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บทคัดยอ

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของหลายภาคสวน เปนความเช่ือรวมกันที่
วาการตัดสินใจรวมกันของชุมชนจะมีศักยภาพที่จะบรรลุผลซึ่งไมสามารถดำเนินการไดดวยบุคคลฝายเดียว งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและกลไกการทำงานขององคกรทองถิ่น (องคกรชุมชน และ อปท.) และศักยภาพขององคกร
ชุมชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชกระบวนการสังเกตแบบมีสวนรวม การประชุมกลุมแกนนำ และการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนเพ่ือสัมภาษณครอบคลุมใน 11 หมูบานที่ภายใต2 อปท. ในลุมน้ำแมขะนาด ผลการศึกษาพบวามีหลายองคกรทั้ง
ภายในทองถิ่นและองคกรภายนอกท่ีมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ำ น้ำทวมประจำปกอใหความเสียหายตอฝายชลประทานและ
นาขาว ชุมชนที่อยูเหนือลุมน้ำแมขะนาดมีความเปนอยูที่ยากจนปญหาสวัสดิการดานสุขภาพและการับบริการอื่นๆ ซึ่งจาก  
การเขาถึงไดยาก สวนชุมชนท่ีอยูดานลางลุมน้ำซึ่งสามารถเขาถึงกิจกรรมที่สรางรายไดมากกวา มองวาการที่น้ำทวมฉับพลันมี
ความสัมพันธกับการตัดไมทำลายปาบนพื้นที่สวนบน การซอมแซมเหมืองฝายโดยหนวยงานภายนอกท่ีถูกกำหนดและออกแบบ
โดยปราศจากการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นไมสัมฤทธิ์ผล ซึ่งปรากฏการณดังกลาวไดนำไปสูความไมเชื่อม่ันตอหนวยงาน
ภายนอก งานวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการเสวนารวมกันของกลุมผูเกี่ยวของอยางเปนระยะสามารถคอยๆ ยกระดับความเขาใจ และ
ความตองการของชุมชนตอการแสวงหาทางออกรวมกันได 

คำสำคัญ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / กระบวนการกลุมท่ีหลากหลาย / ลุมน้ำแมขะนาด 

ABSTRACT

 Natural resource management is participatory and multi-stakeholder processes. It is a shared belief that 
community-based decision making offers the potential to achieve outcomes that could not be achieved by individuals 
working alone. The research objectives were to study roles and mechanisms of local organizations, and capacity of 
community in natural resource management. Participant observation, key informants workshops, and sampled 
household interviews were conducted over 11 villages administered by two local administrative organizations (LAOs) 
within the Mae Kanad watershed. The study found that local and external organizations engaging in watershed 
management were many. The annual fresh flood was hazardous, damaging irrigation weirs and paddy rice fields. The 
community in the upper division of the watershed was poor and deprived of health care and other services caused by 
less accessibility. The community in the lower division, who had more access to income generating activities, 
perceived the fresh flood was related to forest exploitation in the upper division. Repairing diversion weirs by external 
agencies was determined and designed without local participation was malfunction. The phenomenon had led to 
mistrust of external agencies. The study indicated that multi-stakeholder dialogues and workshops could gradually 
build up mutual understanding, and community needs for seeking common solutions.  

Keywords : Natural Resource Management / Collective Action / Multi - Stakeholder Process /  Mae Kanad Watershed 
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บทนำ 

 Community Based Natural Resource Management 
: CbNRM) ไดเปนที่ยอมรับวามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการปกปอง รักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม (อานันท, 
2543) ความสำเร็จของ CbNRM ประกอบดวยหลายปจจัยที่
สำคัญไดแก ภาวะกลุมผูนำ (Collective Leadership)   
การบริหารจัดการอยางโปรงใส การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
และการเปดพื้นที่ทางสังคม (Social Platform) เพื่อใหสมาชิก
ในสังคมทุกระดับไดมีสวนในการเจรจาและเรียนรูรวมกัน  
อันนำไปสูสรางความเขาใจรวมกัน เพื่อลดความขัดแยง 
(Roe et al. 2009) 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนมี
สวนรวมในการกำหนดกฎและกติกาไดเปนที่ยอมรับและ
สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง ดังตัวอยางท่ีประสบความสำเร็จ
ในภาคเหนือ ไดแก การจัดการปาชุมชนของสถาบันทรัพยากร
และเกษตรกรรมย่ังยืนแมทา ตำบลแมทา อำเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม การมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการ
ปาชุมชนหมูบานทุงยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูนลำพูน การจัดการทรัพยากรน้ำและปาของ
ชุมชนบานสามขา อำเภอแมทะ จังหวัดลำปาง (เผด็จ, 
2543) และการจัดการน้ำในระบบชลประทานราษฎรเปนตน 
ตัวอยางเหลานี้ชุมชนไดมีการจัดตั้งองคกรในรูปแบบของ
กลุมผูใชประโยชน เพื่อทำการควบคุมดูแล และกระจายผล
การใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรม จากตัวอยาง  

พื้นที่ดังกลาวขางตนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ชี้ใหเห็นวาชุมชนมีศักยภาพ
ในการจัดการตนเองดานการใชประโยชนทรัพยากร ธรรมชาติ
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน ซึ่งถาทายทฤษฏีโศกนาฏกรรมของ
สมบัติสาธารณ (Tragedy of the Commons) (Hardin, 1968) 
 อยางไรก็ตาม มีหลายกรณีที่ชุมชนมีถิ่นฐานแตกตางกัน
ทางภูมินิเวศน แตไดอาศัยการใชประโยชนจากลุมน้ำ
เดียวกัน การจัดการที่จะสรางใหเกิดความสามัคคีในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องที่ซับซอน 
เนื่องจากกลุมผูใชทรัพยากรตางๆ เหลานี้มักจะมีเปาหมาย
และความคาดหวังที่แตกตางกัน ยิ่งไปกวานั้นปญหาจะมี
ความซับซอนมากขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไมคาดคิด เชน ภัยแลง 
น้ำปาไหลหลาก หรือน้ำทวมฉับพลัน ที่เกินกวาชุมชนและ
ทองถิ่นจะสามารถจัดการไดดวยตนเอง ขอเสนอในการแก
ปญหาที่ซับซอนเหลานี้จึงไดเสนอใหมีการแกไขทั้งระบบใน
รูปแบบของตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  
 ในงานวิจัยนี้ไดนำเสนอบทบาทและกลไกการทำงาน
ของหลากหลายองคกรในระดับทองถ่ินและทองท่ี (องคกร
ชุมชน อปท.) รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและวิเคราะห
ศักยภาพขององคกรทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ลุมน้ำแมขะนาด อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน โดยมี
กรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 1 ที่จะเปนแนวทาง
ในการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะหกลไกการทำงานและในกรณี
ที่ชุมชนมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิผลในระดับตางๆ พรอมท้ังระบุปจจัยที่มีผลตอความ
สำเร็จในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ 

ภาพที่ 1  กลไกและการทำงานขององคกรชุมชนภายในลุมน้ำแมขะนาด 

เครือขายลุมน้ำขะนาด

เทศบาลตำบล (อปท)

เครือขายผูนำชุมชน

ศักยภาพขององคกรทองถ่ิน

ความเปนผูนำ

กลุมแกนนำที่รวมประสานการขับเคลื่อน

การมีแรงสนับสนุนจากภายในและภายนอก

กลไกการทำงาน
การสรางกิจกรรมรวมกัน
การประชุม / หารือ
การอนุรักษทรัพยากร / ปา
การสรางฝาย / พิธีกรรม

CbNRM:
กฎ / กติการวมกัน / แผนปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสื่อสาร 
การติดตาม / ตรวจสอบ 
การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม/ดูแล 
เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน โดยเนนที่ความเสมอภาค 
ความโปรงใส 

องคกรภายนอก
กรมปาไม / กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา 
และพันธุพืช / กรมอุทกศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
การศึกษานอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัย / โครงการวิจัย
พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
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วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาบทบาทกลไกการทำงานและศักยภาพของ
องคกรในทองถ่ินตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ำ  
แมขะนาด อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน 

วิธีการศึกษา

 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ไดมีการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ศึกษาการดำเนินกิจกรรมรวมกัน (Collective 
Action) โดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-
Structured Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
ควบคูไปกับการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 
และการเสวนากลุม (Focus Group) 
 1. การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก งานวิจัย ตำรา เอกสารวิชาการ 
วิทยานิพนธ และเอกสารตางๆ ที่มีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐาน
ของทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ำแมขะนาด อำเภอแมทา จังหวัด
ลำพูน 
 2. เก็บขอมูลจากการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณควบคูกับการสังเกตแบบ
มีสวนรวมและการเสวนากลุม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) 
เปนผูที่มีความรู ความเขาใจและมีสวนเกี่ยวของกับการ
ดำเนินงาน ซึงประกอบดวย นายกเทศบาลตำบลทากาศเหนือ 
และทาขุมเงิน ประธานและคณะกรรมการลุมน้ำ แกนนำ
ชุมชน เจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนในพื้นที่ ไดแก หนวยพิทักษปาปาเลา สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง เจาหนาที่จัดการทรัพยากรปาไม พัฒนา
ชุมชน สถาบันวิจัยหริภุญชัย เปนตน 
  2.2 ดำเนินการเสวนากลุม (Focus Group) เพื่อ
ใหทราบถึงทัศนคต ิความคิดเห็น และแบบแผนพฤติกรรม 
ในการจัดการปาชุมชนแบบมี สวนรวม โดยทำการคัดเลือก  
ผูเขารวมเสวนากลุม จากหมูบานตางๆ รอบพื้นที่ลุมน้ำ  
แมขะนาด จำนวน 11 หมูบาน หมูบานละ 2 คน รวมเปน   
22 คน 
  2.3 สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) ดวยการสังเกต ซักถามและจดบันทึก ทำให
ทราบถึงการใชชีวิตประจำวันของชุมชน แบบแผนขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การทำมาหาเลี้ยงชีพ ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในชุมชน ฯลฯ 

 3. การวิเคราะหขอมูลขอมูลจากการสัมภาษณ   

การสังเกตแบบมีสวนรวมและการสนทนากลุม ผูวิจัยได

บันทึกขอมูลยอยๆ ในแตละประเด็นที่สำคัญ และเขียน

บันทึกขอมูลโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ

แตละครั้ง ขอมูลเหลานี้ไดนำมาเสนอโดยการพรรณนาอยาง

ละเอียดและใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลว

นำมาหาขอสรุป 

ผลการศึกษา

 1. ภูมินิเวศน สังคมของลุมน้ำแมขะนาด ลุมน้ำแม

ขนาดมีเนื้อที่ 156 ตารางกิโลเมตร (96,942.1 ไร) พื้นที่  

สวนใหญเปนภูเขาสูงชัน บริเวณตอนปลายของลุมน้ำเปน

พื้นที่ราบ มีตนกำเนิดเปนลำหวยขนาดเล็กหลายสาย

ประกอบกันโดยเฉพาะทางตอนบนของลุมน้ำมีลำหวย  

แผกระจายอยางหนาแนน ปริมาณน้ำจากทางน้ำขนาดเล็ก

เหลานี้จะไหลไปรวมกันหลายจุดกอนที่จะไหลรวมกันจุด

เดียวที่ลำหวยแมขะนาดและไหลลงสูน้ำแมทาในตอนปลาย 

ดังนั้นลักษณะของลุมน้ำแบบนี้มีโอกาสสูงที่ทำใหเกิดน้ำ

หลากและน้ำมักไหลคอนขางเร็ว 

 สภาพภูมินิเวศนและบริบทของชุมชนลุมน้ำแมขะ

นาด เปนสังคมชนบทท่ีมีการอยูอาศัยรวมกันในลุมน้ำและ

กระจายตัวในเชิงพื้นท่ีที่แตกตางไปตามลักษณะภูมิสัณฐาน

ของพื้นที่จากที่ราบลุมจนถึงที่สูง กลาวคือ ชุมชนลุมน้ำ  

แมขะนาดครอบคลุมใน 11 หมูบานของ 2 ตำบล จำนวน 

1,734 ครัวเรือน รวมประชากรท้ังสิ้น 4,952 คน ประชากรใน

ชุมชนลุมน้ำแมขะนาดจำนวน 8 หมูบานตั้งถิ่นฐานอยูบน

พื้นที่ราบลุมที่ระดับความสูงไมเกิน 400 เมตร จากระดับน้ำ

ทะเลปานกลาง ไดแก 3 หมูบานของตำบลทาขุมเงิน   

บานสวนหลวง (หมูที่ 3) บานสัน (หมูที่ 7) บานปง (หมูที่ 12) 

และอีก 8 หมูบานของตำบลทากาศเหนือที่มีความหลากหลาย

ของระดับพื้นที่ ซึ่งไดแก (หมูที่ 4) บานนาหา บานแมขนาด 

(หมูที่ 8) บานปาเลา (หมูที่ 9) บานดอยคำ (หมูที่ 13) และ

บานดอยยาว (หมูที่ 16) จำนวน 2 หมูบานตั้งถ่ินฐานอยูบน

พื้นที่ดอนที่ระดับความสูง 400 – 500 เมตร ไดแก บาน  

ผาดาน (หมูที่ 10) และบานแมสะแงะ (หมูที่ 15) และจำนวน 

1 หมูบาน ตั้งอยูบนพื้นที่สูงที่ระดับความสูงมากกวา 500 

เมตร ไดแก บานปงผาง (หมูที่ 14) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  สภาพภูมินิเวศและบริบทของชุมชนลุมน้ำแมขะนาดท่ีกระจายตัวตามลักษณะภูมิสัณฐานของพ้ืนที่ 

  ที่ราบลุม (324-400 เมตร) ที่ดอน (400-500 เมตร) ที่สูง (> 500 เมตร) 

หมูบาน 

 4 บานสัน  

 3 บานสวนหลวง  

 7 บานนาหา  

 12 บานปง 

 13 บานดอยคำ  

 8 บานแมขนาด 

 15 บานดอยยาว  

 9 บานปาเลา  

10 บานผาดาน  

15 บานแมสะแงะ 

  

14 บานปงผาง  

  

จำนวนประชากร 3,844 คน (1,385 ครัวเรือน) 810 คน (295 ครัวเรือน)  298 คน (90 ครัวเรือน) 

แหลงน้ำสำคัญ สระเก็บน้ำหวยปาง     

เสนทางน้ำ 

น้ำแมขนาด 

น้ำแมสะอูน 

  หวยปาง 

หวยบวกแคร 

หวยแมมะฮึก 

หวยผักหนาม 

หวยปูศึก 

หวยฟาง 

หวยยูง 

  

หวยเย็น 

หวยผาดาน 

หวยตนตอง 

หวยผักชี 

หวยกระทิง 

หวยผามุง 

หวยมะโฮง 

หวยปง 

หวยปากลวย  

หวยชางตาย 

สาธารณูปโภค 
มีไฟฟาใช 

ประปาหมูบาน 

ไมมีไฟฟาใช 

ประปาภูเขา 

ไมมีไฟฟาใช 

ประปาภูเขา 

ถนน 
ถนนลาดยาง 

ถนนคอนกรีต 

  ถนนคอนกรีต 

ทางลูกรัง 

ทางเดินเทา ทางลูกรัง 

ทางเดินเทา 

โรงเรียน 

รร.บานสวนหลวง 

รร.บานดอยคำ 

รร.บานแมขนาด 

รร.บานปาเลา 

  รร.บานปาเลา (สาขาบานผาดาน) 

รร.บานปาเลา (สาขาแมสะแงะ) 

 รร.บานปาเลา (สาขาบานปงผาง) 

ศาสนสถาน อารามบานดอยยาว-ปาเลา อารามบานผาดาน   

สถานท่ีราชการ 
สถานีอนามัยปาเลา 

หนวยพิทักษปาปาเลา 

    

บอบาดาล 8 บอ     

ฝายธรรมชาติ 34 ฝาย 36 ฝาย 42 ฝาย 

ฝายคอนกรีต (ป 54)   17    

การผลิตทางเกษตร ขาว ลำไย พืชผัก 
ขาว ลำไย ครั่ง พืชปา หนอไม 

เลี้ยงกระบือ 
ขาว ครั่ง พืชปา หนอไม 

ที่มา: ปรับปรุงจาก ถาวร และคณะ (2555) 

 สำหรับระบบการปลูกพืชในพื้นที่ลุมน้ำแมขะนาด มี

ความแตกตางหลากหลายตามสภาพภูมินิเวศ รวมถึงปจจัย

ในหลาย ๆ ดาน ซึ่งคอนขางมีขอจำกัดในหลายดาน โดย

สามารถสรุประบบการปลูกพืชในพื้นท่ีลุมน้ำแมขะนาด ได

ดังนี้ (ภาพที่ 3) ระบบการผลิต 

 ระบบที่ 1 ขาวนาป โดยจะเริ่มตกกลาประมาณเดือน

มิถุนายน เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน 

 ระบบท่ี 2 ไมผลยืนตน - พืชแซม มีการเพาะปลูก

และดูแลรักษาตลอดทั้งป  

 ระบบที่ 3 การเพาะเลี้ยงครั่งในตนจามจุร ี โดยพบ

มากในหมูบานทางตอนบนของลุมน้ำ 

 ระบบที่ 4 การเลี้ยงสัตว มีการเลี้ยงตลอดปกระจาย

ทุกหมูบาน 



125
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมินิเวศน โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับผลกระทบจากการตัดไมทำลายปาในทศวรรษที่
ผานมา สงผลใหฐานทรัพยากรน้ำขาดความอุดมสมบูรณ 
โดยเกษตรกรหลายรายไดยินยันวากอนป พ.ศ. 2550 เกิด
ภาวะขาดแคลนน้ำในชวงตนฤดูฝนแตยังไมรุนแรง และ
ปรากฏการณน้ำปาไหลหลาก น้ำทวมฉับพลันมีนอย แตหลงั
จากป พ.ศ. 2550 สถานการณน้ำทวมฉับพลันในพื้นที่ไดทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกป ระบบการปลูกพืชดังกลาวขาง
ตนจึงมีความออนไหวตอความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
ดังนั้นชุมชนจึงมีการแสวงการายไดจากการทำงานนอกพื้นที่
โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมลำพูน คนวัยหนุมสาวรุนใหมจึง
เคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรม คงเหลือแตเกษตรกร
ผูสูงอายุที่ยังคงปลูกพืชอาหาร โดยเฉพาะขาวนาดำและ  
ขาวไร 
 2. ทุนที่สัมพันธกับการดำรงชีวิต เมื่อนำผลที่ได
จากเวทีเสวนาและผูใหขอมูลสำคัญมาวิเคราะห พบวามี
ความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ลุมน้ำชีที่ระบุวาสิ่งที่
ชุมชนมีอยูและเกี่ยวของกับการดำรงชีวิตในมิติตางๆ นั้น 
คือทุน (Livelihood Assets) ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับ
การดำรงชีวิตการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น (บุญชัย และคณะ. 2551) 
 การผันชีวิตเขาเปนแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลำพูน ไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดข้ึนไดลดการพึ่งพิงฐานทรัพยากร สงผลตอการรวมคิด
รวมทำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและปาอยางมีนัย
ยะสำคัญยิ่ง 
 3. กลไกและการทำงานขององคกร จากการเสวนา
กลุมและการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชน พบวา กรม
อุทยานฯ ไดมีการรวมงานและสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนสามารถควบคุมการขยายการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่อุทยาน ปาอนุรักษและปาสงวน นอกจากนี้การเขามา
ของหนวยงานตาง ๆ ยังคงดำเนินการตามนโยบายและภาระ
หนาที่ของตนสังกัด ซึ่งยังขาดการ บูรณาการ ที่จะเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน  
 4. ศักยภาพขององคกรทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิการประมวลศักยภาพขององคกรทองถิ่น
ซึ่งครอบคลุมการขับเคลื่อนของอปท.และองคกรชุมชนใน
พื้นท่ีในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปา
และน้ำ ในเบื้องตนพอสรุปเปนหัวขอยอยไดดังนี้  
  4.1 นโยบายและงบประมาณ เทศบาลตำบล
ทาขุมเงินและเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ซึ่งเปน อปท. ที่ได
รับประโยชนและผลกระทบจากลุมน้ำแมขะนาดโดยตรง   
ไดมีการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ โดย
กระจายความรับผิดชอบไปสูหมูบาน ซ่ึงแตละหมูบานไดมี
การประชาคมในการจัดทำแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การอนุรักษปาชุมชน การใชประโยชน
จากทรัพยากร ฯลฯ เขาเปนสวนหนึ่งของแผนงาน แตกลับ

ภาพท่ี 3 กิจกรรมการประกอบอาชีพทางเกษตรในแตละระบบที่สอดคลองกับระยะเวลาในแตละป (ปฏิทินกิจกรรมทางเกษตร) 
ของชุมชนลุมน้ำแมขะนาด ป 2555

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. พค. พย. ธค.

ขาวนาป 

ขาวนาป พืชผัก 

ขาวไร/พืชไร (ขาวโพดเล้ียงสัตว 

พืชแซม/ไรนาสวนผสม 

ไมผล (ลำไย / มะมวง / กลวย) 

เพาะเล้ียงครั่ง 

พืชไร/พืชผัก 

ปศุสัตว 

พืชผัก 
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พบวา ไมใชทุกหมูบานที่มีการกำหนดแผนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรปาและน้ำ โดยเฉพาะแผนการใชน้ำ

เพื่อการเกษตร เชน กรณีบานดอยยาว (หมูที่ 16) ที่ไดรับ

ผลกระทบจากภาวะน้ำปาไหลหลากของน้ำแมขะนาด ได

บรรจุแผนงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติในงบประมาณ   

ป พ.ศ. 2556 เปนจำนวนเงิน 10,000 บาท แตในทางปฏิบัติ 

การจัดการน้ำในระดับหมูบานไมสามารถบรรเทาภัยพิบัติได 

เนื่องจากหมูบานเปนเพียงหนวยยอยของลุมน้ำทั้งหมด 

ลำพังงบประมาณและแผนชุมชนยังไมสามารถปองกันความ

เสียหายจากภาวะน้ำทวมอยางยั่งยืนได การบริหารจัดการ

ลุมน้ำแบบแยกสวนที่ระดับหมูบาน จึงเปนเพียงการบรรเทา

ความเดือดรอนในระยะสั้นเทานั้น 

  4.2 กลุมองคกรและเครือขายองคกรและเครือขาย

หลักที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

ไดแก อปท. เครือขายอนุรักษลุมน้ำแมขะนาดและกลุมผูใช

น้ำฝายนาฟาน หมูที่ 8 บานแมขะนาด ไดมีการรวมงานใน

เชิงกิจกรรมเฉพาะกิจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติหรือภัยพิบัต ิ

แตยังไมมีการรวมมือกันเพื่อทำแผนการจัดการระยะปานกลาง

หรือระยะยาว โดยแผนการจัดการน้ำที่สำคัญที่ชุมชนตองการ

คือ การสรางอางเก็บน้ำ ซึ่งตองอาศัยการขับเคลื่อนทาง  

การเมืองอยางมาก แผนการสรางอางเก็บน้ำยังจึงไมถูก  

ผลักดัน  

  4.3 ภาวะผูนำและความสามัคคีเครือ ขายลุม

น้ำแมขะนาด ยังตองอาศัยการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

องคกรชุมชน โดยวิธีการวิเคราะหสถานการณ ปญหา  

การจัดการทรัพยากรและการเตรียมการรับมือภัยพิบัติที่อาจ

จะเกิดขึ้นไมวาจะเปนภัยแลง ดินโคลนถลม หรือน้ำปาไหล

หลาก เพราะจากกการจัดเวทีประชุมกลุมผูเกี่ยวของใน

หลายคร้ัง พบวาผูนำชุมชน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของยัง  

ไมคอยใหความรวมมือในการเขารวมประชุม หรือแสดง

ความคิดเห็นเทาท่ีควร ทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดรับ

ขอสรุปอันนำไปสูการพัฒนา หรือปรับปรุงแกไข 

  4.4 การบริหารจัดการลุมน้ำและการสื่อสาร 

กลุมเครือขายลุมน้ำแมขะนาด ยังไมมีการวางแผนการ

ดำเนินงานที่ชัดเจนซึ่งสงผลตอการสรางความนาเชื่อถือให

กับคนในเขตลุมน้ำ และ อปท. ในการใหการสนับสนุนทั้ง

กำลังและงบประมาณใหกับกลุมเครือขาย ถึงแมวาที่ผาน

มากลุมจะไดเคยรวมทำงานวิจัยในระดับลุมน้ำรวมกับเครือ

ขายลุมน้ำทา ทำใหเครือขายลุมน้ำแมขะนาด ทั้งคณะกรรมการ

เครือขาย ผูนำชุมชนในระดับหมูบาน และทองถิ่น ไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูสภาพปญหา และวิธีการแกไข

ปญหาระหวางลุมน้ำ แตยังไมมีการนำไปสูการปฏิบัติ 

เนื่องจากขอจำกัดในดานกำลังคน งบประมาณ และหนวย

งานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน 

วิจารณและสรุปผล

 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมี

ความซับซอน เมื่อสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ

โอกาสในการเขาถึงบริการจากภาครัฐนั้นแตกตางกัน ดังเชน

ชุมชนที่อาศัยในตอนบนของลุมน้ำแมขะนาด ที่การคมนาม

คมไมสะดวก เปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร แตบริเวณ

ตอนลางลุมน้ำสามารถท่ีจะเขาถึงบริการไดดีและรวดเร็ว 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาหลายหนวยงาน (องคกร

พัฒนาเอกชน ทั้งภาครัฐและเอกชน) ไดมีการทำงานรวมกัน 

เพื่อแกปญหาในพื้นท่ีอยางจริงจัง และมีการประสานงาน

ความรวมมือระหวางกันมากขึ้น จากแตเดิมที่ตางทำกัน

คนละทิศทาง งานวิจัยการจัดการทรัพยากรอยางมีสวนรวม 

ในขณะนี้ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันไดวาชุมชนสวน

ใหญไดเขาใจถึงความตองการซึ่งกันและกัน จนกระท่ังนำไป

สูการเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในการแกปญหารวมกัน ซึ่ง

ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน เกิด

จากความเขาใจแนวคิดพื้นฐานรวมกัน เชน การมีผูนำที่เขม

แข็ง มีความเช่ือมันซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการออกแบบ

กระบวนการมีสวนรวม ที่ควรกระทำใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  
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