
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ดร.เชาวลิต   สิมสวย 
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          ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมาก ไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่
เข้าใจ แต่เราขาดการบริหารจัดการที่ดีพอ ทำให้เกิดภาวะน้ำ
ท่วมสร้างความเดือดร้อนในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในฤดู
แล้ง   

 การจัดการน้ำไม่ได้มีสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียว ขึ้นอยู่
กับปริมาณน้ำ พื้นที่  ปัญหาอุปสรรคต่างๆ การจัดการที่ยาก
กว่าการจัดการน้ำก็คือ “คน” 

          ที่สำค ัญท ี ่ส ุด ค ือ  การมีจ ิตสำน ึกของคนที ่ต ้อง
มองเห็นร่วมกันว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด
บนโลกใบนี้  ดังนั้นจึงควรที่จะทำให้การจัดการน้ำมีความ
ยั่งยืน 

ดร.รอยล  จิตรดอน  
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
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คำนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร ีรัมย์  ร่วมกับสำนักงานการวิจัย

แห่งชาติ(วช.) โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำชุมชน 
และมีแนวคิดที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยจะร่วมกับหลาย
หน่วยงานในจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำได้แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น(อปท.)  อำเภอทุกแห่งในจังหวัดบุร ีร ัมย์   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์(ทสจ.) หน่วย
ส่งเสร ิมก ิจกรรมเคล ื ่อนท ี ่ ( โครงการพระราชดำร ิ)  โครงการ
ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยร่วมกันดำเนินการจัดตั้ง สถาบัน
บริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อเป็นหน่วยประสานงานการทำงาน
ร่วมกับชุมชน  นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยพี่เลี ้ยงด้านการบริหาร
จัดการน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมกับการอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มบริหารจัดการน้ำในแต่ละตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์  
เพื่อใหก้ลุ่มบริหารจัดการน้ำในชุมชนมีความพร้อมในการดำเนินการ
บริหารจัดการน้ำซึ่งประกอบด้วย การจัดหาน้ำ  การจัดเก็บน้ำ  การ
จัดสรรน้ำ  และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำพร้อมทั้งกำกับดูแลคุณภาพ
น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยลำดับ 

ดร.เชาวลิต  สิมสวย 
พฤษภาคม  2563 
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ทรัพยากรโลกที ่มนุษย์เราใช้ร่วมกันมีอยู่หลายประเภท  
ได้แก่  อากาศ(ออกซิเจน)  ดินหรือที่ดิน  น้ำมัน  แก๊สธรรมชาติ  
แสงอาทิตย์  แร ่ธาตุ  สัตว ์ป ่า  สัตว ์น ้ำ  ลม  ป่าไม ้  และน้ำ  
ทร ัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดล้วนมีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นมีกติกาอย่างไรให้ใคร
เป็นเจ้าของทรัพยากร  ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นก็จะได้สิทธิ์ในการ
วางระบบบริหารจัดการแต่ปัญหาที ่เกิดขึ ้นคือไม่รู ้ว ่าใครคือเจ้า
ทรัพยากรของที่แท้จริง  ซึ ่งในแต่ละประเทศมักมีวิธ ีการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้วยการออกกฎหมายครอบคลุมไว้เพื่อให้รัฐ
สามารถเข้าไปควบคุมและจัดสรรทรัพยากรได้ทุกประเภทซึ่ง
แบบอย่างนี้ถือเป็นการปกครองใน “ระบบสังคมนิยมเผด็จการ” อีก
แบบอย่างคือรัฐสามารถเข้าไปควบคุมได้โดยการออกกฎหมายเช่นกัน
แต่ว่ากฎหมายนั้นต้องผ่านการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างถูกต้อง  
เราเรียกระบบแบบนี้ว่า “แบบประชาธิปไตย” ประเทศไทยก็เป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่ยึดระบบการบริหารแบบประชาธิปไตยในการจัดการ
กับทรัพยากรเกือบทุกประเภท  ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน  แต่ละท้องถิ่นมีการบริหารจัดการท่ี
แตกต่างกัน  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เรามักได้รับรายงานในทุกปีว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เป็น
พื้นที่ที ่แห้งแล้งที่สุดในประเทศ  ในขณะเดียวกันเมื่อถึงฤดูฝนก็มี
รายงานว่าน้ำท่วม  เป็นต้น  จึงมักจะเกิดคำถามว่าการบริหารจัดการ
น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นอย่างไร  และในอดตีนั้น
บรรพบุรุษทำอะไรกันบ้าง  มีองค์ความรู้ด้านนี้มากน้อยอย่างไร   
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จากการศึกษาพบว่าชาวอีสาน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย) มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน  แต่ขาดความต่อเนื่องจากหลายสาเหตุกล่าวคือ  
ไม่ได้มีการวางแบบแผนการปฏิบัติเพื่อจัดการน้ำร่วมกันไว้อย่างเป็น
ระบบ  หรืออาจเป็นเพราะว่าไม่มีน้ำเพียงพอให้บริหารจัดการจึงทำ
ให้วางระบบไม่ได้  และอาจเกิดจากโรคระบาด(อหิวาตกโรค)จึงทำให้
ผู้คนอพยพย้ายถ่ินจากถิ่นฐานเดิม  ส่งผลให้องค์ความรู้ขาดช่วงไม่ถูก
ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลัง  อย่างไรก็ตามทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะท่ีไม่ซับซ้อนสามารถ
แยกแยะตามลักษณะแหล่งกักเก็บน้ำได้ดังนี้ 

 

 

แหล่งน้ำสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดและการกักเก็บได้
หลายลักษณะท้ังแหล่งน้ำในบรรยากาศ แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำ
ใต้ดิน ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้  

  

แหล่งน้ำ 
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1. แหล่งน้ำผิวดิน  เป็นน้ำท่ีขังอยู่บนพื้นผิวโลกสามารถแบ่งตาม
หลักกลศาสตร์ได้  2 ลักษณะคือ   

 1.1 น้ำนิ่ง(Water Retention)ซึ่งมีลักษณะไม่เคล่ือนท่ี
แต่สามารถสูญหาย(lost)ไปตามธรรมชาติได้ ได้แก่ น้ำในเขื่อน  น้ำ-
ในอ่างเก็บน้ำ  น้ำในสระ  น้ำในหนอง  น้ำในบึง  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

น้ำในสระน้ำ 

น้ำในอ่างเก็บน้ำ 

น้ำในหนองน้ำ 

น้ำในเขื่อน 
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1.2 น้ำไหล(Water flow) เป็นน้ำที่มีพฤติกรรมการไหล
ตามแรงดึงดูดของโลก(Gravity) โดยจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำเสมอ
แหล่งน้ำลักษณะดังกล่าวได้แก่  น้ำในแม่น้ำ  น้ำในลำคลอง  น้ำในลำ
ธาร  น้ำในลำห้วย  เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำในแม่น้ำ 

น้ำในลำคลอง 

น้ำในลำธารน้ำตก 

น้ำในลำห้วย 
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2. แหล่งน้ำฝน  เป็นแหล่งน้ำสำคัญที ่ประชากรทั่วโลกต้อง
หาทางจัดการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อในมาสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์  ฝนเกิดจากวัฏจักรของน้ำ ซึ ่งน้ำจากผิวน้ำใน
มหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอ ควบแน่นเป็นละอองน้ำในอากาศ ซึ่ง
รวมตัวกันเป็นเมฆ และในท่ีสุดกลายเป็นฝนตกลงมายังผิวโลกท่ี
มนุษย์อาศัยอยู่  การมีฝนจะช่วยกระจายความชุ่มชื่นให้แก่สิ่งมีชีวิต
พืชพรรณบนผิวโลกได้เจริญงอกงามและกลายเป็นลำธาร  น้ำตก  
ส่งผลให้เกิดความงดงามตามธรรมชาติมากมาย  บ้างก็เป็นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้ำ  มนุษย์ได้กักเก็บไว้อุปโภคบริโภค  เพื่อเกษตรกรรม เป็น
ต้น  แต่ถ้าหากฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรือตกน้อย  ก็จะส่งผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตบนผิวโลกทุกชนิดเช่นกัน   

ประเทศไทยมีฝนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี  
ยกเว้นภาคใต้ของประเทศท่ีมีฝนตกเกือบตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพแสดงวงจรการเกิดฝนในธรรมชาติ 
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3. แหล่งน้ำใต้ดิน  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่ยากจะ
หาคำตอบได้ว่ามีอยู่เท่าไรและเมื่อไรจะหมด  เราเรียกว่าแหล่งน้ำนี้
ว่า “น้ำบาดาล” น้ำที่อยู่ระดับใต้ดินซึ่งเกิดจากการไหลของน้ำจาก
ร่องน้ำ ลำธาร หรือแม่น้ำลำคลองท่ีไหลไปตามผิวดินผ่านลงไปยังช่อง
โหว่ในดินหรือรอยแตกในดิน และรูพรุนในดิน ซึ่งอาจลงไปลึกจากผิว
ดินได้หลายร้อยเมตร  แหล่งน้ำชนิดนี้ไม่ได้มีอยู่ใต้ดินท่ัวไปหลายแห่ง
เจาะลึกลงไปเท่าไรก็ไม่มีน้ำ  และอีกหลายแห่งพบว่าน้ำท่ีได้กลับเป็น
น้ำเค็มซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณพื้นที่ติด
ทะเลของประเทศไทย     

 

 

 

  

    ปัจจุบัน(พ.ศ.2563) ชาวบ้านนิยมขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตรซึ่ง
กระจายตัวอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที ่ของประเทศไทย  การเจาะน้ำ
บาดาลในประเทศไทยเป็นเรื่องท่ีต้องควบคุมเนื่องจากปัญหาดินทรุด
สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ ่งก่อสร้างของมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่อง  ดังนั้นหากต้องการขุดเจาะน้ำบาดาลจะต้องขออนุญาตจาก
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อน 

 

ภาพแสดงการเจาะน้ำบาลเพ่ือการอุปโภคบรโิภค 
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      การใช้น ้ำถ ือเป็นส่วนหนึ ่งของการบริหารจัดการน้ำ  ซึ่ง
จำเป็นต้องมีข้อมูลว่าภาพรวมมีใช้น้ำในกิจกรรมใดบ้าง  จึงจะทำให้
ผู้ใช้น้ำมีความตระหนักในคุณค่าของน้ำท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของน้ำ  ปัจจุบันการใช้น้ำมีอยู่หลายเป้าหมายสามารถแบ่งได้ดังนี้     

1. การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
หรือท่ีเราเรียกกันง่ายๆว่า “น้ำกินน้ำใช้” การใช้น้ำเพื่อการ

อุปโภคและบริโภคขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น พื้นท่ีใน
เขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้น้ำอยู่หลายรูปแบบได้แก่ การใช้น้ำในท่ี
พักอาศัยประเภทต่างๆ  การซักล้าง การล้างรถ การรดน้ำต้นไม้ การ
ขับถ่าย  การทำความสะอาดสถานท่ีต่างๆเป็นต้น  พื้นท่ีในเขตชนบท
มีกิจกรรมการใช้น้ำ  ได้แก่  การใช้ในครัวเรือน การใช้ด่ืมกิน  การหุง
ต้ม ใช้ในสวนครัว  ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  
แปรรูปอาหารต่างๆเป็นต้น   

 
 
 
 
 

 

การใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมใช้น้ำอุปโภคบริโภค 
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2. การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม 
การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม หมายถึง การใช้น้ำเพื่อการ 

ปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ การใช้น้ำด้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
เศรษฐกิจในประเทศไทย  เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้
จากภาคเกษตรกรรม เช่น ทำสวน  ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
แต่การใช้น้ำของคนกลุ่มนี้กลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในทุกปี  
โดยทั่วไปแล้วแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจะมาจากน้ำฝน  เมื่อฝนตกลง
มาจะถูกกักเก็บไว้ทีแ่หล่งน้ำผิวดินท้ังสองประเภทท่ีได้กล่าวไปแล้วใน
เบื้องต้น  เช่น  แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง  
บางส่วนจะซึมลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินเป็นน้ำใต้ดินนอกจากนี้รัฐยังได้มี
การสร้างแหล่งเก็บกักน้ำท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อกักเก็บไว้ใช้
เพื่อการเกษตรให้เกิดความต่อเนื่อง ในแต่ละพื้นท่ี จนปัจจุบันก็ยัง
ต้องพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประชากรเพิ่มขึ้น
ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มขึ ้นพื้นที่เกษตรก็ต้องเพิ่มขึ้น
ตาม  จึงส่งผลให้ต้องจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นตามมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

      การจัดหาน้ำใช้น้ำ
เพ ื ่อการเกษตรอย่าง
เพ ียงพอจะทำให้เกิด
ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ท า ง
เศรษฐกิจของประเทศ 
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3. การใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศ หมายถึง สรรพส่ิงองค์รวมทีป่ระกอบไปด้วย ดิน 

ป่าไม้  สัตว์น้อยใหญ่ทุกชนิด  อากาศ  แร่ธาตุ  สิ ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ  ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายทุกชนิด  มีการแลกเปล่ียนสสารแร่
ธาตุ และพลังงานกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านห่วงโซ่อาหาร มีลำดับของ
การกินเป็นทอดๆ ทำให้เรามีอาหารที่เกิดจากธรรมชาติอย่างอุดม
สมบูรณ์ไม่หมดส้ิน  และจะมีข้ึนมาใหม่ทุกปี  เช่น  มีเห็ดให้เราได้เก็บ
ทุกปี  มีปลาให้จับ  มีหน่อไม้  พืชผักให้ได้เก็บ  กบ  เขียด  จิ้งหรีด  
จักจั่น อื่นๆอีกมาก  ทั้งหมดนี้จะต้องมีน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศซึ่งมี
ความสำคัญยิ่งอีกด้าน เพราะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ
ยังมีความต้องการในการใช้น้ำหล่อเลี้ยงโดยช่วยลดอุณหภูมิและมี
ปริมาณน้ำที่พอดี  จึงทำให้มีต้นหญ้า ป่าไม้  ต้นไม้  พืชพรรณตาม
ธรรมชาติเจริญเติบโตขึ้นได้  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อชีวิต
มนุษย์ขอเพียงแค่ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์แหล่งน้ำเพ่ือการรักษาระบบนิเวศให้อยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน 
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4. การใชน้้ำเพื่ออุตสาหกรรม 
การใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมหมายถึง  การใช้น้ำในกิจกรรม

การผลิตและการบริการในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภทตั้งแต่
อุตสาหกรรมการเกษตรไปจนถึง  อุตสาหกรรมของโรงงานประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำท่ีแตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังตารางในภาคผนวก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชาน
เมืองหรือเขตอุตสาหกรรมของแต่ละชุมชนเมือง   หรือเขตนิคม
อุตสาหกรรมที่กำหนดขึ้นในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกจังหวัด 

พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเกิดข้ึนทุกจังวัดในอนาคต 
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5. การใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว 
ความต้องการน้ำเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าน้ำเป็นปัจจัย

สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน  เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้จาก
การค้าและการบริการ  ดังนั้นน้ำจึงทำหน้าที่สองด้านคือ  น้ำทำ
หน้าท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเอง เช่น ลำห้วย น้ำตก เข่ือน  อ่างเก็บน้ำ 
เป็นต้น  และน้ำทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  เช่น  น้ำอุปโภค บริโภค  น้ำในสระว่ายน้ำ  น้ำในคลอง
ตลาดน้ำ  น้ำเพื่อการผลิตสินค้าและการบริการต่าง ๆ  เป็นต้น  ใน
แต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรน้ำที่ทำหน้าที่ทั้งสองด้านนี้อยู ่ควบคู่กัน
เสมอ  หากมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจะ
ส่งผลให้ชุมชนนั้น ๆ มีความต่อเนื่องในกิจกรรมรองรับท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี    

 

 

 

 

  

การใช้น้ำเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชน 
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6. การใช้น้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการน้ำในชุมชนไว้สำหรับป้องกันและ

บรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงเกิดขึ ้นใน
ชุมชน  เช่น  ไฟไหม้ป่า  ไฟไหม้บ้านเรือน  หมอกควันไฟ  ฝุ่นละออง
(PM.2.5)  บางหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ  สัตว์ไม่มีน้ำดื ่มกิน  เป็นต้น  
เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  ดังนั้นเพื่อให้มีน้ำใช้ในการ
ระงับเหตุดังกล่าว กลุ่มบริหารจัดการน้ำ(Actors) จึงควรบริหาร
จัดการน้ำในชุมชนให้เหลือในแหล่งน้ำทุกแห่ง  อย่างน้อยท่ีสุดร้อยละ 
20 เพื่อสำรองไว้ใช้ระงับเหตุดังกล่าวในช่วงฤดูแล้งของทุกปี      
 
 
 
  

การใช้น้ำเพ่ือป้องกันปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่นภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน 
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7. การใช้น้ำเพื่อการคมนาคมขนส่ง 
การใช้น้ำเพื่อรองรับกิจกรรมการคมนาคมขนส่ง  ส่วนใหญ่

กิจกรรมนี้พบในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย  เนื่องจากเป็นพื้นท่ีลุ่มน้ำท่ีมีปริมาณน้ำในลำคลองหรือในแม่น้ำ
ค่อนข้างมากตลอดปี  ทำให้ต้องการขนส่งสินค้าด้วยวิธีนี้กันจำนวน
มาก  ประกอบกับการขนส่งด้วยวิธีนี้สามารถขนได้ปริมาณมากซึ่งจะ
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการขนหนึ่งเที่ยวได้มากกว่าการขนส่ง
ทางบก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทราย  
และการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว  เช่น  แพร้านค้า  แพที่พัก  และ
เดินทางโดยเรือบ้างเล็กน้อย  ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการน้ำให้น้ำ
ในแม่น้ำให้มีปริมาณท่ีพอดีตอยู่ตลอดปีก็เป็นส่ิงท่ีควรดำเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 การใช้น้ำเพ่ือรองรับกิจกรรมการคมนาคมขนส่งที่พบทั่วไป 
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Demand 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
คุณภาพน้ำ 

ความต้องการใช้น้ำอุปโภค 
ความต้องการใช้น้ำบริโภค 

ความต้องการเพ่ือการเกษตร 
ความต้องการเพ่ืออุตสาหกรรม 

อื่นฯ 
 

Supply 

ปริมาณน้ำ 
ที่ดิน/ที่ต้ังแหล่งน้ำ 
แหล่งกักเก็บน้ำ 
พ้ืนที่จัดเก็บน้ำ 

ระบบกระจายน้ำ 
ระบบส่งน้ำ/คลองสง่น้ำ 

อื่นฯ 
 

กลุ่มบริหาร
จัดการน้ำผิว

ดินระดับ
ตำบล 

(Actors) 

 
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในชุมชนเป็นการ

ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างรอบด้าน
เพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชนให้เกิดความมั่นคงและต่อเนื่อง มี
กรอบแนวคิดการจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิดการจัดเก็บข้อมูล  ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
ความต้องการใช้น้ำ(Demand)  และข้อมูลด้านปริมาณน้ำท่ีมีอยู่(Supply) 
ซึ่งทั้งสองด้านหากมีความสมดุลกันก็จะจะทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี
นั้นชุมชนนั้นดีขึ้นโดยลำดับ  แต่ปัจจุบัน(พ.ศ. 2563) พบว่าความ
ต้องการใช้น้ำมีมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่จึงทำให้เกิดความไม่สมดุล
ขึ้น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นๆตามมา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการจัดเก็บข้อมูลน้ำในชุมชน   

การจัดทำข้อมูล 
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การบริหารจัดการน้ำชุมชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดทำข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ  โดยมีข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 ข้อมูลด้านความต้องการใช้น้ ำ(Demand) ว ่าม ีความ
ต้องการรวมทั้งส้ินกี่ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 

 

 1) ความต้องการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค (น้ำใช้-น้ำกิน) 
 

ตารางแสดง  ตัวอย่างการเก็บข้อมูลรายหมู่บ้าน 
 

ที่ ที่อยู่ หมู่บ้าน.....ตำบล....... 
อำเภอ..........จังหวัด............. 

จำนวน 
ประชากร(คน) 

ปริมาณน้ำ 
ที่ต้องการ(ลบ.ม.) 

1 บ้านสุขวัฒนาหมู่ 2 ตำบลชุมแสง  
อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

436 (436x0.12)x365วัน 
= 19,096.80 

2 บ้านตามาหมู่ 3 ตำบลชุมแสง  
อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

652 (652x0.12)x365วัน 
= 28,557.60 

3 อื่นๆ.................................... ............. ...................... 
4 อื่นๆ.................................... ............. ...................... 
 
หมายเหตุ :1. ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในเขตเมือง =  200 ลิตร/ต่อวัน 
 2. ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในเขตชนบท= 120 ลิตร/ต่อวัน 
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2) ความต้องการใช้เพื่อการเกษตร ได้แก่ การใช้น้ำใน
การผลิตพืช  การใช้น้ำในการเล้ียงสัตว์  เป็นต้น 
 

ตารางแสดง  ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้น้ำเพ่ือการเกษตรรายครัวเรือน 

ที่ 
ครัว 
เรือน 

จำนวนพืชที่ปลูก จำนวนการเลี้ยงสัตว์ 
รวม 

ปริมาณน้ำ 
(ลบ.ม.) ชนิดพืช 

พื้นที่
ปลูก 
(ไร่) 

สัตว์บก(ตัว) สัตว์น้ำ 
(ไร่) 

วัว ควาย หม ู ไก่ เป็ด 

1 1 ข้าวนาปี 10 4 5 2 22 8 ไม่มี 12,311 

2 2 อ้อย 6 2 4 10 41 14 ไม่มี 20,950 

3 3 ยางพารา 24 - - 14 16 - ไม่มี ........... 

4 4 มันสำประหลัง 12 4 8 - 16 8 ไม่มี ........... 

5 5 อ่ืนๆ...... ........ ...... ...... ..... ...... ...... ........ ........... 

 

ตารางแสดง  ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำของพืชและสัตว์ 

หมายเหตุ :  1. ตารางค่าเฉลี่ยการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด (ที่มา : สำนักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ำ  กรมชลประทาน, 2556) 
 2. ค่าเฉลีย่การใช้น้ำของสัตว์แต่ละชนิด (ที่มา: กรมปศุสัตว์, 2552) 
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 3) ความต้องการใช้รักษาสิ่งแวดล้อม  คือการพยายาม
รักษาคุณภาพน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้น้ำคงอยู่กับ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกซึ่งต่างมีความต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต
ท้ังส้ิน  มนุษย์จึงควรคำนึงถึงการใช้น้ำของส่ิงมีชีวิตอื่นท่ีต้องอาศัยน้ำ
เพื่อดำรงอยู่ร่วมกันของระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้น ๆ  หลักการคือ
อย่าใช้น้ำในแหล่งน้ำนั้นจนหมดสิ้นทุกหยดต้องเหลือน้ำในแหล่งน้ำ
นั้น ๆ ด้วยไว้อย่างน้อยร้อยละ 20 ตามกฏของการใช้น้ำเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) เช่น  แหล่งน้ำหนองผักชีมีความจุกักเก็บน้ำ 
520,000 ลูกบาศก์เมตร หากประชาชนจะใช้น้ำนี้เพื ่อกิจกรรมทุก
ชนิดก็ควรใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 คือ 416,000 ลูกบาศก์เมตร  และ
ควรเหลือไว้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ 20 คือ 104,000 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำท่ีเหลืออยู่นี้จะช่วยให้ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศของ
แหล่งน้ำนั้น ๆ พออาศัยอยู่รอดในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะผ่านไปเข้าสู่
ฤดูฝนต่อไปนั้นคือน้ำในเชิงปริมาณ  ในเชิงคุณภาพมนุษย์เราไม่ควร
ทำให้แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันมีคุณภาพท่ีแย่หรือเน่าเหม็น  
ควรช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาคุณภาพน้ำดีขึ้นตลอดเวลา  โดยการ
ไม่นำเอาของเสียลงไปในน้ำ เช่น ซากสัตว์ที่ตายแล้ว  สารเคมีชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น  นอกจากนั้นเราไม่ควรส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่ใช้
สารเคมีในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งน้ำ  เนื่องจากจากอาจเกิดการชะ
ล้างสารเคมีลงมาปนเปื้อนในหนองน้ำก็เป็นได้  นอกจากนั้นควร
ระมัดระวัง  และห้ามก่อสร้างอาคารบริเวณริมแหล่งน้ำนี้เป็นอันขาด 
เนื่องจากพบว่ามีความเป็นไปได้ที ่น้ำเสียจากอาคารจะไหลลงมา
ปนเป้ือนกับน้ำท่ีเรากำลังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่เป็นต้น 
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 4) ความต้องการเพื่ออุตสาหกรรม  เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ี
มีความสำคัญกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่น้อยกว่ากิจกรรมชนดิอื่น
น้ำเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรมในท่ีนี้หมายถึงอุตสาหกรรมทุก
ประเภทจำแนกตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม (ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม 105,106,107) ออกเป็น 
3 ประเภทได้แก่  โรงงานประเภทท่ี 1 มีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า  
โรงงานประเภทที่ 2 มีเครื ่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า  และโรงงาน
ประเภทท่ี 3 มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป  ซึ่งมีการใช้น้ำในการ
ประกอบกิจการโรงงานท่ีแตกต่างกันตามตารางด้านล่าง  สำหรับการ
เก็บข้อมูลจะต้องทราบก่อนว่าโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการอะไร 
ต้ังอยู่ท่ีใด  มีจำนวนกี่แห่ง  เมื่อทราบแล้วนำมาคำนวณเปรียบเทียบ
ปริมาณความต้องการใช้น้ำของแต่ละโรงงานได้ 
 

ตารางแสดง ตัวอย่างการเก็บข้อมูลแยกตามประเภทของโรงงานที่ใช้น้ำต่อวัน 

ที่มา :  รายงานการศึกษาโครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่ม 
น้ำกกและโขง(เหนือ), กรมทรัพยากรน้ำ, 2549 
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3.2 ข้อมูลด้านปริมาณน้ำที่มีอยู ่(Supply) ว่ามีน้ำทุกแหล่ง
แล้วรวมทั้งส้ินกี่ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 
 1) แหล่งน้ำผิวดิน  มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือน้ำไหล
(Water flow) น้ำประเภทนี้เก็บข้อมูลปริมาณท่ีแท้จริงยากส่วนใหญ่
ใช้ประมาณการจากอัตราการไหลคูณกับพื้นที่หน้าตัดคูณกับเวลา
เท่านั้น  กับน้ำนิ่ง(Water Retention) สามารถเก็บตัวเลขที่แน่นอน
ได้ซึ่งต้องการทราบว่าแหล่งน้ำทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวนกี่
แหล่งและแต่ละแหล่งมีปริมาณน้ำอยู่เท่าไร(ลบ.ม.) โดยส่วนใหญน่้ำ
ในแม่น้ำ  ลำน้ำสาขา  สระน้ำ  หนองน้ำ  มักมีรูปร่างไม่แน่นอนการ
วัดเพื่อคำนวณหาพื้นที่ผิวนั้นในอดีตจะต้องใช้เวลาและเครื่องมือท่ี
ค่อนข้างซับซ้อน  แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการวัดได้ค่อนข้าง
แม่นยำ เช่น โปรแกรมแผนที ่ท ุกชนิดจะมี  Function ช่วยวัด
ระยะทางและช่วยหาพื้นท่ีได้  หรือจะใช้ GPS. หรือมือถือท่ีเราใช้อยู่
ก็ได้ช่วยวัดพิกัดและเดินวงรอบหาพื้นที่ผิว  ที่เหลือคือการวัดความ
ลึกจากผิวน้ำไปถึงพื้นด้านล่างของสระว่ามีความลึกกี่เมตร(เมตร) ซึ่ง
ค่าที่ได้จะนำมาคำนวณปริมาณการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำในแต่ละ
แหล่งนั่นเอง 
ตารางแสดง  ตัวอย่างการเก็บข้อมูลน้ำผิวดิน 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ำ 
พ้ืนที่ผิวของน้ำ 
(ตารางเมตร) 

ความลึกเฉลี่ย
(เมตร) 

ปริมาณกักเก็บ 
(ลบ.ม.) 

1 หนองมะเขือ 25,685 3.45 88,614  
2 สระประปาหมู่ 4 38,875 2.88 111,960 
3 อ่างเก็บน้ำตาแสง 125,890 3.65 459,499 
4 อื่นๆ................... ........ ........ ................. 
 รวมทั้งสิ้น ∑ ∑ ∑ 
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 2) แหล่งน้ำใต้ดิน  การเก็บข้อมูลด้านแหล่งน้ำผิวดิน
ว่ามีปริมาณน้ำอยู่เท่าไรนั้นโดยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้  
แต่ก็สามารถประมาณหรือคาดเดาความน่าจะเป็นได้  โดยการ
ประมาณการจากค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลในพื ้นท่ี
ใกล้เคียง  เช่น  อยากทราบว่าในพื้นท่ีบ้านส่ีเหล่ียมน้อย ตำบลหนอง
โสน  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีน้ำใต้ดินอยู่เท่าไร  ก่อนอื่น
ต้องสำรวจก่อนว่าปัจจุบันในพื้นท่ีหมู่บ้านนี้มีการเจาะน้ำบาดาลใช้อยู่
เท่าไร  ซึ่งได้ข้อมูลว่ามีการเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการประปา 4 จุด
ตามแผนท่ีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงขอบเขต แหล่งน้ำ การประปา พืชผักและคอกควาย 

หมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตารางแสดง  การเก็บข้อมูลน้ำบ่อบาดาลในแต่ละจุดของหมู่บ้าน 
ที ่ ชื่อที่ต้ัง 

บ่อบาดาล 
คุณภาพ

น้ำ 
ค่าพิกัดตำแหน่ง ความลึก 

(เมตร) 
ปริมาณน้ำที่ได้ 

(ลบ.ม./วัน) ลองจิจูด ละติจูด 
1 จุดที่ 1  จืด 276650 1630780 60 12 
2 จุดที่ 2 จืด 276700 1631200 65 10 
3 จุดที่ 3  กร่อย 276800 1630850 65 12 
4 จุดที่ 4  จืด 277050 1630820 60 12 
 รวมเฉลี่ย    62.5 11.5 

 

 จากนั้นนำตัวเลขที่ได้มาคำนวณปริมาณน้ำใต้ดินว่าน่าจะมี
อยู่เท่าไรโดยใช้สูตร ปริมาณใต้ดิน = ค่าเฉลี่ยที่หาได้x วัน(ช่วงฤดู
แล้ง) แทนค่าได้ปริมาณใต้ดิน=11.5 x 240วัน =2,760 ลูกบาศก์
เมตรต่อบ่อ ซึ่งจะนำค่าท่ีได้ไปรวมกับน้ำชนิดอื่นต่อไป   
 
 3) แหล่งน้ำบนฟ้า  หรือน้ำฝนท่ีเรารู้จักกันดีนั่นเองซึ่ง
เป็นน้ำที่หาค่าความแน่นอนยากท่ีสุด  ปัจจุบันมีนักวิจัยหลายสำนัก
พยายามหาความน่าจะเป็นของการเกิดฝนจากค่าความสัมพันธ์ด้าน
ต่างๆ  แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากเช่นกัน  แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเรามักจะ
นำมาใช้คือค่าสถิติของน้ำฝนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆนี้  เพื่อ
เปรียบเทียบความน่าจะเป็นในภาวะต่างๆ  เช่น  ในช่วงเวลาเดียวกัน
เมื่อ 10  20  30  50 ปี หรือ 100 ปีที ่ผ่านมีปรากฏการณ์อะไร
เกิดขึ้นบ้างปริมาณน้ำฝนเปล่ียนแปลงไปอย่างไรเป็นต้น  จึงจะทำให้
ค่าที่ได้เกิดความแม่นยำพอสมควร  แต่หลายสำนักก็ไม่อยากยุ่งยาก
ขนาดนั้นโดยจะใช้เพียงตัวเลขปริมาณน้ำฝนของสถานีวัดน ้ำฝน
ใกล้เคียงมาคำนวณ  ก็พอจะทำให้คาดเดาได้ว่าฝนในปีหน้าน่าจะมี
อยู่เท่าไรเป็นต้น   
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 ในการวัดปริมาณน้ำฝนในท่ีนี้ก็จะให้ใช้ปริมาณน้ำฝนท่ีวัดได้
จากสถานีใกล้เคียงมาใช้ในการคำนวณเนื ่องจากหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นหรือประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลชนิดนี้ได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อนมากนัก  โดยมีตัวอย่างการคำนวณดังต่อไปนี้   
 

ตารางแสดง  การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนและการคำนวณปริมาณน้ำที่ได้ 
 

ที ่
ชื่อสถานี 

ตรวจวัด 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ 

น้ำฝน (มม.)/ปี 
พ้ืนที่รับน้ำ 

(ตร.ม.) 
ปริมาณน้ำ 

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

 

จากตารางแสดงการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ได้ภายหลังจาก
ฝนตกดังต่อไปนี้คือ  ปริมาณน้ำที่ได้ = ปริมาณน้ำฝน(มม.)/1,000 x 
พื้นที่รับน้ำ(ตร.ม.)  เมื่อนำค่าที่ได้มาคำนวณจะทำให้ได้ตัวเลขตาม
ตารางในเบ้ืองต้น 

 

หลังจากนั้นจะนำค่าเฉล่ียท่ีได้ซึ่งเป็นค่าประมาณน้ำฝนท่ีตก
ลงมาในปีหน้าที่จะถึงนี้ว่ามีปริมาณเท่าไรนั่นเอง  ซึ่งถ้าในตารางจะ
นำค่า 627,584 ลูกบาศก์เมตร  ท่ีได้จากการคำนวณนี้ไปรวมกับ
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำชนิดอื่นเพื่อทำให้ทราบว่าในพื้นที่ของเรามี
ปริมาณน้ำอยู่ท้ังหมดเท่าไรนั่นเอง 
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3.3 ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและการไหลของน้ำในพื้นท่ี    
ในด้านนี้จะมีความแตกต่างจากหัวข้อที่ผ่านมาคือเป็นการ

เก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร  จะทำให้นักบริหารจัดการน้ำ(Actors) เห็น
บริบทของแต่ละพื้นที่ว่าต้องบริหารจัดการด้วยวิธีการแตกต่างกัน
กล่าวคือ 

 1) ลักษณะภูมิประเทศโดยรวม เช่น การอธิบายลักษณะ
พ ื ้นท ี ่ โดยรวมของพ ื ้นท ี ่ตำบลบางป ู   อำเภอเม ือง  จ ังหวัด
สมุทรปราการว่า เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีถนน
สายสุขวิท(สายเก่า)เป็นเส้นแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่งคือ  การใช้ที่ดิน
บริเวณระหว่างฝ่ังน้ำจืดกับการใช้ท่ีดินบริเวณฝ่ังน้ำเค็ม  อีกตัวอย่าง
หนึ่งคือ สภาพพื้นท่ีของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลาดจาก
ทิศใต้ลงไปทิศเหนือ พื ้นที ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อยเป็นที่ราบ
ขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่ง
ล้านปีเศษ  ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญคือ 1. 
พื้นท่ีสูงและภูเขาทางตอนใต้ทำให้น้ำฝนท่ีตกลงมาบนผิวดินไหลจาก
ทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือของจังหวัด  2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลาง
ของจังหวัดคือมีภูเขาไฟมากถึง 6 ลูกในพื้นท่ีตอนกลางของจังหวัดจึง
ทำให้มีลักษณะดังกล่าว  3. พื้นท่ีราบลุ่มตอนเหนือริมฝ่ังแม่น้ำมูลซึ่ง
เป็นพื้นที่ช่วงสั้นๆความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร  4. มีโครงสร้าง
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ของดินเป็นชุดดินภูเขาไฟมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหน ียว  
ลักษณะดังกล่าวทำให้ดินอุ้มน้ำไว้ค่อนข้างดี  เป็นต้น 

 2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  เป็นการสำรวจ
พื้นท่ีเพื่อให้ทราบว่าพื้นท่ีบริเวณใดทำกิจกรรมการใช้น้ำอย่างไร  รวม
ท้ังหมดใช้น้ำเท่าไร 
ตารางแสดง  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง 

ที ่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 
(ไร่) 

อัตราการใช้น้ำ 
(ลบ.ม./ไร่) 

ความต้องการ 
ใช้น้ำ (ลบ.ม.) 

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

ภาคผนวก) 659,331  

แผนที่แสดง  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
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 3) ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ปัจจุบัน  เช่น มีป่า
ไม้อยู่ในพื้นที่ไหนบริเวณใด  มีแหล่งน้ำชนิดใดบ้าง  มีภูเขา  แม่น้ำ  
น้ำตก  สัตว์ป่า  สัตว์น้ำ และอื่นๆ  เป็นต้น 

 
แผนที่และภาพแสดง  ทรัพยากรชุมชนในพื้นที ่ตำบลหนองโสน  

อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ชุมชน 

แหล่งน้ำในชุมชน  
ชื่อ-หนองโสน 

ความจุ 125,000 ลบ.ม. 

แหล่งน้ำในชุมชน  
ชื่อ-หนองยายพิมพ ์

ความจุ280,000 ลบ.ม. 

แหล่งน้ำในชุมชน  
ชื่อ-หนองมะขาม 

ความจุ 75,000 ลบ.ม. 

แหล่งน้ำในชุมชน  
ชื่อ-หนองตาพรม 

ความจุ 68,000 ลบ.ม. แหล่งน้ำในชุมชน  
ชื่อ-หนองวัดตาใกล้ 

ความจุ 45,000 ลบ.ม. 

แหล่งน้ำในชุมชน  
ชื่อ-หนองช้าง 

ความจุ 35,000 ลบ.ม. ป่าชุมชน 62 ไร่ 

ป่าชุมชน 44 ไร่ 
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 4) ความสูงต่ำของพื้นที่ ทำให้ทราบทิศทางการไหล
ของน้ำว่าน้ำไหลจากพื้นท่ีใดไปยังพื้นที่ส่วนใด ตัวอย่างการสำรวจ
ความสูงต่ำของพื้นท่ีตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  
โดยใช้ GPS. กรณีไม่มีข้อมูลเส้นชั้นความสูงในพื้นที่(Contour) ต้อง
หาความสูงด้วยตนเอง ดังแผนท่ี 
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กรณีมีข้อมูลเส้นชั้นความสูงของพื้นที่ เช่นแผนที่แสดงเส้น
ชั้นความสูงของบ้านสหกรณ์ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์  อำเภอ
แม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  ในความเป็นจริงต้องตรวจสอบอีกทีว่า
พื้นที่ดังกล่าวมีบริเวณใดที่ยังไม่ละเอียดพอหรือไม่  แต่ถ้าหากแผน
ท่ีนี้มีข้อมูลเพียงพอก็สามารถนำมาใช้ได้ 
    แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของพ้ืนที่ ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

ที่มา : สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 2553 
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5) ประเพณีความเชื่อของประชากรเก่ียวกับน้ำ 
ข้อมูลในส่วนนี้มีความสำคัญต่อการวางแนวปฏิบัติร่วมกันใน

ชุมชนว่ามีส่วนเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง  หรือขัดต่อแนวปฏิบัติท่ี
เป็นมาแต่อดีต  ซึง่ถ้าหากขัดแย้งก็อาจส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนนั่นเอง  ตัวอย่างเช่น  ชาวบ้านในอำเภอนาโพธิ์  อำเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  ทุก ๆ ปีจะ
ร่วมกันประกอบพิธีกรรมเลี้ยง “ผีตาแฮก” ตามประเพณีความเชื่อท่ี
มีมาแต่บรรพบุรุษก่อนลงมือปักดำข้าวเพื่อเป็นการบวงสรวงให้เทพย
ดาบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล  แม่โพสพ แม่ธรณี ให้ปกปักรักษ์ไร่
นา ให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์  นอกจากนั้นยังพบว่ามี
ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาซึ่งถือปฏิบัติทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้
ชาวบ้านตระหนักถึงการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
ในป่าที่ชาวบ้านในชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษา  ไม่เข้าไปตัดไม้  ไม่
เข้าไปเก็บของป่าในช่วงห้าม  ไม่เข้าไปล่าสัตว์  เป็นต้น   
ภาพประเพณีเลี้ยง ผีตาแฮก ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่มา : แนวหน้า Online 9 มิถุนายน  2561 
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ตามความเชื ่อและประเพณีที่เกี ่ยวกับน้ำที่น ่าสนใจและ
เข้มแข็งอีกแห่งคือบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยพบว่ามีประเพณี  
เลี ้ยงผีขุนน้ำ  ซึ ่งชาวบ้านยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน  เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์พื ้นที่ป่าต้นน้ำ  โดยการให้
ชาวบ้านและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมบวชป่า  บวงสรวงส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์  เจ้าป่า  เจ้าเขา  เพื่อมาปกปักษ์รักษาป่าและคุณภาพน้ำ
ให้ดีอยู่เสมอเป็นท่ีพึ่งของสัตว์ป่าและชาวบ้านได้ทำมาหากินได้อย่าง
ราบรื่นไม่ขาดแคลนน้ำ ประกอบกับเป็นการร่วมกันตรวจสอบพื้นท่ี
ป่าว่ามีส่ิงใดหายไปบ้าง  ซึ่งบางพื้นท่ีจะร่วมกันปลูกป่าทดแทนในทุก
ปีส่ิงเหล่านี้จะทำให้มีน้ำท่าใช้อย่างต่อเนื่องตลอดปี  เป็นต้น 

   ภาพประเพณี เลี้ยงผีขุนน้ำ ของชาวภาคเหนือของประเทศไทย 

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 1 มิถุนายน 2560 
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  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะน้ำผิวดินของ
ประเทศนั้นปัจจุบันอาศัยพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
เป็นหลักในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ซึ่งใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กล่าวถึง องค์กรบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำประกอบด้วย  4 ส่วนคือ  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ  ลุ ่มน้ำและคณะกรรมการลุ่มน้ำ  และ
องค์กรผู้ใช้น้ำ  โดยเฉพาะองค์กรผู้ใช้น้ำไม่ได้ระบุองค์ประกอบท่ี
ชัดเจนไว้  แต่อาจจะไปปรากฏในกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอีกครั้งซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ในขณะนี้  อย่างไรก็
ตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย  มีแบบแผนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์ที ่ ดิน 
ประเพณีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะไม่เหมือนกันในแต่ละ
พื้นที่  เช่น ในพื้นท่ีภาคเหนือมีการบริหารจัดการน้ำเป็นกลุ ่มๆ
กระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดของภาคเรียกว่า แบบเหมืองฝายโดยมีแก่
ฝายเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมการใช้น้ำร่วมกันในหมู่สมาชิก
ได้แก่  กิจกรรมการตีฝาย  กิจกรรมการเลี้ยงผีฝาย  กิจกรรมการขุด
ลอกลำเหมืองร่วมกันเป็นต้น  ลักษณะเช่นนี้ได้ปฏิบัติสืบทอดตอ่กัน
มากว่า 750 ปีมาแล้วและปัจจุบันยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการน้ำ 
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ลักษณะดังกล่าวจะไม่พบในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศถึงแม้ว่าลักษณะ
ภูมิประเทศจะคล้ายกันแต่เนื่องจากภูมิอากาศและฤดูกาลต่างกัน
กล่าวคือ  พื้นท่ีภาคใต้มีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือของประเทศไทย
เรามักจะเรียกว่า “ฝนแปดแดดส่ี”  จึงทำให้วิธีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ำของคนภาคใต้ไม่ต้องเอาอะไรไปขวางหรือกั้นน้ำไว้
ไม ่เช ่นน ั ้นจะทำให้เก ิดน ้ำท่วมขังในพื ้นที ่ได ้  ในขณะที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดและ
ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่บ้างพื้นที่มากบางพื้นท่ี
น ้อยและแห้งแล้งมากที ่ส ุดเน ื ่องจากหลายสาเหตุคือ  สภาพ
ภูมิอากาศ  สภาพทางธรณีวิทยา  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ส่ิงแวดล้อม  
เป็นต้น 
 ผลจากการศึกษาระบบบริหารจัดการน้ำทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยพบว่าเป็นไปตามตัวแปรหลักของ  Elinor Ostrom, 
(2007).ท้ัง 4 ปัจจัย(Model ตามภาพ)และหากนำมาประยุกต์ใช้ให ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Model การจัดการทรัพยากรเชิงสถาบันของ Elinor Ostrom, (2007). 
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เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยจะต้องเพิ่มเติมอีก 2 ปัจจัยได้แก่  
ระบบส่งน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าไปด้วย  ดังนั้นระบบบริหารจัดการน้ำ
ตามบริบทของสังคมไทยควรประกอบด้วย  6  ด้านตามภาพดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Model การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน (เชาวลิต  สิมสวย, 2556) 
 

การบริหารจัดการน้ำชุมชนในหนึ่งระบบจะต้องดำเนินการ
ไปพร้อมๆกันท้ัง 6 ด้านได้แก่   

1. แหล่งน้ำ(Resource System) หมายถึงน้ำผิวดินท่ี
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วย  
แหล่งน้ำนิ่ง(น้ำในสระ หนอง บึง กุด อ่างเก็บน้ำ ฯ) และแหล่งน้ำไหล
(แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำสาขา ลำน้ำ ลำห้วย คลอง ฯ) ซึ่งมีท่ีต้ังแน่นอน
และมีระบบนิเวศที่เหมาะสมให้เกิดการหมุนเวียนขึ้นลงของน้ำอย่าง
เป็นปกติ   

แหล่งน้ำ 

ปริมาณน้ำ ระบบส่งน้ำ 

ระบบกำกับ 

ของรัฐ 

กลุ่มผู้ใช้น้ำ 

กลุ่มบริหาร
จัดการน้ำ 



 

 
37 

2. ปริมาณน้ำ(Resource Unit) หมายถึงปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำผิวดินทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่ง
จะมีปริมาณท่ีปรับเปล่ียนไปตามระบบของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ในแต่ละช่วงเวลา  ทำให้มีปริมาณที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายเหตุ
ปัจจัย  เช่น ความช้ืนสัมพัทธ์ไม่เท่ากัน  อุณหภูมิไม่เท่ากัน  ปริมาณ
น้ำฝนไม่เท่ากัน  เป็นต้น   

3. ระบบกำกับของรัฐ(Governance Systems) หมายถึง  
การเข้ามากำกับดูแลทรัพยากรน้ำสาธารณะโดยรัฐแต่ละแห่งจะมี
ความเข้มข้นต่างกัน  หรือ ใช้รูปของประเพณี  ความเชื่อ  พิธีกรรม  
ระบบเครือญาติเป็นต้น  เช่น  ในท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์มีการดูแล
แหล่งน้ำอยู่หลายระบบขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของแหล่งน้ำนั้น  
กล่าวคือหากแหล่งน้ำอยู่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องใช้น้ำตามกฏ
ระเบียบของป่าสงวนแห่งชาติ  หากอยู่ในที่สาธารณะก็ต้องอยู่ใน
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือก่อนใช้น้ำจะต้องมีการประชุม
เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม
เป็นต้น   

4. กลุ่มบริหารจัดการน้ำ(Actors)  หมายถึงการรวมกลุ่ม
อย่างเป็นทางการเพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อทุกผ่ายประกอบด้วย  ผู้นำในส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  
ภาคเอกชน  เกษตรกร  ชาวบ้านที่สนใจด้านการบริหารจัดการน้ำ 
รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจทางปกครองของนายอำเภอแต่



 

 
38 

เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งให้มีกลุ่มบริหารจัดการน้ำเพื่อดำเนินการพัฒนา
แหล่งน้ำ  รวบรวมข้อมูล  ดูแลรักษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เช่น การจัดหาน้ำ  การจัดเก็บน้ำ  การจัดสรรน้ำ  และการดูแลรักษา  
เป็นต้น   

 
5. ระบบส่งน้ำ(Irrigation) หมายถึงระบบผันน้ำเข้าแหล่ง

เก็บน้ำและระบบกระจายน้ำออกจากแหล่งน้ำแต่ละแห่งไปยังพื้นท่ี
เป้าหมาย  ดังนั้นระบบส่งน้ำนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที ่มีความ
จำเป็นในการจัดสรรน้ำให้เกิดความเป็นธรรมได้ เช่น อ่างเก็บน้ำลำ
นางรองที่ตั้งอยู่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อมีการเก็บน้ำ
จะต้องก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรท่ี
ต้องการเพาะปลูกพืชและพื้นที่ต้องการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นท่ี
ตอนล่างซึ่งได้แก่ อำเภอปะคำและอำเภอละหานทราย  ตามขอบเขต
ท่ีกำหนด  เป็นต้น   

 
6. ผู้ใช้น้ำ(User) หมายถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการที่มีความต้องการใช้น้ำโดยมีเป้าหมาย
แตกต่างกันคือเพื่อการอุปโภคบริโภค  เพื่อการเกษตร  เพื่อการ
ท่องเที่ยว  เพื่ออุตสาหกรรม  หรือเพื่อการอื่นๆ  ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สำคัญอีกด้านหนึ่งเนื่องจากระบบท้ังหมดท่ีถูกออกแบบมาให้สามารถ
รองรับความต้องการของมนุษย์   
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 การวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นการคาดการณ์หรือ
พยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการรับมือในสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ดังนั้นเครื่องมือที่สำคัญในการคาดการณ์สิ ่งที ่จะเกิดขึ้นคือ ข้อมูล
ปริมาณน้ำท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและข้อมูลความต้องการใช้น้ำท้ังปัจจุบัน
และในอนาคต  ข้อมูลทั้งสองด้านนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร
จัดการน้ำชุมชน   
 การนำเอาตัวแปรทั้ง 6 ด้านของการบริหารจัดการน้ำที่ได้
กล่าวไปแล้วในข้อ 5 นั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ำจะแยกข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ด้าน Demand ด้าน 
Supply และ ด้าน Interaction การวางระบบความสัมพันธ์หรือการ
วางระบบบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ตามตารางด้านล่างดังนี้ 
 

ตารางแสดงประเด็นข้อมูลเพ่ือวางแผนบริหารจัดการน้ำชุมชนใน 1 ระบบ 
ปริมาณความต้องการใช้น้ำ 

(Demand) 
การวางระบบจัดการน้ำ 

(Interaction) 
ปริมาณน้ำที่มีอยู ่

(Supply) 
1.ผู้ใช้น้ำ (User) ต้องการใช้
น้ำเท่าไร 

กลุ่มบริหารจัดการน้ำ 
(Actors) 

3.แหล่งน้ำ(Resource System) จะ
ใช้น้ำจากแหล่งใด(บนดิน-ใต้ดิน)  

2.ระบบส่งน้ำ(Irrigation) 
จะส่งน้ำไปให้ใครและเท่าไร 

ระบบกำกับของรัฐ 
(Governance 

Systems) 

4.ปริมาณน้ำ(Resource Unit) ใน
แหล่งน้ันมีน้ำอยู่ปริมาณเท่าไร 

การวางแผนบริหารจัดการน้ำ 
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เมื ่อได้ข้อมูลครบทั้ง 2 ด้านคือด้าน Demand และด้าน 
Supply แล้วจะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ
น้ำโดยกลุ่มบริหารจัดการนำ้(Actors) ภายใต้ระบบกำกับของรัฐหรือ
ท้องถิ่นนั้นๆกำหนด(Governance Systems)   

ตัวอย่าง  การวางแผนบริหารจัดการน้ำชุมชนในตำบลสาม
แวง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์   สถานการณ์คือในปี พ.ศ. 
2561 ที่ผ่านมาพื้นที่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณฝนตกน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยมาก  จึงคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้ประชาชนในพื้นท่ี
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง  ดังนั้นจึงขอให้ชุมชนมีการเตรียมการ
รองร ับสถานการณ์ภ ัยแล ้งท ี ่กำล ังจะเก ิดข ึ ้นในไม ่ช ้า   จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวกลุ ่มบร ิหารจัดการน้ ำ(Actors) จะต้อง
ดำเนินการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ (ดูตารางท่ี 5.1  5.2 ประกอบ) 

ตารางท่ี 5.1 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำปัจจุบัน 

ที ่ แหล่งน้ำ 
ปริมาณน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ระบบส่งน้ำ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ 
(ลบ.ม./วัน) 

1 หนองโคกเหล็ก 688,654 ท่อประปา 1.อุปโภค 125 
2 หนองชลประทาน 226,022 ท่อประปา 2.บริโภค 22 
3 ลำห้วยราช 126,542 สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 3.ปลูกพืช 264 

4 หนองอีต่ำ 56,218 
คลองส่งน้ำ 4.เลี้ยงสัตว์ 88 
ใช้น้ำในสระร้อยละ60  5.รักษานิเวศ 65 

 รวม 1,097,436  รวม 564 
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ตารางท่ี 5.2 การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในอนาคต 

ที ่ แหล่งน้ำ 
ปริมาณน้ำ 
(ลบ.ม.) 

ระบบส่งน้ำ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ 

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

4 หนองอีต่ำ 56,218 
คลองส่งน้ำ 4.เลี้ยงสัตว์ 21,120 
ใช้น้ำในสระร้อยละ60  5.รักษานิเวศ 15,600 

 รวม 1,097,436  รวม 135,360 
 

 จากตัวเลขในตาราง 5.2 กลุ่มบริหารจัดการน้ำ(Actors) 
จะต้องนำมาหารือในที่ประชุม  เพื่อทำการประเมินสถานการณ์และ
รายงานตัวเลขให้ตรงกัน  ผนวกกับจะใช้เครื่องมือทางกฎหมายอะไร
เข้าไปกำกับดูแล  ซึ่งในกรณีนี้แหล่งน้ำท้ัง 4 แห่งเป็นแหล่งน้ำท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีสาธารณะจะต้องใช้อำนาจทางปกครองเข้าช่วยบริหารจัดการ 
คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ อำนาจหน้าที ่ ข้อ ๖ นายอำเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน  
ส่วนการขออนุญาตใช้น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะต้องขออนุญาตผ่าน
นายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปถึงผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามระเบียบ  ดังนั้นกลุ่มบริหารจัดการน้ำ
(Actors)  จึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่ปฏิบัติหน้าท่ีให้นายอำเภอกับ
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ท้องถิ่นจึงต้องรายงาน สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในแต่ละ
ชุมชนให้นายอำเภอกับท้องถิ่นทราบเป็นระยะนั่นเอง  และจากข้อมูล
น้ำในชุมชนจะพบว่าปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในช่วงฤดูแล้งนั้นมีเพียง 
135,360 ลบ.ม. ในขณะที่มีน้ำต้นทุนอยู่มากถึง 1,097,436 ลบ.ม. 
และต้องคำนวณค่าสูญเสีย (Lost) ซึ่งเกิดจากการระเหยซึมลงดิน 
จากสถิติบางปีน้ำสูญเสียมากถึงร้อยละ 65 ดังนั้นหากคิดตามค่าสถิต
สูงสุดคือ 1,097,436 - (1,097,436 x 0.65) = 384,102 ลบ.ม.  

ดังนั้นจะเหลือน้ำให้ใช้จริงเพียง 384,102 ลบ.ม.ต่อช่วงฤดู
แล้ง 8 เดือน  ซึ่งสำหรับประชาชนในพื้นท่ีตำบลสามแวง  อำเภอห้วย
ราช  จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นมีความต้องการใช้น้ำเพียง 135,360 ลบ.ม. 
แสดงว่ามีน้ำให้ใช้ได้ตลอดท้ังปี  อย่างนี้เป็นต้น 
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