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บทคัดยอ
โครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั เปนการดำเนนิการภายใตแนวคดิการทำงานรวมกนัระหวาง

หนวยงานภาครัฐกับประชาชน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรูถึงสภาพปญหาและสาเหตุเรื่องน้ำ
ตลอดจนคนหาวิธีการและเปาหมายเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ตนเองสำหรับในพื้นที่ลุมน้ำยอยคลองกัด
ตะนาวใหญตอนลาง ครอบคลมุพืน้ที ่5 หมบูานในตำบลทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว
ไดดำเนินโครงการโดยมีเจาหนาท่ีจากกรมชลประทานทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงและรวมจัดทำแผนพัฒนา
ลมุน้ำผานกจิกรรมการมสีวนรวมอยางตอเนือ่ง

งานวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพโดยรวบรวมขอมลูจากเอกสาร การสงัเกตและการสมัภาษณกลมุ
จากนั้นไดประยุกตเทคนิคการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในโครงการโดยการจัดหมวดหมูและตำแหนงของ
ผมูสีวนไดเสยีดวยเมตรกิซอำนาจ-ความสนใจ โดยเปรยีบเทยีบระหวางชวงเวลากอนและหลงัมโีครงการ
พัฒนาลุมน้ำแบบประชารัฐและถอดบทเรียนปจจัยแหงความสำเร็จที่มีสวนสงเสริมในการขับเคลื่อน
โครงการตลอดจนไดแผนการแกไขปญหาเรื่องน้ำในพื้นที่

การจดัหมวดหมขูองผมูสีวนไดเสยีแบงออกไดเปน 4 กลมุ โดยแตละกลมุเกดิการเปลีย่นแปลง
ตำแหนงของผมูสีวนไดเสยีทีแ่ตกตางกนัตามชวงเวลา ผลจากการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีสามารถเสนอ
กลยทุธในการกำหนดบทบาทและหนาทีข่องผมูสีวนไดสวนเสยีในแตละกลมุในโครงการได จากการถอด
บทเรียนพบวากลุมบุคคลที่มีอิทธิพลและใหความสนใจมารวมดำเนินการเปนปจจัยหลักที่ทำใหโครงการ
ประสบความสำเรจ็เนือ่งจากการเปนทีย่อมรบัของประชาชนในพืน้ที ่นอกจากนี ้กระบวนการพฒันาแบบ
มีสวนรวมมีบทบาทในการเสริมสรางความตระหนักรูแกชุมชนเรื่องปญหาดานน้ำในพื้นที่ซึ่งจะทำให
การวางแผนการแกไขปญหาเรื่องน้ำเกิดความยั่งยืน

คำสำคญั: โครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั,การวเิคราะหผมูสีวนไดเสยี, กระบวนการมสีวนรวม
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Abstract
Public-private watershed development project is operate under the concept of

collaboration between government agencies and the public.Objective of the project is to urge
people to learn about situation and causes of water crisis, and to search for targets and
solutions for solving problems in their own areas. Our study site is at Lower Khlong
KattanaoYaiSub-Watershed, which covers five villages in ThungMaha Charoen Sub-District,
Wang Nam Yen District, Sakaeo Province. The public-private watershed development project
has been operating with an assistance of Royal Irrigation Department officers as
mentors.Watershed Development Plan has been produced through continuous collaborative
activities between officers and people in the area.

This study is a qualitative research. Data and information used in the study was
gathered from documents, observation, and group interviews. Stakeholder Analysis was
applied to identify a list of people and organizations that are affected by the project.Then, the
stakeholders were classified and allocated according to their power over the project and their
interest in it, on a Power/Interest Matrix.The Matrix was used to compare between the
situation 'before' and 'after' having the public-private watershed development project.After
that, lesson learned for the key success factor, which has contributed to the project as well
as the water management solution, could then be identified.

Stakeholder are categorized into four groups.Members of each group may differ
depending of the timing. Stakeholder Analysis can be used to advise the development of
strategies for determining of roles and duties of stakeholders.Study results indicate that the
key success factor of the project is the 'Key Players' group: the influential people who are
interested to join the project.The lesson learned found that this group of stakeholder is usually
well-acceptedamong people in the area. In addition, public-private participatory development
process plays an important role in enhancing community awareness on water crisis of the
area, which would lead to the sustainable of water planning andmanagement.

Keywords: Public-Private Watershed Development Project, Stakeholder Analysis,
Participatory Process
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 1.ความสำคญัและทีม่าของปญหา
การดำเนนิโครงการเพือ่แกไขปญหาเรือ่งน้ำในอดตีทีผ่านมาสวนใหญจะเปนการดำเนนิการและ

ตดัสนิใจโดยหนวยงานภาครฐัเพยีงสวนเดยีว ซึง่การทีภ่าคประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมในการดำเนนิ
การจงึทำใหประชาชนขาดการรสูกึถงึความเปนเจาของ ขาดความรเูรือ่งการใชน้ำใหเหมาะสมกบัปรมิาณ
นำ้ทีม่อีย ูขาดจติสำนกึในการรวมกนัดแูลรกัษาระบบชลประทาน รวมท้ังมองวาหนวยงานภาครฐัควรเปน
ผูทำหนาที่ทั้งกอสรางระบบชลประทาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตลอดจนบำรุงรักษาระบบ
โดยประชาชนไมไดมองวาเปนภาระหนาทีข่องตนเองในการรบัผดิชอบสงผลใหระบบชลประทานทีก่อสราง
ไปแลวมักประสบปญหาขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและมีน้ำไมเพียงพอตอความตองการในขณะที่
การแกไขปญหาของหนวยงานภาครฐัไมทนัตอเหตกุารณ มขีอจำกดัดานงบประมาณ ขาดแคลนบคุลากร
อกีทัง้อาจไมไดรบัความรวมมือจากประชาชนในพืน้ที่

ดวยเหตุนี้ กรมชลประทานจึงไดกำหนดประเด็นการมีสวนรวมของทุกภาคสวนบรรจุอยูใน
ยทุธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) (กรมชลประทาน, 2560) โดยเฉพาะในประเดน็ที่
4 คอื การสรางเครอืขายและการมสีวนรวม (Networking and Participation) ของทกุภาคสวนในการ
บรหิารจดัการน้ำชลประทานในระดบัพืน้ที ่ (Networking Collaboration Participation) ไดนำมาสกูาร
จดัต้ังโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั โดยเนนใหทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนในแตละลมุน้ำไดมสีวน
รวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาลุมน้ำในทุกขั้นตอนตั้งแตการเขามารับรูโครงการ การเรียนรูผาน
ประสบการณทีผ่านมาในอดตี การสำรวจแหลงน้ำตนทนุเดมิทีม่อีย ู การตระหนกัรถูงึความเปนเจาของ
ระบบชลประทานในพืน้ที ่ การแกไขปญหาเรือ่งน้ำในพืน้ที ่ ตลอดจนวางแผนหาแหลงน้ำเพิม่เตมิเพือ่ให
เพยีงพอตอความตองการในพืน้ทีด่วยตนเอง โดยมเีจาหนาทีจ่ากกรมชลประทานคอยเปนพีเ่ลีย้งในการให
ความรเูรือ่งน้ำ

อยางไรกต็าม ในการดำเนนิโครงการใหเกดิความสำเรจ็ตามเปาประสงค มปีจจยัหลายประการ
ทีเ่กีย่วของ โดยหนึง่ในปจจยัหลกัคอื ผมูสีวนไดเสยี (Stakeholder) ซึง่หมายรวมถงึบคุคลหรอืกลมุคนผู
ทีไ่ดรบัผลกระทบทัง้ดานบวกและดานลบจากการดำเนนิโครงการ (Rustinsyahand Prasetyo, 2019)
ทัง้นีใ้นกลมุของผมูสีวนไดเสยีจะมอีทิธพิลและความสำคญัตอโครงการทีแ่ตกตางกนัออกไป ซึง่หากมกีาร
กำหนดแนวทางยทุธศาสตรใหสอดรบักบับทบาทหนาทีข่องผมูสีวนไดเสยีในแตละกลมุไดอยางเหมาะสม
จะทำใหกระบวนการขบัเคลือ่นโครงการเพือ่แกไขปญหาเรือ่งน้ำเปนไปดวยความยัง่ยนืและเปนทีย่อมรบั
ของประชาชนในพื้นที่ได

2.วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดเสียในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุมน้ำแบบประชารัฐและเสนอแนะ

การกำหนดกลยุทธในการจัดการผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม
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3. พืน้ทีศ่กึษา
โครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลาง (รปูที ่1) ตัง้อยทูีต่ำบล

ทงุมหาเจรญิ อำเภอวงัน้ำเยน็ จงัหวดัสระแกว ประกอบไปดวย 4 หมบูาน คอื หมทูี ่5 หมทูี ่12 หมทูี ่13
และหมทูี ่ 17 ครอบคลมุพืน้ที ่ 25.77 ตารางกโิลเมตรจำนวน 491 ครวัเรอืน สภาพพืน้ทีส่วนใหญเปน
พืน้ทีเ่กษตรนอกเขตชลประทานบรเิวณตอนบนของพืน้ทีต่ดิกบัเขตรกัษาพนัธสุตัวปาเขาอางฤๅไน มอีาง
เกบ็น้ำเขาตะกรบุความจ ุ660,000 ลกูบาศกเมตรตัง้อยบูรเิวณตอนบนของพืน้ที ่พืน้ทีร่บัน้ำของอางเกบ็
น้ำประมาณ 1.85 ตารางกโิลเมตรสามารถสงน้ำใหกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมไดประมาณ 500 ไร และเปน
แหลงน้ำเพือ่การอปุโภค-บรโิภคจำนวน 481 ครวัเรอืน

รปูที ่ 1 ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลาง

4.วิธีการศึกษา
งานวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยรวบรวมขอมลูหรอืขอคนพบจากเอกสารและรายงานผลการ

ศกึษาตาง ๆ รวมทัง้ใชวธิกีารสงัเกตการณ การสมัภาษณกลมุ และการสมัภาษณเชงิลกึผมูสีวนไดเสยีที่
เกีย่วของทกุภาคสวนในโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลางจาก
นัน้จงึแสดงภาพพฒันาการของพืน้ทีโ่ดยใชเสนลำดบัเวลา (timeline) เพือ่ฉายภาพเหตปุจจยัทีท่ำใหเกดิ
ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ และทำการจัดกลุมผูมีสวนไดเสียในโครงการใชเทคนิคการวิเคราะหผูมีสวน
ไดเสยี (Stakeholder Analysis) ซึง่เปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการจดักลมุผมูสีวนไดเสยีในโครงการ ทำใหทราบ
วามใีครบางทีม่สีวนเกีย่วของในโครงการทีไ่ดรบัผลกระทบจากการดำเนนิโครงการทัง้ทางบวกหรอืทางลบ
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(สำนกัสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน, 2552)เพือ่ประเมนิบทบาทและระดบัความสำคญัและนำไป
สกูารวางกลยทุธทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัผสูสีวนไดเสยีในแตละกลมุตลอดจนนำไปสกูารวางแผนการ
ดำเนนิตลอดจนการตดิตามผลการดำเนนิงานตอไป (ชญัญรชัต และคณะ, 2560)

เทคนคิการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยี จะพจิารณาจากบทบาทอำนาจ(power) กบัระดบัความสนใจ
(interest) ของผูมีสวนไดเสียตอโครงการ โดยจัดแบงกลุมผูมีสวนไดเสียลงในแผนผังเมตริกซบทบาท
อำนาจ-ความสนใจ (Power/Interest Matrix)ดงัแสดงในรปูที ่2 โดยบทบาทอำนาจในทีน่ี ้หมายถงึ ระดบั
ของอำนาจทีม่ผีลตอการตดัสนิใจหรอืแรงจงูใจในการดำเนนิโครงการ สวนระดบัความสนใจ หมายถงึ ระดบั
ความรวมมือหรือเขามามีสวนรวมท่ีมผีลตอการดำเนนิโครงการซึง่อาจขึน้อยกูบัปจจยัตาง ๆ ทัง้ทางการ
เมอืง เศรษฐกจิ สงัคม รวมท้ังสะทอนถงึกระบวนการการมสีวนรวมในโครงการ (Hertzoget al, 2017)
ซึง่เมือ่กำหนดบทบาทอำนาจ-ความสนใจของผมูสีวนไดเสยี สามารถแบงกลมุผมูสีวนไดเสยีออกไดเปน
4 กลมุ ดังตอไปนี้

1. กลมุ Players คอื ผมูสีวนไดเสยีทีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการสงูรวมทัง้มคีวาม
สนใจหรือเขามาเปนผูนำหลักในการผลักดันใหโครงการประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว

2. กลมุ Context Setters คอื ผมูสีวนไดเสยีทีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการสงู แต
อาจจะมีความสนใจต่ำหรือไมไดสนใจในการดำเนินการโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะเปนผูที่ไมไดรับ
ผลประโยชนโดยตรงจากการดำเนินโครงการหรือโครงการอาจจะทำใหสูญเสียผลประโยชน

3. กลมุ Subjects คอื ผมูสีวนไดเสยีทีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการต่ำ แตมคีวาม
สนใจสงูหรอืตองการเขารวมสนบัสนนุใหโครงการประสบความสำเรจ็ เนือ่งจากโครงการอาจสงผลดหีรอื
ไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการทั้งตอตนเองและสวนรวม

4. กลมุ Crowd คอื ผทูีม่บีทบาทอำนาจหรอืมอีทิธพิลตอโครงการต่ำและมคีวามสนใจต่ำหรอืไม
ไดสนใจในการดำเนนิโครงการ เนือ่งจากไมไดรบัผลประโยชนจากโครงการโดยตรง หรอือาจไมไดอยใูน
พื้นที่ที่ไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ

รปูที ่2 แผนผงัเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจ
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ในงานวจิยันีจ้ะวเิคราะหการจดักลมุของผมูสีวนไดเสยีตามแผนผงัเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความ
สนใจ โดยเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของกลุมผูมีสวนไดเสียของชวงเวลากอนและหลังมีโครงการ
พฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัจากนัน้จงึเสนอแนวทางการกำหนดกลยทุธในการจดัการเพือ่ใหผมูสีวนไดเสยี
เขามามีสวนรวมในโครงการ โดยเมือ่พจิารณาจากเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจของกลมุผมูสีวนไดเสยี
จะสามารถกำหนดกลยทุธไดดงัแสดงในรปูที ่3 โดยมรีายละเอยีดดงัตอไปนี ้(Olander and Landin, 2005)

1. กลยทุธ Key Players สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจสงูและมคีวามสนใจสงูควรใชแนวทางการ
เปดแนวรกุเขาไปสรางปฏสิมัพนัธ สานสมัพนัธเชือ่มโยงอยางตอเนือ่ง ใชเครือ่งมอืสือ่สารขอความเหน็เกีย่ว
กบัแผนงาน ชกัชวนใหเขามาเปนทีป่รกึษาแผนงานโครงการตัง้แตเริม่ตนเขามารวมพจิารณาเปาประสงค
เปาหมายปจจยัหลกัแหงความสำเรจ็หรอืชวยปรบัปรงุวธิกีาร ตลอดจนรวมตรวจสอบผลการดำเนนิงาน
หรือขอใหสนับสนุนเพื่อการเดินหนาขับเคลื่อนโครงการ

2. กลยทุธ Keep Satisfied สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจสงูแตสนใจเกีย่วกบัโครงการไมมาก
นักควรที่จะแจงขาวสารและชี้แจงผลการดำเนินโครงการในอดีตและปจจุบันหรือเลาความคาดหวังของ
โครงการในอนาคตใหรับทราบอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดความพอใจหรือใหมีบทบาทความสำคัญใน
โครงการในโอกาสทีเ่หมาะสม เชน เชญิใหเขามาแนะนำในจดุออน-จดุแขง็ของโครงการ

3. กลยทุธ Keep Informed สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจต่ำแตมคีวามสนใจหรอืตองการมสีวนรวม
ตอโครงการสงูควรทีจ่ะพยายามใหเขามามีสวนรวมในกจิกรรมของโครงการอยางสม่ำเสมอ หรอืมกีารขอความ
คดิเหน็ ขอขอมลู แลกเปลีย่นความคดิรเิริม่และขอความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดของโครงการเมือ่
ไดมกีารดำเนนิการไประยะหนึง่และใหชวยขบัเคลือ่นรวมทัง้ตดิตามการดำเนนิงานของโครงการ

4. กลยทุธ Minimal Effort สำหรบักลมุทีม่บีทบาทอำนาจต่ำและมคีวามสนใจโครงการต่ำควรที่
จะใหขอมลูขาวสารโครงการเปนครัง้คราวและขอขอคดิเหน็ในระหวางทีด่ำเนนิการเพือ่ทีจ่ะทำใหกลมุนี้
ตองเฝาติดตาม เพื่อรับทราบขอเสนอแนะเพิ่มเติมและปองกันไมใหกลุมนี้กลับกลายเปนผูขัดขวางการ
ดำเนินโครงการหรือมีการสื่อสารขอมูลที่ลำเอียงไมตรงตามเปาหมาย

รปูที ่3 แผนผงัการกำหนดกลยทุธในการจดัการกลมุผมูสีวนไดเสยี
ดดัแปลงจาก Olander and Landin (2005)
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5. ผลการวจิยัและการอภปิรายผล
5.1 ลำดบัเหตกุารณ (timeline) ของพืน้ทีล่มุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลาง
จากการรวบรวมขอมูลในพื้นที่สามารถระบุลำดับเหตุการณที่ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญ

ในการพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยมีจุดเริ่มตนสำคัญจากการโครงการอางเก็บน้ำ
เขาตะกรบุซึง่กอสรางโครงการพรอมระบบสงน้ำแลวเสรจ็เมือ่ป พ.ศ.2534 หลงัจากนัน้กรมชลประทาน
ไดเขามาจดัตัง้กลมุผใูชน้ำเพือ่บรหิารจดัการการใชน้ำในอางเกบ็น้ำ โดยมสีมาชกิทัง้หมด 15 คน ประกอบ
ดวยประธานกลมุผใูชน้ำ 1 คน คอืผใูหญบาน และกรรมการบรหิารกลมุผใูชน้ำ 14 คน คือ คณะกรรมการ
หมูบานเปนผูดูแลและควบคุมการใชน้ำจากอางเก็บน้ำ

ในชวงป พ.ศ. 2540 เปนตนมา มกีารทำเกษตรกรรมเพิม่ขึน้ ทำใหความตองการการใชน้ำเพิม่
ขึน้ดวย ชาวบานจงึเริม่พากนัเจาะทอสงน้ำเพือ่นำน้ำเขาพืน้ทีเ่กษตรกรรมของตนเองโดยไมไดผานความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการกลมุผใูชน้ำและไมไดมกีารลงโทษกบัผทูีข่โมยเจาะทอสงน้ำ ตอมาในป พ.ศ.
2545 พื้นที่เกษตรถูกเปลี่ยนเปนสวนลำไยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีราคาดีและเปนที่ตองการของตลาด
จึงทำใหเกษตรกรพยายามขยายพื้นที่การเกษตรของตนเองดวยการไถกลบพื้นที่รุกล้ำทางน้ำธรรมชาติ
ทำใหทางน้ำแคบลงและตืน้เขนิ ในขณะทีส่ถานการณขาดแคลนน้ำเริม่วกิฤตเินือ่งจากระบบทอสงน้ำเสยี
หายจากการขโมยเจาะทอและการทำลายวาลวเปด-ปดน้ำ จนกระทัง่ในป พ.ศ.2550 จงึไดรบังบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตำบลเพื่อมาซอมแซมระบบสงน้ำไดบางสวน แตเมื่อใชงานไดระยะหนึ่ง
ระบบสงน้ำกไ็มสามารถใชงานไดอกีในสวนของน้ำอปุโภค-บรโิภคกไ็ดมกีารกอสรางประปาหมบูานโดยใช
น้ำจากอางเก็บน้ำแตก็ประสบปญหาเรื่องคาใชจายในการสูบน้ำ สวนเกษตรกรที่ตองการใชน้ำไดนำ
รถสวนตัวเขาไปสูบน้ำและบรรทุกน้ำจากอางเก็บน้ำเอง

รปูที ่ 4 ลำดบัเหตกุารณของโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
ลุมน้ำยอยคลองกัดตะนาวใหญตอนลาง
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ในป พ.ศ. 2560 กรมชลประทานไดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาลุมน้ำแบบประชารัฐ โดย
พืน้ทีล่มุน้ำยอยคลองกดัตะนาวใหญตอนลางเปนสวนหนึง่ของพืน้ทีโ่ครงการนำรองการขบัเคลือ่นโครงการ
ไดใชแนวคดิของกระบวนการการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในรปูแบบประชารฐั (ธนัภทัร, 2560) มาเปน
ปจจัยหลักในดำเนินงาน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแตการใหประชาชนในพื้นที่เขามารับทราบแนวทางในการ
ดำเนินโครงการ จากนั้นไดทำการคัดเลือกตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ใหเขามาเปนคณะทำงานใน
โครงการเพือ่รวมกนัขบัเคลือ่นโครงการตัง้แตเริม่ตน ทัง้นี ้ผอูำนวยการโครงการชลประทานสระแกวและ
เจาหนาท่ีโครงการชลประทานสระแกวไดเขามาทำหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งในโครงการและเขารวมกจิกรรมการ
มสีวนรวมกบัภาคประชาชนในพืน้ทีอ่ยางตอเนือ่งตามขัน้ตอนตาง ๆ ในแผนพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
อาทิ กิจกรรมการทำประวัติศาสตรชุมชนและแผนที่ทำมือเพื่อจัดทำบริบทของพื้นที่และคนหาสาเหตุ
ปญหาเรือ่งน้ำ กจิกรรมการลงพืน้ทีส่ำรวจศกัยภาพของแหลงน้ำและโครงสรางพืน้ฐานเดมิทีม่อียใูนพืน้ที่
กจิกรรมสำรวจความตองการใชน้ำและจดัทำแผนพฒันาลมุน้ำ ดงัแสดงตวัอยางในรปูที ่ 5 จากนัน้เมือ่
แผนพฒันาแหลงน้ำในพืน้ทีไ่ดรบัการนำเสนอ ตรวจสอบขอมลูและไดรบัการยอมรบัจากประชาชนในพืน้ที่
แลว จงึไดเสนอแผนฯ ผานองคการบรหิารสวนตำบลทงุมหาเจรญิ ไปยงัโครงการชลประทานสระแกว
แลวเสนอของบประมาณตอผูวาราชการจังหวัดสระแกว จนไดรับงบประมาณในการซอมแซมและปรับ
ปรงุแหลงน้ำในป 2562

รปูที ่5 ตวัอยางกจิกรรมการสรางการสวนรวม (a) การคดัเลอืกตวัแทน
(b) การทำขอมลูประวตัศิาสตรชมุชน (c) การวางแผนกอนการลงพืน้ทีแ่ละ (d) การลงพืน้ทีส่ำรวจแหลงน้ำ
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5.2 การวเิคราะหผมูสีวนไดเสยี (stakeholder analysis)
จากการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาแหลงน้ำโดยเปรยีบเทยีบบทบาทอำนาจและ

ความสนใจของผมูสีวนไดเสยีแบงเปนสองชวงเวลา ไดแก ชวงกอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ใน
ป พ.ศ.2535-2559 และชวงทีไ่ดมกีารดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในป พ.ศ.2560-2562
ดงัแสดงในตารางที ่1 และตารางที ่2 ตามลำดบั พบวา ชวงกอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
การดำเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ำมีเพียงเจาหนาที่โครงการชลประทานที่เขามามีบทบาทในการจัดตั้ง
กลมุผใูชน้ำซึง่เปนบทบาทตามภารกจิหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย โดยมอบหมายใหผใูหญบานและกรรมการ
หมูบานเปนคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้ำ มีอำนาจในการควบคุมและดูแลการสงน้ำชลประทาน
ตามรอบเวรการสงน้ำใหแกกลุมผูใชน้ำ (เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน) ในขณะที่เกษตรกรนอกพื้นที่
รบัประโยชนจากอางเกบ็น้ำและประชาชนนอกภาคเกษตรไมมบีทบาทหรอืมสีวนรวมในโครงการมากนกั
เมือ่ทำการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีดวยเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจ (รปูที ่6a) พบวา ผใูหญบาน
และกรรมการหมูบานเปนกลุมท่ีมีบทบาทอำนาจสูงแตมีความสนใจในโครงการต่ำ (Context Setters)
ในขณะทีก่ลมุผใูชน้ำเปนกลมุทีม่บีทบาทอำนาจต่ำแตมคีวามสนใจในโครงการสงู (Subjects) จงึทำใหการ
กำกบัดแูลควบคมุการใชน้ำใหเปนไปตามกตกิาไมประสบความสำเรจ็และขาดการบำรงุรกัษาระบบสงน้ำ
เนือ่งจากกลมุผใูชน้ำไมมอีำนาจในการตดัสนิใจตอโครงการสวนผทูีไ่ดรบัมอบหมายมอีำนาจในการจดัการ
แตไมใหความสำคญัตอโครงการ

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหบทบาทอำนาจและความสนใจของผูมีสวนไดเสีย
กอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ.2535-2559
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ตอมาเมือ่มีการดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั การวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีพบวาบางกลมุ
ไดเปลีย่นตำแหนงในเมตรกิซ ดงัแสดงในรปูที ่ 6b ไดแก ผใูหญบานและกรรมการหมบูานซึง่เดมิอยใูน
กลมุ Context Setters ไดเปลีย่นมาอยใูนตำแหนง Players (ปจจบุนัตำแหนงกรรมการหมบูานเปลีย่น
เปนตำแหนงผชูวยผใูหญบาน) โดยมบีทบาทคอืเปนสวนหนึง่ของคณะทำงานในโครงการและมคีวามสนใจ
ในโครงการเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้ผใูหญบานมแีรงจงูใจสำคญัคอืเรือ่งความนยิมจากประชาชนในพืน้ที ่ประกอบ
กบัการเขารวมกจิกรรมการมสีวนรวมอยางตอเนือ่งทำใหผใูหญบานและผชูวยผใูหญบานสามารถจงูใจให
ลูกบานเขามารวมทำกิจกรรมดวย รวมทั้งสามารถสรางความตระหนักรูและความเปนเจาของโครงการ
ในฐานะหุนสวนของการพัฒนา

นอกจากนี ้เกษตรกรนอกพืน้ทีร่บัผลประโยชนจากอางเกบ็น้ำจากเดมิซึง่อยใูนกลมุ Crowd ซึง่ไมมคีวาม
สนใจตอโครงการเนือ่งจากไมไดรบัน้ำจากอางเกบ็น้ำจงึมองวาไมไดรบัผลประโยชนแตอยางใด อยางไร
ก็ตาม เมื่อมีการชักชวนกลุมเกษตรกรนอกพื้นที่รับผลประโยชนใหเขามารวมกิจกรรมการมีสวนรวมใน
โครงการ พบวา สามารถเปลีย่นระดบัความสนใจมาอยใูนกลมุ Subjects เนือ่งจากไดรบัทราบขอมลูวา
ขอบเขตการพฒันาของโครงการจะครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ลมุน้ำโดยจะมกีจิกรรมการพฒันาแหลงน้ำทัง้ในสวน
ของพืน้ทีร่บัน้ำจากอางโดยตรงและนอกพืน้ทีส่งน้ำดวย รวมถงึเกษตรกรนอกพืน้ทีร่บัผลประโยชนบางสวน
ทีม่อีาชีพรบัจางเปนอาชพีเสรมิ มโีอกาสจะไดรบัประโยชนเพิม่เตมิจากรายไดทางออมทีเ่กดิขึน้ในชวงที่
มโีครงการพฒันาแหลงน้ำในพืน้ที่

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหบทบาทอำนาจและความสนใจของผูมีสวนไดเสีย
หลงัมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ. 2560-2562
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สำหรบัผมูสีวนไดเสยีทีเ่ขามามสีวนเกีย่วของในโครงการเพิม่เตมิภายหลงัจากมโีครงการพฒันาลมุ
น้ำแบบประชารฐั ไดแก ผอูำนวยการโครงการชลประทาน องคการบรหิารสวนตำบล และเจาอาวาส
ซึง่จากการวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีสามารถจดักลมุในเมตรกิซไดดงัแสดงในรปูที ่6b โดยมกีลยทุธในการ
จดัการผมูสีวนไดเสยีดงัตอไปนี้

1. ผอูำนวยการโครงการชลประทาน ใชกลยทุธ Key Players เนือ่งจากเปนผทูีม่คีวามรคูวาม
เชี่ยวชาญในงานชลประทานและงานพัฒนาแหลงน้ำอีกทั้งยังมีอำนาจสั่งการใหเจาหนาที่โครงการ
ชลประทานมารวมดำเนนิกจิกรรมของโครงการตามภารกจิและมอีำนาจในการเซน็อนมุตัแิผนงานพฒันา
แหลงน้ำของโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนตอไปจึงใหเขามามีบทบาทสำคัญในการดำเนิน
โครงการตั้งแตแรกโดยใหเปนผูนำในกิจกรรมการสรางการมีสวนรวม

2. องคการบรหิารสวนตำบล ใชกลยทุธ Keep Satisfied เนือ่งจากเปนองคกรหลกัทีม่หีนาทีด่แูล
พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้ในและนอกเขตชลประทาน มอีำนาจในการเซน็อนมุตัแิผนงานโครงการ เสนอของบ
ประมาณในการปรบัปรงุหรอืพฒันาแหลงน้ำรวมทัง้จะตองดแูลบำรงุรกัษาอาคารชลประทานและระบบ
สงน้ำในอนาคต จงึมกีารชีแ้จงขาวสารและผลการดำเนนิโครงการใหรบัทราบอยางสม่ำเสมอ

3. เจาอาวาส ใชกลยทุธ Keep Informed เนือ่งจากเปนบคุคลสำคญัทีค่นในชมุชนใหความเคารพ
นับถือ โดยเจาอาวาสมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา รวมทั้งสามารถโนมนาวให
ชาวบานเขามามกีารมสีวนรวมในโครงการได จงึไดนมินตเจาอาวาสใหเขามามสีวนรวมในกจิกรรมของ
โครงการอยางสม่ำเสมอ

รปูที ่6 แผนผงัเมตรกิซบทบาทอำนาจ-ความสนใจในการจดักลมุผมูสีวนไดเสยี
(a) กอนมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ.2535-2559 และ

(b) หลงัมโีครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั ในชวงป พ.ศ.2560-2562
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5.3 การถอดบทเรยีน (lesson learned) การดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั
ปจจยัแหงความสำเรจ็ในการดำเนนิโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัคอืการสรางการมสีวนรวม

ของประชาชนใหเกดิความตระหนกัรใูนปญหาดานน้ำในพืน้ทีด่วยตนเองไปจนถงึเกดิความเปนเจาของใน
การพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ผทูีจ่ะเขามามีบทบาทในขัน้ตอนการสรางการมสีวนรวมของประชาชนจะตอง
มทีศันะคตแิละบคุลกิแบบวทิยากรกระบวนการ (facilitator) สามารถทำใหผเูขารวมเกดิการแลกเปลีย่น
ประสบการณ หรือปญหารวมทัง้แนวทางแกไข กระตนุใหผเูขารวมรบัฟงซึง่กนัและกนั ตัง้ประเดน็ใหผู
เขารวมสามารถคดิเปนระบบ แลกเปลีย่นประสบการณจนเขาใจปญหาอยางแทจรงิ รวมกนัวางแผน และ
ดำเนนิงานตามแผนบนพืน้ฐานประโยชนรวมกนั ฟงเปนจบัประเดน็ถามใหคดิตอ ไมชีน้ำ สามารถเชือ่ม
โยงทกุมติไิปสเูปาหมาย มคีวามตอเนือ่งในการดำเนนิกจิกรรมเพือ่สรางความสนทิสนม ความใกลชดิ ความ
ไววางใจ ความพยายามใหบรรลถุงึเปาหมาย (สำนกัสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน, 2557)

โครงสรางการดำเนนิกจิกรรมเรือ่งน้ำทีผ่านมาเปนการดำเนนิการโดยภาครฐัเพยีงสวนเดยีวแลว
ใหสวนทองถิน่เปนผปูฏบิตัติาม หลงัจากดำเนนิการโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐั พบวา ทกุภาค
สวนเขามามบีทบาทเสมอืนอยใูนระนาบเดยีวกนั เปนทมีงานเดยีวกนั เปลีย่นบทบาทความสมัพนัธจาก
เจานาย-ลูกนอง มาเปนผูรวมงาน ทั้งนี้ ผูอำนวยการโครงการชลประทานและเจาหนาที่โครงการ
ชลประทานจะตองทำหนาท่ีทัง้เปนผเูสรมิสรางความตระหนกัรเูรือ่งปญหาเรือ่งน้ำในพืน้ทีผ่านการดำเนนิ
กจิกรรมตางๆ อาทิ กจิกรรมกลมุสมัพนัธ การสำรวจประวตัศิาสตรชมุชนการเขยีนแผนทีท่ำมอื การลง
พื้นที่ตรวจสอบปญหาแหลงน้ำ และการสรางการรับรูถึงความเปนเจาของโครงการดวยการกระตุน
ใหประชาชนเขามามบีทบาทคนหาปญหาสาเหตแุละการแกปญหาดวยตนเอง จะเหน็วาขัน้ตอนดงักลาว
ตองอาศยัระยะเวลาในการดำเนนิกจิกรรมทีค่อนขางยาวนานและตอเนือ่ง รวมท้ังยงัตองอาศยัทศันคติ
ท่ีดีและเห็นความสำคัญของการสรางการมีสวนรวม จึงจะสงผลใหโครงการประสบความสำเร็จและ
เกดิความยัง่ยนื

6. สรปุผลการวจิยัและขอเสนอแนะ
การจดัหมวดหมขูองผมูสีวนไดเสยีในโครงการพฒันาลมุน้ำแบบประชารฐัลมุน้ำยอยคลองกดัตะนาว

ใหญตอนลาง แบงออกไดเปน 4 กลมุ โดยแตละกลมุเกดิการเปลีย่นแปลงตำแหนงของผมูสีวนไดเสยีที่
แตกตางกนัตามชวงเวลา ผลจากการเพิม่ผมูสีวนไดเสยีของกลมุ Players สงใหผมูสีวนไดเสยีในกลมุ Crowd
บางสวนยายมาเปนกลมุ Subject เนือ่งจากกลมุ Players สามารถโนมนาวและชกัจงูใหทกุกลมุเขามามี
สวนรวมในฐานะหนุสวนในการพฒันาโครงการจากผลการวจิยันีส้ามารถนำไปประยกุตใชกบังานกอสราง
หรอืงานพฒันาแหลงน้ำอืน่ ๆ  โดยควรมขีัน้ตอนการสรางการมสีวนรวมเขาไปในแผนงานกอนดำเนนิการ
และวเิคราะหผมูสีวนไดเสยีเพือ่ใหทราบวาใครคอื Players เพือ่ดงึเขามามสีวนรวมอยางใกลชดิต้ังแตเริม่
โครงการจึงจะทำใหการขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จและเปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
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