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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ๑) เพื่อศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้ าในภาคเกษตรกรรม

ของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการน ้ า กลุ่มจัดสรรน ้ าของภาครัฐ กลุ่มรัฐท้องถ่ินและพัฒนาส่งเสริม

การเกษตร และกลุ่มผูใ้ช้น ้ า ๒) เพื่ออธิบายความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างหลายภาคส่วน ๓) เสนอแนะ

แนวทางการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหารจดัการน ้ าอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาแบบสัมภาษณ์ และการสังเกต 

ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า พบความแตกต่างของการรับรู้ ขึ้นอยู่ปัจจยั

ผูรั้บในดา้นประสบการณ์ เน่ืองจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นโดยอาศยัความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีสะสมใน

สมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ 

การรับรู้เก่ียวกบัการจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า พบความแตกต่างของการรับรู้ขึ้นอยู่ปัจจยัใน
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การรับรู้เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า พบความแตกต่างทั้งสามกลุ่มมีความเห็นเดียวกนัใน

มุมมองความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ าจะมีมาก เน่ืองจากสถานณ์ภาวะโลกร้อน และมีการขยายตวัของเมืองท่ี

เพิ่มมากขึ้น ยอ่มส่งผลต่อความตอ้งการน ้ าท่ีเพิ่มมากขึ้น ความแตกต่างของการรับรู้เกิดจากประสบการณ์เก่ียวกบั

ผลกระทบการขาดแคลนน ้าท่ีผา่นมา 
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ABSTRACT 

Title of Independent Study Understanding of water management in an irrigated area at 

the universityThe reservoir at Huai lert. 

Author Miss chernkwan Champrasop 

Degree Degree Name: Master of Science Program in 

Environmental Management 

Year 2021 

The study’s goal was to learn how to manage water in all sectors of agriculture. To 

explain differences in understanding between all the sections and proposed an effort to 

learn about management sector participation. This qualitative study examined data from 

interviews and observations.  

As a result of the research findings, there is a difference in understanding of the 

right to use water, water allocation and management, and water orientation with 

uncertainty. This individual perception is influenced by experience and the environment.  

As all three groups have the same viewpoint, they are assessing the perceived risk of 

water scarcity due to climate change and the expansion of the urban community as the 

causes of increased water use. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีพื้นท่ีประมาณ 7,842.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,901,421 ไร่ จาก
ขอ้มูลของกรมพฒันาท่ีดิน จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ประมาณ 7,443.16 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,651,974 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.91 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยอ าเภอฟากท่าพบว่ามีพื้นท่ีเส่ียงภยั
แลง้ ประมาณ 728.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 455,366 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของพื้นท่ีอ าเภอ
ทั้งหมด พื้นท่ีต าบลสองห้อง ในอ าเภอฟากท่าประสบปัญหาดา้นทรัพยากรน ้ ามาโดยตลอด มีประกาศ
ใหอ้ าเภอฟากท่า เป็นพื้นท่ีประสบแลง้ในหลายต าบล รวมถึงต าบลสองหอ้ง โดยเฉพาะบา้นช าบอน หมู่
ท่ี 4 ต าบลสองห้อง ตอ้งประสบปัญหาภยัแลง้และขาดแคลนน ้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน ในฤดูแลง้ตอ้งซ้ือน ้ามาใช ้ 

จากปัญหาขา้งตน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัหาแหล่งน ้ าเพิ่มเติมศกัยภาพแหล่งน ้ าท่ีมีอยู่ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เอ้ืออ านวย และการบริหารจดัการใน
น ้ าในพื้นท่ียงัไม่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เขา้มาแก้ปัญหาร่วมกัน ขาดการรับรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารทรัพยากรน ้า จึงเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีอยา่งมาก 

แนวโนม้ความรุนแรงของปัญหาดา้นทรัพยากรน ้ ารวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ า ท่ีผา่นมาดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันากระบวนการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ า และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดความยัง่ยืนในพื้นท่ี โดยอาศยักระบวนการจดัการท่ีเหมาะสมเน้นการมีส่วนร่วม 
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างการรับความเขา้ใจในการแกปั้ญหาดา้นทรัพยากร
น ้าร่วมกนัอยา่งบูรณาการ  

จากท่ีมาความส าคญัดังกล่าว ดังนั้น ผูศึ้กษาได้สนใจศึกษากระบวนการรับรู้ของภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีในปัจจุบนั ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน ้ า วิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จากการใชท้รัพยากร
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น ้าจากทุกกลุ่มในพื้นท่ี   เพื่อพฒันากระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการในพื้นท่ี โดย
ผลการศึกษาจะน าไปสู่ความเขา้ใจความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างหลายภาคส่วน และคน้พบแนว
ทางการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหารจดัการน ้ าอย่างมีส่วนร่วมท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีสามารถ
แกปั้ญหาจากการใชท้รัพยากรน ้าไดอ้ยา่งเห็นผลชดัเจน 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1.2.1   ท าไมจึงเกิดความไม่เขา้ใจระหวา่งเกษตรกรในพื้นท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐในการบริหาร
จดัการน ้าในพื้นท่ี 

1.2.2   จะสามารถสร้างความเขา้ใจร่วมกนัและความร่วมมือในการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีได้
อยา่งไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.3.1   เพื่อศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าในภาคเกษตรกรรมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการน ้า กลุ่มจดัสรรน ้าของภาครัฐ กลุ่มรัฐทอ้งถ่ินและพฒันาส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

1.3.2   เพื่ออธิบายความแตกต่างของการรับรู้ระหวา่งหลายภาคส่วน 
1.3.3   เสนอแนะแนวทางการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหารจดัการน ้าอยา่งมีส่วนร่วม

ในทุกภาคส่วน 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 1.4.1   ดา้นเน้ือหา : ศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้ าในภาคเกษตรกรรมของภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการน ้ าและแนวทางการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหารจดัการน ้ า ครอบคลุม
การรับรู้ทั้งหมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย สิทธิในการเขา้ถึงน ้ า การจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า การ
ปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้า และความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้า 
 1.4.2   ดา้นภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง : หน่วยชลประทาน หน่วยส่งเสริมการเกษตร หน่วยปกครอง
ทอ้งถ่ิน และเกษตรกร 
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 1.4.3   ดา้นพื้นท่ี : การใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรมจ าแนกไดห้ลายกลุ่ม ไดแ้ก่ นาขา้ว ซ่ึงมี
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ไมผ้ล พืชไร่ และไมย้นืตน้ 
 1.4.4   ด้านเวลา : ครอบคลุมการบริหารจดัการน ้ า 10 ปีท่ีผ่านมา และลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ช่วง
เดือนพฤษภาคม 2565 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้ทราบความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างหลายภาคส่วน เพื่อเสนอแนะ
ทางการสร้างความเขา้ใจในการบริหารจดัการน ้าอยา่งมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประสาทสัมผสั และคดัเลือก จดัสรร 
รวมถึงท าความเขา้ใจแก่ส่ิงท่ีรับรู้เพื่อให้เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงรับรู้อาจแตกต่างกบัความ
เป็นจริงหรือแตกต่างกบัความจริงหรือแตกต่างกบัการรับรู้ของบุคคลอ่ืน ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ การรับรู้
แตกต่างกับการรับรู้คิด ซ่ึงหมายถึง กระบวนการการประมวลผลจากข้อมูลท่ีได้จากการรรับรู้และ
ประสบการณ์ ดังเช่น การตดัสินใจ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา การวางแผนและการปฏิบติั ในงาน
น้ีจอัาศยัความหมายของการรับรู้เป็นหลกัในการนิยามการรวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ และตีความ
ออกมาในรูปแบบการรับรู้ความเส่ียงและการรับรู้ความสามารถในการปรับตวั 
 การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง การประเมินภยัท่ีจะเกิดขึ้นต่อตนเองของแต่ละบุคคล ในแง่ของ
ความคาดการณ์ต่อการไดรั้บภยั และความคาดการณ์ต่อระดบัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 
 การปรับตวั หมายถึง กระบวนการในการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ต่อภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยการปรับตวัอาจท าเพื่อลดหรือ
หลีกเล่ียงความเสียหายหรือหาประโยชน์จากโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น เช่นการปลูกพืชท่ีใชน้ ้ านอ้ยในช่วงฤดู
แลง้ เพื่อลดความเสียหายจากการขาดน ้า 
 การจดัการทรัพยากรน ้ า หมายถึง การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกบัน ้ า และการน าน ้ ามาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีวิตมนุษย ์
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 การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการทรัพยากร
น ้ าตั้งแต่ การจดัหา การใชป้ระโยชน์ การบ ารุงรักษา การพฒันา การป้องกนั การแกปั้ญหา การอนุรักษ ์
การฟ้ืนฟู และการด าเนินการดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการใชท้รัพยากรน ้ า
ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเป็นหลักในการบริหารจดัการปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรน ้ า และสร้างความยัง่ยืนทั้งดา้นสังคม วฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจและดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ีลุ่มน ้า 

การจดัสรรน ้า หมายถึง กระบวนการ จดัการน ้ า ซ่ึงโดยทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาและพฒันา 
การจดัสรรและใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าให้คงอยู่และมีใช้
อยา่งยนืยาว รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากทรัพยากรน ้าทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพใหห้มดไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาคร้ังน้ี  ศึกษาเร่ือง การรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บน ้ า

ห้วยเลิศ ผูศึ้กษาไดน้ าองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการศึกษา อนัจะน าไปสู่ความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกับหัวขอ้ท่ีท าการศึกษาอย่างชัดเจนและตรงประเด็นโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 หัวขอ้ 
ตามล าดบั 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้า  
2.3 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

2.1 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการรับรู้ 

2.1.1 ความหมายของการรับรู้ 

Rookes & Willson (2000, p. 115) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาในการ
ตีความของการรับสัมผสั กล่าวไดอี้กอย่างว่าเป็นการแปลความหมายจากขอ้มูลรับสัมผสัทางกายภาพสู่
การตีความทางจิตวิทยาท่ีมีความหมาย 

Piotrowski (2004, p. 760-762) กล่าวว่า การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการให้มีหมายและ
ตีความส่ิงท่ีไดรั้บจากการรับสัมผสั (sensation) ในกระบวนการรับสัมผรัับสัมผสัของร่างกาย อนัไดแ้ก่ 
ตา หู จมูก ผิวหนงั และส้ิน รับจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ขอ้มูลสัมผสัเหล่าน้ีจะถูกส่งจากอวยัวะรับสัมผสัต่อไป
ยงัสมอง ซ่ึงท าความเขา้ใจขอ้มูลเหล่าน้ี และใหค้วามหมายแก่ส่ิงเร้าเช่น ความเจ็บ เป็นตน้ 

เติมศักด์ิ คทวณิช (2546 , P. 127) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจาก
ร่างกายผา่นกระบวนการรับสัมผสั เม่ือส่ิงเร้าทั้งหลายกระตุน้อวยัวะรับสัมผสั ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน้และ
ผิวหนัง พลงังานจาก ส่ิงเร้าเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยงัเซลล์ประสาทและเปล่ียนพลงังานให้กลายเป็น
กระแสประสาท เพื่อส่งไปยงัสมองเขตต่าง ๆ จากนั้นจึงแปลความหมายให้สามารถรู้และเขา้ใจไดว้่าส่ิง
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เร้านั้นคืออะไร เพื่อแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยในการแปลความหมายของสมอง
จะถูกตอ้ง ละเอียด และชดัเจนเพียงใด ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์เดิม ความรู้ท่ีสะสม ความจ า ความเช่ือ 
ทศันคติ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

George & Jones (2007, p. 110) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลคดัเลือกจัดสรร 
และตีความหมายส่ิงท่ีน าเขา้จากโสตสัมผสั เช่น การมองเห็น ไดย้ิน สัมผสั รับกล่ินและรสเป็นตน้ เพื่อ
สร้างความหมายและจดัระเบียบส่ิงแวดลอ้มของตน ทั้งส่ิงของ เหตุการณ์ และบุคคลอ่ืน 

Robbins & Judge (20 17 , P. 209) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยร์วบรวม
และตีความหมายจากความประทบัใจของประสาทสัมผสัเพื่อให้ความหมายแก่ส่ิงแวดลอ้มของตน โดย
ส่ิงท่ีบุคคลรับรู้สามารถแตกต่างอยา่งมากจากความจริงเชิงวตัถุวิสัย ซ่ึงเป็นความจริงท่ีเกิดขึ้นจริง 

วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552, P. 100) กล่าววา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลจดัระเบียบและ
ตีความความประทบัใจของตนเองเพื่อให้ความหมายแก่ส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลสามารถตีความแตกต่าง
จากความเป็นจริงได ้

วิเชียร วิทยอุดม (2554) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การเลือกสรรและการจดัระเบียบของส่ิงเร้า
ท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับการเลือกสรร จัด
ระเบียบและตีความขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

สามารถสรุปไดว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประสาทสัมผสั 
และคดัเลือก จดัสรร รวมถึงท าความเขา้ใจแก่ส่ิงท่ีรับรู้ เพื่อให้บุคคลเขา้ใจในส่ิงแวดลอ้มของตน โดย
ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงรับรู้อาจแตกต่างกบัความเป็นจริงหรือแตกต่างกบัการรับรู้ของบุคคลอ่ืน ขึ้นอยูก่บัปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล โดยจะกล่าวถึงปัจจยัดงักล่าวในส่วนถดัไป 

2.1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ 
การท่ีบุคคลเกิดมุมมองต่อส่ิงหรือเหตุการณ์เดียวกันแตกต่างกันเป็นผลมาจากการรับรู้ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลบิดเบือนกระบวนการรับรู้ เติมศกัด์ิ คทวณิช 
(2546) ได้กล่าวถึงปัจจยัส าคัญดังกล่าว 2 ประการ คือ ปัจจยัในตัวบุคคลผูรั้บรู้ ปัจจยัในส่ิงเร้าหรือ
เป้าหมายท่ีรับรู้ โดย วิเชียร วิทยอุดม (2554) และ วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่ม
มาอีกประการหน่ึง นัน่คือ ปัจจยัในบริบทสถานการณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1) ปัจจยัผูรั้บรู้ (perceiver) การตีความเป้าหมายท่ีบุคคลมองเห็นไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะ
ส่วนตวั เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูรั้บรู้ท่ีมีผลต่อการรับรู้ประกอบดว้ย 

ความสมบูรณ์ของอวยัวะรับสัมผสั บุคคลท่ีมีอวยัวะรับสัมผสัในสภาพสมบูรณ์สามารถเกิดการ
รับรู้ท่ีผิดพลาดนอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีอวยัวะรับสัมผสัผิดปกติ 

ประสบการณ์ (experience) เน่ืองจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้ นโดยอาศัยความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์ท่ีสะสมในสมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ ดว้ยเหตุน้ี การรับรู้
จะถูกตอ้งชดัเจน หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่รวมถึงประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่บัวยัและการเรียนรู้จากสังคมดว้ยเช่นกนั 

ความตอ้งการในการรับรู้ (need) เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีบุคคลเกิดการรับรู้ส่ิงใด ๆ เน่ืองจาก
ความตอ้งการในการรับรู้จะสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลเกิดการรับรู้ส่ิงเร้านั้น ๆ  

ความสนใจ (interest) ความใส่ใจ (attention) และการเลือก ท่ีจะรับ รู้ ส่ิ งเร้า (Selection) 
สภาพแวดลอ้มของมนุษยมี์ส่ิงเร้าอยู่มากมาย ซ่ึงสามารถกระตุน้กระบวนการรับสัมผสัและการรับรู้ให้
เกิดขึ้นไดอ้ยู่ตลอดเวลา   แต่บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าเฉพาะท่ีตนมีความสนใจหรือให้ความใส่ใจก่อน
เป็นอย่างแรก ดงันั้น การเลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กบัปัจจยัความสนใจและความใสใจ
ของบุคคล ตลอดจนคุณสมบติับางประการของส่ิงเร้าว่าสามารถดีงดูดให้เกิดการรับรู้ไดม้ากเพียงใด 
โดยคุณสมบติัของส่ิงเร้าดงักล่าวจะกล่าวอยา่งละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 

อารมณ์  (emotion) สภาวะอารมณ์ของบุคคลในขณะท่ีรับรู้ส่ิงเร้ามีอิทธิพลต่อการแปล
ความหมายของขอ้มูลท่ีไดรั้บ โดยเม่ือบุคคลตกอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบ เช่น ความรู้สึกสับสน โกรธ
หรือป่ันป่วน เป็นตน้ หรืออยู่ในระหว่างฤทธ์ิของสารเสพติดและแอลกอฮออล ์ยอ่มท าให้กระบวนการ
รับรู้ของบุคคลผิดพลาดจากการรับรู้ในขณะท่ีสภาวะอารมณ์ปกติ แจ่มใสร่าเริง และไม่มีฤทธ์ิของสาร
เสพติดเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ความคาดหวังต่อส่ิงเร้า (expectancy) บุคคลมักมีความคาดหวังต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ
สถานการณ์หน่ึงไวล้่วงหน้า ซ่ึงความคาดหวงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า
หรือสถานการณ์ดงักล่าว 

สติปัญญา (intelligence) บุคคลผู ้มีสติปัญญาสูงสามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างลึกซ้ึง ซ่ึง
สามารถใชเ้หตุผลและวิจารณญาณวิเคราะห์ส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดดี้กวา่บุคคลท่ีมีสติปัญญาต ่ากวา่ 
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การให้คุณค่าต่อส่ิงท่ีรับรู้ (value) บุคคลจะมีความสนใจและใส่ใจมากขึ้นต่อส่ิงเร้าท่ีบุคคลให้
คุณค่าและความส าคญั 

การถูกชกัจูง (persuasion) บุคคลมกัให้ความสนใจกบัท่ีส่ิงบุคคล กลุ่ม หรือสังคมชกัจูงรวมถึง
สังคมยงัมีส่วนใหเ้กิดความคลอ้ยตามในการรับรู้ 

นอกจากน้ี วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ท่ีไดร้วมถึง ทศันคติ 
(attitude) แนวโนม้ท่ีบุคคลจะเขา้ใจ (cognitive) รู้สึก (affective) และแสดงออก (behavior) ต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรือเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงส่งผลต่อการแปลความหมายของขอ้มูล และส่ิงจูงใจ (motive) คือ แรงจูงใจ
ของบุคคลท่ีกระตุน้ความตอ้งการหรือกระตุน้พฤติกรรมของบุคคล 

2) ปัจจยัของส่ิงเร้าหรือเป้าหมายท่ีรับรู้ (target) คุณลกัษณะของส่ิงเร้าหรือเป้าหมายมีผลต่อส่ิง
ท่ีบุคคลรับรู้ เน่ืองจากบุคคลไม่ไดรั้บรู้ส่ิงเร้าโดยการแยกออกมาอยู่จากส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยู่โดยรอบหรือเป็น
องคป์ระกอบของส่ิงเร้า แต่จะมองรวมในความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายและปัจจยัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัหรือภูมิ
หลงัของส่ิงเร้า (เติมศกัด์ิ คทวณิช 2546) กล่าวถึงคุณลกัษณะของส่ิงเร้าวา่ ประกอบดว้ย 

ขนาด (size) ขนาดของส่ิงเร้าท่ีใหญ่กวา่สร้างความสนใจใหเ้กิดการรับรู้มากกวา่ส่ิงท่ีมีขนาดเลก็ 
ความเขม้ขน้ (intensity) ความเขม้ขน้ของส่ิงเร้าท าให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เช่น ความเขม้ของสี 

การสัมผสัอยา่งรุนแรง ความจา้ของแสง การเกิดฝนตกหนกัเป็นระยะเวลาหลายวนั เป็นตน้ 
ความแตกต่าง หรือ ความตรงกนัขา้มกนั (different or contrast) ส่ิงเร้าท่ีมีความแตกต่างจากพื้น

หลงัหรือส่ิงอ่ืนรอบขา้ง หรือแตกต่างกบัการคาดการณ์ของบุคคล สามารถกระตุน้ความสนใจให้เกิด
ความรับรู้ โดยยิง่มีความแตกต่างมากสามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ไดม้ากขึ้น 

การเคล่ือนไหว (motion) ส่ิงเร้าท่ีมีการเคล่ือนไหวจะไดรั้บความสนใจให้เกิดการรับรู้มากกว่า
ส่ิงท่ีอยูน่ิ่ง 

การเกิดซ ้ า (repetition) ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลายคร้ังซ ้ ากัน หรือมีความถ่ีในการเกิดสูงจะสร้างความ
สนใจใหบุ้คคลรับรู้หรือเกิดการรับรู้ท่ีเร็วขึ้นมากกวา่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว 

ความแปลกใหม่และความคุน้เคย (novelty and familiarity) ส่ิงท่ีมีความใหม่ก่อให้เกิดความ
สนใจท่ีจะรับรู้และขวนขวายท่ีจะรับรู้มากกว่าส่ิงท่ีเคยพบเห็นเป็นประจ า (เติมศกัด์ิ คทวณิช,2546) แต่
ในบางกรณี ส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีพบเห็นจนกลายเป็นท่ีคุน้เคยอาจได้รับความสนใจให้รับรู้ได้
เช่นกนั เช่น การสังเกตรับรู้บุคคลท่ีมีใบหนา้คลา้ยคนท่ีรู้จกั เป็นตน้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) 
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3) บริบท หรือ สถานการณ์ (context or Situation) ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีบุคคลมองเห็นส่ิงของ
หรือเหตุการณ์ส่งผลต่อการรับรู้ (วิเชียร วิทยอุดม,2554) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบริบทหรือ
สถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 

ความเครียด (stress) การเกิดความเครียดจากสถานการณ์มีอิทธิพลขดัขวางความคิดและการ
รับรู้ของบุคคล โดยความเครียดท่ีสูงเพียงพอท่ีจะขดัขวางการรับรู้ท่ีถูกตอ้งอาจมาจากความกดดนัดา้น
เวลาหรือเหตุการณ์ภยัพิบติั เป็นตน้ 

เวลา (timing) บุคคลอาจคุน้เคยกบัการรับรู้ข่าวในเวลาหรือสถานการณ์ท่ีเฉพาะแน่นอนซ่ึงอาจ
ส่งผลใหบุ้คคลละเลยข่าวสารท่ีไดรั้บในเวลาหรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 

กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้สามารถเกิดขึ้ นได้ในตัวบุคคลผู ้รับรู้ ใน
เป้าหมายท่ีรับรู้ และในบริบทหรือสถานการณ์ โดยปัจจยัด้านทศันคติ อารมณ์ ประสบการณ์ ความ
ตอ้งการ ความสนใจ ส่ิงจูงใจ และความคาดหวงัมีผลใหเ้กิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

 

2.2 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัทรัพยากรน ้า  

2.2.1 ความหมายที่เกีย่วข้องกบัทรัพยากรน ้า  

ทรัพยากรน ้ า หมายถึง แหล่งต้นตอของน ้ าท่ีเป็นประโยชน์หรือมีศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษยท์รัพยากรน ้ ามีความส าคญัเน่ืองจากน ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต
ทุกชนิด ไดมี้การน าน ้ ามาใชใ้นดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บา้นเรือน นันทนาการและกิจกรรมต่าง 
ๆ รวมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ้ าท่ีมนุษยน์ ามาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวนั้นจะเป็นน ้ าจืด แต่น ้ าจืดใน
โลกเรามีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น และปริมาณ 2 ใน 3 ของน ้ าจืดจ านวนน้ีเป็นน ้ าแข็ง ในรูปของธารน ้ า
แข็ง และน ้ าแข็งท่ีจบัตวักนัอยู่ท่ีขั้วโลก ทั้งสองขั้ว ปัจจุบนัความตอ้งการน ้ ามีมากกว่าน ้ าจืดท่ีมีอยู่ใน
หลายส่วนของโลก และในอีกหลายพื้นท่ีในโลกก าลงัจะประสบปัญหา ความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละ
อุปทานของน ้ าในอนาคตอนัไม่ไกลนกั กรอบปฏิบติัเพือ่การจดัสรรทรัพยากรน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า (ในพื้นท่ี
ท่ีมีกรอบปฏิบติัแลว้) เรียกวา่ "สิทธิการใชน้ ้า" (Water rights) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2556)   

ทรัพยากรน ้ า หมายถึง ของเหลวเกิดจากการรวมตวักนัของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน
ในภาวะท่ีเหมาะสมหรือความหมายในลกัษณะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีน ามาใช้อุปโภค 
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บริโภค ช าระลา้งร่างกาย ใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน ้ า การ
ผลิตพลงังาน ทรัพยากรน ้ายงัเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงท่ีสามารถเกิดขึ้น ทดแทนอยูต่ลอดเวลาเป็นวฎั
จกัร  (ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2009) 

2.2.2 คุณสมบัติและประโยชน์ของทรัพยากรน ้า  

1. แหล่งน ้ าผิวดิน ได้แก่ น ้ าจากแม่น ้ าต่าง ๆ ล าน ้ าธรรมชาติต่าง ๆ ห้วย หนองน ้ า คลอง บึง 
ตลอดจน อ่างเก็บน ้ า บริเวณดงักล่าวนบัว่าเป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีส าคญัท่ีสุด น ้าจืดท่ีแช่ขงัอยู่ตามแอ่งน ้ าบน
ผิวโลกมาจากน ้ าฝน หิมะ การไหลซึมออกมาจากน ้ าใต้ดินแล้วไหลไปรวมกันตามแม่น ้ า ล าคลอง 
ปริมาณน ้ าท่ีมีอยใูนแม่น ้ าล าคลองของแต่ละแห่งบนพื้นโลกมีมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป ล าน ้ าอาจจะ
มีมากในช่วงฤดูหน่ึงแต่ในช่วงฤดูอ่ืน ๆ ปริมาณน ้ าจะลดน้อยลงไปทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยั ส าคญัดงัน้ี 1) 
สภาพความผนัแปรของปริมาณน ้ าฝน 2) ลกัษณะภูมิประเทศ 3) โครงสร้างของดิน เท่าท่ีผ่านมาแหล่ง
น ้ าผิวดินเป็นทรัพยากรสาธารณะท่ีไม่ตอ้งมีการซ้ือขายจึงท าให้มีการใชน้ ้ าอย่างฟุ่ มเฟือย ประกอบกับ
จ านวนประชากรซ่ึงใช้น ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กิจการอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ซ่ึงใช้น ้ าในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่  ไม่มีการน าน ้ าท่ีใช้แล้ว
กลบัไปใช้อีก แต่จะระบายน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าโดยตรง ซ่ึงท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ า เช่นเดียวกับ
คุณภาพของน ้ าผิวดินก็เส่ือมโทรมลงอย่างเห็นไดช้ดั ภาครัฐบาลและเอกชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ในเร่ืองน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาแหล่งน ้าผิวดิน  

2. แหล่งน ้ าใตดิ้น (Underground water) น ้ าใตดิ้นเกิดจากน ้ าผิวดินซึมผ่านดินชั้นต่าง ๆ ลงไป
ถึงชั้นดินหรือหินท่ีน ้ าซึมผ่านไม่ได้ (Impervious rock) น ้ าใตดิ้นน้ีจะไปสะสมตวัอยู่ระหว่าง ช่องวาง
ของเน้ือดิน โดยเฉพาะชั้นดินเป็นกรวด ทราย หิน ปริมาณของน ้ าท่ีขงัอยใูนชั้นของดินหรือ ชั้นของหิน
ดังกล่าวจะค่อย ๆ เพิ่มปริมาณของน ้ าท่ีขังอยู่ในชั้นของดินหรือชั้นของหินดังกล่าวจะ ค่อย ๆ เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแล้ง ปกติน ้ าใต้ดินจะมีการไหล (Run-off) ถ่ายเท
ระดบัไดเ้ช่นเดียวกับน ้ าผิวดิน ในเขตชนบทไดอ้าศยัน ้ าใตดิ้นเป็นน ้ าด่ืม เน่ืองจากแหล่งน ้ าใตดิ้นเป็น
แหล่งน ้ าท่ีสะอาด โดยท่ีน ้ ามาจากใตดิ้นมาจากน ้ าฝนท่ีซึมผา่นการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทราย มา
หลายชั้นแลว้ แหล่งน ้ าใตดิ้นมี 2 ประเภท 1) น ้ าใตดิ้นชั้นบนหรือน ้ าใตดิ้น พบในชั้นดินต้ืน ๆ  น ้ าจะขงัตวั
อยู่ระหว่างชั้นดินท่ีเน้ือแน่นเกือบไม่ซึมน ้ าอยู่ไม่ลึกจากผิวดินมากนักน ้ าใตดิ้นประเภทน้ีจะมีปริมาณ
มากในฤดูฝนและจะลดลงในฤดูแลง้ น ้ าในชั้นน้ีมีออกซิเจนละลายอยู่พอประมาณ จะมีสารแขวนลอย
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อยูม่าก ความขุ่นมาก 2) น ้าบาดาลเป็นน ้าใตดิ้นท่ีอยูลึ่กลงไป โดยซึมผา่นชั้นดินและชั้นหินต่าง ๆ ไปขงั
ตวัอยูช่่องวางชั้นดินหรือชั้นหินซ่ึงไม่ยอมใหน้ ้ าผา่นไปไดอี้ก น ้ าใตดิ้นประเภทน้ีเป็นน ้ าใตดิ้นท่ีแทจ้ริง 
เรียกว่า Underground water หรือท่ีเรียกว่าน ้ าบาดาล น ้ าบาดาลจะเป็นน ้ าท่ีมีคุณภาพดี เพราะไหลผ่าน
ชั้นดินและชั้นหิน ซ่ึงหนา้ท่ีคลา้ยการกรอง    น ้าธรรมชาติมีลกัษณะเป็นระบบท่อประปาท่ีสมบูรณ์  

3. แหล่งน ้ าจากทะเล และมหาสมุทรเป็นแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ของวงจรน ้ าในโลก ซ่ึงหากขาด
วงจรดงักล่าว พื้นดินจะขาดความอุดมชุ่มช้ืน ขณะเดียวกนกระแสน ้าในมหาสมุทรก็เป็นปัจจยัท่ีก าหนด
สภาพภูมิอากาศอบอุ่นแทนท่ีจะเย็นมาก ๆ เหมือนกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกล้เขตขั้วโลกเหนือ หรือ
กระแสน ้ าเยน็แบงกิลา ท าให้บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทวีปแอฟริกา กลายเป็นท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ด้วยแพลงก์ตอน ซ่ึงเป็นอาหารส าหรับปลานานาชนิด เช่นเดียวกับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มี
กระแสน ้ าเยน็และน ้ าอุ่นมาบรรจบกนัท าให้บริเวณดงักล่าวมีสารอาหารสมบูรณ์ มีแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงคต์อนสัตว ์ซ่ึงเป็นอาหารของส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่จ านวนมาก มนุษยไ์ดใ้ช ้ประโยชน์มากมายจาก
ทะเล ไม่ว่าจะเป็นอาหารจ าพวกโปรตีน การใช้เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกและประหยดั หรือ
ทรัพยากรใต้ทะเลจ าพวกน ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุอ่ืน ๆ ท่ีขุดเจาะมาใช้ประโยชน์ เช่น 
แมงกานีส ดีบุก อย่างไรก็ตามแมว้า่ทะเลจะเป็นแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง            
แต่เน่ืองจากมีแร่ธาตุสะสมอยู่จ  านวนมาก จึงท าให้น ้าทะเลมีรสเคม็ ดงันั้นบริเวณท่ีขาดแคลนน ้าจืดท่ีอยู่
ใกลก้บัทะเล จึงพยายามน าน ้ าทะเลมาแปรสภาพให้กลายเป็นน ้ าจืดเพื่อใชใ้นการอุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน กิจการอุตสาหกรรม การชลประทาน แต่ค่าใชจ่้ายในการท าน ้ าทะเลให้เป็นน ้าจืดนั้นราคาแพง
กวา่การท าน ้าจืดใหบ้ริสุทธ์ิ 

4. แหล่งน ้ าจากฟ้า น ้ าจากฟ้าหรือน ้ าฝน เป็นน ้ าโดยตรงท่ีรับจากการกลั่นของไอน ้ าใน
บรรยากาศ น ้าฝนเป็นแหลง่น ้ าจืดท่ีส าคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการอุปโภคบริโภคอีกชนิดหน่ึง ในประเทศไทย 
พบว่า ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกในแต่ละปีประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นน ้ าท่า ประมาณ 
200,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ท่ีเหลือไหลลงสู่ใตดิ้นและระเหยสู่บรรยากาศปริมาณน ้าท่ีสามารถท่ีเก็บกกั
ไวไ้ด้ในรูปของอ่างเก็บน ้ า ทั้ งท่ีเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมกันประมาณ 
60,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร (สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม, 2536) ปริมาณน ้ าจืดท่ีได ้จากน ้ าฝนในแต่ละ
บริเวณจะมากนอ้ยเพียงใดขึ้นอยูก่บั 1) สภาพลมฟ้าอากาศ 2) ลกัษณะภูมิ ประเทศ 3) ทิศทางของลม 4) 
ความสม ่าเสมอของฝนท่ีตก 5) การกระจายของปริมาณน ้าฝน  6) อิทธิพลอ่ืน ๆ เช่น ฤดูกาล พื้นท่ีป่าไม ้ 
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ประโยชน์ของทรัพยากรน ้า  
1. เพื่อการอุปโภคและบริโภค น ้ ามีความจ าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ร่างกายของคนเรา

ประกอบด้วยน ้ าประมาณร้อยละ 60-70 โดยต้องใช้ในการด่ืมประมาณ 2 ลิตรต่อวนัและใช้ในการ
บริโภคประมาณ 3 ลิตรต่อวนั ร่างกายของเราใช้น ้ าเพื่อพาสารอาหารไปยงัเซลล์เพื่อรักษาโครงสร้าง
ร่างกาย เพื่อการขับถ่ายของเสียและเพื่อระบายความร้อนจากร่างกาย นอกจากน้ีเรายงัใช้น ้ าในการ
อุปโภคทั้ งการท าความสะอาด ซักล้าง และกิจกรรมอ่ืน ๆ  องค์การสหประชาชาติประมาณการว่ามี
ประชากรโลกประมาณ 2,000,000 ลา้นคนทัว่โลกท่ีขาดแคลนน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ   

2. เพื่อการเกษตรกรรม การใช้น ้ าในการเกษตรกรรมนั้ นประมาณว่ามนุษย์ใช้น ้ าเพื่อการ
เพาะปลูกร้อยละ 70 ของปริมาณน ้ าท่ีมนุษยใ์ชท้ั้งหมด เพื่อการผลิตธญัพืชส าหรับการบริโภค ส่วนน ้าท่ี
ใช้ส าหรับการเล้ียงสัตว์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนไป เช่น โคนม ม้า หมู  ไก่ ต้องการน ้ า 
20,124,000 แกลอนต่อตวัต่อวนั น ้าจึงมีความส าคญัมากในการผลิตอาหารของมนุษย ์ 

3. เพื่อการอุตสาหกรรมน ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับกระบวนการผลิตของโรงงาน อุตสาหกรรม 
ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตโดยตรง คือ เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ ลา้ง วตัถุดิบหรือใช้ใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ใชใ้นการลา้งเคร่ืองจกัร พื้นโรงงาน หล่อเยน็ เป็นตน้ อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมี
ความตอ้งการน ้าในปริมาณและคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป ดงักรณีของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ 
เซรามิก กระดาษ มีความจ าเป็นตอ้งใชท่ี้มีคุณภาพสูงคือ ปราศจากส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ จึงจะผลิตผลงานท่ี
มีคุณภาพไดดี้  

4. แหล่งทรัพยากร แหล่งน ้ าเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของมนุษยโ์ดยเฉพาะในทะเลซ่ึงนบัเป็น
แหล่งทรัพยากรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อาหารจากทะเลเป็นอาหารท่ีส าคัญท่ีมนุษย์สามารถ น าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องลงทุนและทะเลยงั เป็นแหล่งเช้ือเพลิงและพลังงาน เช่นน ้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นตน้  

5. เพื่อการคมนาคมขนส่ง ในอดีตการขนส่งทางน ้ าเป็นการขนส่งท่ีส าคญัของมนุษย ์แม้ใน
ปัจจุบันก็ยงัมีความส าคัญอยู่โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ คือ การขนส่งทางทะเล เพราะ
สามารถขนส่งไดค้ราวละมาก ๆ และค่าใช้จ่ายยงัถูกกว่าการขนส่งทางอากาศมากอีกดว้ย ส าหรับการ
ขนส่งภายในประเทศนั้นการขนส่งทางน ้ าก็ยงัคงมีบทบาทส าคญัโดยเฉพาะระยะทางไกล ๆ จะเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่าทางบก   
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6. เพื่อการสร้างพลงังานในการผลิตไฟฟ้านั้น ค่าใช้จ่ายท่ีมาจากการผลิตโดยใช้กระแสน ้ านั้น
จะต ่าท่ีสุด รวมทั้งมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกวาการผลิตจากแหล่งพลงังานอ่ืน ๆ เช่น ถ่านหิน 
น ้ามนั นิวเคลียร์  

7. เพื่อการนันทนาการ แหล่งกักเก็บน ้ าหลายแห่งเป็นท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนหย่อนใจของ
มนุษย ์เช่น ชายฝ่ังทะเล ทะเลสาบ แม่น ้ า ล าคลอง น ้ าตกและล าธาร เป็นต้น กิจกรรมของมนุษย์ท่ี
เก่ียวเน่ืองจากสถานท่ีเหล่าน้ี เช่น การว่ายน ้ า ตกปลา พายเรือ เป็นต้น น ้ าจึงเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด ารงชีวิต  

2.2.3 การจัดการทรัพยากรน ้า  

ทรัพยากรน ้ า เป็นส่วนส าคญัในลุ่มน ้ าเน่ืองจากพื้นท่ีลุ่มน ้ าแต่ละจะมีสายน ้ าไหลผ่านแม่น ้ า ล า
คลองต่าง ๆ ก่อนท่ีจะไหลลงแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ เช่น ทะเลสาบ หรือทะเลท่ีอยู่ในพื้นท่ีมหาสมุทรต่าง 
ๆ และตลอดจนพื้นท่ีท่ีสายน ้ าไหลผ่านส่ิงมีชีวิตทั้งหลายก็ได้อาศยัพื้นท่ีแต่ละลุ่มน ้ า ในการด ารงชีพ 
ดังนั้ นการจัดการทรัพยากรน ้ าต้องค านึงถึงความมั่นคงและเพียงพอในการด ารงชีพ ของส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลายท่ีตอ้งเก้ือกูลวิถีชีวิตซ่ึงกนัและกนัโดยไม่่ให้เกิดการขาดแคลนและคุณภาพ ของทรัพยากรน ้ า
ตอ้งไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ในการน าน ้าไปใชก้ารประกอบอาชีพ และอุปโภค บริโภคในด ารงชีวิต  

2.2.3.1 ความหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรน ้า  
เกษม จันทร์แก้ว (อ้างถึงในจิราภรณ์ หะยีปิ , 2553: 25) ได้ให้ความหมายของการจัดการ

ทรัพยากรน ้ าว่า หมายถึง วิธีการด าเนินการในพื้นท่ีรับประโยชน์จากน ้ าอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้น
การจดัหา การพฒันา     การเก็บรักษาซ่อมแซมส่ิงสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรมให้
ใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป เพื่อใหส่ิ้งท่ีด าเนินการนั้นบงัเกิดผลอยา่งย ัง่ยนืต่อมวลมนุษย ์และธรรมชาติ  

ปธาน สุวรรณมงคล (อา้งถึงในจิราภรณ์ หะยปิี, 2553: 25) ให้ความหมายการจดัการทรัพยากร
น ้ าว่า เป็นวิธีการหรือกิจกรรมการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งน ้ า การจดัสรรน ้ า การ
ป้องกนัและแกไ้ขภยัธรรมชาติดา้นน ้ า และการป้องกนแกไ้ขมลพิษทางน ้ า เพื่อให้สามารถใชน้ ้ าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

จิราภรณ์ หะยีปิ (2553: 25) ไดใ้ห้ความหมาย การจดัการทรัพยากรน ้ า เป็นการปฏิบติัเก่ียวกบั
กิจกรรมการจัดหา การพัฒนา การจัดสรรและใช้ประโยชน์การป้องกนและฟ้ืนฟู มลภาวะทางน ้ า 
เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชนอ์ยา่งเสมอภาคและยัง่ยนื  
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กล่าวโดยสรุปไดว้่า การจดัการทรัพยากรน ้ าเป็น วิธีการปฏิบติักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า 
ทั้งในดา้นการจดัหาการพฒันาแหล่งน ้ า การเก็บรักษาซ่อมแซมส่ิงสึกหรอให้คืนสภาพ การบ าบดั ฟ้ืนฟู
แหล่งเส่ือมโทรมท่ีเกิดจากมลภาวะทางน ้ า การป้องกนัและแกไ้ขภยัธรรมชาติดา้นน ้ าและการป้องกน
แกไ้ขมลพิษทางน ้า เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เสมอภาคและ
ยัง่ยนื  

 

2.3 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรน ้าเพ่ือการเกษตร  

2.3.1 สาเหตุความจ าเป็นต้องมีการจัดการน ้าในประเทศไทย  

2.3.1.1 เน่ืองประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประมาณร้อยละ 63.5 มีอาชีพ ทางการเกษตร 
ขณะท่ีประเทศไทยมีพื้นท่ี 320.7 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร ประมาณ 132.7 ลา้นไร่ หรือ
ร้อยละ 41.4 และมีแนวโน้มว่าจะขยายตวัเพิ่มขึ้น (พื้นท่ีการเกษตร มีความต้องการใช้น ้ าสูง) แต่ใน
สภาพปัจจุบัน โครงการชลประทานสามารถสนับสนุนภาคการเกษตร ได้เพียง 23.57 ลา้นไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 17.8 เท่านั้ น ส่วนพื้นท่ีการเกษตรท่ีเหลืออีกร้อยละ 82.2 จะต้องพึ่ งแต่น ้ าฝนตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ฐานรายไดภ้าคการเกษตร มีความไม่แน่นอนตามไปดว้ย (วิชยั 
สุภาโสด, 2552)  

2.3.1.2 ประเทศไทยมีปริมาณฝนท่ีตกผนัแปรระหว่าง 800 - 4,400 มิลลิเมตร /ปี หรือเฉล่ีย
ประมาณ 1,468 มิลลิเมตร / ปี โดยภาคใตต้กมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ 
ตามล าดบั หากคิดเป็นปริมาณน ้ าฝนท่ีเกิดมีขึ้นในประเทศไทย จะเกิดมีขึ้นประมาณปีละ 760,000 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร โดยประมาณร้อยละ 71.7 จะระเหยกลบัไปในอากาศ และไหลซึมลงใตดิ้น ส่วนอีกร้อย
ละ 28.3 หรือประมาณ 215,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร จะกลายเป็นน ้ าท่า (มวลน ้ าท่ีไหลไปมาอยู่บนดิน) 
โดยน ้ าท่าในประเทศไทยน้ีจะเกิดมีในฤดูฝน ถึงร้อยละ 92 และมีเหลืออยู่ในฤดูแล้งเพียงร้อยละ 8 
เท่านั้น (ขอ้มูลกรมชลประทาน อา้งถึงใน วิชยั สุภาโสด, 2552) เน่ืองจากความแตกต่างของสภาพภูมิ
ประเทศ ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าท่า สภาพดิน การใชท่ี้ดิน การเกษตรกรรม ฯลฯ ในแต่ละลุ่มน ้ า ท าให้
เกิดปัญหาท่ีแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ืองน ้ าหลาก น ้ าท่วม หรืออุทกภยั ในปัจจุบนัเร่ืองคุณภาพ
น ้า อนัเน่ืองจากน ้าเสียก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สร้างปัญหาใหภ้าคการเกษตรขึ้นมากมาย  
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2.3.1.3 จากปริมาณน ้าท่าท่ีมีในประเทศไทยประมาณ 215,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เราสามารถส
รา้้งระบบกักเก็บในปัจจุบนัไดเ้พียง 72,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือเพียงร้อยละ 33.5 เท่านั้น ส่วน
น ้ าท่าท่ีเหลือ ก็จะไหลลงทา้ยน ้ า และไหลลงสู่ทะเลไป บางคร้ังน ้ าท่าท่ีไหลลงทา้ยน ้ า ก็จะท าให้เกิด
อุทกภยั ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ขณะท่ีน ้ าชลประทานท่ีกักเก็บไว ้ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
สามารถสนบัสนุนการใชน้ ้ าในภาคการเกษตรในฤดูแลง้ได ้ท าให้ไม่สามารถใช้ท่ีดินเพื่อท าการเกษตร
ในฤดูแลง้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดน้อ้ย (วิชยั สุภาโสด, 2552)   

2.3.2 ศักยภาพของพื้นท่ีชลประทานในปัจจุบัน  

2.3.2.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพน ้ า ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดีมาก 
สามารถพฒันาให้เป็นพื้นท่ีการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดขนาดใหญ่ หรือตลาดเพื่อ
การส่งออกเชิงปริมาณ (Mass Production Unit) ท่ีดีมาก เกษตรกร มีการเกาะกลุ่มรวมตวั มีการพฒันา
วฒันธรรม เร่ืองการใช้น ้ าท่ีมีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ  ภาครัฐสามารถเข้าไปส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร และแนะน าเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตทางการเกษตรได้
อยา่งดี  

2.3.2.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพน ้ าปานกลาง สามารถพฒันาให้
เป็นพื้นท่ีการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดภายในประเทศ หรือ ตลาดเพื่อการส่งออกเชิง
คุณภาพ (Quality Production Unit) ท่ีดีมาก เกษตรกรมีการเกาะกลุ่ม รวมตวั มีการพฒันาเร่ืองการใช้น ้ า
ท่ีมีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ  ภาครัฐสามารถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการเกษตร และแนะน า
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตทางการเกษตร ในเชิงคุณภาพไดอ้ย่างดี 
แต่ควรตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณน ้า ตน้ทุนก่อนวางแผนการส่งเสริม  

2.3.2.3 โครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบน ้ าด้วยไฟฟ้า เป็นโครงการท่ีไม่มี
วตัถุประสงค์ในการกกัเก็บน ้ าเป็นหลกั เพียงแต่ท าการสร้างฝาย เพื่อยกระดับน ้ าหน้าฝายขึ้น แลว้ท า
การสบูน ้ าด้วยป๊ัมน ้ าไฟฟ้า เพื่อน าไปใช้ในพื้นท่ีท าการเกษตรใกล้เคียงสถานีสูบน ้ าเท่านั้ น เป็น
โครงการท่ีสามารถก าหนดแนวทางการพฒันาให้เป็นแหล่งผลิตอาหารชุมชน (Local Food Banks) ได้
เท่านั้น ทั้ งน้ีเพราะมีข้อจ ากัด เร่ืองปริมาณน ้ าเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน ้ าท่ีมุ่งเน้น
ตอบสนองความตอ้งการใชน้ ้าเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นหลกัเท่านั้น  
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กล่าวโดยสรุปในการพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรน ้ าเพื่อการเกษตรในอนาคต ควร
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทานเก่าให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้ได้น ้ าชลประทานท่ีร่ัวซึม
เสียหายไปกลบัคืนมาและน าไปใช้ในพื้นท่ีการเกษตรทา้ยน ้ าไดเ้พิ่มขึ้น แหล่งกกัเก็บน ้ าขนาดต่างๆ ท่ี
ก่อสร้างมานานแลว้ ตอ้งน ามาศึกษาความคุม้ทุนในการขุดลอก เอาตะกอนก้นอ่าง ท่ีอยู่เหนือระดับ
ความจุท่ีไม่ใชง้าน (Dead Storage) ออกไปเพื่อท่ีสามารถกกัเก็บน ้ าไดเ้พิ่มขึ้นไม่สร้างปัญหาการเวนคืน
ท่ีดินท่ีม่ีผีลกระทบตอ่สังคม  
 2.3.3 การจัดการน ้าแบบบูรณาการ และการจัดการน ้าอย่างยัง่ยืน  

 การจดัการน ้ าแบบบูรณาการโดยหลกัการแลว้ การจดัการน ้ าอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือโดยดา้นใด
ด้านหน่ึง แบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะตอ้งด าเนินการให้สอดคล้องผสมผสาน รวมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกัน ดว้ยหลายวิธีและทุกชุมชนยอมรับ จึงจะน าไปสู่การจดัการหรือแกปั้ญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับน ้ า ได้อย่างสัมพันธ์กันในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน ้ า และ
ด าเนินงานหลายด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม แลว้คน้หาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ทุกอย่างมีความเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะ น ้ า ดิน และทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัให้
บงัเกิดประโยชน์กบัผูค้น แบบ“มุ่งถึงประโยชน์คนส่วนใหญ”่ ในลุ่มน ้าเป็นหลกั  

ส่วนการจดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนื เป็นการบริหารจดัการ ท่ีเนน้ใหทุ้กภาคส่วนของสังคม รู้ถึงคุณค่า
ของน ้ าใช้น ้ าอย่างประหยดั เพื่อให้ทรัพยากรน ้ ามีใช้อย่างทัว่ถึงเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี มีความ
สมดุลทั้งปริมาณ และคุณภาพ ซ่ึงในการพฒันาและการใชป้ระโยชน์ จะตอ้งใหเ้ป็นไปในลกัษณะควบคู่
ไปกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยัง่ยืน นั่นคือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้ า เพื่อการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ ควรตอ้งยึดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลกัเน้นความอยู่ดีกินดีมีสุขและพึ่งตนเองได้
เป็นพื้นฐานก่อนมีการคุม้ครอง และฟ้ืนฟู ทรัพยากรน ้ า และทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้คงความอุดม
สมบูรณ์เพื่อใหเ้กิดการพฒันาสามารถพึ่งพาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ในการจดัการน ้ าและทรัพยากรอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด อย่างบูรณา
การ และมีความยัง่ยืนได้นั้น ตอ้งใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เขา้มาจัดการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา ฯลฯ ซ่ึง ในความหลากหลายของ
ความรู้ต่างๆ นั้น การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า ร่วมกบัทรัพยากรดิน และทรัพยากรป่าไมภ้ายในแต่ละ
ลุ่มน ้า จะตอ้งด าเนินไปอยา่งเป็นเอกภาพ และเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวกนั (ปราโมทย ์ไมก้ลดั, 2554)  
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2.3.3.1 การจดัการน ้ าควรตอ้งท าอย่างเป็นระบบในพื้นท่ีลุ่มน ้ า นอกจากพื้นท่ีลุ่มน ้ าจะเหมาะ
ส าหรับใชเ้ป็นเขตพื้นท่ีในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเหมาะส าหรับใชเ้ป็น
เขตพื้นท่ีในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมอีกดว้ย เพราะการพฒันาใดๆ ในบริเวณหน่ึงของพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของอีกบริเวณหน่ึงในลุ่มน ้ าเดียวกนัได ้แต่ในการปฏิบติั มกั
ใช้เขตทางการปกครอง เป็นขอบเขตในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพราะว่ามีขอ้มูลพื้นฐานด้าน
ต่างๆ ของเขตการปกครองอยูแ่ลว้ และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  

การใชเ้ขตทางการปกครองเป็นเขตพื้นท่ีในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น             
ไม่สอดคลอ้งกบัความจริงของระบบนิเวศ เน่ืองจากพื้นท่ีจงัหวดัหน่ึง อาจจะมีครอบคลุมหลายลุ่มน ้ า 
การพฒันา หรือจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั จะไม่สามารถใช้วิธีเดียวกนัได้
ทั้งหมด เพราะแต่ละลุ่มน ้ า มีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง นอกจากน้ี ลุ่มน ้ าหน่ึงอาจครอบคลุมพื้นท่ีหลาย
จงัหวดั ดงันั้น การพฒันาในพื้นท่ีจงัหวดัหน่ึง อาจส่งผลกระทบต่อประชากรของอีกจงัหวดัหน่ึงได้
เน่ืองจากจงัหวดัเหล่านั้น อยูใ่นระบบนิเวศของลุ่มน ้าเดียวกนั  

2.3.3.2 การแกปั้ญหาการจดัการน ้าในลุ่มน ้า ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
สภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การขาดแคลนน ้ า การเกิดน ้ าท่วม ท าความ

เสียหายแก่พื้นท่ีชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรม ปัญหาน ้าเสีย 
สภาพปัญหา และสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ เกิดขึ้น

เน่ืองจากการกระท าของมนุษยส่์วนอีกสาเหตุหน่ึง เน่ืองจากสภาพตามธรรมชาติของแต่ละทอ้งท่ี และ
ความแปรปรวนของฝนท่ีตกในฤดูต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติท่ีอยู่เหนือการควบคุม 
ปัญหาการจดัการน ้าดงักล่าวขา้งตน้      ท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ ไดแ้ก่  

1) ไม่มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า ท าให้วิธีการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีความต่อเน่ืองกนั ก่อให้เกิดความขดัแยง้เก่ียวกบัปัญหาความตอ้งการน ้ า การ
จดัสรรน ้ า การจดัหา หรือการพฒันา และการอนุรักษแ์หล่งน ้ า การจดัการน ้ าในลุ่มน ้ า ให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล และองค์กรรองรับส าหรับการจดัการเฉพาะในแต่ละลุ่มน ้ า เพื่อให้มี
การพิจารณาปัญหาต่างๆ ภายในลุ่มน ้ า ซ่ึงมีการแกปั้ญหา ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองมีการ
ควบคุม การพฒันา การใช้งาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าร่วมกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ชดัเจน  
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2) การวิเคราะห์และจดัการทรัพยากรน ้ า ท่ีผ่านมา จากอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นการก าหนดให้
ด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐ การประเมินโครงการ การวางแผน  ด าเนินการ ท่ีหน่วยงาน
ส่วนกลางจดัท าขึ้น หรืออาจเป็นความตอ้งการของนักการเมืองทอ้งถ่ินนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยไดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือไม่ใช่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  

3) ปัญหาการขาดแคลนน ้า ภาวะน ้าท่วม และอุทกภยั และการลดลงของคุณภาพน ้า ลว้นมาจาก
ปัญหาเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการท่ีผิดพลาด เน่ืองจากการจัดการทรัพยากรน ้ าของไทย เป็นการ
ด าเนินงานแบบแยกส่วน ไม่เป็นในลกัษณะบูรณาการกนั ทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงสถาบนั หรือองคก์รท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการน ้ า จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ในดา้นการใชท้รัพยากรน ้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดระยะยาว และทางดา้น เศรษฐศาสตร์จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งมีการปฏิรูปกระบวนการ
บริหารจดัการใหม่  

4) เน่ืองด้วยกฎหมายไทย ก าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้ าอย่างกวา้ง ๆ ว่าทรัพยากรน ้ าเป็น
ของไทยทุกคน จึงเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถใชน้ ้ าอย่างไม่จ ากดั ท าให้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะใชไ้ด้
อย่างเสรี นบัว่าเป็นตน้เหตุท่ีท าให้เกิดการใช้น ้ าท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ จึงควรให้คนไทยรู้จกัประหยดัใน
การใชน้ ้ า ไม่ใชน้ ้ าอยา่งฟุ่ มเฟือย นอกจากน้ียงัตอ้งระวงั ในเร่ืองสิทธิของผูใ้ชท้รัพยากรน ้ าวา่ตอ้งไดรั้บ
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกนัอีกดว้ย  

5) การท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงน ้ าไดโ้ดยเสรี ไม่มีใครเป็นเจา้ของอย่างแน่ชดั ท าให้น ้ าแทบไม่มี
ราคาตลาด แต่มีมูลค่าทั้ งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท าให้เกิดปัญหาหลายประการ ท่ีต้องจดัการให้
เหมาะสม และรัดกุมมากขึ้น  

6) ขาดความเขา้ใจในเร่ืองของสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ ท่ีบญัญติัไว ้ท าให้ขาดความร่วมมือ
จากชุมชน เกิดความขดัแยง้ และชุมชนต่อต้าน เป็นเหตุให้การด าเนินงาน เกิดอุปสรรค ไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร หรือด าเนินการต่อไปไม่ไดเ้ลย  

เร่ืองสิทธิชุมชนน้ีเป็นเร่ืองส าคญัซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้
บญัญติัคุม้ครองสิทธิประเภทน้ีไวแ้ละไดเ้ขียนรับรองโดยตรงว่า ให้ชุมชน เป็นผูท้รงสิทธิตามกฎหมาย 
ลกัษณะเสมือนกบันิติบุคคล  

มาตรา 66 : บุคคลซ่ึงอยู่รวมกันเป็นชุมชน ท้องถ่ิน หรือชุมชน ท้องถ่ิน ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนังามของทอ้งถ่ิน และของชาติ และ
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มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื  

มาตรา 67 : สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และ
การไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ย่อมไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม การด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง   ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน 
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองค์การเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ และ
ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ 
ใหค้วามเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว  

สิทธิของชุมชน ท่ีจะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  

หลกัส าคญัของ “การมีส่วนร่วม” คือ เป้าหมายของสิทธิของชุมชนมิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะ
ส่วนของชุมชนเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมดว้ย การจดัการน ้ าท่ีชุมชนมีส่วนร่วม ให้
มีทางเลือกท่ีหลากหลาย ก็เพื่อถ่ายโอนทรัพยากร และผลประโยชน์จากผูค้วบคุมทรัพยากร มาสู่คนท่ี
เขา้ถึงทรัพยากรไดน้อ้ย และพฒันากระบวนการก าหนดนโยบาย ท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
ก็สามารถด าเนินไดเ้ป็นอยา่งดี   โดยอาศยัรัฐธรรมนูญท่ีสนบัสนุนหลกัการ และสิทธิชุมชน  

2.3.3.3 กลยทุธ์การจดัการน ้าท่ีเหมาะสม ในปัจจุบนัการด าเนินการก าหนดแนวทางหรือกลยทุธ์
จากส่วนกลาง ซ่ึงอาจท าให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ขาดความสมบูรณ์ เน่ืองจากไม่ไดว้ิเคราะห์ปัญหา
ของพื้นท่ี    และความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีผลท าให้การวางแผน และการแก้ไข
ปัญหา ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร โดยไดเ้สนอประเด็นยทุธศาสตร์ไว ้ดงัน้ี  

1) พฒันากลไก และกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการ ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 72 “รัฐตอ้งส่งเสริม และสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลาก
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ลายทางชีวภาพ อย่างสมดุล รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบ ารุงรักษา และคุ ้มครองคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจน ควบคุม และก าจดัภาวะมลพิษ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ
อนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน”  

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและประชาชน ในการจดัการน ้ าตอ้งพฒันากลไก และกระบวนการ
บริหารจดัการเชิงบูรณาการ โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงาน  และการท างานร่วมกนัของฝ่าย
ราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน ใน
การพฒันาการใชแ้ละฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้ า  โดยใหค้วามส าคญักบัการให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพกระบวนการเรียนรู้ และเร่ิมในชุมชน พฒันาระบบรวบรวม และจดัท าขอ้มูล ระดบัทอ้งถ่ิน ให้
สอดคลอ้งกนั สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม จะช่วยเพิ่มศกัยภาพทางสังคม สามารถร่วมกนั
น าพาใหก้ารจดัการทรัพยากรน ้าทุกดา้น เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

2) รัฐบาลจะตอ้งก าหนดนโยบายการจดัการทรัพยากรน ้าใหมี้ความชดัเจน สามารถปฏิบติัอยา่ง
เป็นรูปธรรมได้ มิใช่เป็นนโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหน่ึง และรัฐบาลชุดใด ท่ีรับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดิน จะตอ้งบริหารจดัการน ้ า และทรัพยากรประเภทต่างๆ ตามนโยบายท่ีก าหนดนั้น อย่าง
ต่อเน่ือง เพราะเป็นนโยบายของชาติจนสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น จะได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่าง
สัมฤทธ์ิผลทัว่ถึง  

หลกัและวิธีปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวด าเนินการ ควรประกอบดว้ยนโยบาย ดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
(1) นโยบายเก่ียวกบัการจดัหาและพฒันาทรัพยากร  
(2) นโยบายการใชแ้ละการจดัสรรทรัพยากรน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรม  
(3) นโยบายการแกปั้ญหาอุทกภยั  
(4) นโยบายการอนุรักษท์รัพยากรน ้าและแหล่งน ้า  
(5) นโยบายแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้า  

3) จดัท าแผนแม่บท (แผนหลกั) การจดัการทรัพยากรน ้ าแบบบูรณาการ ในระดับลุ่มน ้ าเป็น
แผนหลกั    ซ่ึงประกอบดว้ยยทุธศาสตร์และวิธีการท่ีจะด าเนินการจดัการทรัพยากรน ้ าทุกประเภทอยา่ง
เป็นระบบ สัมพนัธ์กนัในแต่ละลุ่มน ้ า หรือระหว่างลุ่มน ้ า โดยมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตของทุกๆ ส่ิงในสังคม และเกิดความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทั้งคน สัตว ์พืช และอ่ืนๆ ซ่ึงการจดัท า



21 
 

 

แผนแม่บทของแต่ละด้านมียุทธศาสตร์และวิธีการท่ีจะด าเนินการ โดยการก าหนดแต่ละแผนตอ้งมี
การบูรณาการในระดบัพื้นท่ีลุ่มน ้า  

4) ก าหนดมาตรการจัดการน ้ า ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และภูมิสังคม คือ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือวิธีการ ท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้บงัเกิดผลส าเร็จตามนโยบายการจดัการน ้ าท่ี
ก าหนด รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจะตอ้งพิจารณา ศึกษาถึงมาตรการท่ีจะแกไ้ขปัญหาในแต่
ละด้านโดยก าหนดไวใ้นแผนแม่บทของลุ่มน ้ า ให้ครบทุกด้าน ให้มีความชัดเจนและสอดคลอ้งกับ
สภาพความเป็นจริง ทั้งดา้นเทคโนโลยแีละสภาพสังคมของแต่ละพื้นท่ี  

5) การปฏิรูปกลไกองคก์รจดัการน ้ า ในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน ตลอดจนกระบวนการ
บริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  

6) สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความตระหนกัถึง ความส าคญัของน ้ า เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไปในทุกลุ่มน ้ า ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรน ้ า การใชน้ ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าของน ้ า ดว้ยการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทุกแห่ง ทุกลุ่มน ้ า ดว้ยเอกสารและส่ือความรู้เก่ียวกบั
การจดัการน ้าแบบเขา้ใจง่าย ๆ เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจถึงศกัยภาพและเก่ียวกบัสภาพปัญหาน ้า รวมถึง
ทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

กล่าวโดยสรุป ควรบรรจุการเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ในหลกัสูตรการศึกษาของเยาวชนทุก
ระดบั    ให้เขา้ใจถึงสภาพทรัพยากรกรน ้ า ลกัษณะต่างๆ ในลุ่มน ้ า สภาพปัญหา และกระบวนการเขา้ใจ
ในความส าคญัของการใช้น ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า ตลอดจนความเขา้ใจในหนา้ท่ีการมีส่วนร่วม
รักษาคุณภาพทรัพยากรน ้าอยา่งเขม้แขง็ต่อไป 

 

2.4  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

Woods, Nielsen, Pedersen, & Kristoferson (2017) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้เกษตรกร
จะปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และวดัการรับรู้ความเส่ียงของเกษตรกรจาก
ระดบัความห่วงกงัวลท่ีมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เช่น ความผนัผวนของอุณภูมิท่ีมาก
ขึ้น การเกิดน ้ าท่วม พายุ ความแห้งแลง้ หรือศตัรูพืช เป็นต้น โดยการศึกษา เช่นเดียวกับ Mase et al. 
(2017) ศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือ การรับรู้ความเส่ียง และพฤติกรรมการปรับตวัของเกษตรกร และไดว้ดั
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การรับรู้ความเส่ียงจากความกังวลต่อปัญหาจากผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของเกษตรกรโดยทั้ง 2 งานพบวา่ ความกงัวลของเกษตรกรมีผลต่อพฤติกรรมการปรับตวั 

มยุรี จุย้พริก และคณะ (2556) วิจยัเร่ือง พฒันากลไกความร่วมมือในการบริหารจดัการสายน ้ า 
แบบบูรณาการ โดยการใช้ความรู้นิเวศวิทยาท้อง จงัหวดัสตูลเป็นการยกระดบัการเรียนรู้ ของกลไก/
เครือข่ายจากโครงการเดิม (ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุข ภาวะ 
สนบัสนุนโดย สกว.) เพื่อสร้างกลไกและความร่วมมือแบบบูรณาการในการจดัการน ้า และ พิบติัภยัจาก
คลองดุสน ซ่ึงเป็นคลองสายส าคญัท่ีมีผลต่อการด ารงชีพของชาวสตูล มีการจ่ายน ้ าประปาจากน ้ าคลอง
แต่ปัญหาท่ีพบคือ ในฤดูฝนเกิดน ้าท่วมฉับพลนั     น ้ าลน้ตล่ิงท่วมบา้นเรือน ขณะท่ีในฤดูแลง้เกิดปัญหา
น ้ าเสีย ขาดการวางแผนและความร่วมมือกนัในการดูแลและจดัการคลอง งานวิจยัน้ีมีพื้นท่ีศึกษาระดบั
ต าบลแบ่งเป็นต าบลตน้นา้ กลางน ้ า และปลายน ้ า การด าเนินโครงการ เร่ิมจาก การคน้หาแกนนา เพื่อมา
เป็นคณะท างานต าบลและคณะท างานโซน (ตน้น ้ า-กลางน ้ า-ปลายน ้ า) จากนั้นท าความเขา้ใจงาน ลง
พื้นท่ีส ารวจขอ้มูล จดักระบวนการถอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์ วิภาค วิจารณ์ร่วมกนั 
(ระดบัแกนน ้ าคณะท างาน และภาคีเครือข่าย) ผลของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการลุ่มน ้ า 
คลองดุสนแบบบูรณาการ ด้วยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน และหน่วยงานรับผิดชอบหลกั และผลจาก
การเสริมศกัยภาพ กลุ่มองค์กรทอ้งถ่ินในการใช้ความรู้นิเวศทอ้งถ่ินในการจดัการน ้ า แบ่งเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นขอ้มูลและองคค์วามรู้ ไดข้อ้มูลความรู้เร่ืองคุณภาพน ้า การใชน้ ้ าและการใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีดิน ขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีได้จดัท าเป็นฐานขอ้มูล โดยบนัทึกลงในโปรแกรม Map Window GIS 
ประกอบด้วย แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดลุ่มน ้ า แผนท่ีท ามือ และชุดองค์ความรู้การจดัการน ้ า
ทอ้งถ่ิน 3 โซนพื้นท่ี 2) ดา้นการสร้างการ เรียนรู้ จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นท่ี
ละ 2 คร้ัง ฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการน ้า โดยใชค้วามรู้นิเวศทอ้งถ่ิน การใชแ้หดกัขยะและการคดัแยก
ขยะ ศึกษาดูงานการจดัการน ้ า โดยชุมชนท้องถ่ิน 3) ด้านกลไก จัดตั้ งกลไกระดับต าบล โซนพื้นท่ี 
คณะท างานจงัหวดั กองเลขา ท่ีปรึกษา มีภาคีความร่วมมือ และภาคียุทธศาสตร์ และ 4) ด้านระบบ
ความรู้ ไดแ้นวคิด แนวทางการจดัการน ้ าทอ้งถ่ิน อาทิการจดัการน ้ าท่วมท าไดโ้ดยขดุคูระบายนา้ 2 ขา้ง
ถนน ระยะทางฝ่ังละ 21 กิโลเมตร การจดัการน ้า เสีย การจดัการขยะในครัวเรือนและการท าน ้าหมกัจาก
ขยะเพื่อบ าบดัน ้าเสีย การจดัการน ้าแลง้โดยท าประตูระบายน ้า และระบายทรายท่ีสันฝาย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง การรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บน ้าหว้ยเลิศ เป็น

การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และเอกสารเป็นวิธีในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดในการศึกษา ดงัน้ี 

  

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีอาศยัแนวคิดท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ ซ่ึงการท่ีบุคคลเกิดมุมมองต่อ
ส่ิงหรือเหตุการณ์เดียวกนัแตกต่างกนัเป็นผลมาจากการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลาย
อยา่งท่ีมีอิทธิพลบิดเบือนกระบวนการรับรู้ เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัดงักล่าว 2 
ประการ คือ ปัจจยัในตวับุคคลผูรั้บรู้ ปัจจยัในส่ิงเร้าหรือเป้าหมายท่ีรับรู้ โดย วิเชียร วิทยอุดม (2554) 
และ วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552) ได้กล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่มมาอีกประการหน่ึง นั่นคือ ปัจจยัในบริบท
สถานการณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ปัจจัยในตัวผูรั้บรู้ การตีความเป้าหมายท่ีบุคคลมองเห็นได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะ
ส่วนตวั คณุลกัษณะของผูรั้บรู้ท่ีมีผลต่อการรับรู้ประกอบดว้ย 

ประสบการณ์ เน่ืองจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นโดยอาศยัความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ี
สะสมในสมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ ดว้ยเหตุน้ี การรับรู้จะถูกตอ้งชดัเจน 
หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่รวมถึงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่
ละบุคคลขึ้นอยูก่บัวยัและการเรียนรู้จากสังคมดว้ยเช่นกนั 

ความต้องการในการรับรู้ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีบุคคลเกิดการรับรู้ส่ิงใด ๆเน่ืองจากความ
ตอ้งการในการรับรู้จะสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลเกิดการรับรู้ส่ิงเร้านั้น ๆ  

ความสนใจ ความใส่ใจ และการเลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า สภาพแวดล้อมของมนุษยมี์ส่ิงเร้าอยู่
มากมาย ซ่ึงสามารถกระตุน้กระบวนการรับสัมผสัและการรับรู้ให้เกิดขึ้นไดอ้ยู่ตลอดเวลา แต่บุคคลจะ
เลือกรับรู้ส่ิงเร้าเฉพาะท่ีตนมีความสนใจหรือให้ความใส่ใจก่อนเป็นอยา่งแรก ดงันั้น การเลือกท่ีจะรับรู้
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ส่ิงเร้าของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยความสนใจและความใสใจของบุคคล ตลอดจนคุณสมบัติบาง
ประการของส่ิงเร้าว่าสามารถดีงดูดให้เกิดการรับรู้ไดม้ากเพียงใด โดยคุณสมบติัของส่ิงเร้าดงักล่าวจะ
กล่าวอยา่งละเอียดในหัวขอ้ถดัไป 

อารมณ์ สภาวะอารมณ์ของบุคคลในขณะท่ีรับรู้ส่ิงเร้ามีอิทธิพลต่อการแปลความหมายของ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ โดยเม่ือบุคคลตกอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบ เช่น ความรู้สึกสับสน โกรธหรือป่ันป่วน 
เป็นตน้ หรืออยูใ่นระหวา่งฤทธ์ิของสารเสพติดและแอลกอฮออล ์ยอ่มท าใหก้ระบวนการรับรู้ของบุคคล
ผิดพลาดจากการรับรู้ในขณะท่ีสภาวะอารมณ์ปกติ แจ่มใสร่าเริง และไม่มีฤทธ์ิของสารเสพติดเขา้มา
เก่ียวขอ้ง 

ความคาดหวงัต่อส่ิงเร้า บุคคลมักมีความคาดหวงัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือสถานการณ์หน่ึงไว้
ล่วงหน้า ซ่ึงความคาดหวงัเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าหรือสถานการณ์
ดงักล่าว 

สติปัญญา บุคคลผูมี้สติปัญญาสูงสามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างลึกซ้ึง ซ่ึงสามารถใช้เหตุผล
และวิจารณญาณวิเคราะห์ส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้กวา่บุคคลท่ีมีสติปัญญาต ่ากวา่ 

การให้คุณค่าต่อส่ิงท่ีรับรู้ บุคคลจะมีความสนใจและใส่ใจมากขึ้นต่อส่ิงเร้าท่ีบุคคลให้คุณค่า
และความส าคญั 

2) ปัจจยัของส่ิงเร้าหรือเป้าหมายท่ีรับรู้ คุณลกัษณะของส่ิงเร้าหรือเป้าหมายมีผลต่อส่ิงท่ีบุคคล
รับรู้ เน่ืองจากบุคคลไม่ได้รับรู้ส่ิงเร้าโดยการแยกออกมาอยู่จากส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยู่โดยรอบหรือเป็น
องคป์ระกอบของส่ิงเร้า แต่จะมองรวมในความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าหมายและปัจจยัท่ี อยู่เบ้ืองหลงัหรือภูมิ
หลงัของส่ิงเร้า คุณลกัษณะของส่ิงเร้าประกอบดว้ย 

ขนาด ขนาดของส่ิงเร้าท่ีใหญ่กวา่สร้างความสนใจใหเ้กิดการรับรู้มากกวา่ส่ิงท่ีมีขนาดเลก็ 
ความแตกต่าง หรือ ความตรงกนัขา้มกนั ส่ิงเร้าท่ีมีความแตกต่างจากพื้นหลงัหรือส่ิงอ่ืนรอบ

ขา้ง หรือแตกต่างกบักรคาดการณ์ของบุคคล สามารถกระตุน้ความสนใจใหเ้กิดความรับรู้ โดยยิง่มีความ
แตกต่างมากสามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ไดม้ากขึ้น 

การเกิดซ ้า ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลายคร้ังซ ้ากนั หรือมีความถี่ในการเกิดสูงจะสร้างความสนใจใหบุ้คคล
รับรู้หรือเกิดการรับรู้ท่ีเร็วขึ้นมากกวา่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว 
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3) บริบท หรือ สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีบุคคลมองเห็นส่ิงของหรือเหตุการณ์ส่งผลต่อ
การรับรู้ คุณลกัษณะของบริบทหรือสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 

ความเครียด การเกิดความเครียดจากสถานการณ์มีอิทธิพลขดัขวางความคิดและการรับรู้ของ
บุคคล โดยความเครียดท่ีสูงเพียงพอท่ีจะขดัขวางการรับรู้ท่ีถูกตอ้งอาจมาจากความกดดนัดา้นเวลาหรือ
เหตุการณ์ภยัพิบติั เป็นตน้ 

เวลา บุคคลอาจคุน้เคยกบัการรับรู้ข่าวในเวลาหรือสถานการณ์ท่ีเฉพาะแน่นอนซ่ึงอาจส่งผลให้
บุคคลละเลยข่าวสารท่ีไดรั้บในเวลาหรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยในบริบท  
- ลักษณะพื้นทีเ่กษตรกรรม (เช่น ดอน ลุ่ม) 
- ระยะทาง 
- เวลา 
- ฯลฯ 

ปัจจัยในสิ่งเร้า  
- ความแตกต่าง 
- การเกิดซำ้ 
- ฯลฯ 

การรับรู้ 
- สิทธิในการเข้าถึงน้ำ 
- การจัดสรรน้ำและการบริหารจดัการน้ำ 
- การปรับตัวต่อความไม่แน่นอนจากน้ำ 
- ความเสีย่งต่อการขาดแคลนน้ำ 

ปัจจัยในตัวผู้รับรู้ 
- ภูมิหลัง  
- ประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบการขาดแคลนน้ำ 
- ความขัดแย้งท่ีมีอยู่  
- ความคาดหวังต่อความช่วยเหลือภาครัฐ 
- ทัศนคต ิ
- สติปัญญา 
- การให้คุณคา่ 
- ความสนใจ 
- ฯลฯ 
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3.2 การออกแบบการศึกษา 

 3.2.1 ประเด็นในการศึกษา 

การศึกษาการรับรู้ คร้ังน้ีประกอบดว้ย เน้ือหาการรับรู้ เหตุผลเชิงปัจเจกบุคคลแตกต่างระหว่าง
บุคคล เหตุผลเชิงการจดัการน ้ าแตกต่างระหว่างกลุ่มและบริบทพื้นท่ี ใน 2 บริบท ได้แก่ บริบทของ
พื้นท่ี บริบทครัวเรือน ดงัปรากฎในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประเด็นในการศึกษาและมิติท่ีศึกษา 

ศึกษาการรับรู้ มิติท่ีศึกษา วิธีการเกบ็/
วิเคราะห์ 

แหล่งข้อมูล 
 

บริบทของพื้นท่ี - ลกัษณะภูมิประเทศ 
- โครงสร้างพื้นฐานน ้าภายในชุมชน 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- ลกัษณะทางสังคม-วฒันธรรม 
- ภาพรวมของเกษตรกรรมในพื้นท่ี 
- โครงการพฒันาแหล่งน ้าในพื้นท่ี 
- แนวทางการพฒันาเกษตรกรรม 

เอกสาร 
 
 

เอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน
ของพื้นท่ี 
 
  

บริบทครัวเรือน - ภูมิหลงัของครัวเรือน 
- ประสบการณ์ 
- ความเช่ือส่วนครัวเรือน 
- การไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 สัมภาษณ์ เกษตรกรในพื้นท่ี 

เน้ือหาการรับรู้ 
 
 

- สิทธิในการเขา้ถึงน ้า 
- การจดัสรรน ้าและการบริหารจดัการน ้า 
- การปรับตวัต่อความไม่แน่นอน 
- ความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้า 

สัมภาษณ์ - กลุ่มการจดัสรรน ้า 
- กลุ่มรัฐทอ้งถ่ินและพฒันา
ส่งเสริม 
  การเกษตร 
- กลุ่มใชน้ ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
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ศึกษาการรับรู้ มิติท่ีศึกษา วิธีการเกบ็/
วิเคราะห์ 

แหล่งข้อมูล 
 

เหตุผลเชิงการ
จดัการน ้าความ
แตกต่างระหวา่ง
กลุ่มภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- การใหคุ้ณค่า 
- ประสบกาณ์ 
- ความคาดหวงั 
- ความสนใจ 

สัมภาษณ์ - กลุ่มการจดัสรรน ้า 
- กลุ่มรัฐทอ้งถ่ินและพฒันา
ส่งเสริม 
  การเกษตร 
- กลุ่มใชน้ ้าเพื่อการเกษตรกรรม 

 
 การศึกษาบริบททั้งพื้นท่ีและของครัวเรือนท่ีท าการศึกษา ซ่ึงศึกษาถึงสภาพแวดล้อมพื้นท่ี 
ลักษณะการใช้ชีวิตของประชากรในพื้นท่ี และภูมิหลังต่าง ๆ ของครัวเรือน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมในทางกายภาพและสังคมท่ีหน่วยการศึกษาได้อาศัยอยู่ นอกจากน้ี บริบทดังกล่าว
สามารถมีความเช่ือมโยงต่อการรับรู้ ไปจนถึงสามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุในการเลือกวิธีการรับรู้ของ
บุคคลได ้
 บริบทของพื้นท่ีท่ีได้ศึกษา ประกอบด้วยมิติลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณ์ภัยท่ีเกิดขึ้ น
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน ลักษณะการประกอบอาชีพ และความเช่ือ โดยลกัษณะภูมิประเทศ 
หมายถึง สภาพโครงสร้างของพื้นผิวโลกท่ีปรากฎในรูปแบบต่างๆ เช่น ท่ีราบ ท่ีเนิน แม่น ้ า เป็นตน้ 
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพของพื้นท่ี เช่น ระบบประปา ระบบ
ไฟฟ้า เป็นตน้ ลกัษณะการประกอบอาชีพของประชากร เช่น เป็นเกษตรกรปลูกขา้ว และความเช่ือ ซ่ึง
หมายถึงวฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนพิธีต่าง ๆ ท่ีประชากรในพื้นท่ีเป็นผูจ้ดัหรือเขา้ร่วม เช่น ประเพณี
ลงแขกเก่ียวขา้ว เป็นตน้ 
 ในส่วนของบริบทครัวเรือน ประกอบดว้ยมิติภูมิหลงัของครัวเรือน ประสบการณ์ ความเช่ือ 
ส่วนครัวเรือน และการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยภูมิหลงัของครัวเรือน ไดแ้ก่ เพศ ขนาดของ
ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีเกษตรกรได้ปลูกหรือเคยปลูกข้าว และจ านวนพื้นท่ีไร่นาของเกษตรกร 
ประสบการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ทางด้านภูมิอากาศซ่ึงส่งผลต่อการท าเกษตรท่ี
เกษตรกรได้ประสบดว้ยตนเอง และความเช่ือส่วนครัวเรือน หมายถึง ความเช่ือส่วนครัวเรือนท่ีมีต่อ
ภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นความเช่ือส่วนบุคคลท่ีหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลให้เกิดเป็นความเช่ือร่วมกันใน
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ครัวเรือนมีอิทธิพลให้เกิดเป็นความเช่ือร่วมกนัในครัวเรือน อาทิ การเช่ือเหตุการณ์ภยัแลง้ท่ีเกิดขึ้นเป็น
ผลพวงมาจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับ
ผลประโยชน์จากหรือมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ท่ีภาครัฐเป็นผูพ้ฒันาและด าเนินการช่วยเหลือ 

 3.2.2 พื้นท่ีศึกษา 
ท่ีตั้งและอาณาเขต ต าบลสองห้อง เป็นต าบลหน่ึงในเขตอ าเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่

ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอฟากท่า ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจงัหวดั ประมาณ 104 
กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 112.27  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  70,168  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกบั 
      ทิศเหนือ ติดต่อกบั       ต าบลบา้นเส้ียว อ าเภอฟากท่า    จงัหวดัอุตรดิตถ ์
      ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั        ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน ้าปาด    จงัหวดัอุตรดิตถ ์     
      ทิศใต ้                 ติดตอ่กบั        ต าบลเด่นเหลก็ อ าเภอน ้าปาด    จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั        ต าบลท่าแฝก อ าเภอท่าปลา    จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ต าบลสองห้องพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลบัภูเขา และเป็นท่ี
ราบลุ่มในบางพื้นท่ี พื้นท่ีมีลกัษณะสูงต ่า ไม่เป็นแนวราบ พื้นท่ีโดยทัว่ไปประกอบไปดว้ย พื้นท่ีป่าไม ้
ท่ีสาธารณะ ท่ีอยู่อาศยั และท่ีท าการเกษตร ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนช้ืน ประกอบดว้ย 3 ฤดู คือฤดูร้อน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน  พฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฤดูหนาว 
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉล่ีย 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต ่าสุดโดยเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของท้องถ่ิน เขตการปกครอง ต าบลสองห้องแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 5 หมู่บา้น 928 ครัวเรือน ประกอบดว้ย 
 1. หมู่ท่ี 1  บา้นสองห้อง  จ านวน  247 ครัวเรือน    ก านนั   นายณชัพล  ดาแวน่   
 2. หมู่ท่ี 2  บา้นเด่ิน        จ านวน  206  ครัวเรือน   ผูใ้หญ่บา้น นายเสริฐ  ผยุดา 
 3. หมู่ท่ี 3  บา้นนาแซง    จ านวน  115  ครัวเรือน   ผูใ้หญ่บา้น นางวนั  ปันโสม   
 4. หมู่ท่ี 4  บา้นช าบอน    จ านวน  202  ครัวเรือน  ผูใ้หญ่บา้น นายจีระเดช  ลาสนธิ   
 5. หมู่ท่ี 5  บา้นนาไร่เดียว จ านวน  158  ครัวเรือน   ผูใ้หญ่บา้น       นายสมศกัด์ิ  มีมา   
       หมายเหตุ   ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อ าเภอฟากท่า)  31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีต าบลสองห้อง อ าเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ ์
ที่มา : แผนพฒันาต าบลสองห้อง (31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 
 

ประชากร จ านวนประชากร 3,061 คน แยกเป็น ชาย 1,514  คน และหญิง 1,547 คน 
ประกอบดว้ย 
 1. หมู่ท่ี 1 บา้นสองห้อง   จ านวน 801 คน แยกเป็น    ชาย 393 คน  หญิง 408 คน   
 2. หมู่ท่ี 2 บา้นเด่ิน           จ านวน 663  คน  แยกเป็น  ชาย 318 คน  หญิง 345 คน  
 3. หมู่ท่ี 3 บา้นนาแซง      จ านวน 368  คน  แยกเป็น  ชาย 190 คน  หญิง 178 คน  
 4. หมู่ท่ี 4 บา้นช าบอน      จ านวน 632  คน  แยกเป็น  ชาย 301 คน  หญิง  331 คน  
 5. หมู่ท่ี 5 บา้นนาไร่เดียว  จ านวน 597  คน  แยกเป็น  ชาย 312 คน  หญิง  285 คน 

ขอ้มูลดา้นการเกษตร 
 1. พื้นท่ีท าการเกษตร ประมาณ   9,427  ไร่ คิดเป็นร้อยละ    8.92 
 2. ขา้วนาปี                       ประมาณ    2,280 ไร่ คิดเป็นร้อยละ    2.16        
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 3. ขา้วโพด                     ประมาณ     307   ไร่ คิดเป็นร้อยละ    0.29      
 4. ถัว่เหลือง                    ประมาณ     120   ไร่ คิดเป็นร้อยละ    0.11       
 5. มะขามหวาน              ประมาณ   1,300   ไร่ คิดเป็นร้อยละ    1.23       
 6. เล้ียงปลาในบ่อดิน      ประมาณ       7      ไร่ คิดเป็นร้อยละ    0.007      
 7. พื้นท่ีการเกษตรอ่ืน     ประมาณ    5,413   ไร่        คิดเป็นร้อยละ    5.12  
    ดา้นเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของต าบลสองหอ้ง ในปี พ.ศ. 2557 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
คนต่อปี 53,227.40 บาท   
 1. หมู่ท่ี 1  บา้นสองห้อง      ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี     52,155   บาท     
 2. หมู่ท่ี 2  บา้นเด่ิน                ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี   46,050   บาท            
 3. หมู่ท่ี 3  บา้นนาแซง           ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี     45,771   บาท     
 4. หมู่ท่ี 4  บา้นช าบอน          ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี     53,027   บาท     
 5. หมู่ท่ี 5  บา้นนาไร่เดียว ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี     69,134   บาท  
 จากข้อมูล  จปฐ. ต าบลสองห้อง    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
      1. โทรศพัทส์าธารณะในเขตพื้นท่ี 16 เลขหมาย 
      2. ไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนครบทุกครัวเรือน 
      3. ระบบประปาในพื้นท่ีมี 5 แห่ง 
      4. มีหอกระจายข่าวในพื้นท่ีทุกหมู่บา้น รวม 5 แห่ง 
      5.  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสวา่ง) 62 จุด 
      6.  มีถนนในพื้นท่ีรวม 52 สาย 
           -  ถนนลาดยาง 2 สาย             
           -  ถนนลูกรัง 28 สาย 
           -  ถนนคอนกรีต 22 สาย 
         7.  สะพาน 8 แห่ง 
         8.  แม่น ้า 1 สาย 
         9.  ล าหว้ย 6 สาย 
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ดา้นพาณิชยกรรมและการบริการ ดา้นพาณิชยกรรมและบริการในเขตพื้นท่ีต าบลสองห้อง 
มีสถานีบริการน ้ามนั จ านวน 5 แห่ง และมีร้านคา้ทัว่ไป จ านวน 27 แห่ง 

ดา้นการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ สุสานหอยลา้นปี บา้นนาไร่เดียว  
ดา้นการศึกษา สถานศึกษาในพื้นท่ีต าบลสองห้อง ซ่ึงบริหารจดัการโดยภาครัฐในระดบั

ประถมศึกษา มีจ านวน 5  แห่ง คือ 
           1.  โรงเรียนวดัหนองหิน      มีนกัเรียน 62 คน เป็นชาย 32 คน หญิง 30  คน บุคลากร 11 คน 
           2.  โรงเรียนบา้นเด่ิน          มีนกัเรียน 46 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 24  คน  บุคลากร  7 คน  
           3.  โรงเรียนบา้นนาแซง      มีนกัเรียน 44 คน เป็นชาย 24 คน  หญิง 20  คน  บุคลากร  6 คน 
           4.  โรงเรียนบา้นช าบอน     มีนกัเรียน 45 คน เป็นชาย 19 คน  หญิง 26  คน  บุคลากร  6 คน 
           5.  โรงเรียนบา้นนาไร่เดียว  มีนกัเรียน 58 คน เป็นชาย 30 คน  หญิง 28 คน   บุคลากร 7 คน 

รวมมีนกัเรียนในปีการศึกษา 2557 รวม 255 คน แยกเป็น ชาย 127 คน เป็นหญิง 128 คน มี
บุคลากรทางการศึกษา รวม 37 คน          

* ข้อมลู ณ วันที ่ 10  มถิุนายน พ.ศ. 2557* 

การสาธารณสุข ในพื้นท่ีต าบลสองห้องมีสถานบริการด้านสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง มีบุคลากรทางการสาธารณสุข  ประจ าสถานี   จ านวน 3 คน   

การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีต าบลสองห้อง มีป้อมต ารวจเป็นผูรั้กษา
ความปลอดภยัในพื้นท่ี จ านวน 1 แห่ง โดยมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอฟากท่า จ านวน 
4 อตัรา สับเปล่ียนมาเป็นผูรั้กษาการตลอดเวลา และยงัมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พร้อมดว้ย
กองก าลงัพิทกัษถ่ิ์น ในทุกหมู่บา้นเป็นผูค้อยช่วยเหลือภารกิจของต ารวจในพื้นท่ีอีกจ านวน 145 คน   

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ ประชาชนจะมีการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การท านา ท าสวน ท าไร่ โดยท านาปลูกขา้วเป็นหลกั ซ่ึงนอกเหนือจากการ
ปลูกขา้วแลว้ ยงัมีการท าสวนปลูกมะขามหวานอีกทางหน่ึงดว้ย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคญั 
 1. งานประเพณีลอยกระทง  
 2. งานแข่งขนักีฬาและนนัทนาการ 

3. งานบวชนาคสามคัคีและสามเณรภาคฤดูร้อน   
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4. งานประเพณีสงกรานต ์  
5. งานประเพณีสรงน ้าปู่ ตาและรดน ้าด าหวัผูสู้งอาย ุ
6. งานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 
 

3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 

3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการจดัเก็บขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี อาศยัการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  

ในการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ถามในประเด็น
การศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจัดการน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยเลิศ การสัมภาษณ์ท าให้ผู ้ศึกษาได้มี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อหน้ากบัผูใ้ห้ขอ้มูล โดยผูศึ้กษาใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีอิสระและมีการทดลองใช้แนวทางการสัมภาษณ์ในพื้นท่ีศึกษา ตลอดจนมีการ
ปรับเปล่ียนการใชค้  า รูปแบบประโยคและการเรียงค าถามในประเด็นการสัมภาษณ์ให้เหมาะกบัความ
เขา้ใจของผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่าน โดยก่อนเร่ิมการด าเนินการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมจากการแนะน าตวั 
บอกถึงหัวขอ้งานการศึกษาคร้ังน้ีและวตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกในการให้
ขอ้มูลสามารถปฎิเสธหรือยติุการสัมภาษณ์ไดต้ลอดเวลา ตลอดจนขออนุญาตบนัทึกเสียงและจดบนัทึก
ในการระหว่างการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาช้ีแจงถึงการรักษาความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยใชน้าม
สมมติ ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลจากการสัมภาษณ์แก่ผูอ่ื้น
หากไม่ได้รับการอนุญาต วิธีการสัมภาษณ์ส าหรับทุกกลุ่มตัวอย่างเร่ิมจากการถามน าถึงประเด็นท่ี
ตอ้งการถาม เม่ือไดรั้บค าตอบเบ้ืองตน้จึงเป็นการถามต่อเพื่อเจาะลึกในประเด็นเดิม รวมถึงการถามซ ้ า
หากตอบไม่ตรงกบัประเด็นท่ีไดถ้าม และถามทวนสอบค าตอบของผูถู้กสัมภาษณ์ เพื่อให้ความเขา้ใจ
ของผูศึ้กษาในค าตอบท่ีไดรั้บตรงกับความเขา้ใจของผูส้ัมภาษณ์ จากนั้นจึงผสมผสานเทคนิคการฟัง 
การบรรยาย การถามซ ้ า และการขอให้ยกตวัอย่างเวลาในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กบัการให้ความร่วมมือ
ของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละราย รวมถึงอาจมีการติดต่อขอสัมภาษณ์ซ ้ าใหม่อีกคร้ังหากข้อมูลท่ีได้รับไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 
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ประเด็นค าถาม ตัวอย่างข้อค าถาม 
การน าเขา้เร่ือง - ท่านอยูจ่งัหวดัอุตรดิตถม์าก่ีปีแลว้ 

- ท่านใชน้ ้าจากแหล่งใด 
- ท่านท าการเกษตรจากแหล่งใด 
- ท่านเคยประสบปัญหาน ้าไม่เพียงพอบางเปล่า 

การรับรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
น ้า 

- ท่านมีนโยบายการแกปั้ญหาเร่ืองการบริหารน ้าอยา่งไร 
- ปัจจุบนัท่านมีการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีอยา่งไรบา้ง 
- อะไรท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจดัการน ้ามาก

ท่ีสุด 

ภาพท่ี 3 แนวทางการสัมภาณ์ 
 
 โดยสรุปผูศึ้กษาท าการลงพื้นท่ีในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ใชเ้วลา 3 วนั การสัมภาษณ์
คร้ังหน่ึงใชเ้วลาโดยเฉล่ีย 20-30 นาที กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยแบ่ง
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ตารางผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพศ อายุ ระยะเวลา
ในพื้นท่ี 
(ปี) 

ภูมิหลงัท่ีเกีย่วข้องในการ
จัดการน ้า 

ภาคส่วนท่ี
เกีย่วข้อง 

เจา้หนา้ท่ีผา่ยจดัสรรน ้าและ
ปรับปรุงระบบชลประทาน 
(ชป.) 

ชาย 30-39 6 จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
วิศวกรรมชลประทาน 
ประสบการณ์จดัสรรน ้าใน
พื้ นที  6 ปี  และพื้ นท่ี อ่ืน
มากกวา่ 10 ปี 
 
 

ฝ่ ายจัดสรรน ้ า
ของภาครัฐ 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพศ อายุ ระยะเวลา
ในพื้นท่ี 
(ปี) 

ภูมิหลงัท่ีเกีย่วข้องในการ
จัดการน ้า 

ภาคส่วนท่ี
เกีย่วข้อง 

เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองห้อง คนท่ี 1 
(ฐพ.1) 

ชาย 50-55 50 ประการณ์ท างานบริหาร
ทอ้งถ่ิน มากกวา่ 15 ปี 

กลุ่มรัฐท้องถ่ิน
แ ล ะ พั ฒ น า
ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

เ จ้ า ห น้ า ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตรต าบลสองห้อง 
คนท่ี 2 (ฐพ.2) 

หญิง 40-45 11 จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
การเกษตร ประสบการณ์
การให้ค  าแนะน าเกษตรกร
ในพื้นที  11 ปี  และพื้นท่ี
อ่ืนมากกวา่ 5 ปี 

กลุ่มรัฐท้องถ่ิน
แ ล ะ พั ฒ น า
ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

ประธานกลุ่มผู ้ใช้น ้ าฝาย
หว้ยเลิศ คนท่ี 1 (กษ.1) 

ชาย 60-65 65 ปลูกขา้ว มากกวา่ 40 ปี กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

เกษตรกร หมู่ ท่ี  4 คนท่ี  2 
(กษ.2) 

ชาย 40-45 40 ปลูกขา้ว มากกวา่ 35 ปี กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

เกษตรกร หมู่ ท่ี  4 คนท่ี  3 
(กษ.3) 

ชาย 55-60 58 ปลูกขา้วและท าเมล็ดพนัธุ์ 
มากวา่ 30 ปี 

กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

 
3.3.2 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นเม่ือเสร็จส้ินการเก็บขอ้มูลในแต่ละวนั 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 เม่ือผูศึ้กษาเสร็จส้ินการเก็บขอ้มูลในแต่ละคร้ัง ผูศึ้กษาจะประมวลขอ้มูลโดยการท าบนัทึกและ
ถอดขอ้ความจากเทปเสียงรายวนั เป็นการถอดเทปค าต่อค า และตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลดว้ย
การฟังซ ้า โดยขอ้มูลท่ียงัขาดความชดัเจนจะถูกศึกษาเพิ่มในการสัมภาษณ์คร้ังถดัไป 
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 การด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงตามล าดบัท่ีตอ้งการศึกษา 
เช่น สถานการณ์ปัจจุบนั การจดัการผลกระทบท่ีเกิดขึ้น หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เน้ือหา โดยอาศยั
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 หลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จส้ิน การน าเสนอขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา ผูศึ้กษาจะอา้งอิง
ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวโยการหยบิยกค าพูดจากการถอดคลิปเสียงสัมภาษณ์ท่ีไม่ผา่นการตีความใด ๆ โดย
ค าพูดจะอยูใ่นเคร่ืองหมายอญัประกาศคู่ (“”) และอา้งอิงผูท่ี้กล่าวค าพูดดว้ยนามสมมติ 
 3.3.3 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมความจริงหลากหลายท่ีเกิดขึ้นจากหลายมุมมอง ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นและรับรู้ เอกสารทีเก่ียวขอ้ง เช่น 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน การพูดคุยโตต้อบกัน เพื่อให้สามารถตีความขอ้มูลให้ใกล้เคียงกับความจริงมาก
ท่ีสุด 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการการศึกษาเร่ือง การรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยเลิศ 

รวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์
ขอ้มูลผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบในบริบทของการรับรู้ เพื่ออธิบายความแตกต่างของการรับรู้ระหวา่ง
ผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ รายละเอียดผลการน าเสนอ ดงัน้ี 

 

4.1 การรับรู้ 

จากการพูดคุยสัมภาษณ์กบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูศึ้กษาทราบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้สามารถเกิดขึ้นไดใ้นตวับุคคลผูรั้บรู้ ในเป้าหมายท่ีรับรู้ และในบริบทหรือสถานการณ์ โดยปัจจยั
ดา้นการให้คุณค่า ความสนใจประสบการณ์ และความคาดหวงัมีผลให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละบุคคล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1.1 ฝ่ายจัดสรรน ้า 

ฝ่ายจดัสรรน ้ ารับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้ าเป็นของส่วนร่วม ทุกคนมีสิทธิใช้น ้ าไดเ้ท่าท่ี
จ าเป็นแก่ประโยชน์ ในกิจกรรมในท่ีดินของตวัเอง โดยไม่ก่อเหตุความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คนอ่ืน 
ดงัค ากล่าวตอนหน่ึงของเจา้หนา้ท่ีจดัสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

“น ้าสาธารณะเป็นของส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้าได”้ (ชป.)   
เจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน ไดก้ล่าวไวซ่ึ้งเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น

พระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ดงัภาพท่ี 4 เอกสารอินโฟกราฟฟิค จากเวบ็ส านกังานทรัพยากร
น ้าแห่งชาติ  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน มีมุมมองเก่ียวกบัการจดัสรรน ้ าและ
การบริหารจดัการน ้ าว่าตอ้งค านึงถึงน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่ชุมชน และการสร้างความมัน่คง
ของน ้ าภาคการผลิตเพื่อพฒันาแหล่งกกัเก็บน ้ าและระบบส่งน ้ าใหม่พร้อมทั้งจดัหาน ้ าในพื้นท่ีเกษตร
น ้าฝน รวมถึงการอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพป่าตน้น ้ าท่ีเส่ือมโทรม และลดการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ี
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ตน้น ้ าและพื้นท่ีลาดชนั ตามแผนแม่บทการบริหารจดัการน ้ าของประเทศ แต่ความเป็นจริงในแง่ของ
การสรรจดัน ้ าตอ้งอาศยัหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการน ้ าเขา้มาจดัการร่วมกนั ดงัค า
กล่าวของเจ้าหน้าท่ีจัดสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน ซ่ึงสอดคล้องกับร่างโครงสร้างศูนย์
บริหารจัดการน ้ าส่วนหน้า ข้อมูลจากกองอ านวยการน ้ าแห่งชาติ ดังภาพท่ี 5 ตามประกาศกอง
อ านวยการน ้ าแห่งชาติ อ้างเอกสารรายงานสถานการณ์และการบริหารจดัการน ้ า ฤดูแลง้ปี 2564/65 
วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 ดงัภาพท่ี 6 แต่จากการสังเกตการณ์ ผูศึ้กษาไดล้งพื้นท่ี และพูดคุยกบัเกษตรกร 
แลว้เห็นวา่ อ่างเก็บน ้ าช ารุดไม่สามารถใชง้านได ้จึงประเมินประเมินวา่ การด าเนินการไม่ไดเ้ป็นไปตาม
แผนแม่บท ในมุมมองของเจา้หน้าท่ีก็จะมีการปกป้องตวัเอง ว่าไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดห้น่วยงาน
เดียวกนัตอ้งมีหลายภาคส่วนเขา้มาช่วยกนับริหารจดัการ ภาพสภาพอ่างเก็บน ้ าท่ีช ารุดและระบบส่งน ้ า
ชลประทาน ดงัภาพท่ี 7 

“การบริหารจดัการน ้า ก็เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของประเทศ” (ชป.)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 เอกสารอินโฟกราฟฟิค 
ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 5 ร่างโครงสร้างศูนยบ์ริหารจดัการน ้าส่วนหนา้ 
 

 
 

 

ภาพท่ี 6 รายงานสถานการณ์และการบริหารจดัการน ้า 
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ภาพท่ี 7 สภาพอ่างเก็บน ้าท่ีช ารุดและระบบชลประทาน 

ในด้านการปรับตวัต่อความไม่แน่นอน เจ้าหน้าท่ีจดัสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
รับรู้ว่าจากเทคโนโลยี นวตักรรม และการเข้าถึงฐานข้อมูลได้ในปัจจุบัน สามารถวางแผนและ
คาดการณ์สถานการณ์น ้ าในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อความไม่แน่นอน อ้างอิงตาม
เอกสารรายงานสถานการณ์น ้ าภาพรวมของประเทศ และการคาดหมายลกัษณะอากาศใน 7 วนัขา้งหนา้ 
ตามช่องทางFacebook ดงัภาพท่ี 8 

“สมยัน้ีดี ขอ้มูลเยอะ มีอินเตอร์เน็ตก็เปิดดูไดแ้ลว้” (ชป.)    
มุมมองของเจ้าหน้าท่ีจัดสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน อาจจะโทษคนอ่ืน เช่น ท่ี

ปรับตวัไม่ได ้เน่ืองจากเกษตรกรไม่เขา้ถึงขอ้มูล มีขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตท่ีเผยแพร่ จากกองอ านวยการ
น ้ าแห่งชาติ กรมชลประทาน เผยแพร่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้รับรู้ขอ้มูลได้อย่างทัว่ถึง จึงรับรู้ว่า 
เกษตรกรไม่มีความพยายาม หรือยงัไม่ทราบว่าตอ้งหาขอ้มูลจากแหล่งไหน การด าเนินการเผยแพร่ตาม
ช่องทางดงักล่าวมีความเพียงพอแลว้ และปัจจุบนัมีการส่ือสารทางกลุ่มไลน์ ซ่ึงการส่งขอ้มูลข่าวสาร
สถานการณ์น ้าในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีง่ายและรวดเร็วมาก 

การเขา้ถึงขอ้มูลรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการน ้ า และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ท่ีสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ท าให้เจา้หน้าท่ีจดัสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน มองว่า
สถานการณ์น ้าอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของตวัเอง และรู้สึกสามารถวางแผนเตรียมพร้อมได ้
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เจ้าหน้าท่ีจดัสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทานมีมุมมองเก่ียวกับความเส่ียงต่อการขาด
แคลนน ้ า รับรู้ว่าความเส่ียงน้ีเกิดจากผลกระทบภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีแนวโนว้จะเกิดบ่อยขึ้นต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดภาวะแลง้ ฝนไม่ตกตามดูกาล และเกิดจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมของเกษตรกรเขา้ไปแผว้
ถางท าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ท าใหต้น้ไมถู้กตดั ไม่ก่อใหเ้กิดความชุ่มช้ืนในดิน  

 

 
 

ภาพท่ี 8 การคาดหมายลกัษณะอากาศใน 7 วนัขา้งหนา้ กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

4.1.2  รัฐท้องถิ่นและพฒันาส่งเสริมการเกษตร 
รัฐทอ้งถ่ินและพฒันาส่งเสริมการเกษตรรับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้ าเป็นของประชาชนท่ี

อาศยัอยูใ่นเส้นทางน ้า ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้ า และปลายน ้ า และหมายถึงประชาชนท่ีมีสระน ้าของตนเอง
อยูใ่นท่ีดินท่ีมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้า  

เจ้าหน้าท่ี อบต.สองห้อง มองว่าผูท่ี้จะท าหน้าท่ีจดัสิทธิในการเขา้ถึงน ้ าเป็นหน้าท่ีของกรม
ชลประทาน ในการจดัสรรน ้าอยา่งเป็นธรรมต่อเกษตร ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า   

“ตอ้งดูแล ใหป้ระชาชน ไดใ้ชน้ ้า ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า” (ฐพ.1) 
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เจ้าหน้าท่ี อบต.สองห้องมองว่าเก่ียวกับการจัดสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า รับรู้ว่าน ้ า
ตน้ทุนมีอยู่มาก แต่ไม่สามารถกกัเก็บหรือน ามาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุท่ีท าให้ประสบ
กบัปัญหาทั้งภยัแลง้และน ้ าท่วม วิธีการบริหารจดัการน ้า ท่ีส าคญั คือ พฒันาแหล่งน ้า เพื่อกกัเก็บน ้าเวลา
น ้าหลาก หรือน ้าฝน และเป็นแหล่งส ารองน ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ 

“อบต. พยายามจดัท าแผนพฒันา เพื่อของบประมาณมาพฒันาแหล่งน ้าของต าบล” (ฐพ.1) 
รัฐทอ้งถ่ินไดมี้ความพยายามท่ีจะพฒันาแหล่งน ้ าในพื้นท่ีของตนเองใหม้ากขึ้น ความคาดหวงัท่ี

จะไดง้บประมาณในการก่อสร้างเคร่ืองมือในการกกัเก็บน ้ า แต่ไม่ไดใ้ห้ความความส าคญัต่อการบริหาร
จดัการน ้ าในพื้นท่ีแต่ใหค้วามส าคญัมากกบังานก่อสร้างมากกว่างานบริหารจดัการน ้ าท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณ ซ่ึงการบริหารจดัการน ้ าตอ้งมองทั้งระบบลุ่มน ้ า ไม่ใช่แค่ขอบเขตการปกครองของตนเอง 
การท่ีจะสร้างส่ิงก่อสร้างในพื้นท่ีตน้น ้ า อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อพื้นท่ีปลายน ้ า ดงัค ากล่าวตอนหน่ึงของ
เจา้หนา้ท่ี อบต.สองหอ้ง 

“ถึงช่วงฤดูหน้าฝนก็ได้แต่ยืนมองน ้ า ท่ีไหลไป ไม่สามารถเก็บไว้ท าการเกษตรได้ ก็มี
ความรู้สึกเสียดาย” (ฐพ.1) 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรต าบลสองห้องมองว่าเก่ียวกบัการปรับตวัต่อความไม่แน่นอน รับรู้
วา่ปัจจุบนัสามารถปรับตวัต่อความไม่แน่นอนของน ้าได ้ดว้ยการวางแผนปฎิทินการเพาะปลูก เก็บเก่ียว
ให้เร็วขึ้น และส่งเสริมให้ความรู้การปลูกพืชท่ีใช้น ้ านอ้ยแต่ให้ผลผลิตท่ีดี ดงัความกล่าวตอนหน่ึงของ
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต าบลสองห้อง อา้งถึงขอ้มูลส านกัการเกษตรอ าเภอฟากท่า เยี่ยมเยียนการ
ด าเนินงานของ ศดปช. และ ศพก. เครือข่ายอ าเภอฟากท่า ดงัภาพท่ี 9 

“ในชุมชนมีศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ ทางการเกษตรเขา้มาใหค้วามรู้เป็นประจ า” (ฐพ.2) 
เจ้าหน้าท่ี อบต.สองห้องมองว่าเก่ียวกับความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า รับรู้ว่าความเส่ียงน้ี

เกิดขึ้นจากการขยายตวัของเมืองท่ีเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้น ้ ามาก การเพิ่ม
พื้นท่ีท าเกษตรกรรม ท าให้มีความตอ้งการการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มมากขึ้น และท่ีส าคญัการฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
และบางคร้ังตกใหเ้มือง ไม่ตกในสถานท่ี ท่ีสามารถเก็บกกัได ้

“บา้นเรือนเพิ่มมากขึ้น ในพื้นท่ีฝนก็ไม่ค่อยตก ปัจจุบนัชาวบา้นตอ้งซ้ือน ้าใช”้ (ฐพ.1) 
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ภาพท่ี 9 ภาพข่าวการลงพื้นท่ีของเกษตรอ าเภอฟากท่า 
 

4.1.3 กลุ่มผู้ใช้น ้า 
กลุ่มผูใ้ช้น ้ ามีการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า กล่าวคือ ประธานกลุ่มผูใ้ช้น ้ าฝายห้วยเลิศมี

ความเห็นวา่ เกษตรกรท่ีอยูใ่นเส้นทางน ้ าควรไดรั้บสิทธิในการเขา้ถึงน ้ าก่อน ส่วนตวัแทนของเกษตรกร
เห็นว่าคนท่ีท าอาชีพการเกษตรท่ีมีแนวเส้นทางน ้ าพาดผ่านควรมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้ าก่อน สิทธิการ
เขา้ถึงน ้ ามีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั คือ เกษตรท่ีมีแปลงท่ีดินในแนวเส้นทางน ้ าพาดผ่านในบริเวณพื้นท่ี
ควรมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้าก่อน ดงัค ากล่าวตอนหน่ึงของประธานผูใ้ชน้ ้ าฝายหว้ยเลิศ 

“น ้าเป็นของทุกคน แต่การส่งน ้า ตอ้งใหก้บัคนท่ีมีท่ีดินท่ีอยูใ่กลก้บัน ้านั้นก่อน” (กษ.1) 
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เกษตรกรมองว่าเก่ียวกบัการจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า รับรู้ว่าการจดัสรรน ้ าและการ
บริหารจดัการน ้าตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีชลประทานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาวางแผน ดูแล และให้ความ
ช่วยเหลือร่วมกบัเกษตรกรและคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนัเกษตรกรในหมู่บา้นตอ้งช่วยเหลือ
กนัเองยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนหรือการเขา้มาช่วยเหลือจากภาครัฐ 

เกษตรกรมองว่าเก่ียวกบัการปรับตวัต่อความไม่แน่นอน รับรู้ว่าความไม่แน่นอนมีค่อนขา้งสูง 
แต่กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าสามารถไม่สามารถปรับตวัไดเ้พราะเคยท าแต่การเกษตรแบบดงัเดิมตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ 
ถ่ายทอดกนัมา ซ่ึงปัจจยัหลกัก็คือน ้ า จะมาเปล่ียนแปลงตอนอายุเยอะ ค่อนขา้งล าบาก ตอ้งอาศยัภาครัฐ
เขา้มาช่วยเหลือ ดงัภาพท่ี 10 

“น ้าไม่มีก็ไม่รู้จะท าอะไร ตอ้งคอยเล้ียงหลาน และใหลู้กๆ ไปท างานท่ีกรุงเทพ” (กษ.3) 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ี 
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เกษตรกรเก่ียวกับความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า รับรู้ว่าในพื้นท่ีมีความเส่ียงมาก เพราะ
ปัจจุบนัเกษตรกรตอ้งซ้ือน ้าใช ้น ้าเพื่อการท าเกษตรก็ตอ้งอาศยัน ้าฝนเพียงอยา่งเดียว  

“ฝนตกไม่เยอะ ไม่มีน ้าไปเล้ียงตน้ขา้วท าใหแ้หง้ตาย” (กษ.2) 
 

4.2 การเปรียบเทียบการรับรู้ของภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการรับรู้ของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

มิติการรับรู้ ฝ่ายจัดสรรน ้าของรัฐ รัฐท้องถิน่และฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มผู้ใช้น ้า 

สิทธิในการเขา้ถึงน ้า ทรัพยากรน ้ าเป็นของ
ส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิ
ใ น ก า ร เข้ า ถึ ง  ใ ช้
ประโยชน์เท่าท่ีจ าเป็น
ในท่ีดินของตวัเอง โดย
ไม่ก่อให้ความเสียหาย
ต่อผูอ่ื้น 

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
เส้ นท างน ้ าพ าดผ่ าน 
ตั้ งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ า 
ปลายน ้ า และมีสระน ้ า
ในไร่นาของตวัเอง จะมี
สิทธิในการเขา้ถึงน ้า 

เกษตรกรท่ีมีแปลงนา
อยู่ในแนวพาดผ่านของ
เส้ นทางน ้ า  ควรจะ มี
สิทธิในการเขา้ถึงน ้า 

การจดัสรรน ้าและการ
บริหารจดัการน ้า 
 

การจดัสรรตอ้งค านึงถึง
น ้าอุปโภค บริโภคก่อน 
แลว้จึงพฒันาแหล่งกกั
เกบ็น ้าและจดัท าระบบ
ส่งน ้าใหพ้ื้นท่ีเกษตร
น ้าฝน 

ภาครัฐควรพฒันาแหล่ง
น ้ า เพื่อกักเก็บน ้ าเวลา
น ้ าหลาก  ห รือน ้ าฝน 
และเป็นแหล่งส ารอง
น ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลง้ 

เจา้หนา้ท่ีชลประทาน
หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเขา้มา
วางแผน ดูแล และให้
ความช่วยเหลือร่วมกบั
เกษตรกรและคนใน
ชุมชน 

การปรับตวัต่อความไม่
แน่นอนจากน ้า 

เจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัสรรน ้ า
แล ะป รับป รุงระบบ
ชลป ระท าน ม อ งว่ า

เจ้ า ห น้ า ท่ี ส่ ง เส ริ ม
เกษตรมองว่าสามารถ
วางแผนเปล่ียนปฎิทิน

เกษตรกรมองวา่การ
ปรับตวัเป็นเร่ืองยาก 
เพราะความเคยชิน และ
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มิติการรับรู้ ฝ่ายจัดสรรน ้าของรัฐ รัฐท้องถิน่และฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มผู้ใช้น ้า 

สามารถวางแผนจดัการ
ได้  ด้ ว ย เท ค โน โล ย ี
เน่ืองจากติดตามข้อมูล
แล ะ มี ส ถิ ติ ท่ี ชั ด เจน 
เก ษ ตรกรค วรจะน า
ข้อมูลท่ีมีมาใช้ในการ
ตั ด สิ น ใ จ จ ะ ท า ใ ห้
ปรับตวัไดดี้ขึ้น 

การปลูกพืช เร่งการเก็บ
เก่ี ยวให้ เร็วขึ้ น  ห รือ
เปล่ียนมาเป็นพืชใช้น ้ า
นอ้ย 

ตอ้งอาศยัการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

ความเส่ียงต่อการขาด
แคลนน ้า 
 

เกษตรกรมีความเส่ียง
ต่อการขาดแคลนน ้ าใน
พื้นท่ี เพราะผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน 

เกษตรกรมีความเส่ียง
มาก จากความตอ้งการ
ใชน้ ้ า  ท่ีเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี 

เกษตรกรมีความเส่ียง
สูง ปัจจุบนัเกษตรกร 
ตอ้งซ้ือทั้งน ้ากินและน ้า
ใช ้

 
4.2.1 สิทธิในการเข้าถึงน ้า 

จากการเปรียบเทียบสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า พบความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐกบัรัฐ
ทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มผูใ้ช้น ้ า ฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐมองว่าทรัพยากรน ้ าเป็นของ
ส่วนร่วม ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงตามความจ าเป็นของกิจกรรม โดยตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลอ่ืน แต่รัฐทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า มองวา่สิทธิในการเขา้ถึงน ้ าควรเป็น
ของคนท่ีมีแหล่งน ้าพาดผา่นในท่ีดินของตวัเองจึงควรมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้า  

เน่ืองจากภูมิหลังของแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงน ้ า ท่ีไม่เหมือนกัน เช่น 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัสรรน ้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน ปฏิบติังานเป็นส่วนราชการค่อนขา้งมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้ า เป็นอย่างดี แต่ทางด้านรัฐกับรัฐท้องถ่ินและฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตร มีมุมมองตามประสบการณ์ท่ีตนเองอยู่ในพื้นท่ี ว่าสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า ตอ้งดูแล
ตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า เพราะอาจจะเคยประสบปัญหารการเขา้ถึงน ้ าของคนปลายน ้ าท่ีอาจ
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ไม่ได้รับน ้ า นอกจากน้ี มุมมองของกลุ่มผูใ้ช้น ้ ายงัมีความแตกต่างกนัตามบริบทของพื้นท่ีการเกษตร 
ระยะทาง เช่น เกษตรกรท่ีอยู่ตน้น ้ าจะให้คุณค่าต่อการเขา้ถึงน ้ าไดง้่าย และมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บ
น ้าก่อนเพราะอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งน ้านั้น 

ทั้งน้ี ความแตกต่างของการรับรู้ดงักล่าว น่าจะเกิดจาก ภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ท่ี
ผา่นมาในการเขา้ถึงน ้ าในอดีต และบริบทของพื้นท่ี รวมถึงระยะทางของการเขา้ถึงแหล่งน ้ าในปัจจุบนั 
จึงท าใหมี้มุมมองการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้าท่ีแตกต่างกนั 

4.2.2 การจัดสรรน ้าและการบริหารจัดการน ้า 

จากการเปรียบเทียบการจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า พบว่ามีเพียงกลุ่มผูใ้ช้น ้ า ท่ีมองว่า
การจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้าเป็นหนา้ท่ีของชลประทานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ า โดย
ตอ้งใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเขา้เป็นส่วนร่วม ในการวางแผนบริหารจดัการน ้ าชุมชนของตวัเอง ซ่ึงฝ่ายจดัสรรน ้ า
ของรัฐกบัรัฐทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตรมีมุมมองว่าการจดัสรรน ้ าตอ้งเป็นไปตามแผนแม่บท
การบริหารจดัการน ้ าของประเทศ และควรมีส่ิงก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งน ้ าเพิ่มเติมในพื้นท่ี
เพื่อกกัเก็บน ้า  

เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ช้น ้ า อาจมีประสบการณ์เก่ียวกบัผลกระทบการขาดแคลนน ้ า ท่ีไม่ไดรั้บการ
จดัสรรน ้ าอย่างเป็นธรรม หรือไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลปริมาณน ้ าในพื้นท่ี และมีความคาดหวงัท่ีจะเขา้ร่วม
วางแผนการบริหารจดัการน ้ าร่วมกับภาครัฐ แต่ทางด้านฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐกับรัฐทอ้งถ่ินและฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตร ให้ความส าคญัความรู้ในเชิงการบริหารจดัการน ้ าเป็นแบบแผนตามระบบท่ีเคย
ปฏิบติัมา ให้คุณค่าต่อปริมาณน ้ าท่าจึงมีมุมมองว่าควรจะสร้างส่ิงท่ีสามารถกกัเก็บน ้ าไวใ้นพื้นท่ี ซ่ึง
แตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ าท่ีคาดหวงัใหภ้าครัฐเขา้มาบริหารจดัการน ้ามากกวา่ส่ิงก่อสร้าง 

ทั้งน้ี ความแตกต่างของการรับรู้ดงักล่าว น่าจะเกิดจากประสบการณ์เก่ียวกบัผลกระทบการขาด
แคลนน ้า ความคาดหวงัต่อความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการใหคุ้ณค่าต่อปริมาณน ้าท่า 

4.2.3 การปรับตัวต่อความไม่แน่นอนจากน ้า 

จากการเปรียบเทียบการปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้า พบความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
กับฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐและรัฐท้องถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร กลุ่มผูใ้ช้น ้ ามองว่าไม่สามารถ
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ปรับตัวต่อความไม่แน่นอนจากน ้ าได้ แต่ฝ่ายจัดสรรน ้ าของรัฐและรัฐท้องถ่ินและฝ่ายส่งเสริม
การเกษตร มองวา่สามารถปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้าได ้ 

เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชมี้ทศันคติยดึติดกบัประสบการณ์ ภูมิปัญญา ท่ีเคยท าการเกษตรแบบดงัเดิมท่ี
ตอ้งอาศยัน ้ าเป็นปัจจยัหลกั ถา้ไม่มีน ้ าก็ไม่สามารถท่ีจะท าการเกษตรในอนาคตได ้ไม่อยากปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลง แต่ฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐและรัฐท้องถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร มีความเห็นว่า
ปัจจุบนัมีเทคโนโลยี นวตักรรม      ท่ีทนัสมยั สามารถช่วยวางแผนการเพาะปลูก และการท าเกษตร
สมยัใหม่ท่ีสามารถใชน้ ้านอ้ยมาทดแทนมากขึ้น 

ทั้งน้ี ความแตกต่างของการรับรู้ดงักล่าว น่าจะเกิดจากความใส่ใจ และประสบการณ์ท่ีเคย
ปฏิบติักนัมา  

4.2.4 ความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้า 
จากการเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า พบว่าทั้งสามกลุ่มมีความเห็นเดียวกนัใน

มุมมองความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้าจะมีมาก ถึงมากขึ้น  
เน่ืองจากสถานณ์ภาวะโลกร้อน ท่ีเป็นผลกระทบอย่างมากทัว่โลก และมีการขยายตวัของเมือง

ท่ีเพิ่มมากขึ้น ยอ่มส่งผลต่อความตอ้งการน ้าท่ีเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางทรัพยากรท่ีจ ากดัอยูใ่นปัจจบนั 
ทั้งน้ี ความแตกต่างของการรับรู้ดงักล่าว น่าจะเกิดจากประสบการณ์เก่ียวกบัผลกระทบการขาด

แคลนน ้าท่ีผา่นมา 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บ

น ้ าห้วยเลิศ เพื่ออธิบายความแตกต่างของการรับรู้ระหว่างผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการรับรู้ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และศึกษา
เอกสารเป็นวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และอาศัยแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลจาก
การศึกษาสามารถไดข้อ้สรุปผลการศึกษา การอภิปรายการศึกษา ตลอดจนขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
ดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดส้รุปประเด็นส าคญัดงัน้ี 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ของภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง  

การรับรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงน ้ า พบว่า ฝ่ายจัดสรรน ้ ามองว่าทรัพยากรน ้ าเป็นของ
ส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิในการเขา้ถึง ใช้ประโยชน์เท่าท่ีจ าเป็นในท่ีดินของตวัเอง โดยไม่ก่อให้ความ
เสียหายต่อผูอ่ื้น กลุ่มรัฐทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร มองว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ตน้น ้ า กลางน ้ า 
ปลายน ้ า และประชาชนท่ีมีสระน ้าในไร่นาของตวัเอง จะมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามองว่า
เกษตรการท่ีมีแปลงนาอยูใ่นแนวพาดผา่นของเส้นทางน ้า ควรจะมีสิทธิในการเขา้ถึงน ้า 

การรับรู้เก่ียวกบัการจดัสรรน ้าและการบริหารจดัการน ้า พบวา่ ฝ่ายจดัสรรน ้ามองวา่การจดัสรร
ตอ้งค านึงถึงน ้ าอุปโภค บริโภคก่อน แลว้จึงพฒันาแหล่งกกัเก็บน ้าและจดัท าระบบส่งน ้าให้พื้นท่ีเกษตร
น ้ าฝน กลุ่มรัฐท้องถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร มองว่าควรพฒันาแหล่งน ้ า เพื่อกกัเก็บน ้ าเวลาน ้ า
หลาก หรือน ้ าฝน และเป็นแหล่งส ารองน ้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง และกลุ่มผู ้ใช้น ้ ามองว่าเจ้าหน้าท่ี
ชลประทานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาวางแผน ดูแล และให้ความช่วยเหลือร่วมกบัเกษตรกร
และคนในชุมชน 
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การรับรู้เก่ียวกับการปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้ า พบว่า ฝ่ายจดัสรรน ้ ามองว่าสามารถ
วางแผนจดัการได ้ดว้ยเทคโนโลยี เน่ืองจากติดตามขอ้มูลและมีสถิติท่ีชดัเจน กลุ่มรัฐทอ้งถ่ินและฝ่าย
ส่งเสริมการเกษตรมองว่าสามารถวางแผนเปล่ียนปฎิทินการปลูกพืช เร่งการเก็บเก่ียวให้เร็วขึ้น หรือ
เปล่ียนมาเป็นพืชใชน้ ้านอ้ย และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามองวา่การปรับตวัเป็นเร่ืองยาก เพราะความเคยชิน และตอ้ง
อาศยัการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

การรับรู้เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า พบว่าฝ่ายจดัสรรน ้ ามองว่ามีความเส่ียงต่อการ
ขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ี เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อน กลุ่มรัฐทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
มองว่ามีความเส่ียงมาก จากความตอ้งการใช้น ้ าของพื้นท่ี ท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกปี และกลุ่มผูใ้ช้น ้ ามองว่ามี
ความเส่ียงสูง ปัจจุบนัเกษตรกร ตอ้งซ้ือทั้งน ้ากินและน ้าใช ้ 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรับรู้ของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

การเปรียบเทียบสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า พบวา่ รัฐทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มผูใ้ช้
น ้ ามีความเห็นแตกต่างกบัฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐ เน่ืองจากความสนใจของแต่ละกลุ่มมีความเขา้ใจใน
สิทธิการเขา้ถึงน ้ า ตามประสบการณ์ของบุคคล ท าให้มีมุมมองต่างกนัตามศกัยภาพการเขา้ถึงน ้ า เช่น 
เกษตรท่ีอยูต่น้น ้ าจะให้คุณค่าต่อการเขา้ถึงน ้าไดง้่าย และมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บน ้ าก่อนเพราะอาศยั
อยู่ใกลแ้หล่งน ้ านั้น ความแตกต่างของการรับรู้เกิดจากภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ในการเขา้ถึงน ้ าในอดีต และบริบทของพื้นท่ี รวมถึงระยะทางของการเขา้ถึงแหล่งน ้ าในปัจจุบนั จึงท า
ใหมี้มุมมองการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้าท่ีแตกต่างกนั 

  การเปรียบเทียบการจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า พบว่ากลุ่มผูใ้ช้น ้ าเพียงกลุ่มเดียว ท่ี
มองว่าการจดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ าเป็นหนา้ท่ีของชลประทานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
น ้า โดยตอ้งให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเขา้เป็นส่วนร่วม ในการวางแผนบริหารจดัการน ้ าชุมชนของตวัเอง เน่ืองจาก
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า อาจมีประการณ์ท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรน ้ าอย่างเป็นธรรม หรือไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลปริมาณ
น ้ าในพื้นท่ี และมีความหวงัท่ีจะเขา้ร่วมวางแผนการบริหารจดัการน ้ ากบัภาครัฐ ความแตกต่างของการ
รับรู้เกิดจากประสบการณ์เก่ียวกับผลกระทบการขาดแคลนน ้ า ความคาดหวงัต่อความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ และการใหคุ้ณค่าตอ่ปริมาณน ้าท่า 

การเปรียบเทียบการปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้ า พบว่า ฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐและรัฐ
ทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตรมีความเห็นแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ า เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชมี้ความรู้สึกยึด
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ติดกบัประสบการณ์ ภูมิปัญญา ท่ีเคยท าการเกษตรแบบดงัเดิมท่ีตอ้งอาศยัน ้ าเป็นปัจจยัหลกั ถา้ไม่มีน ้ าก็
ไม่สามารถท่ีจะท าการเกษตรในอนาคตได ้ไม่อยากปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ฝ่ายจดัสรรน ้ าของรัฐ
และรัฐทอ้งถ่ินและฝ่ายส่งเสริมการเกษตรมองว่าปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีนวตักรรมท่ีสามารถ
ช่วยวางแผนการเพาะปลูก และมีเทคโนโลโยการเกษตรสมยัใหม่ท่ีสามารถใช้น ้ าน้อย ความแตกต่าง
ของการรับรู้เกิดจากความใส่ใจ และประสบการณ์ท่ีเคยปฏิบติักนัมา 

การเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า พบว่า ทั้ งสามกลุ่มมีความเห็นเดียวกันใน
มุมมองความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ าจะมีมาก ถึงมากขึ้น เน่ืองจากสถานณ์ภาวะโลกร้อน และมีการ
ขยายตวัของเมืองท่ีเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อความตอ้งการน ้ าท่ีเพิ่มมากขึ้น ความแตกต่างของการรับรู้
เกิดจากประสบการณ์เก่ียวกบัผลกระทบการขาดแคลนน ้าท่ีผา่นมา  

 

5.2 อภิปรายผล 
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การรับรู้ท่ีการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า การรับรู้เก่ียวกบัการ

จดัสรรน ้ าและการบริหารจดัการน ้ า การรับรู้เก่ียวกับการปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้ า และการ
รับรู้เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า เป็นไปตามกรอบแนวคิดท่ีใช้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ ซ่ึงการท่ีบุคคลเกิดมุมมองต่อส่ิงหรือเหตกุารณ์เดียวกนัแตกต่างกนัเป็นผลมาจากการรับรู้ท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีอิทธิพลบิดเบือนกระบวนการรับรู้ เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546) ได้
กล่าวถึงปัจจยัส าคญัดงักล่าว 2 ประการ คือ ปัจจยัในตวับุคคลผูรั้บรู้ ปัจจยัในส่ิงเร้าหรือเป้าหมายท่ีรับรู้ 
โดย วิเชียร วิทยอุดม (2554) และ วิภาส ทองสุทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่มมาอีกประการ
หน่ึง นัน่คือ ปัจจยัในบริบทสถานการณ์ 

ในการศึกษาน้ี พบว่า การรับรู้เก่ียวกับสิทธิในการเขา้ถึงน ้ า พบความแตกต่างของการรับรู้ 
ขึ้นอยู่ปัจจยัผูรั้บในด้านประสบการณ์ เน่ืองจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นโดยอาศยัความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์ท่ีสะสมในสมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ ดว้ยเหตุน้ี การรับรู้
จะถูกตอ้งชดัเจน หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่รวมถึงประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึ้ นอยู่กับวัยและการเรียนรู้จากสังคมด้วยเช่นกัน และบริบทหรือ
สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีบุคคลมองเห็นส่ิงของหรือเหตุการณ์ส่งผลต่อการรับรู้ วิเชียร วิทย
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อุดม (2554) รวมถึงระยะทางของการเขา้ถึงแหล่งน ้ าในปัจจุบนั จึงท าให้มีมุมมองการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิ
ในการเขา้ถึงน ้าท่ีแตกต่างกนั 

ในการศึกษาน้ี พบว่า การรับรู้เก่ียวกับการจัดสรรน ้ าและการบริหารจัดการน ้ า พบความ
แตกต่างของการรับรู้ขึ้นอยู่ปัจจยัในดา้นประสบการณ์ เน่ืองจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นโดยอาศยั
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีสะสมในสมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ ดว้ย
เหตุน้ี การรับรู้จะถูกตอ้งชดัเจน หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่รวมถึง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่บัวยัและการเรียนรู้จากสังคมเก่ียวกบัผลกระทบการ
ขาดแคลนน ้า ความคาดหวงัต่อส่ิงเร้า บุคคลมกัมีความคาดหวงัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือสถานการณ์หน่ึงไว้
ล่วงหน้า ซ่ึงความคาดหวงัเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าหรือสถานการณ์
ดังกล่าว เช่น ความคาดหวงัต่อความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการให้คุณค่าต่อส่ิงท่ีรับรู้ บุคคลจะมี
ความสนใจและใส่ใจมากขึ้นต่อส่ิงเร้าท่ีบุคคลใหคุ้ณค่าและความส าคญัต่อปริมาณน ้าท่า 

ในการศึกษาน้ี พบว่า การรับรู้เก่ียวกบัการปรับตวัต่อความไม่แน่นอนจากน ้ า พบความแตกต่าง
ของการรับรู้ขึ้นอยู่กับปัจจยัดา้นความสนใจ ความใส่ใจ และการเลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า สภาพแวดลอ้ม
ของมนุษยมี์ส่ิงเร้าอยู่มากมาย ซ่ึงสามารถกระตุน้กระบวนการรับสัมผสัและการรับรู้ให้เกิดขึ้นไดอ้ยู่
ตลอดเวลา แต่บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าเฉพาะท่ีตนมีความสนใจหรือให้ความใส่ใจก่อนเป็นอย่างแรก 
ดังนั้น การเลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจยัความสนใจและความใสใจของบุคคล 
ตลอดจนคุณสมบติับางประการของส่ิงเร้าวา่สามารถดีงดูดให้เกิดการรับรู้ไดม้ากเพียงใด โดยคุณสมบติั
ของส่ิงเร้าดงักล่าวจะกล่าวอย่างละเอียดในหัวขอ้ถดัไป และดา้นประสบการณ์ เน่ืองจากการรับรู้ของ
บุคคลเกิดขึ้ นโดยอาศัยความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีสะสมในสมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปล
ความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ ด้วยเหตุน้ี การรับรู้จะถูกต้องชัดเจน หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้ นอยู่กับ
ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยูร่วมถึงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่บัวยัและการเรียนรู้
จากสังคมท่ีเคยปฏิบติักนัมา 

ในการศึกษาน้ี พบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า พบความแตกต่างของการ
รับรู้ปัจจัยในด้านประสบการณ์   เน่ืองจากการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้ นโดยอาศัยความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์ท่ีสะสมในสมองเป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ ดว้ยเหตุน้ี การรับรู้
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จะถูกตอ้งชดัเจน หรือผิดพลาดเพียงใดจึงขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ท่ีบุคคลมีอยู่รวมถึงประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลขึ้นอยูก่บัวยัและการเรียนรู้จากสังคมเก่ียวกบัผลกระทบการขาดแคลนน ้า  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน ้าในพื้นท่ี 
จากการศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บน ้ าห้วยเลิศ ผูศึ้กษา

มีขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บน ้ าห้วยเลิศ ให้มีการจดัท าบนัทึก
ขอ้ตกลงร่วมกนักบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัพื้นท่ี เร่ืองการบริหารจดัการน ้ า สร้างกระบวนการ
ตน้แบบการบริหารน ้ าระดบัชุมชน และสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรทรัพยากรน ้ า ในระดบั
ชุมชน โดยมีกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ จากความร่วมมือสนับสนุนทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เปิดพื้นท่ีสาธารณะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าอย่าง
บูรณาการ 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาการรับรู้เร่ืองการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีชลประทานอ่างเก็บน ้ าห้วยเลิศ ผูศึ้กษา

มีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ให้จดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยเชิญภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมาร่วมพูดคุยเพื่ออภิปรายกนั โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยงัเร่ืองการรับรู้การบริหารจดัการ
น ้ า และจะได้รับทราบประเด็นของการรับรู้ของแต่ละภาคส่วนโดยตรง เพื่อหาแนวทางการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีร่วมกนั  
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หอ้ง สืบคน้จาก http://www.songhongutt.go.th/index.php?action=history 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวเชิญขวัญ  แช่มประสพ 
 
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2553 – 2565 
 นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด ท าหน้าท่ี ประสานงาน
โครงการและวางแผนการจดัการดา้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการจดัการ
มีส่วนร่วม การวางแผนการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
การจดัการเพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
รับฟังความคิดเห็นของโครงการ 

 
 


