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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอทางเลือกและรูปแบบการจัดการน้ําซึ่ง
อาศัยภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้า
สายบุรี กรณีศึกษาฝายทดน้ําของชุมชนกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยอาศัย
การสํารวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุมยอยเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ผลการศึกษาพบวา ชุมชนกาเยาะมาตีมีการบริหารจัดการน้ําผานกระบวนการการมี
สวนรวมของคนในชุมชนมานานกวา 50 ป โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการองคความรูใน
การบริหารจัดการน้ํา ดวยการจัดระบบการลงทุน การกอสราง การจัดสรรผลประโยชน และการ
บํารุงดูแลรักษา ฝายทดน้ําดังกลาวจึงสามารถอํานวยประโยชนใหแกชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
โดยปราศจากความขัดแยงใดๆ ในขณะที่ผลการศึกษาเปรียบเทียบ กรณีการขุดคลองบาเจาะ
เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังในตัวเมืองบาเจาะโดยหนวยงานราชการ ซ่ึงไมไดศึกษาผลกระทบ
หรือสอบถามความคิดเห็นจากชาวบาน ไดสรางความเดือดรอนเสียหาย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ตอชุมชนอยางรุนแรง โดยเฉพาะผูที่ตองอาศัยนํ้าเพื่อการปลูกขาว  
(77.8 เปอรเซ็นต)  

นอกจากนี้ ในการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 300 ครัวเรือน พบวา ประชาชน
ตองการมีสวนรวมในการจัดการน้ําสูงถึง 92 เปอรเซ็นต โดยมากกวาครึ่งหน่ึง (52.7 เปอรเซ็นต) 
เชื่อวาในอนาคตปญหาน้ําจะสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชุมชนอยางแนนอน และเรียกรองให
รัฐเขามามีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการน้ําอยางจริงจัง 
 
คําสําคัญ: การจัดการน้ํา, การมีสวนรวมของชุมชน, ลุมน้ําสายบุรี, ภูมิปญญาทองถิ่น 
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Abstract 
 

 This research is aimed to present the alternative model for water 
management, which is based on local wisdom and operated by community participation 
in Saiburi watershed area. The Gayohmati community’s dam in Bacho District, 
Narathiwat Province, was selected to be a case study. Data collection involved  
a survey, questionnaires, interviews and group discussion.  
 The findings showed that the Gayohmati community has utilized  
a community-led water management method for over 50 years.  Through the integration 
of local wisdom and knowledge in water management, investment system, construction, 
allocation, and maintenance, the Gayohmati community has effectively operated the 
dam for their benefits without any conflict.  On the other hand, a comparative case 
study with the government’s digging project of the Bacho Canal to solve the flood 
problem in downtown Bacho revealed that the project has caused severe economic, 
social and environmental damages to the community, especially to the farmers (77.8%) 
who need the water from the canal for their rice plantation.  This is due to the lack of 
the study of the project drawbacks and of the survey of public opinions about the 
project.   
 According to the study of 300 household samples, 92% expressed the need 
to take part in water management, and more than half of the samples (52.7%) were 
concerned for the future water utilization which, they believed, will lead to the 
community conflict.  In this case, they suggested that the government should take 
action in supporting community involvement in water management.  
 
Keywords: water management, community participation, Saiburi watershed area,  
                local wisdom 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคญัของปญหา 
 

“นํ้า” จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่เสริมสรางขึ้นใหมไดและไมมีวันสูญสิ้น 
(Renewable and indestructible resource หรือ Flow resource) แตดวยปริมาณความตองการ
ใชนํ้าเพื่อกิจกรรมตางๆ ที่เปนอยูในปจจุบันไมวาจะเปนการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาค
ครัวเรือน การใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในภาคการเกษตร หรือการใชนํ้าเพื่อการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหปริมาณน้ําที่มีอยูในปจจุบัน ไมเพียงพอตอความ
ตองการใชประโยชนในดานตางๆ ของมนุษยอีกตอไป ทรัพยากรน้ํากลายเปนสินคาหายาก 
(Scarcity) และมีราคาหรือตนทุนในการไดมา ดังน้ัน นํ้าจึงเปนทรัพยากรที่กําลังกลายเปนชนวน
ปญหาที่อาจนําไปสูความขัดแยงในการแยงชิงและเขาถึงการใชประโยชนจากผูใชนํ้าซึ่งมีจํานวน
และความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในปจจุบัน 

 
ประเทศไทยตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ําทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณและ

ความเหมาะสมของชวงเวลาที่มีใช ซ่ึงนับวันปญหาดังกลาวจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
ทุกป ดังน้ัน รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท จึงประกาศให “นํ้า” เปนวาระ
แหงชาติในป 2550 (กรมทรัพยากรน้ํา, 2550) ทั้งน้ีเพ่ือใหมีการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ซ่ึงจะ
นําไปสูการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําของชาติไดอยางยั่งยืนโดยแทจริง โดยรูปแบบการจัดการ
นํ้าในปจจุบัน มีแนวโนมและทิศทางที่มุงไปสูการจัดการน้ําแบบองครวม คํานึงถึงมิติทาง
นิเวศวิทยาและชุมชนมากขึ้น กลาวคือมีการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ําที่พยายามบูรณาการ
องคความรูในการบริหารจัดการน้ําเปนระบบลุมนํ้า ซ่ึงพบวาปจจุบันประเทศไทยแบงพ้ืนที่การ
บริหารจัดการน้ําออกเปน 25 ลุมนํ้าหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ 

 
ลุมนํ้าสายบุรี ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต อันประกอบดวย 

จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นับเปนภูมินิเวศหนึ่งที่มีความสําคัญ และ
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประชาชนในพื้นที่เปน 
อยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาของรัฐหลายโครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา พบวาสงผลกระทบเชิงลบทั้งโดยทางตรงและ
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ทางออมตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงยังคงมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพิงและพ่ึงพา
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก กอปรกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่ 
ดังนั้น การสรางความเขาใจโดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือชุมชน
ทองถิ่น จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐ ควร
ตระหนักและเรียนรูในการเขาถึงและดึงศักยภาพของชุมชน รวมทั้งองคความรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการตางๆ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ และเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงและลดเงื่อนไขที่
จะนําไปสูการใชความรุนแรงเพื่อการแกไขปญหาการจัดการน้ํา ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม 
หรือประเทศชาติตอไป  

 
ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยูในพ้ืนที่คาบเกี่ยวระหวาง

ลุมนํ้าสายบุรีและลุมนํ้าบางนรา ซ่ึงเปนลุมนํ้ายอยของลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกสวนที่ 4 
(สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16, 2548) เปนพ้ืนที่ที่โดดเดนและนาสนใจเปนอยางยิ่ง ในการ
กําหนดใหเปนพ้ืนที่กรณีศึกษาตัวอยาง การจัดการน้ําโดยภาครัฐ ซ่ึงขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนและสรางผลกระทบจากความรูเทาไมถึงการณของผูรับผิดชอบโครงการตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่อยางรุนแรง เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาตัวอยาง การจัดการ
นํ้าแบบชาวบาน ซ่ึงอาศัยการบูรณาการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการ
นํ้า ดวยการจัดสรางฝายทดน้ําซึ่งมีการใชประโยชนนับตั้งแตสรางเสร็จจนถึงปจจุบันเปนเวลา
กวา 50 ป โดยปราศจากผลกระทบหรือความขัดแยงของคนในชุมชน 

 
ดังน้ัน การศึกษาการจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี 

อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือพิสูจนและสะทอน
ใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการน้ําดวยภูมิปญญาทองถิ่น โดยอาศัย
กระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงสามารถสนองตอบความตองการของคนใน
พ้ืนที่ไดอยางแทจริง และสรางความตระหนักในการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการน้ํา ทั้งน้ีเพ่ือใหโครงการพัฒนาตางๆ บรรลุเปาหมายในการสรางและพัฒนาความเปนอยู
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ซ่ึงจะสามารถชวยลดเงื่อนไขที่อาจเปนสวน
เสริมในเชิงลบตอการพัฒนาและแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่ง  
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วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากแหลงนํ้าของชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริหารจัดการน้ํา 

2. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการน้ําทั้งแบบของรัฐและของชาวบาน 
3. เพ่ือศึกษาสถานการณ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการน้ําโดย

ภาครัฐ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางอันเหมาะสมในการจัดการน้ําอยางยั่งยืนของตําบลกาเยาะมาตี 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ผลของการศึกษาจะเปนเครื่องพิสูจนถึงศักยภาพของชุมชนกาเยาะมาตี ในการ 
บูรณาการและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา และสะทอนใหเห็นถึงความ
จําเปนของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํารวมกับองคกรของรัฐที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการศึกษาและวิจัยเพ่ือรวบรวมองคความรูและ 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ําของชุมชนตางๆ ทั้งในพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรีและ 
ทั่วประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนไปอยางยั่งยืน ลดเง่ือนไขในการสราง
ความขัดแยงจากการใชประโยชนรวมกันของทรัพยากรน้ํา ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และ
ประเทศ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัยกรณีศึกษา: การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่

ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งน้ี มุงศึกษาเพื่อหาทางออกในการแกไข
ปญหาน้ําที่อาจนําไปสูเง่ือนไขความขัดแยงของคนในพื้นที่ในอนาคต โดยเนนการสงเสริมการ 
มีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ผานหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดวยการเชิญตัวแทน
ของชาวบานเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล จัดเก็บขอมูล รวมทั้งวิเคราะหและเสนอแนะ 
ผลการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเปนการสงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในการจัดการ
นํ้ารวมกันของประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืน  
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ภาพประกอบ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 

ขอบเขตดานพื้นที่ 
• ศึกษาเฉพาะพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
• ศึกษาผลกระทบทุกมิติที่เกดิกับชุมชนกาเยาะมาตี ที่มีสาเหตุมาจากการ

บริหารจัดการน้ําโดยรัฐ 
ขอบเขตดานเวลา 
• ธันวาคม 2551 – เมษายน 2552 

การเรียนรู ยอมรับ และ
ปรับใชภูมิปญญา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการน้ําของชุมชน
อยางยั่งยืน 

การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 

ผลกระทบจากการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของรัฐ 

ลดเง่ือนไขความขัดแยง
ในพ้ืนที่โดยสันติวิธี 
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บทที่ 2 
 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
 

สภาพทั่วไปของลุมน้ําสายบุรี1 
 

สภาพทางภมูิศาสตร 
 

ลุมนํ้าสายบุรีเปนหน่ึงในลุมนํ้ายอยทางฝงตะวันออกของภาคใตตอนลางของ
ประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุมนํ้าประมาณ 2,892 ตารางกิโลเมตร ความยาวของแมนํ้า 186 กิโลเมตร 
ปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป 2,840 ลานลูกบาศกเมตร ไหลจากตนน้ําทางดานทิศใตลงสูทะเลอาวไทย
ทางดานทิศเหนือ 

 
ลุมนํ้าสายบุรีมีอาณาเขตตดิตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ   ติดตอกับ อาวไทย 
ทิศใต   ติดตอกับ ประเทศมาเลเชีย 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ลุมนํ้าปตตานี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ลุมนํ้ายอยแมนํ้าบางนรา 
 
ครอบคลุมพ้ืนที่ อําเภอรือเสาะ อําเภอศรีสาคร อําเภอสุคิรีน อําเภอจะแนะ อําเภอ

บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอสายบุรี อําเภอกะพอ อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี และ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรี บริเวณตนน้ําทางทิศใต ติดเทือกเขา 
สันกาลาคีรีติดกับประเทศมาเลเซีย ในเขตอําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
บริเวณตอนกลางของลุมนํ้าจะเปนพ้ืนที่ราบลุมอยูในเขตอําเภอทุงยางแดง อําเภอกะพอ จังหวัด

                                                 
1สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16.  2548.  รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลุมนํ้าสายบุรี ป 

2547.  สงขลา: เทมการพิมพ. 
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ปตตานี และอําเภอรามันจังหวัดยะลา เปนพ้ืนที่ลุมนํ้าขังประกอบดวยระบบพรุและบึงน้ําจืด
จํานวนมาก ทําหนาที่รองรับนํ้าในชวงฤดูฝนสํารองไวหลอเลี้ยงลุมนํ้าในฤดูแลง บริเวณตอน
ปลายลุมนํ้าในเขตอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซ่ึงแมนํ้าสายบุรีไหลออกสูอาวไทยและตอนลาง
จะเปนพ้ืนที่ชายฝง 

 
สภาพภูมิอากาศ 
 

เขตพ้ืนที่ลุมนํ้าสายบุรีแบงเปน 2 ฤดู คือฤดูรอน อยูในระหวางเดือนกุมภาพันธถึง
เดือนเมษายน ฤดูฝนแบงเปน 2 ชวง คือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกไม
มากนัก และระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ฝนตกชุกหนาแนนขอมูลอุตุนิยมวิทยา
ในปงบประมาณ 2547 พบวาบริเวณลุมนํ้าสายบุรีมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยวัดได 2,046.9 มิลลิเมตร 
โดยฝนตกหนักที่สุดในเดือนธันวาคม มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยจากทุกสถานี 477.4 มิลลิเมตร และ
ต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยจากทุกสถานี 17.0 มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุดคือเดือนตุลาคมมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยจากทุกสถานีเทากับ 17 วัน นอยที่สุดในเดือน
กุมภาพันธ 2 วัน รวมจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 118 วัน/ป 

 
จํานวนประชากร 
 

จากสถิติประชากรในพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรี มีทั้งสิ้น 259,818 คน โดยอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลามีประชากรอาศัยอยูมากที่สุด จํานวน 73,495 คน อําเภอที่มีประชากรอาศัยอยูนอย
ที่สุดคือ อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี จํานวน 15,349 คน นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่มีศักยภาพใน
การขยายตัวคอนขางสูง ไดแก ชุมชนเทศบาลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี มีประชากรทั้งสิ้น 
13,895 คน 
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ภาพประกอบ 2-1 ขอบเขตลุมนํ้าสายบรีุ 

 
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 16. (2548). 
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สภาพทั่วไปของตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธวิาส2 

ประวตัิความเปนมา 

เลากันวา เม่ือครั้งอดีตไดเกิดศึกขึ้นทางตอนใต ในระหวางศึกนั้นไดมีชางศึกเชือก
หน่ึงเกิดตกมันออกอาละวาดเรื่อยมาจนถึงตําบลนี้ สุดความสามารถจะจับชางนี้ได ทหารจึงได
ฆาชางเชือกนี้ตายในตําบลนี้ ตอมาจึงตั้งชื่อตําบลนี้วา “กาเยาะมาตี” ซ่ึงแปลวา ชางตาย 

 
สภาพทางภมูิศาสตร 
 

ที่ตั้ง  ตําบลกาเยาะมาตีเปน 1 ใน 6 ตําบลของอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
หางจากที่ทําการอําเภอทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 35  
กิโลเมตร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกาเยาะมาตี ตั้งอยูที่หมูที่ 5 บานปะลุกา  

 
พื้นที่/อาณาเขต ตําบลกาเยาะมาตีมีพ้ืนที่ประมาณ 22.91 ตารางกิโลเมตรหรือ 

ประมาณ 13,562 ไร และมีอาณาเขตติดตอดังน้ี  
  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบาเระเหนือ 
  ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลบาเจาะและเทศบาลตาํบลบาเจาะ  

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลบาเระเหนือและตําบลบาเระใต 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทือกเขาบูโด และอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ลักษณะภูมิประเทศของตําบลกาเยาะมาตี ประกอบดวยพ้ืนที่ที่มีลักษณะเปนภูเขา 
และเปนที่ราบลุม โดยพ้ืนที่ที่เปนภูเขามีประมาณ  60% ของพื้นที่ทั้งตําบล อยูทางทิศตะวันตก
จดเทือกเขาบูโด ซ่ึงเปนแนวเขตกั้นระหวางตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
กับ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ครอบคลุม หมูที่ 5 และบางสวนของหมูที่ 3,4 ทางทิศตะวันออกมี
ลักษณะเปนที่ราบลุม มีพ้ืนที่ประมาณ 40% ของพ้ืนที่ทั้งตําบล ครอบคลุมหมูที่ 1 หมูที่ 2  
หมูที่ 3 และบางสวนของหมูที่ 4  

 
 

                                                 
2องคการบริหารสวนตําบลกาเยาะมาตี.  2551.  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553).   
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สภาพภูมิอากาศ 
 
ตําบลกาเยาะมาตีมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน และ

ฤดูฝนระหวางเดือนกรกฎาคม – กุมภาพันธ ของปถัดไป เดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดคือ  
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ความชื้นสูงประมาณ 60 - 80% อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งป
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส 

 
สภาพพื้นที่ที่ใชในการทําเกษตร3  
 

กลุมดินนา   ครอบคลุมพ้ืนที่หมูที่ 1,2,3,4,6 เปนจํานวน 3,327 ไร 
 
กลุมดินเหมาะสมในการปลูกยางพารา  สวนใหญไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยครอบคลุม หมูที่ 3,4,5 เปนจํานวน 1,684 ไร   
 
กลุมดินภูเขา  ครอบคลุมพ้ืนที่หมูที่ 3,4,5 ซ่ึงเปนที่สาธารณะ ปาไม และใชปลูก 

ไมยืนตน ผลไมตางๆ 
 
กลุมดินเหมาะสมในการปลูกไมผล  มีพ้ืนที่ปลูก 939 ไร สวนใหญปลูกในสวน

หลังบาน และปลูกเปนพืชแซม 
 

แหลงนํ้า    แหลงนํ้าที่สําคญัมีดังน้ี 
แหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อการเกษตรที่สําคัญ มีทั้งหมด  4  สาย ประกอบดวย 
 คลองจําปากอ ไหลผาน หมูที่ 1 
 คลองยะลตูง ไหลผาน หมูที่ 2  
 คลองปาเระ     ไหลผาน หมูที่ 3  
 คลองลุโบะบือแน ไหลผาน หมูที่ 4   
 
 
 
 

                                                 
3ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกาเยาะมาตี.  2551.  แผนพัฒนาการเกษตร

ระดับตําบล พ.ศ. 2552-2554.  
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แหลงนํ้าสรางข้ึน  ประกอบดวย      
 ฝาย      จํานวน   6  แหง 

    อางเก็บนํ้า หมูที่ 5  จํานวน   1  แหง 
    บอนํ้าตื้น    จํานวน   651 แหง 
     บอบาดาล จํานวน   10  แหง 
         ประปาภูเขา  จํานวน   2 แหง 
    คลองสงนํ้าหมู 2,4  จํานวน            2       แหง 
 

แหลงนํ้าชลประทาน  มีแหลงนํ้าชลประทานขนาดเลก็ 3 แหง ประกอบดวย 
     หมูที่ 2 บานยะลูตง  จํานวน     1 แหง 
     หมูที่ 3 บานกาเยาะมาตี     จํานวน      1    แหง 
     หมูที่ 4 บานสมปอย    จํานวน     1    แหง  
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

อาชีพ  ประชากรสวนใหญในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนอาชีพหลัก โดยมีการเลี้ยงสัตวและทําประมงน้ําจืดเปนอาชีพรอง 

 
อาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 9,907 ไร หรือรอยละ 72.22 ของ

พ้ืนที่ โดยสามารถจําแนกไดดังน้ี 
• ทํานาขาว มีพ้ืนที่ทํานา จํานวน 3,725 ไร โดยอาศัยนํ้าฝน เร่ิมทําการ 

ตกกลาในเดือนสิงหาคม–กันยายน และปกดําในเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 
ทําไดปละครั้ง 

• ทําสวนยางพารา มีเน้ือที่ 1,684 ไร สวนใหญไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  

• ทําสวนมะพราว มีเน้ือที่ปลูก 3,181 ไร  
• ทําสวนผลไม มีเน้ือที่ปลูก 875 ไร ไดแก ลองกอง ทุเรียน เงาะ สวนใหญ

ปลูกในสวนหลังบาน และปลูกเปนพืชแซม 
• ทําไรแตงโมและขาวโพด มีเน้ือที่ปลูก 237 ไร จะปลูกกันหลังฤดูเก็บ

เกี่ยวขาว 
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    อาชีพเลี้ยงสัตวและทําประมงน้ําจืด ทําในลักษณะเพ่ือบริโภคในครัวเรือนโดย
สัตวที่เลี้ยง ไดแก ไก เปด โค กระบือ แพะ แกะ และปลา 
 
    ในพ้ืนที่ของตําบลกาเยาะมาตี มีรานคาขายปลีกประมาณ 36 ราน ซ่ึงกระจายอยู
ทุกหมูบาน นอกจากนั้นยังมีตลาดนัดของชุมชน ซ่ึงจะการขายสินคาเฉพาะวันอาทิตย มีโรงสี  
9 แหง 
 

การปกครอง ตําบลกาเยาะมาตี มีทั้งหมด 6 หมูบาน ดังตาราง 
 

ตาราง 2.1 รายชื่อหมูบานในตําบลกาเยาะมาตี  
 
หมูที่ ชื่อหมูบาน พื้นที่ (ไร) ผูใหญบาน หมายเหตุ 

1 จําปากอ 1,232 นายสาเมาะ  สาเมาะ    
2 ยะลูตง 1,189 นายอาหมัดสุกรี  อาแว  
3 กาเยาะมาตี 3,898 นายยูโซะ  มะโยะ กํานัน 
4 สมปอย 3,819 นายอาแวมะ  ลูคอ    
5 ปะลูกา 2,739 นายซาการียา  ตือเงาะ    
6 ยะลูตงดูวอ 1,033 นายซําซูดิง  ตงลอ  

 
 

ตาราง 2.2 จํานวนประชากรและครัวเรือนจําแนกตามหมูบาน 
 

จํานวนประชากร (คน) หมูที่ ชื่อหมูบาน 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน
ครัวเรือน 

1 จําปากอ 293 320 613 117 
2 ยะลูตง 432 472 904 197 
3 กาเยาะมาตี 645 755 1,400 262 
4 สมปอย 637 715 1,352 253 
5 ปะลูกา 634 643 1,277 260 
6 ยะลูตงดูวอ 312 327 639 113 

รวม 2,953 3,232 6,185 1,202 
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ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น 6,257 คน จําแนกเปนชายจํานวน 2,973 คน หญิงจํานวน 
3,284 คน จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,202 ครัวเรือน ดังตาราง 2.2 
 

สภาพทางสังคม 
 

ดานศาสนา ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานประกอบดวย 
• มัสยิด     จํานวน  4 แหง 
• สุเหรา     จํานวน  13 แหง 

 
 ดานการศึกษา มีสถานศกึษาดังน้ี 

• โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน  2 แหง 
• มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอนบุาล 3 ขวบ จํานวน   3 แหง 
• ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน  2 แหง 
• ตาดีกา (ศูนยอบรมจริยธรรม)  จํานวน  5 แหง 
 

ดานสาธารณสุข  
• สถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวน  1 แหง 
 

ดานการคมนาคม การคมนาคมติดตอใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 42 และมี
ถนนในการสัญจรระหวางหมูบาน จํานวน 7 สาย 
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ภาพประกอบ 2-2 ขอบเขตตําบลกาเยาะมาตีในลุมนํ้าสายบุรี 
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บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมนํ้าสายบุรี 
กรณีศึกษา: การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี  
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการและวิธีการวิ จัยเพ่ือใหไดคําตอบตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี 

 
ประเภทของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยอาศัยหลักการ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดวยการเปดโอกาสให
ประชาชนในพื้นที่เปนผูรวมวิจัยโดยการใหขอมูล จัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลรวมกัน  
เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการจัดการน้ําในรูปแบบที่รัฐดําเนินการและรูปแบบที่ชาวบานเคย
จัดการกันเองในอดีต 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 
 

1) ครัวเรือนชาวบานตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตามขอมูล
ทะเบียนราษฎรในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553) ขององคการบริหารสวนตําบลกาเยาะ
มาตี จํานวนทั้งสิ้น 1,202 ครัวเรือน 

2) ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน 
3) ขาราชการและเจาหนาที่ผูดูแลและรับผิดชอบโครงการดานการบริหารจัดการน้ํา

ในพ้ืนที่ตําบลกาเยาะมาตี 
 

กลุมตัวอยาง  การศึกษาครั้งน้ีมีการคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของ
ประชากรที่ตองการศึกษาดังน้ี 
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1) ครัวเรือนชาวบาน ใช เทคนิคการเลือกตัวอยางแบบผสมผสาน (Mixed 
Sampling) กลาวคือ ใชการสุมตัวอยางแบงชั้น (Stratified Sampling) โดยกําหนดใหทุกหมูบาน
เปาหมายในเขตตําบลกาเยาะมาตีเปนชั้นในการสุมตัวอยาง แลวจึงสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จากจํานวนตัวอยางตามสัดสวนของจํานวนครัวเรือนประชากรในแตละ
หมูบาน เพ่ือเปนตัวแทนของครัวเรือนชาวบานในการใหขอมูลพ้ืนฐานทางดานสภาพปญหา 
ตลอดจนขอกังวลและความตองการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ โดยมีขนาด
ของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 300 ตัวอยาง ดังรายละเอียดในตาราง 3.1 ซ่ึงได
จากการคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane (1967)4 คือ 

 

                        21 Ne
Nn

+
=   

 
เม่ือ n   คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

  N  คือ ขนาดประชากร   
  e    คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ซ่ึงกําหนดใหมีคาเทากับ 0.05  
 

ตาราง 3.1 จํานวนกลุมตัวอยาง 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
ตัวอยาง รอยละ 

1 จําปากอ 117 29 9.7 
2 ยะลูตง 197 49 16.3 
3 กาเยาะมาตี 262 65 21.7 
4 สมปอย 253 64 21.3 
5 ปะลูกา 260 65 21.7 
6 ยะลูตงดูวอ 113 28 9.3 

รวม 1,202 300 100.0 
 

                                                 
4 Yamane, Taro. Statistics: An introductory analysis. 2 nd ed. New York: Harper & Row, 1967. 
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2) ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ใชเทคนิคการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือใหขอมูลดานการบริหารจัดการแหลงนํ้าในพื้นที่ และประสบการณ ประวัติการ
จัดการน้ําของชุมชน โดยในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค 

 
3) ขาราชการเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการน้ํา ใชเทคนิคการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหขอมูลดานสถานการณและการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้า 

 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลการศึกษาการจัดการน้ําแบบรัฐและแบบ
ชาวบานครั้งน้ี ประกอบดวย 
  

แบบสอบถาม ใชสําหรับการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลตางๆ จากชาวบานในพื้นที่ 
ซ่ึงจะสะทอนสภาพปญหา และความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา หรือ
ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการจัดการน้ําที่เปนอยู และสิ่งที่ตองการใหพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ตอนที่ 2 สถานการณนํ้าและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมในการจัดการน้ํา และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มี
ตอการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก 

 
แบบสัมภาษณ ใชสําหรับการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลตางๆ จากขาราชการหรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ซ่ึงจะสะทอนแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด ที่พบเจอในขณะปฏิบัติหนาที่ 
ตลอดจนทัศนคติ หรือมุมมองจากความคิดเห็นสวนตัวในฐานะผูมีสวนรับผิดชอบโดยตรงตาม
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูใหสัมภาษณ และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา และบริหารจัดการน้ํา เชน 
สถานการณปญหาและความตองการใชนํ้าในพื้นที่เปนอยางไรบาง (อดีตจนถึงปจจุบัน) 
หนวยงานดังกลาวมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางไร และขอเสนอแนะหรือ 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข  

 
การประชุมกลุมยอย ใชสําหรับการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลตางๆ จากปราชญ

ชาวบานหรือผูนําชุมชน ซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่จะสะทอนใหเห็นมิติของความเขมแข็งและ
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การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนปญหาผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน้ําของรัฐ และเปนเวทีในการวิเคราะหขอมูลและเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหารวมกันของชุมชน เพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการใชนํ้าและบริหารจัดการ
นํ้าอยางยั่งยืนของชุมชนสืบไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายวิธีดวยกัน เพ่ือใหได
ขอมูลที่สมบูรณและเพียงพอสําหรับการวิเคราะห โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ีคือ 

 
ข้ันตอนที่ 1 สืบคนขอมูลพ้ืนฐานของพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรี โดยเฉพาะขอมูลพ้ืนที่

ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จากเอกสารและรายงานการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวของเพ่ือทําความเขาใจกับสภาพพื้นที่โดยรวม 

 
ข้ันตอนที่ 2 ลงพ้ืนที่ศึกษา (Survey) ผูวิจัยลงพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี เพ่ือสํารวจ

แหลงนํ้าและการใชประโยชน รวมทั้งขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ พบปะ
พูดคุยกับผูนําชุมชนเพ่ือแนะนําตัว และแจงถึงวัตถุประสงคการเขามาศึกษาวิจัยในพื้นที่ 
ตลอดจนขั้นตอนวิธีการศึกษาโดยสังเขป และนัดประชุมกลุมยอยผูนําชุมชนและปราชญ
ชาวบานเพื่อรวมกันวิเคราะหปญหา และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน้ําที่ควรจะเปน 
รวมทั้งจัดเก็บขอมูลการบริหารจัดการน้ําในอดีตที่ชาวบานเคยจัดการกันเอง และที่หนวยงาน
ราชการดําเนินการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการบริหารจัดการน้ําโดยภาครัฐ 
รวมทั้งสัมภาษณเชิงลึกขาราชการเจาหนาที่ผูดูแลโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ 

 
ข้ันตอนที่ 3 จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) ผูวิจัยเชิญตัวแทนชาวบาน ผูนํา

ชุมชน และปราชญชาวบาน สํารวจแหลงนํ้าและรวมอภิปรายประเด็นปญหา สถานการณการใช
นํ้า การมีสวนรวม การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหรือประเด็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ
บริหารน้ําจากภาครัฐ และแนวทางการบริหารจัดการที่ควรจะเปน เพ่ือนําไปจัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือสํารวจชุมชนกาเยาะมาตีอีกครั้งหน่ึง รวมทั้งคัดเลือกตัวแทนชาวบานเพื่อรวมเปนนักวิจัย
ทองถิ่นในการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยรวมกันในการบริหารจัดการน้ําใน
พ้ืนที่ 
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ภาพประกอบ 3-1 การประชุมกลุมยอย   
 

 
ภาพประกอบ 3-2 การอบรมนักวิจัยทองถิ่น   

 
ข้ันตอนที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการใหนักวิจัยทองถิ่น การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดรับความ

รวมมือจากกลุมบัณฑิตอาสาซึ่งเปนคนที่กลับมาอาศัยใชชีวิตในพื้นที่รวมเปนนักวิจัยทองถิ่น 
โดยไดจัดอบรมบัณฑิตอาสาเหลานี้ในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสถานการณนํ้าในพื้นที่ 
แนวโนมปญหาที่ชาวบานตระหนักและใหความสําคัญ รวมถึงผลกระทบจากการการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่ การมีสวนรวม และประเด็นอ่ืนๆ ตามแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น  

 
ข้ันตอนที่ 5 จัดเก็บขอมูล ผูวิจัยและนักวิจัยทองถิ่นลงพื้นที่เพ่ือจัดเก็บขอมูลชุมชน 

ศึกษาวิถีชีวิตชาวบานดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมและสัมภาษณเชิงลึกถึงสถานการณการใช
นํ้า และผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหลงนํ้าที่มีตอวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

ข้ันตอนที่ 6 เรียบเรียงและตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมด วิเคราะห
และเรียบเรียงเปนเอกสาร เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาตอชุมชน เพ่ือใหชุมชนรวมกันวิเคราะห
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และตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือนําไปสูการมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
จัดการน้ําที่ควรจะเปนตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบาย
สภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนกาเยาะมาตี สถานการณและสภาพการณของปญหาการจัดการ
นํ้าที่ชุมชนกําลังเผชิญ ผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําของรัฐ เปนตน และใชการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติรอยละ เพื่อสะทอนความคิดเห็นของ
ชาวบานตอปญหาความเดือดรอน ความตระหนักกังวลตอปญหาการจัดการน้ํา ตลอดจนความ
ตองการมีสวนรวมในการจัดการน้ําของชุมชน โดยสามารถสรุปวิธีการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 
 

ตาราง 3.2 การวิเคราะหขอมูล 
วัตถุประสงค ขอมูล/แหลงขอมูล วิธีวเิคราะห

ขอมูล 
สถิติที่ใช 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณการ
ใชประโยชนแหลงนํ้าของ
ชุมชน และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา 

แบบสอบถาม/ 
การประชุมกลุมยอย/การ
สังเกตแบบมีสวนรวม 

วิเคราะหเชิง
พรรณนา 
/วิเคราะหเชิง
ปริมาณ 

รอยละ 

2. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการ
นํ้าทั้งแบบของรัฐและชาวบาน 

การสัมภาษณเชิงลึก/ 
การประชุมกลุมยอย/การ
สังเกตแบบมีสวนรวม 

วิเคราะหเชิง
พรรณนา 
วิเคราะหเชิง
ปริมาณ 

- 

3. เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ 
การเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบที่เกิดจากการ
จัดการแหลงนํ้า 

แบบสอบถาม/ 
การประชุมกลุมยอย/การ
สังเกตแบบมีสวนรวม 

วิเคราะหเชิง
พรรณนา 

รอยละ 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางอัน
เหมาะสมในการจัดการแหลง
นํ้าอยางยั่งยืนของตําบล 
กาเยาะมาต ี

การประชุมกลุมยอย วิเคราะหเชิง
พรรณนา 

- 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ในการดําเนินโครงการการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการลุมนํ้าสายบุรี กรณีศึกษา: การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะ
มาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
 
การจัดการน้ําแบบรัฐและผลกระทบที่เกิดขึน้ 
 
 สถานการณและการจัดการน้ําในมุมมองเจาหนาที่ภาครัฐ 
 

จากการใชแบบสัมภาษณเพ่ือสํารวจสถานการณนํ้าและการจัดการน้ําจากเจาหนาที่
ภาครัฐที่มีบทบาทในเขตพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี จํานวน 6 คน ปรากฏผลดังน้ี 

 
สถานการณนํ้าและการแกไขปญหา 
 
ปจจุบันสถานการณปญหาน้ําที่ชาวบานใหความสําคัญและสนใจเปนพิเศษ คือ 

ปริมาณและคุณภาพของน้ําประปาที่ใชสําหรับการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สภาพความเสื่อมโทรมของทอประปาที่ชํารุดและขาดการบํารุงรักษา จนทําใหระบบน้ําประปา
หมูบานมีปญหาไมสามารถผลิตและจายน้ําไดตลอดทุกชวงเวลา รวมทั้งกระทบถึงคุณภาพน้ํา
ทําใหมีสิ่งสกปรกเจือปน อยางไรก็ตามชาวบานก็มีการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากปญหา
ดังกลาว ดวยการหันกลับไปอาศัยนํ้าบอ แตปรากฏวา ณ ปจจุบันปริมาณน้ําในบอกลับลดลง 
โดยชาวบานสวนใหญเชื่อวามีสาเหตุมาจากการขุดลอกคลองจากหนวยงานราชการ ซ่ึงนอกจาก
จะสงผลตอปริมาณน้ําแลวยังสงผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศและแหลงอาหารของชุมชนอยาง
มากอีกดวย 

 
ในการหันกลับมาพึ่งพิงน้ําจากบอนํ้า ทําใหชาวบานเร่ิมตระหนักและสังเกตถึงการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําโดยรวมของพื้นที่ โดยพบวา ปริมาณน้ําในหนาแลงมีนอยลง 
ในขณะที่หนาฝนมีมากเกินไปจนเกิดปญหานํ้าทวมในหลายพื้นที่และกลายเปนปญหาซ้ําซอนที่
กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และยังไมมีการแกไขจริงจัง 
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การแกไขปญหาที่เปนอยู ณ ปจจุบัน ยังทําไดไมเต็มที่และขาดความตอเน่ือง ทั้งนี้
เน่ืองจาก ไมมีความชัดเจนวาใครควรเปนเจาภาพหรือหนวยงานหลักในการดําเนินการแกไข
ปญหาน้ําอยางแทจริง ขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีสวนรับผิดชอบ และ
แนวทางการแกไขปญหาก็เปนการแกไขปญหาแบบเฉพาะหนาตามอํานาจหนาที่ที่ตน
รับผิดชอบ ไมไดมีการวางแผนการจัดการน้ําอยางเปนระบบ รวมทั้งมีปญหาดานงบประมาณที่
ไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือแกไขปญหาเรื่องน้ํา  
 
 ผลกระทบจากการขุดคลองธรรมชาต ิ(คลองบาเจาะ) 
 

การขุดลอกคลองธรรมชาติบริเวณหมูที่ 4 บานสมปอย ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นเม่ือประมาณ ป 2534 โดยนายอําเภอในสมัยน้ันไดมีคําสั่งให
ขุดลอกคลองสายดังกลาวเพ่ือระบายน้ําซึ่งทวมขังตัวอําเภอและตลาดบาเจาะ การกระทํา
ดังกลาวแมจะสามารถแกไขปญหานํ้าทวมของตัวอําเภอไดในขณะนั้น แตก็ปรากฏผลใน
ภายหลังวาสงผลกระทบที่รุนแรงตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมซ่ึงมีผลโดยตรงตอ
ชาวบานในตําบลกาเยาะมาตีในเวลาตอมา และกลายเปนปญหาเรื้อรังที่แกไขไมจบสิ้น กลาวคือ 
เม่ือครั้งขุดลอกคลองครั้งแรก ผูรับผิดชอบขุดคลองลึกเกินไป ทําใหในชวงฤดูกาลเพาะปลูก 
ไมสามารถทดน้ําเขานาไดสะดวก สงผลใหที่นาบางสวนกลายเปนนาราง หลังจากนั้นก็มีความ
พยายามสรางฝายทดน้ําในคลองแตก็พังทลายลงเนื่องจากไมสามารถทนตอการกัดเซาะของน้ํา
ในชวงน้ําหลาก และในชวงหนาแลงก็สงผลใหปลายน้ําไมมีนํ้าใชอยางเพียงพอจนชาวบาน
บางสวนตองมาชวยกันเจาะเพื่อใหนํ้าไหลผานไปได  

 
จากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) กลุมผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน 

สามารถสรุปผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจสังคมที่มีตอชุมชนดังน้ี 
 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการขุดลอกคลองไดสรางความเสียหาย 

เดือดรอนรําคาญใหกับชาวบาน ซ่ึงปรากฏผลเดนชัดเปนอยางยิ่งในปจจุบันมีดังน้ี 
• การขุดทําลายปาไผบริเวณสองฝงคลอง ทําใหสูญเสียรากไผซ่ึงทําหนาที่

ยึดตลิ่งชายฝง สงผลใหเกิดการพังทลายของตลิ่งชายคลองทั้งสองฝงอยาง
รุนแรง ขยายวงกวางไปจนทําใหที่ดินทํากินของเกษตรกรที่อยูบริเวณติด
กับคลองไดรับความเสียหายอยางหนัก 
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• เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เชน เปลี่ยนจากนาขาวเปน
ยางพารา ซ่ึงไมไดใหผลผลิตที่นาพอใจ เปนตน 

• การทําลายปาไผ ทําใหสูญเสียแหลงเพาะขยายพันธุและแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวนํ้าที่ชาวบานใชเปนแหลงอาหารเพื่อการดํารงชีพ 

• สภาพพื้นดินมีการเปลี่ยนแปลง โดยสังเกตพบวาความชื้นในดินลดลง ดิน
แหง ปลูกพืชไดผลผลิตนอยลง นอกจากนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวพ้ืนที่น้ียังแหง
แลงจนกระทั่งหญาตาย ทําใหไมสามารถใชเลี้ยงสัตว เชน วัว หรือแพะได
ดังเดิม 

• ปริมาณน้ําในบอลดนอยลง จนกระทั่งสรางความเดือดรอนใหกับชาวบาน
บางครอบครัว โดยเฉพาะโรงเรียนกาเยาะมาตี บอนํ้าแหงจนกระทั่งไมมีนํ้า
เพียงพอสําหรับใชในโรงเรียน นักเรียนตองนําน้ําดื่มมาเองจากบาน 

 
ภาพประกอบ 4-1 สภาพความเสียหายจากการขุดลอกคลอง  
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ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคม 
 
ผลกระทบที่เกิดจากการขุดลอกคลองในครั้งน้ัน ไมไดสงผลกระทบเฉพาะตอ

สิ่งแวดลอมรอบขาง แตยังสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ของ
ชาวชุมชนกาเยาะมาตี ดังน้ี 

• รายไดลดนอยลงจากผลผลิตที่ลดนอยลง ทําใหมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่
ลําบากมากขึ้น 

• ขาดแหลงอาหารและแหลงรายไดเสริมจากการสูญเสียปาไผ ซ่ึงใหผลผลิต
ทั้งหนอไมจากตนไผ และปลาที่มาอยูอาศัยในบริเวณรากไผริมคลอง 

• ผูนําครอบครัวบางคนตองตองละทิ้งอาชีพชาวนา ทิ้งที่ทํากิน และหางไกล
ครอบครัว ญาติพ่ีนอง โดยตองไปหางานทําในมาเลเซีย เพราะไมสามารถ
ทํามาหากินไดดังเดิม 

• บางครอบครัวมีคาใชจายเพ่ิมมากขึ้นจากการตองหาซื้อนํ้าดื่มที่เปนถัง 
เพราะน้ําในบอมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการในการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

 
ภาพประกอบ 4-2 สภาพความแหงแลง   
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การจัดการน้ําแบบชาวบาน 
 

ภาพประกอบ 4-3 ฝายกั้นน้ําโบราณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฝายก้ันนํ้า (ทํานบ) โบราณ 
 

ประวตัิการกอสราง 
 
ฝายกั้นน้ําโบราณ เปนนวัตกรรมดานการจัดการน้ําโดยชาวบานเม่ือครั้งอดีต

ประมาณ 50 ปที่ผานมาที่ยังคงสามารถใชประโยชนมาไดจวบจนทุกวันนี้ ดําเนินการกอสราง
โดยการรวมตัว รวมเงินและรวมแรงกันของชาวบาน ภายใตการนําของกลุมผูนําทองถิ่นที่ไดรับ
การยกยองใหเปนปราชญชาวบานรวมกันคิดและนําเสนอแนวคิดการสรางฝายกั้นน้ํา (ทํานบ) 
โดยผานการเห็นชอบของชาวบาน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูกและเพื่อ
รองรับการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาว 
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ภาพประกอบ 4-4 นายฮัจยีมามุ  นาแซ (หน่ึงในสามผูนําที่ยังคงมีชีวติอยู)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมผูนําชุมชนในสมัยน้ัน 3 คน ประกอบดวย นายมะซาแม ดาโอะ ซ่ึงมีความรู

ทางดานการกอสราง ทําหนาที่เปนนายชางใหญในการออกแบบและควบคุมการกอสราง นาย 
ฮัจยีมามุ นาแซ ทําหนาที่เปนฝายบริหารจัดการในการกําหนดอัตราคาใชจายที่ผูไดรับประโยชน
สมควรจาย รวบรวมเงินทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และบริหารจัดการแรงงานในการกอสราง 
และนายฮัจยีเฮง วามะ ซ่ึงเปนคหบดีผูมีฐานะดีในหมูบานใหความอนุเคราะหรถจ๊ิปเพ่ือใชในการ
ขนถายวัสดุอุปกรณการกอสรางซึ่งตองไปซื้อมาจากตลาดในตัวอําเภอบาเจาะที่หางออกไปจาก
ชุมชนประมาณ 10 กิโลเมตร และโดยเฉพาะการขนหินจากเชิงเขาซึ่งมีระยะทางกวา 3 
กิโลเมตร มาใชในการกอสราง ซ่ึงนับวาชวยประหยัดเวลาและแรงงานของชุมชนไดเปนจํานวน
มาก 

 
การกอสรางใชเวลาประมาณ 3 เดือนก็ดําเนินการเสร็จ ดวยการรวมแรงรวมใจกัน

ของชาวบานที่สลับผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่ตามแตละกําลังที่ตัวเองจะชวยได การสรางฝาย
กั้นน้ําไมเพียงเฉพาะชาวบานในชุมชนกาเยาะมาตีเทานั้นที่ไดรับประโยชน แตชาวบานจาก
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ชุมชนใกลเคียง อยางหมูที่ 5 บานชูโว ตําบลบาเระใตก็ไดรับประโยชนจากการแพรกระจายของ
ความชื้นในดินทําใหผลผลิตมะพราวดีขึ้น จึงทําใหไดรับความรวมมือจากหมูบานดังกลาวดวย 

 
หลังจากการกอสรางฝายเสร็จประมาณ 3 ป พ้ืนที่สวนบนซ่ึงเปนปาก็ไดถูกปรับ

สภาพเปนนาขาวและสามารถเพาะปลูกไดผลผลิตดีเน่ืองจากมีนํ้าทาที่อุดมสมบูรณจากการสราง
ฝายมาจนถึงปจจุบัน 

 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการนํ้า 
 
การเลือกตําแหนงสถานที่กอสราง ชาวบานมีการสํารวจเสนทางการไหลของน้ํา

และกําหนดจุดสรางตรงที่เสนทางน้ําทุกสายไหลมารวมกัน  
 
การออกแบบการกอสราง ชาวบานออกแบบการกอสรางโดยคํานึงถึงความมั่นคง

ถาวรของฝาย ดวยการสรางแนวซีเมนตเพ่ือปองกันกระแสน้ําวนและกัดเซาะฝายและตลิ่ง 
 

ภาพประกอบ 4-5 แบบฝายโบราณ  
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การปองกันการกัดเซาะและพังทลายของฝาย ในการกอสรางฝายกั้นน้ํา
ชาวบานมีการปองกันการกัดเซาะและพังทลายของฝายหลายวิธีการดวยกันดังน้ี 

• ลดแรงปะทะดวยการถมดินหนาฝายใหมีความลาดเอียงและใหนํ้าไหลบา
ผานฝายไป 

• ปลูกไผไวตลอดแนวทั้งสองฝง เพ่ือยึดดินไมใหพังทลายลงมา  
 

ภาพประกอบ 4-6 การลดแรงปะทะฝาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับระดับนํ้าเพื่อใหเหมาะกับการเพาะปลูก ชาวบานคํานึงถึงการปรับ

ระดับนํ้าเพื่อใหเหมาะกับขาวในแตละชวงอายุซ่ึงตองการน้ําไมเทากัน ดังน้ัน สันฝายจึงถูกสราง
ใหสามารถเปด-ปดโดยการนําวัสดุไปกั้นนํ้าและปลอยน้ําไดตามระดับที่ตองการ 

 
การจัดสรรน้ําเขาที่นาและการระบายน้ํา ชาวบานใชการทดน้ําหรือยกระดับนํ้า

จากฝายใหทวมกลับขึ้นไปในพ้ืนที่ดานบน โดยมีการเปดคันนาเพื่อถายน้ําใหกับแปลงขางๆ 
และในชวงระบายน้ําก็มีการตกลงอนุญาตใหปลอยนํ้าผานนาเพื่อนบานได โดยการเพาะปลูก
ขาวทําในระยะเวลาใกลเคียงกันทําใหขั้นตอนการทดน้ําเขานาและระบายน้ําออกจากนาเปนไป
ในลักษณะเดียวกัน 
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การกําหนดอัตราเงินสมทบที่สมควรจาย ชาวบานแตละคนไดรับประโยชนจาก
การกอสรางฝายกั้นน้ําไมเทากัน จึงมีการกําหนดอัตราเงินสมทบที่ชาวบานแตคนสมควรจายใน
อัตราที่แตกตางกันไปตามระยะใกลไกลหรือการไดประโยชนจากนํ้า 4 อัตรา คือ 400 บาท/ไร 
200 บาท/ไร 150 บาท/ไร และ 50 บาท/ไร โดยนายฮัจยีมามุ นาแซ ทําหนาที่เปนผูประเมินและ
จัดเก็บเงินสมทบดังกลาว  

 
ในการจายเงินสมทบดังกลาว ชาวบานจะคอยๆ ทยอยจายจนครบจํานวนตามที่

ตัวเองตองจายเอง ไมมีการเรงรัดหรือบทลงโทษใดๆ ใชวิธีถอยทีถอยอาศัย โดยไมปรากฏวาไม
มีใครไมจายหรือไมใหความรวมมือ (Free rider) 

  
สถานการณและการจัดการน้ําในมุมมองชาวบาน 
 

จากการใชแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือสํารวจสถานการณนํ้าและการใช
ประโยชนจากแหลงนํ้าของกลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนของครัวเรือนชาวบานในเขตพื้นที่ตําบล
กาเยาะมาตี จํานวน 300 ตัวอยาง ปรากฏผลดังน้ี 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหมูบาน 
 

หมูบาน จํานวน รอยละ 
จําปากอ 33 11.0 
ยะลตูง 47 15.7 
กาเยาะมาต ี 67 22.3 
สมปอย 60 20.0 
ปะลูกา 65 21.7 
ยะลตูงดูวอ 28 9.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.1 พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนไปตามจํานวนของ
กลุมตัวอยางที่เหมาะสมจํานวน 300 ตัวอยางซึ่งคํานวณจากสูตรของยามาเน โดยในการจัดเก็บ
ขอมูลครั้งน้ี นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยสามารถจัดเก็บขอมูลไดใกลเคียงกับจํานวนกลุมตัวอยางที่
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กําหนดไวตามสัดสวนของประชากรที่เหมาะสม (ดูตาราง 3.1) โดยมีกลุมตัวอยางมากจาก
หมูบานตางๆ ดังน้ี หมูที่ 1 บานจําปากอ คิดเปนรอยละ 11.0 หมูที่ 2 บานยะลูตง คิดเปน 
รอยละ 15.7 หมูที่ 3 บานกาเยาะมาตี คิดเปนรอยละ 22.3 หมูที่ 4 บานสมปอย คิดเปนรอยละ 
20.0 หมูที่ 5 บานปะลูกา คิดเปนรอยละ 21.7 และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ คิดเปนรอยละ 9.3 

 
ตาราง 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 127 42.3 
หญิง 173 57.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.3 และ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.7 

 
ตาราง 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ 
 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป 14 4.7 
20-30 ป 94 31.3 
31-45 ป 96 32.0 
46-60 ป 72 24.0 
61 ปขึ้นไป 24 8.0 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.3  พบวา ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม เรียงจากมากไปหานอย  
3 อันดับแรกคือ ชวงอายุ 31-45 ป คิดเปนรอยละ 32.0 เปนอันดับแรก รองลงมาคือชวงอายุ 
20-30 ป คิดเปนรอยละ 31.3 และอันดับสามคือ ชวงอายุ 46-60 ป คิดเปนรอยละ 24.0 
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ตาราง 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 145 48.3 
มัธยมศึกษาตอนตน 51 17.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 47 15.7 
อนุปริญญา/ปวส. 11 3.7 
ปริญญาตรี 45 15.0 
สูงกวาปริญญาตร ี 1 0.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.4 พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม เรียงจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรกคือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 48.3 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 17.0 และอันดับสามคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
คิดเปนรอยละ 15.7 

 
 ตาราง 4.5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

พนักงานบริษทั/รับจาง 64 21.3 
เกษตรกรรม/ประมง 59 19.7 
ประกอบกิจการสวนตวั/คาขาย 56 18.7 
นักเรียน/นักศกึษา 23 7.7 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 3.3 
อ่ืนๆ ไดแก แมบาน ครูสอนศาสนา 88 29.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.5 พบวา การประกอบอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม เรียงจากมากไป
หานอย 3 อันดับแรกคือ แมบาน คิดเปนรอยละ 29.3 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ พนักงาน
บริษัท/รับจาง คิดเปนรอยละ 21.3 และอันดับสามคือ เกษตรกรรม/ประมง คิดเปนรอยละ 19.7 
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สถานการณนํ้าโดยภาพรวมของพื้นทีต่ําบลกาเยาะมาต ี
 
จากการสํารวจสถานการณปญหาน้ําโดยภาพรวมของพื้นที่ ปรากฏผลดังน้ี 
 

ตาราง 4.6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงปญหาน้ําที่ครอบครัว 
  ตนเองประสบในรอบปที่ผานมา 

 
ปญหาน้ํา จํานวน รอยละ 

นํ้าทวม 216 51.3 
ขาดน้ําสําหรับการเพาะปลกู/บริโภค 131 31.0 
นํ้าเสีย 44 10.4 
ไมมีปญหาใดๆ  31 7.3 

รวม 422 100.0 
  

จากตาราง 4.6 พบวา ปญหาที่ชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตีประสบมากที่สุด
ในรอบปที่ผานมาคือ ปญหาน้ําทวม คิดเปนรอยละ 51.3 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปญหา
ขาดน้ําสําหรับการเพาะปลูกและบริโภค คิดเปนรอยละ 31.0 และอันดับสามคือ ปญหานํ้าเสีย 
คิดเปนรอยละ 10.4 ในขณะที่รอยละ 7.3 ไมประสบปญหาน้ําใดๆ เลย 

 
ภาพประกอบ 4-7 รอยละของปญหาน้ําในรอบปที่ผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

52%
31%

10% 7%
นํ้าทวม

ขาดนํ้า

นํ้าเสีย

ไมมีปญหาใดๆ 
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ตาราง 4.7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงปญหาน้ําที่สรางความ 
  เดือดรอนใหกับครอบครวัตนเองมากที่สุดในรอบปทีผ่านมา 

 
ปญหาน้ํา จํานวน รอยละ 

ขาดน้ําสําหรับการเพาะปลกู/บริโภค 131 43.7 
นํ้าทวม 124 41.3 
นํ้าเสีย 15 5.0 
ไมมีปญหาใดๆ  30 10.0 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.7 พบวา ปญหาน้ําที่สรางความเดือดรอนใหกับชาวบานในพื้นที่ตําบล
กาเยาะมาตีมากที่สุดในรอบปที่ผานมาคือ ปญหาขาดน้ําสําหรับการเพาะปลูกและบริโภค  
คิดเปนรอยละ 43.7 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปญหาน้ําทวม คิดเปนรอยละ 41.3 และอันดับ
สามคือ ปญหาน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 5.0 ในขณะที่รอยละ 10.0 ไมคิดวาปญหาน้ําที่เกิดขึ้นสราง
ความเดือดรอนใหกับครอบครัวตนเองมากนัก 

 
ตาราง 4.8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงปญหาน้ําที่คาดวาพื้นที่ 

  ตําบลกาเยาะมาตีจะประสบมากที่สุดในอนาคต 
 

 

  
จากตาราง 4.8 พบวา ปญหาน้ําที่ชาวบานตระหนักและคาดวาจะกลายเปนปญหาที่

ตําบลกาเยาะมาตีประสบมากที่สุดในอนาคตคือ ปญหาขาดน้ําสําหรับการเพาะปลูกและบริโภค 
คิดเปนรอยละ 59.3 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปญหาน้ําทวม คิดเปนรอยละ 31.7 และอันดับ
สามคือ ปญหาน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 5.7 ในขณะที่รอยละ 3.3 ไมคิดวาในพ้ืนที่จะมีปญหาน้ํา
เกิดขึ้นในอนาคต 

 

ปญหาน้ํา จํานวน รอยละ 
ขาดน้ําสําหรับการเพาะปลกู/บริโภค 178 59.3 
นํ้าทวม 95 31.7 
นํ้าเสีย 17 5.7 
ไมมีปญหาใดๆ  10 3.3 

รวม 300 100.0 
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ภาพประกอบ 4-8 รอยละของปญหาน้ําที่คาดวาจะเกดิในอนาคต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่คาดวาการใชนํ้าจะกลายเปน 

  ปญหาความขัดแยงในอนาคต 
 

ความขัดแยง จํานวน รอยละ 
มี 158 52.7 
ไมมี 142 47.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามคาดวาปญหาเรื่องการใชนํ้าจะสราง
ความขัดแยงใหกับคนในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี คิดเปนรอยละ 52.7 โดยใหเหตุผลวา ปริมาณ
นํ้าในอนาคตจะไมเพียงพอตอความตองการของคนในพื้นที่ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
รวมทั้งฤดูกาลก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมาก โดยสังเกตพบวา ฤดูรอน หรือ
หนาแลงมีชวงเวลานานขึ้น นอกจากนี้ชุมชนยังไมมีความรูความสามารถและความเขาใจในการ
วางแผนจัดการเรื่องนํ้า จึงนาจะสงผลทําใหเกิดความขัดแยงจากการใชนํ้าไดในอนาคต และ
อาจจะมีความขัดแยงระหวางชาวบานกับรัฐเกิดขึ้นไดหากชลประทานมีการจัดเก็บคาบํารุงหรือ
ใชนํ้า ในขณะที่รอยละ 47.3 คาดวาปญหาเรื่องนํ้าจะไมสรางความขัดแยงใหกับคนในพื้นที่ โดย
ใหเหตุผลวา ชาวบานในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีชวยเหลือกัน รวมทั้งชาวบานบางสวนก็มี
บอนํ้าเปนของตัวเองและไมเชื่อวาน้ําจะขาดหรือไมเพียงพอตอคนในพื้นที่ เพราะที่ผานมามีนํ้า
ใชไดตลอดทั้งป 
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การใชประโยชนจากแหลงนํ้า 
 
จากการสํารวจการใชประโยชนจากแหลงนํ้าโดยภาพรวมของพื้นที่ ปรากฏผลดังน้ี 
 

ตาราง 4.10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงแหลงนํ้าที่ครอบครัว 
    ตนเองใชเพ่ือการบริโภคเปนหลัก 

 
แหลงนํ้าเพื่อการบริโภค จํานวน รอยละ 

นํ้าบอ 224 74.7 
นํ้าประปา 55 18.3 
นํ้าถัง (ซ้ือ) 11 3.7 
นํ้าฝน 6 2.0 
อ่ืนๆ เชน นํ้าบาดาล 4 1.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.10 พบวา แหลงน้ําที่ชาวบานใชเพ่ือการบริโภคในพื้นที่ตําบลกาเยาะ
มาตี เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ นํ้าบอ คิดเปนรอยละ 74.7 เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ นํ้าประปา คิดเปนรอยละ 18.3 และอันดับสามคือ นํ้าถัง (ซ้ือ) คิดเปนรอยละ 3.7 

 
ภาพประกอบ 4-9 รอยละของแหลงนํ้าเพื่อการบริโภค 
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ภาพประกอบ 4-10 รอยละของแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงแหลงนํ้าที่ครอบครัว 

    ตนเองใชเพ่ือการเพาะปลูกเปนหลัก 
 

แหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลกู จํานวน รอยละ 
นํ้าจากคลองธรรมชาต ิ 94 31.3 
นํ้าฝน 84 28.0 
นํ้าบอ/อางเก็บนํ้าสวนตัว 70 23.4 
นํ้าชลประทาน 51 17.0 
อ่ืนๆ เชน นํ้าบาดาล 1 0.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.11 พบวา แหลงนํ้าที่ชาวบานใชเพ่ือการเพาะปลูกในพื้นที่ตําบล 
กาเยาะมาตี เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ นํ้าจากคลองธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 
31.3 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ นํ้าฝน คิดเปนรอยละ 28.0 และอันดับสามคือ นํ้าบอ/อางเก็บ
นํ้าสวนตัว คิดเปนรอยละ 23.4 

 
 
 

31.3
28

23.4

17

0.3
0

5

10

15

20

25

30

35

นํ้าจากคลองธรรมชาติ

นํ้าฝน

นํ้าบอ/อางเก็บนํ้าสวนตัว

นํ้าชลประทาน

อ่ืนๆ เชน นํ้าบาดาล



 

 

44

ตาราง 4.12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงความขัดแยงจากการ 
    ใชนํ้าในพื้นที่ 

 
ความขัดแยง จํานวน รอยละ 

มี 24 8.0 
ไมมี 251 83.7 
ไมทราบ 25 8.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามระบุวามีความขัดแยงจากการใชนํ้าใน
พ้ืนที่ คิดเปนรอยละ 8.0 โดยใหเหตุผลวา แมจะไมใชความขัดแยงที่รุนแรงแตก็มีความไมพอใจ
เกิดขึ้นกับชาวบานบางสวนที่ระบบน้ําประปาจายน้ําไมถึง ในขณะที่รอยละ 83.7 ไมพบวามี
ความขัดแยงจากการใชนํ้าในพื้นที่และ รอยละ 8.3 ไมทราบวาในพื้นที่มีความขัดแยงที่เกิดจาก
การใชนํ้าหรือไม 

 
การมีสวนรวมในการจัดการนํ้า 

 
จากการสํารวจการมีสวนรวมในการจัดการน้ําโดยภาพรวมของพื้นที่ ปรากฏผลดังน้ี 
 

ตาราง 4.13 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เปนสมาชกิกลุมผูใชนํ้าหรือ 
    องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา 

 
การเปนสมาชิก จํานวน รอยละ 
เปน 10 3.3 
ไมเปน 290 96.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 4.13 พบวา มีผูตอบแบบสอบเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้าหรือองคกรที่
เกี่ยวของกับการจัดการน้ําหรือแกไขปญหาเรื่องนํ้าเพียงรอยละ 3.3 โดยเปนกรรมการกลุมผูใช
นํ้า ในขณะที่รอยละ 96.7 ไมเปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้าหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําหรือ
แกไขปญหาเรื่องน้ําใดๆ เลย 
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ตาราง 4.14 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ระบุถึงผูทีค่วรเปน 
    ผูรับผิดชอบจัดการแกไขปญหาเรื่องน้ํา 

 
ผูรับผิดชอบ จํานวน รอยละ 

ชาวบานรวมกับสวนราชการ 217 72.3 
ชาวบานผูใชนํ้า 47 15.7 
อบต./เทศบาล 32 10.7 
ชลประทาน 4 1.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.14 พบวา ผูที่ควรเปนผูรับผิดชอบจัดการแกไขปญหาเรื่องนํ้ามาก
ที่สุด เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ ชาวบานรวมกับสวนราชการ คิดเปนรอยละ 72.3 
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ชาวบานผูใชนํ้า คิดเปนรอยละ 15.7 และอันดับสามคือ อบต./
เทศบาล คิดเปนรอยละ 10.7 

 
ภาพประกอบ 4-11 รอยละของผูที่ควรรบัผิดชอบการแกไขปญหาน้าํ 
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46

ตาราง 4.15 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เคยมีสวนรวมในการจัดการ 
    หรือแกไขปญหาเรื่องน้ํากับหนวยงานราชการในดานตางๆ 

 
การมีสวนรวม จํานวน รอยละ 

รวมประชุม 99 33.0 
รวมเสนอความคิดเห็น 21 7.0 
รวมออกคาใชจาย 12 4.0 
รวมวางแผน 3 1.0 
รวมออกแรงปฏิบัต ิ 5 1.7 
ไมเคยมีสวนรวมใดๆ 160 53.3 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดเปนรอยละ 53.3 ไมเคยมี
สวนรวมใดๆ กับหนวยงานราชการในการจัดการหรือแกไขปญหาเรื่องนํ้า ในขณะที่การมีสวน
รวมในรูปแบบตางๆ เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ รวมประชุม คิดเปนรอยละ 33.0 
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ รวมเสนอความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 7.0 และอันดับสามคือ  
รวมออกคาใชจาย คิดเปนรอยละ 4.0 

 
ตาราง 4.16 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ตองการมีสวนรวมในการ 

    จัดการหรือแกไขปญหาเรื่องน้ํากับหนวยงานราชการในดานตางๆ 
 

การมีสวนรวม จํานวน รอยละ 
รวมประชุม 170 56.7 
รวมเสนอความคิดเห็น 84 28.0 
รวมออกแรงปฏิบัต ิ 12 4.0 
รวมวางแผน 8 2.6 
รวมออกคาใชจาย 2 0.7 
ไมอยากมีสวนรวมใดๆ 24 8.0 

รวม 300 100.0 
  

จากตาราง 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบตองการมีสวนรวมในการจัดการหรือแกไข
ปญหาเรื่องนํ้ารวมกับหนวยงานราชการในรูปแบบตางๆ เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก
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คือ รวมประชุม คิดเปนรอยละ 56.7 เปนอันดับแรก รองลงมาคือ รวมเสนอความคิดเห็น คิดเปน
รอยละ 28.0 และอันดับสามคือ ไมตองการมีสวนรวมใดๆ คิดเปนรอยละ 8.0 

 
ภาพประกอบ 4-12 รอยละของกิจกรรมที่ตองการมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตาราง 4.17 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่พอใจตอการจัดการหรือแกไข 

    ปญหาเรื่องนํ้าโดยหนวยงานราชการ 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
พอใจ 143 47.7 
ไมพอใจ 157 52.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตาราง 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบพอใจตอการจัดการและแกไขปญหาเรื่องนํ้า
ของหนวยราชการ คิดเปนรอยละ 47.7 โดยใหเหตุผลวา พอใจกับการที่ปจจุบันมีปริมาณน้ําใช
อยางเพียงพอตลอดทั้งป และรวมทั้งมีการสรางคูระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมที่มักเกิดขึ้น
ในชวงฤดูฝน ในขณะที่รอยละ 52.3 ไมพอใจตอการจัดการและแกไขปญหาเรื่องน้ําของหนวย
ราชการ โดยใหเหตุผลวา หนวยงานราชการมักจะแกไขปญหาชา ไมตรงจุด และไมตอเน่ือง 
การดําเนินงานบางเรื่องไมไดแจงในคนในชุมชนรับทราบหรือมีสวนรวมในการเสนอแนะ 
ความคิดเห็นตอทางเลือกในการแกไขปญหา ทําใหบางครั้งเกิดความเสียหายตามมา 
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ยกตัวอยางเชน การขุดลอกคลอง ซ่ึงทําใหตลิ่งพัง นาขาวเสียหาย นํ้าในบอแหง แหลงอาหาร
ของชุมชน เชน หนอไม ปลา มีจํานวนนอยลง 

 
ภาพประกอบ 4-13 รอยละของความพึงพอใจที่มีตอหนวยงานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.7

52.3

45

46

47

48

49

50

51

52

53

พอใจ

ไมพอใจ



 

 

49

สถานการณนํ้าแตละหมูบานในตําบลกาเยาะมาตี 
 
จากการสํารวจสถานการณปญหาน้ําแตละหมูบานในตําบลกาเยาะมาตี ปรากฏผล

ดังน้ี 
 
ตาราง 4.18 จํานวนและรอยละของปญหานํ้าปจจุบันที่สรางความเดอืนรอนแตละ 

    หมูบาน 
 

ปญหาปจจุบัน 
หมูท่ี หมูบาน 

นํ้าทวม ขาดนํ้า นํ้าเสีย ไมมีปญหา 
รวม 

1 จําปากอ 19 4 1 9 33 
 (%) (57.6) (12.1) (3.0) (27.3) (100.0) 
2 ยะลูตง 22 19 1 5 47 
 (%) (46.8) (40.4) (2.1) (10.6) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 49 12 2 4 67 
 (%) (73.1) (17.9) (3.0) (6.0) (100.0) 
4 สมปอย 5 55 0 0 60 
 (%) (8.3) (91.7) (0.0) (0.0) (100.0) 
5 ปะลูกา 18 35 6 6 65 
 (%) (27.7) (53.8) (9.2) (9.2) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 11 6 5 6 28 
 (%) (39.3) (21.4) (17.9) (21.4) (100.0) 
 รวม 124 131 15 30 300 
 (%) (41.3) (43.7) (5.0) (10.0) (100.0) 

 
จากตาราง 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 1 บานจําปากอ  

หมูที่ 2 บานยะลูตง หมูที่ 3 บานกาเยาะมาตี และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ ประสบปญหา
เดือดรอนจากน้ําทวมมากที่สุดในรอบปที่ผานมา ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามจากหมูที่ 4  
บานสมปอย และหมูที่ 5 ปะลูกา ประสบปญหาขาดน้ํามากที่สุด 
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ตาราง 4.19 จํานวนและรอยละของปญหานํ้าในอนาคตที่คาดวาจะสรางความเดอืด 
    รอนใหแตละหมูบาน 

 
ปญหาอนาคต 

หมูท่ี หมูบาน 
นํ้าทวม ขาดนํ้า นํ้าเสีย ไมมีปญหา 

รวม 

1 จําปากอ 3 29 1 0 33 
 (%) (9.1) (87.9) (3.0) (0.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 20 23 1 3 47 
 (%) (42.6) (48.9) (2.1) (6.4) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 38 23 4 2 67 
 (%) (56.7) (34.3) (6.0) (3.0) (100.0) 
4 สมปอย 7 53 0 0 60 
 (%) (11.7) (88.3) (0.0) (0.0) (100.0) 
5 ปะลูกา 14 44 6 1 65 
 (%) (21.5) (67.7) (9.2) (1.5) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 13 6 5 4 28 
 (%) (46.4) (21.4) (17.9) (14.3) (100.0) 
 รวม 95 178 17 10 300 
 (%) (31.7) (59.3) (5.7) (3.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 1 บานจําปากอ  

หมูที่ 2 บานยะลูตง หมูที่ 4 บานสมปอย และหมูที่ 5 ปะลูกา คาดวาในอนาคตปญหาขาดน้ําจะ
สรางความเดือดรอนใหกับพ้ืนที่ตนเองมากที่สุด ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 
3 บานกาเยาะมาตี และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ คาดวาจะประสบปญหาเดือดรอนจากน้ําทวม
มากที่สุด  
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ตาราง 4.20 จํานวนและรอยละของหมูบานที่คาดวาจะมีความขัดแยงจากการใชนํ้าใน 
    อนาคต 

 
ความขัดแยงในอนาคต 

หมูท่ี หมูบาน 
มี ไมมี 

รวม 

1 จําปากอ 30 3 33 
 (%) (90.9) (9.1) (100.0) 
2 ยะลูตง 21 26 47 
 (%) (44.7) (55.3) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 22 45 67 
 (%) (32.8) (67.2) (100.0) 
4 สมปอย 53 7 60 
 (%) (88.3) (11.7) (100.0) 
5 ปะลูกา 30 35 65 
 (%) (46.2) (53.8) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 2 26 28 
 (%) (7.1) (92.9) (100.0) 
 รวม 158 142 300 
 (%) (52.7) (47.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.20 พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญจากหมูที่ 1 บานจําปากอ และ 

หมูที่ 4 บานสมปอย คาดวาอาจมีปญหาความขัดแยงจากการใชนํ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองใน
อนาคต ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 2 บานยะลูตง หมูที่ 3 บานกาเยาะมาตี 
หมูที่ 5 ปะลูกา และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ คาดวาจะไมมีปญหาความขัดแยงจากการใชนํ้า
เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน  
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การใชประโยชนจากแหลงนํ้าแตละหมูบาน 
 
จากการสํารวจการใชประโยชนจากแหลงนํ้าของแตละหมูบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะ

มาตี ปรากฏผลดังน้ี 
 

ตาราง 4.21 จํานวนและรอยละของแหลงนํ้าเพื่อการบริโภคแตละหมูบาน 
 

แหลงนํ้าเพื่อการบริโภค หมูท่ี หมูบาน 
น้ําฝน น้ําบอ น้ําประปา น้ําถัง อ่ืนๆ 

รวม 

1 จําปากอ 0 18 12 3 0 33 
 (%) (0.0) (54.5) (36.4) (9.1) (0.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 1 26 14 4 2 47 
 (%) (2.1) (55.3) (29.8) (8.5) (4.3) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 4 57 2 4 0 67 
 (%) (6.0) (85.0) (3.0) (6.0) (0.0) (100.0) 
4 สมปอย 1 53 6 0 0 60 
 (%) (1.7) (88.3) (10.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
5 ปะลูกา 0 45 20 0 0 65 
 (%) (0.0) (69.2) (30.8) (0.0) (0.0) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 0 25 1 0 2 28 
 (%) (0.0) (89.3) (3.6) (0.0) (7.1) (100.0) 
 รวม 6 224 55 11 4 300 
 (%) (2.0) (74.7) (18.3) (3.7) (1.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากทุกหมูบานในตําบล 

กาเยาะมาตีใชนํ้าเพื่อการบริโภคจากบอนํ้าเปนหลัก โดยมีเพียงหมูที่ 1 บานจําปากอ หมูที่ 2 
บานยะลูตง และหมูที่ 5 บานปะลูกา ที่เปอรเซ็นการใชนํ้าประปามีมากกวาหมูบานอ่ืนๆ ซ่ึง
แสดงวาระบบน้ําประปาดีกวาหมูบานอ่ืนๆ 
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ตาราง 4.22 จํานวนและรอยละของแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูกแตละหมูบาน 
 

แหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูก 
หมูท่ี หมูบาน 

นํ้าฝน นํ้าชลประทาน นํ้าบอ นํ้าคลอง อ่ืนๆ 
รวม 

1 จําปากอ 2 3 2 26 0 33 
 (%) (6.1) (9.1) (6.1) (78.7) (0.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 1 17 6 22 1 47 
 (%) (2.1) (36.2) (12.8) (46.7) (2.1) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 23 4 20 20 0 67 
 (%) (34.2) (6.0) (29.9) (29.9) (0.0) (100.0) 
4 สมปอย 55 0 2 3 0 60 
 (%) (91.7) (0.0) (3.3) (5.0) (0.0) (100.0) 
5 ปะลูกา 0 23 32 10 0 65 
 (%) (0.0) (35.4) (49.2) (15.4) (0.0) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 3 4 8 13 0 28 
 (%) (10.7) (14.3) (28.6) (46.4) (0.0) (100.0) 
 รวม 84 51 70 94 1 300 
 (%) (28.0) (17.0) (23.3) (31.3) (0.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 3 บานกาเยาะมาตี 

และหมูที่ 4 บานสมปอย ใชนํ้าฝนเปนหลักในการเพาะปลูก หมูที่ 5 บานปะลูกา ใชนํ้าบอ 
ในขณะท่ี หมูที่ 1 บานจําปากอ หมูที่ 2 บานยะลูตง และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ ใชนํ้าคลอง 
โดยน้ําชลประทานมีใชมากเพียงแคในหมูที่ 2 บานยะลูตง และหมูที่ 5 บานปะลูกา  
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ตาราง 4.23 จํานวนและรอยละของพื้นทีท่ี่พบความขัดแยงจากการแยงนํ้า 
 

การแยงนํ้า 
หมูท่ี หมูบาน 

มี ไมมี ไมทราบ 
รวม 

1 จําปากอ 0 32 1 33 
 (%) (0.0) (97.0) (3.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 3 36 8 47 
 (%) (6.4) (76.6) (17.0) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 8 57 2 67 
 (%) (11.9) (85.1) (3.0) (100.0) 
4 สมปอย 3 50 7 60 
 (%) (5.0) (83.3) (11.7) (100.0) 
5 ปะลูกา 9 51 5 65 
 (%) (13.8) (78.5) (7.7) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 1 25 2 28 
 (%) (3.6) (89.3) (7.1) (100.0) 
 รวม 24 251 25 300 
 (%) 8.0% 83.7% 8.3% 100.0% 

 
จากตาราง 4.23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากทุกหมูบานยังไมพบวามี

ปญหาความขัดแยงที่เกิดจากสาเหตุการแยงนํ้ากันใช มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีปญหา 
ความขัดแยงกันบางยกเวนหมูที่ 1 บานจําปากอเทานั้น ที่ไมพบวามีการแยงนํ้ากันเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55

การมีสวนรวมในการจัดการนํ้าแตละหมูบาน 
 
จากการสํารวจการมีสวนรวมในการจัดการน้ําของแตละหมูบานในตําบลกาเยาะ

มาตี ปรากฏผลดังน้ี 
 

ตาราง 4.24 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแตละหมูบานที่เปนสมาชกิกลุม 
    หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา 

 
สมาชิก 

หมูท่ี หมูบาน 
เปน ไมเปน 

รวม 

1 จําปากอ 0 33 33 
 (%) (0.0) (100.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 1 46 47 
 (%) (2.1) (97.9) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 2 65 67 
 (%) (3.0) (97.0) (100.0) 
4 สมปอย 1 59 60 
 (%) (1.7) (98.3) (100.0) 
5 ปะลูกา 6 59 65 
 (%) (9.2) (90.8) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 0 28 28 
 (%) (0.0) (100.0) (100.0) 
 รวม 10 290 300 
 (%) (3.3) (96.7) (100.0) 

 
จากตาราง 4.24 พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญจากทุกหมูบานไมไดเปนสมาชิก

ของกลุมผูใชนํ้าหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา โดยมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เปน
สมาชิก ยกเวนหมูที่ 1 บานจําปากอ และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ เพียงสองหมูบานที่ไมพบวามี
ใครเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรดังกลาวเลย  
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ตาราง 4.25 จํานวนและรอยละของผูทีค่วรรับผิดชอบในการแกไขปญหาน้ํามากที่สุด 
 

ผูรับผิดชอบ 
หมูท่ี หมูบาน 

ชาวบาน อบต. ชลประทาน รวมกัน 
รวม 

1 จําปากอ 0 1 0 32 33 
 (%) (0.0) (3.0) (0.0) (97.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 11 8 1 27 47 
 (%) (23.4) (17.1) (2.1) (57.4) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 3 5 1 58 67 
 (%) (4.5) (7.5) (1.5) (86.5) (100.0) 
4 สมปอย 3 1 0 56 60 
 (%) (5.0) (1.7) (0.0) (93.3) (100.0) 
5 ปะลูกา 27 9 2 27 65 
 (%) (41.5) (13.9) (3.1) (41.5) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 3 8 0 17 28 
 (%) (10.7) (28.6) (0.0) (60.7) (100.0) 
 รวม 47 32 4 217 300 
 (%) (15.7) (10.7) (1.3) (72.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากทุกหมูบานเห็นวาการ

จัดการและแกไขปญหาน้ําควรเปนหนาที่รวมกันของทั้งชาวบานและหนวยงานราชการ ในขณะ
ที่หมูที่ 2 บานยะลูตง และหมูที่ 5 บานปะลูกา ผูตอบแบบสอบถามที่มีสัดสวนรองลงมาเห็นวา
ชาวบานควรเปนผูรับผิดชอบในการดูแลและแกไขปญหาน้ําดวยตัวเอง  
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ตาราง 4.26 จํานวนและรอยละของการมสีวนรวมกบัหนวยงานราชการในการแกไข 
    ปญหาน้ําของแตละหมูบาน 

 
การมีสวนรวม 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชุม 

เสนอ
ความคิด 

วางแผน 
ออก

คาใชจาย 
ออกแรง 

ไมมีสวน
รวม 

รวม 

1 จําปากอ 25 0 0 6 0 2 33 
 (%) (75.8) (0.0) (0.0) (18.2) (0.0) (6.1) (100.0) 
2 ยะลูตง 8 5 1 2 0 31 47 
 (%) (17.0) (10.6) (2.1) (4.3) (0.0) (66.0) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 12 5 1 0 1 48 67 
 (%) (17.9) (7.5) (1.5) (0.0) (1.5) (71.6) (100.0) 
4 สมปอย 26 2 0 0 0 32 60 
 (%) (43.3) (3.3) (0.0) (0.0) (0.0) (53.3) (100.0) 
5 ปะลูกา 20 7 1 3 4 30 65 
 (%) (30.8) (10.8) (1.5) (4.6) (6.2) (46.2) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 8 2 0 1 0 17 28 
 (%) (28.6) (7.1) (0.0) (3.6) (0.0) (60.7) (100.0) 
 รวม 99 21 3 12 5 160 300 
 (%) (33.0) (7.0) (1.0) (4.0) (1.7) (53.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจาก หมูที่ 2 บานยะลูตง หมูที่ 

3 บานกาเยาะมาตี หมูที่ 4 บานสมปอย หมูที่ 5 บานปะลูกา และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ  
ไมเคยมีสวนรวมกับหนวยงานราชการในการจัดการหรือแกไขปญหานํ้า ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 1 บานจําปากอเพียงหมูเดียวที่เคยรวมประชุมกับหนวย
ราชการ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58

ตาราง 4.27 จํานวนและรอยละของความตองการมีสวนรวมกับหนวยงานราชการใน 
    การแกไขปญหาน้ําของแตละหมูบาน 

 
ความตองการมีสวนรวม 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชุม 

เสนอ
ความคิด 

วางแผน 
ออก

คาใชจาย 
ออกแรง 

ไมมีสวน
รวม 

รวม 

1 จําปากอ 5 27 0 0 0 1 33 
 (%) (15.2) (81.8) (0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (100.0) 
2 ยะลูตง 32 10 0 0 3 2 47 
 (%) (68.1) (21.3) (0.0) (0.0) (6.4) (4.3) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 34 25 0 0 6 2 67 
 (%) (50.7) (37.3) (0.0) (0.0) (9.0) (3.0) (100.0) 
4 สมปอย 46 2 0 0 0 12 60 
 (%) (76.7) (3.3) (0.0) (0.0) (0.0) (20.0) (100.0) 
5 ปะลูกา 40 12 6 2 2 3 65 
 (%) (61.5) (18.5) (9.2) (3.1) (3.1) (4.6) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 13 8 2 0 1 4 28 
 (%) (46.4) (28.6) (7.1) (0.0) (3.6) (14.3) (100.0) 
 รวม 170 84 8 2 12 24 300 
 (%) (56.7) (28.0) (2.7) (0.7) (4.0) (8.0) (100.0) 

 
จากตาราง 4.27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจาก หมูที่ 2 บานยะลูตง หมูที่ 

3 บานกาเยาะมาตี หมูที่ 4 บานสมปอย หมูที่ 5 บานปะลูกา และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ 
ตองการมีสวนรวมกับหนวยงานราชการในการจัดการหรือแกไขปญหานํ้าดวยการรวมประชุม 
ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 1 บานจําปากอตองการรวมแสดงความคิดเห็น  
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ตาราง 4.28 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแตละหมูบานที่เปนสมาชกิ 
    กลุมหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา 

 
ความพึงพอใจ 

หมูท่ี หมูบาน 
พอใจ ไมพอใจ 

รวม 

1 จําปากอ 17 16 33 
 (%) (51.5) (48.5) (100.0) 
2 ยะลูตง 36 11 47 
 (%) (76.6) (23.4) (100.0) 
3 กาเยาะมาตี 39 28 67 
 (%) (58.2) (41.8) (100.0) 
4 สมปอย 9 51 60 
 (%) (15.0) (85.0) (100.0) 
5 ปะลูกา 31 34 65 
 (%) (47.7) (52.3) (100.0) 
6 ยะลูตงดูวอ 11 17 28 
 (%) (39.3) (60.7) (100.0) 
 รวม 143 157 300 
 (%) (47.7) (52.3) (100.0) 

 
จากตาราง 4.28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากหมูที่ 1 บานจําปากอ  

หมูที่ 2 บานยะลูตง และหมูที่ 3 บานกาเยาะมาตี มีความพึงพอใจตอการจัดการและแกไข
ปญหาน้ําของหนวยงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจาก 
หมูที่ 4 บานสมปอย หมูที่ 5 บานปะลูกา และหมูที่ 6 บานยะลูตงดูวอ ไมพอใจตอการจัดการ
และแกไขปญหาน้ําของหนวยงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน  
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 
 
จากแบบสอบถามที่จัดเก็บ ผูตอบแบบสอบถามยังมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีการจัดการและพัฒนาแหลงนํ้าของพื้นที่ดังน้ี 
• อยากใหมีเวทีการประชุมรวมระหวางหนวยงานราชการและชาวบานเพื่อ

รวมเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเรื่องน้ําของชุมชน 
• อยากใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสงเสริมและใหความรูกับชาวบานใน

การวางแผนจัดการน้ําของชุมชน 
• อยากใหรัฐมีนโยบายการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการน้ําอยาง

ชัดเจน 
• อยากใหชาวบานและหนวยงานราชการชวยกันดูแลระบบนิเวศ ชวยกัน

ประหยัดน้ํา 
• อยากใหหนวยงานราชการชวยแกไขปญหาตลิ่งพังดวยการสรางกําแพง

ปองกันตลิ่ง และขุดทรายที่ทับถมบริเวณหนาฝายที่ตื้นเขิน 
• อยากใหหนวยงานราชการใหความชวยเหลือดานน้ําประปาอยางเทาเทียม

และทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑที่สะอาด ปลอดภัย 
และไหลแรงตลอดทุกชวงเวลา 

• อยากใหหนวยราชการชวยเหลือและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา ทั้งนํ้าเนาเสีย
และปญหาน้ําเปนดาง 

 
 
 
 





 

 

61

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

จากการดําเนินโครงการการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการลุมนํ้าสายบุรี กรณีศึกษา: การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะ
มาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งเสนอแนะ
ขอคิดเห็นจากการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
สังเขปการวิจัย 
 
 วัตถุประสงค 
 

5. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนจากแหลงน้ําของชุมชน และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา 

6. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการน้ําทั้งแบบของรัฐและของชาวบาน 
7. เพ่ือศึกษาสถานการณ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการน้ํา

โดยภาครัฐ 
8. เพ่ือศึกษาแนวทางอันเหมาะสมในการจัดการน้ําอยางยั่งยืนของตําบลกาเยาะ

มาตี 
 
 วิธีการและเครื่องมือในการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยอาศัยหลักการการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดวยการเปดโอกาสให
ประชาชนในพื้นที่เปนผูรวมวิจัยโดยการใหขอมูล จัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลรวมกันเพ่ือ
ศึกษารูปแบบและผลกระทบในการบริหารจัดการน้ําในแบบที่รัฐดําเนินการ รวมทั้งรูปแบบที่
ชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี เคยจัดการกันเองในอดีต ดวยการผสมผสานวิธีการศึกษา
และเครื่องมือในการวิจัยทั้งการลงพื้นที่สํารวจ (Survey) สภาพแหลงนํ้าและการจัดการน้ําใน
พ้ืนที่ จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) ปราชญชาวบานและกลุมผูนําทองถิ่น จํานวน 13 คน 
ใชแบบสัมภาษณเพ่ือสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการน้ําทั้งในสวนของขาราชการ
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ทองถิ่น และขาราชการสวนภูมิภาคที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ รวมทั้งใช
แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของชาวบานในตําบลกาเยาะมาตี จํานวน 300 ตัวอยาง 
จากจํานวนประชากรทั้งหมด 1,002 ครัวเรือน เพ่ือสะทอนความรูสึกนึกคิดตอปญหาและ
แนวทางในการแกไขปญหาที่ เกี่ยวของกับการจัดการน้ํ าของชุมชน และนําเสนอผล 
การศึกษาวิจัยที่ไดตอชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัยอีกครั้ง กอนจัดทําและ
นําเสนอในรูปแบบของรายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายสถานการณ

และสภาพการณของปญหาการจัดการน้ําที่ชุมชนเผชิญอยูจากผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินการของรัฐ รวมทั้งการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความคิดเห็นของชาวบานในชุมชนแหงนี้ตอความตระหนักในปญหาการจัดการน้ํา และความ
ตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการน้ําของชุมชน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 

สถานการณนํ้าในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี 
 
สถานการณปญหานํ้าที่ชาวบานใหความสําคัญและสนใจเปนพิเศษในเวลานี้คือ 

ปญหานํ้าประปาไมสะอาดและไหลขาดชวง เน่ืองจากความเสื่อมโทรมของระบบประปาหมูบาน
ที่ขาดการบํารุงรักษาจนทําใหทอประปาชํารุด ชาวบานสวนใหญจึงจําเปนตองหันกลับมาใชนํ้า
บอเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และสังเกตเห็นวา ปริมาณน้ําในบอโดยเฉพาะชวงฤดูแลง
มีนอยลงกวาเดิมมากเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในอดีต ในขณะที่ชวงฤดูฝนหลายพื้นที่ใน
ตําบลกลับมีปริมาณน้ํามากเกินไปจนเกิดเปนปญหาน้ําทวมซ้ําซอนซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกป 
การแกไขปญหาดังกลาวในปจจุบัน พบวา หนวยงานตางๆ ของรัฐยังไมสามารถทําไดเต็มที่และ
ตอเน่ือง ทั้งนี้เพราะไมมีความชัดเจนวาใครควรเปนเจาภาพหรือหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการแกไขปญหาน้ําอยางแทจริง ขาดการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่มี
สวนรับผิดชอบ และพบวาแนวทางการแกไขปญหายังเปนรูปแบบเดิมๆ คือการแกไขปญหา
แบบเฉพาะหนา ตามอํานาจหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ ไมมีการวางแผนจัดการน้ํารวมกันอยางเปน
ระบบ รวมทั้งมีปญหาดานงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการแกไขปญหานํ้า 
ดานตางๆ ได 
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 การจัดการนํ้าโดยภาครัฐ กรณีการขุดคลองบาเจาะ 
 

การขุดลอกคลองบาเจาะบริเวณหมูที่ 4 บานสมปอย ตําบลกาเยาะมาตี เม่ือป 2534 
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในเขตตัวเมืองบาเจาะ สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอมของชาวตําบลกาเยาะมาตีในเวลาตอมา สูญเสียอาชีพและรายไดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันมีผลมาจากสภาพดินและน้ําที่เปลี่ยนแปลงไป สูญเสียปาไผซ่ึงเปน
แหลงรายไดและอาหารของคนในชุมชนจากการเก็บหนอไมและจับปลา เปนตน ปญหาคลอง 
บาเจาะกลายเปนปญหาเรื้อรังที่แกไขไมจบสิ้น เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบขาดความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากการที่ขุดคลองลึกเกินไป ทําใหชาวบาน
ไมสามารถทดน้ําเขานาไดดังเดิม สงผลใหที่นาบางสวนกลายเปนนารางเพราะขาดน้ําสําหรับ 
ทํานา และแมหนวยงานที่รับผิดชอบจะพยายามสรางฝายทดน้ําในคลองภายหลัง แตก็พังทลาย
ลงเนื่องจากไมสามารถทนทานตอการกัดเซาะจากน้ําในชวงน้ําหลาก และในชวงหนาแลง
ชาวบานบางสวนตองมาชวยกันพังฝายเพื่อใหนํ้าไหลผานไปไดเพราะปริมาณน้ํามีไมเพียงพอ
ตอคนปลายน้ํา  

 
 การจัดการนํ้าแบบชาวบาน กรณีฝายก้ันนํ้า (ทํานบ) โบราณ  
 

ฝายกั้นน้ําแหงนี้หรือที่ชาวบานบางคนเรียกวา ทํานบ มีการใชประโยชนมากวา  
50 ป สรางดวยซีเมนต โดยการกอสรางเกิดจากการรวมตัว ระดมทุน และรวมแรงรวมใจกันของ
ชาวบานโดยการนําของกลุมผูนําทองถิ่นในอดีต 3 คน ประกอบดวย นายมะซาแม ดาโอะ เปน
นายชางใหญ ทําหนาที่ออกแบบ วางแผนและควบคุมการกอสราง นายฮัจยีมามุ นาแซ  
ทําหนาที่บริหารจัดการดานการเงินและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และนายฮัจยีเฮง วามะ ซ่ึงมีฐานะดี
ในหมูบานไดอนุเคราะหรถจ๊ิป เพ่ือใชในการขนถายวัสดุกอสราง วัตถุประสงคการสรางฝาย 
แหงนี้คือ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก และเพ่ือรองรับการขยายพื้นที่ 
ทํานาขาว ใชเวลาสรางประมาณ 3 เดือน ดวยการรวมแรงรวมใจกันของชาวบานที่สลับ
ผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่ตามแตกําลังที่ตัวเองจะชวยได และตองใชเวลาถึง 3 ป เพ่ือปรับที่
และจัดรูปที่ดินใหม เพราะพ้ืนที่เดิมเปนปา หลังจากนั้นจึงเริ่มทําหนาได โดยสามารถเพาะปลูก
ไดผลผลิตดีจากการที่มีนํ้าทาที่อุดมสมบูรณจากฝายมาจนถึงทุกวันน้ี 

 
จากการศึกษากรณีฝายกั้นน้ํา พบความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นมากมายที่ชาวบาน

ใชและบูรณาการจนกระทั่งทําใหฝายกั้นนํ้าแหงน้ี สามารถเอื้อประโยชนใหแกชุมชนมานานกวา
กึ่งศตวรรษ ไดแก (1) การเลือกตําแหนงสถานที่กอสราง พบวามีการสํารวจและกําหนดจุดสราง
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ตรงที่ทางน้ําทุกสายไหลมารวมกัน (2) การออกแบบการกอสราง พบวา ชาวบานคํานึงถึง 
ความมั่นคงแข็งแรงทนทานของฝาย ดวยการสรางแนวซีเมนตปองกันกระแสน้ําวนกัดเซาะฝาย
และตลิ่ง (3) การปองกันการกัดเซาะหรือพังทลายของฝาย พบวา ชาวบานมีวิธีการตางๆ 
มากมาย เชน การถมดินหนาฝายใหลาดเอียงเพ่ือลดแรงปะทะดวยการใหนํ้าไหลบาผานฝายไป 
ปลูกไผไวตลอดแนวตลิ่งทั้งสองฝงเพ่ือยึดดินไมใหพังทลาย เปนตน (4) การควบคุมและปรับ
ระดับนํ้าใหเหมาะสมกับความตองการของขาว พบวา มีการสรางสันฝายใหสามารถเปดปดเพื่อ
กักน้ําและระบายน้ําตามระดับที่ตองการได (5) การจัดสรรน้ําเขานาและการระบายน้ํา พบวา
ชาวบานมีขอตกลงรวมกันในการอนุญาตใหปลอยนํ้าผานนาตัวเองไปยังเพ่ือนบานได โดยไมมี
ปญหา และเพาะปลูกขาวในชวงเวลาใกลเคียงกันเพ่ือใหการทดน้ําเขานาและระบายน้ําออกจาก
นาเปนไปในแนวทางเดียวกัน (6) การกําหนดอัตราเงินสมทบที่สมควรจาย พบวา มีการกําหนด
อัตราเงินสมทบที่แตละคนสมควรจายในอัตราที่แตกตางกันไปตามผลประโยชนที่แตละคนไดรับ
จากฝาย แบงเปน 4 อัตรา คือ 400 บาท/ไร 200 บาท/ไร 150 บาท/ไร และ 50 บาท/ไร โดยมี
นายฮัจยีมามุ นาแซ เปนผูประเมินและจัดเก็บเงินสมทบดังกลาว ซ่ึงชาวบานจะคอยๆ ทยอย
จายจนครบ และไมพบวามีคนไมจาย (Free rider) หรือไมรวมมือกับสวนรวม 

 
 สถานการณและการจัดการน้ําในมุมมองชาวบาน 
 

จากผูตอบแบบแบบสอบถาม จํานวน 300 ตัวอยาง ซ่ึงมาจากหมูบานตางๆ  
6 หมูบานตามสัดสวนประชากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 
57.7 สวนใหญอยูในวัยทํางานคือ ชวงอายุระหวาง 20-60 ป คิดเปนรอยละ 87.3 และเกือบ
ครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ 48.3) มีความรูไมเกินระดับประถมศึกษา และมีเพียง
รอยละ 22.2 เทานั้น ที่ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เชน ขาราชการ ครูสอนศาสนา และ
คาขายสวนตัว เปนตน 

 
ปญหาที่ชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตีประสบมากที่สุดในรอบปที่ผานมาคือ 

ปญหาน้ําทวม (รอยละ 51.3) แตปญหาที่สรางความเดือดรอนใหชาวบานมากที่สุดคือ ปญหา
การขาดน้ําเพื่อการเพาะปลูกและบริโภค (รอยละ 43.7) โดยรอยละ 59.3 เชื่อวาปญหาการขาด
นํ้าเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคจะกลายเปนปญหาที่สรางความเดือดรอนใหชาวบานตําบล 
กาเยาะมาตีมากที่สุดในอนาคต และเกินกวาครึ่ง (รอยละ 52.7) คาดวาปริมาณน้ําในอนาคต 
จะไมเพียงพอกับความตองการของคนในพื้นที่และจะสรางความขัดแยงใหคนในชุมชนในที่สุด 
นอกจากนี้ชาวบานยังใหขอสังเกตวาฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมาก  
โดยสังเกตพบวาชวงฤดูรอนหรือหนาแลงมีระยะเวลานานขึ้น  
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การใชประโยชนจากแหลงนํ้า พบวา ชาวบานใชนํ้าบอเพ่ือการบริโภคมากที่สุด  
(รอยละ 74.7) ในขณะที่นํ้าที่ใชเพ่ือการเพาะปลูกสวนใหญไดมาจากคลองธรรมชาติและบอ 
(รอยละ 54.7) มีเพียงรอยละ 17.0 เทานั้นที่ไดใชนํ้าจากระบบชลประทานในพื้นที่ นอกจากนี้
พบวาบางพื้นที่ในตําบลเริ่มมีความขัดแยงจากการใชนํ้าใหเห็นบางแลว (รอยละ 8.0) จาก
สภาพการณดังกลาวทําใหชาวบานสวนใหญเร่ิมตระหนักและรับรูถึงปญหาการจัดการน้ําใน
พ้ืนที่ โดยรอยละ 72.3 เห็นวาชาวบานกับสวนราชการควรรวมกันเปนผูรับผิดชอบในการจัดการ
แกไขปญหาเรื่องนํ้า และชาวบานเกือบทั้งหมด (รอยละ 92.0) อยากเขามามีสวนรวมในการ
จัดการน้ําของชุมชน การมีสวนรวมที่ชาวบานคิดวาตัวเองทําไดมากที่สุดคือการรวมประชุม 
(รอยละ 56.7) แตปรากฏวาที่ผานมา กวาครึ่งหน่ึง (รอยละ 53.3) ไมเคยมีโอกาสเขาไปมีสวน
รวมใดๆ กับหนวยงานราชการในการจัดการหรือแกไขปญหาเรื่องนํ้าของชุมชนเลย มีแคเพียง
รอยละ 3.3 เทานั้น ที่เปนสมาชิกกลุมผูใชนํ้าหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําในปจจุบัน  

 
สิ่งที่หนวยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลการแกไขปญหาเรื่องนํ้าในพื้นที่ ควร

ตระหนักและรับฟงคือ มีเพียงรอยละ 47.7 เทานั้นที่พอใจตอการจัดการและแกไขปญหาเรื่องนํ้า 
ในขณะที่รอยละ 52.3 ไมพอใจ เน่ืองจากมองวาหนวยงานราชการมักจะแกไขปญหาลาชาไมทัน
การณ ไมตรงจุดหรือไมตอเน่ือง การดําเนินโครงการหลายครั้งพบวาไมไดประชาสัมพันธใหคน
ในชุมชนทราบโดยทั่วกันหรือเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นตอ
ทางเลือกในการแกไขปญหา ทําใหชุมชนกังวลวาอาจเกิดความเสียหายตอชุมชนตามมาได เชน
กรณีการขุดลอกคลองบาเจาะ เปนตน  

  
สิ่งที่ผูตอบแบบสอบถามอยากเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ อยากให

มีเวทีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานราชการและชาวบานเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
จัดการและแกไขปญหาน้ําของชุมชนรวมกัน โดยอยากใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสงเสริม
และใหความรูแกชาวบานในการวางแผนจัดการน้ําของชุมชน อยากใหรัฐมีนโยบายสงเสริม 
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการน้ําอยางชัดเจนและจริงจัง อยากใหชาวบานและ
หนวยงานราชการชวยกันดูแลระบบนิเวศ ชวยกันประหยัดน้ํา อยากใหหนวยงานราชการชวย
แกไขปญหาตลิ่งพัง อยากใหหนวยงานราชการใหความชวยเหลือเร่ืองนํ้าประปาอยางเทาเทียม
และทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑที่สะอาด ปลอดภัย และไหลแรงตลอด 
ทุกชวงเวลา และรวมทั้งอยากใหหนวยราชการชวยเหลือและแกไขปญหาคุณภาพน้ําของ 
แหลงนํ้าธรรมชาติที่นํ้าเนาเสียและมีสภาพเปนดาง เปนตน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

ในสถานการณที่ทรัพยากรน้ําของประเทศกําลังเขาสูภาวะวิกฤตทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และความเหมาะสมของชวงเวลา อาจนําไปสูปญหาความขัดแยงแตกแยกของสังคม 
ทั้งระหวางบุคคล ชุมชน หรือระหวางรัฐกับชุมชน การวิจัยการจัดการน้ําแบบรัฐและแบบ
ชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มุงศึกษาเพื่อนําเสนอ
ตัวอยางแนวทางการจัดการน้ําแบบมีสวนรวมของชุมชนด้ังเดิมที่มีมากวากึ่งศตวรรษ เพ่ือ
สะทอนและนําไปสูแนวทางการการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถ
สนองตอบความตองการของสังคมไดอยางแทจริงดวยความปรองดอง เอ้ืออาทรและสมานฉันท  

 
ผลการศึกษาสรุปไดวา การบริหารจัดการน้ําโดยภาครัฐที่ผานมาในพื้นที่ตําบล 

กาเยาะมาตี นับแตอดีตจวบจนปจจุบันอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานราชการตางๆ 
มากมาย เชน กรมปาไม กรมการปกครอง กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน ซ่ึงตางมีหนาที่แบงแยกจากกันอยางชัดเจน ขาดการประสานงานและ
บูรณาการการจัดการลุมนํ้าทั้งระบบ โดยเฉพาะการขุดลอกคลองบาเจาะเพื่อบรรเทา
สถานการณนํ้าทวมในเขตตัวเมืองบาเจาะ โดยปราศจากการศึกษาผลกระทบและการคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ แมสามารถแกไขปญหาน้ําทวมในเขตตัวเมืองบาเจาะได 
แตก็สรางปญหาใหญใหชุมชนกาเยาะมาตีตามมา ซ่ึงไดรับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและ
ทางออม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวพันโยงใยกันเปนลูกโซ  

 
จากผลกระทบดังกลาวเปนที่นาหวั่นเกรงวาอาจกลายเปนเง่ือนไขซึ่งมีผลเสริม 

ในเชิงลบตอทัศนคติของชาวบานในพื้นที่ตอการบริหารงานโดยหนวยงานของรัฐมากขึ้น และ 
สุมเสี่ยงตอการเพิ่มขึ้นของความขัดแยงในพื้นที่ภายใตสถานการณความไมสงบที่เปนทุนเดิมอยู
แลว 

 
ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นชัดถึงความตองการมีสวนรวมของชุมชนกาเยาะมาตีใน

การบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงกลายเปนปญหาที่ชุมชนตระหนักและหวั่นวิตกวากําลังจะสรางความ
เดือดรอนและนําไปสูการขัดแยงแยงชิงนํ้ากันของชาวบานในอนาคต ซ่ึงสวนราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของควรรับฟงและใชโอกาสนี้ทําความเขาใจและเขาถึงความตองการของชาวบานที่แทจริง 
เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืนและราบรื่นบนพ้ืนฐานของความรูความเขาใจซึ่งจะสามารถ
ลดเงื่อนไขที่อาจนําไปสูความขัดแยงในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ จากการศึกษาการสราง
ฝายทดน้ําของชาวบาน ซ่ึงเปนการจัดการน้ําที่เกิดจากความรวมมือและรวมแรงรวมใจกันของ
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ชาวบานในอดีต สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนกาเยาะมาตีซ่ึงมีภูมิปญญาทองถิ่นในการ
บริหารจัดการน้ํา ดวยการจัดระบบการลงทุน การกอสราง การกระจายผลประโยชน และการ
บํารุงดูแลรักษา จนทําใหฝายดังกลาวสามารถอํานวยประโยชนใหแกชุมชนมาตลอดระยะเวลา
กวา 50 ป โดยปราศจากความขัดแยง แยงชิง หรือมีผลกระทบเชิงลบตอชุมชนในดานตางๆ 

 
แมการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะจํากัดเพียงกรณีศึกษาชุมชนกาเยาะมาตี แตก็สามารถ

บงชี้ขอเท็จจริงบางอยางไดวา การจัดการน้ําแบบมีสวนรวมโดยชุมชน มีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ โดยมีบทพิสูจนที่ชัดเจนถึงความยั่งยืนอันเปนหลักสําคัญในการพัฒนา ทั้งในมิติของ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงถาหากสามารถบูรณาการกับความรูและงบประมาณในสวน
ที่ภาครัฐกํากับดูแลอยูไดจริงแลว ยอมทําใหทรัพยากรน้ํามีเพียงพอกับความตองการและ
สามารถอํานวยประโยชนสุขใหแกชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการดําเนินโครงการการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการลุมนํ้าสายบุรี กรณีศึกษา: การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะ
มาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 
 ขอเสนอแนะตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
  

(1) กอนมีโครงการตางๆ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําหรือ
พัฒนาแหลงน้ําควรศึกษาผลไดผลเสีย ตลอดจนแนวทางปองกันหรือแกไข
ปญหาหากมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได 

(2) ในกระบวนการศึกษาผลไดผลเสียของโครงการ ควรมีตัวแทนจากชาวบานซึ่ง
เปนผู มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมใน 
การวิเคราะหวิจารณโครงการ เพ่ือใหการดําเนินโครงการตางๆ เกิดผลกระทบ
นอยที่สุด หรือเกิดประโยชนสูงสุดตามความตองการที่แทจริงของประชาชน 

(3) หนวยงานราชการควรใหเกียรติ ยอมรับและปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นบางอยาง
ที่สามารถอํานวยประโยชนตอคนในพื้นที่ได ทั้งนี้เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนสรางความรักสมัครสมานสามัคคีตอคนในทองถิ่น ซ่ึง
จะชวยใหรูสึกวาราชการเปนของประชาชนโดยแทจริง 



 

 

68

(4) หนวยงานราชการควรศึกษาทําความเขาใจ ในบริบทการดําเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่พ่ึงพิงและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติผานกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการวิจัยแบบมีสวนรวมกัน เพ่ือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายทั้งหนวยงานราชการและชาวบาน 

(5) ในสถานการณความไมสงบในพื้นที่ หนวยงานราชการควรใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษในการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือไมใหนําไปสูการสรางเง่ือนไข 
ความขัดแยงเพ่ิมเติมในพื้นที่ 

(6) หนวยงานราชการควรประชาสัมพันธโครงการหรือการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะกรณีที่เกิดความผิดพลาด ลาชา หรือ 
ไมสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง รวมทั้งควรชี้แจงทําความเขาใจถึง
เหตุผลหรือขอจํากัดที่แทจริง และเชิญชวนใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง 

 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

(1) ควรศึกษาเพื่อรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการน้ําของ
ชุมชนตางๆ ทั้งหมดในพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรี 

(2) ควรศึกษากลไกทางสังคม หรือปจจัยตางๆ ที่ทําใหการบริหารจัดการน้ําโดย
ชุมชนประสบความสําเร็จ 

(3) ควรศึกษารูปแบบหรือโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมและมีความเปนไป
ไดในการจัดการน้ํารวมกันระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น 

(4) ในการลงพื้นที่นักวิจัยควรวางแผนงานโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนเปนหลัก ควรเขาพบผูนําชุมชนเพ่ือแนะนําตัวและสรางความไววางใจ
ดวยการชี้แจงเปาหมายการศึกษา และผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจาก
การศึกษา รวมทั้งเชื้อเชิญใหเขามารวมเปนทีมงานหรือที่ปรึกษาในพื้นที่ ทั้งน้ี
เพ่ือความสบายใจของชุมชนและความปลอดภัยของนักวิจัยเอง 
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สายบุรี ป 2547.  สงขลา: เทมการพิมพ. 

องคการบริหารสวนตําบลกาเยาะมาตี.  2551.  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553).        
(อัดสําเนา). 

Yamane, Taro. Statistics: An introductory analysis. 2nd ed. New York: Harper & Row, 
1967. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจยัเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสายบุรี 

กรณีศึกษา: การจัดการนํ้าแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
 

เรียนผูตอบแบบสอบถามที่นับถอื 
 ขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการน้ําในพื้นที ่ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ  
จ.นราธิวาส โดยขอใหทานทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  ตามความจริง 
  
 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
 

 1) ชาย                   2)  หญิง 
 1)  ตํ่ากวา 20 ป        2)   20-30 ป       3) 31 –45 ป          4) 46 –60 ป        5) 61 ปขึ้นไป 
า      1)  ประถมศึกษา                      2)  มัธยมศึกษาตอนตน      3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

 4)  อนุปรญิญา/ปวส.  5)  ปริญญาตรี  6)  สูงกวาปริญญาตร ี
 1)  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2)  รับจาง/งานบริษัท         3)  เกษตรกรรม/ประมง 
 4)  กิจการสวนตัว/คาขาย  5)  นักเรียน/นักศึกษา  6)  อื่นๆ (ระบุ)............................ 
 1)  บานจําปากอ  2)  บานยะลูตง  3)  บานกาเยาะมาตี 
 4)  บานสมปอย  5)  บานปะลูกา  6)  บานยะลูตง  2 

  

ตอนที่ 2  สถานการณนํ้าและการใชประโยชนจากแหลงนํ้า 
สถานการณนํ้าโดยภาพรวมของพื้นที ่
 

1. ในรอบปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ในพืน้ที่ของทานประสบปญหาน้ําดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1) น้ําทวม  2) ขาดน้ําสําหรับเพาะปลูก/บริโภค 
  3) น้ําเสีย  4) ไมมีปญหาใดๆ เรื่องน้ํา 
2. ในรอบปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ปญหาน้ําขอใดเปนปญหาใหญสุดสําหรับทาน 

  1) น้ําทวม  2) ขาดน้ําสําหรบัเพาะปลูก/บริโภค 
  3) น้ําเสีย  4) ไมมีปญหาใดๆ เรื่องน้ํา 
3. ในอนาคตทานคิดวาในพื้นที่ของทานจะประสบกับปญหาน้ําในเรื่องใดมากที่สุด 

  1) น้ําทวม  2) ขาดน้ําสําหรับเพาะปลูก/บริโภค 
  3) น้ําเสีย  4) ไมมีปญหาใดๆ เรื่องน้ํา 
4. ในอนาคตทานคิดวาจะมีปญหาเรื่องความขัดแยงจากการใชน้ําในพื้นที่ของทานหรือไม 

ผูใหขอมูล................................................................................เบอรโทรศัพท..................................................
เก็บขอมูลวันที่................  เดือน..............................................พ.ศ.. ...............  
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 1) มี เพราะ................................................................. มม ีเพราะ............................................................. 
 

การใชประโยชนจากแหลงนํ้า 
1. ทานใชน้ําจากแหลงใดเพื่อการบริโภค 

 1) น้ําฝน  2) น้ําบอ  3) น้ําประปา 
 4) น้ําถัง (ซื้อ)  5) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................ 

2. ทานใชน้ําจากแหลงใดเปนหลักเพื่อการเพาะปลูก 
 1) น้ําฝน  2) น้ําชลประทาน  3) น้ําบอ/อางเก็บน้ําสวนตัว 
 4) น้ําจากคลองธรรมชาติ  5) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................ 

3. ในพื้นที่ของทานมีการขัดแยงหรือแยงกันใชน้ําหรือไม อยางไร 
 1) มี (ระบุ)...................................  2) ไมม ี  3) ไมทราบ 

 

ตอนที่ 3  การมีสวนรวมในการจัดการน้ํา 
 

1. ทานเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําหรอืแกไขปญหาเรื่องน้ําหรือไม 
 1) เปน(ระบุ)................................................................  2) ไมเปน 

2. ทานคิดวาใครควรเปนผูรบัผิดชอบจัดการและแกไขปญหาเรื่องน้ํามากที่สุด 
 1) ชาวบานผูใชน้ํา  2) อบต./เทศบาล  3) ชลประทาน 
 4) ชาวบานรวมกับสวนราชการ  5) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................... 

3. ทานเคยมสีวนรวมในการจัดการหรือแกไขปญหาเรื่องน้ํากับหนวยงานราชการอยางไรบาง 
 1) เคยเขารวมประชุม  2) เคยรวมเสนอความคิดเห็น  3) เคยรวมวางแผน 
 4) เคยรวมออกคาใชจาย  5) เคยรวมออกแรงปฏิบัติ (ระบุ) ............................................................ 
 6) ไมเคยมีสวนรวมใดๆ   

4. หากหนวยงานราชการขอความรวมมือใหทานมีสวนรวมในการจัดการเรื่องน้ํา ทานอยากมีสวนรวมในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) รวมประชุม  2) รวมเสนอความคิดเหน็  3) รวมวางแผน 
 4) รวมออกคาใชจาย  5) รวมออกแรงปฏิบัติ (ระบุ) ................................................................. 
 6) ไมอยากมีสวนรวมใดๆ   

5. ทานพอใจกับการจัดการและแกไขปญหาเรื่องน้ําของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในปจจุบันหรือไม 
 1) พอใจ (ระบุเรื่อง)............................................................................................................................................. 
 2) ไมพอใจ (ระบุเรื่อง)......................................................................................................................................... 

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข  
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 
โครงการวิจยัเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการลุมน้ําสายบุรี 

กรณีศึกษา: การจัดการนํ้าแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
 

  
 
 
 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1.1 ชื่อ-สกุล................................................................................  เบอรโทรศัพท....................................... 
1.2 หนวยงาน.............................................................................  ตําแหนง............................................... 
1.3 อายุ..................ป  ระดับการศึกษา..................................   ระยะเวลาทีป่ฏิบัติหนาที่....................ป 
  
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการแหลงนํ้า 
2.1 ในพ้ืนที่มีสถานการณปญหาและความตองการใชนํ้าอยางไรบาง (อดีตจนถึงปจจุบัน) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
2.2 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
2.3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

แบบสัมภาษณชุดที่.................  สัมภาษณวันที่................  เดือน..............................................พ.ศ. ............... 
เวลา............................................น. สถานที่................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย 

 
ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นายฮัจยีมามุ นาแซ ปราชญชาวบาน 
2 นายอาแว  ซารู รองนายก อบต.กาเยาะมาต ี
3 นายอาแวมะ  ลูคอ ผญบ.ม.4 
4 นายซะมะแอ  มาและ ผช.ผญบ.ม.4 
5 นายยาซิ  ยูโซะ อดีต.ผช.ผญบ.ม.4 
6 นายอดิศักดิ์  สะดอ ผช.ผญบ.ม.5 (ต.กาเยาะมาต)ี 
7 นายอําดอเลาะ  ปลาเนาะ ผญบ.ม.5 (ต.บาเระใต) 
8 นายมะรอซะ  เจะแว ผช.ผญบ.ม.5 (ต.บาเระใต) 
9 นายมะดาโอะ  สาและ ผูนําชุมชน 

10 นายซาการียา  ซู ผูนําชุมชน 
11 นายซาอิ  มะกะ ผูนําชุมชน 
12 นายมะยาซิ ซอนิ ผูนําชุมชน 
13 นายสิทธิเดช  ละมุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูนําทองถิ่นและเจาหนาที่ภาครัฐที่ใหสัมภาษณ 

 
ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นายยูโซะ  มะโยะ กํานัน 
2 นายอาหะมะ  ดีเยาะ ผญบ.หมูที่ 1 
3 นายอาหมัดสุกรี  อาแว ผญบ.หมูที่ 2 
4 นายอาแวมะ  ลูคอ ผญบ.หมูที่ 4 
5 นายอาหะมะ  ลอตง ปราชญชาวบาน หมูที่ 5 
6 นายซําซูดิง  ตงลอ ผญบ.หมูที่ 6 
7 นายสิทธิเดช  ละมุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  

สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเขารวมประชุมสรุปผลการศึกษา 

 
วันจันทร ที่ 4 พฤษภาคม 2552 

ณ องคการบริหารสวนตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายฮัจยีมามุ นาแซ ปราชญชาวบาน 
2 น.ส.ซารีหมะ  มะซู ตัวแทนจาก ม.1 
3 นายสะมะแอ  มาเละ ตัวแทนจาก ม.2 
4 น.ส.รอกีเยาะ  คาเดร ตัวแทนจาก ม.2 
5 น.ส.ดารูณีย  มะซือนิ ตัวแทนจาก ม.3 
6 นายรอซะ  มะซู ตัวแทนจาก ม.4 
7 นายวายิ  สอบิ ตัวแทนจาก ม.4 
8 น.ส.นาซีบะห  กะเตะ ตัวแทนจาก ม.4 
9 นายบาอิ ยูโซะ ตวัแทนจาก ม.4 

10 นายอดิศักดิ์  สะดอ ตัวแทนจาก ม.5 
11 นายมะสะปอิง  สามะ ตัวแทนจาก ม.5 
12 นายสับรี  มะแคและ ตัวแทนจาก ม.5 
13 นายซาการียา  ตือเงาะ ตัวแทนจาก ม.5 
14 นายสายะ  กะนอง ตัวแทนจาก ม.5 
15 นายรุสลาน  กะมิง ตัวแทนจาก ม.5 
16 นายอาแว  กะนา ตัวแทนจาก ม.5 
17 นายยะโดะ  อาลี ตัวแทนจาก ม.5 
18 น.ส.ฮานี  แซมะ ตัวแทนจาก ม.6 
19 นายสิทธิเดช  ละมุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผูชวยนักวิจัยทองถิ่น 

 
ลําดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นายรุสลาน  กะมิง บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 
2 นางสาวซารีหมะ  มะซู บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 

3 นางสาวฮานี  แซมะ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 

4 นางสาวนาซีบะห  กะเตะ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 

5 นางสาวมาเอรัน  คาเดร บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 

6 นางสาวดารณีย  มะซือนิ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 
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ภาคผนวก ช 
ภาพกิจกรรมการวิจัย 

 
การสํารวจแหลงน้ํา 
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การประชุมกลุมยอยและสัมภาษณผูนําทองถิ่น 
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การอบรมนักวิจัยทองถิ่น 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

การนําเสนอผลการวิจัยตอชุมชน 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นายณชพงศ  จันจุฬา 
วัน/เดือน/ปเกิด  8  มกราคม 2522 
สถานที่เกิด  จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
การศึกษา ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (กําลังศึกษา) 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2548) 
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2544) 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําภาควชิาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี

ที่อยู/โทรศัพท  ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรลังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
   โทรศัพท. 073-331304 ตอ 3064 โทรสาร. 073-312232 
   มือถือ 081-5998580 
อีเมลล   nachapong-j@bunga.pn.psu.ac.th 

  
ผลงานทางวิชาการ 
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ณชพงศ  จันจุฬา.  2549.  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ อบต. เคานเตอร

เซอรวิส: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 

ณชพงศ  จันจุฬา.  2548.  ศักยภาพของชุมชนเกาะศรีบอยาในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศบริเวณพื้นที่ชุมนํ้านานาชาติปากแมนํ้ากระบี่.  วิทยานิพนธปริญญาโท, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ณชพงศ  จันจุฬา และณรงคศักดิ์  รอบคอบ.  2547.  รายงานการประเมินโครงการ “The 3rd 
Phuket & Andaman Travel Trade”.  เสนอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 

การวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือแกปญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบริหารจัดการประตูระบาย
นํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ กรณีศึกษา: ชุมชนประมงพื้นบานในลุมนํ้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช (อยูระหวางดําเนินการวิจัย) 
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2. บทความ 
ณชพงศ  จันจุฬา.  2550.  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ อบต. เคานเตอร

เซอรวิส: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา.  
วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ.  ปที่ 5 ฉบับที ่10 กรกฎาคม - ธันวาคม 2550. 

ณชพงศ  จันจุฬา.  2549.  นโยบายการทองเที่ยวไทย…จากอดีต ปจจุบัน สูอนาคตและบท
พิสูจนความยัง่ยืน.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ.  ปที่ 4 ฉบับที ่7 - 8 (ฉบับ
พิเศษ) มิถุนายน - ธันวาคม 2549. 

ณชพงศ  จันจุฬา.  2549.  นํ้าทวม: ภัยธรรมชาติจากน้ํามือมนุษย.  หนังสือพิมพโฟกัสภาคใต
รายสัปดาห.  ฉบับวันที ่31 ธันวาคม 2548 – 6 มกราคม 2549. 

ณชพงศ  จันจุฬา.  2548.  ศักยภาพของชุมชนเกาะศรีบอยาในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศบริเวณพื้นที่ชุมนํ้านานาชาติปากแมนํ้ากระบี่.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยั
หาดใหญ.  ปที่ 3 ฉบับที ่6 ธันวาคม 2548 – พฤษภาคม 2549. 

ณชพงศ  จันจุฬา.  2548.  เหตุแหงความขัดแยงจากความไมชัดแจงในกรรมสิทธิ.์  
หนังสือพิมพโฟกัสภาคใตรายสัปดาห.  ฉบับวันที ่17 - 23 กันยายน 2548. 

ณชพงศ  จันจุฬา.  2548.  กระบวนการสันติภาพเพื่อกําราบไฟใต.  หนังสือพิมพโฟกัสภาคใต
รายสัปดาห.   ฉบับวันที ่20 - 26 สิงหาคม 2548. 
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