
“การพฒันาเครือข่ายการจดัการภยัพิบติัด้านน ้า
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ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา



วตัถปุระสงค์

1.พฒันาเครือข่ายการจดัการภยัพิบติัและการบริหารจดัการ
ทรพัยากรน ้า 

• 3. ปัจจยัความส าเรจ็ในการขบัเคล่ือนเครือข่าย

2. จดัท าแผนการจดัการภยัพิบติัและการบริหารจดัการทรพัยากร
น ้า 



ศึกษาชุมชน 15 ชมุชน จาก 5 ลุ่มน ้า
ลุ่มน ้า ปิง วงั ยม น่าน เจ้าพระยาตอนบน

ต้นน ้า

กลุ่มผูใ้ช้น ้าชมุชน
เครือข่าย
คลองแม่ข่า 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
อ่างเกบ็น ้าห้วยก้อด

ต.ร่องเคาะ 
อ.วงัเหนือ  จ.ล าปาง

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
บา้นดอนเงิน 
อ.ปง จ.พะเยา 

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
หมู่ท่ี 4

ต.ชาติตระการ 
อ.ชาติตระการ 
จ.พิษณุโลก  

กลุ่มอนุรกัษ์พืน้ท่ี
ชุ่มน ้าบงึเสนาท

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

กลางน ้า

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
ฝายห้วยลานสาง         
ต.แม่ท้อ อ.เมือง   

จ.ตาก 

กลุ่มผูใ้ช้น ้า     
บา้นยางอ้อยใต้          

ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  
จ.ล าปาง 

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
อ่างเกบ็น ้าห้วยแม่สิน
เฉลิมพระเกียรติ 
ต.นาพนู อ.วงัช้ิน 

จ.แพร่ 

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคอรมุ

อ.พิชยั  
จ.อตุรดิตถ์

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
บงึสายไหม-บงึระหุ่ง
ต.บา้นมะเกลือ 

อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์

ปลายน ้า

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
ฝายน ้าล้น

ท่าเสากระโดง  
ต.นาบอ่ค า อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร

กลุ่มผูใ้ช้น ้า 
บา้นแม่ระวาน 
ต.ยกกระบตัร 

อ.สามเงา จ.ตาก

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
ต าบลท่าทอง 
อ.สวรรคโลก 
จ.สโุขทยั

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลล าประดา
อ.บางมลูนาก 

จ.พิจิตร 

กลุ่มผูใ้ช้น ้า
ต าบลหนองมะโมง 
อ.หนองมะโมง 
จ.ชยันาท 



เกณฑใ์นการคดัเลือกพืน้ท่ี

ต้องเป็นชมุชนท่ีเคย
ประสบปัญหาภยัพิบติั

มีความร่วมมือของผูน้ า
และสมาชิก

มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง

มีกลุ่มกลไกการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้าท่ี

ชดัเจน

มีการประสานงานกบั
หน่วยงาน/ภาคี 
เครือข่ายๆ 

มีความสนใจท่ีจะเข้า
ร่วมโครงการ 



วตัถปุระสงค์ ประชากร/ผูใ้ห้ข้อมลู เคร่ืองมือ วิธีการเกบ็ข้อมลู วิเคราะหข้์อมลู

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้าง
เครือข่ายโดยมีการขยาย
เครือข่ายการจดัการภยัพิบติั
และการบริหารจดัการ
ทรพัยากรน ้า 

- ผูแ้ทนชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดัการทรพัยากรน ้า
15 ชมุชนๆ 10 คน รวม 150 คน

- แบบบนัทึก 
- แบบประเดน็
การสมัมนา 

- การถอดบทเรียนจากผล
การ ศึกษา

- จดัปฐมนิเทศโครงการวิจยั 
- จดัประชมุสญัจรเครือข่าย
- จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม

- วิเคราะหเ์น้ือหา

2. เพ่ือจดัท าแผนการจดัการ   
ภยัพิบติัและการบริหารจดัการ
ทรพัยากรน ้า

3.ปัจจยัความส าเรจ็ในการ
ขบัเคล่ือนเครือข่าย

- ผูแ้ทนชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบั   
การจดัการทรพัยากรน ้า 
15 ชมุชนๆ 10 คน รวม 150 คน

- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

- ผูแ้ทนชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบั   
การจดัการทรพัยากรน ้า 
15 ชมุชนๆ 10 คน รวม 150 คน

- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง



ผลการวิจยั

ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายการจดัการ
ภยัพิบติัและการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า



การจดัสมัมนาปฐมนิเทศ



กระบวนการสร้างเครือข่ายการจดัการภยัพิบติัและการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนการติดต่อส่ือสารกบัชุมชนท่ีจะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนการสร้างพนัธกรณี

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนการพฒันาความสมัพนัธ์

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ตอนการส่งเสริมการขบัเคล่ือนเครือข่าย



ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนการสร้างความตระหนัก

1) การประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดกลุ่มผูใ้ช้น ้าท่ีเป็นเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
2) มีการประชุมช้ีแจงโครงการให้กบักลุ่มผูใ้ช้น ้าทัง้ 15 ชุมชน เพ่ือให้เหน็ความส าคญัของการพฒันา 
เครือข่ายการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชนในลุ่มน ้าปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

3) จดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า ซ่ึงประกอบด้วย
กระบวนการ ดงัน้ี
(1) พฒันาหลกัสตูร ส่ือ รปูแบบการจดัการเรียนรู้ในเรื่องการจดัการภยัพิบติัด้านน ้าและการบริหาร

จดัการทรพัยากรน ้า
(2) มีการประเมินก่อนการเรียนรู้ 
(3) มีการเรียนรู้จากส่ือ
(4) มีการประเมินผลหลงัการเรียนรู้

4) มีการจดัท ากิจกรรมการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า โดยกลุ่มผูใ้ช้น ้าทัง้ 15 ชุมชนได้ด าเนินการจดั
กิจกรรม 



ประชุมระดมสมองเพ่ือพฒันาหลกัสตูร

วนัท่ี 30 มกราคม 2562
ณ ศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. จงัหวดัสโุขทยั



ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และจดัท าส่ือทัง้ 15 ชมุชน 



ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และจดัท าส่ือทัง้ 15 ชมุชน 



ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และจดัท าส่ือทัง้ 15 ชมุชน 



ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และจดัท าส่ือทัง้ 15 ชมุชน 



ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และจดัท าส่ือทัง้ 15 ชมุชน 







กลุ่มผูใ้ช้น ้าบา้นดอนเงิน ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา



ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนการติดต่อส่ือสารกบัชมุชนท่ีจะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย

1) ศึกษาบริบทของชมุชนท่ีจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย โดยการลงพืน้ท่ีไปส ารวจ

และสมัภาษณ์ผูน้ าและสมาชิกชมุชน 

2) ประสานงานกบัผูน้ ากลุ่ม ช้ีแจงท่ีมาและวตัถปุระสงคข์องเครือข่าย

3) มีการเชิญกลุ่มผูใ้ช้น ้าท่ีเป็นเป้าหมายเข้าร่วมประชมุเพ่ือช้ีแจงท่ีมา ความส าคญัและ

ความจ าเป็น พร้อมทัง้แนะน ากลุ่มผูใ้ช้น ้าให้กบัสมาชิกเพ่ือสร้างความคุ้นเคย

4) มีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและการยอมรบั รวมทัง้ความไว้วางใจระหว่าง

กนัและกนั โดยการจดัอบรม ให้ความรู้ การศึกษาดงูานและการประชมุสญัจร

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั



ลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ และจดัท าส่ือทัง้ 15 ชมุชน 



สมัมนาผูจ้ดัการเรียนรู้ เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ณ เข่ือนภมิูพล จงัหวดัตาก



ศึกษาดงูานวนัท่ี 29 มีนาคม 2562  ณ บา้นแม่ระวาน  จงัหวดัตาก 



ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนการสร้างพนัธกรณี

1) ระเบียบเครือข่ายการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าของชมุชนในลุ่มน ้าปิง วงั ยม 

น่าน และเจ้าพระยาตอนบน 

2) ระเบียบกองทนุเครือข่ายการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าของชมุชนในลุ่มน ้าปิง

วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน 



จดัท าระเบียบเครือข่ายฯ และระเบียบกองทนุเครือข่ายฯ



ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนการพฒันาความสมัพนัธ์

1) มีการคดัเลือกคณะท างานของเครือข่ายตามระเบียบเครือข่ายการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน ้าของชมุชนในลุ่มน ้าปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน ซ่ึงประกอบด้วย 

ผูแ้ทนจากกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย กลุ่มละ 1 คน และมีการคดัเลือกประธาน        

รองประธาน เหรญัญิก ประชาสมัพนัธแ์ละเลขานุการ 

2) มีการก าหนดบทบาท อ านาจหน้าท่ีของคณะท างานในแต่ละต าแหน่ง

3) มีการจดัท าแผนบรูณาการของเครือข่ายโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วย  

แผนการขบัเคล่ือนเครือข่าย และแผนบรูณาการของ 5 ลุ่มน ้า

4) มีการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกนั 



คณะท างานเครือข่ายการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าของชมุชน                                  
ในลุ่มน ้าปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน จ านวน 15 คน ดงัน้ี 

(1) นายกิตติ วงษ์เมืองแก่น ประธานคณะท างาน
(2) นายเนียน ดาราโพธ์ิ รองประธาน
(3) นายถาวร ลอยมณี รองประธาน
(4) นางเยาวเรศ ริดจงูพืช เหรญัญิก
(5) นางสาวนารี เวียงค า ประชาสมัพนัธ์
(6) นายสมศกัด์ิ ปู่ จ้าย ประชาสมัพนัธ์
(7) นางสมพร สยุะมหาชาติ คณะท างาน
(8) นายวชิรา วชิรนคร คณะท างาน
(9) นายวิเชียร ท ามา คณะท างาน
(10) นายสมบติั ประโยชน์ดี คณะท างาน
(11) นางบวัวิว ลาสม คณะท างาน
(12) นายสธีุ พนัธุส์ขุ คณะท างาน
(13) นายบญุช่วย อินตานวล คณะท างาน
(14) นายอดุร ไม้งอก คณะท างาน
(15) นายเกษม สีข า เลขานุการ





บทบาทท่ีควรจะเป็นของคณะท างานเครือข่ายฯ 

เป็นตวัแทนชุมชนในการด าเนินงานการจดัการภยัพิบติัและการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

เสนอข้อมูล ปัญหาด้านการจดัการภยัพิบติัและการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

ร่วมวิเคราะห ์วางแผน ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการแก้ปัญหา

ประสานงานภายในชุมชน ระหว่างชุมชน และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

ก าหนดการประชุมใหญ่ของคณะท างานเครือข่าย 



บทบาทท่ีควรจะเป็นของคณะท างานเครือข่ายฯ (ต่อ)  

ร่วมรณรงคใ์ห้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ผูท่ี้เก่ียวข้อง และสงัคม

ก าหนดระเบียบข้อบงัคบัของเครือข่าย

อนุมติัรายงานสถานะทางการเงินของกองทุน

จดัให้มีการคดัเลือกต าแหน่งคณะท างานบริหารเครือข่ายท่ีว่างลง

จดัระดมทรพัยากรท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นกบัการท ากิจกรรมของเครือข่าย 



ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ตอนการส่งเสริมการขบัเคล่ือนเครือข่าย

1) มีการจดัตัง้กองทนุเครือข่าย ส าหรบัใช้ในกิจกรรมตามแผนงานของเครือข่าย
2) มีการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยทุธใ์นการขบัเคล่ือน 
3) มีการใช้ส่ือออนไลน์เป็นศนูยก์ลางในการติดต่อส่ือสารและรกัษาสมัพนัธภาพ มีการจดัท า
กลุ่มไลน์ของสมาชิกเครือข่าย กลุ่มไลน์ของผูร้บัผิดชอบจดัท าฐานข้อมลูทรพัยากรน ้าของ
กลุ่มผูใ้ช้น ้า

4) กระบวนการท างานใช้ผูน้ าเป็นกลไกในการขยายข้อมลูข่าวสารไปสู่สมาชิก 
5) มีการจดักิจกรรมของเครือข่ายอย่างสม า่เสมอ เช่น การประชมุสญัจร การอบรมการจดัท า  

ฐานข้อมลูทรพัยากรน ้าของกลุ่มผูใ้ช้น ้า การน าเสนอข้อมลูการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริหารทรพัยากรน ้าของแต่ละกลุ่มผูใ้ช้น ้าให้สมาชิกเครือข่ายได้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 1 



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 1 



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 2



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 2 



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 2



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 3



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 3



ประชมุสญัจรสมาชิกเครือข่ายฯ 15  ชมุชน  ครัง้ท่ี 3



ฐานข้อมลูทรพัยากรน ้าชมุชน ณ เข่ือนภมิูพล จ.ตาก



สมัมนาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การพฒันาเครือข่าย และแผนงานการจดัการภยัพิบติัด้านน ้า
และการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า



ผลการวิจยั

แผนการจดัการภยัพิบติัและการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า



1. นโยบายของรฐั 
- มีนโยบายในการบริหารจดัการลุ่มน ้าอย่าง

เป็นระบบ และมีพระราชบญัญติัน ้าท่ีเอ้ือกนั 
2. หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

- ภาครฐัให้ความส าคญัในการพฒันาแหล่ง
น ้าและการจดัหาน ้า 

- ภาคเอกชนเข้ามาหนุนเสริมการท างานของ
ชุมชนบริหารจดัการทรพัยากรน ้า (CSR) 

1. ผูน้ าชุมชน - มีวิสยัทศัน์ มีความเสียสละ มีความรู้ 
2. สมาชิก - มีจิตอาสา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ร่วมกนั
- มีกรรมการลุ่มน ้าเป็นสมาชิกเครือข่าย 

3. ชุมชนและสภาวะแวดล้อม 
- มีองคค์วามรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
- มีกฎระเบียบท่ีเหมาะสมตามแต่ละพื้นท่ี 
- มีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มผูใ้ช้น ้า

1. ผู้น าชุมชน – ขาดการสร้างผู้น าชุมชน เยาวชนคน
รุ่นใหม่ในการดแูลทรพัยากรน ้าของชุมชน 

2. สมาชิก – แต่ละชุมชนมีท่ีมาแตกต่างกนั สภาพปัญหา
และบริบทแตกต่างกนั รวมถึงขาดแรงจงูใจการเข้า
ไปมีส่วนร่วมกนั 

3. ชุมชนและสภาวะแวดล้อม 
- ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการจดัท าฐานข้อมลูด้านน ้า
- ขาดการจดัท าแผนงาน/กิจกรรมของเครือข่าย 
การเช่ือมโยงในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

SWOT

S

O T

W

1. นโยบายของรฐั 
- ขาดความชดัเจนในบทบาทของลุ่มน ้าสาขาย่อย
- ปัญหาเอกสารสิทธ์ิของชุมชนกบัพื้นท่ีป่า 

2. หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงานยงัขาดการ

ท างานแบบบรูณาการแผนและท างานร่วมกนั 
-กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัพ้ืนท่ีป่าและ

ทรพัยากรยงัล้าสมยั ไม่เอ้ือให้ชุมชนเข้าไปใช้
ประโยชน์ และพฒันาพื้นท่ี 

SWOT ของลุ่มน ้าปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง
1. ด้านการจดัการป่าต้นน ้า การจดัการ
ป่าใช้สอย และการจดัการป่าในพ้ืนท่ี
ท ากิน

- เพ่ิมพื้นท่ีป่าโดยการปลกูป่าชุมชน ไม้ยืนต้น   
ไม้ผล

- องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
- กรมพฒันาชุมชน 
- สหกรณ์จงัหวดั
- กรมป่าไม้ 
- กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช 
- ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
- ผูน้ าท้องถ่ิน

2. ด้านการจดัท าโครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้

- ปลกูไม้ผล ไม้สวยงาม ไม้ไผ่

3. ด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ 

- มีการก าหนดกฎระเบียบการใช้ป่าร่วมกนัโดยชุมชน

4. ด้านการสร้างฝายต้นน ้าเพ่ือเพ่ิมความ  
ชุ่มช้ืนให้ผนืป่า

- สร้างฝายชะลอน ้า ฝายมีชีวิต ฝายถาวร

5. ด้านการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของป่าไม้

- สร้างจิตส านึก อบรมให้ความรู้ในการดแูลผนืป่า 
สร้างความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ลดการกระทบ 
กระทัง่กนัระหว่างหน่วยงานของรฐักบัชุมชน

6. ด้านการส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้าน    
ป่าไม้

- เพ่ิมมลูค่าจดัตัง้กลุ่มงานฝีมือผลิตภณัฑต่์างๆ จาก
ผนืป่า มีการจดัการท าโครงการ

- ตัง้ศนูย ์OTOP ต าบล

แนวทางท่ี 1 การบริหารจดัการพืน้ท่ีป่า



แนวทางท่ี 2 การบริหารจดัการทรพัยากรดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิทธิในการถือครองท่ีดิน

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง

1. ด้านการจดัการโครงสร้างดินในพื้นท่ี
ป่าต้นน ้า

- การวิเคราะหค์ณุภาพดิน
- ปลกูพืช/ไม้ยืนต้นกนัการพงัทลายของดิน

- ส านักงานพฒันาท่ีดินจงัหวดั 
- ส านักงานเกษตรจงัหวดั 
- ส านักงานป่าไม้จงัหวดั 
- องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
- กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช
- กรมป่าไม้

2. ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน - ปลกูพืชท่ีเหมาะสม

3. ด้านการฟ้ืนฟปูรบัปรงุดิน
- ลดการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์
- การสร้างจิตส านึก

4. ด้านปรบัระบบการปลกูพืชในพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม

- วิเคราะหดิ์น ส่งเสริมการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัดิน 
- การใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ด้านการจดัการสิทธิในการถือครองท่ีดิน
- ก าหนดขอบเขตท่ีดินท ากิน พื้นท่ีป่าให้ชดัเจน
- จดัพิกดัรายแปลง (GPS)



แนวทางท่ี 3 การบริหารจดัการทรพัยากรน ้าทัง้ระบบ
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง

1. ด้านการจดัท ายทุธศาสตรล์ุ่มน ้าแบบมี
ส่วนร่วม

- จดัประชุมเครือข่ายลุ่มน ้าแสดงความคิดเหน็
ทุกภาคส่วน

- คดัสรรผูแ้ทนในคณะท างาน

- ส านักงานทรพัยากรน ้าภาคฯ 
- องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- สถาบนัการศึกษา
- กรมป่าไม้
- กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช
- ส านักงานชลประทานจงัหวดั 
- GISDA 
- หน่วยทหารพฒันา
- ส านักงานชลประทานจงัหวดั
- กระทรวงพลงังาน
- ส านักงานโยธาธิการและผงัเมือง
- ส านักงานเจ้าท่าจงัหวดั

2. ด้านการปรบัปรงุฐานข้อมูลลุ่มน ้าเพ่ือการ
บริหารจดัการ

- จดัท าแผนท่ียทุธศาสตร,์ จดัตัง้ศนูยข้์อมลูน ้า
แห่งชาติ

3. ด้านการพฒันาปรบัปรงุและฟ้ืนฟแูหล่งน ้า
ขนาดกลาง และขนาดเลก็

- สบูน ้าเพ่ือการเกษตรด้วยพลงัไฟฟ้า 
- โครงการเช่ือมคลองส่งน ้า

4. ด้านการจดัหา/ปรบัปรงุระบบจดัสรรน ้า
ระบบกระจายน ้า โครงข่ายน ้า

- ซ่อมแซมระบบประปาและขดุเจาะบ่อบาดาลตรวจ
คณุภาพน ้า

- ธนาคารน ้าใต้ดิน 

5. ด้านการจดัท าและซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมแหล่งน ้าดิบ

- โครงการขดุลอกแม่น ้าล าคลอง และส่ิงกีดขวาง
ทางเดินน ้า

6. ด้านการก่อสร้าง ปรบัปรงุระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม

- ผนังกัน้น ้าท่วม
- จดัสรรพื้นท่ีท าแก้มลิง



แนวทางท่ี 4 การจดัการคณุภาพน ้า
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง

1. ด้านการจดัการคณุภาพน ้า

- บ าบดัน ้าเสีย ตรวจสอบวิเคราะหค์ณุภาพน ้า
- ไม่ปล่อยสารเคมีลงแหล่งน ้าสาธารณะ
- ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร เล่ือนการบงัคบัใช้
สารเคมี 3 ชนิดออกไป 2 ปี

- ส านักงานส่ิงแวดล้อม 
- องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- โรงงานอตุสาหกรรม

2. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจดัการทรพัยากรน ้า

- โครงการนักสืบสายน ้า เพ่ือสร้างจิตส านึก
- อบรมแกนน าการมีส่วนร่วมผู้น ามีบ้านในการมีส่วนร่วม

3. ด้านการติดตามและเฝ้าระวงั
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวงัน ้าป่า, ดินถล่ม
- ติดตัง้สญัญาณเตือนภยั

4. ด้านการใช้มาตรการในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม

- ประชาชนไม่บกุรกุป่า, ไม่เผาป่า
- โครงการห้ามเผาในท่ีโล่ง
- มีการออกกฎระเบียบ เพ่ือใช้ร่วมกนัในชุมชน



แนวทางท่ี 5 การพฒันาทรพัยากรมนุษยด้์านการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผูเ้ก่ียวข้อง

1. ด้านการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยการพฒันาบนฐานความรู้

- อบรม ทสม./อบรม อส.ทป. จดัตัง้กลุ่มผูใ้ช้น ้า
- โครงการฝายชะลอน ้าในพืน้ท่ีโดยการมีส่วนรว่ม

- กรมทรพัยากรน ้า
- องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ส านักงานป่าไม้จงัหวดั
- กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช
- ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดั

- ธ.ก.ส.
- สถาบนัการศึกษา 
- กลุ่มผูใ้ช้น ้า ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้าของ     
ลุ่มน ้าปิง

- กลุ่มใช้น ้าประปา 
- กลุ่มผูใ้ช้น ้าบาดาล

2. ด้านการสรา้งความตระหนักเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

- โครงการอบรมด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ปลูกป่าและสรา้งฝาย

- โครงการลูกเสือส่ิงแวดล้อม

3. ด้านการจดัท าหลกัสูตรท้องถ่ินในการบริหาร
จดัการทรพัยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

- สรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เชิงพืน้ท่ี
- โครงการธนาคารต้นไม้

4. ด้านสรา้งกระบวนการเรียนรูแ้ละพฒันาขีด
ความสามารถการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

- จดัตัง้กลุ่มฐานการเรียนรูเ้ชิงพืน้ท่ี
- สรา้งหลกัสูตรการบริหารจดัการน ้าในโรงเรียน
- เครอืข่ายบริหารจดัการทรพัยากรดิน น ้า และป่า
- การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ต่ละกลุ่ม
- การสรา้งกระบวนการเรียนรู้

5. ด้านการสรา้งการมีส่วนรว่มในการจดัการน ้า - โครงการนักสืบสายน ้า เพื่อสรา้งจิตส านึก
- อบรมแกนน าการมีส่วนรว่มผูน้ ามีบ้านในการมีส่วนรว่ม

6. ด้านการติดตามและเฝ้าระวงั - อบรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจและเฝ้าระวงัน ้าป่า, ดินถล่ม



แนวทางท่ี 6 การวิจยั และการจดัการข้อมลู 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้อง

1. ด้านการจดัศนูยเ์รียนรู้และคลงัข้อมลูของ
ชุมชนให้เป็นปัจจบุนั

- การสร้างฐานข้อมูลการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชน
- องคก์รปกครองท้องถ่ิน
- ส านักงานทรพัยากรน ้า
- สถาบนัการศึกษา
- กรมชลประทาน
- สถาบนัการศึกษา

2. ด้านการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการสร้างความเข้มแขง็ในการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้าชุมชน

- การฝึกอบรมผู้น าชุมชนและชุมชนในการวิเคราะห์น ้า

3. ด้านการจดัให้มีระบบเตือนภยัเพ่ือลด
ความเส่ียงจากวิกฤติน ้า

- การจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัอทุกภยัในพ้ืนท่ี
- การติดตัง้สถานีเตือนภยัในพื้นท่ีเส่ียงให้ครบถ้วน

4. ด้านการรณรงคแ์ละเผยแพร่ความรู้
ด้านการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า 

- การจดัส่ือประชาสมัพนัธ์การจดัการทรพัยากรน ้า
ชุมชน (แผน่พบั, ส่ือออนไลน์, ใบประกาศ หอกระจาย
ข่าว)

- การรณรงคไ์ม่ตดัไม้ท าลายป่าต้นน ้า การอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้า

5. ด้านการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ในด้าน
ส่ิงแวดล้อม

- โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะ
- โครงการลดการใช้สารเคมี



ปัจจยัความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนเครือข่าย

1. ปัจจัยภายใน ไดแ้ก่
ปัจจยัด้านสมาชิก 
ปัจจยัด้านผู้น า 
ปัจจยัด้านกลุ่ม 
ปัจจยัด้านกจิกรรม



2. ปัจจยัภายนอก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงาน 
องค์ความรู้ใหม่
การสร้างจติส านึกและการสร้างความตระหนัก 
การสนับสนุนพืน้ที่ในการจดักจิกรรม 
เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้ามาให้ความรู้

ปัจจัยด้านนโยบายรัฐ 
กระจายอ านาจไปสู่ชุมชน
การแก้ปัญหาความขดัแย้ง
แนวคดิการบูรณาการ
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม
การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ยดึตามการจดัการน า้เชิงพืน้ที่ที่สอดคล้องกบับริบทและสถานการณ์ของพืน้ที่



2. ปัจจัยภายนอก (ต่อ) 

ปัจจัยด้านงบประมาณและทรัพยากร 
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น 
การสนับสนุนทรัพยากร 
การสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์และก าลงัคน

ปัจจัยด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี



แลกเปล่ียน
ข้อเสนอแนะ 


