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โครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2563
----------------------------------------------------------------------------ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ดร.เชาวลิต สิมสวย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0865234329

1. ชื่อหลักสูตร
การจัดท้าข้อมูลทรัพยากรน้าเพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าในชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อด้าเนินการให้ได้ข้อมูลแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดินในแต่ละดับต้าบล
2. เพื่อจัดท้าแผนที่ทรัพยากรน้าผิวดินและใต้ดินในแต่ละดับต้าบลได้อย่างถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์
3. เพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์และจัดท้าโครงการพัฒนาแหล่งน้าและแผนบริหารจัดการน้าในชุมชน
3. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 6 ด้านดังต่อไปนี้
1) (Resource System) แหล่งน้า หมายถึง น้านิ่ง (น้าในสระ หนอง บึง กุด อ่างเก็บน้า ฯลฯ) และน้า
ไหล (แม่น้าสายหลัก แม่น้าสาขา ล้าน้า ล้าห้วย คลอง ฯลฯ) ซึ่งมีที่ตังแน่นอนและมีระบบนิเวศที่เหมาะสมให้
เกิดการหมุนเวียนขึนลงของน้าอย่างเป็นปกติอยู่
2) (Resource Unit) ปริมาณน้า หมายถึง ปริมาณน้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งในแต่ละ
ช่วงเวลาจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากันขึนอยู่กับหลายเหตุปัจจัย เช่น ความชืนสัมพัทธ์ไม่เท่ากัน อุณหภูมิไม่เท่ากัน
ปริมาณน้าฝนไม่เท่ากัน เป็นต้น
3) (Governance System) ระบบก้ากับของรัฐ หมายถึง การเข้ามาก้ากับดูแลทรัพยากรน้าสาธารณะ
โดยรั ฐแต่ ละแห่ งจะมีค วามเข้ มข้ นต่ า งกั น หรื อ แต่ ละประเทศก็ จะมี การด้ า เนิ นงานต่ างกัน ขึนอยู่กั บการ
ออกแบบระบบของแต่ละประเทศ เช่น ในท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์มีการดูแลแหล่งน้าอยู่หลายระบบขึนอยู่
กับว่าใครเป็นเจ้าของแหล่งน้านัน กล่าวคือ หากแหล่งน้าอยู่พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ต้องใช้น้าตามกฎระเบียบ
ของป่าสงวนแห่งชาติ หากอยู่ในที่สาธารณะก็ต้องอยู่ในอ้านาจของนายอ้าเภอซึ่งปกติท่านจะมอบอ้านาจให้
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน ๆ ดูแลหรือก่อนใช้น้าจะต้องมีการประชุมเพื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์
ร่วมกันทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น
4) (Actors) ผู้บริหารจัดการน้า หมายถึง การรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าให้ เกิดความเป็น ธรรมต่อทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้น้าในส่วนราชการ ผู้น้าชุม ชน ภาคเอกชน
เกษตรกร ชาวบ้านที่สนใจด้านการบริหารจัดการน้า รวมตัวกันจัดตังขึนโดยอาศัย อ้านาจทางปกครองของ
นายอ้าเภอแต่ละอ้าเภอเป็นคนลงนามแต่งตังให้มีกลุ่มบริหารจัดการน้าเพื่อด้าเนินการพัฒนาแหล่งน้า รวบรวม
ข้อมูล ดูแลรักษาทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น
5) (Irrigation) ระบบส่งน้า หมายถึง ในแหล่งน้าแต่ละแหล่งหากจะให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์
โดยรวมก็ต้องมีระบบกระจายน้าไปยังพืนที่เป้าหมาย ดังนันระบบส่งน้านีถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถือว่ามีความ
จ้าเป็นในการจัดสรรน้าให้ไปยังพืนที่เกษตรที่ต้องการเพาะปลูกพืชและพืนที่ต้องการน้าอุปโภคบริโภคในพืนที่
ต่าง ๆ ตามขอบเขตที่ก้าหนด
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6) (User) ผู้ใช้น้า หมายถึง กลุ่มผู้ใช้น้าถือเป็นปัจจัยส้าคัญอีกด้านหนึ่งเนื่องจากระบบทังหมดที่ถูก
ออกแบบมาให้สามารถรองรับความต้องการของมนุษย์ ดังนันกลุ่มผู้ใช้น้าจึงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส้าคัญใน
การที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระบบที่ดีขึน หากมี ความเป็นธรรมมากขึน
หรือเลวลงก็จะขึนอยู่กับปัจจัยนีเป็นตัวชีวัดนั่นเอง
7) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนบริการจัดการทรัพยากรน้า (Data Analysis) หมายถึง ทุก
ต้าบลจะต้องค้านวณหาปริมาณความต้องการใช้น้า (Water Demand) และต้นทุนน้าที่มีอยู่ (Water Supply)
โดยคิดค้านวณจากสภาพพืนที่ภายในต้าบล มีรายละเอียดดังนี
7.1) ความต้องการใช้น้า (Water Demand) ด้านอุปโภคบริโภค จ้านวนครัวเรือน จ้านวน
ประชากร(คน) ด้านการเกษตร ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง พืชสวน ไม้ผล ยางพารา ค้านวณเป็น พืนที่
(ไร่) ด้านปศุสัตว์ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด อื่น ๆ ค้านวณเป็น(ตัว)
7.2) ต้นทุนน้าที่มีอยู่ (Water Supply) คิดค้านวณจากแหล่งน้าที่มีอยู่ในต้าบล ขนาดและ
ปริมาณกักเก็บ(ลูกบาศก์เมตร)
8) การจัดท้าแผนที่แหล่งน้าให้ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์ (Water Map) หมายถึง เป็นการน้าเข้า
ข้อมูลที่ตังแหล่งน้า(จากข้อ 7.2) มาค้านวณ ปริมาณน้า และคุณภาพน้า โดยใช้ Application GPS.และแผน
ที่ควบคู่กัน พร้อมทังการสั่งงานออกมาเป็นภาพที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้
4. พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการ (หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ /จังหวัดบุรีรัมย์)
ทุกต้าบลในพืนที่ 23 อ้าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์
5. ความต้องการในการพัฒนาของชุมชน
5.1 ความต้องการด้านการพัฒนาชุมชน (ต้นทุนเดิมของชุมชนคืออะไร)
ชุมชนในทุกพืนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งมาต่อเนื่องตังแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน(2563) ส่งผล
ให้ทุกพืนที่ต้องการน้าเพื่ออุปโภคและบริโภคเป็นจ้านวนมาก แหล่งน้าผิวดินส่วนใหญ่แห้งหมดแล้วเกือบทุก
พืนที่ สิ่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาได้บ้างคือยังพอมีน้าบาดาลให้ชาวบ้านได้สูบขึนมาใช้ได้ อยู่บ้าง แต่ก็พบว่ามีหลาย
พืนที่สูบไม่ออก(ไม่มีน้า) หลายพืนที่น้าไม่พอใช้ หลายพืนที่น้าเป็นน้ากร่อย ท้าให้ไม่เหมาะที่จะน้ามาอุปโภค
และบริโภคได้ ดังนันสิ่งที่ท้าได้ขณะนีคือการบริหารจัดการน้าเท่าที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่
ปัญหาคือเราไม่เคยบริหารความต้องการ(Demand) มักคิดแต่จะบริหารจัดการน้า(Supply) เท่านันและมักจะ
คิดว่าพอน้าไม่พอใช้ก็คิดว่าจะต้องพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มขึนและก็เพิ่มขึนทุกปี ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรจะพอ
5.2 ความต้องการการพัฒนาที่เพิ่มขึนของชุมชน (แยกเป็นรายประเด็น)
1. ต้องการทราบว่าปัจจุบันในชุมชนหรือต้าบลมีน้าผิวดินอยู่เท่าไร คุณภาพเป็นอย่างไร
2. ต้องการทราบว่าปัจจุบันในชุมชนหรือต้าบลมีน้าใต้ดินอยู่เท่าไร คุณภาพเป็นอย่างไร
3. ต้องการทราบว่าปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการใช้น้าจ้านวนเท่าไร
4. ต้องการทราบว่าปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการใช้น้าเพื่อกิจกรรมใดบ้าง
5. ต้องการทราบว่าวิธีการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอท้าอย่างไร
6. การจัดท้าแผนที่น้าในชุมชนและต้าบลต้องท้าอย่างไร
7. การน้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนควรท้าอย่างไร
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6. แผนการดาเนินงาน
การด้าเนินงานเป็นไปตามคู่มือการเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้าของแต่ละชุมชน เมื่อ
ได้พ นัก งานอาสาเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางสถาบั นวิ จัย และพัฒ นาจะประสานงานไปยั ง พืนที่เ ป้า หมาย โดยมี
ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้า ของแต่ละต้าบลเป็นผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและท้าหน้าที่ คอยตรวจสอบผลการ
ด้าเนินงานของพนักงานอาสาเก็บข้อมูลในแต่ละต้าบล โดยมีขันตอนการด้าเนินงานดังต่อไปนี
ตารางแสดง กิจกรรมการดาเนินงานของพนักงานอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ที่

กิจกรรม

1
2

ปฐมนิเทศการท้างานในพืนที่
ประชุ ม เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั บ
หน่วยงานในพืนที่ปฏิบัติการ
อบรมท้ า ความเข้ า ใจเครื่ อ งมื อ และ
ทดลองใช้เครื่องมือก่อนลงปฏิบัติการ
ประสานและแจ้ ง การลงพื นที่ เ พื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ใน Site งานทราบ (โดยต้อง
ท้าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ)
พนั กงานอาสาลงพื นที่ ร ายงานตั ว เพื่ อ
เก็บข้อมูล
พนักงานอาสารายงานผลการเก็บข้อมูล
ต่อประธานกลุ่มบริหารจัดการน้าระดับ
ต้าบลและรายงานต่อสถาบันฯ
พนักงานอาสาตรวจสอบการเก็บข้อมูล
ตรวจสอบผลการเก็บข้อมูลต่อประธาน
กลุ่มบริหารจัดการน้าระดับต้าบลและ
รายงานต่อสถาบันฯ
น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลร่วมกับประธาน
กลุ่มบริหารจัดการน้าและผู้เชี่ยวชาญ
ส้ารวจข้อมูลเพิ่มเติม(แก้ไขงาน)
อบรมการจัดท้าโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ส้ า ร วจ หาพื นที่ จั ด ท้ า ร ายล ะเอี ย ด
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในต้าบล
พนั ก งานอาส าจั ดท้ า ร ายล ะเอี ย ด
โครงการพัฒนาแหล่งน้าของแต่ละต้าบล
พนักงานอาสาน้าเสนอรายละเอียดการ
จัดท้าโครงการกับประธานกลุ่มบริหาร
จัดการน้ากับผู้เชี่ยวชาญ
ปรับแก้ไขโครงการพัฒนาแหล่งน้าในแต่
ละต้าบล
น้าเสนอโครงการต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ
ถอดบทเรียนพนักงานอาสา
ท้ารายงานประเมินองค์ค วามรู้ที่ได้จาก
การด้าเนินงานพนักงานอาสา
สรุปผลการดาเนินงาน

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17

ใช้เวลา
(วัน)
2
3
2
5
20

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน (เดือน)
1
2
3
4
5

ผลที่ได้รับ
สร้างความรู้และความเข้าใจก่อนลง
พืนที่และเพื่อการปฏิบัติงานในพืนที่
เป้าหมาย
หน่วยงานในพืนที่เป้าหมายได้รับ
ทราบและรับรายงานตัวเพื่อเริ่ม
ด้าเนินงานในพืนที่

2
20

พนักงานอาสาได้เรียนรู้บริบทพืนที่
และข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับแหล่งน้า

2
10
7
3

ข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
เกิดความเข้าใจในการท้าโครงการฯ

20
10
15

เกิดโครงการวางแผนบริหารจัดการ
น้าและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในชุมชน

7
5
2
15
150

พนักงานอาสาเกิดความเข้าใจ
สภาพพืนที่และมีจิส้านึกที่อยาก
พัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึน
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7. แผนภาพเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและการกากับติดตามในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ประธานหลักสูตร
ข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการน้าฯ
ฝึกอบรม

วางระบบกากับติดตาม
พนักงานอาสา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้า
ในระดับตาบล
จัดทาข้อมูล (ตามแบบ)

ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาโครงการ
บริหารจัดการน้าและพัฒนาแหล่งน้าฯ

จัดทาโครงการบริหารจัดการน้าและพัฒนา
แหล่งน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

