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ABSTRACT

 This  research  aimed  to  study  in  the  Chomthong  Project,  Vientiane:  1)  the  state  of  
the  socio-economic  and  water  resource  with  regard  to  users  of  irrigated  water;  2)  the  role  
and  factors  of  water  users  that  affected  the  management  of  irrigation  water  users;  and  3)  
suggestions  to  develop  the  role  of  irrigated  water.  The  population  consisted  of  161  irrigation  
water  users  in  the  Chomthong  Project.  A  questionnaire  was  applied  as  a  tool  to  collect  data  
which  were  then  processed  by  a  computer  program.  Analytical  statistics  that  were  used  in  
this  research  were  percentage,  arithmetic  mean,  standard  deviation,  t-test,  F-test  and  Scheffe’s  
paired-test  with  the  statistical  level  of  significance  set  at  0.05.
 The results of the study showed that most of the respondents were male, aged between  
40  and  49  years,  who  had  completed  secondary  education  and  were  the  head  of  the  family  
with  5-6  family  members.  Their  social  status  was  a  member  of  community  and  they  had  
lived  in  the  community  since  they  were  born  but  there  was  a  tendency  to  move  out  of  the  
community  in  order  to  cover  their  housing  expenses.  Most  of  them  owned  less  than  1  
hectare  of  land,  with  agriculture  as  the  main  career  and  plantations  as  a  minor  career  and  the  
average  family  income  was  between  5,000  and  6,000  baht  per  month  or  more  than  16,000  
baht  per  year.  The  role  of  the  water  user  on  water  irrigation  management  was  considered  to  
be  overall  at  the  moderate  level.  Other  aspects  rated  from  the  highest  to  lowest  level  were:  
maintenance,  support  from  an  irrigation  officer,  irrigation  water  management  and  administration  
among  water  users.
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 From  the  hypothesis  testing,  it  was  found  that  the  factors  that  affected  irrigated  water  
management  by  the  water  users  in  the  Chomthong  Project,  Vientiane  were:  the  main  career,  
the  family’s  income  per  year,  participation  in  water  use  planning,  water  use  planning,  water  
use  planning  at  agricultural  area  meetings,  sufficiency  of  water  for  the  agricultural  area,  par-
ticipation  in  water  distribution  planning,  using  water  cycle  setting  and  the  condition  of  ditches  
and  irrigation  constructions  in  the  agricultural  area.

Keywords: role of water user, irrigated water, management, Vientiane, Laos.

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�า้ของกลุ่ม

ผู้ใช้น�้าชลประทานรวมท้ังบทบาทของกลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทานและปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการน�้าในโครงการ

ชลประทานจอมทอง  นครหลวงเวียงจันทน์  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยคือ  กลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทานในเขตโครงการจอมทอง  จ�านวน  161  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  จ�านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติ  t-test  

สถิติ  F-test  และวิเคราะห์รายคู่โดยใช้สถิติ  Scheffe  ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

 กลุ่มผู้ใช้น�้าที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง  40 - 49  ปี  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  

มีต�าแหน่งทางสังคมในชุมชนเป็นลูกบ้าน  มีสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง  5 - 6  คน  อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เกิด  

ถือครองที่ดินน้อยกว่า  1  เฮกแตร์  อาชีพหลักเกษตรกร  อาชีพรองคือ  ท�าการปลูกพืชต่างๆ  รายได้รวมของครอบครัว

ต่อปีมากกว่า  16,000  บาทขึ้นไป  ส�าหรับบทบาทการจัดการน�้าชลประทานของกลุ่มผู้ใช้น�้าในการบริหารจัดการ

ชลประทาน  พบว่า  กลุ่มผู้ใช้น�้ามีความคิดเห็นต่อภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย  คือ  

ด้านการดูแลและบ�ารุงรักษา  ด้านการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  ด้านการจัดการน�้าชลประทาน  และด้าน

การบริหารงานในกลุ่มผู้ใช้น�า้  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการน�า้ของกลุม่ผูใ้ช้น�า้ในโครงการชลประทาน

จอมทอง  นครหลวงเวียงจันทน์ได้แก่  อาชีพหลัก  รายได้ของครอบครัวต่อปี  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้

น�้าจากพื้นที่  การจัดการท�าแผนในการใช้น�า้  การประชุมเพื่อวางแผนการใช้น�้าสู่พื้นที่การเกษตร  ความเพียงพอของ

ปริมาณน�้าใช้ต่อพื้นที่การเกษตร  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการกระจายน�้า  (จัดสรรน�้า)  การจัดรอบเวรการรับน�้า  

และสภาพคูส่งน�า้และอาคารชลประทานในเขตพื้นที่เพาะปลูก

ค�าส�าคัญ:  บทบาทของกลุ่มผู้ใช้น�า้ น�้าชลประทาน การบริหารจัดการ เวียงจันทน์ ลาว

ค�าน�า

 น�า้กบัการด�ารงชพีของมนษุย์ มคีวามเชือ่มโยง

และสมัพนัธ์กนั จงึต้องมกีารบรหิารจดัการแบบองค์รวม  

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งการพิจารณาว่า

น�้าเป็นสินค้าเศรษฐกิจ (Anon, 2000) และในการพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตร  รฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว  จึงด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้า  โดยเน้น

ด้านการชลประทานเป็นหลัก  เพราะมีประชากรท่ี

ประกอบอาชพีเกษตรกรถงึร้อยละ 78.6 (บนุมาก, 2548)  

ด้วยเหตุนี้  กรมชลประทาน  กระทรวงกสิกรรมและ

ป่าไม้  ได้ท�าการจัดสรรหาแหล่งน�้าการดูแลรักษาและ

พฒันาแหล่งน�า้ (ค�าพระจนัทร์, 2549) เพือ่การชลประทาน

ที่มีประสิทธิภาพและการบริหารให้กลุ่มผู้ใช้น�้าและ
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  (นิรนาม,  2549)  และ

ด�าเนินการให้มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้

ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�า้ชลประทาน

 โครงการชลประทานจอมทอง  นครหลวง

เวียงจันทน์  ตั้งอยู่อ�าเภอหาดชายฟองโครงการมีพื้นที่  

2,732ไร่  ระบบหวังานใช้เครือ่งสบูน�า้  (ป๊ัม)  แบบเรือแพ

ขนาด  75  กิโลวัตต์  ต่อชั่วโมงสูบน�้าจากแม่น�้าโขง

แล้วส่งผ่าน  ระบบคลองชลประทานมีความยาวของ

คลองเหมืองสายหลักยาว  610  เมตร  สายสองยาว  

5,725  เมตร  และสายสามยาว  3,911  เมตร  และมีการ

จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น�้าขึ้น  เพื่อท�าหน้าที่บริหารการใช้น�้า

ในเขตพื้นที่รับน�า้ของตน  แต่ในการบริหารการจัดการ

น�้าโดยกลุ่มเองนั้น  มีปัญหาในด้านการจัดการน�า้  คือ  

แผนการรับน�้าไม่ไปตามที่ประชุมตกลงกันไว้  กลุ่มยัง

ไม่ท�าหน้าทีด่แูลและบ�ารงุรกัษาและไม่ทราบถงึบทบาท

หน้าที่ของตนเอง การบริหารงาน ขาดทุนในการ

หมุนเวียน  ขาดการให้ความร่วมมือ  และประสานงาน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่  และขาดค�าแนะน�าจากนักวิชาการ  

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาการบริหารงานของกลุ่มผู้ใช้น�้า

ชลประทานในโครงการส่งน�้าโดยพิศาล  (2542)  พบว่า  

การบรหิารงานของกลุ่มเป็นแบบอย่างทีไ่ม่เป็นทางการ

และไม่เป็นไปตามการบริหารที่กรมชลประทานระบุไว้

เนื่องจากเกษตรผู้ใช้น�้ายังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียว

กบัทกัษะการบรหิารงานของกลุม่ ขณะทีอ่ดศิกัดิ ์(2549)  

พบว่า  กลุ่มบางส่วนยังมีความคิดว่า  รัฐเป็นผู้ลงทุน

สร้างโครงการสูบน�า้ด้วยไฟฟ้าให้  จึงต้องมีมาตรการ

ในการบ�ารุงรักษาให้ด้วย  ซึ่งเป็นเหตุท�าให้เกิดปัญหา

ตามมา  ดงันัน้แม้ว่าโครงการชลประทานมปีระสทิธภิาพ

เพียงใด  ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน�า้ในการเพาะปลูกของกลุ่มได้  ถ้าตราบใดที่ยัง

ไม่มกีารบรหิารการจดัสรรน�า้ให้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อที่จะได้น�าผลการศึกษา

มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน�า้และหน่วยงาน

ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และในพื้นที่อื่นต่อไป  ขอบเขตการ

ศึกษาครั้งนี้คือโครงการชลประทานจอมทอง นครหลวง

เวยีงจนัทน์ ประกอบด้วย 5 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านจอมทอง  

บ้านเจียมปาง  บ้านป่าฝาง  บ้านสว่าง  และบ้านฮอม  

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้  1)  เพื่อ

ศกึษาสภาพเศรษฐกจิ สงัคม ของกลุม่ผูใ้ช้น�า้ชลประทาน

ในโครงการชลประทานจอมทอง นครหลวงเวยีงจนัทน์  

2)  เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทานและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการน�้าของกลุ่มผู้ใช้น�้าใน

โครงการชลประทานจอมทอง  นครหลวงเวียงจันทน์  

และ  3)  เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของ

กลุ่มผูใ้ช้น�า้ชลประทานในโครงการชลประทานจอมทอง  

นครหลวงเวียงจันทน์  

 ผู้วิจัยได้น�าแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่

เกีย่วข้องมาเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั  โดยแบ่งเป็น  

5 หวัข้อดงันี ้1) แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท  

2)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน  3)  กลุ่ม

ผู้ใช้น�า้ชลประทาน  4)  ทรัพยากรน�้า  และ  5)  ลักษณะ

พื้นที่ศึกษา

 กรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังนี้  ตัวแปรอิสระ  

ได้แก่  1)  ปัจจัยด้านบุคคล  เศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่  

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต�าแหน่งทางสังคมในชุมชน  

อาชพีหลกั  อาชพีรอง  รายได้ของครอบครวัต่อปี  หนีส้นิ  

และการออมเงิน  และ  2)  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่  ที่ตั้ง

ของแปลงเพาะปลูก  การได้รับประโยชน์จากโครงการ

ชลประทาน  การจัดสรรน�้าในคูส่งน�้า  สภาพการรับน�้า

ชลประทานส�าหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง  การมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการใช้น�้าจากพื้นที่  การจัดท�าแผนใน

การใช้น�้า  การประชุมเพื่อวางแผนการใช้น�้าสู่พื้นที่การ

เกษตร ความเพยีงพอของปรมิาณน�า้ใช้ต่อพืน้ทีก่ารเกษตร  

การได้รับข่าวสารในด้านการบริหารจัดการใช้น�้าของ

ชุมชน  การมีส่วนร่วมในการวางแผนการกระจายน�้า  

(จัดสรรน�้า)  การจัดรอบเวรการรับน�้า  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง  การประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�า้  สภาพคูส่งน�้า

และอาคารชลประทานในเขตพืน้ทีเ่พาะปลกู และปัญหา

ของการใช้น�้าชลประทาน  ส่วนตัวแปรตาม  ได้แก่  

บทบาทการจัดการน�้าของกลุ่มผู้ใช้น�้า  ประกอบด้วย  
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ด้านการจัดการน�้าชลประทาน  ด้านการดูแลและบ�ารุง

รักษา  ด้านการบริหารงานในกลุ่มผู้ใช้น�้า  และด้านการ

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน

อุปกรณ์และวิธีการ

 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มผู้ใช้น�้า  5  หมู่บ้าน  

จ�านวน  271  ครัวเรือนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน  หรือ

ตัวแทนของหัวหน้าครัวเรือน  หาขนาดตัวอย่าง  โดยใช้

วิธีการเปิดตารางส�าเร็จของ  Krejcie  and  Morgan  

(1970)  ได้กลุม่ตวัอย่างประชากร  161  ครวัเรอืน  และใช้

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบกระจายตามสัดส่วนของ  

สบุงกช (2526) น�ามาหาการกระจายของจ�านวนครวัเรือนตัว

อย่างในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ทุกบ้านมีโอกาสในการ

ตอบค�าถาม  โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษา

ทฤษฏีแนวความคดิต่างๆ  ตลอดจนงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง  

และทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ใช้น�้าที่ใกล้เคียง  

โดยวธิขีอง  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  เกบ็ข้อมลู

ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน  พ.ศ.  2553  ด�าเนินการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาประมวลผล

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้  ค่าความถี่  

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  อธิบายข้อมูล

ต่างๆ  และวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ทางสถิติของ

ตัวแปรในการวิจัย  ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  

โดยใช้  t-test  และ  F-test  แบบทางเดียว  (One  way  -  

ANOVA)  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปแล้วน�ามาสรุป

เป็นผลการทดลอง

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้น�า้

 กลุ ่มเกษตรกรท่ีให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้า

ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ  91.30  และ  

เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  8.70  มีอายุระหว่าง  40 - 

49  ปี  คิดเป็นร้อยละ  41.60  รองลงมา  มีอายุระหว่าง  

50 - 59  ปี  คิดเป็นร้อยละ  26.70  จบการศึกษาระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ  50.90  รองลงมา  จบการ

ศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  42.90  เป็น

หัวหน้าครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.80 และเป็นสมาชิก

ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.20 มีต�าแหน่งทางสังคม

ในชุมชนเป็นลูกบ้าน  คิดเป็นร้อยละ  55.90  มีสมาชิก

ในครัวเรือนระหว่าง  5 - 6  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.70  

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันและช่วยกัน

ท�านา  การประกอบอาชีพทางการเกษตรและอยูก่นัเป็น

ลักษณะครอบครัว  พ่อ  แม่  ลูก  อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

ตั้งแต่เกิด  คิดเป็นร้อยละ  69.50  รองลงมา  อาศัยอยู่

ในหมู่บ้านมากกว่า 10 และไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ  

28.00  และ  2.50  ตามล�าดบั  ส่วนใหญ่คดิจะย้ายออกนอก

ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  89.40  โดยให้เหตุผลที่ย้ายออก

นอกชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 88.90  

ส่วนใหญ่ลักษณะการถือครองพื้นที่คือมีโฉนด  คิด

เป็นร้อยละ  93.20  และไม่มีเอกสารใดๆ  คิดเป็นร้อยละ  

6.80  ถือครองที่ดินน้อยกว่า  1  เฮกแตร์  คิดเป็นร้อยละ  

57.80  มีอาชีพหลักเกษตรกรคิดเป็น  ร้อยละ  96.9  

อาชีพรองคือ  ท�าการปลูกพืชต่างๆ  คิดเป็น  ร้อยละ  

64.40 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 

6,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  50.9  

สภาพการณ์การส่งน�้าชลประทาน

 ที่ตั้งของแปลงเพาะปลูกอยู่บริเวณใกล้กลาง

คูส่งน�้า  คิดเป็นร้อยละ  43.50  ได้รับประโยชน์คิดเป็น

ร้อยละ  90.10  และไม่ได้รับประโยชน์  คิดเป็นร้อยละ  

9.90  กลุม่ผูใ้ช้น�า้ทีศ่กึษาเหน็ว่าการจดัสรรน�า้ในคสู่งน�า้

ยงัไม่ยตุธิรรม  คดิเป็นร้อยละ  66.50  ให้เหตผุลว่า  การจดั

ล�าดบัการรบัน�า้ตามรอบเวรไม่ยตุธิรรม  รองลงมา  มกีาร

ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งน�้าระหว่างเกษตรกร  ต้นคูส่งน�้า

ได้รับน�้ามากปลายคูส่งน�า้ไม่ได้รับน�้า  มีการลักลอบ

เปิด - ปิดน�า้  การจัดแบ่งชั่วโมงการรับน�้าในแปลงไม่
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ยุติธรรม  และไม่ได้รับน�า้ตามค�าขอ  สภาพการรับน�้า

ชลประทานส�าหรับการปลกูพชืฤดแูลง้ยังไม่เพียงพอ

คดิเป็นร้อยละ 70.80 เหตผุลสภาพการรบัน�า้ชลประทาน

ส�าหรับการปลูกพืชฤดูแล้งที่ไม่เพียงพอว่า  เกษตรกร

ต่างเปิดรับน�้าพร้อมกันในคูส่งน�้า  รองลงมา  จัดเป็น

เวรโดยส่งน�้าให้ต้นคูส่งน�้าก่อน  จัดเป็นรอบเวรโดย

ส่งน�า้ให้ท้ายคสู่งน�า้ก่อน  การมส่ีวนร่วมในการวางแผน

ในการใช้น�้าจากพื้นที่  พบว่า  กลุ่มผู้ใช้น�้าที่ศึกษาเห็น

ว่าผู้น�ามีส่วนร่วมในการวางแผนคิดเป็นร้อยละ  36.00  

การจัดท�าแผนในการใช้น�้าของหมู่บ้านหรือชุมชน  

พบว่า  มีการจัดท�าและประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน  

คิดเป็นร้อยละ  54.00  เคยมีการประชุม  และเคยเข้าร่วม

บางครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  66.50  มีการวางแผนส�ารอง

หรือแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับน�้า  คิดเป็น

ร้อยละ  36.60  ส่วนใหญ่มีปริมาณน�้าใช้เพียงพอต่อ

ความต้องการ  คิดเป็นร้อยละ  70.8  หน่วยงานที่มีส่วน

ให้การบรกิารจดัการน�า้ได้เป็นอย่างดแีละมปีระสทิธิภาพ  

คดิเป็นร้อยละ  26.30  วธิกีารในการใช้น�า้เข้าไปยงัพืน้ที่

การเกษตรโดยต่อท่อจากสายส่งน�้า  คิดเป็นร้อยละ  

64.60 ส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องใช้น�า้ในช่วงเดอืนมกราคม - 

มีนาคม  คิดเป็นร้อยละ  75.80  

การบ�ารุงรักษาและการใช้น�า้ชลประทาน

 กลุ่มผูใ้ช้น�า้มีส่วนร่วมในการจดัสรรน�า้ คดิเป็น

ร้อยละ  85.70  การปฏิบัติตามข้อตกลงและการท�าตาม

ระเบียบการใช้น�้า  พบว่า  ส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม  คิดเป็น

ร้อยละ 96.90 การประชมุเพือ่เตรยีมวางแผนการปลกูพชื

ในฤดูฝนและฤดูแล้ง  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการประชุม

คิดเป็นร้อยละ 96.30 สภาพคสู่งน�า้และอาคารชลประทาน

มีสภาพช�ารุดเสียหายบางส่วนต้องซ่อมแซม  คิดเป็น

ร้อยละ  44.10  มีการขุดลอก  คิดเป็นร้อยละ  99.40  

โดยมีการขุดลอก  1  ครั้งต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  64.00  

ความขัดแย้งกันเกี่ยวกับการรับน�้าในคูส่งน�้า  พบว่า  

มคีวามขดัแย้งกนัคดิเป็นร้อยละ  67.70  ระบบหมนุเวยีน

น�้าในการจัดส่งน�้าระหว่าง  3 - 5  วัน  ต่อสายคิดเป็น

ร้อยละ  50.90  มีปัญหาในการใช้น�้าชลประทานคิดเป็น

ร้อยละ  57.10  ส�าหรับปัญหาของการใช้น�้าชลประทาน  

คือ  ได้รับน�้าไม่ตรงเวลา  คิดเป็นร้อยละ  18.20

บทบาทการจัดการน�้าชลประทานของกลุ่มผู้ใช้

น�า้ในการบริหารจัดการชลประทาน

 บทบาทการจัดการน�้าชลประทานแบ่งออก

เป็น  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการจัดการน�า้ชลประทาน  

ด้านการดูแลและบ�ารุงรักษา  ด้านการบริหารงานใน

กลุ่มผู้ใช้น�้า  และด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ชลประทาน  พบว่า  บทบาทการจัดการน�้าชลประทาน

ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง  (    = 3.23)  เมื่อ

จ�าแนกเป็นรายด้าน  พบว่า  บทบาทด้านการดูแลและ

บ�ารุงรักษา  และบทบาทด้านการให้ความร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่ชลประทานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  

3.30  จัดอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาเป็นบทบาท

ด้านการจัดการน�้าชลประทาน  (   = 3.26)  จัดอยู่ใน

ระดับปานกลาง  และมีบทบาทด้านการบริหารงานใน

กลุ่มผู้ใช้น�้าน้อยที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.14  จัดอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่ผูใ้ช้น�า้ทกุคนเหน็ว่า  

บทบาทในการบริหารจัดการน�้าชลประทานสมาชิก

ยังให้ความส�าคัญในระดับปานกลางและยังให้ความ

ร่วมมือในการบริหารจัดการค่อนข้างน้อยซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ  วิเชียร  (2550)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้าชลประทานต่อโครงการ

อ่างเก็บน�้าห้วยบังพวน  อ�าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  

ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการจัดส่งน�้าการมีส่วนร่วมโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง  ดังแสดงใน  Table  1

การทดสอบสมมติฐาน  

 การทดสอบสมมติฐาน  พบว่ามี  8  ปัจจัยที่มี

ต่อการบริหารจัดการน�้าของกลุ่มผู้ใช้น�้าในโครงการ

ชลประทานจอมทอง นครหลวงเวียงจันท์ ได้แก่ 

X

X
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อาชีพหลัก  (เนื่องจากกลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้น�้า  จึงค่อนข้างจะมีความ

คดิเหน็และให้ความส�าคญัต่อบทบาทการบรหิารจดัการ

น�้าชลประทานมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ)  รายได้ของ

ครอบครัวต่อปี  (ผู้ที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีที่ค่อน

ข้างน้อยย่อมให้ความส�าคัญต่อบทบาทการบริหาร

จัดการน�้าชลประทานมากกว่าผู้มีรายได้มากกว่า  อีกทั้ง

พวกมรีายได้น้อยย่อมมคีวามต้องการใช้น�า้จากโครงการ

ชลประทานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง

และสร้างรายได้ให้กับครอบครวัมากกว่า)  การมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการใช้น�า้จากพืน้ที ่ (กลุม่ผูน้�าและสมาชกิ

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวางแผนในการใช้น�้าจาก

พืน้ทีจ่งึให้ความคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการน�า้ชลประทาน

ในลกัษณะเช่นเดียวกนั)  การจัดการท�าแผนในการใช้น�า้  

(การจัดท�าและประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนทุกคน

ส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการใช้น�้า  

ส่งผลให้ทกุคนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการน�า้

ชลประทานในลักษณะเช่นเดียวกัน)  การประชุมเพื่อ

วางแผนการใช้น�า้สู่พื้นที่การเกษตร  (กลุ่มผู้ใช้น�้าที่มี

การประชุมเพ่ือวางแผนการใช้น�้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร

ย่อมมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการใช้น�้าชลประทาน

ในลักษณะเดียวกัน)  ความเพียงพอของปริมาณน�้าใช้

ต่อพืน้ทีก่ารเกษตร (กลุม่ทีไ่ด้รบัน�า้ใช้ต่อพืน้ทีก่ารเกษตร

ที่เพียงพอและไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น�้า

ในพ้ืนท่ีเกษตรย่อมมีความคิดเห็นเหมือนกัน)  การมี

ส่วนร่วมในการวางแผนการกระจายน�า้  การจัดรอบเวร

การรับน�้า  (กลุ่มผู้ใช้น�้าที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการ  

การจัดรอบเวรการรับน�้าได้รับทราบบทบาทในการ

บริหารจัดการน�้าชลประทาน)  และสภาพคูส่งน�้าและ

อาคารชลประทานในเขตพื้นที่เพาะปลูก  (สภาพใช้งาน

ได้ดีตามปกต ิมีสภาพช�ารุดเสยีหายบางส่วนต้องซ่อมแซม)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารน�้า

ชลประทาน

 กลุ่มผู้ใช้น�้าได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะในการบริหารจัดการน�้าชลประทาน  ดังนี้  

 1. การจัดการน�้าชลประทาน  ท่ีเหมาะสม

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม  จัดแบ่งตารางการใช้น�้า

ให้เหมาะสม  การวางแผนการจัดการใช้น�้าชลประทาน

เพื่อการเกษตรในอนาคตว่า  ควรมีการวางแผนปล่อย

น�้าให้ถูกตามฤดูและกักเก็บน�้าไว้เพื่อใช้ในการเกษตร  

ควรมีการปล่อยน�า้คลองละ  3  วันต่อสาย  

 2. การดูแลและบ�ารุงรักษา  เสนอแนะใน

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ  ของการใช้น�้า

ชลประทานว่า  ควรมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการ

การใช้น�้าและหาข้อตกลงหรือมติจากผู้ใช้น�้า  และให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งที่มีการประชุม  

ควรมีการดูแลรักษาคูคลองส่งน�้าอย่างสม�า่เสมอ  ควรมี

การเปิด-ปิดน�้า  เป็นเวลามีจ�ากัด  

 3. การบริหารงานในกลุ่มผู้ใช้น�้า  ควรด�าเนิน

การจัดการน�้าที่เหมาะสมต้องมีทุกหน่วยงานเข้าร่วม  

และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพร้อมกัน

ใช้น�้าอย่างประหยัดให้มีเหตุมีผลและไม่ฟุ ่มเฟือย  

หน่วยงานรัฐควรให้ความรู้  ชี้แนะ  วางแผนเกี่ยวกับ

การใช้น�้า  

 4. การให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีช่ลประทาน  

Table 1 Role of water users in irrigation management at Chom Thong Irrigation Project.
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ควรจัดให้ผู้ที่มีความรู้มาให้ค�าแนะน�าการบริหารงาน

ของกลุ่ม  ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการน�้ามากกว่านี้

สรุป

 บทบาทของกลุ่มผู้ใช้น�้าในการบริหารจัดการ

โครงการชลประทานจอมทองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

มีอายุระหว่าง  40 - 49  ปี  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยม  

เป็นหัวหน้าครัวเรือน  รายได้ต่อเดือนระหว่าง  5,000 - 

7,000 บาท และมีบทบาทในการบริหารจัดการน�้า

ชลประทาน  อยู่ในระดับปานกลาง  คือ  1)  การดูแล

และบ�ารุงรักษา  มีการแบ่งงานให้สมาชิกกลุ่มท�าการ

บ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน  ระบบส่งน�า้  คูน�้าส่งน�้า  

2)  การให้ความร่วมมอืและการสนบัสนนุของเจ้าหน้าที่

ชลประทานร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อวางแผน

การส่งน�า้  3)  การจัดการน�้าชลประทาน  หัวหน้ากลุ่ม

ควบคุมดูแลการใช้น�้าของสมาชิกกลุ่มให้เป็นไปตาม

แผนการใช้น�้า  มีการแจ้งแผนรอบเวรรับน�้าให้สมาชิก

ทุกคนทราบ  และ  4)  การบริหารงานในกลุ่มผู้ใช้น�้า

ให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  

มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มประจ�าฤดูกาลส่งน�้า
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