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          ประเทศไทยมีปริมาณน้ํามาก ไมไดขาดแคลนอยางที่
เขาใจ แตเราขาดการบริหารจัดการที่ดีพอ ทําใหเกิดภาวะน้ํา
ทวมสรางความเดือดรอนในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง   

 การจัดการน้ําไมไดมีสูตรสําเรจ็เพียงสูตรเดียว ขึ้นอยู
กับปริมาณน้ํา พื้นท่ี  ปญหาอุปสรรคตางๆ การจัดการที่ยาก

กวาการจัดการน้ําก็คือ “คน” 

          ที่ สํ าคัญ ท่ีสุด  คือ การมีจิตสํานึกของคนที่ตอง

มองเห็นรวมกันวา “น้ํา” เปนทรัพยากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
บนโลกใบนี้  ดังนั้นจึงควรที่จะทําใหการจัดการน้ํามีความ
ย่ังยืน 

ดร.รอยล  จิตรดอน  
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน 
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คํานํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  รวมกับสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ(วช.) โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําชุมชน 

และมีแนวคิดที่จะดําเนินการใหเปนรูปธรรมโดยจะรวมกับหลาย

หนวยงานในจังหวัดที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําไดแก  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)  อําเภอทุกแหงในจังหวัดบุรีรัมย   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย(ทสจ.) หนวย

สง เสริมกิจกรรมเคลื่อนที่ ( โครงการพระราชดําริ )   โครงการ

ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมกันดําเนินการจัดตั้ง สถาบัน

บริหารจัดการน้ําชุมชน เพ่ือเปนหนวยประสานงานการทํางาน

รวมกับชุมชน  นอกจากนั้นยังเปนหนวยพี่เลี้ยงดานการบริหาร

จัดการน้ําใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พรอมกับการอบรมให

ความรูแกกลุมบริหารจัดการน้ําในแตละตําบลของจังหวัดบุรีรัมย  

เพ่ือใหกลุมบริหารจัดการน้ําในชุมชนมีความพรอมในการดําเนินการ

บริหารจัดการน้ําซึ่งประกอบดวย การจัดหาน้ํา  การจัดเก็บน้ํา  การ

จัดสรรน้ํา  และการบํารุงรักษาแหลงน้ําพรอมทั้งกํากับดูแลคุณภาพ

น้ําใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยลําดับ 

ดร.เชาวลิต  สิมสวย 
พฤษภาคม  2563 
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ทรัพยากรโลกท่ีมนุษยเราใชรวมกันมีอยูหลายประเภท  

ไดแก  อากาศ(ออกซิเจน)  ดินหรือที่ดิน  น้ํามัน  แกสธรรมชาติ  

แสงอาทิตย   แรธาตุ   สัตวปา  สัตวน้ํ า   ลม  ปาไม   และน้ํา   

ทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิดลวนมีระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่แตกตางกันข้ึนอยูกับวาประเทศนั้นมีกติกาอยางไรใหใคร

เปนเจาของทรัพยากร  ซึ่งบุคคลหรือกลุมคนนั้นก็จะไดสิทธิ์ในการ

วางระบบบริหารจัดการแตปญหาที่ เกิดขึ้นคือไมรูวาใครคือเจา

ทรัพยากรของท่ีแทจริง  ซึ่งในแตละประเทศมักมีวิธีการบริหาร

จัดการทรัพยากรดวยการออกกฎหมายครอบคลุมไวเพื่อใหรัฐ

สามารถเขาไปควบคุมและจัดสรรทรัพยากรไดทุกประเภทซึ่ ง

แบบอยางนี้ถือเปนการปกครองใน “ระบบสังคมนิยมเผด็จการ” อีก

แบบอยางคือรัฐสามารถเขาไปควบคุมไดโดยการออกกฎหมายเชนกัน

แตวากฎหมายนั้นตองผานการมีสวนรวมในทุกระดับอยางถูกตอง  

เราเรียกระบบแบบนี้วา “แบบประชาธิปไตย” ประเทศไทยก็เปนอีก

ประเทศหนึ่งท่ียึดระบบการบริหารแบบประชาธิปไตยในการจัดการ

กับทรัพยากรเกือบทุกประเภท  ทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญ

กับสังคมไทยมาอยางชานาน  แตละทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่

แตกตางกัน  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เรามักไดรับรายงานในทุกปวาประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา  เปน

พ้ืนที่ที่แหงแลงท่ีสุดในประเทศ  ในขณะเดียวกันเม่ือถึงฤดูฝนก็มี

รายงานวาน้ําทวม  เปนตน  จึงมักจะเกิดคําถามวาการบริหารจัดการ

น้ําในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเปนอยางไร  และในอดีตนั้น

บรรพบุรุษทําอะไรกันบาง  มีองคความรูดานนี้มากนอยอยางไร   
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จากการศึกษาพบวาชาวอีสาน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย) มีองคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํามาอยาง

ตอเนื่องและยาวนาน  แตขาดความตอเนื่องจากหลายสาเหตุกลาวคือ  

ไมไดมีการวางแบบแผนการปฏิบัติเพ่ือจัดการน้ํารวมกันไวอยางเปน

ระบบ  หรืออาจเปนเพราะวาไมมีน้ําเพียงพอใหบริหารจัดการจึงทํา

ใหวางระบบไมได  และอาจเกิดจากโรคระบาด(อหิวาตกโรค)จึงทําให

ผูคนอพยพยายถิ่นจากถ่ินฐานเดิม  สงผลใหองคความรูขาดชวงไมถูก

ถายทอดมาสูคนรุนหลัง  อยางไรก็ตามทรัพยากรน้ําในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะที่ไมซับซอนสามารถ

แยกแยะตามลักษณะแหลงกักเก็บน้ําไดดังนี ้

 

 

แหลงน้ําสามารถแบงตามลักษณะการเกิดและการกักเก็บได

หลายลักษณะทั้งแหลงน้ําในบรรยากาศ แหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ํา

ใตดิน ซึ่งสามารถกลาวไดดังนี้  

  

แหลงน้ํา 
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1. แหลงน้ําผิวดิน  เปนน้ําที่ขังอยูบนพื้นผิวโลกสามารถแบงตาม

หลักกลศาสตรได  2 ลักษณะคือ   

 1.1 น้ํานิ่ง(Water Retention)ซึ่งมีลักษณะไมเคลื่อนที่

แตสามารถสูญหาย(lost)ไปตามธรรมชาติได ไดแก น้ําในเขื่อน  น้ํา-

ในอางเก็บน้ํา  น้ําในสระ  น้ําในหนอง  น้ําในบึง  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นํ้าในสระนํ้า 

นํ้าในอางเก็บนํ้า 

นํ้าในหนองนํ้า 

นํ้าในเขื่อน 
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1.2 น้ําไหล(Water flow) เปนน้ําที่มีพฤติกรรมการไหล

ตามแรงดึงดูดของโลก(Gravity) โดยจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ําเสมอ

แหลงน้ําลักษณะดังกลาวไดแก  น้ําในแมน้ํา  น้ําในลําคลอง  น้ําในลํา

ธาร  น้ําในลําหวย  เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้าในแมนํ้า 

นํ้าในลําคลอง 

นํ้าในลําธารนํ้าตก 

นํ้าในลําหวย 
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2. แหลงน้ําฝน  เปนแหลงน้ําสําคัญที่ประชากรทั่วโลกตอง
หาทางจัดการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือในมาสนองตอความ
ตองการของมนุษย  ฝนเกิดจากวัฏจักรของน้ํา ซึ่งน้ําจากผิวน้ําใน
มหาสมุทรระเหยกลายเปนไอ ควบแนนเปนละอองน้ําในอากาศ ซึ่ง
รวมตัวกันเปนเมฆ และในที่สุดกลายเปนฝนตกลงมายังผิวโลกท่ี
มนุษยอาศัยอยู  การมีฝนจะชวยกระจายความชุมชื่นใหแกสิ่งมีชีวิต
พืชพรรณบนผิวโลกไดเจริญงอกงามและกลายเปนลําธาร  น้ําตก  
สงผลใหเกิดความงดงามตามธรรมชาติมากมาย  บางก็เปนที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา  มนุษยไดกักเก็บไวอุปโภคบริโภค  เพ่ือเกษตรกรรม เปน
ตน  แตถาหากฝนไมตกตามฤดูกาลหรือตกนอย  ก็จะสงผลตอ
สิ่งมีชีวิตบนผิวโลกทุกชนิดเชนกัน   

ประเทศไทยมีฝนในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกป  
ยกเวนภาคใตของประเทศท่ีมีฝนตกเกือบตลอดป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพแสดงวงจรการเกิดฝนในธรรมชาต ิ
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3. แหลงน้ําใตดิน  เปนแหลงน้ําท่ีสําคัญอีกแหลงหนึ่งที่ยากจะ

หาคําตอบไดวามีอยูเทาไรและเมื่อไรจะหมด  เราเรียกวาแหลงน้ํานี้

วา “น้ําบาดาล” น้ําที่อยูระดับใตดินซึ่งเกิดจากการไหลของน้ําจาก

รองน้ํา ลําธาร หรือแมน้ําลําคลองที่ไหลไปตามผิวดินผานลงไปยังชอง

โหวในดินหรือรอยแตกในดิน และรูพรุนในดิน ซึ่งอาจลงไปลึกจากผิว

ดินไดหลายรอยเมตร  แหลงน้ําชนิดนี้ไมไดมีอยูใตดินทั่วไปหลายแหง

เจาะลึกลงไปเทาไรก็ไมมีน้ํา  และอีกหลายแหงพบวาน้ําที่ไดกลับเปน

น้ําเค็มซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณพื้นที่ติด

ทะเลของประเทศไทย     

 

 

 

  

    ปจจุบัน(พ.ศ.2563) ชาวบานนิยมขุดเจาะน้ําบาดาลมาใชเพ่ือ

แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําท้ังในพื้นที่เมืองและพ้ืนท่ีเกษตรซึ่ง

กระจายตัวอยูครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย  การเจาะน้ํา

บาดาลในประเทศไทยเปนเรื่องที่ตองควบคุมเนื่องจากปญหาดินทรุด

สรางผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งกอสรางของมนุษยอยาง

ตอเนื่อง  ดังนั้นหากตองการขุดเจาะน้ําบาดาลจะตองขออนุญาตจาก

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกอน 

 

ภาพแสดงการเจาะน้ําบาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
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      การใชน้ํ า ถือเปนสวนหนึ่ งของการบริหารจัดการน้ํา   ซึ่ ง

จําเปนตองมีขอมูลวาภาพรวมมีใชน้ําในกิจกรรมใดบาง  จึงจะทําให

ผูใชน้ํามีความตระหนักในคุณคาของน้ําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ของน้ํา  ปจจุบันการใชน้ํามีอยูหลายเปาหมายสามารถแบงไดดงันี ้    

1. การใชน้ําเพื่อการอปุโภคและบริโภค  

หรือที่เราเรียกกันงายๆวา “น้ํากินน้ําใช” การใชน้ําเพ่ือการ

อุปโภคและบริโภคข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน พ้ืนที่ใน

เขตเมืองจะมีกิจกรรมการใชน้ําอยูหลายรูปแบบไดแก การใชน้ําในที่

พักอาศัยประเภทตางๆ  การซักลาง การลางรถ การรดน้ําตนไม การ

ขับถาย  การทําความสะอาดสถานท่ีตางๆเปนตน  พื้นที่ในเขตชนบท

มีกิจกรรมการใชน้ํา  ไดแก  การใชในครัวเรือน การใชดื่มกิน  การหุง

ตม ใชในสวนครัว  ใชในการเกษตร ใชในการเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว  

แปรรูปอาหารตางๆเปนตน   

 

 

 

 

 

 

การใชน้ําในกิจกรรมตางๆ 

กิจกรรมใชน้ําอปุโภคบริโภค 
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2. การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 

การใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม หมายถึง การใชน้ําเพ่ือการ 

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว การใชน้ําดานนี้มีความสําคัญอยางย่ิงตอระบบ

เศรษฐกิจในประเทศไทย  เพราะคนสวนใหญของประเทศมีรายได

จากภาคเกษตรกรรม เชน ทําสวน  ทํานา  ทําไร  เลี้ยงสัตว เปนตน 

แตการใชน้ําของคนกลุมนี้กลับไมเพียงพอตอความตองการ ในทุกป  

โดยทั่วไปแลวแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรจะมาจากน้ําฝน  เมื่อฝนตกลง

มาจะถูกกักเก็บไวทีแ่หลงน้ําผิวดินทั้งสองประเภทที่ไดกลาวไปแลวใน

เบื้องตน  เชน  แมน้ํา อางเก็บน้ํา ลําธาร หวย หนอง คลอง บึง  

บางสวนจะซึมลงไปกักเก็บไวใตดินเปนน้ําใตดินนอกจากนี้รัฐยังไดมี

การสรางแหลงเก็บกักน้ําทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กเพ่ือกักเก็บไวใช

เพ่ือการเกษตรใหเกิดความตอเนื่อง ในแตละพ้ืนที่ จนปจจุบันก็ยัง

ตองพัฒนาแหลงน้ําใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพราะวาประชากรเพ่ิมขึ้น

ความตองการบริโภคสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นพ้ืนที่เกษตรก็ตองเพิ่มขึ้น

ตาม  จึงสงผลใหตองจัดหาแหลงน้ําเพ่ิมข้ึนตามมาดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การจัดหาน้ําใชน้ํา

เพื่อการเกษตรอยาง

เพียงพอจะทําให เกิด

ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง

เศรษฐกิจของประเทศ 
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3. การใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ หมายถึง สรรพสิ่งองครวมทีป่ระกอบไปดวย ดิน 

ปาไม  สัตวนอยใหญทุกชนิด  อากาศ  แรธาตุ  สิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติ  สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายทุกชนิด  มีการแลกเปลี่ยนสสารแร

ธาตุ และพลังงานกับสิ่งแวดลอม โดยผานหวงโซอาหาร มีลําดับของ

การกินเปนทอดๆ ทําใหเรามีอาหารที่เกิดจากธรรมชาติอยางอุดม

สมบูรณไมหมดสิ้น  และจะมีขึ้นมาใหมทุกป  เชน  มีเห็ดใหเราไดเก็บ

ทุกป  มีปลาใหจับ  มีหนอไม  พืชผักใหไดเก็บ  กบ  เขียด  จิ้งหรีด  

จักจั่น อื่นๆอีกมาก  ทั้งหมดนี้จะตองมีน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศซึ่งมี

ความสําคัญยิ่งอีกดาน เพราะความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา

ยังมีความตองการในการใชน้ําหลอเลี้ยงโดยชวยลดอุณหภูมิและมี

ปริมาณน้ําที่พอดี  จึงทําใหมีตนหญา ปาไม  ตนไม  พืชพรรณตาม

ธรรมชาติเจริญเติบโตข้ึนได  สิ่งเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอชีวิต

มนุษยขอเพียงแคใชน้ําอยางรูคุณคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอนุรักษแหลงน้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศใหอยูรวมกันอยางยาวนาน 
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4. การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมหมายถึง  การใชน้ําในกิจกรรม

การผลิตและการบริการในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภทตั้งแต

อุตสาหกรรมการเกษตรไปจนถึง  อุตสาหกรรมของโรงงานประเภท

ตาง ๆ ซึ่งมีความตองการใชน้ําที่แตกตางกันตามประเภทของโรงงาน

อุตสาหกรรม ดังตารางในภาคผนวก ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในพ้ืนที่ชาน

เมืองหรือเขตอุตสาหกรรมของแตละชุมชนเมือง  หรือเขตนิคม

อุตสาหกรรมที่กําหนดขึ้นในแผนผังการใชประโยชนที่ดินของแตละ

จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 โรงงานอตุสาหกรรมเกษตรที่มีปรากฏใหเห็นอยูในทกุจังหวัด 

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเกิดขึ้นทุกจงัวัดในอนาคต 
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5. การใชน้ําเพื่อการทองเที่ยว 

ความตองการน้ําเพื่อการทองเที่ยวซึ่งถือวาน้ําเปนปจจัย
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของชุมชน  เนื่องจากกอใหเกิดรายไดจาก
การคาและการบริการ  ดังนั้นน้ําจึงทําหนาที่สองดานคือ  น้ําทํา
หนาที่เปนแหลงทองเที่ยวเอง เชน ลําหวย น้ําตก เขื่อน  อางเก็บน้ํา 
เปนตน  และน้ําทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหเกิดกิจกรรมการ
ทองเที่ยว  เชน  น้ําอุปโภค บริโภค  น้ําในสระวายน้ํา  น้ําในคลอง
ตลาดน้ํา  น้ําเพ่ือการผลิตสินคาและการบริการตาง ๆ  เปนตน  ใน
แตละชุมชนจะมีทรัพยากรน้ําที่ทําหนาที่ทั้งสองดานนี้อยูควบคูกัน
เสมอ  หากมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจะ
สงผลใหชุมชนนั้น ๆ มีความตอเนื่องในกิจกรรมรองรับทองเที่ยวได
เปนอยางด ี   

 

 

 

 

  

การใชน้ําเพื่อรองรบักิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ําของชุมชน 
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6. การใชน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

เปนกระบวนการบริหารจัดการน้ําในชุมชนไวสําหรับปองกันและ

บรรเทาปญหาภัยพิบัติตาง ๆ หรือเหตุการณที่คาดไมถึงเกิดข้ึนใน

ชุมชน  เชน  ไฟไหมปา  ไฟไหมบานเรือน  หมอกควันไฟ  ฝุนละออง

(PM.2.5)  บางหมูบานขาดแคลนน้ํา  สัตวไมมีน้ําดื่มกิน  เปนตน  

เหตุการณเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดทุกเม่ือ  ดังนั้นเพ่ือใหมีน้ําใชในการ

ระงับเหตุดังกลาว กลุมบริหารจัดการน้ํา(Actors) จึงควรบริหาร

จัดการน้ําในชุมชนใหเหลือในแหลงน้ําทุกแหง  อยางนอยที่สุดรอยละ 

20 เพ่ือสํารองไวใชระงับเหตุดังกลาวในชวงฤดูแลงของทุกป      

 

 

 

  

การใชน้ําเพื่อปองกันปญหาภัยพิบัติตางๆ เชนภัยแลง ไฟปา หมอกควัน 
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7. การใชน้ําเพื่อการคมนาคมขนสง 

การใชน้ําเพ่ือรองรับกิจกรรมการคมนาคมขนสง  สวนใหญ

กิจกรรมนี้พบในเขตพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ

ไทย  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ลุมน้ําที่มีปริมาณน้ําในลําคลองหรือในแมน้ํา

คอนขางมากตลอดป  ทําใหตองการขนสงสินคาดวยวิธีนี้กันจํานวน

มาก  ประกอบกับการขนสงดวยวิธีนี้สามารถขนไดปริมาณมากซึ่งจะ

ชวยใหประหยัดคาใชจายตอการขนหนึ่งเที่ยวไดมากกวาการขนสง

ทางบก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนการขนสงทราย  

และการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว  เชน  แพรานคา  แพที่พัก  และ

เดินทางโดยเรือบางเล็กนอย  ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการน้ําใหน้ํา

ในแมน้ําใหมีปริมาณที่พอดีตอยูตลอดปก็เปนสิ่งท่ีควรดําเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 การใชน้ําเพื่อรองรบักิจกรรมการคมนาคมขนสงท่ีพบทั่วไป 
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Demand 

การใชประโยชนที่ดิน 
คุณภาพน้ํา 

ความตองการใชน้ําอุปโภค 
ความตองการใชน้ําบริโภค 

ความตองการเพื่อการเกษตร 
ความตองการเพื่ออุตสาหกรรม 

อื่นฯ 

Supply 

ปริมาณน้ํา 
ที่ดิน/ที่ต้ังแหลงน้ํา 
แหลงกักเก็บน้ํา 
พื้นที่จัดเก็บน้ํา 

ระบบกระจายน้ํา 
ระบบสงน้ํา/คลองสงน้ํา 

อื่นฯ 

กลุมบริหาร

จัดการน้ําผิว

ดินระดับ

ตําบล 

 
การสํารวจและจัดเก็บขอมูลแหลงน้ําในชุมชนเปนการ

ดําเนินการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหอยางรอบดาน

เพ่ือการบริหารจัดการน้ําชุมชนใหเกิดความมั่นคงและตอเนื่อง มี

กรอบแนวคิดการจัดเก็บขอมูลดังตอไปนี ้

กรอบแนวคิดการจัดเก็บขอมูล  ประกอบดวยขอมูลดาน

ความตองการใชน้ํา(Demand)  และขอมูลดานปริมาณน้ําที่มีอยู(Supply) 

ซึ่งท้ังสองดานหากมีความสมดุลกันก็จะจะทําใหสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่

นั้นชุมชนนั้นดีขึ้นโดยลําดับ  แตปจจุบัน(พ.ศ. 2563) พบวาความ

ตองการใชน้ํามีมากกวาปริมาณน้ําท่ีมีอยูจึงทําใหเกิดความไมสมดุล

ขึ้น  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศอ่ืนๆตามมา    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการจัดเก็บขอมูลน้ําในชุมชน   

การจัดทําขอมูล 
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การบริหารจัดการน้ําชุมชนจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตอง

จัดทําขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ  โดยมีขอมูล

ดังตอไปนี้ 
 

3.1 ขอมูลดานความตองการใชน้ํา(Demand)  วามีความ

ตองการรวมทั้งสิ้นก่ีลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) 
 

 1) ความตองการใชน้ําอุปโภค-บริโภค (น้ําใช-น้ํากิน) 
 

ตารางแสดง  ตัวอยางการเก็บขอมูลรายหมูบาน 
 

ที ่ ที่อยู หมูบาน.....ตําบล....... 
อําเภอ..........จังหวัด............. 

จํานวน 
ประชากร(คน) 

ปริมาณน้ํา 
ที่ตองการ(ลบ.ม.) 

1 บานสุขวัฒนาหมู 2 ตําบลชุมแสง  
อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรมัย 

436 (436x0.12)x365วัน 
= 19,096.80 

2 บานตามาหมู 3 ตําบลชุมแสง  
อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรมัย 

652 (652x0.12)x365วัน 
= 28,557.60 

3 อื่นๆ.................................... ............. ...................... 
4 อื่นๆ.................................... ............. ...................... 
 
หมายเหตุ :1. คาเฉลี่ยการใชน้ําอุปโภคบรโิภคในเขตเมือง =  200 ลิตร/ตอวัน 
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 2. คาเฉลี่ยการใชน้ําอุปโภคบรโิภคในเขตชนบท= 120 ลิตร/ตอวัน 
 
 
 
 

2) ความตองการใชเพ่ือการเกษตร ไดแก การใชน้ําใน
การผลิตพืช  การใชน้ําในการเลี้ยงสัตว  เปนตน 
 

ตารางแสดง  ตัวอยางการเก็บขอมูลการใชน้ําเพื่อการเกษตรรายครวัเรือน 

ที่ 
ครวั 
เรอืน 

จํานวนพืชทีป่ลกู จํานวนการเลี้ยงสัตว 
รวม 

ปริมาณน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ชนิดพืช 
พื้นที่
ปลูก 
(ไร) 

สัตวบก(ตวั) สัตวน้ํา 
(ไร) 

วัว ควาย หม ู ไก เปด 

1 1 ขาวนาป 10 4 5 2 22 8 ไมมี 12,311 

2 2 ออย 6 2 4 10 41 14 ไมมี 20,950 

3 3 ยางพารา 24 - - 14 16 - ไมมี ........... 

4 4 มันสําประหลงั 12 4 8 - 16 8 ไมมี ........... 

5 5 อื่นๆ...... ........ ...... ...... ..... ...... ...... ........ ........... 
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ตารางแสดง  คาเฉลี่ยการใชนํ้าของพืชและสัตว 

หมายเหต ุ:  1. ตารางคาเฉลี่ยการใชน้ําของพืชแตละชนิด (ที่มา : สํานักอุทกวทิยาและ
บริหารน้ํา  กรมชลประทาน, 2556) 
 2. คาเฉลี่ยการใชน้ําของสัตวแตละชนิด (ที่มา: กรมปศสัุตว, 2552) 

 3) ความตองการใชรักษาสิ่งแวดลอม  คือการพยายาม
รักษาคุณภาพน้ําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือใหน้ําคงอยูกับ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกซึ่งตางมีความตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิต
ทั้งสิ้น  มนุษยจึงควรคํานึงถึงการใชน้ําของสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ตองอาศัยน้ํา
เพ่ือดํารงอยูรวมกันของระบบนิเวศในแหลงน้ํานั้น ๆ  หลักการคือ
อยาใชน้ําในแหลงน้ํานั้นจนหมดสิ้นทุกหยดตองเหลือน้ําในแหลงน้ํา
นั้น ๆ ดวยไวอยางนอยรอยละ 20 ตามกฏของการใชน้ําเพ่ือรักษา
สิ่งแวดลอม (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535) เชน  แหลงน้ําหนองผักชีมีความจุกักเก็บน้ํา 
520,000 ลูกบาศกเมตร หากประชาชนจะใชน้ํานี้เพ่ือกิจกรรมทุก
ชนิดก็ควรใชไดไมเกินรอยละ 80 คือ 416,000 ลูกบาศกเมตร  และ
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ควรเหลือไวรักษาสิ่งแวดลอมอยางนอยรอยละ 20 คือ 104,000 
ลูกบาศกเมตร ซึ่งน้ําที่เหลืออยูนี้จะชวยใหสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของ
แหลงน้ํานั้น ๆ พออาศัยอยูรอดในชวงฤดูแลงท่ีกําลังจะผานไปเขาสู
ฤดูฝนตอไปนั้นคือน้ําในเชิงปริมาณ  ในเชิงคุณภาพมนุษยเราไมควร
ทําใหแหลงน้ําที่ใชประโยชนรวมกันมีคุณภาพที่แยหรือเนาเหม็น  
ควรชวยกันดูแลและบํารุงรักษาคุณภาพน้ําดีข้ึนตลอดเวลา  โดยการ
ไมนําเอาของเสียลงไปในน้ํา เชน ซากสัตวที่ตายแลว  สารเคมีชนิด
ตาง ๆ เปนตน  นอกจากนั้นเราไมควรสงเสริมการเพาะปลูกพืชท่ีใช
สารเคมีในบริเวณใกลเคยีงกับแหลงน้ํา  เนื่องจากจากอาจเกิดการชะ
ลางสารเคมีลงมาปนเปอนในหนองน้ําก็เปนได  นอกจากนั้นควร
ระมัดระวัง  และหามกอสรางอาคารบริเวณริมแหลงน้ํานี้เปนอันขาด 
เนื่องจากพบวามีความเปนไปไดที่น้ําเสียจากอาคารจะไหลลงมา
ปนเปอนกับน้ําที่เรากําลังใชประโยชนรวมกันอยูเปนตน 
 4) ความตองการเพื่ออุตสาหกรรม  เปนกิจกรรมหนึ่งที่
มีความสําคัญกับความเปนอยูของมนุษยไมนอยกวากิจกรรมชนิดอ่ืน
น้ําเพ่ือการผลิตในระบบอุตสาหกรรมในที่นี้หมายถึงอุตสาหกรรมทุก
ประเภทจําแนกตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม (ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม 105,106,107) ออกเปน 
3 ประเภทไดแก  โรงงานประเภทที่ 1 มีเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา  
โรงงานประเภทที่ 2 มีเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา  และโรงงาน
ประเภทท่ี 3 มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงมาข้ึนไป  ซึ่งมีการใชน้ําในการ
ประกอบกิจการโรงงานที่แตกตางกันตามตารางดานลาง  สําหรับการ
เก็บขอมูลจะตองทราบกอนวาโรงงานดังกลาวประกอบกิจการอะไร 
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ตั้งอยูที่ใด  มีจํานวนก่ีแหง  เมื่อทราบแลวนํามาคํานวณเปรียบเทียบ
ปริมาณความตองการใชน้ําของแตละโรงงานได 
 

ตารางแสดง ตัวอยางการเก็บขอมูลแยกตามประเภทของโรงงานที่ใชน้ําตอวัน 

ที่มา :  รายงานการศกึษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุม 

น้ํากกและโขง(เหนือ), กรมทรัพยากรน้ํา, 2549 

 
 

3.2 ขอมูลดานปริมาณน้ําที่มีอยู(Supply) วามีน้ําทุกแหลง

แลวรวมทั้งสิ้นก่ีลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) 

 1) แหลงน้ําผิวดิน  มี 2 ประเภทใหญๆ คือน้ําไหล
(Water flow) น้ําประเภทนี้เก็บขอมูลปริมาณที่แทจริงยากสวนใหญ
ใชประมาณการจากอัตราการไหลคูณกับพ้ืนที่หนาตัดคูณกับเวลา
เทานั้น  กับน้ํานิ่ง(Water Retention) สามารถเก็บตัวเลขที่แนนอน
ไดซึ่งตองการทราบวาแหลงน้ําทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบมีจํานวนก่ี
แหลงและแตละแหลงมีปริมาณน้ําอยูเทาไร(ลบ.ม.) โดยสวนใหญน้ํา
ในแมน้ํา  ลําน้ําสาขา  สระน้ํา  หนองน้ํา  มักมีรูปรางไมแนนอนการ
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วัดเพ่ือคํานวณหาพื้นที่ผิวนั้นในอดีตจะตองใชเวลาและเครื่องมือท่ี
คอนขางซับซอน  แตปจจุบันมีเทคโนโลยีชวยในการวัดไดคอนขาง
แมนยํา เชน โปรแกรมแผนที่ทุกชนิดจะมี Function ชวย วัด
ระยะทางและชวยหาพ้ืนที่ได  หรือจะใช GPS. หรือมือถือที่เราใชอยู
ก็ไดชวยวัดพิกัดและเดินวงรอบหาพื้นที่ผิว  ที่เหลือคือการวัดความ
ลึกจากผิวน้ําไปถึงพื้นดานลางของสระวามีความลึกก่ีเมตร(เมตร) ซึ่ง
คาที่ไดจะนํามาคํานวณปริมาณการกักเก็บน้ําของแหลงน้ําในแตละ
แหลงนั่นเอง 
ตารางแสดง  ตัวอยางการเก็บขอมูลน้ําผิวดิน 

ที ่ ช่ือแหลงนํ้า 
พ้ืนที่ผิวของน้ํา 
(ตารางเมตร) 

ความลึกเฉลี่ย
(เมตร) 

ปริมาณกักเก็บ 
(ลบ.ม.) 

1 หนองมะเขือ 25,685 3.45 88,614  
2 สระประปาหมู 4 38,875 2.88 111,960 
3 อางเก็บน้ําตาแสง 125,890 3.65 459,499 
4 อื่นๆ................... ........ ........ ................. 
 รวมท้ังสิ้น ∑ ∑ ∑ 

 2) แหลงน้ําใตดิน  การเก็บขอมูลดานแหลงน้ําผิวดิน
วามีปริมาณน้ําอยูเทาไรนั้นโดยเทคโนโลยีปจจุบันยังไมสามารถทําได  
แตก็สามารถประมาณหรือคาดเดาความนาจะเปนได  โดยการ
ประมาณการจากคาเฉลี่ยปริมาณน้ําจากแหลงน้ําบาดาลในพ้ืนที่
ใกลเคียง  เชน  อยากทราบวาในพื้นที่บานสี่เหลี่ยมนอย ตําบลหนอง
โสน  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  มีน้ําใตดินอยูเทาไร  กอนอ่ืน
ตองสํารวจกอนวาปจจุบันในพ้ืนที่หมูบานนี้มีการเจาะน้ําบาดาลใชอยู
เทาไร  ซึ่งไดขอมูลวามีการเจาะน้ําบาดาลเพ่ือใชในการประปา 4 จุด
ตามแผนทีด่ังตอไปนี้ 



 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดง  การเก็บขอมูลน้ําบอบาดาลในแตละจุดของหมูบาน 

ที ่ ช่ือที่ตั้ง 
บอบาดาล 

คุณภาพ
น้ํา 

คาพิกัดตําแหนง ความลึก 
(เมตร) 

ปริมาณน้ําที่ได 
(ลบ.ม./วัน) ลองจิจูด ละติจูด 

1 จุดท่ี 1  จืด 276650 1630780 60 12 
2 จุดท่ี 2 จืด 276700 1631200 65 10 
3 จุดท่ี 3  กรอย 276800 1630850 65 12 
4 จุดท่ี 4  จืด 277050 1630820 60 12 
 รวมเฉลี่ย    62.5 11.5 

 

 จากนั้นนําตัวเลขที่ไดมาคํานวณปริมาณน้ําใตดินวานาจะมี
อยูเทาไรโดยใชสูตร ปริมาณใตดิน = คาเฉลี่ยที่หาไดx วัน(ชวงฤดู

แผนที่แสดงขอบเขต แหลงนํ้า การประปา พืชผักและคอกควาย 

หมูบานสี่เหลี่ยมนอย ตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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แลง) แทนคาไดปริมาณใตดิน=11.5 x 240วัน =2,760 ลูกบาศก
เมตรตอบอ ซึ่งจะนําคาที่ไดไปรวมกับน้ําชนิดอ่ืนตอไป   
 
 3) แหลงน้ําบนฟา  หรือน้ําฝนที่เรารูจักกันดีนั่นเองซึ่ง
เปนน้ําที่หาคาความแนนอนยากที่สุด  ปจจุบันมีนักวิจัยหลายสํานัก
พยายามหาความนาจะเปนของการเกิดฝนจากคาความสัมพันธดาน
ตางๆ  แตก็ยังมีความไมแนนอนอยูมากเชนกัน  แตสิ่งหนึ่งท่ีเรามักจะ
นํามาใชคือคาสถิติของน้ําฝนในชวงเวลาเดียวกันของปกอนๆนี้  เพ่ือ
เปรียบเทียบความนาจะเปนในภาวะตางๆ  เชน  ในชวงเวลาเดียวกัน
เมื่อ 10  20  30  50 ป หรือ 100 ปที่ผานมีปรากฏการณอะไรเกิดขึ้น
บางปริมาณน้ําฝนเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเปนตน  จึงจะทําใหคาที่ได
เกิดความแมนยําพอสมควร  แตหลายสํานักก็ไมอยากยุงยากขนาด
นั้นโดยจะใชเพียงตัวเลขปริมาณน้ําฝนของสถานีวัดน้ําฝนใกลเคียงมา
คํานวณ  ก็พอจะทําใหคาดเดาไดวาฝนในปหนานาจะมีอยูเทาไรเปน
ตน   
 ในการวัดปริมาณน้ําฝนในที่นี้ก็จะใหใชปริมาณน้ําฝนที่วัดได
จากสถานีใกลเคียงมาใชในการคํานวณเนื่องจากหนวยงานสวน
ทองถ่ินหรือประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงขอมูลชนิดนี้ไดงายและ
ไมซบัซอนมากนัก  โดยมีตัวอยางการคํานวณดังตอไปนี้   
 

ตารางแสดง  การเก็บขอมูลปริมาณน้ําฝนและการคํานวณปริมาณน้ําที่ได 
 

ที ่
ชื่อสถานี 
ตรวจวัด 

คาเฉลี่ยปริมาณ 

น้ําฝน (มม.)/ป 
พ้ืนที่รับน้ํา 

(ตร.ม.) 
ปริมาณน้ํา 

(ลบ.ม.) 
1 สถานีหนองโบสถ 46 16,250,000 747,500 
2 สถานีชํานิ 32 24,550,000 785,600 
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3 สถานีบานยายคํา 21 16,650,000 349,650 
 รวมเฉลี่ย  627,584 

 

จากตารางแสดงการคํานวณปริมาณน้ําฝนที่ไดภายหลังจาก

ฝนตกดังตอไปนี้คือ  ปริมาณน้ําที่ได = ปริมาณน้ําฝน(มม.)/1,000 x 

พ้ืนที่รับน้ํา(ตร.ม.)  เมื่อนําคาที่ไดมาคํานวณจะทําใหไดตัวเลขตาม

ตารางในเบื้องตน 

 

หลังจากนั้นจะนําคาเฉลี่ยที่ไดซึ่งเปนคาประมาณน้ําฝนที่ตก

ลงมาในปหนาที่จะถึงนี้วามีปริมาณเทาไรนั่นเอง  ซึ่งถาในตารางจะ

นําคา 627,584 ลูกบาศกเมตร  ท่ีไดจากการคํานวณนี้ไปรวมกับ

ปริมาณน้ําในแหลงน้ําชนิดอื่นเพ่ือทําใหทราบวาในพ้ืนที่ของเรามี

ปริมาณน้ําอยูทั้งหมดเทาไรนั่นเอง 
 

 

3.3 ขอมูลลักษณะภูมิประเทศและการไหลของน้ําในพ้ืนที่    

ในดานนี้จะมีความแตกตางจากหัวขอท่ีผานมาคือเปนการ

เก็บขอมูลเพื่อใหเขาใจลักษณะภูมิประเทศของแตละพ้ืนที่วามีความ

แตกตางกันอยางไร  จะทําใหนักบริหารจัดการน้ํา(Actors) เห็น

บริบทของแตละพ้ืนท่ีวาตองบริหารจัดการดวยวิธีการแตกตางกัน

กลาวคือ 

 1) ลักษณะภูมิประเทศโดยรวม เชน การอธิบายลักษณะ

พ้ืนที่ โดยรวมของ พ้ืนที่ ตํ าบลบางปู   อํา เภอเมือง   จั งหวั ด
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สมุทรปราการวา เปนพ้ืนที่ราบลุมน้ําปากแมน้ําเจาพระยา  มีถนน

สายสุขวิท(สายเกา)เปนเสนแบงพื้นที่ออกเปน 2 ฝงคือ  การใชท่ีดิน

บริเวณระหวางฝงน้ําจืดกับการใชที่ดินบริเวณฝงน้ําเค็ม  อีกตัวอยาง

หนึ่งคือ สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย  โดยท่ัวไปเปนที่ราบลาดจาก

ทิศใตลงไปทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นนอยเปนที่ราบ

ขั้นบันไดชองเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเกาแสนถึงหนึ่ง

ลานปเศษ  ทําใหจังหวัดบุรีรัมยมีลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญคือ 1. 

พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใตทําใหน้ําฝนท่ีตกลงมาบนผิวดินไหลจาก

ทิศใตไปสูทิศเหนือของจังหวัด  2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง

ของจังหวัดคือมีภูเขาไฟมากถึง 6 ลูกในพ้ืนท่ีตอนกลางของจังหวัดจึง

ทําใหมีลักษณะดังกลาว  3. พ้ืนที่ราบลุมตอนเหนือริมฝงแมน้ํามูลซึ่ง

เปนพ้ืนที่ชวงสั้นๆความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร  4. มีโครงสราง

ของดินเปนชุดดินภูเขาไฟมีลักษณะเปนดินรวนปนดินเหนียว  

ลักษณะดังกลาวทําใหดินอุมน้ําไวคอนขางดี  เปนตน 

 2) ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน  เปนการสํารวจพื้นที่

เพ่ือใหทราบวาพื้นที่บริเวณใดทํากิจกรรมการใชน้ําอยางไร  รวม

ทั้งหมดใชน้ําเทาไร 
ตารางแสดง  การเก็บขอมูลการใชประโยชนท่ีดินรายแปลง 

ที ่ การใชประโยชนท่ีดิน จํานวน 
(ไร) 

อัตราการใชนํ้า 
(ลบ.ม./ไร) 

ความตองการ 
ใชน้ํา (ลบ.ม.) 

1 ทํานาแปลงท่ี 1 24 1,173 28,152  
2 ทํานาแปลงท่ี 2 56 1,173 65,688  
3 ทํานาแปลงท่ี 3 88 1,173 103,224  
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4 ปลูกออยแปลงท่ี 1 45 3,819 171,855  
5 ปลูกออยแปลงท่ี 2 38 3,819 145,122  
6 ปลูกออยแปลงท่ี 3 34 3,819 129,846  
7 ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 26 594 15,444  
 รวมทั้งสิ้น  (ดูตารางใน

ภาคผนวก) 659,331  

แผนทีแ่สดง  การเก็บขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่เปาหมาย 

 3) ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูปจจุบัน  เชน มีปา

ไมอยูในพ้ืนท่ีไหนบริเวณใด  มีแหลงน้ําชนิดใดบาง  มีภูเขา  แมน้ํา  

น้ําตก  สัตวปา  สัตวน้ํา และอ่ืนๆ  เปนตน 

 
แผนที่และภาพแสดง  ทรัพยากรชุมชนในพื้นท่ีตําบลหนองโสน  

อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2562 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) ความสูงตํ่าของพื้นที่ ทําใหทราบทิศทางการไหล

ของน้ําวาน้ําไหลจากพ้ืนที่ใดไปยังพ้ืนที่สวนใด ตัวอยางการสํารวจ

ความสูงต่ําของพื้นที่ตําบลหนองโสน  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  

โดยใช GPS. กรณีไมมีขอมูลเสนชั้นความสูงในพื้นที่(Contour) ตอง

หาความสูงดวยตนเอง ดังแผนที ่

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีชุมชน 

แหลงน้ําในชมุชน  
ช่ือ-หนองโสน 

ความจุ 125,000 ลบ.ม. 

แหลงน้ําในชมุชน  
ช่ือ-หนองยายพิมพ 

ความจุ280,000 ลบ.ม. 

แหลงน้ําในชมุชน  
ช่ือ-หนองมะขาม 

ความจุ 75,000 ลบ.ม. 

แหลงน้ําในชุมชน  
ช่ือ-หนองตาพรม 

ความจุ 68,000 ลบ.ม. แหลงน้ําในชมุชน  
ช่ือ-หนองวัดตาใกล 

ความจุ 45,000 ลบ.ม. 

แหลงน้ําในชมุชน  
ช่ือ-หนองชาง 

ความจุ 35,000 ลบ.ม. ปาชุมชน 62 ไร 

ปาชุมชน 44 ไร 
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กรณีมีขอมูลเสนชั้นความสูงของพื้นที่ เชนแผนที่แสดงเสน

ชั้นความสูงของบานสหกรณ 6 หมูที่ 6 ตําบลบานสหกรณ  อําเภอ

แมออน  จังหวัดเชียงใหม  ในความเปนจริงตองตรวจสอบอีกทีวา

พ้ืนที่ดังกลาวมีบริเวณใดที่ยังไมละเอียดพอหรือไม  แตถาหากแผน

ที่นี้มีขอมูลเพียงพอก็สามารถนํามาใชได 
    แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงของพ้ืนที่ ต.สหกรณ อ.แมออน จ.เชียงใหม 

ที่มา : สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2553 
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5) ประเพณีความเชื่อของประชากรเกี่ยวกับน้ํา 

ขอมูลในสวนนี้มีความสําคัญตอการวางแนวปฏิบัติรวมกันใน

ชุมชนวามีสวนเสริมใหเกิดความเขมแข็ง  หรือขัดตอแนวปฏิบัติที่

เปนมาแตอดีต  ซึ่งถาหากขัดแยงก็อาจสงผลใหไมไดรับความรวมมือ

จากชุมชนนั่นเอง  ตัวอยางเชน  ชาวบานในอําเภอนาโพธิ์  อําเภอ

บานใหมไชยพจน  อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย  ทุก ๆ ปจะ

รวมกันประกอบพิธีกรรมเลี้ยง “ผีตาแฮก” ตามประเพณีความเชื่อที่

มีมาแตบรรพบุรุษกอนลงมือปกดําขาวเพ่ือเปนการบวงสรวงใหเทพย

ดาบันดาลใหฝนตกตามฤดูกาล  แมโพสพ แมธรณี ใหปกปกรักษไร

นา ใหตนขาวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ  นอกจากนั้นยังพบวามี

ประเพณีเลี้ยงผีปูตาซึ่งถือปฏิบัติทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน เพื่อให

ชาวบานตระหนักถึงการดูแลรักษาปาตนน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ

ในปาที่ชาวบานในชุมชนตองชวยกันดูแลรักษา  ไมเขาไปตัดไม  ไม

เขาไปเก็บของปาในชวงหาม  ไมเขาไปลาสัตว  เปนตน   
ภาพประเพณีเลี้ยง ผีตาแฮก ของชาวอําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 

ที่มา : แนวหนา Online 9 มิถุนายน  2561 
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ตามความเชื่อและประเพณีที่เ ก่ียวกับน้ําที่นาสนใจและ

เขมแข็งอีกแหงคือบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยพบวามีประเพณี  

เลี้ยงผีขุนน้ํา  ซึ่งชาวบานยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมายาวนานจนถึง

ปจจุบัน  เพ่ือเปนการรวมกันอนุรักษพื้นที่ปาตนน้ํา  โดยการให

ชาวบานและเยาวชนรวมกันทํากิจกรรมบวชปา  บวงสรวงสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิ  เจาปา  เจาเขา  เพ่ือมาปกปกษรักษาปาและคุณภาพน้ํา

ใหดีอยูเสมอเปนที่พึ่งของสัตวปาและชาวบานไดทํามาหากินไดอยาง

ราบรื่นไมขาดแคลนน้ํา ประกอบกับเปนการรวมกันตรวจสอบพื้นที่

ปาวามีสิ่งใดหายไปบาง  ซึ่งบางพ้ืนที่จะรวมกันปลูกปาทดแทนในทุก

ปสิ่งเหลานีจ้ะทําใหมีน้ําทาใชอยางตอเนื่องตลอดป  เปนตน 

   ภาพประเพณี เลี้ยงผีขุนน้ํา ของชาวภาคเหนือของประเทศไทย 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 1 มิถุนายน 2560 
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  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะน้ําผิวดินของ

ประเทศนั้นปจจุบันอาศัยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

เปนหลักในการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน  ซึ่งใน

พระราชบัญญัติดังกลาวไดกลาวถึง องคกรบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําประกอบดวย  4 สวนคือ  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  

ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ  ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา  และ

องคกรผูใชน้ํา  โดยเฉพาะองคกรผูใชน้ําไมไดระบุองคประกอบท่ี

ชัดเจนไว  แตอาจจะไปปรากฏในกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกใน

หนวยงานที่รับผิดชอบอีกครั้งซึ่งก็ยังไมชัดเจนอยูในขณะนี้  อยางไรก็

ตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับทองถ่ินที่มีอยูในประเทศ

ไทย  มีแบบแผนแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับภูมิประเทศ  ลักษณะ

ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ  สิ่ งแวดลอม  การใชประโยชนที่ดิน 

ประเพณีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะไมเหมือนกันในแตละ

พ้ืนที่  เชน ในพื้นที่ภาคเหนือมีการบริหารจัดการน้ําเปนกลุมๆ

กระจายตัวอยูทุกจังหวัดของภาคเรียกวา แบบเหมืองฝายโดยมีแก

ฝายเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมการใชน้ํารวมกันในหมูสมาชิก

ไดแก  กิจกรรมการตีฝาย  กิจกรรมการเลี้ยงผีฝาย  กิจกรรมการขุด

ลอกลําเหมืองรวมกันเปนตน  ลักษณะเชนนี้ไดปฏิบัติสืบทอดตอกัน

มากวา 750 ปมาแลวและปจจุบันยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง 

การบริหารจัดการน้ํา 
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ลักษณะดังกลาวจะไมพบในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศถึงแมวาลักษณะ

ภูมิประเทศจะคลายกันแตเนื่องจากภูมิอากาศและฤดูกาลตางกัน

กลาวคือ  พื้นที่ภาคใตมีฝนตกชุกมากกวาภาคเหนือของประเทศไทย

เรามักจะเรียกวา “ฝนแปดแดดสี่”  จึงทําใหวิธีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรน้ําของคนภาคใตไมตองเอาอะไรไปขวางหรือก้ันน้ําไว

ไม เชนนั้นจะทําให เ กิดน้ํ าทวมขังใน พ้ืน ท่ีได   ในขณะท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเปนพ้ืนที่กวางใหญที่สุดและ

ประสบกับปญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ําที่มีอยูบางพ้ืนท่ีมากบางพ้ืนที่

นอยและแหงแลงมากที่สุด เนื่องจากหลายสาเหตุคือ  สภาพ

ภูมิอากาศ  สภาพทางธรณีวิทยา  การใชประโยชนที่ดิน  สิ่งแวดลอม  

เปนตน 

 ผลจากการศึกษาระบบบริหารจัดการน้ําท่ัวทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทยพบวาเปนไปตามตัวแปรหลักของ  Elinor Ostrom, 

(2007).ทั้ง 4 ปจจัย(Model ตามภาพ)และหากนํามาประยุกตใชให  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Model การจัดการทรัพยากรเชิงสถาบันของ Elinor Ostrom, (2007). 
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เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยจะตองเพิ่มเติมอีก 2 ปจจัยไดแก  

ระบบสงน้ําและกลุมผูใชน้ําเขาไปดวย  ดังนั้นระบบบริหารจัดการน้ํา

ตามบริบทของสังคมไทยควรประกอบดวย  6  ดานตามภาพดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Model การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน (เชาวลิต  สิมสวย, 2556) 
 

การบริหารจัดการน้ําชุมชนในหนึ่งระบบจะตองดําเนินการ

ไปพรอมๆกันทั้ง 6 ดานไดแก   

1. แหลงน้ํา(Resource System) หมายถึงน้ําผิวดินที่

เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยมนุษยสรางข้ึนประกอบดวย  

แหลงน้ํานิ่ง(น้ําในสระ หนอง บึง กุด อางเก็บน้ํา ฯ) และแหลงน้ําไหล

(แมน้ําสายหลัก แมน้ําสาขา ลําน้ํา ลําหวย คลอง ฯ) ซึ่งมีท่ีตั้งแนนอน

และมีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมใหเกิดการหมุนเวียนขึ้นลงของน้ําอยาง

เปนปกติ   

แหลงน้ํา 

ปริมาณน้ํา ระบบสงน้ํา 

ระบบกํากบั 

ของรัฐ 

กลุมผูใชน้ํา 

กลุมบริหาร

จัดการนํ้า 
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2. ปริมาณน้ํา(Resource Unit) หมายถึงปริมาณน้ําใน

แหลงน้ําผิวดินทั้งที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น  ซึ่ง

จะมีปริมาณที่ปรับเปลี่ยนไปตามระบบของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในแตละชวงเวลา  ทําใหมีปริมาณที่ไมเทากันข้ึนอยูกับหลายเหตุ

ปจจัย  เชน ความชื้นสัมพัทธไมเทากัน  อุณหภูมิไมเทากัน  ปริมาณ

น้ําฝนไมเทากัน  เปนตน   

3. ระบบกํากับของรัฐ(Governance Systems) หมายถึง  

การเขามากํากับดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะโดยรัฐแตละแหงจะมี

ความเขมขนตางกัน  หรือ ใชรูปของประเพณี  ความเชื่อ  พิธีกรรม  

ระบบเครือญาติเปนตน  เชน  ในทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมยมีการดูแล

แหลงน้ําอยูหลายระบบข้ึนอยูกับวาใครเปนเจาของแหลงน้ํานั้น  

กลาวคือหากแหลงน้ําอยูพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติก็ตองใชน้ําตามกฏ

ระเบียบของปาสงวนแหงชาติ  หากอยูในท่ีสาธารณะก็ตองอยูใน

อํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือกอนใชน้ําจะตองมีการประชุม

เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกันทุกฝายกอนตัดสินใจอยางมีสวนรวม

เปนตน   

4. กลุมบริหารจัดการน้ํา(Actors)  หมายถึงการรวมกลุม

อยางเปนทางการเพ่ือรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิดความ

เปนธรรมตอทุกผายประกอบดวย  ผูนําในสวนราชการ  ผูนําชุมชน  

ภาคเอกชน  เกษตรกร  ชาวบานที่สนใจดานการบริหารจัดการน้ํา 

รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจทางปกครองของนายอําเภอแต
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เปนผูลงนามแตงตั้งใหมีกลุมบริหารจัดการน้ําเพ่ือดําเนินการพัฒนา

แหลงน้ํา  รวบรวมขอมูล  ดูแลรักษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชน การจัดหาน้ํา  การจัดเก็บน้ํา  การจัดสรรน้ํา  และการดูแลรักษา  

เปนตน   

 

5. ระบบสงน้ํา(Irrigation) หมายถึงระบบผันน้ําเขาแหลง

เก็บน้ําและระบบกระจายน้ําออกจากแหลงน้ําแตละแหงไปยังพื้นที่

เปาหมาย  ดังนั้นระบบสงน้ํานี้ ถือวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความ

จําเปนในการจัดสรรน้ําใหเกิดความเปนธรรมได เชน อางเก็บน้ําลํา

นางรองท่ีตั้งอยูอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย  เมื่อมีการเก็บน้ํา

จะตองกอสรางระบบกระจายน้ําเพ่ือกระจายน้ําไปยังพื้นที่เกษตรที่

ตองการเพาะปลูกพืชและพื้นที่ตองการน้ําอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่

ตอนลางซึง่ไดแก อําเภอปะคําและอําเภอละหานทราย  ตามขอบเขต

ที่กําหนด  เปนตน   

 

6. ผูใชน้ํา(User) หมายถึงกลุมคนหรือกลุมบุคคลทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการที่มีความตองการใชน้ําโดยมีเปาหมาย

แตกตางกันคือเพ่ือการอุปโภคบริโภค  เพ่ือการเกษตร  เพื่อการ

ทองเท่ียว  เพ่ืออุตสาหกรรม  หรือเพ่ือการอื่นๆ  ซึ่งถือเปนปจจัย

สําคัญอีกดานหนึ่งเนื่องจากระบบทั้งหมดท่ีถูกออกแบบมาใหสามารถ

รองรับความตองการของมนุษย   
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 การวางแผนบริหารจัดการน้ํา เปนการคาดการณหรือ

พยากรณลวงหนาเพ่ือเตรียมการรับมือในสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

ดังนั้นเครื่องมือที่สําคัญในการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ขอมูล

ปริมาณน้ําที่มีอยูในปจจุบันและขอมูลความตองการใชน้ําทั้งปจจุบัน

และในอนาคต  ขอมูลทั้งสองดานนี้จึงเปนสวนสําคัญในการบริหาร

จัดการน้ําชุมชน   

 การนําเอาตัวแปรท้ัง 6 ดานของการบริหารจัดการน้ําที่ได

กลาวไปแลวในขอ 5 นั้นไปประยุกตใชเพื่อการวางแผนการบริหาร

จัดการน้ําจะแยกขอมูลออกเปน 3 กลุมไดแก ดาน Demand ดาน 

Supply และ ดาน Interaction การวางระบบความสัมพันธหรือการ

วางระบบบริหารจัดการน้ํารวมกัน ตามตารางดานลางดังนี ้
 

ตารางแสดงประเด็นขอมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการนํ้าชุมชนใน 1 ระบบ 

ปริมาณความตองการใชน้ํา 
(Demand) 

การวางระบบจัดการน้ํา 
(Interaction) 

ปริมาณน้ําที่มีอยู 
(Supply) 

1.ผูใชน้ํา (User) ตองการใช
น้ําเทาไร 

กลุมบรหิารจดัการน้ํา 
(Actors) 

3.แหลงนํ้า(Resource System) จะ
ใชน้ําจากแหลงใด(บนดิน-ใตดิน)  

2.ระบบสงนํ้า(Irrigation) 
จะสงนํ้าไปใหใครและเทาไร 

ระบบกํากับของรัฐ 
(Governance 

Systems) 

4.ปริมาณน้ํา(Resource Unit) ใน
แหลงนั้นมีน้ําอยูปริมาณเทาไร 

การวางแผนบริหารจัดการน้ํา 
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เมื่อไดขอมูลครบทั้ง 2 ดานคือดาน Demand และดาน 

Supply แลวจะนํามาเปนขอมูลเพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการ

น้ําโดยกลุมบริหารจัดการน้ํา(Actors) ภายใตระบบกํากับของรัฐหรือ

ทองถ่ินนั้นๆกําหนด(Governance Systems)   

ตัวอยาง  การวางแผนบริหารจัดการน้ําชุมชนในตําบลสาม

แวง  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย   สถานการณคือในป พ.ศ. 

2561 ที่ผานมาพื้นที่ในเขตจังหวัดบุรีรัมยมีปริมาณฝนตกนอยกวา

คาเฉลี่ยมาก  จึงคาดวาในป พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้ประชาชนในพื้นที่

ประสบกับปญหาภัยแลง  ดังนั้นจึงขอใหชุมชนมีการเตรียมการ

รองรับสถานการณภัยแล งที่ กํ าลั งจะ เกิด ข้ึนในไมช า   จาก

ปรากฏการณดังกลาวกลุมบริหารจัดการน้ํ า (Actors)  จะตอง

ดําเนินการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ (ดูตารางท่ี 5.1  5.2 ประกอบ) 

ตารางที่ 5.1 การเก็บขอมูลการใชน้ําปจจุบัน 

ที ่ แหลงนํ้า 
ปริมาณน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ระบบสงนํ้า 
กลุมผูใชน้ํา 
(ลบ.ม./วัน) 

1 หนองโคกเหล็ก 688,654 ทอประปา 1.อุปโภค 125 
2 หนองชลประทาน 226,022 ทอประปา 2.บริโภค 22 
3 ลําหวยราช 126,542 สูบน้ําดวยไฟฟา 3.ปลูกพืช 264 

4 หนองอีต่ํา 56,218 
คลองสงน้ํา 4.เลี้ยงสัตว 88 
ใชน้ําในสระรอยละ60  5.รักษานิเวศ 65 

 รวม 1,097,436  รวม 564 
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ตารางที่ 5.2 การคาดการณความตองการใชน้ําในอนาคต 

ที ่ แหลงน้ํา 
ปริมาณน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ระบบสงนํ้า 
กลุมผูใชน้ํา 

(ลบ.ม./8 เดือน) 
1 หนองโคกเหล็ก 688,654 ทอประปา 1.อุปโภค 30,000 
2 หนองชลประทาน 226,022 ทอประปา 2.บริโภค 5,280 
3 ลําหวยราช 126,542 สูบน้ําดวยไฟฟา 3.ปลูกพืช 63,360 

4 หนองอีต่ํา 56,218 
คลองสงน้ํา 4.เลี้ยงสัตว 21,120 
ใชน้ําในสระรอยละ60  5.รักษานิเวศ 15,600 

 รวม 1,097,436  รวม 135,360 

 

 จากตัวเลขในตาราง 5.2 กลุมบริหารจัดการน้ํา(Actors) 
จะตองนํามาหารือในที่ประชุม  เพ่ือทําการประเมินสถานการณและ
รายงานตัวเลขใหตรงกัน  ผนวกกับจะใชเครื่องมือทางกฎหมายอะไร
เขาไปกํากับดูแล  ซึ่งในกรณีนี้แหลงน้ําทั้ง 4 แหงเปนแหลงน้ําที่อยูใน
พ้ืนที่สาธารณะจะตองใชอํานาจทางปกครองเขาชวยบริหารจัดการ 
คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ อํานาจหนาที่ ขอ ๖ นายอําเภอ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันการใชประโยชนที่ดินใหเกิดความเปนธรรมรวมกัน  
สวนการขออนุญาตใชน้ําในแหลงน้ําสาธารณะตองขออนุญาตผาน
นายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปถึงผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูอนุญาตตามระเบียบ  ดังนั้นกลุมบริหารจัดการน้ํา
(Actors)  จึงเปรียบเสมือนผูแทนที่ปฏิบัติหนาที่ใหนายอําเภอกับ
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ทองถิ่นจึงตองรายงาน สถานการณการบริหารจัดการน้ําในแตละ
ชุมชนใหนายอําเภอกับทองถิ่นทราบเปนระยะนั่นเอง  และจากขอมูล
น้ําในชุมชนจะพบวาปริมาณน้ําที่ตองการใชในชวงฤดูแลงนั้นมีเพียง 
135,360 ลบ.ม. ในขณะที่มีน้ําตนทุนอยูมากถึง 1,097,436 ลบ.ม. 
และตองคํานวณคาสูญเสีย (Lost) ซึ่งเกิดจากการระเหยซึมลงดิน 
จากสถิติบางปน้ําสูญเสียมากถึงรอยละ 65 ดังนั้นหากคิดตามคาสถิต
สูงสุดคือ 1,097,436 - (1,097,436 x 0.65) = 384,102 ลบ.ม.  

ดังนั้นจะเหลือน้ําใหใชจริงเพียง 384,102 ลบ.ม.ตอชวงฤดู

แลง 8 เดือน  ซึ่งสําหรับประชาชนในพ้ืนที่ตําบลสามแวง  อําเภอหวย

ราช  จังหวัดบุรีรัมย นั้นมีความตองการใชน้ําเพียง 135,360 ลบ.ม. 

แสดงวามีน้ําใหใชไดตลอดทั้งป  อยางนี้เปนตน 
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