไขมันออกจากน ้าทิ ง โดย
ไขมันที่ดักไว้สามารถน้าไปผลิตปุ๋ยได้ 

4.สร้างเครื่องเติมอากาศ จากปัญหาน ้าเสียของชุมชนที่ส่งผลให้เกิดภาวะออกซิเจนใน
น ้าต่้า ชุมชนจึงเกิดแนวคิดการพัฒนากังหันตีน ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถอดแบบ
จากกังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนในน ้าตามแนวพระราชด้าริ 
นอกจากนี  ยังมีการส่งเสริมการเดินเรือยนต์เพื่อเติมอากาศในน ้าอีกด้วย 

3.2.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

จากการศึกษารายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภาคสนามระหว่างปี 
พ.ศ.2557-2559 พบว่า ชุมชนคลองลัดมะยมได้ด้าเนินโครงการต่างๆ ดังนี : 

โครงการ 57 58 59 60 
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1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า ✓ ✓ ✓ ✓ 

2) การรักษาคุณภาพน ้าในคลอง ✓ ✓ ✓ ✓ 

3) การรวมรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมในพื นที่ชุมชน  ✓ ✓ ✓ ✓ 

ตารางที่ 18 ตารางการปฏิบัติงานชุมชนคลองลัดมะยม 

 โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุน
การด้าเนินงานของชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี : 

1) ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นชุมชนแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าและการเกษตรตาม
แนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างปี พ.ศ.2559-2562 โดย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการก้าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 
โดยจากการส้ารวจชุมชนผ่านเทคโนโลยี GPS ชุมชนคลองลัดมะยมจึงมีข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งน ้าภายในชุมชนในเชิงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย คลองบาง
ระมาด คลองบางพรหม คลองบางน้อย คลองบางเชือกหนัง และคลองลัดมะยม 
โดยแสดงผลข้อมูลจากการส้ารวจดังกล่าวในลักษณะตารางข้อมูลแหล่งน ้า แสดง
ให้เห็นถึงความกว้าง ความยาว และความลึกของคลอง รวมทั งปริมาตรการจุน ้าซึ่ง
ส่งผลต่อการก้าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน 
ตารางข้อมูลแหล่งน ้าดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี : 

  

จากเทคโนโลยีการส้ารวจและข้อมูลสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน ้าข้างต้น 
ชุมชนศาลาดินจึงสามารถน้าแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากเทคโนโลยี GPS ในการ
ก้าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค้าฟอง 
ทองทึง อธิบายว่า  

“ชุมชนต้องมีผังน ้ำชุมชน ซึ่งเรำจะต้องรู้ว่ำคลองแต่ละเส้นเนี่ยมัน
ติดต่อกันยังไง อันนี คือเรำต้องมำท้ำ เพรำะชุมชนต้องรู”้  

(ค้าฟอง, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม, 2559) 
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2) ในด้านงบประมาณ ค้าฟอง ทองทึง อธิบายถึงการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนว่าชุมชนสามารถเสนอโครงการและงบประมาณผ่าน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) สามารถจัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่
งบประมาณไม่สูงมาก เช่น วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น โดยเน้นให้ชุมชนลงแรงด้วย
ตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ยังได้ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่ อการสนับสนุนด้าน
งบประมาณผ่านมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในความร่วมมือกับอเวดา ประเทศไทย โดยอเวดา ประเทศ
ไทย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงสร้างน ้าเพื่อด้าเนินงานทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่อง 5 ปี เริ่มต้นในปี พ.ศ.2557 และได้สนับสนุนชุมชนคลองลัด
มะยมผ่านการจัดกิจกรรมวิ่ง Run for Water 2015 เพื่อระดมทุนฟื้นฟูล้าประโดง
เชื่อมคลองลัดมะยมระยะทาง 945 เมตร (มูลนิธิอุทกพัฒน์, 2558) (“โซไซตี : อเว
ดา มินิมาราธอน 2015 เพื่อสายน ้าแห่งชีวิต , 2558) ทั งนี เนื่องจากอเวดาให้
ความส้าคัญกับการจัดท้านโยบายสีเขียว โดยเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ลงนามใน
บัญญัติ Ceres Principles (การร่วมมือกันเพื่อระบบเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม) ในปี ค.ศ.1989 อีกทั งยังเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญการระดมทุน โดย
องค์กรดังกล่าวได้จัดกิจกรรม Earth Month ขึ นใน ค.ศ.1999 ซึ่งสามารถระดม
เงินสมทบทุนมูลนิธิ Global Greengrants Fund ได้สูงถึง 39 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ในด้านการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรภาคธุรกิจสู่ชุมชน ชวน ชูจันทร์ อธิบาย
บทบาทของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า “เอกสารนี่ไม่ต้องห่วง พวกนั นเขาก็
เกี่ยวกับความรู้ไง GPS อะไรพวกนี  ก็เอาเงินทุนมาให้ซื ออะไรบ้างนิดหน่อย แต่จะ
ไม่ใช้งบค่าใช้จ่าย เป็นค่าความรู้มากกว่า ให้กระตุ้นให้ชุมชนลุกมาท้า ท้าแล้วเขา
ต้องการทุนบางอย่างเพื่อจะขอจากบริษัทห้างร้านผ่านมาทางมูลนิธิ  โตโยต้าบ้าง 
โคล่าบ้าง” ในขณะที่ ค้าฟอง ทองทึง อธิบายถึงความโปร่งใสในการจัดสรร
งบประมาณผ่านมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยยกตัวอย่างการ
ด้าเนินงานของเครือซีเมนต์ไทยในการสร้างฝายโดยจัดสรรงบประมาณผ่านมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิจะน้าเงินบริจาคดังกล่าวมากระจาย
เพื่อการพัฒนาโครงการของแต่ละชุมชนที่มีงบประมาณสูง ในขณะที่มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อระดมทุนโครงการที่มีงบประมาณไม่สูง เช่นการจัดกิจกรรมวิ่ง Run for Water 
2015 โดยอเวดา ประเทศไทย โดยน้ารายได้มอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายจ้านวน 500,000 บาท เพื่อการขุดลอกล้าประโดงของชุมชนคลองลัด
มะยม เป็นต้น 

3.2.3 รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า 

ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการน ้าชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) ชุมชนคลองลัดมะยมจึงเกิดรูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้า 
ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างทางกายภาพ การประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการจัดการทรัพยากร
น ้า ซึ่งน้าไปสู่ระบบโครงสร้างน ้าของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

1) การปรับโครงสร้างทางกายภาพ 

จากการใช้เทคโนโลยีในการสา้รวจสภาพภูมิสังคมและแหลง่น ้าสาธารณะ ชุมชน
คลองลัดมะยมได้ด้าเนินการปรับโครงสร้างพื นฐานในการจดัการทรัพยากรน ้าในด้านต่างๆ เพื่อการส่ง
น ้าและระบายน ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ดังนี : 

 

ปี รายละเอียด 
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พ.ศ
.25
53 

- ขุดลอกและเชื่อมต่อคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าโดยท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

- ปรับสภาพการเกษตรตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนตามแนวพระราชด้าริทฤษฎีใหม่ 
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ของคลองโดยการฟื้นฟ ูรักษา และตรวจวัดคุณภาพน้า ในล้าคลอง
อย่างเป็นระบบ 

พ.ศ
.25
56 

- ขุดลอกและเชื่อมต่อคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าโดยท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

- ปรับสภาพการเกษตรตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนตามแนวพระราชด้าริทฤษฎีใหม่ 
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ของคลองโดยการฟื้นฟ ูรักษา และตรวจวัดคุณภาพน้า ในล้าคลอง
อย่างเป็นระบบ 

พ.ศ
.25
59 

- ขุดลอกและเชื่อมต่อคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าโดยท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

- ปรับสภาพการเกษตรตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนตามแนวพระราชด้าริทฤษฎีใหม่ 
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ของคลองโดยการฟื้นฟ ูรักษา และตรวจวัดคุณภาพน้า ในล้าคลอง
อย่างเป็นระบบ 

ตารางที่ 19 การปรับโครงสร้างทางกายภาพของชุมชนศาลาดิน 

2) การประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า 

นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างน ้าพื นฐานแล้ว ชุมชนคลองลัดมะยมได้
ประยุกต์นวัตกรรมชุมชนขึ นเพื่อแก้ปัญหาน า้เสียและขยะจากครัวเรือนซึ่งส่งผลต่อภาวะน ้าเสียของ
ชุมชน ดังนี : 

1.) นวัตกรรมโป๊ะไม้ไผ่ นวัตกรรมโป๊ะไม้ไผ่เป็นนวัตกรรมสนับสนุนการจัดเก็บผัก
ตกชวาและที่ลอยอยู่เหนือผิวน ้า ลักษณะของโป๊ะไม้ไผ่เป็นแนวไม้ไผ่ต่อกันเพื่อรับ
ผักตบชวาและที่ลอยเหนือน ้าเข้ามาจัดเก็บไว้ชั่วคราว โดยมีแนวไม้ไผ่กั นไม่ให้
ผักตบชวาและขยะลอยออกไป โดยสมาชิกชุมชนได้น้าโป๊ะดักขยะดังกล่าวไปติดตั ง
บริเวณใกล้ฝั่งตลิ่งบริเวณสี่แยกระหว่างคลองบางระมาดและคลองลัดมะยม 

2) นวัตกรรมเรือเก็บขยะ นอกเหนือจากนวัตกรรมในการจัดเก็บผักตบชวาโดย
ธรรมชาติ ชุมชนคลองลัดมะยมได้ประยุกต์นวัตกรรมในการจัดเก็บขยะโดยแรงงาน
อาสาสมัคร ค้าฟอง ทองทึง ได้อธิบายถึงที่มาของนวัตกรรมเรือเก็บขยะว่า ในอดีต
ชุมชนไม่มีเรือเก็บขยะของชุมชนในการด้าเนินกิจกรรมอาสาสมัครกระทรวง
ยุติธรรม ชุมชนจึงขอความอนุเคราะห์เรือเก็บขยะจากส้านักงานเขตตลิ่งชันและ
ส้านักการระบายน ้า ในปี พ.ศ.2555 ชุมชนจึงน้าแนวคิดการใช้เรือเล็กในการ
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ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนบึงช้าอ้อ จังหวัดปทุมธานีมาประยุกต์ใช้เป็นเรือ
ไฟเบอร์ในการเก็บขยะ 

3) นวัตกรรมกังหันตีน ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนคลองลัดมะยมได้ประยุกต์
นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน ้าขึ น โดยใช้กังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในน ้า โดยได้ติดตั งกังหันน ้าดังกล่าวจ้านวน 8 ชุด ตามเส้นทาง
คลองลัดมะยม ระยะทาง 1,200 เมตร "รอยล จิตรดอน"สร้างชุมชนต้นแบบจัดการ
น ้า ตามแนวพระราชด้าริ. (November 05, 2016) โพสต์ทูเดย์ 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมมีความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองลัดมะยม
ในการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก ทั งนี เพราะ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมช่วยลดภาระของสมาชิกชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่ งท้าให้
คณะกรรมการน ้าชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) เข้าถึงชุมชนได้ง่ายขึ น 
ดังที่ชวน ชูจันทร์อธิบายว่า 

“ชุมชนเขำไม่ต่อต้ำนอยู่แล้วครับเขำได้ประโยชน์ มีมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้
ของในนั น ถ้ำเรำท้ำอะไรไปเรื่อยๆ มันก็ไม่เวิร์คอยู่แล้ว หลำยคนเขำก็
อยำกอนุรักษ์คลองอยู่แล้ว พอมีเครื่องมือมำเขำก็ท้ำ แต่ก็มีหลำยคนไป
จ้ำงแล้วก็บอกไม่เอำอ่ะขี เกียจยุ่งยำก” 

(ชวน ชูจันทร,์ สัมภาษณ,์ 8 ตุลาคม 2559)  

นอกจากนี  ในการประยุกต์นวัตกรรมชุมชน ค้าฟอง ทองทึงอธิบายว่า หลังจากที่ชุมชน
เสนอโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) จะให้วิศวกรที่
เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณลักษณะและงบประมาณของนวัตกรรมเพื่อปรับแก้นวัตกรรมดังกล่าวให้
สามารถใช้งานได ้

3) ระบบโครงสร้างน ้าของชุมชน 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมอืภัยพิบัติซ ้าซ้อนของชุมชนศาลาดิน 
น้าไปสู่ผลลัพธ ์3 ด้าน ดังนี : 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า ชุมชนคลองลัดมะยมได้ด้าเนินการขุดลอก
ล้าประโดง ท้าให้เส้นทางน ้าดังกล่าวที่เคยตื นเขินสามารถเป็นเส้นทางสัญจรเข้า
ออกพื นที่การเกษตร รวมทั งสามารถส่งน ้าและระบายน ้าของพื นที่การเกษตรได้ดัง
ในอดีต 
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2) การรักษาคุณภาพน ้าในคลอง ชุมชนคลองลัดมะยมมีการรักษาคุณภาพน ้าใน
คลองอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการติดตั งบ่อดักไขมันบริเวณชุมชนคลองลัดมะยม
เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของส้านักงานเขตตลิ่งชัน รวมทั งมี
ระบบอาสาสมัครและนวัตกรรมต่างๆ ในการรักษาคุณภาพน ้า 

3) การรวมรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมในพื นที่ชุมชน ชุมชนสามารถสร้างผังน ้า
ชุมชนเพื่อการเกษตรได้ ซึ่งน้าไปสู่การขุดลอกล้าประโดงในพื นที่การเกษตรใน
ชุมชน นอกจากนี ยังเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรมากขึ น 

เมื่อการด้าเนินการตามโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความส้าเร็จในระดับหนึ่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) จะด้าเนินการประเมินผลสรุปการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับ
ชุมชนในความร่วมมือของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในลักษณะการจัดตั ง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน
ตามแนวพระราชด้าริ” เพื่อขยายผลความส้าเร็จผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการด้าเนินการสร้าง
แม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชนสู่สาธารณะอย่าง
เข้าใจได้ง่าย โดยเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้การจัดการน ้าชุมชนในสถานที่จริง โดยใน
กรณีของชุมชนคลองลัดมะยม พบว่า ชุมชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2557-2558 น้อยกว่าที่
อื่น 

สรุป 

จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน พบว่า แต่ละชุมชน
ล้วนมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนแตกต่างกนั โดยมีลักษณะดังตาราง 

ประเด็นทีศ่ึกษา ชุมชนบึงช าอ้อ 
จ.ปทุมธานี 

ชุมชนศาลาดิน 
จ.นครปฐม 

ชุมชนคลองลัดมะยม 
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สียในระดับชุมชน 

การระบุผู้มีส่วนได้
เสีย 

- อักษร น้อยสว่าง และสมาชิก 
- ชุมชนบึงช้าอ้อมีวิสาหกิจชุมชน 
16 กลุ่ม 
- เยาวชนในโรงเรียนวัดศรี
คัคนางค์ โรงเรียนสุขปุณฑริกา
ราม และโรงเรียนวัดสอยดีศรี
เจริญ  
 

- วันชัย สวัสด์ิแดง และสมาชิก 
- ชุมชนศาลาดินมีวิสาหกิจชุมชน 
10 กลุ่ม 
- เยาวชนในโรงเรียนบ้านคลอง
มหาสวัสด์ิและโรงเรียนบ้าน
คลองโยง 
 

- ชวน ชูจันทร์ และสมาชิก 
- ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเพียง
กลุ่มเดียว: วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้า
คลองลัดมะยม 
เยาวชนในโรงเรียนโพธิสารพิทยา
กร โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัด
อินทราวาส โรงเรียนมหรรณพ
และโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นต้น 

การจัดล าดับ
ความส าคัญ 

อบต. มี อบต. มี วิสาหกิจชุมชน มี 
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ประเด็นทีศ่ึกษา ชุมชนบึงช าอ้อ 
จ.ปทุมธานี 

ชุมชนศาลาดิน 
จ.นครปฐม 

ชุมชนคลองลัดมะยม 
กรุงเทพมหานคร 

- ความจ้าเป็นในการบริหาร
จัดการน ้า เนื่องจากบางชุมชน
แย่งกันสูบน ้า 
- อ้านาจเชิงงบประมาณ 
- ความชอบธรรม: แนว
พระราชด้าริการปลูกปาล์มของ
ศูนย์ฯ พิกุลทอง 

- ความจ้าเป็นในการบริหาร
จัดการน ้าเนื่องจากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- อ้านาจเชิงงบประมาณ 
- ความชอบธรรม: การผลักดัน
แนวพระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่หมู่บ้าน 

- ความจ้าเป็นในการบริหาร
จัดการน ้าเนื่องจากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- อ้านาจด้านเครือข่ายกับหมู่บ้าน 
- ความชอบธรรม: การผลักดัน
แนวพระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่หมู่บ้าน 

การสร้างความ
รับผิดชอบ 

- จัดตั ง “คณะกรรมการบริหาร
จัดการน ้าชุมชนคลองแปด คลอง
เก้า คลองสิบ อ้าเภอหนองเสือ” 
ร่วมกับพื นที่ข้างเคยีง 

วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านศาลาดิน 

- เพิ่มบทบาทหน้าที่ให้แก่
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง
เกษตรตลาดน ้าคลองลัดมะยม 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติ 

การสร้างวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและภารกิจ
ร่วม 

เน้นการกักเก็บน ้าและแก้ปัญหา
ถนนทรุด (เพื่อการเกษตรและ
คมนาคม) 

เน้นเปิดทางน ้าไหลและ
แก้ปัญหาน ้าเสีย (เพื่อการเกษตร
และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 

เน้นแก้ปัญหาน ้าเสีย (เพื่อการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว) 

การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการ
ทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
งบประมาณ: เงินบริจาคจาก
มูลนิธิโคคา-โคลา 

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการ
ทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
งบประมาณ: งบประมาณจาก
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการ
ทรัพยากรน ้าตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
งบประมาณ: การระดมทุนจา
กอเวดา ประเทศไทย 

รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

แก้มลิงในร่องสวน การก้าจัดผักตบชวาเพื่อเปิดทาง
น ้าไหล 

การบ้าบัดน ้าเสียจากขยะและ
ครัวเรือน 

ตารางที่ 20 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน



 

 

บทที่ 6  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมอืภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและการวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนใน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบึงช้าอ้อ จ.
ปทุมธานี ชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม และชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร พบว่า แต่ละชุมชน
ล้วนมีศักยภาพทุนชุมชนและการมีส่วนร่วมในการรับมือภัยพิบัติแตกต่างกัน ดังตารางที่ 11 ศักยภาพ
ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและตารางที่ 20 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อนที่ปรากฏในบทที่ 4 และบทที่ 5 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  จากความแตกต่างของ
ศักยภาพทุนชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติของแต่ละชุมชน แนวทาง
การศึกษาชุมชนจึงควรให้ความส้าคัญกับการรับมือภัยพิบัติตามสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชน จากการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี : 

1) วัตถุประสงค ์

2) การจัดประสบการณ์เรียนรู ้

3) การประเมินผล 

โดยมีรายละเอียดดังนี : 

1. วัตถุประสงค ์

ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนต้องมีความรู้และทักษะใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ภัยพิบัติซ ้าซ้อน ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน และระบบสนับสนุนการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

1.1 ภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน (recurrent disaster) หมายถึง ภัยพิบัติที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลง

ฤดูกาล ภัยพิบัติซ ้าซ้อนเป็นภัยพิบัติที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยจะเกิดขึ นซ ้าในพื นที่เดียวกันทุกๆ 1 ปี 
โดยแม้ว่ามนุษย์จะมีศักยภาพในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลโดยธรรมชาติอยู่
แล้ว แต่ประชากรจ้านวนมากยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซ ้าซ้อนจ้านวนมากเนื่องจากขยายตัว
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ของประชากรและการตั งถิ่นฐานในพื นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยน ้า
ท่วมที่เกิดขึ นเฉพาะในฤดูฝน (ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)  

เกณฑ์การวัดภัยพิบัติซ ้าซ้อนในลักษณะภัยน ้าท่วมมากที่สุด คือ เกณฑ์การวัดความสูงของน ้า
จากระดับพื นถนน โดยหากพื นที่มีศักยภาพในการรับน ้าต่้ากว่าปริมาณน ้าที่ไหลผ่านพื นที่ จะท้าให้
ระดับน ้าในคลองมีความสูงกว่าพื นถนน นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หน่วยงานภาครัฐยังมีเกณฑ์อื่นๆ 
ในการพิจารณาว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งๆ เป็นภัยพิบัติหรือไม่ ดังที่ ดังที่วิศรุตา วีระสัย 
อธิบายว่า: 

สภำพพื นที่เองที่จะน้ำมำใช้พิจำรณำก็คือตรงนั นพื นที่เป็นยังไง มีป่จจัย
อะไรที่เข้ำมำเกี่ยวข้อง สมมติถ้ำเป็นที่รำบลุ่มในภำคกลำงนะคะ เรำก็จะ
ใช้น ้ำขึ นน ้ำลงมำเป็นป่จจัยช่วย รวมถึงกำรระบำยน ้ำ กำรไหลของน ้ำ 
กำรระบำยน ้ำค่ะ ช่วงน ้ำมำอะไรอย่ำงนี ค่ะ แล้วก็สิ่งที่ส้ำคัญที่เรำดูนะคะ
ก็คือระดับน ้ำ ควำมสูงของระดับน ้ำจำกตลิ่ง แล้วก็อัตรำกำรไหลจำกต้น
น ้ำไปยังชุมชนนี่คือเท่ำไร คือมันจะมีผลกระทบไหมอะไรอย่ำงนี ค่ะ  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 

โดยภาวะน ้าท่วมอาจทวีความรุนแรงขึ นได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) คูคลองมีความตื น
เขินจากการทับถมของเลนที่พัดพามาตามน ้า และ 2) สิ่งกีดขวางทางน ้า เช่น ขยะ ผักตบชวา และสิ่ง
ปฏิกูลอื่นๆ ท้าให้น ้าระบายออกจากพื นที่ได้ช้าลง ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐยังคงระบายน ้าออกจาก
แหล่งน ้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ดังที่ อาสา สุขขัง อธิบายว่า: 

กทม. เองนี่ก็เป็นพื นที่ลุ่มนะครับ มีสภำพพื นที่ที่แตกต่ำงกันนะครับ น ้ำ
ท่วมของ กทม. นี่จะสังเกตเห็นนะครับว่ำพื นที่รับน ้ำที่เป็นหนอง บึง  ที่
รกร้ำงนี่มันหำยหมดใช่ไหม เพรำะว่ำสภำพพื นที่มันเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น
คอนกรีตหมดเลย พอันมันตกแล้วมันก็เปรียบเหมือนกับเรำเทน ้ำลงบน
พื นคอนกรีต น ้ำมันจะไปไหน แล้วช่องรับน ้ำมันก็เล็กก็เปรียบเสมือนว่ำ
คลองเรำมันก็เล็ก กว่ำมันจะลงไปที่คลองนี่มันก็ยังเอ่ออยู่ ถูกหรือเปล่ำ
ครับมันจะยังเอ่ออยู่ เหมือนกับเรำเทน ้ำในห้องน ้ำลงท่อระบำยน ้ำเล็กๆ
นี่มันก็จะเอ่ออยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงไปจนแห้ง เหมือนกัน 
กทม. นี่พื นที่จริงๆแล้วนี่มันเป็นคอนกรีตซะเยอะ กว่ำน ้ำจะลงช่อง
ตะแกรงกว่ำเครื่องจะสูบออกมันก็จะรอ รอเพื่อจะให้เครื่องสูบสูบ
ออกไปนะครับ  
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(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2560) 

โดยเมื่อภัยน ้าท่วมซ ้าซ้อนเกิดขึ น จะท้าให้เกิดผลพวงต่างๆ ดังนี : 

 1) การกระจายของน ้าเสีย: หากภาวะน ้าล้นตลิ่งเกิดขึ นในชุมชนที่ประสบปัญหาภาวะน ้าเสีย 
จะท้าให้น ้าที่เอ่อล้นตลิ่งออกมาเป็นน ้าเสียด้วย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะและความร่วมมือของชุมชน
ภายใต้ภาวะภัยพิบัติ ดังที่ อาสา สุขขัง อธิบายว่า: 

ในสภำพในเมืองนี่ ถ้ำเป็นในเมืองน ้ำมันค่อนข้ำงเน่ำ เวลำเอำน ้ำเข้ำไป
เก็บในบึงนี่มันก็จะมีกลิ่น ชุมชนก็ไม่ค่อยอยำกให้เอำเข้ำไป ถึงไม่ค่อย
ได้รับควำมร่วมมือตรงนี ไง  

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2560) 

 2) ภาวะถนนทรุด: เมื่อภาวะน ้าล้นตลิ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว ชุมชนยังคงต้องรักษาระดับน ้าให้
เหมาะสม หากน ้าที่พยุงตลิ่งลดตัวลงอย่างรวดเร็วจะท้าให้เกิดภาวะดินสไลด์ตัวลง ท้าให้เกิดภาวะ
ถนนทรุดและเป็นอันตรายได ้

1.2 ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
แต่ละชุมชนล้วนมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับมือภัยพิบัติในชุมชน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ

การเกษตร การจัดการทรัพยากรน ้า และเครือข่ายชุมชน 
 1) การจัดการทรัพยากรน ้า: การจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนที่ดีควรเชื่อมโยงกับการ
จัดการทรัพยากรน ้าโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานในระดับท้องถิ่นควรขุดลอกคูคลองและก้าจัด
สิ่งกีดขวางทางน ้าอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้สามารถส่งน ้าและระบายน ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ตัวคันกั นน ้ำก็จะอยู่แนวตรงนี นะครับ ก็จะมีประตูต่ำงๆอยู่
ด้ำนบนนะครับ แล้วในพื นที่ก็จะมีประตู ตัวนี จะเป็นแนวแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำ ก็จะมีคันกั นน ้ำ เรำจะมีประตูแต่ละคลองในกำรปิด
เปิด เรำก็ใช้คนโอเปอเรทนะครับ เจ้ำหน้ำที่ของ กทม. ใช่ครับ 
เจ้ำหน้ำที่ของส้ำนักกำรระบำยน ้ำนี่ล่ะครับ 

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2559) 
 

  
นอกจากนี  ชุมชนสามารถมีบทบาทต่างๆ ได้ผ่านการจัดการทรัพยากรน ้า

ภายในพื นที่ของตน ดังที่ อาสา สุขขัง อธิบายว่า: 
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ใช่ คือถ้ำถำมว่ำชุมชนอยำกจะมีส่วนเกี่ยวข้องนี่ ผมเองนี่โดย
ส่วนตัวผมนี่นะผมเป็นคนเกิดอยู่ในพื นที่เขตบำงเขน เมื่อก่อนผม
เองผมก็ช่วยผู้ใหญ่ดึงผักตบชวำขึ นเองจำกคลองขึ นมำนะครับ 
เพรำะว่ำมันขวำงทำงน ้ำ เรำก็จะช่วยกัน มีชำวบ้ำนช่วยกัน แต่
ป่จจุบันนี มันไม่ใช่เพรำะว่ำสังคมมันเปลี่ยนไป ถูกไหม ต่ำงคนต่ำง
อยู่ ผมเห็นได้ชัดเจน พอผมเองผมกลับมำท้ำงำนในหน่วยงำน
ของรำชกำรนี่ผมก็มองกลับไป เออ เดี๋ยวนี มันไม่มีใครท้ำ ทุกคน
ต่ำงก็รอให้หน่วยงำนภำครัฐลงไปท้ำให้ ถูกไหม มันก็อำจจะค้ำว่ำ
ส่วนร่วมนี่อำจจะน้อยไปนิดนึง 

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2559) 
 2) ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร : การเกษตรที่เหมาะสมในการป้องกันภัยพิบัติควรเป็น
การเกษตรแบบผสมผสาน 

กำรเกษตรที่ยั่ งยืนหรือว่ำมีลักษณะกำรเกษตรที่ ไม่ ได้ไปท้ำลำย
สิ่งแวดล้อมหรือว่ำเป็นไปตำมธรรมชำติของเขำ ตำมชุมชนของเขำอะไร
อย่ำงนี ค่ะ มันก็จะส่งผลให้ธรรมชำติสำมำรถอยู่ร่วมกันได้ หรือว่ำระบบ
นิเวศก็ไม่โดนท้ำร้ำย คือเรำก็จะอยู่กับธรรมชำติได้อย่ำงปลอดภัย
มำกกว่ำ อย่ำงเช่นเหมือนเขำเปลี่ยนพื นที่ที่เคยเป็นป่ำชนิดนึงอย่ำงนี  ไป
เป็นอีกชนิดนึงแล้วท้ำให้ควำมเสี่ยงในกำรเกิดภัยเพิ่มขึ นก็มี มันก็ต้องดู
ว่ำพื นที่นั นเหมำะ คือมันก็ขึ นอยู่กับกำรจัดกำรพื นที่ กำรใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนหน่ึงด้วยค่ะ  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรจิตต์ ชิรเวทย์ ซึ่งอธิบายว่า: 

คือพืชน่ะมันก็เป็นชุมชนของมัน ใช่ไหม มีตั งแต่ไอ้คลุมดิน เรือนยอดเตี ย 
เรือนยอดปำนกลำง เรือนยอดสูง ระบบนิเวศมันเป็นอย่ำงนี ทั งนั น เรำ
ท้ำเชิงเดี่ยวนะท้ำได้จ้ำนวนหนึ่ง แต่ไม่ควรท้ำทั งผืน เข้ำใจไหม ถ้ำผืน
ใหญ่ๆนี่มันไม่ควรจะเป็นอย่ำงนั นเลย ใช่ไหม  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
 

นอกจากนี  รูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนควรเป็นการเกษตรที่มี
พื นที่ในการกักเก็บน ้า เช่น ร่องสวน ล้าประโดง หรือนา จะท้าให้ชุมชนสามารถเป็นแก้มลิงรับน ้าได้
เมื่อเกิดภาวะน ้าท่วม ท้าให้ชุมชนมีศักยภาพในการรับน ้าสูงขึ น นอกจากนี  เมื่อภาวะน ้าท่วมได้ผ่านพ้น
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ไปแล้ว ชุมชนยังสามารถระบายน ้าออกจากพื นที่การเกษตรได้เพื่อรักษาระดับน ้าในคลองที่มีถนนผ่าน
เพื่อบรรเทาภาวะถนนทรุดที่อาจเกิดขึ นได้ ดังที่ อาสา สุขขัง อธิบายว่า: 

ตอนนี เองนี่เรำพยำยำมหำพื นที่แก้มลิงนะครับ ซึ่งตอนนี ในเขต
ลำดพร้ำวนี่เรำเพิ่งจะได้มำ เพิ่งจะได้ควำมร่วมมือมำในพื นที่ของ
เอกชนของหมู่บ้ำนเสนำนี่เขำยินดีให้เรำเข้ำไปพัฒนำบึงของเขำ 
คือบึงใหญ่ๆนี่ขนำดสำมสิบไร่หรือสี่สิบไร่ ที่เวลำหมู่บ้ำนเก่ำๆน่ี
เขำจะขุดหน้ำดินขึ นมำถมท้ำหมู่บ้ำนนี่ บึงตรงนี มันส้ำคัญ ระดับ
น ้ำนี่ลดลงไปสักเมตรนึงนี่ พอันมันตกลงมำ น ้ำมันก็จะเข้ำไป
เติม มันช่วยได้เยอะเลย มันช่วยได้เยอะ  

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2559) 
 3) เครือข่ายชุมชน: ชุมชนที่เข้มแข็งควรมีผู้น้าชุมชนที่เด็ดขาดในการจัดการทรัพยากรน ้า 
โดยอาจมีการแบ่งเขตพื นที่ในการรับน ้าและหมุนเวียนน ้าเพื่อการเกษตร หากผู้น้าชุมชนไม่มีความ
เด็ดขาดในการจัดการทรัพยากรน ้า อาจท้าให้สมาชิกชุมชนเร่งระบายน ้าออกจากพื นที่การเกษตร ท้า
ให้ปัญหาน ้าท่วมทวีความรุนแรงขึ นไปอีก นอกจากนี  ชุมชนควรมีระบบอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้า
ระวังระดับน ้าเพื่อก้าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั งแจ้งเตือนสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ น 
เช่น น ้าล้นตลิ่ง ถนนทรุด เป็นต้น โดยวิศรุตา วีระสัย ได้อธิบายถึงลักษณะชุมชนเข้มแข็ง ดังนี : 

บำงทีชุมชนบำงชุมชนนี่คือเขำก็มีควำมเข้มแข็งมำกกว่ำรัฐบำลที่ออกมำ
ให้ควำมรู้ แต่คือรัฐบำลก็ต้องมีควำมรู้แล้วก็เหมือนไปให้ข้อมูลเขำด้วย
ว่ำเขำควรจะท้ำอะไรตรงไหนยังไง เพรำะบำงทีเศรษฐกิจมันมำบังคับว่ำ 
เฮ้ย ปลูกอันนี มันได้รำคำแพงกว่ำ เขำก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเขำไปค่ะ เรำ
ก็ต้องมีกำรที่แบบว่ำคุยกันหรือว่ำหำแนวทำงอีกทีนึง มันก็เป็นเรื่อง
ระดับนโยบำย  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 
 ในการนี  หากชุมชนไม่เข้มแข็งและไม่เข้าใจถึงสภาพพื นที่ของตน จะท้าให้เกิดความเป็น
ปฏิปักษ์ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังที่ วิศรุตา วีระสัย อธิบายว่า: 

เลยปะทะกันอย่ำงนี ค่ะ ขอโทษภำครัฐก่อน เพรำะถ้ำไม่โทษภำครัฐหรือ
ว่ำไม่มีเหยื่อหรือไม่มีแพะนี่ เขำอำจจะไปมองว่ำถ้ำไม่มีคนมำรับผิดชอบ
นี่เดี๋ยวเขำก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบเองหรือเปล่ำ เขำก็เลยต้องแบบขอ
โทษคนนี ไปก่อน อันนี คือมองในมุมมองว่ำคือเหมือนเรำก็แบบเหมือน
ท้ำงำนเต็มที่แล้วอ่ะ บำงคนก็มีควำมผิดสิ อะไรอย่ำงนี ค่ะ แต่คือถ้ำ
สมมติว่ำเขำไปมองอีกมุมหนึ่งอำจจะผิดร่วมกันก็ได้ หรืออำจจะไม่มีใคร
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ผิดเลย เพียงแต่ว่ำมองคนละมุมกันก็ได้ไง คือเขำอำจจะไม่คุยกันอย่ำงนี 
ค่ะ  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 
1.3 ระบบการรับมือภัยพิบัตซิ้ าซ้อน 
 เพื่อให้การรับมือภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ชุมชนจึงจ้าเป็นต้องมีระบบการรับมือภัย

พิบัติซ ้าซ้อนซึ่งเกิดขึ นจากการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั งนี เนื่องจากการใช้ทุนชุมชนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
ในขณะที่การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเกินความพอดีอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างน ้าของ
ชุมชนได้ ดังที่ สุรจิตต์ ชิรเวทย์ อธิบายว่า: 

คุณต้องผสมศำสตร์ทั งสองอันนี เข้ำด้วยกัน เพรำะฉะนั นมันไม่ใช่มำดูว่ำ
ใครบริหำรชำติรัฐนี อยู่  องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นอะไร คุณล้อ
ธรรมชำติได้  แต่คุณเอำชนะหรือเปลี่ยนมันแบบหักหำญไม่ได้ มันส่งผล
กระทบอีกหลำยอย่ำง  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
ในการนี  ระบบการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนจึงควรประกอบด้วยทุนชุมชนและวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังรายละเอียดต่อไปนี : 
1) การปรับโครงสร้างพื นฐาน ได้แก:่ 

1.1) การติดตั งที่วัดระดับน ้าเพ่ือการเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า 
1.2) การบ้ารุงรักษาประตูน ้าเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
1.3) การขุดลอกคูคลองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรับน ้าในแต่ละพื นที ่
โดยสุรจิตต์ ชิรเวทย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพื นฐาน ดังรายละเอียด

ต่อไปนี : 
อย่ำไปฉำบอย่ำไปอะไรอย่ำงนี นะ มันแค่หน่วงอย่ำงนี นะโอเค แล้วถ้ำจะ
ดูจริงๆก็ไปดูที่ห้วยฮ่องไคร้อ่ะ  นั่นแหละที่พระเจ้ำอยู่หัวท้ำนั่นแหละ 
ท่ำนท้ำกับล้ำน ้ำเล็กๆ แล้วอย่ำเสือกไปดำดคอนกรีตไอ้ตัวล้ำน ้ำนั นนะ 
แต่ด้วยควำมมึงกลัวมันระเหยอย่ำงเดียวนี่ ท้ำไมถึงไม่คิดปลูกพืชสอง
ข้ำงมันหรืออะไรที่มันเชื่อมโยงกับแผ่นดินสองข้ำงนั นน่ะ แล้วคลอง […] 
ก็จะไม่ทรุด เพรำะ […] ต้องรักษำระดับน ้ำนอนคลองต่้ำสุดไว้จ้ำนวน
หนึ่ง นี่ล่ะธรรมชำติมันเป็นของมันอย่ำงนี  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
2) นวัตกรรมชุมชน ได้แก:่ 
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2.1) เรือดูดเลน: เรือดูดเลนจะช่วยให้ชุมชนมีศักยภาพในการรับน ้าในพื นที่การเกษตรเพ่ิม
มากขึ น โดยเรือขุดเลนจะดูดเลนขึ นมาจากก้นร่องสวน ท้าให้ร่องสวนมีความลึกขึ น โดยเลนที่ขุดได้
จากร่องสวนจะสามารถน้าไปเป็นปุ๋ยเพื่อบ้ารุงพืชได ้

2.2) โป๊ะไม้ไผ่เก็บขยะ: แพเก็บขยะเป็นแพไม้ไผ่ที่เปิดรับขยะที่ลอยมาตามน ้า ท้าให้ขยะ
รวมกันเป็นกลุ่มและสามารถจัดเก็บได้ง่ายและไม่กีดขวางทางน ้า 

2.3) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย: ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เช่น จุลินทรีย์ อีเอ็มบอล และกังหันน ้า จะ
ช่วยให้แหล่งน ้ามีออกซิเจนหรือมีการหมุนเวียนมากขึ น ท้าให้น ้าไม่เน่าเสีย 

2.4) การแปรรูปผักตบชวา : ชุมชนสามารถแปรรูปผักตบชวาที่กีดขวางทางน ้าโดย
ผักตบชวาแห้งสับมาผสมกับหน้าดินนาบด ขุยมะพรา้ว และขี เถ้าแกลบเพื่อน้าไปจ้าหน่าย 

2.5) การปลูกพืชริมตลิ่ง: ชุมชนสามารถปลูกพืชที่มีรากแข็งแรง เช่น ปาล์มน ้ามัน บริเวณ
ริมตลิ่งเพ่ือให้รากพยุงตลิ่งไว้ไม่ให้ทรุดเมื่อระดับน ้ามีการเปลี่ยนแปลง 

2.6) แพปลูกพืชลอยน ้า : ชุมชนสามารถปลูกพืชล้มลุกบนแพไม้ไผ่ได้หากน ้าท่วมมี
ระยะเวลายาวนาน 

โดยรอยบุญ รัศมีเทศ ได้อธิบายว่านวัตกรรมชุมชนสามารถเกิดขึ นได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความส้าเร็จของชุมชนอื่นๆ และการน้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของ
ตนเอง ดังรายละเอียด: 

ต้องไปตำมภูมิสังคมอยู่ดี ก็ต้องยึดถึงว่ำเวลำไปถ่ำยทอดเรำจะเน้นกรอบ
คิดกับกรอบงำนพระองค์ท่ำนเสมอ หนึ่งในนั นก็คือท้ำอะไรให้เหมำะสม
กับพื นที่คือภูมิสังคม นวัตกรรมที่เหมำะสมกับชุมชน เหมือนกับถ้ำเอำ
เรือดูดเลนของทำงคลองรังสิตมำใช้กับลุงชวนเลยก็ไม่ได้ เพรำะลุงชวน
จะเป็นคลองล้ำประโดง 

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของสุรจิตต์ ชิรเวทย์ ดังนี : 

มันไม่มีใครเป็นแม่แบบใครหรอก […] ประเทศนี จะดูงำนเรื่องน ้ำต้องไป
เนเธอร์แลนด์ เพรำะอธิบดีกรมคลองคนแรก […] เป็นชำวดัตช์ไง […] 
เก่งจริงนะแต่มันไม่ได้เหมือนเรำ วิธีคิดมันไม่เหมือนกัน  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
3) ระบบสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ได้แก:่ 

1.1) ปฏิทินกิจกรรมการเกษตร: ปฏิทินดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรวางแผนพืชที่จะปลูก
ให้เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลโดยสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมชลประทาน 
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1.2) ปฏิทินการจัดการทรัพยากรน ้า: เมื่อระดับน ้าในคลองชลประทานมีการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละฤดูกาล คณะกรรมการน ้าชุมชนจะสามารถควบคุมระดับน ้าให้เหมาะสมได้ผ่านการหมุนเวียน
น ้าในแต่ละพื นทีเ่พื่อป้องกันภาวะน ้าท่วมน ้าแล้ง 

1.3) จุดรวมพลและบัญชีของบริจาค: เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ ชุมชนควรมีจุดรวมพลเพื่อ
หารือแนวทางการรับมือภัยพิบัติ รวมทั งควรมีการจัดท้าบัญชีของบริจาคเพื่อแบ่งปันสิ่งของอย่างเป็น
ธรรม 

1.4) ระบบอาสาสมัคร: เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ ชุมชนควรมีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยพิบัติ แบ่งปันของบริจาค ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รวมทั งให้ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชนใน
ด้านต่างๆ 
2. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

แต่ละชุมชนประกอบด้วยสมาชิก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมการน ้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
เยาวชน การจัดการศึกษาชุมชนตามเนื อหาสาระข้างต้นจึงควรมีลักษณะแตกต่างกันตาม
กลุ่มเป้าหมายโดยมีรายละเอียด ดังนี : 

2.1 การเรียนรู้ของผู้ใหญ ่
 จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการน ้าชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
ศาลาดิน คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชน คลอง 8 คลอง 9 คลอง 10 และวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้าคลองลัดมะยม) เป็นเครือข่ายผู้น้าชุมชนที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อนมากที่สุด ทั งนี เนื่องจากคณะกรรมการน ้าชุมชนมีอ้านาจ ความชอบธรรม และความจ้าเป็นใน
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
 การจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ให้แก่คณะกรรมการน ้าชุมชนจึงควรเป็นการสร้างพลังอ้านาจ 
(empowerment) ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการน ้าชุมชนเกิดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และพันธกิจในการจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปรับ
โครงสร้างน ้า สร้างนวัตกรรมชุมชน และจัดระบบการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม  ซึ่งเมื่อคณะกรรมการน ้าชุมชนเกิดการรวมตัวแล้ว ควรยกระดับให้มีสถานะรองรับทาง
กฎหมายเพื่อให้กิจกรรมของชุมชนสามารถด้าเนินการและติดตามประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ 
รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายวา่: 

ก่อนที่จะออกมำว่ำต้องมีคณะกรรมกำรน ้ำชุมชนนะ ต้องมีกฎระเบียบ
กติกำยังไงนะ เป็นมำตรฐำน แต่พื นที่ที่เหลือแต่ละพื นที่ก็ไปปรับกฎ
กติกำให้เหมำะกับพื นที่ตัวเอง ทุกอย่ำงมันก็มีหมำยเหตุ เพรำะว่ำถ้ำไม่มี
ตัวโครงนี เลยนี่ มันไม่อยู่ในระบบค่ะ  
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(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรจิตต์ ชิรเวทย์ ดังนี : 

คุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีปฏิบัติได้มันต้องเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิดก่อนไง 
แล้วคุณมีควำมมุ่งมั่นจะท้ำอย่ำงนั นไหม […] มันก็ต้องเริ่มจำกกลุ่มเล็กๆ
ชุมชนเล็กๆ นี่ล่ะ ก็อย่ำงพวกจุฬำก็เหมือนกันล่ะที่ไปท้ำที่บำงประทุน 
ไปท้ำที่อะไร นี่อ่ะ กลุ่มรักแม่น ้ำเพื่อนแม่น ้ำ อะไรอย่ำงนี ใช่ไหม นี่ล่ะท้ำ
ไปอย่ำเลิก พุทธเจ้ำประกำศศำสนำ ปฐมเทศนำมีคนฟ่งห้ำคนเอง 

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
 โดยวิศรุตา วีระสัย ได้อธิบายถึงความส้าคัญของการสร้างพลังอ้านาจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
ดังนี : 

สร้ำงแกนน้ำขึ นมำก่อน เพรำะว่ำแกนน้ำก็คือจะเป็นตัวหลัก ถ้ำเรำไม่มี
แกนน้ำนี่มันก็จะล้ำบำกในกำรที่จะเรียกคนหรือว่ำขอควำมร่วมมือจำก
เขำ เพรำะว่ำถ้ำเป็นแกนน้ำนี่อย่ำงน้อยประชำชนหรือว่ำชำวบ้ำนนี่ต้อง
ให้ควำมเคำรพหรือว่ำให้ควำมเชื่อถือในระดับหนึ่ง ดังนั นเขำก็จะ
ค่อนข้ำงที่จะส่งผ่ำนข้อมูลหรือว่ำสื่อต่ำงๆไปยังประชำชนได้ มันก็จะดี ก็
ต้องท้ำควบคู่กันไป  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 
2.2 กิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน 
 จากการศึกษาพบว่า สมาชิกชุมชนทั งผู้ใหญ่และเยาวชนล้วนที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติ

ซ ้าซ้อน แต่อย่างไรก็ดี สมาชิกชุมชนเหล่านี อาจไม่มีอ้านาจ ความชอบธรรม หรือความจ้าเป็นในการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนโดยตรง จึงท้าให้สมาชิกชุมชนบางส่วนไม่เข้าร่วมในโครงการของคณะกรรมการ
น ้าชุมชน 

ยถำรำชำ คือ ผู้ปกครองเป็นอย่ำงไร ตถำประชำ ประชำชนเป็นอย่ำงนั น 
มึงสมกันไง ถ้ำประชำชนรักเงินแล้วไปเลือกตั งให้เขำ […] ก็ได้ผู้ปกครอง
ที่คอรัป มันสมกันแล้วนี่  วัฒนธรรมกำรมีส่ วนร่วม วัฒนธรรม
ปรึกษำหำรือ ถ้ำสร้ำงไม่ได้มันก็ต้องเป็นท็อปดำวน์อยู่อย่ำงนี    

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
การจัดกิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้

สมาชิกมีส่วนร่วม (participation) ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน การกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมอาจ
เริ่มต้นจากการสานเสวนาภายในชุมชนเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและเข้าร่วมในโครงการที่
คณะกรรมการน ้าชุมชนจัดไว้  
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ในการนี ผู้ใหญ่สามารถด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของรัฐได้ ดังที่ สุ
รจิตต ์ชิรเวทย์ อธิบายว่า: 

เอำคนในชุมชนมำมีส่วนร่วม เขต […] มีกี่คลอง มีประตูคุมกี่อัน ก็ต้อง
แก้เป็นกำรท้ำงำนแบบมีส่วนร่วมไง คือให้ชุมชนลงไปจัดกำร ก็พันห้ำ
ร้อยตำรำงกิโลนี่มันเป็นของใหญ่ คุณท้ำให้เป็นของเล็กก็คือมันเหลือแค่
ห้ำสิบเขตไง ถูกไหม จำกของใหญ่เบ้อเร่ออ่ะ พอมำเป็นเขตมันเหลือห้ำ
สิบเขต [ก็] ไล่ตรวจคลองตำมสภำพที่เป็นจริง บอกสภำพมำ จัดล้ำดับว่ำ
คลองไหนต้องแก้ไขก่อนหลัง 

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 

 แต่อย่างไรก็ดี ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วย ดังที่ วิศรุตา วี
ระสัย ได้อธิบายถึงความส้าคัญของกิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน ดัง
รายละเอียด: 

ใช่ ส่วนใหญ่จะเป็นประสบกำรณ์ ผู้ใหญ่ก็จะมีควำมรู้มำกกว่ำ คือเขำมี
ควำมรู้ไหม เขำก็อำจจะมีประสบกำรณ์ แล้วพอเขำมีประสบกำรณ์มำกๆ
มันก็เลยกลำยเป็นองค์ควำมรู้ของเขำที่อยู่ในพื นที่เขำว่ำต้องจัดกำรยังไง 
แต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่มักจะชอบคิดว่ำเด็กอ่ะไม่ค่อยรู้อะไร เลยมีควำมคิดที่
แบบว่ำ เขำจะมองแบบ พอเด็กพูดออะไรไปผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยเชื่อ คือ
มันก็ต้องมี มันต้องมีช่อง ใช่ ต้องมีใครที่แบบมำช่วยประสำนก็จะดี
เหมือนกัน เป็นหลักสูตรหรือว่ำเป็นกำรอบรม เป็นกิจกรรม น่ำจะเป็น
กิจกรรมมำกกว่ำ เพรำะว่ำถ้ำเป็นกิจกรรมจะเหมือนให้กำรแสดง
ควำมเห็นหรือว่ำอะไรอย่ำงนี  คือจะได้มองเห็นว่ำเด็กเขำมีแนวคิดที่แบบ
ว่ำ เออ มีประโยชน์หรือบำงทีเรำคิดไม่ถึง เพรำะว่ำถ้ำสมมติว่ำเรำมำคุย
กันเฉยๆผู้ใหญ่ไม่มีทำงเชื่อเด็กแน่นอน อำจมีโครงกำรมีกิจกรรมให้เด็ก
ไป แล้วถ้ำสมมติมันเกิดผล ผู้ใหญ่ก็จะ อืม  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 

2.3 การศึกษาส าหรับเยาวชน 
จากการศึกษาพบว่า เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนอย่างมาก แต่

เยาวชนอาจไม่ตระหนักถึงความส้าคัญของการน้าทุนชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรน ้า ความรู้
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เกี่ยวกับการเกษตร และเครือข่ายชุมชนมาใช้ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน จึงท้าให้เยาวชนไม่เข้าร่วม
ในโครงการต่างๆ ของชุมชน 

เรำต้องปรับเปลี่ยนฤดูกำรผลิตและสิ่งที่จะปลูกให้มันหลำกหลำยขึ น ทีนี 
พูดง่ำยท้ำยำก เพรำะอะไร ขำดแรงงำน ลูกหลำนน้อย ลูกหลำนไม่กลับ
บ้ำน นี่ล่ะ มันคิดได้แต่มันท้ำไม่ได้ มันจึงต้องให้เวลำกับกำรเปลี่ยนผ่ำน 
เรำต้องรักษำกำรเกษตรแบบท้ำดินยกร่องไว้ […] พอเป็นอย่ำงนี ได้   
ลูกหลำนมันต่อยอดได้นี่หว่ำ ใช่ไหมว่ำ เฮ้ย ถ้ำอย่ำงนั นนี่มำท้ำเรื่องแบบ
นี มันอยู่ได้ […]หำย อยู่กรุงเทพเดือนละสำมหมื่น ค่ำรถ ค่ำกิน กินหมด 
แต่อยู่บ้ำนนอกเดือนละหมื่นกว่ำบำทอยู่ได้สบำย ใช่ไหม  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายถึงความส้าคัญของเยาวชนในการพัฒนาชุมชน ดังนี : 

จะเดินงำนคู่กับชุมชนเลยเยำวชน ตอนนี ก็เลยเหมือนกับถ้ำจะเดินงำน
กับเรำ คุณสมบัติข้อนึงก็คือต้องมีเยำวชนด้วย ถ้ำไม่มีเยำวชนก็มันไม่มี
คนสำนงำนต่อ ไม่มีประโยชน์แล้วก็รับรู้ แล้วอีกอย่ำงแล้วเรำเป็น
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนี่ เยำวชนจะเข้ำถึงเทคโนโลยีได้ง่ำย มีโอกำส
ขยำยผลมันก็มีเยอะ  

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

การจัดการศึกษาส้าหรับเยาวชนจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก 
(awareness) ในความส้าคัญของทุนชุมชน ซึ่งการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักอาจเริ่มต้น
จากการบรรยายในโรงเรียนโดยคณะกรรมการน ้าชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนในด้านอ่ืนๆ โดยมี “ชุมชน” 
เป็น “ห้องทดลอง” และ “คร”ู ที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน คือ ผู้ใหญ่ในชุมชน
ที่เกิดความตระหนักรู้แล้ว และเห็นความส้าคัญของการสืบทอดวิถีชุมชนให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อน้าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ของผู้ใหญ่สู่เยาวชนสามารถท้าได้หลายลักษณะ ดังที่รอยบุญ 
รัศมีเทศ อธิบายว่า: 

อย่ำงลุงชวนเองแกก็เนื่องจำกมีโรงเรียนมำเยี่ยมเยียนแกเยอะ แล้ว
โรงเรียนแถวนั นก็เข้ำมำหำแกเยอะ ผลสุดท้ำยแกก็เลย เอำโรงเรียน
เหล่ำนั นแหละมำเป็นเครือข่ำย อย่ำงนำยก อบต.บึงช้ำอ้อนี่ไปๆมำๆนี่ 
พอลูกสำวแกกลับมำ ลูกสำวก็มำเป็นผู้น้ำเยำวชนไปโดยปริยำย ตอน
แรกแกก็บอกมันยำกมำกเลยเอำเด็กมำ ผลสุดท้ำยมันก็เดินได้ แล้วก็มี
แกนน้ำที่เป็นรุ่นต่อด้วยซ ้ำ ผู้น้ำต่อ แล้วก็อย่ำงของคุณวันชัยนี่กลับมอง
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ว่ำมันอำจจะไม่ใช่เห็นโดยตรง แต่เด็กน่ีเขำเป็นมัคคุเทศก์ที่พำน้ำเที่ยวได้
อะไรได้นี่ มันก็ซึมซับ แล้วที่เห็นๆก็คือเยำวชนไปเรียนปริญญำกันมำนี่
แต่ปรำกฏว่ำคุณวันชัยเขำเคยโชว์รูปเด็กนักศึกษำกลับบ้ำนมำ มำเก็บผัก
ตบมำขำย บำงทีมันไม่จ้ำเป็นต้องโดยตรง โดยอ้อมก็ได้ ให้รู้หน้ำที่ รู้
ผลลัพธ์ที่จะตำมมำก็พอแล้ว แต่กลับกันนะคะ กลุ่มอย่ำงคุณวันชัย ลุง
ชวน หรือว่ำทำงคลองรังสิตนี่กลับเป็นฐำนให้เรำ ให้กับเยำวชนใน กทม. 
ขยำยผลได้ในหลำยๆที่ แล้วก็ที่เห็นๆก็เห็นของ มันกลับเป็นเส้นสำยน ้ำที่
ขยำยผลได้โดยปริยำย เขำก็ไปแก้ป่ญหำในครัวเรือน ถ่ำยทอดให้กับ
โรงเรียนใกล้เคียงอีก 20 แห่งนะคะ แล้วก็ไปฟื้นคลองซอยย่อยทั งหลำย
ของแก้มลิงหนองบอน อย่ำงนี อ่ะ แล้วก็จำกเด็กที่ไปเรียนรู้แค่ 6 คนนี่ไป
ขยำยผลได้ถึง 200 คนในโรงเรียน แต่ไม่ได้เป็นหลักสูตรนะคะ เป็น
หลักสูตรเหมือนกับเอำห้องแล๊บปปรับใช้ ก็เหมือนกับ สสนก. ว่ำจำก
กำรที่เรำไปอยู่ในห้องแล็บ เรำเอำไปใช้ข้ำงนอกจริงนี่เรำจะเข้ำใจมำก
ขึ น แล้วเด็กๆก็ประสบควำมส้ำเร็จในชีวิตด้วย เด็กหลำยคนก็มำท้ำงำน
ต่อยอดตรงนี  ปรำกฏว่ำเข้ำมหำวิทยำลัยดีๆได ้

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจขยายผลและท้าควบคู่ไปกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ดังที่ วิศรุตา วีระสัย ซึ่งได้อธิบายว่า:  

เรำเหมือนปลูกั่งจำกเด็กว่ำให้เขำรู้ว่ำมีภัยในพื นที่รอบๆบ้ำนเขำเป็นภัย
อะไรบ้ำง แล้วเขำควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไร อย่ำงนี ค่ะ แล้วเขำจะได้
บอกต่อพ่อแม่เขำต่อ แต่ถ้ำสมมติที่มำเป็นเครือข่ำยเรำก็คงจะเป็นผู้ใหญ่
ขึ นมำอีกระดับ อะไรอย่ำงนี ค่ะ จริงๆกำรศึกษำก็มีผลค่ะ แต่ว่ำมันก็ต้อง
ท้ำเป็นควบคู่กันค่ะ เพรำะว่ำถ้ำสมมติว่ำไปปลูกั่งแต่เด็กแล้วคือแบบ
ผู้ใหญ่เขำไม่เอำด้วย แล้วบอก คือมันก็ได้จำกระดับที่ว่ำตัวเด็กมีกำร
ปลูกั่งขึ นมำ ก็คือเป็นเจเนอเรชั่นต่อไป แต่ในขณะที่ว่ำ ณ ป่จจุบัน
ผู้ใหญ่เขำก็ต้องมีชีวิตอยู่ ถ้ำเขำยังไม่เข้ำใจหรือว่ำเขำยังไม่เปิดรับ มันก็
เป็นไปไม่ได้ คือน่ำจะท้ำควบคู่กันไปดีกว่ำ  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรจิตต์ ชิรเวทย์ ได้อธิบายถึงลักษณะการศึกษาส้าหรับเยาวชน 
ดังนี : 

อย่ำงกรุงเทพนี่เห็นไหม นี่กรุงเทพเดิมมันเป็นอย่ำงนี คือถือครองที่แปลง
เล็ก นี่ล่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่คือสวนหนึ่งขนัดที่มีล้ำประโดงล้อม 
เพรำะฉะนั นคุณอยู่ร่วมกับน ้ำสบำย คุณไม่ได้กลัวน ้ำ คุณไม่ได้เป็นโรค
กลัวน ้ำ แต่คุณอยู่ร่วมกับมัน ทีนี พอเรำเริ่มเข้ำใจแบบนี ใช่ไหม มันก็จะ
น้ำไปสู่ว่ำรักบ้ำนรักเมืองแบบมีเหตุผล […] ศึกษำให้รู้จักว่ำ อ๋อ ที่บรรพ
ชนเรำเลือกตั งถิ่นฐำนริมน ้ำ อยู่บ้ำนมีใต้ถุน ใช่ไหม ท่ำนมีหลักกำรยังไง
ของท่ำน รูปทรงอะไรแบบนี อ่ะ ถอดมำให้หมด ทีนี พอเรำทิ งอันนี ใช่ไหม 
ในโรงเรียนนี่ควรมีหลักสูตรท้องถิ่น  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
3. การประเมนิผล 

การจัดการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียควรมี
การประเมินเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการด้าเนินการโครงการประสบผลส้าเร็จอย่างแท้จริง โดยการ
ประเมินผลควรเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาผ่านรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ชุมชนตั งไว้ ซึ่ง
อาจเกิดขึ นได้ผ่านการจัดล้าดับการตอบสนองความต้องการใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก ระดับ
ชุมชน และระดับชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

3.1 การประเมินผลความส าเร็จในระดับปัจเจก 
 การจัดการศึกษาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนในระดับปัจเจกใน
ด้านต่างๆ ดังที่ วิศรุตา วีระสัย อธิบายว่า: 

มันเป็นแบบชีวิตประจ้ำวันของเขำ คือถ้ำสมมติชีวิตประจ้ำวันของเขำยัง
ไม่ดีหรือว่ำมันยังติดขัด ขัดสน อะไรอย่ำงนี ค่ะ คือเขำก็คงจะไม่ค่อย
สนใจเรื่องอื่น มันก็เป็นไปได้ค่ะ เขำก็คงจะไม่สนใจ เหมือนกับว่ำเขำไม่มี
สมำธิ มันไม่มีควำม คือเป้ำหมำยเขำมันไม่ได้อยู่ตรงนั น อะไรอย่ำงนี ค่ะ 
ให้เขำมีควำมสุขกับชีวิตของเขำ สำมำรถด้ำรงชีวิตได้ มีกินอะไรอย่ำงนี  
ก็น่ำจะดีกว่ำ  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 

โดยเมื่อความต้องการในระดับปัจเจกได้รับการตอบสนองแล้ว สมาชิกชุมชนจะสามารถ
ด้าเนินการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่สูงกว่าความต้องการขั นพื นฐานได้ ดังที่ อาสา สุขขัง อธิบายว่า: 
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อันนี เรื่องนี นะในระดับป่จเจกนี่คือทุกคนต้องกำรควำมสุขของตัวก่อน 
ถูกไหม ทุกคนต้องพร้อมก่อน แต่ละคนแต่ละบ้ำนต้องพร้อมก่อนมันถึง
จะมีศักยภำพในกำรขยำยช่วยกันท้ำข้ำงนอกได้ ถูกไหมครับ  

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2559) 

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากความต้องการดังกล่าวมีความหลากหลาย การตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกชุมชนในระดับปัจเจกจึงควรตั งอยู่บนฐานของทุนชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขึ นได้อย่างแท้จริง ดังที่ รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายว่า: 

ถ้ำเรำมองถึงควำมยั่งยืน ก็ต้องเน้นให้เกิดควำมมั่นคง แล้วค้ำตอบง่ำยๆ
มั่นคง ถูกต้อง แล้วก็ยั่งยืน สำมค้ำ ใช่ไหมคะ  

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
การตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนในระดับปัจเจกมีรายละเอียดดังนี : 

1) การจัดการทรัพยากรน ้า: สมาชิกชุมชนที่เป็นเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการจัดการทรัพยากรน ้า ดังนั น คณะกรรมการน ้าชุมชนควรมีรูปแบบการจัดการน ้าที่เป็นระบบที่
สอดคล้องกับการส่งน ้าและการระบายน ้าจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั งส่งเสริมให้เกษตรกรมีพื นที่ใน
การกักเก็บน ้าเพ่ือให้มีน ้าใช้ตลอดป ี

2) ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร: วิถีการเกษตรของชุมชนมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่้า และภาวะภัยพิบัติ ดังนั น คณะกรรมการน ้าชุมชนควรส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสาน (mixed agriculture) ทั งในระบบสวน นา และไร่ เพื่อให้กิจกรรมการเกษตรของ
ชุมชนมีความต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยกิจกรรมการเกษตรควรมีความสอดคล้องกับ
สภาพภูมิสังคมของแต่ละชุมชน 

3) เครือข่ายชุมชน: ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีผู้น้า วิสาหกิจชุมชน และเยาวชนที่
เข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั น คณะกรรมการน ้าชุมชน
ควรส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนเหล่านี มีบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั งสนับสนุนการจัดตั ง
เครือข่ายใหม่ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ น 

 3.2 การประเมินผลความส าเร็จในระดับชุมขน 

เมื่อการศึกษาชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนในระดับปัจเจกแล้ว 
คณะกรรมการน ้าชุมชนอาจขยายผลความส้าเร็จไปสู่การตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน ซึ่ง
ปรากฏในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของชุมชน ในการตอบสนองความต้องการในระดับดังกล่าว 
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ชุมชนจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
เพื่อการด้าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสมภายใต้ภาวะภัยพิบัติ ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถศึกษาสภาพภูมิ
สังคมได้ ดังพระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ความว่า: 

 “…กำรพัฒนำจะต้องเป็นไปตำมภูมิประเทศ ภูมิศำสตร์และภูมิประเทศ
ทำงสังคมศำสตร์ในสังคมวิทยำ คือนิสัยใจคอของคนเรำจะไปบังคับให้
คนอื่นคิดอย่ำงอื่นไม่ได้ เรำต้องแนะน้ำ เรำเข้ำไป ไปช่วยโดยที่จะคิดให้
เขำเข้ำกับเรำไม่ได้ แต่ถ้ำเรำเข้ำไปแล้ว เรำเข้ำไปดูว่ำเขำต้องกำรอะไร
จริง ๆ แล้วก็อธิบำยให้เขำเข้ำใจหลักกำรของกำรพัฒนำนี ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง…”  

(เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, มปป.) 
เครื่องมือในการศึกษาสภาพภูมิสังคมที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 

1) แผนที่ แผนที่เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ชุมชนสามารถระบุได้ว่าพื นที่ของตนมีความ
เสี่ยงภัยพิบัติซ ้าซ้อนในลักษณะไหน ซึ่งจะท้าให้ประชาชนเข้าใจว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ตนเอง
ประสบเป็นภัยพิบัติหรือไม่ ดังที่ วิศรุตา วีระสัย อธิบายว่า: 

จริงๆประชำชนควรรับรู้ มันควรจะรับรู้แหละ แต่ว่ำรับรู้นี่เขำรับรู้และ
ท้ำควำมเข้ำใจว่ำแบบพื นที่ของตัวเอง สมมติว่ำเขำอยู่ในที่ลุ่มที่เขำต้อง
โดนน ้ำท่วมเป็นประจ้ำนี่ เขำก็ต้องรับรู้ว่ำพื นที่ของเขำนี่เสี่ยงจำก
อะไรบ้ำง แล้วเขำก็ต้องรับรู้ว่ำถ้ำเขำไม่ย้ำยเขำก็ต้องบอกว่ำสำมำรถที่
จะอยู่กับมันได้ คือมันจะมีตัวนี ที่แบบเหมือนภัยพิบัติ คือแบบคือมันจะ
ป้องกันภัยพิบัติโดยบอกว่ำเรำย้ำยออก หรือว่ำเรำจะยอมรับกับสภำวะที่
จะต้องเกิดขึ นเป็นประจ้ำทุกปี ค่ะ คืออันนี คือเหมือนกับหลักกำรที่แบบ 
คือประชำชนจะต้องรับทรำบและต้องท้ำควำมเข้ำใจ ถ้ำสมมติจะมำ
เรียกร้องทุกครั งมันก็ไม่ได้ เพรำะอย่ำงบ้ำนอยุธยำอย่ำงนี  คือท้ำไมแต่
ก่อนต้องยกสูง เพรำะรู้ว่ำน ้ำต้องมำ เขำก็ต้องปรับตัวด้วยค่ะ แต่ถ้ำเขำ
ไม่รับรู้เลยนี่คือเป็นไปไม่ได้เพรำะว่ำสื่อมันเข้ำถึงแล้ว แต่ก่อนที่มำท้ำภัย
พิบัติเกิดไม่บ่อย คือภัยมันก็เกิดเหมือนเดิม อำจจะมีบำงทีเพิ่มมำกขึ น 
แต่ว่ำสื่อเข้ำไปถึงพื นที่ก่อน ดังนั นเรำไปปิดกั นเขำมันจะยิ่งเหมือนกับไป 
พอปิดไม่ให้เขำรู้อ่ะ เขำจะยิ่งไปหำข้อมูลอื่นซึ่งมันอำจจะเป็นข้อมูลที่ผิด
ก็ได้ ดังนั นกำรให้ข่ำวประชำสัมพันธ์จะดีกว่ำกำรที่ไม่ให้ข้อมูลเลย ให้
เขำสำมำรถเกิดกำรยอมรับได้น่ำจะดีกว่ำย้ำยออก  
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(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 

2) ประวัติศาสตร์ชุมชน 

 บทบาทของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกัน โดยสามารถศึกษา
ได้ผ่านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชน ดังที่รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายว่า ดังนี : 

กำลเวลำเปลี่ยน วิถีเปลี่ยน ถ้ำเรำสำมำรถสรุปเป็นไทม์ไลน์ มันจะบอก
อะไรหลำยอย่ำง  

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
 โดยแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของสุรจิตต์ ชิรเวทย์ ดังนี : 

ภูมิหลัง ภูมิถิ่น ควำมเป็นมำ ประวัติศำสตร์ชุมชน แต่ไม่ใช่ประวัติศำสตร์
แบบต้ำนำนแบบนิยำย ดูทุกมิติ เอ๊ะ ท้ำไมเรำถึงตั งบ้ำนตรงนี วะมันเป็น
ลุ่มเป็นดอน รูปแบบวิธีกำรตั งถิ่นฐำนใช่ไหมครับ ลักษณะชุมชน 
รูปแบบสถำป่ตย์ สิ่งที่เป็นแกนหลักของชุมชน มิติสังคมวัฒนธรรม 
เพรำะตัวนี จะท้ำให้เรื่องง่ำยหรือยำกในอนำคต ก็คือถ้ำเขำรู้สึกว่ำเรำมำ
จำกรำกเหง้ำเดียวกัน มันควำมจริงของชีวิตอันนี นะ ที่เรำคุยกันมำตั งแต่
ต้นอ่ะคือกำยภำพหรือภูมินิเวศ ใช่ไหม ว่ำบรรพชนเรำจะอยู่ตรงไหนนี่ก็
มีชุดควำมรู้ตรงนั น กับตำมมำด้วยรูปแบบกำรตั งถิ่นฐำน มันจำกภูมิ
นิเวศ คลี่ออกมำเป็นภูมิวัฒนธรรม กำรตั งถิ่นฐำน กำรท้ำอำชีพต่ำงๆ 
เห็นไหม เกษตร อะกริ อะโกร(22.21) ท้ำไมมันต้องเสือกมีคัลเจอร์ด้วย
ล่ะ ก็เพรำะจริงๆแล้วมันเป็นคัลเจอร์ไง มันลึกกว่ำนั นไง คุณไปประมำท
ในควำมรู้เองไง ว่ำไอ้นี่ควำมรู้ผิวๆ พอคุณเปลี่ยนแปลงเส้นใยแต่ละเส้น
ภำพที่เคยสวยงำมลงตัวอยู่นี่ก็เริ่มจะน่ำเกลียดขึ นทุกวัน และไม่ลงตัว 
สร้ำงควำมขัดแย้งไม่สอดคล้อง ทีนี มันไม่สำยหรอกคนเรำหำกว่ำรู้ รู้แล้ว
ก็มำแก้ไขมัน นี่ล่ะ (สุรจิตต์ ชิรเวทย,์ สัมภำษณ,์ 5 เมษำยน 2560)  

(สุรจิตต์ ชิรเวทย์, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560)  
 เมื่อชุมชนเข้าใจสภาพภูมิสังคมของตนเองแล้ว จะท้าให้เกิดการ “สร้างคน” ในการพัฒนาขึ น 
ดังที่ รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายว่า: 

ที่เน้นที่สุดก็คือเรื่องสร้ำงคนค่ะ สร้ำงคนที่พัฒนำ ดีอย่ำงเดียวแล้วท้ำ
อะไรนี่ไม่เรียกว่ำดี ประเทศไทยมีคนเฉยมำกกว่ำคนพัฒนำ คนเฉย 
เข้ำใจไหมคะ คนเฉยไม่ใช่คนดี มีแรงผลักดันให้เขำมีจิตใจที่ท้ำเพื่อ
ส่วนรวมกับกำรพัฒนำ ไม่มี ก็ถ้ำท้ำงำนอย่ำงนี มันก็ได้ใจ ก็จำกเรำสร้ำง
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ตัวอย่ำงควำมส้ำเร็จค่ะ พอมันมีคนส้ำเร็จ ก็เรำก็มำผลักดันให้แข่งกันท้ำ
ดี แข็งให้เกิดเครือข่ำยที่ท้ำดีแล้วได้ดีด้วยกัน  

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
ในการนี  คณะกรรมการน ้าชุมชนอาจเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและ

หน่วยงานภายนอกชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย: 
1) ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ชุมชนควรใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการก้าหนดแนว

ทางการพัฒนาชุมชน เช่น เทคโนโลยี GPS โทรมาตร และที่วัดระดับน ้า เป็นต้น 
2) ในด้านงบประมาณ ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการด้าเนินโครงการ 

โดยที่มาของงบประมาณอาจมาจากงบประมาณจัดสรร เงินบริจาค หรือการระดมทุนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งมีความคล่องตัวกว่าหน่วยงานระดับกระทรวง ดังที่ อาสา สุขขัง อธิบายว่า: 

ถ้ำเป็นหนว่ยงำนของรำชกำรโดยตรงนี่มันก็จะยุ่งยำกนิดนึง ขั นตอนมัน
เยอะ อำจจะเรื่องงบประมำณก็จะเด๋ียวติดนู่นติดนี่ มันก็จะวุ่นวำยไป ถูก
ไหมครับ แต่ว่ำอำจจะเข้ำไปเป็นส่วนร่วมในคณะกรรมการอะไรก็ว่าไป 
อย่างนั นดีกว่า   

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2560) 

 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของวิศรุตา วิระสัย ดังรายละเอียด: 
แต่ถ้ำของหน่วยงำนรำชกำรมันก็ต้องท้ำเหมือนกับเป็นงบบริจำคค่ะ ก็
พอท้ำได้แต่ว่ำไอ้เรื่องระเบียบนี่คืออำจจะต้องหำรือเพิ่มค่ะ คิดว่ำตรงนี ก็
มีโอกำสเป็นไปได้ เขำจะมองว่ำเหมือนกับว่ำ เหมือนกับให้ผลประโยชน์
กับรำชกำร รับมำโดยตรงไม่ได้ มันต้องเหมือนมีเรื่องบริจำคอะไรว่ำเป็น
โครงกำรท้ำร่วมกันอะไรอย่ำงนี มำกกว่ำค่ะ จะรับมำโดยตรงท้ำไม่ได้ค่ะ  

(วิศรุตา วีระสัย, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2560) 

3.3 การประเมินผลความส าเร็จในระดับชาต ิ
เมื่อชุมชนประสบความส้าเร็จในการตอบสนองความต้องการในระดับปัจเจกและระดับชุมชน 

ชุมชนจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ โดยรอยบุญ รัศมีเทศ ได้อธิบายถึง การ
ประเมินผลความส้าเร็จในระดับชาตใินการด้าเนินงานพัฒนาชุมชน ดังนี : 

กำรท้ำงำนพัฒนำนี่ไม่ใช่มำจำกกำรแค่คุยแต่ว่ำเรำต้องมอง บำงครั งนี่
เรำมองใกล้อย่ำงนี ไม่ได้ เรำต้องถอยมำมองห่ำงให้เห็นภำพกว้ำง คิด
ภำพใหญ่ให้ได้ พอเรำเอำตรงนี มำต่อนี่มันเกิดกำรเปลี่ยนแปลง แล้ว
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อย่ำงที่มหำวิทยำลัยสยำมซึ่งเป็นเส้นสำยน ้ำต่อจำกลุงชวนมำ บำงหลวง
มำสู่บำงจำกตอนนี ก็มำขยำยผล บำงที มันไม่จ้ำเป็นจะต้องพื นฐำนแค่
ตรงนี  แต่อย่ำงนี นะที่เล่ำ บอกว่ำศำลำดิน มำคลองลัดมะยม เสร็จแล้ว
จำกคลองลัดมะยม ลุงชวนแกขยำยไปบำงหลวงอยู่แล้ว แต่ปรำกฏว่ำมี
กลุ่ม ม.สยำม ท้ำอยู่ ก็ขยำยไปบำงจำก ปรำกฏว่ำตรงนี เองคลองบำง
จำกก็เริ่มเดิน แล้วคลองบำงประทุน กลุ่มเยำวชนก็เข้ำมำ บอกว่ำเอ๊ะ 
บำงประทุนต่อกับบำงจำก แล้วเรำมีฐำนแสมด้ำอยู่แล้ว ไปๆมำๆมันจะ
ถึงสมุทรสำครแล้ว ซึ่งเรำมีฐำนที่สมุทรสำครเดิม มันเป็นภำพต่อค่ะ โดย
เรำเอำเครือข่ำยของกำรขับเคลื่อนเรื่องกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เยำวชน 
มันไม่จ้ำเป็นจะต้องว่ำพื นที่นี ท้ำอย่ำงนี   

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

 
ในการนี  การประเมินผลความส้าเร็จในระดับชาติสามารถท้าได้ในลักษณะต่างๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี : 
1) ชุมชนควรบันทึกผลการด้าเนินโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามติดตามความคืบหน้า

ของโครงการและอัพเดตระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น (Local Content Management System: 
LCMS) ในระบบออนไลน์เพื่อส้ารวจว่าโครงการใดบ้างในระดับชุมชนที่ควรด้าเนินการต่อในปีถัดไป
เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของชุมชนและองค์กรในเชิงประจักษ์ ดังที่ รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายว่า 

เพรำะเรำเป็นงำนวิจัย วิจัยและพัฒนำ ทีนี งำนวิจัยและพัฒนำถ้ำมันไม่
สำมำรถสร้ำงบทพิสูจน์ได้ว่ำท้ำส้ำเร็จ ก็คืองำนที่เรำไปแอพพลำยให้เกิด
สำรสนเทศเกษตร ถ้ำมำดูภำรกิจของ สสนก. นะคะเรำเป็นหน่วยงำน
สำรสนเทศก็ชื่อชัดว่ำเป็นเกี่ยวกับข้อมูล ข้อมูลน ้ำ แล้วกำรที่จะเอำงำน
ของข้อมูลสำรสนเทศน ้ำนี่ไปใช้ประโยชน์นี่ แล้วก็จับต้องได้ในส่วนของ
ภำคประชำชน ซึ่งส่วนใหญ่ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศก็เป็นภำค
เกษตรกร ฉะนั นบทพิสูจน์ก็คือกำรน้ำข้อมูลสำรสนเทศนี่ไปประยุกต์ใช้
ได้ กับพื นที่กำรเกษตร คงไม่มีงำนที่อยำกจะท้ำวิจัยอย่ำงเดียวแล้วไม่
สำมำรถใช้งำนได้จริง อันนี ก็เรำอยำกจะพิสูจน์เรื่องกำรประยุกต์ใช้งำน
ได้จริง แล้วกำรประยุกต์ใช้งำนได้จริงก็ควรจะเริ่มเบสจำกฐำนที่มั่นคง
แล้ว แล้วก็เอำเขำนี่เป็นตัวกลำงในกำรขยำย  

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
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2) ชุมชนควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในลักษณะแม่ข่าย -
เครือข่าย ชุมชนเครือข่าย หมายถึง ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจใน
การจัดการทรัพยากรน ้าแล้ว ในขณะที่ชุมชนแม่ข่าย หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการใช้ทุนชุมชน
เพื่อรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและเกิดผลส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยชุมชนแม่ข่ายสามารถขยายผล
ความส้าเร็จของชุมชนไปสู่ชุมชนเครือข่ายได้ 

ชุมชนผมว่ำเป็นสิ่งที่ดีเลยนะว่ำชุมชนอำจจะไปหำงบประมำณมำท้ำแล้ว
ค่อยขยำยอกไป เป็นชุมชนต้นแบบก่อนแล้วค่อยขยำยออกไปๆ ผมว่ำ
ควรจะสร้ำงต้นแบบให้ดีเสียก่อนนะครับ แล้วก็ดูสิว่ำตรงนั นมันท้ำยังไง
ถึงประสบควำมส้ำเร็จแล้วถึงจะขยำยไป นะครับ  

(อาสา สุขขัง, สัมภาษณ,์ 30 มีนาคม 2559) 
3) ชุมชนที่ประสบความส้าเร็จควรเป็นแม่แบบในการจัดการทรัพยากรน ้าแก่สาธารณะ โดย

จัดตั งในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน โดยจัดสรรพื นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ท่องเที่ยว โดยเน้นให้ผู้เข้าชมเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน้าแนวคิดที่ได้
จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตน  ดังที่ 
รอยบุญ รัศมีเทศ อธิบายว่า: 

พิพิธภัณฑ์นี่เหมือนยกระดับเขำว่ำเขำท้ำส้ำเร็จแล้ว แล้วเป็นตัวอย่ำง 
เพรำะว่ำบำงคนนี่อย่ำงวันนี เองทำงผู้บริหำรหลำยๆบริษัทหลำยๆองค์กร
เขำก็มำคุยกับเรำ ก็ถำมว่ำเรำท้ำส้ำเร็จได้ยังไง ก็พูดง่ำยๆเลยว่ำสร้ำงคน
พอคนท้ำส้ำเร็จแล้วนี่มันมีโมเดลหลำยอย่ำง จะมำต่อให้เป็นโมเดลอ่ำง
เก็บน ้ำ โมเดลอะไรอย่ำงนี  เรำมีโมเดลครบแล้ว  

(รอยบุญ รัศมีเทศ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
 



 

 

บทที่ 7  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุป 

ภัยพิบัติซ ้าซ้อนเป็นวาระที่ได้รับความสนใจเนื่องจากภัยพิบัติเหล่านี เป็นภัยพิบัติขนาดเล็กซึ่ง
สามารถป้องกันได้ แต่อย่างไรก็ดีภัยพิบัติเหล่านี ยังคงสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติทั งใน
เศรษฐกิจและสังคมจ้านวนมาก ดังที่ปรากฏในสถิติการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ
และผู้มีส่วนได้เสียจากแต่ละภาคส่วนจึงควรให้ความส้าคัญกับภัยพิบัติดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบของภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดกับตนเองและแก่ประเทศชาติ ในปี ค.ศ.2012 องค์การ
สหประชาชาติยกย่องให้เป็นปีแห่งการลดผลกระทบจากภัยพิบัติซ ้าซ้อน  (The Year of Recurring 
Disasters)  ทั งนี เพื่อให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศทบทวนขอบเขตของการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งแต่
เดิมให้ความส้าคัญกับภัยพิบัติขนาดใหญ่เท่านั น นอกจากนี ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ครั งที่ 6 ซึ่งจัดขึ นที่ประเทศไทยยังได้กล่าวถึงความส้าคัญของการสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับภัยพิบัติซ ้าซ้อนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนของแต่ละประเทศอีก
ด้วย 

จากการส้ารวจชององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ.2012 พบว่า เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือภัย
พิบัติลดลงในปีที่ไม่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบในระดับนานาชาติ 
ทั งนี เนื่องจากภัยพิบัติซ ้าซ้อนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนในแต่ละพื นที่ เท่านั น 
ประชาชนเหล่านี จึงมักเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดภัยพิบัติซึ่งไม่ได้รับการรายงานแก่หน่วยงาน
ภาครัฐเหมือนกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆ ท้าให้ชุมชนเกิดความเป็นปฏิปักษ์กับหน่วยงานภาครัฐ
ในด้านต่างๆ ในด้านการจัดการทรัพยากรน ้ากรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุดในการ
พัฒนาทุนชุมชน ทั งนี เนื่องจากกรมชลประทานมีอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการเปิดปิดประตูน ้าเพื่อส่ง
น ้าหรือระบายน ้าออกจากแห่งน ้าขนาดใหญ่สู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือคลอง เพื่อให้ชุมชนได้น้าน ้า
เหล่านี ไปใช้ในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ในด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
หน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุดคือกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั งนี เนื่องจาก
หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรในแต่
ละพื นที่ อีกทั งยังเป็นหน่วยงานส้าคัญในการวางแผนการจัดการที่ดินเพื่อให้การประกอบกิจกรรม
การเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด ทั งแก่สมาชิกชุมชน ชุมชน และประเทศชาติ  ในด้านเครือข่ายชุมชน
หน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุดคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต้าบล รวมทั งก้านันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกสรรมาจาก
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ในพื นที่ ทั งนี เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
จัดการทรัพยากรของรัฐและได้รับผมกระทบจากภัยพิบัติทางตรงเช่นกัน  

ในบริบทของประเทศไทย ปัญหาภัยพิบัติซ ้าซ้อนในลักษณะอุทกภัยสร้างความเสียหาย
ร้ายแรงต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั งนี เพราะประเทศไทยมีปริมาณน ้าโดยเฉลี่ยทั งประเทศแต่ละปี 8 
แสนล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีแหล่งน ้าที่สามารถกักเก็บน ้า ไว้ใช้มีเพียง 7 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร 
เท่านั น โดยปริมาณน ้าที่เกิดขึ นไม่ถูกน้าไปใช้เนื่องจากประชาชนไม่มีรูปแบบการกับเก็บน ้าที่มี
ประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดภัยน ้าท่วม ภัยแล้ง และน ้าเสียซ ้าซ้อนในแต่ละพื นที่ทุกๆ ปี อีกทั งยังได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มขึ นของประชากร ซึ่งมีความต้องการใช้น ้ามากเพิ่มขึ นตาม
จ้านวนประชาชน ทั งในการอุปโภค บริโภค หรือแม้แต่การใช้น ้าในการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการเกษตรหรืออุตสาหกรรม ซึ่งภาวะดังกล่าวสามารถใช้กลไกการจัดการเข้าไปแก้ไขได้อย่าง
สมดุลจากหลักการดังกล่าว ชุมชนจึงจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในแต่ละภาค
ส่วนมากขึ นเพื่อรับมือกับภัยพิบัติซ ้าซ้อน  

งานวิจัยชิ นนี จึงเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ศักยภาพทุน
ชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 2)วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อน และ 3) น้าเสนอแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผ่านการจ้าแนกชนิดข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย พบว่า 

1) ทุนชุมชนที่มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรน ้า 
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และเครือข่ายชุมชน ทุนเหล่านี สามารถป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้เนื่องจาก
ท้าให้เกษตรกรมีน ้าใช้ตลอดปี มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในภาวะปกติ เมื่อ
เกิดภาวะภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรน ้าแบบโซนนิ่ง การใช้พื นที่เป็นแก้มลิง และการท้างานอย่าง
สามประสาน (องค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน) สามารถบรรเทา
ภัยพิบัติได้ 

2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ประกอบด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน สมาชิกชุมชน และ
เยาวชน เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการสร้างพลังอ้านาจ การมีส่วนร่วม และความตระหนักในความ
เป็นชุมชน โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ปรับสถานะของผู้
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มีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นคณะกรรมการน ้าชุมชน และ 2)การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของคณะกรรมการน ้าชุมชนสามารถน้าไปสู่การมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกชุมชนในการสนับสนุนความรู้ความเชี่ยวชาญและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงาน ท้าให้ชุมชนเกิดระบบการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะปฏิทินการ
จัดการทรัพยากรน ้าและกิจกรรมการเกษตร 

3) แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาชุมชนควรครอบคลุมถึงลักษณะ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อนของชุมชน ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 2) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ควรให้
ความส้าคัญกับผู้น้าชุมชน สมาชิกชุมชน และเยาวชนที่มีความส้าคัญต่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนของ
ชุมชน และ และ 3) การประเมินผล การประเมินผลควรเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาผ่านรายงาน
ความคืบหน้าในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับปัจเจก ระดับชุมชน และ
ระดับชาติ 

2. อภิปรายผล 

2.1 ศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพบิัติซ้ าซ้อน 

จากการศึกษาศักยภาพทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนเพ่ือตอบปัญหาวิจัยวา่ศักยภาพ
ของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนควรมีลักษณะอย่างไร พบว่า 

1. ทุนภายภาพที่ปรากฏในชุมชนในลักษณะการจัดการทรัพยากรน ้าเป็นทุนที่ส่งผลต่อการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุด ทั งในด้านการป้องกันและการบรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อน ทั งนี เนื่องจาก
หากชุมชนมีลักษณะการจัดการทรัพยากรน ้าที่ดี ชุมชนดังกล่าวก็จะเป็นชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน (sustainable water resource management) ที่ให้ความส้าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ จากการวิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนด้านการจัดการ
ทรัพยากรน ้า ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนพบว่าทั งสามชุมชนล้วนมีการน้าหลักการจัดการทรัพยากร
น ้าอย่างยิ่งยืนไปปรับใช้ในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในสองลักษณะดังนี   

1) การรื อฟื้นภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรน ้า แต่ละชุมชนในพื นที่ปลายน ้าลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยาล้วนมีภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรน ้าในตนเองดังที่ปรากฏในการส่งน ้า การ
กักเก็บน ้า และการระบายน ้าของชุมชน ทั งนี เนื่องจากสังคมปลายน ้าลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยามี
รากฐานเป็นสังคมเกษตรกรรมดั งเดิม จึงจ้าเป็นต้องมีการกักเก็บน ้าไว้ใช้เพื่อประกอบ
กิจกรรมการเกษตร ทั งในลักษณะสวน นา และไร่ เก็บน ้าตามภูมิปัญญาเดิมของชุมชน 
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สามารถท้าได้หลากหลายรูปแบบผ่านการกักเก็บน ้าในนา ซึ่งจ้าเป็นต้องรักษาระดับน ้าให้คงที่
อยู่ตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้พืชล้มลุกในนาเสียหาย การกักเก็บน ้าในลักษณะร่องสวนซึ่งเป็น
วิธีการที่ท้าให้พืชซึ่งเป็นไม้ยืนต้นสามารถได้รับน ้าตลอดปี และการกักเก็บน ้าในลักษณะบ่อ
น ้าเพื่อกรประกอบกิจกรรมการเกษตรในระบบไร่ การกักเก็บน ้าในลักษณะข้างต้นท้าให้
เกษตรกรมีน ้าไว้ใช้ประกอบกิจกรรมการเกษตรตลอดปีโดยไม่รบกวนสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของแต่ละพื นที่  

2) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน ้า เนื่องจากการจัดการ
ทรัพยากรน ้าด้วยภูมิปัญญาได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล การจัดการ
ทรัพยากรน ้าด้วยภูมิปัญญาจึงมีข้อจ้ากัดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจุบัน ท้าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรในแต่ละเดือนเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ในการนี 
หน่วยงานภาครัฐจึงมีบทบาทส้าคัญในการจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อการชลประทาน ทั งนี 
เพื่อให้เกษตรมีน ้าใช้ในการประกอบกิจกรรมการเกษตรตลอดปี จึงมีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ขึ น สืบเนื่องตั งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบัน  เพื่อการชลประทานในพื นที่
ปลายน ้าลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการเป็นประเทศเกษตรกรรม  

การจัดการทรัพยากรน ้าด้วยภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแต่ละชุมชนจะ
น้าไปสู่การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนได้ เมื่อชุมชนตระหนักถึงความรู้และภูมิปัญญาใน
การจัดการทรัพยากรน ้าของตนเองได้ ซึ่งจะท้าให้ชุมชนสามารถรับมือกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวกับน ้าซึ่งอาจเกิดขึ นในแต่ละชุมชนได้ เมื่อแต่ละชุมชนมีรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนท้าให้ทุนกายภาพมีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน  

ชุมชนจะมีศักยภาพในการป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ 

- ชุมชนสามารถเปิดปิดประตูน ้าได้ด้วยตนเอง เพื่อการบริหารจัดกาทรัพยากรน ้าภายในพื นที่
การเกษตร  

- ชุมชนมีการขุดลอกคูคลองและก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า เช่น ผักตบชวาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การส่งน ้าและการระบายน ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

- ชุมชนมีการรักษาระดับน ้า รักษานิเวศเพื่อให้เกิดความชุ่มชื นในตลิ่ง ท้าให้ตลิ่งไม่พังเมื่อเกิด
ภาวะภัยพิบัติ  

- ชุมชนมีการควบคุมและรักษาคุณภาพน ้าเพื่อให้สามารถน้าน ้าไปใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั งประกอบกิจกรรมการเกษตรได้  
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- ชุมชนมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้าภายในชุมชน เพื่อให้สมาชิกชุมชนตระหนักถึง
ความส้าคัญของแหล่งน ้าและมีการใช้แหล่งน ้านั นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน  

นอกจากนี การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนยังสามารถบรรเทาภัยพิบัติในด้านต่างๆได้ ใน
ลักษณะดังนี   

- ชุมชนมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้าภายใต้ภาวะภัยพิบัติโดยสัมพันธ์กับ
การด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั งนี เนื่องจากหากชุมชนเร่งสูบน ้าหรือระบายน ้าออก
จากพื นที่ภายใต้ภาวะภัยพิบัติ จะท้าให้ชุมชนและพื นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติยาวนานขึ น  

- ชุมชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นพื นที่แก้มลิงเพื่อรองรับน ้าใน
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยน ้าท่วมลุกลามไปสู่พื นที่อื่นๆในพื นที่ปลายน ้าลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยาได้ในลักษณะพื นที่หน่วงน ้า  

2. ทุนมนุษย ์จากการศึกษาพบวา่ทุนมนุษย์เป็นทุนที่ส่งผลต่อการป้องกันความเสียหายจาก
ภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุด ทั งนี เนื่องจากมนุษย์มีการปรับตัวแล้วปรับวิถีของตนเองให้เขากับ
สถานการณ์ต่างๆ ทั งในด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือเกษตรแบบมีภูมิคุ้มกัน (resilient agriculture) ซึ่ง
ให้ความส้าคญักับการพร้อมรับและฟื้นกลับได้ในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร โดยหลักการ
เกษตรแบบมีภูมิคุ้มกันให้ความส้าคัญระหว่างการจัดการพื นที่บ้านเรือน น ้า และพื นที่การเกษตร โดย
พื นที่การเกษตรควรเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักการเกษตรแบบประณีตมากกว่า
การเกษตรเชิงเดี่ยว ทั งนี เน่ืองจากการเกษตรเชิงเด่ียวหรือการปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื นที่หนึ่งๆอา
จะท้าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลิตผลทางการเกษตรและภาวะภัย
พิบัติได้ง่าย ดังนั นการปลูกพืชผสมผสานจึงเป็นการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรให้เกษตรกรมีรายได้
ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง ทั งในระบบสวน นา และไร่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

รูปแบบการเกษตรแบบภูมิคุ้มกันส่งผลต่อการป้องกันภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ โดยเกษตรกร
มีรายได้ตลอดปีเนื่องจากมีพืชหลากหลายชนิดท้าให้ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาและ
ภาวะภัยพิบัติน้อยลง โดยเกษตรกรสามารถท้าเกษตรผสมผสานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 
หนึ่งการจัดการพื นที่เป็นสัดส่วนเพื่อการหมุนเวียนน ้า เกษตรกรสามารถแบ่งพื นที่เป็นสัดส่วน เช่น 
การแบ่งพื นที่ส่วนหนึ่งเป็นนาและพื นที่อีกสว่นเป็นไร่ โดยมีการรักษาระกับน ้าไว้ให้คงที่ในนา เมื่อเกบ็
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เกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ นแล้วจึงหมุนเวียนน ้าจากนาไปกักเก็บไว้ในร่องสวน ซึ่งเป็นการปลูกพืชยืนต้นท้า
ให้สามารถน้าทรัพยากรน ้ามาใช้ใหม่ได้ โดยรูปแบบการเกษตรมีความหลากหลาย ดังนี :  

- การปลูกพืชชนิดเดียวกันในปริมาณมากทั่วทั งพื นที่และปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆที่เอื อ
ประโยชน์ต่อกัน เช่น การปลกูถั่ว ตะไคร้ บนต้นปาล์ม การประกอบกิจกรรมการเกษตรใน
ลักษณะดังกล่าวจะท้าให้เกษตรกรมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชลม้ลุกอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่รอไมย้ืนต้นออกผลผลิต  

- การปลูกพืชหลายชนิดในระบบร่องสวน การปลูกพืชชนิดดังกล่าวให้ความส้าคัญกบัการเอื อ
ประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด เช่น การปลูกเตยหอมในร่องสวนและการปลูกผลไม้หลายชนิด
บนร่องสวน การปลูกพืชในลกัษณะดังกล่าวจะท้าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการผัน
ผวนของราคาในตลาดน้อยลงเนื่องจากมีพืชหลายชนิด  

- การปลูกพืชหลายชนิดซึ่งเป็นพืชล้มลุกในพื นที่เดียวกัน การปลูกพืชชนิดดังกล่าวจะช่วย
ป้องกันภาวการณ์ผันผวนของราคาได้ ท้าให้เกษตรมีรายได้ตลอดปีแต่อย่างไรก็ดีเกษตรกร
ควรมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด 
เนื่องจากพืชล้มลุกอาจเสียคณุภาพหรือเสื่อมราคาได้ง่าย  

ในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ การปลูกพืชผสมผสานสามารถบรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้ใน
ลักษณะต่างๆดังนี   

- ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่จะสามารถทนน ้าได้ในระดับหน่ึงอยู่แล้ว ในการบรรเทาผลกระทบจากภัย
น ้าท่วม ไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมจึงควรเป็นไม้ที่สามารถดูดซึมน ้าได้ดีเช่น ต้นปาล์ม เป็น
ต้น เนื่องจากสามารถทนน ้าได้ในระยะเวลายาวนานในขณะที่ไม้ชนิดอ่ืนๆ เชน่ ไม้ผลต่างๆ
อาจทนน ้าได้ไม่ดีมากนัก หากไม้ผลเหล่านี ได้รับผลกระทบจากน ้าท่วม ท้าให้เกิดภาวะราก
เน่าและต้นตายจะท้าให้เกษตรกรได้รับความเสียหายจากภาวะภัยพิบัติ ในหลักการดังกล่าว
หากเกษตรกรยังจ้าเป็นต้องปลูกไม้ผลควรมีการจ้ากัดปริมาณไม้ผลที่ปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้
เสียหายร้ายแรงภายใต้ภาวะภัยพิบัติอีกทั งยังเป็นการประกันราคาผลผลิตอีกด้วย  

- พืชล้มลุกในลักษณะนา การท้านาข้าวหรือนาบัวจะท้าให้เกษตรกรมีพื นที่ในการกักเก็บน ้า
ภายใต้ภาวะภัยพิบัติ อย่างไรก็ดีแม้ว่าเกษตรกรนาข้าวและนาบัวมักกล่าวถึงความเสียหายที่
เกิดขึ นในพื นทีก่ารเกษตรบ่อยครั ง แต่อย่างไรก็ดี ความเสยีหายที่เกิดขึ นต่อผลผลิตทาง
การเกษตรนั นมีอยู่จ้ากัดเนื่องจากเกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในฤดูกาลใหม่ ท้า
ให้เกษตรกรในระบบนาไม่ได้รับผลกระทบเสียหายเท่ากับเกษตรกรที่ปลกูไม้ยืนต้นเชิงเดี่ยว 
ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนสภาพก่อนที่ไม้ผลจะให้ผลผลิตในรอบใหม่ได้  
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3. ทุนสังคม เป็นทุนชุมชนที่ส่งผลต่อรูปแบบการรับมือภัยพิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนมีภูมิคุ้มกัน (resilient community) ซึ่งเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว
จะท้าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและความรู้เกี่ยวกับการเกษตรได้อย่างเป็นระบบและมี
ส่วนร่วม โดยชุมชนเข้มแข็งมักมีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี   

1) ชุมชนมีการรวมตัวระหว่างสมาชิกชุมชน การรวมตัวของสมาชิกชุมชนในลักษณะดังกล่าว
อาจเกิดขึ นในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั งนี เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั งเสนอความต้องการให้แก่ผู้น้าชุมชน 
การรวมตัวของสมาชิกชุมชนจะท้าให้ชุมชนมีแรงงานในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ  

2) ความร่วมมือในระดับก้านันและผู้ใหญ่บ้าน ก้านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น้าชุมชนซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับสมาชิกชุมชนมากที่สุด ดังนั นในการด้าเนินกิจกรรมใดๆ ก้านันและผู้ใหญ่บ้านจึงมี
บทบาทที่ส้าคัญยิ่งในการกะเกณฑ์สมาชิกชุมชน รวมทั งกระจายแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ผู้น้าชุมชนในระดับก้านันและผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญของการมีชุมชนเข้มแข็งและกระบวนการประชาคม แต่อย่างไรก็ดีก้านันและ
ผู้ใหญ่บ้านมักไม่ได้มีงบประมาณในการสนับสนุนการด้าเนินงานมากนัก จึงจ้าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆ  

3) องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั นการด้าเนินกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนจึงจ้าเป็นต้องพึ่งพาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นส้าคัญ เพื่อให้กิจการดังกล่าวเกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนภายในชุมชน  

เครือข่ายชุมชนดังกล่าวสง่ผลต่อการป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อน ดังนี : 

- การรวมตัวของสมาชิกชุมชนจะท้าให้เกิดการประชาคมเพื่อเรียกร้องและน้าเสนอความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั งในด้านความต้องการด้านพื นฐานและความต้องการ
เหนือวัตถุ ท้าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการนั นได้อย่างต่อเนื่อง โดย
หากสมาชิกชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อการจัดการทรัพยากรน ้าและความรู้ เกี่ยวกับ
การเกษตร จะท้าให้กิจกรรมต่างๆมีความต่อเนื่องซึ่งอาจปรากฏในแผนการด้าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ ท้าให้กิจกรรมได้รับการสนับสนุนตลอดไป  

- การรวมตัวของสมาชิกชุมชนท้าให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง ท้าให้มีการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน ้า  

- การรวมตัวของสมาชิกชุมชนอาจน้าไปสู่ระบบอาสาสมัครเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูล้าน ้าได้  
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ในด้านการบรรเทาภัยพิบัติเครือข่ายชุมชนสามารถบรรเทาภัยพิบัติในลักษณะต่างๆได้ ดังนี :  

- เครือข่ายชุมชนอาจเป็นเครอืข่ายอาสาสมัครเพื่อกระจายของบริจาคในภาวะภัยพิบัติได้  

- เครือข่ายชุมชนจะเป็นกลไกส้าคัญในการประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกชุมชนในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้  

- เครือข่ายชุมชนจะท้าให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบผลพวงจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น ถนนทรุด 
ได้ เป็นต้น  

2.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในการรับมือภัยพบิัติซ้ าซ้อน 

จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน เพื่อตอบ
ปัญหาวิจัยว่าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนควรมีลักษณะอย่างไร 
พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียควรประกอบด้วย 2 กระบวนการ ดังนี   

1) กระบวนการก าหนดผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชน 

 กระบวนการก้าหนดผู้มีส่วนได้เสียจะท้าให้ชุมชนมีผู้รับผิดชอบในการด้าเนินกิจกรรมใน
ระดับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ 3 กระบวนการ ดังนี   1.การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ในแต่
ละชุมชนล้วนมีผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชนหลายกลุ่ม ในการนี ผู้วิจัยจึงได้จัดประเภทผู้มีส่ วนได้เสีย 
ประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน สมาชิกชุมชน และเยาวชน ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกันดังนี   

1.ผู้น้าชุมชน ผู้น้าชุมชนหมายถึงสมาชิกชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนา สืบเนื่องจากโครงการ
ต่างๆทั งจากชุมชนเองและจากภาครัฐ ผู้น้าชุมชนในส่วนนี จึงหมายรวมถึงสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล และก้านัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้น้าชุมชนมักเกิดการรวมตัวขึ นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานและความต้องการเหนือวัตถุของชุมชน จากหลักการ
ดังกล่าวผู้น้าชุมชนจึงมักมาจากการเลือกตั งภายในชุมชนเอง ในการนี เนื่องจากผู้น้าชุมชน
จ้าเป็นต้องตอบสนองความต้องการ ทั งความต้องการในด้านพื นฐานและความต้องการเหนือ
วัตถุของชุมชน จึงท้าให้ในบางครั งผู้น้าชุมชนแต่ละแห่งเกิดความขัดแย้งกัน  

2.สมาชิกชุมชน สมาชิกชุมชนหมายถึงผู้ใหญ่และเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับสมาชิกภายในชุมชน สมาชิกชุมชนเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการด้าเนินกิ จกรรม
ต่างๆเนื่องจากเป็นแรงงานของชุมชน สมาชิกชุมชนมักมีการรวมตัวกันในลักษณะกลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จึงท้าให้การรวมตัวของสมาชิกชุมชนมีลักษณะชัดเจนตาม
กฎหมายและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ น แต่อย่างไรก็ดีสมาชิกชุมชนของแต่ละชุมชนล้วนมี
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ภาระหน้าที่ของตนเอง จึงท้าให้สมาชิกชุมชนบางส่วนไม่มีส่วนร่วมในบางกิจกรรมของชุมชน
ตามที่ผู้น้าชุมชนได้ก้าหนดเอาไว้ ผู้น้าชุมชนจึงจ้าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
รวมทั งปลูกผังให้สมาชิกชุมชนเกิดการตื่นรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จะน้าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนยั่งยืนได้  

3.เยาวชน เยาวชนหมายถึงสมาชิกชุมชนที่ยังอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาขั นพื นฐาน เยาวชน
จึงมีการรวมตัวกันอยู่แล้วในสถาบันการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อรับการปลูกฝังจากรัฐและจาก
ชุมชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้น้าชุมชนจึงควรร่วมมือกับสถานศึกษาในการปลูกฝังให้
เยาวชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาต่างๆในชุมชน ซึ่งหากเยาวชนเกิดความ
ตระหนักแล้วจะท้าให้ชุมชนมีสมาชิกที่เข้มแข็งมากขึ น  

2.การจัดล้าดับความส้าคัญ จากการระบุผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นจึงสามารถจัดด้าลับความส้าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละส่วนตามคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder attributes) ได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย อ้านาจ ความชอบธรรม และความจ้าเป็น จากการวิเคราะห์ในกระบวนการดังกล่าว
พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียหลักในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในแต่ละชุมชนคือองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ทั งนี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นหน่วยงานเดียวที่มีคุณลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียครบทั ง 3 
ประการ ประกอบด้วย  

1.อ้านาจ องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจโดยตรงทั งในด้านการบริหารจัดการและอ้านาจ
ในเชิงงบประมาณหรือการสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในด้านการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลสามารถสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากก้านันและผู้ใหญ่บ้านได้โดยตรงในการ
ด้าเนินการพัฒนาต่างๆตามแผนการด้าเนินงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ทั งนี  หากแผนการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นแผนงานที่
สะท้อนความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง แผนการด้าเนินงานดังกล่าวมีความต่อเนื่องจาก
แผนก่อนๆโดยมีการปรับปรุงและแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  

2. ในด้านความชอบธรรม องค์การบริหารส่วนต้าบลของแต่ละชุมชนต่างน้าแนวคิดและ
หลักการต่างๆของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิต
ของชุมชนรวมทั งคุณภาพชีวิตของชุมชน ก็จะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎี
ใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆขององค์การะหว่างประเทศ เช่น 
การเกษตรแบบมีภูมิคุ้มกัน การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน และชุมชนภูมิคุ้มกัน องค์การ
บริหารส่วนต้าบลจึงมักเป็นองค์กรขับเคลื่อนศุนย์เรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน โดยน้าแนวคิด
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ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของ
ชุมชน  

3.ในด้านความจ้าเป็น องค์การบริหารส่วนต้าบลจ้าเป็นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อน ทั งนี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด และมีงบประมาณในการสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆได้ ทั งนี 
หากชุมชนได้รับผลกระทบจากผลพวงภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนต้าบลจึงมักเป็นหน่วยงาน
แรกที่ต้องให้ความช่วยเหลือ  

3.การสร้างความรับผิดชอบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลมีภาระหน้าที่ในการด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆของชุมชนจ้านวนมาก โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรจึงจ้าเป็นต้องจัดตั ง
คณะกรรมการน ้าชุมชนขึ นโดยมีลักษณะเป็นนิติบุคคลและลงนามบันทึกข้อตกลงการท้างานแยกส่วน
อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ภาระหน้าที่ซ ้าซ้อนกับงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล รวมทั งเป็นการประกัน
ว่าคณะกรรมการน ้าชุมชนจะด้าเนินงานและตัดสินใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับน ้าโดยมีชุมชนเป็นฐาน  

จากกระบวนการก้าหนดผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนข้างต้นสอดคล้องกับ
ทฤษฎีทุนสังคมในระดับจุลภาค ดังนี :  

ในแต่ละชุมชนสมาชิกมีการรวมตัวกันตามหลักทุนในการรวมตัวของชุมชน (bonding social 
capital) ใน 2 ลักษณะ  

1.การรวมตัวของผู้ใหญ่ในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และวิสาหกิจชุมชน การรวมตัว
ของผู้ใหญ่ในลักษณะดังกล่าวท้าให้ผู้ใหญ่ในฐานะสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของชุมชนได้ จึงท้าให้ผู้ใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทุนชุมชนอยู่
ในตัว  

2. เยาวชนของชุมชนเกิดการรวมตัวกันในโรงเรียน ดังนั นเยาวชนจึงได้รับความรู้ตามที่รัฐ
ก้าหนดไว้ในมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง และเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน
และพื นที่ข้างเคียงผ่านหลักสูตรของสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ในการนี หากหลักสูตร
สถานศึกษาไม่ให้ความส้าคัญกับความต้องการในระดับชุมชนจะท้าให้เยาวชนห่างไกลจาก
ความเป็นชุมชน (sense of community) ท้าให้ไม่เกิดความตระหนักทุนชุมชนของตนเองได้  

ในการนี ผู้ใหญ่จึงเป็นกลุ่มเดียวซึ่งสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  (bridging social 
capital) เพื่อพัฒนาทุนชุมชนของตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่สามารถสร้างเครือข่ายภายในชุมชนได้จะท้าให้
สามารถเลือกสถานะเป็นผู้น้าชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ดีการพัฒนาในลักษณะดังกล่าวอาจไม่เกิดความ
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ยั่งยืนโดยสมบูรณ์เนื่องจากจะไม่มีผู้สืบต่อเพื่อสืบทอดทุนชุมชนนั นต่อไป ท้าให้เกิดปัญหาชุมชนแหว่ง
กลางเนื่องจากเยาวชนมีความห่างไกลจากความเป็นชุมชน (the sense of community) ท้าให้หันไป
พึ่งพาอัตลักษณ์ของชาติมากขึ น การระบุผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะสามประสาน ประกอบด้วย ผู้น้า
ชุมชน สมาชิกชุมชน และเยาวชน เพื่อสร้างความรับผิดชอบในโครงการสร้างแม่ข่ ายการจัดการ
ทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน ้าและ
การเกษตรจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรับผิดชอบที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนภายใน
ชุมชน ทั งนี เพื่อให้เกิดการสร้างพลังอ้านาจในการริเริ่มการด้าเนินงานของผู้น้าชุมชน การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนทั งผู้ใหญ่และเยาวชนในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ และการสร้างความตระหนักให้แก่
เยาวชนซึ่งยังไม่มีบทบาทภายในชุมชนมากนัก ตระหนักถึงและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อให้สามารถ
ดึงศักยภาพของทุนชุมชนมาใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ประกอบด้วย 3 กระบวนการ
ดังนี   

1. การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจ การสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจ เป็นการ
ก้าหนดชุดความรู้ร่วม ระหว่างชุมชนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร ทั งนี เพื่อให้
ชุมชนสามารถระบุปัญหาของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมในลักษณะการด้าเนินงานโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆ ซึ่ง
เมื่อแต่ละชุมชนมีวิสัยทัศน์ พันธกิ และภารกิจ ที่ชัดเจนแล้ว ท้าให้ชุมชนสามารถขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆนอกเหนือจากงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนต้าบล
ได้  

2. การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน จากการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของชุมชน เมื่อ
ชุมชนมีรูปแบบการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว และมีการก้าหนดเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของชุมชน จะท้าให้ชุมชนสามารถรับการสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานจากผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติได้ โดยขอบข่ายของการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานมักมีขอบเขตดังนี   

1. ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน 
ชุมชนจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส้ารวจ เช่น 
เทคโนโลยี GPS ในการก้าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื นที่ผ่านแผนที่ เพื่อ
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ก้าหนดแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การบ้ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐานและการจัดการ
ที่ดิน  

2. ในด้านงบประมาณ เมื่อชุมชนมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจที่ชัดเจน รวมทั งมี
เจ้าหน้าที่ภาคสนามในการติดตามด้าเนินผลการด้าเนินงานของชุมชนแล้ว สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรสามารถเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
กับผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติในภาคส่วนอื่นๆ เช่น มูลนิธิอุทกพัฒน์และองค์กรเอกชน 
รวมทั งองค์กรภาครัฐอื่นๆที่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆได้ เช่น  

-  งบประมาณสนับสนุนจากความรับผิ ดชอบต่อสั งคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ทั งนี เนื่องจากองค์การภาคเอกชนมักมีแรงจูงใจหรืออินเซนทีฟ
ในการบริจาคเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของชุมชน ทั งนี เนื่องจากเงินบริจาคด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถน้าไปลดหย่อยนภาษีของบริษัทได้  

- การระดมทุน หน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญในการระดมทุนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้ภาคประชาชนบริจาคเงินสนับสนุนการด้าเนินงานของชุมชนได้  

- งบประมาณจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากงบประมาณจัดสรรจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลแล้ว หน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังมีงบประมาณสนับสนุน
การด้าเนินงานในระดับชุมชนบางส่วน แต่อย่างไรก็ดีงบประมาณส่วนดังกล่าวมัก
ส้ารองไว้เพื่อการสนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการแล้วเท่านั น
เนื่องจากเป็นงบประมาณที่มีอยู่จ้ากัด  

3. ผลส้าเร็จ จากการด้าเนินงานภายใต้โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรน้าไปสู่รูปแบบ
การจัดการทรัพยากรน ้าของแต่ละชุมชนดังนี   

- การปรับโครงสร้างทางกายภาพ จากการใช้เทคโนโลยีการส้ารวจสภาพภูมิสังคมและ
แหล่งน ้าสาธารณะของชุมชน ท้าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถมองเห็นสภาพปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างชัดเจนมากขึ น และสามารถด้าเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน ้าในด้านต่างๆในแผนการด้าเนินงานขององค์กร ได้แก่  

- การขุดลอกคูคลองเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการไหลของน ้า  

- ติดตั งที่วัดระดับน ้าเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  
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- เชื่อมต่อระหว่างคลองหลัก คลองซอย และพื นที่กักเก็บน ้าของเกษตรกร เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการน ้าอย่างองค์รวมภายในชุมชน  

- นวัตกรรมชุมชน เมื่อชุมชนมีความเข้าใจถึงสภาพภูมิสังคมของตนเอง รวมทั งภูมิปัญญา
ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนของแต่ละชุมชนแล้วจะท้าให้สมาชิกชุมชนสามารถสร้าง
นวัตกรรมชุมชนในการสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้ เช่น เรือดูดเลน โป๊ะไม้ไผ่
เก็บขยะ ระบบบ้าบัดน ้าเสีย การแปรรูปผักตบชวา การปลูกพืชริมตลิ่ง และแพปลูกพืช
ลอยน ้า  

- ระบบสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน เมื่อเกษตรกรตระหนักถึงภูมิปัญญาในการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ จะท้าให้
ชุมชนสามารถจัดระบบการด้าเนินการต่างๆในชีวิตประจ้าวันที่ส่งผลต่อการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อนได้ เชน่  

- ปฏิทินกิจกรรมการเกษตร ซึ่งสามารถท้าให้เกษตรกรสามารถก้าหนดสัดส่วนของ
พืชยืนต้นและพืชล้มลุกที่ปลูก รวมทั งฤดูกาลที่ปลูก เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั งปีได้  

- ปฏิทินการจัดการทรัพยากรน ้า เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน ้าเป็นอ้านาจหน้าที่
ของกรมชลประทานโดยตรง เกษตรกรจึงต้องกักเก็บน ้าให้สอดคล้องกับการ
ด้าเนินงานของกรมชลประทานและสอดคล้องกับฤดูกาลซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน ้า
ในแหล่งน ้าได้ โดยมีการเตรียมการระบายน ้าก่อนเกิดภัยพิบัติซ ้าซ้อนในลักษณะภัย
น ้าท่วม หรือมีการส้ารองน ้ากักเก็บไว้ใช้ในพื นที่ก่อนที่จะเกิดภัยแล้งได้ เพื่อให้เกิดน ้า
รักษานิเวศป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังหรือความเสียหายทางการเกษตรในด้านอ่ืนๆ  

- จุดรวมพลและบัญชีของบริจาค หากชุมชนยังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
ชุมชนอาจจ้าเป็นต้องมีจุดรวมพลเพื่อจัดการของบริจาคภายใต้ภาวะภัยพิบัติอย่าง
เป็นธรรม 

- ระบบอาสาสมัคร อาสาสมัครเป็นแรงงานส้าคัญของชุมชนทั งในด้านการป้องกัน
ภัยพิบัติและการบรรเทาภัยพิบัติ  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนสัมพันธ์กับทฤษฎีทุนสังคม ทั งนี 
เนื่องจากเมื่อแต่ละชุมชนมีผู้รับผิดชอบในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนแล้ว การด้าเนินงานของชุมชนใน
บางส่วนสามารถกระท้าได้เองภายในชุมชนโดยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน แต่อย่างไรก็ดีการ
ด้าเนินงานในบางส่วนยังคงจ้าเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ ทั งนี 
เนื่องจากงบประมาณจัดสรรขององค์การบริหารส่วนต้าบลมักเป็นงบประมาณสนับสนุนการ
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ด้าเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบสาธารณูปโภคขึ นพื นฐาน ซึ่งอาจไม่น้าไปสู่นวัตกรรมหรือระบบใน
การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืนได้ ในการนี คณะกรรมการน ้าชุมชนจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ชุมชนในการสร้างทุนสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและประเทศ (linking social capital) 
เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติในการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ซึ่งจะท้า
ให้ชุมชนสามารถด้าเนินการพัฒนาได้นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างพื นฐานทางกายภาพ แต่ยังท้า
ให้ชุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองได้อีกทั งยังน้าไปสู่การจัดสร้างระบบเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชนเองได ้

2.3 แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อนผา่นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย  

การจัดการศึกษาชุมชนมีบทบาทส้าคัญในการขยายผลความส้าเร็จของชุมชนในการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ชุมชนอื่นๆ โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวพระราชด้าริ “การคิดแบบมาโคร (marco) แต่ท้าแบบไมโคร (micro)” ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชุมชนชนสามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบถ่ายทอดความส้าเร็จให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิต” 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและการวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก
ปรากฏในการรวมตัวของแต่ละชุมชนในการรวมตัวในระดับชุมชน (bonding social capital) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (bridging social capital) ของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชนรวมทั ง
ความสัมพันธ์ภายนอกชุมชนโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและประเทศ (linking social capital) 
ระหว่างชุมชนคือคณะกรรมการน ้าชุมชน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรและผู้มีส่วน
ได้เสียทั งในภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ ท้าให้เกิดตัวแบบในการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจะน้าไปสู่โครงข่ายการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน
ในระดับชาติได้ โดยมีลักษณะดังนี   

1.เนื อหาสาระ ชุมชนจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจ 3 ส่วน ประกอบด้วย ภัยพิบัติซ ้าซ้อน ทุน
ชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน และระบบการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน  

1) ชุมชนต้องเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติซ ้าซ้อนว่าภัยน ้าท่วมสามารถเกิดขึ นได้จาก
อัตราการไหลของน ้าสูงขึ นท้าให้เกิดภาวะน ้าล้นตลิ่ง ซึ่งเมื่อน ้าล้นตลิ่งสูงกว่าระดับพื น
ถนนแล้วอาจน้าไปสู่สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งท้าให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทาง
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การเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชนได้ นอกจากนี ภัยพิบัติซ ้าซ้อนอาจะน้าไปสู่ผลพวงภัย
พิบัติอื่นๆ เช่น ภาวะถนนทรุดและปัญหาด้านสุขภาวะอื่นๆจากการแพร่กระจายของ
น ้าเสียได้  

2) ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ชุมชนจ้าเป็นมีความเข้าใจว่าการจัดการ
ทรัพยากรน ้าของชุมชนควรมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ มีการขุดลอกคูคลอง
ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้าและปรับปรุงคุณภาพน ้าอย่างสม่้าเสมอ อีกทั งยังมีการรื อฟื้น
ภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถรับมือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่ง
เกิดขึ นจากน ้าได้ รวมทั งเกษตรกรควรมีพื นที่ในการกักเก็บน ้ารวมทั งท้าการเกษตร
อย่างผสมผสาน ทั งนี เนื่องจากการเกษตรผสมผสานจะท้าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติน้อยลง อีกทั งยังได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาผลผลิตทาง
การเกษตรน้อยลงอีกด้วย 3.ชุมชนควรมีผู้น้าที่เด็ดขาด รวมทั งมีระบบอาสาสมัครและ
เครือข่ายเฝ้าระวังซึ่งอาจเกิดขึ นจากองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และสมาชิกชุมชนที่รวมตัวกันผ่านกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และวิสาหกิจชุมชน  

3) ชุมชนจ้าเป็นต้องมีระบบรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนต่างๆ เช่น การปรับโครงสร้างพื นฐานใน
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการติดตั งที่วัดระดับน ้า การบ้ารุงรักษาประตูน ้า การขุด
ลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับน ้าของแต่ละพื นที่ ชุมชนควรมีนวัตกรรม
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน เช่น เรือดูดเลน โป๊ะไม้ไผ่เก็บขยะ ระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย การแปรรูปผักตบชวา การปลูกพืชริมตลิ่งและแพปลูกพืชลอยน ้า ชุมชน
ควรมีระบบสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนต่างๆ เช่น ปฏิทินกิจกรรมการเกษตร 
ปฏิทินการจัดการทรัพยากรน ้า จุดรวมพลและบัญชีของบริจาครวมทั งระบบ
อาสาสมัคร สองรูปแบบการจัดการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้ของชุมชน สามารถจัดได้ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย  

1) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ คณะกรรมการน ้า ชุมชนสามารถเป็นเครือข่ายผู้น้าชุมชนที่มีบทบาท
สูงสุดในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน การจักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จึงควรให้ความส้าคัญกับ
การสร้างพลังอ้านาจแก่คณะกรรมการน ้าชุมชนเพื่อน ้าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และพันธกิจ ในการจัดการทรัพยากรน ้า  

2) กิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว
ให้ความส้าคัญกับสมาชิกชุมชนทั งผู้ใหญ่และเยาวชน การศึกษาในลักษณะดังกล่าวจึงควร
กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในโครงการของชุมชนที่จัดขึ น โดยอาจมีการจัดเวทีเสวนา
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ภายในชุมชนเพื่อให้สมาชิกเกิ ดความเข้าใจตรงกัน และเข้าร่วมในโครงการที่
คณะกรรมการน ้าในชุมชนได้จัดไว้ได้  

3) การศึกษาส้าหรับเยาวชน เยาวชนเป็นสมาชิกชุมชนที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อนแต่ว่าเยาวชนบางส่วนอาจจะยังไม่ตระหนักถึงความส้าคัญของการน้าทุนชุมชนมา
ใช้ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ดังนั นการจัดการศึกษาจึงควรกระตุ้นให้เยาวนเกิดความ
ตระหนักในศักยภาพของทุนชุมชนนั น ผ่ านการบรรยายในโรงเรียนและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการในระบบโรงเรียน  

3.การประเมินผล การประเมนิผลเพื่อพัฒนาผ่านการจัดท้ารายงานความคืบหน้าสามารถ
ประเมินผลความส้าเร็จได้ใน 3 ระดับ ประกอบด้วย: 

1) การขยายผลความส้าเร็จในระดับปัจเจก ในการด้าเนินงานการศึกษาชุมชนนั น การศึกษา
ควรตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานของสมาชิกชุมชนใน 3 ด้าน ดังที่ปรากฏในทุน
ชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการน ้าชุมชนควรมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรนี่เป็นระบบและ
สอดคล้องกับการเดินการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั งสนับสนุนให้เกษตรกรมีพื นที่ใน
การกักเก็บน ้าเพื่อให้มีน ้าใช้อย่างต่อเนื่องตลอดปี คณะกรรมการน ้าชุมชนควรส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน ทั งในระบบสวน นา และไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความผัน
ผวนของราคาผลผลิตน้อยลงและท้าให้มีรายได้ตลอดปี คณะกรรมการน ้าชุมชนควร
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมตัวและจัดตั งเครือข่ายใหม่ๆมากขึ น อีกทั งยังสนับสนุนการ
ด้าเนินงานแบบสามประสาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 
และสมาชิกชุมชน  

2) การประเมินผลความส้าเร็จในระดับชุมชน การศึกษาชุมชนจึงจ้าเป็นต้องตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เช่น การมีน ้าใช้ตลอดปี การมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และการสร้างความ
ร่วมมือแบบสามประสาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล ก้านัน และผู้ใหญ่บ้าน  และ
สมาชิกชุมชนเอง เพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถเกิดการรวมตัวเพื่อการด้าเนินกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเหนือวัตถุ  

3) การประเมินผลความส้าเร็จในระดับชาติ การศึกษาชุมชนสามารถช่วยให้ชุมชนขยายผล
ความส้าเร็จในระดับชาติได้ โดยมีบันทึกผลการด้าเนินโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ติดตามความคืบหน้าของโครงการและอัพเดตระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น (Local 
Content Management System: LCMS) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะ
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ใกล้เคียงกันในลักษณะแม่ข่าย-เครือข่าย และยกระดับสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
จัดการน ้าชุมชน 

การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวเป็นการสร้างภาพอุดมคติ (ideal type) เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกชุมชนแต่ละคน
ล้วนเป็นปัจเจกที่มีความต้องการขั นพื นฐาน แต่อย่างไรก็ดี การใช้การศึกษาเพื่อสร้างทุนสังคมใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชนทั งหมด ซึ่งประกอบด้วยผู้น้าชุมชน 
สมาชิกชุมชน และเยาวชน ผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน (bridging social capital) เพื่อให้
การด้าเนินกิจกรรมในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนเกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนั นการจัดการศึกษา
เพื่อผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน (bridging social capital) จึงจ้าเป็นต้องครอบคลุมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในชุมชน 3 กลุ่ม คือ  

1) ผู้น้าชุมชน ผู้น้าชุมชนอาจมีการรวมตัวกันภายในองค์กรของแต่ละชุมชน เช่น องค์การ
บริหารส่วนต้าบล หรือคณะกรรมการน ้าชุมชนอยู่แล้ว การจัดการศึกษาส้าหรับสมาชิก
ชุมชนกลุ่มนี จึงควรเป็นการสร้างพลังอ้านาจในการก้าหนดทิศทาง การพัฒนาของชุมชน  

2) สมาชิกชุมชนทั งผู้ใหญ่และเยาวชน สมาชิกชุมชนกลุ่มนี มักมีการรวมตัวกันอยู่แล้วใน
ลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และวิสาหกิจชุมชน โดยสมาชิกชุมชนกลุ่มนี มักมี
ภาระหน้าที่ของตนเอง การจัดการศึกษาจึงควรให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินกิจกรรมของชุมชน  

3) เยาวชน ซึ่งอาจยังไม่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัย
พิบัติซ ้าซ้อน เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนซึ่งรวมตัวภายใต้สถานศึกษาของชุมชนห่างไกลจาก
ความเป็นชุมชน จึงควรมีการจัดการศึกษาในลักษณะการบรรยาย เพื่อเน้นให้เยาวชนเกิด
ความตระหนักในศักยภาพของทุนชุมชนมากขึ น  

จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 ลักษณะดังกล่าว การศึกษาจึงสามารถเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในระดับชุมชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้น้าชุมชน สมาชิกชุมชนและ
เยาวชน เพื่อให้เกิดพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนภายในชุมชนนั น นอกจากนี การศึกษายังสามารถ
เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและประเทศ ( linking social capital) ได้ 
เพื่อให้การด้าเนินงานที่ประสบความส้าเร็จแล้วของชุมชนสามารถขยายผลได้ในระดับมหภาค ภายใต้
การด้าเนินงานโครงการสร้างแม่ข่าย การจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร เมื่อชุมชนด้าเนินงานประสบความส้าเร็จในระดับ
หนึ่งแล้ว จะมีการบันทึกผลการด้าเนินงานโครงการผ่านระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น หรือ (local 
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content management system:  LCMS) ในระบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั งเห็นพัฒนาการการด้าเนินงานของชุมชนซึ่งการประเมินผลในลักษณะ
ดังกล่าวเอื อต่อการพัฒนาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนและประเทศ (linking social capital) กับผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติ ทั งในภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม ภาคสื่อ และภาควิชาการได้ เพื่อการขับเคลื่อนการด้าเนินงานของโครงการในด้านต่างๆ
รวมทั งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อถ่ายทอด
บทเรียนในลักษณะแม่ข่ายเครือข่ายได้ ท้าให้เกิดโครงข่ายการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนว
พระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะโครงข่ายระดับภูมิภาค และหากชุมชนประสบ
ความส้าเร็จในการเป็นแม่แบบในการจัดการทรัพยากรน ้าแก่สาธารณะ ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบใน
การถ่ายทอดแนวทางการจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน จากหลักการข้างต้น แนวทางการจัด
การศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็นเครื่องมือที่
ส้าคัญในการพัฒนาทุนสังคมในด้านการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน 
3 ระดับ  

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย   

- เนื่องจากงานวิจัยชิ นนี ให้ความส้าคัญกับการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนในเขตพื นที่ปลายน ้าลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยาจึงอาจมีข้อจ้ากัดในด้านการน้าไปใช้ในพื นที่ต้นน ้าและพื นที่กลางน ้าได้ จึงควรมี
งานวิจัยศึกษาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาศักยภาพของทุนชุมชนในพื นที่ต้นน ้าและพื นที่กลางน ้าในการรับมือ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน  

- ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน งานวิจัยฉบับ
นี ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานภายใต้โครงการสร้างแม่ข่าย การจัดการทรัพยากรน ้าชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตรองก์การมหาชนเท่านั น 
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของรัฐซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการจัดการทรัพยากรน ้า 
ได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั ง
บทบาทขององค์การส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

- ในการน้าเสนอแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในการ งานวิจัยชินนี ให้ความส้าคัญกับการศึกษาในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาทุน
ทางสังคมเท่านั น จึงควรมีการศึกษาบทบาทของการศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมผ่านทฤษฎีสังคมอื่นๆ เช่น 



 
 

 

167 

ทฤษฎีการโครงสร้าง (structuration) ซึ่งน้าไปสู่ทฤษฎีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management) ของอูริก เบ็ก (Ulrich Beck) หรือทฤษฎีอื่นๆ  

3.2 ข้อเสนอแนะด้านการน าไปใช ้

ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียให้เกิดศักยภาพสูงสุดมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี : 

(1) คน ประกอบด้วย  
(1.1) ผู้น้าชุมชน ผู้น้าชุมชนหมายถึงสมาชิกชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนา สืบเนื่องจาก

โครงการต่างๆทั งจากชุมชนเองและจากภาครัฐ ผู้น้าชุมชนในส่วนนี จึงหมายรวมถึงสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล และก้านัน และผู้ใหญ่บ้าน  

(1.2) สมาชิกชุมชน สมาชิกชุมชนหมายถึงผู้ใหญ่และเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนและมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสมาชิกภายในชุมชน สมาชิกชุมชนเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรม
ต่างๆเนื่องจากเป็นแรงงานของชุมชน สมาชิกชุมชนมักมีการรวมตัวกันในลักษณะกลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชน 

(1.3) เยาวชน เยาวชนหมายถึงสมาชิกชุมชนที่ยังอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาขั นพื นฐาน 
เยาวชนจึงมีการรวมตัวกันอยู่แล้วในสถาบันการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อรับการปลูกฝังจากรัฐและจาก
ชุมชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้น้าชุมชนจึงควรร่วมมือกับสถานศึกษาในการปลูกฝังให้เยาวชนเกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาต่างๆในชุมชน ซึ่งหากเยาวชนเกิดความตระหนักแล้วจะท้าให้
ชุมชนมีสมาชิกที่เข้มแข็งมากขึ น  

(2) ทุน ประกอบด้วย  
(2.1) ทุนภายภาพที่ปรากฏในชุมชนในลักษณะการจัดการทรัพยากรน ้าเป็นทุนที่ส่งผลต่อ

การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุด ทั งในด้านการป้องกันและการบรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อน ทั งนี 
เนื่องจากหากชุมชนมีลักษณะการจัดการทรัพยากรน ้าที่ดี ชุมชนดังกล่าวก็จะเป็นชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน (sustainable water resource management) ที่ให้ความส้าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ จากการวิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนด้านการจัดการ
ทรัพยากรน ้า ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนพบว่าทั งสามชุมชนล้วนมีการน้าหลักการจัดการทรัพยากร
น ้าอย่างยิ่งยืนไปปรับใช้ในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในสองลักษณะดังนี   

(2.2) ทุนมนุษย์ จากการศึกษาพบว่าทุนมนุษย์เป็นทุนที่ส่งผลต่อการป้องกันความเสียหาย
จากภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุด ทั งนี เนื่องจากมนุษย์มีการปรับตัวแล้วปรับวิถีของตนเองให้เขากับ
สถานการณ์ต่างๆ ทั งในด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือเกษตรแบบมีภูมิคุ้มกัน (resilient agriculture) ซึ่ง
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ให้ความส้าคัญกับการพร้อมรับและฟื้นกลับได้ในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร โดยหลักการ
เกษตรแบบมีภูมิคุ้มกันให้ความส้าคัญระหว่างการจัดการพื นที่บ้านเรือน น ้า และพื นที่การเกษตร โดย
พื นที่การเกษตรควรเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักการเกษตรแบบประณีตมากกว่า
การเกษตรเชิงเดี่ยว ทั งนี เนื่องจากการเกษตรเชิงเดี่ยวหรือการปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื นที่หนึ่งๆอา
จะท้าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลิตผลทางการเกษตรและภาวะภัย
พิบัติได้ง่าย ดังนั นการปลูกพืชผสมผสานจึงเป็นการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรให้เกษตรกรมีรายได้
ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง ทั งในระบบสวน นา และไร่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(2.3) ทุนสังคม เป็นทุนชุมชนที่ส่งผลต่อรูปแบบการรับมือภัยพิบัติมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนมีภูมิคุ้มกัน (resilient community) ซึ่งเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง
แล้วจะท้าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและความรู้เกี่ยวกับการเกษตรได้อย่างเป็นระบบและ
มีส่วนร่วม 

(3) เทคนิค ประกอบด้วย  
การจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมื่อชุมชน

ตระหนักถึงศักยภาพทุนชุมชนแล้วผ่านการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแล้ว ชุมชนสามารถด้าเนินการต่างๆ  ได้แก่ 1) การปรับโครงสร้างพื นฐาน 2) นวัตกรรม
ชุมชน และ 3) ระบบสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนได้ 

(4) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
(4.1) การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียภายในชุมชน ได้แก่ 

ผู้น้าชุมชน สมาชิกชุมชน และเยาวชน เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการสร้างพลังอ้านาจ การมีส่วนร่วม 
และความตระหนักในความเป็นชุมชน โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ได้ปรับสถานะของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นคณะกรรมการน ้าชุมชน 

(4.2)การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ
คณะกรรมการน ้าชุมชนสามารถน้าไปสู่การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกชุมชนในการ
สนับสนุนความรู้ความเชี่ยวชาญและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ท้าให้ชุมชนเกิดระบบ
การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะปฏิทินการจัดการทรัพยากรน ้าและกิจกรรม
การเกษตร 

โดยมีลักษณะดังแผนภาพ 
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ผลส าเร็จ 

การป้องกันภัยพิบัติซ ้าซ้อน การบรรเทาภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
 

 

3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

- เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุดคือกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจ้าเป็นต้องรับผิดชอบสาธารณภัยทั งหมด นอกเหนือจาก
ภัยน ้าท่วมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงท้าให้หน่วยงานดังกล่าวมีภาระงานมาก จึงควรมี
การยกระดับหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถ
เกิดขึ นได้จากความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ส้านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่ าง

 
 
           

คน ประกอบด้วย  
- ผู้น้าชุมชน 
- สมาชิกชุมชน 
- เยาวชน 

การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียในระดับชุมชน 
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียในระดับชาติ 

ทุน ประกอบด้วย  
- ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
- การจัดการทรัพยากรน ้า 
- เครือข่ายชุมชน 
 

เทคนิค ประกอบด้วย  
การจัดการทรัพยากรน ้า
ตามแนวพระราชด้าริ
ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ ผ่านกลไกการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยแล้ว ผ่านการน้าหลักการของ
กรอบการด้าเนินงานเฮียวโกะและกรอบการด้าเนินงานเซนไดมาปรับใช้ ในการนี หากคณะรัฐมนตรี
มองเห็นความส้าคัญของการรับมือภัยพิบัติจะท้าให้การยกระดับหน่วยงานสามารถกระท้าการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- ควรสนับสนุนให้มีคณะกรรมการน ้าชุมชนในระดับลุ่มน ้า ทั งในต้นน ้า กลางน ้า และปลาย
น ้า ทั งนี เนื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของแต่ละลุ่มน ้าล้วนมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจน้าไปสู่ปัญหาภัยพิบัติที่แตกต่างกัน และแนวทางการรับมือภัยพิบัติที่แตกต่างกันด้วย โดย
คณะกรรมการลุ่มน ้าควรมีความเป็นอิสระจากกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้านาจหน้าที่ของกรม
ชลประทาน  

- ควรมีการสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการน ้าชุมชนมากขึ น ทั งนี เนื่ องจาก
คณะกรรมการน ้าชุมชนเป็นกลไกที่ส้าคัญที่สุดที่สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างพลังอ้านาจภายใน
ชุมชน การมีส่วนร่วมภายในชุมชน และการสร้างความตระหนักภายในชุมชนให้เห็นความส้าคัญของ
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนได ้
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อน 2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน และ 3) น้าเสนอ
แนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

การสัมภาษณ์ในโอกาสนี เป็นการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3) น้าเสนอแนวทาง
การศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีเป้าหมาย 1) 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ของแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และ 2) เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานตามแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในครั งนี  
 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี  
ส่วนที่ 1  (ร่าง) แนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณศ์ักยภาพทุนชุมชนและการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

 

ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณแ์นวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน
ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
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ส่วนที่ 1 
(ร่าง) 

แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมอืภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและการวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนใน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบึงช้าอ้อ จ.
ปทุมธานี ชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม และชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทาง
การศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี : 

1) เนื อหาสาระ (educational content) 

2) รูปแบบการจัดการเรียนรู ้(educational process) 

3) การขยายผลความส้าเร็จ (educational taxonomy) 

โดยมีรายละเอียดดังนี : 

1. เนื้อหาสาระ 
ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนต้องมีความรู้และทักษะใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ภัยพิบัติซ ้าซ้อน ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน และระบบสนับสนุนการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

1.1 ภยัพิบัติซ้ าซ้อน 
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน (recurring disaster) หมายถึง ภัยพิบัติที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล 

ภัยพิบัติซ ้าซ้อนเป็นภัยพิบัติที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยจะเกิดขึ นซ ้าในพื นที่เดียวกันทุกๆ 1 ปี โดย
แม้ว่ามนุษย์จะมีศักยภาพในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 
แต่ประชากรจ้านวนมากยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซ ้าซ้อนจ้านวนมากเนื่องจากขยายตัวของ
ประชากรและการตั งถิ่นฐานในพื นที่ที่ไม่เหมาะสม  

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยน ้าท่วมที่ เกิดขึ นเฉพาะในฤดูฝน (ระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) โดยภัยน ้าท่วมซ ้าซ้อนในแต่ละปีเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี : 

1) อัตราการไหลของน ้าสูงขึ น: เมื่อหน่วยงานภาครัฐระบายน ้าออกจากแหล่งน ้าขนาดใหญ่ใน
ปริมาณมาก จะท้าให้น ้าไหลเร็วขึ นจนเกิดภาวะวิกฤต (น ้าไหลเร็วกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
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ซึ่งหากน ้าไหลเร็วกว่า 556 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจท้าให้เกิดภาวะน ้าท่วมในบริเวณลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยาตอนล่างได ้

2) ภาวะน ้าล้นตลิ่ง: หากพื นที่มีศักยภาพในการรับน ้าต่้ากว่าปริมาณน ้าที่ไหลผ่านพื นที่ จะท้า
ให้ระดับน ้าในคลองมีความสูงกว่าพื นถนน จะท้าให้น ้าล้นตลิ่งจนท่วมพื นที่ชุมชนได้ โดยภาวะดังกล่าว
เกิดขึ นจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) คูคลองมีความตื นเขินจากการทับถมของเลนที่พัดพามาตามน ้า และ 
2) สิ่งกีดขวางทางน ้า เช่น ขยะ ผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ท้าให้น ้าระบายออกจากพื นที่ได้ช้าลง 
ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐยังคงระบายน ้าออกจากแหล่งน ้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง 

โดยเมื่อภัยน ้าท่วมซ ้าซ้อนเกิดขึ น จะท้าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ดังนี : 

 1) ภาวะน ้าเสีย: หากภาวะน ้าล้นตลิ่งเกิดขึ นในชุมชนที่ประสบปัญหาภาวะน ้าเสีย จะท้าให้น ้า
ที่เอ่อล้นตลิ่งออกมาเป็นน ้าเสียด้วย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของชุมชนภายใต้ภาวะภัยพิบัติ 

 2) ภาวะถนนทรุด: เมื่อภาวะน ้าล้นตลิ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว ชุมชนยังคงต้องรักษาระดับน ้าให้
เหมาะสม หากน ้าที่พยุงตลิ่งลดตัวลงอย่างรวดเร็วจะท้าให้เกิดภาวะดินสไลด์ตัวลง ท้าให้เกิดภาวะ
ถนนทรุดและเป็นอันตรายได ้

1.2 ทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
 แต่ละชุมชนล้วนมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับมือภัยพิบัติในชุมชน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ

การเกษตร การจัดการทรัพยากรน ้า และเครือข่ายชุมชน 
 1) การจัดการทรัพยากรน ้า: การจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนที่ดีควรเชื่อมโยงกับการ
จัดการทรัพยากรน ้าโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานในระดับท้องถิ่นควรขุดลอกคูคลองและก้าจัด
สิ่งกีดขวางทางน ้าอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้สามารถส่งน ้าและระบายน ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
นอกจากนี  หน่วยงานในระดับท้องถิ่นควรปรับปรุงคุณภาพน ้าให้ดีอยู่เสมอเพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาวะ
ของชุมชนภายใต้ภาวะภัยพิบัติ 
 2) ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร : การเกษตรที่ เหมาะสมในการป้องกันภัยพิบัติควรเป็น
การเกษตรที่มีพื นที่ในการกักเก็บน ้า เช่น ร่องสวน ล้าประโดง หรือนา จะท้าให้ชุมชนสามารถเป็นแก้ม
ลิงรับน ้าได้เมื่อเกิดภาวะน ้าท่วม ท้าให้ชุมชนมีศักยภาพในการรับน ้าสูงขึ น นอกจากนี  เมื่อภาวะน ้า
ท่วมได้ผ่านพ้นไปแล้ว ชุมชนยังสามารถระบายน ้าออกจากพื นที่การเกษตรได้เพื่อรักษาระดับน ้าใน
คลองที่มีถนนผ่านเพ่ือบรรเทาภาวะถนนทรุดที่อาจเกิดขึ นได ้
 3) เครือข่ายชุมชน: ชุมชนที่เข้มแข็งควรมีผู้น้าชุมชนที่เด็ดขาดในการจัดการทรัพยากรน ้า 
โดยอาจมีการแบ่งเขตพื นที่ในการรับน ้าและหมุนเวียนน ้าเพื่อการเกษตร หากผู้น้าชุมชนไม่มีความ
เด็ดขาดในการจัดการทรัพยากรน ้า อาจท้าให้สมาชิกชุมชนเร่งระบายน ้าออกจากพื นที่การเกษตร ท้า
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ให้ปัญหาน ้าท่วมทวีความรุนแรงขึ นไปอีก นอกจากนี  ชุมชนควรมีระบบอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้า
ระวังระดับน ้าเพื่อก้าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั งแจ้งเตือนสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ น 
เช่น น ้าล้นตลิ่ง ถนนทรุด เป็นต้น 

1.3 ระบบการรับมือภัยพิบัตซิ้ าซ้อน 
 เพื่อให้การรับมือภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ชุมชนจึงจ้าเป็นต้องมีระบบการรับมือภัย

พิบัติซ ้าซ้อนซึ่งเกิดขึ นจากการจัดการทรัพยากรน ้าตามแนวพระราชด้าริด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย: 

1) การปรับโครงสร้างพื นฐาน ได้แก:่ 
1.1) การติดตั งที่วัดระดับน ้าเพ่ือการเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า 
1.2) การบ้ารุงรักษาประตูน ้าเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
1.3) การขุดลอกคูคลองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรับน ้าในแต่ละพื นที่ 

2) นวัตกรรมชุมชน ได้แก:่ 
1.1) เรือดูดเลน: เรือดูดเลนจะช่วยให้ชุมชนมีศักยภาพในการรับน ้าในพื นที่การเกษตรเพ่ิม

มากขึ น โดยเรือขุดเลนจะดูดเลนขึ นมาจากก้นร่องสวน ท้าให้ร่องสวนมีความลึกขึ น โดยเลนที่ขุดได้
จากร่องสวนจะสามารถน้าไปเป็นปุ๋ยเพื่อบ้ารุงพืชได ้

1.2) โป๊ะไม้ไผ่เก็บขยะ: แพเก็บขยะเป็นแพไม้ไผ่ที่เปิดรับขยะที่ลอยมาตามน ้า ท้าให้ขยะ
รวมกันเป็นกลุ่มและสามารถจัดเก็บได้ง่ายและไม่กีดขวางทางน ้า 

1.3) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย: ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เช่น จุลินทรีย์ อีเอ็มบอล และกังหันน ้า จะ
ช่วยให้แหล่งน ้ามีออกซิเจนหรือมีการหมุนเวียนมากขึ น ท้าให้น ้าไม่เน่าเสีย 

1.4) การแปรรูปผักตบชวา : ชุมชนสามารถแปรรูปผักตบชวาที่กีดขวางทางน ้าโดย
ผักตบชวาแห้งสับมาผสมกับหน้าดินนาบด ขุยมะพร้าว และขี เถ้าแกลบเพื่อน้าไปจ้าหน่าย 

1.5) การปลูกพืชริมตลิ่ง: ชุมชนสามารถปลูกพืชที่มีรากแข็งแรง เช่น ปาล์มน ้ามัน บริเวณ
ริมตลิ่งเพ่ือให้รากพยุงตลิ่งไว้ไม่ให้ทรุดเมื่อระดับน ้ามีการเปลี่ยนแปลง 

1.6) แพปลูกพืชลอยน ้า : ชุมชนสามารถปลูกพืชล้มลุกบนแพไม้ไผ่ได้หากน ้าท่วมมี
ระยะเวลายาวนาน 

3) ระบบสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ได้แก:่ 
1.1) ปฏิทินกิจกรรมการเกษตร: ปฏิทินดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรวางแผนพืชที่จะปลูก

ให้เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลโดยสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรน ้าของกรมชลประทาน 
1.2) ปฏิทินการจัดการทรัพยากรน ้า: เมื่อระดับน ้าในคลองชลประทานมีการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละฤดูกาล คณะกรรมการน ้าชุมชนจะสามารถควบคุมระดับน ้าให้เหมาะสมได้ผ่านการหมุนเวียน
น ้าในแต่ละพื นทีเ่พื่อป้องกันภาวะน ้าท่วมน ้าแล้ง 
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1.3) จุดรวมพลและบัญชีของบริจาค: เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ ชุมชนควรมีจุดรวมพลเพื่อ
หารือแนวทางการรับมือภัยพิบัติ รวมทั งควรมีการจัดท้าบัญชีของบริจาคเพื่อแบ่งปันสิ่งของอย่างเป็น
ธรรม 

1.4) ระบบอาสาสมัคร: เมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ ชุมชนควรมีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยพิบัติ แบ่งปันของบริจาค ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รวมทั งให้ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชนใน
ด้านต่างๆ 

 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

แต่ละชุมชนประกอบด้วยสมาชิก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมการน ้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
เยาวชน การจัดการศึกษาชุมชนตามเนื อหาสาระข้างต้นจึงควรมีลักษณะแตกต่างกันตาม
กลุ่มเป้าหมายโดยมีรายละเอียด ดังนี : 

2.1 การเรียนรู้ของผู้ใหญ ่
 จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการน ้าชุมชน (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
ศาลาดิน คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชน คลอง 8 คลอง 9 คลอง 10 และวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน ้าคลองลัดมะยม) เป็นเครือข่ายผู้น้าชุมชนที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติ
ซ ้าซ้อนมากที่สุด ทั งนี เนื่องจากคณะกรรมการน ้าชุมชนมีอ้านาจ ความชอบธรรม และความจ้าเป็นใน
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
 การจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ให้แก่คณะกรรมการน ้าชุมชนจึงควรเป็นการสร้างพลังอ้านาจ 
(empowerment) ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการน ้าชุมชนเกิดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และพันธกิจในการจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีการน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปรับ
โครงสร้างน ้า สร้างนวัตกรรมชุมชน และจัดระบบการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม  

2.2 กิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน 
 จากการศึกษาพบว่า สมาชิกชุมชนทั งผู้ใหญ่และเยาวชนล้วนที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติ

ซ ้าซ้อน แต่อย่างไรก็ดี สมาชิกชุมชนเหล่านี อาจไม่มีอ้านาจ ความชอบธรรม หรือความจ้าเป็นในการ
รับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนโดยตรง จึงท้าให้สมาชิกชุมชนบางส่วนไม่เข้าร่วมในโครงการของคณะกรรมการ
น ้าชุมชน 

 การจัดกิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชนจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้ นให้
สมาชิกมีส่วนร่วม (participation) ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน การกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมอาจ
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เริ่มต้นจากการสานเสวนาภายในชุมชนเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและเข้าร่วมในโครงการที่
คณะกรรมการน ้าชุมชนจัดไว้  

2.3 การศึกษาส าหรับเยาวชน 
จากการศึกษาพบว่า เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนอย่างมาก แต่

เยาวชนอาจไม่ตระหนักถึงความส้าคัญของการน้าทุนชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรน ้า ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร และเครือข่ายชุมชนมาใช้ในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน จึงท้าให้เยาวชนไม่เข้าร่วม
ในโครงการต่างๆ ของชุมชน 

การจัดการศึกษาส้าหรับเยาวชนจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก 
(awareness) ในความส้าคัญของทุนชุมชน ซึ่งการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักอาจเริ่มต้น
จากการบรรยายในโรงเรียนโดยคณะกรรมการน ้าชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนในด้านอื่นๆ จากนั นจึงเริ่ม
ชักจูงให้เยาวชนเข้าร่วมในโครงการของคณะกรรมการน ้าชุมชน 
  
3. การขยายผลความส าเร็จ 

การจัดการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียควร
ตอบสนองความต้องการใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก ระดับชุมชน และระดับชาติ เพื่อเป็นเครื่อง
ยืนยันว่าการด้าเนินการโครงการประสบผลส้าเร็จอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี : 

3.1 การขยายผลความส าเร็จในระดบัปัจเจก 
 การจัดการศึกษาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนในระดับปัจเจก แต่
อย่างไรก็ดี เนื่องจากความต้องการดังกล่าวมีความหลากหลาย การตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกชุมชนในระดับปัจเจกจึงควรตั งอยู่บนฐานของทุนชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี : 

1) การจัดการทรัพยากรน ้า: สมาชิกชุมชนที่เป็นเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการจัดการทรัพยากรน ้า ดังนั น คณะกรรมการน ้าชุมชนควรมีรูปแบบการจัดการน ้าที่เป็นระบบที่
สอดคล้องกับการส่งน ้าและการระบายน ้าจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั งส่งเสริมให้เกษตรกรมีพื นที่ใน
การกักเก็บน ้าเพ่ือให้มีน ้าใช้ตลอดป ี

2) ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร: วิถีการเกษตรของชุมชนมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่้า และภาวะภัยพิบัติ ดังนั น คณะกรรมการน ้าชุมชนควรส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสาน (mixed agriculture) ทั งในระบบสวน นา และไร่ เพื่อให้กิจกรรมการเกษตรของ
ชุมชนมีความต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยกิจกรรมการเกษตรควรมีความสอดคล้องกับ
สภาพภูมิสังคมของแต่ละชุมชน 



 
 

 

184 

3) เครือข่ายชุมชน: ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีผู้น้า วิสาหกิจชุมชน และเยาวชนที่
เข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั น คณะกรรมการน ้าชุมชน
ควรส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนเหล่านี มีบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั งสนับสนุนการจัดตั ง
เครือข่ายใหม่ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ น 

 3.2 การขยายผลความส าเร็จในระดบัชุมขน 

เมื่อการศึกษาชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนในระดับปัจเจกแล้ว 
คณะกรรมการน ้าชุมชนอาจขยายผลความส้าเร็จไปสู่การตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน ซึ่ง
ปรากฏในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของชุมชน ในการตอบสนองความต้องการในระดับดังกล่าว 
คณะกรรมการน ้าชุมชนอาจเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย: 

1) ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ชุมชนควรใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการก้าหนดแนว
ทางการพัฒนาชุมชน เช่น เทคโนโลยี GPS โทรมาตร และที่วัดระดับน ้า เป็นต้น 

2) ในด้านงบประมาณ ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการด้าเนินโครงการ 
โดยที่มาของงบประมาณอาจมาจากงบประมาณจัดสรร เงินบริจาค หรือการระดมทุนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ 

3.3 การขยายผลความส าเร็จในระดบัชาต ิ
เมื่อชุมชนประสบความส้าเร็จในการตอบสนองความต้องการในระดับปัจเจกและระดับชุมชน 

ชุมชนจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี : 
1) ชุมชนควรบันทึกผลการด้าเนินโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามติดตามความคืบหน้า

ของโครงการและอัพเดตระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น (Local Content Management System: 
LCMS) ในระบบออนไลน์เพ่ือส้ารวจว่าโครงการใดบ้างในระดับชุมชนที่ควรด้าเนินการต่อในปีถัดไป 

2) ชุมชนควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในลักษณะแม่ข่าย -
เครือข่าย ชุมชนเครือข่าย หมายถึง ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจใน
การจัดการทรัพยากรน ้าแล้ว ในขณะที่ชุมชนแม่ข่าย หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการใช้ทุนชุมชน
เพื่อรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนและเกิดผลส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยชุมชนแม่ข่ายสามารถขยายผล
ความส้าเร็จของชุมชนไปสู่ชุมชนเครอืข่ายได ้

3) ชุมชนที่ประสบความส้าเร็จควรเป็นแม่แบบในการจัดการทรัพยากรน ้าแก่สาธารณะ โดย
จัดตั งในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน โดยจัดสรรพื นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ท่องเที่ยว โดยเน้นให้ผู้เข้าชมเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน้าแนวคิดที่ได้
จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของตน 
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ส่วนที่ 2 
แบบสัมภาษณ์ 

ศักยภาพทุนชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ้ าซ้อน 

 
1. หน่วยงานของท่านใหค้วามหมายแนวคิดดังกล่าวอย่างไร? 

- การจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน (sustainable water resource management) 
- การเกษตรยัง่ยืน (resilient agriculture) 
- ชุมชนภูมิคุ้มกัน (resilient community) 

2. หน่วยงานของท่านมีแนวทางการส่งเสริมการรบัมือภัยพิบัติซ้ าซ้อนในระดับชุมชนอย่างไร? 
- หน่วยงานของท่านสนับสนุนการจัดตั งคณะกรรมการในระดับชุมชนหรือไม่? 
- โครงการใดบ้างในหน่วยงานของท่านที่สอดคล้องกับการรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชน? 
- ผลผลิตที่ส้าคัญของโครงการดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร? 

3. หน่วยงานของท่านมีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของชมุชนอย่างไร? 
- หน่วยงานของท่านให้ความรู้แก่ชุมชนผ่านกระบวนการใดเป็นส้าคัญ? 
- หน่วยงานของท่านให้สามารถให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการน ้าชุมชนได้อย่างไรบ้าง? 
- หน่วยงานของท่านให้สามารถพัฒนาทักษะแก่คณะกรรมการน ้าชุมชนได้อย่างไรบ้าง? 
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ส่วนที่ 3 
แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมอืภัยพิบัติซ้ าซ้อน 
ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ศักยภาพของทุนชุมชนในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 2) 
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน และ 3) น้าเสนอแนวทาง
การศึกษาชุมชนเพ่ือการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนผ่านการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้ข้อมูล 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูล 

 1. ต้าแหน่ง……………………………………………………………………………………… 

 2. หน่วยงาน………………………………………………………………………………….... 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรบัมือภัยพิบัติซ้ าซ้อนผ่านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. เนื้อหาสาระ 

1.1 ภัยพิบัติซ้ าซ้อน (ภัยน้ าท่วม)  

1.1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าภัยพิบัติซ ้าซ้อน (ภัยน ้าท่วม) เกิดขึ นจากอัตราการไหลของน ้า
สูงขึ น ท้าให้เกิดภาวะน ้าล้นตลิ่ง 

1.1.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าภัยพิบัติซ ้าซ้อน (ภัยน ้าท่วม) อาจก่อให้เกิดภาวะถนนทรุดและ
ปัญหาด้านสุขภาวะได้ 

1.2 ทุนชุมชนในการรับมือภัยพบิัติซ้ าซ้อน 

1.2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนควรเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั งมีการขุดลอกคูคลอง ก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า และปรับปรุงคุณภาพน ้า
อย่างสม่้าเสมอ 

1.2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าเกษตรกรควรมีพื นที่ในการกักเก็บน ้าในพื นที่การเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการรับน ้าของชุมชน 
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1.2.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนที่เข้มแข็งควรมีผู้น้าที่เด็ดขาด ระบบอาสาสมัคร และ
เครือข่ายเฝ้าระวังภัย 

1.3 ระบบการรับมอืภัยพิบัติซ้ าซอ้น 

1.3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการปรับโครงสร้างพื นฐานในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน 
ประกอบด้วย การติดตั งที่วัดระดับน ้า การบ้ารุงรักษาประตูน ้า และการขุดลอกคูคลอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับน ้าในแต่ละพื นที่ 

1.3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่านวัตกรรมชุมชนที่ส่ งเสริมการรับมือภัยพิบัติซ ้ าซ้อน 
ประกอบด้วย เรือดูดเลน โป๊ะไม้ไผ่เก็บขยะ ระบบบ้าบัดน ้าเสีย การแปรรูปผักตบชวา 
การปลูกพืชริมตลิ่ง และแพปลูกพืชลอยน ้า 

1.3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าระบบสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน ประกอบด้วย ปฏิทิน
กิจกรรมการเกษตร ปฏิทินการจัดการทรัพยากรน ้า จุดรวมพลและบัญชีของบริจาค 
และระบบอาสาสมัคร 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.1 การเรียนรู้ของผู้ใหญ ่

2.1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าคณะกรรมการน ้าชุมชนเป็นเครือข่ายผู้น้าชุมชนที่มีบทบาทใน
การรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อนมากที่สุด 

2.1.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการศึกษาควรสร้างพลังอ้านาจ (empowerment) แก่
คณะกรรมการน ้าชุมชน 

2.1.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ากระบวนการประชุมกลุ่มสามารถท้าให้คณะกรรมการน ้าชุมชน
เกิดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจในการจัดการทรัพยากรน ้า 

2.2 กิจกรรมเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้หญ่และเยาวชน 

2.2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสมาชิกชุมชนทั งผู้ใหญ่และเยาวชนล้วนที่มีบทบาทในการรับมือ
ภัยพิบัติซ ้าซ้อน 

2.2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการศึกษาควรกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วม (participation) ใน
โครงการของชุมชน 

2.2.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการจัดเวทีเสวนาภายในชุมชนจะท้าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ
และเข้าร่วมในโครงการที่คณะกรรมการน ้าชุมชนจัดไว ้
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2.3. การศึกษาส าหรับเยาวชน 

2.3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าเยาวชนมีบทบาทในการรับมือภัยพิบัติซ ้าซ้อน แต่เยาวชนอาจ
ไม่ตระหนักถึงความส้าคัญของการน้าทุนชุมชนมาใช ้

2.3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการศึกษาควรกระตุ้นให้ เยาวชนเกิดความตระหนัก 
(awareness) ในศักยภาพของทุนชุมชน 

2.3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการบรรยายในโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์โครงการใน
โรงเรียนจะช่วยให้เยาวชนเกิดความตระหนักในศักยภาพของทุนชุมชน 

3. การขยายผลความส าเร็จ 
3.1 การขยายผลความส าเร็จในระดับปัจเจก 

3.1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าคณะกรรมการน ้าชุมชนควรมีรูปแบบการจัดการน ้าที่เป็นระบบ
ที่สอดคล้องกับการส่งน ้าและการระบายน ้าจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั งส่งเสริมให้
เกษตรกรมีพื นที่ในการกักเก็บน ้าเพื่อให้มีน ้าใช้ตลอดป ี

3.1.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าคณะกรรมการน ้าชุมชนควรส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
(mixed agriculture) ทั งในระบบสวน นา และไร่ เพื่อให้กิจกรรมการเกษตรของ
ชุมชนมีความต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยกิจกรรมการเกษตรควรมี
ความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละชุมชน 

3.1.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าคณะกรรมการน ้าชุมชนควรส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนมีบทบาท
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั งสนับสนุนการจัดตั งเครือข่ายใหม่ๆ ที่สอดรับกับความ
ต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ น 

3.2 การขยายผลความส าเร็จในระดับชุมขน 

3.2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนควรใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการก้าหนดแนว
ทางการพัฒนาชุมชน เช่น เทคโนโลยี GPS โทรมาตร และที่วัดระดับน ้า เป็นต้น 

3.2.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการด้าเนิน
โครงการ โดยที่มาของงบประมาณอาจมาจากงบประมาณจัดสรร เงินบริจาค หรือการ
ระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ 

3.3 การขยายผลความส าเร็จในระดับชาต ิ
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3.3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนควรบันทึกผลการด้าเนินโครงการผ่านระบบการจัดการ
ความรู้ท้องถิ่น (Local Content Management System: LCMS) ในระบบออนไลน ์

3.3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันในลักษณะแม่ข่าย-เครือข่าย 

3.3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนที่ประสบความส้าเร็จควรเป็นแม่แบบในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าแก่สาธารณะ โดยจัดตั งในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน ้าชุมชน 
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ผู้วิจัยส้าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) โดยปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และสิทธิขั นพื นฐานของประชาชนในปี พ.ศ.2554 รวมทั งคณะอนุ
กรรมาธิการพัฒนา ตรวจสอบ เศรษฐกิจ ผู้บริโภค ความเป็นอยู่ ความเป็นธรรมของประชาชน 
(2011-2014) 

และคณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการพลังงานและเรื่องประชาชน 
การเมือง เพื่อความเป็นธรรมในปี พ.ศ.2554-2557 จากนั นจึงได้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาในปี พ.ศ.2557 
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