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บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการนํ้าโดยระบบประปาภูเขา ของสมาชิกผูใชนํ้าในพ้ืนที่ชุมชน หวย
นํ้าใส จังหวัดสกลนคร โดยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีสวนรวมและการสังเกตการณของผูวิจัย สํารวจสภาพความเปนจริง
ของโครงสรางในพื้นที่และการใชประโยชน การสัมภาษณแบบเชิงลึกกรรมการผูบริหารและผูใชนํ้าผลการศึกษาพบวา ระบบประปา
ภูเขาไดเร่ิมตนกอสรางเม่ือป พ.ศ. 2545 โดยนํานํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่ชาวบานเรียกวา น้ําบุง (นํ้าผุด นํ้าซับ นํ้าพุ) ที่ผุดข้ึนบนภู
หวยนํ้าใส ซ่ึงอยูใกลหมูบานและเปนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษของชุมชน นํ้าผุดออกจากฐานหินทราย และมีนํ้าไหลออกมาปริมาณมาก 
ชาวบานไดกอสรางแหลงกักเก็บนํ้าบนภูเขาและตอทอลําเลียงนํ้าจากจุดนํ้าบุง กระจายดวยทอพลาสติก (ทอ PVC) ไปถึงบริเวณ
ครัวเรือนของสมาชิกผูใชนํ้าท้ังน้ีสมาชิกผูใชนํ้าใชประโยชนจากนํ้าในระบบประปาภูเขาเพื่อเปนนํ้ากินนํ้าใชในครัวเรือน เพื่อการเกษตร 
เพื่อการเลี้ยงสัตว เปนตน ในการบริหารจัดการระบบประปาภูเขาสมาชิกผูใชนํ้ามีสวนรวม ดังน้ี (1) การมีสวนรวมในการสละแรงงาน 
ในการบูรณะซอมแซม ทําความสะอาด (2) การเฝาระวังและสอดสองดูแลรักษา ระบบประปาและผูฝาฝนกฎระเบียบ (3) การสละเงินทุน
ใน 3 กรณีไดแก (3.1) เพื่อเปนคาใชจายรวมกัน คาใชจายในการซื้ออุปกรณ ทอพลาสติกและอื่นๆ (3.2) การจายเงินหรือส่ิงชดเชย ใน
กรณีที่สมาชิกไมสามารถไปชวยบูรณะซอมแซมหรือการพัฒนาไดตามกําหนดเวลา (3.3) สมัครแรกเขาเปนสมาชิกผูใชนํ้าประปา ราย
ละ 1,500 บาทในดานศักยภาพของระบบประปาภูเขาปริมาณนํ้าประปาสามารถใหตอบสนองความตองการของสมาชิกผูใชนํ้า จํานวน 
54 ครัวเรือนอยางพอดี หากมีผูใชมากกวาจํานวนน้ีตองหมุนเวียนการใชนํ้าและใชอยางประหยัด  อยางไรก็ดีคาดวา ประปาระบบน้ี
สามารถใชไดยั่งยืนยาวนานตลอดไป เพราะสมาชิกผูใชนํ้ามีความรวมมือบํารุงดูแลรักษาซอมแซมอยางสมํ่าเสมอ 
 
คําสําคัญ: ระบบประปาภูเขา การจัดการนํ้า การมีสวนรวมของผูใชนํ้า 
 

Abstract 
 This qualitative research aim editoin vestigate the management of the hill water supply system in Huay Nam Saiin 
SakonNakhon province. There searcher used participatory observations and in-depth interviews with the head of the local 
administration and water-users to explore the hill water supply structure and the situation regarding water in the area. The 
results showed that construction of the hill water supply system started in 2002 by the use of natural water known locally as 
Boon water from watersprings, capillary water, and fountains from the sand stone of the Hauy Nam Sai mountain located 
near the village. A reservoir was built and water was piped to the village for household consumption, agriculture, and 
feeding animals.The management of the system involved water-users in (1) renovations and cleaning,                           
(2) surveillance and monitoring of the supply system and transgressors of rules, (3) three cases of payment,(3.1) sharing  
costs, such as the purchase of PVC pipe fitting sand other equipment, (3.2) compensation in the case of a user being 
unable to repair or reconstruct the system, (3.3) an application fee of 1,500 baht for new members.It was found that the 



 

water supply system was able to meet the needs of 54 households. However, it was anticipated that if the number of water-
users increased, water restrictions would have to be introduced. The study found that good participation by the members of 
the water-users’ group and sound management helped to sustain this water supply system. 
 
Keywords: Hill water supply system, Management of water supply, User participation 

 
บทนํา 
 นํ้า  เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทั้งมวลรวมทั้งมนุษย พืช สัตว 
ทั้งน้ีเพราะนํ้าเปนองคประกอบหลักของรางกายและเปนปจจัย
ที่ใชในการดํารงชีวิต หมายรวมถึงการใชเปนนํ้าด่ืม นํ้าอุปโภค
บริโภค การผลิตทางการเกษตรการรักษาคุณภาพระบบนิเวศ
และส่ิงแวดลอมความตองการนํ้าใชเพื่อการดังกลาวมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนตามจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนแหลงกําเนิดของน้ํา  
บนดินหรือนํ้าทาสวนใหญไดมาจากฝนตกในพื้นที่และฝนตก
เ ฉพ า ะ ใ น ฤ ดู ฝ น เ ป น ส ว น ใ หญ เ ท า น้ั น  ซ่ึ ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีเวลาประมาณ 4 เดือน นอกเหนือจาก
น้ันมีฝนตกนอยมาก บางปฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล ทําให
ขาดแคลนนํ้าเกิดสภาวะแหงแลง อยางไรก็ดีในบางพื้นที่      
มีลําธารนํ้าใตดินที่ไหลผุดข้ึนผิวดินตลอดทั้งป ภาษาทองถ่ิน
เรียกวา นํ้าบุง หรือ นํ้าซับ หรือนํ้าพุเปนนํ้าที่ใสสะอาด        
มีปริมาณมากพอที่สามารถกักเก็บและนําไปใชประโยชนได
โดยผานระบบประปาบนภูเขาท่ีสูงและปลอยนํ้าผานทอไหลลง
สูที่ต่ํา กระจายไปสูแหลงชุมชนเพื่อในการอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตรอยางพอเพียงตามความจําเปนไดตลอดทั้งป 
เปนวิธีการหน่ึงที่สามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา
ในชวงฤดูแลงได 
 ระบบประปาภูเขาของบานจันทรเพ็ญ ต.จันทรเพ็ญ 
อ.เตางอย จ.สกลนคร เปนระบบประปาที่ไดพัฒนาข้ึนโดย
ชาวบานบางสวนจากหมูบานจันทรเพ็ญที่ไดปลูกบานเรือนที่
อยูอาศัยใหมบนพื้นที่ที่ดินทํากินของตน กระจายแนวตาม
ถนนลาดยางเชื่อมระหวางอําเภอ หางจากหมูบานประมาณ   
9 กม.บนชายเขา ดวยความชวยเหลือรวมมือขององคกร
พัฒนาเอกชน รวมกันกับชาวบานออกสํารวจแหลงนํ้าซับที่
เปนตานํ้า มีนํ้าผุดปริมาณมากตลอดปหรือที่ชาวบานเรียกวา 
นํ้าบุง อยูบนเนินภูเขาหินทรายที่อยูใกลพื้นที่ทํากินและ
บานพักท่ีอยูอาศัย และไดพัฒนาเปนระบบประปาภูเขากักเก็บ
รวบรวมน้ํา มีระบบสงนํ้าและกระจายนํ้าแจกจายใหแกสมาชิก
จํานวน 54 ครอบครัวอยางทั่วถึงเปนธรรม ผูใชนํ้าไดรวมตัว
กันเปนคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าทั้งการจัดสรรนํ้าการ
แจกจายนํ้า การควบคุมการใช นํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษา บูรณะซอมแซมสวนประกอบที่
เปนทอสงนํ้า ทอกระจายนํ้า ดวยการสมัครสมาชิกผูใชนํ้า
กันเอง ปราศจากความขัดแยง คณะกรรมการบริหารจัดการ
และทํางานดวยความเสียสละ ไมมีผลตอบแทนและสมาชิก
ผูใชนํ้ารักษากฎระเบียบขอบังคับในการบริหารจัดการระบบ
ประปาเปนอยางดี และมีความยั่งยืน พรอมท้ังใหบริการ
นํ้าประปาแกสมาชิกจํานวน 54 ครัวเรือน คิดเปนปริมาณนํ้า

เฉลี่ยประมาณ 4,050 ลูกบาศกเมตรตอเดือน สามารถเปน
ตัวอยางเพื่อการพัฒนาระบบประปาแกผูสนใจ 
 ดังน้ัน คณะผูศึกษาเห็นวา ระบบประปานี้สามารถ
ศึกษาและนําเสนอเพื่อเปนแบบอยางในการจัดหานํ้าสนอง
ตามความจําเปนของชุมชนไดอยางพอเพียงทั้งในดานการ
อุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรผลิตพืชผักสวนครัว ที่มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยความรวมมือของ
สมาชิกผูใชนํ้าอยางจริงจังและยั่งยืน  
 
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการรับรู เขาใจ
และพัฒนาเกี่ยวกับ 

1) สภาพภูมินิเวศ เศรษฐกิจสังคม และประชากรใน
พื้นที่และสมาชิกผูใชนํ้า 

2) ระบบประปาภูเขา หมายรวมถึง ความเปนมา 
สวนประกอบ การใชประโยชนจากนํ้าการบริหารจัดการ
นํ้าประปาภูเขา การมีสวนรวมของสมาชิก กฎระเบียบ
ขอบังคับในการใชนํ้าประปา และปริมาณนํ้าตนทุนตามฤดูกาล 

3) วิเคราะหจุดเดนของระบบและสวนที่ตองไดรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบประปา
ภูเขาเพื่อการสงเสริมเผยแพรตอไป 

 
ระเบียบวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองน้ีอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) เปนหลัก ที่เนนวิธีการศึกษาวิเคราะห
ปรากฏการณวิทยา ใหความหมายของเหตุการณที่ เปน
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบกับการวิเคราะห
สภาพพื้นที่และวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่ เอื้อตอการ
พัฒนาและการบริหารจัดการดวยความสามัคคี มีเอกภาพ 
ปราศจากความขัดแยง ผสมผสานดวยวิธีการสังเกตการณ
สภาพท่ัวไปของการใชประโยชนจากนํ้าและสภาพภูมิประเทศ
ของพ้ืนที่ใชนํ้า พื้นที่ปาชุมชน บนภูเขาไมสูงนัก และสภาพ
ทางโครงสรางและสวนประกอบของระบบประปาการ
สัมภาษณ เชิ งลึกบุคคลท่ี เปนสมาชิกกลุม ผู ใช นํ้ า  และ
คณะกรรมการบริหารจัดการระบบนํ้าประปา การบันทึก
เหตุการณเพื่อการบรรยายสภาพของระบบประปาและการใช
ประโยชนการใหเหตุผลเพื่ออธิบายสาเหตุของปรากฏการณ
และการคนหาแนวทางพัฒนาอยางมีสวนรวมแบบบูรณาการ 
แนวความคิด และทรัพยากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดวย
ข้ันตอนการศึกษา ดังน้ี 



 

1) ศึกษาสํารวจรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ
ในเอกสารรายงานที่เกี่ยวกับสภาพท่ีเกี่ยวของจากเอกสารเพื่อ
การรับรู เขาใจ และเห็นสภาพของพื้นที่และบุคคลเปาหมาย 

2) รวบรวมและวิเคราะหสภาพประสบการณ การ
ฟนฟู วิถีชีวิตและการใชประโยชนของครัวเรือนและภูมิปญญา
ทองถ่ินของราษฎรที่ ดํารงชีวิตอยู ในพื้นที่ปาที่ได รับการ
อนุรักษ ฟนฟูและการสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีแบบสัมภาษณเปน
เคร่ืองมือ (in-depth interview guideline) ใชวิธีการสนทนา
พูดคุย และวิถีชีวิต 

3) สังเคราะหและประมวลผลการศึกษาเพื่อเปนการ
รายงานดวยการบรรยายสภาพการณเกี่ยวกับระบบประปา
ภูเขา อธิบายสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณของระบบการ
บริหารจัดการ และการใชประโยชน   

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 1. สภาพภูมินิเวศ เศรษฐกิจสังคม และประชากร
ในพ้ืนท่ีและสมาชิกผูใชน้ํา 
 บานจันทรเพ็ญและบานกวนบุน ตั้งอยู เขตตําบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ในป พ.ศ. 2550 
บานจันทรเพ็ญมีประชากร 235 ครัวเรือน 1,045 คน และบาน
กวนบุน มีประชากร 205 ครัวเรือน 685 คน กลุมชนด้ังเดิมที่
อาศัยอยูในชุมชนมีทั้งกลุมที่ใชภาษาไทยอีสาน เผากะเลิง 
และไทยเผาญอ นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี ยกเวน
ชาวบานบานจันทรเพ็ญ มีประชากรสวนใหญ นับถือศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกรวมตัวกัน เปนชุมชนหวยนํ้าใสซึ่ง
เปนชุมชนตั้งใหมแยกจากและเปนสวนหน่ึงของหมูบานจันทร
เพ็ญ และบานกวนบุน เปนครัวเรือนที่มาปลูกสรางบานในที่
ทํากินอยูใกลถนนลาดยางและอยูหางจากหมูบานจันทรเพ็ญ
เดิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงไตประมาณ 9 กม. (ดังแสดงใน
รูปที่ 1) มีประชากร 54 ครัวเรือน จํานวน 350 คน คือ ผูใช
นํ้าประปาภูเขาท้ังหมด สมาชิกผูใชนํ้ามีพื้นที่ถือครองขนาด
เฉลี่ย 10 ไรตอครัวเรือน โดยมีพื้นที่ถือครองต่ําสุด 5 ไรตอ
ครัวเรือน มากท่ีสุด 20 ไร สิทธิครอบครองที่ดินเปน สทก. มี
รายไดเปนเงินสดเฉลี่ย 21,000 บาทตอคนตอป โดยมีรายได
เงินสดสูงสุด 25,000 บาทตอคนตอป และรายไดต่ําสุด 
17,000 บาทตอคนตอป (1) 

ระบบการเกษตรของชาวบานจันทรเพ็ญและบาน
กวนบุน มีลักษณะการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนแบบแปลงพืชแต
ละชนิดไมประณีต และเลี้ยงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองไวจําหนาย 
และเลี้ยงกระบือ ไวจําหนายและใชแรงงาน การผลิตพืชได
เนนการปลูกพืชไรและที่สําคัญ ประกอบดวย มันสําปะหลัง
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4 ตันตอไรออยโรงงานผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 8 ตันตอไรถ่ัวลิสง ไมผลยืนตน ไดแก มะมวง ลําไย 
พืชผักสวนครัว ขาวโพดฝกออนและยางพารา ซ่ึงเร่ิมปลูกและ
อยูในระยะการเจริญเติบโต ในพื้นที่ ประมาณ 10 ไร 

ปจจุบันชาวบานไดมีการฟนฟูและทดลองระบบ
การปลูกขาวไรในบางพ้ืนที่ไวเพื่อการบริโภค โดยใชขาว
เหนียวพันธุพื้นเมือง การเลี้ยงปศุสัตว ไดแก โค กระบือ ที่
เลี้ยงไวใชงาน และไกเน้ือพื้นเมือง ที่เลี้ยงไวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและจําหนายในสวนที่เหลือ การปลูกพืชไรประสบ

ปญหาเ ร่ืองการปลูกซํ้าที่และซํ้าพันธุทําใหผลผลิตและ
คุณภาพลดลง ที่สําคัญคือปญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเพาะปลูกและบริโภคในฤดูแลง 
 ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยและท่ีดิน
ทํากิน คือ เปนพื้นที่การเกษตรที่ไดกั้นแนวเขตเพ่ือเปนที่ทํา
กินออกเปน 2 เขต คือ เขตบริเวณภูนํ้าบุง และเขตภูหวยนํ้า
ใส ซ่ึงในเขตภูหวยนํ้าใส คือ พื้นที่ชุมชนหวยนํ้าใส ตั้งอยูใน
ลุมนํ้าพุง ซ่ึงเปนสาขาหน่ึงของลุมนํ้าโขงตอนกลาง อยูใน
พื้นที่ปาไมที่มอบใหกรรมสิทธิ์เปนสิทธิทํากิน (สทก.) ภูมิ
ประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด ชายเขามีความสูง 300-500 ม.
รทก. ดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย ชั้นใตดินเปนชั้นหิน
แข็ง ประกอบดวย หินอุมนํ้าชุดภูพาน ที่มีลักษณะหินทราย
และหินกรวดมน ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,667 มม.ตอป ในพื้นที่
ลุมนํ้าพุงมีปริมาณนํ้าทา 279.97 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหล
ลงและกักเก็บใตดิน 49.73 ลาน ลบ.ม. (2) กบานมีไฟฟา
ภูมิภาคเขาถึง มีนํ้าประปาภูเขาใชไดตลอดทั้งป ทั้งอุปโภค
และบริโภค เพื่อการเกษตร เลี้ยงปศุสัตว พื้นที่ทํากินของ
ประชาชนเดิมเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณของดินสูง ตอมา
ราษฎรไดบุกรุกแผวถางปาเพื่อใช เปนที่ทําการเกษตร 
คุณภาพความอุดมสมบูรณของดินเส่ือมลงท่ีทํากินของสมาชิก
ผูใชนํ้าต้ังอยูติดกับเขตอุทยานแหงชาติภูผายล ในเขตพื้นที่ 
อําเภอ เตางอย จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ียังมีพื้นที่ปา
อนุรักษ ที่ชุมชนและสมาชิกผูใชนํ้ารวมกันดูแลรักษาในพื้นที่
ประมาณ 900 ไร  สมาชิกผูใชนํ้าไดรับผลประโยชนในรูป
ผลิตภัณฑจากปาไม ที่สําคัญ ไดแก เห็ดรับประทานไดนานา
ชนิด พืชผักสมุนไพร ไมใชสอย ไมฟน เปนแหลงทําเลเลี้ยง
สัตว และรักษาความชื้นในดิน 

  
 2. ระบบประปาภูเขา 
  2.1 ความเปนมาของระบบประปาภูเขา 
  ระบบประปาภูเขาท่ีศึกษาไดกอสรางเม่ือป พ.ศ. 
2545 โดยมีราษฎรในหมูบานจันทรเพ็ญ จํานวน 4-5 คน ที่
ไดรับความชวยเหลือจากนักพัฒนา จากองคกรพัฒนาเอกชน
ภายใตโครงการนํารอง การพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
ของเกษตรกรรายยอยในระบบภูมินิเวศนภูพาน รวมกันออก
เ ดินสํารวจพื้นที่ เพื่ อคนหาแหล ง สําห รับการผลิต เพื่ อ
การเกษตร และแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
เน่ืองจากในอดีตชาวบานตองนํานํ้าใสภาชนะข้ึนไปบนภูเขา
ดวยเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิตเพราะพื้นที่
บนภูเขาไมมีนํ้าด่ืมและชาวบานข้ึนไปทํามาหากินบนภูเขา
เพื่อทําไรปลูกมันสําปะหลัง เลี้ยงโคกระบือ และการเก็บหา
อาหารปารวมทั้งเห็ด แมลงกินได พืชผัก สมุนไพรและไมใช
สอยตางๆบนภูเขา นอกจากน้ีที่พักท่ีอาศัยและที่ทํากินของ
ชาวบานทั่วไปตั้งอยูบนที่ราบเนินเขามีสถานที่กักเก็บนํ้าฝน
เปนนํ้าตนทุนทั้ งการอุปโภคและบริ โภครวมทั้ ง นํ้าเพื่อ
การเกษตรอยูอยางจํากัด ทําใหชาวบานเหลาน้ันจําเปนตอง
แสวงหาแหลงนํ้าเพื่อใชในพื้นที่ทํามาหากินดวย 

การคนหาแหลงนํ้าจึงเปนความจําเปนที่ชาวบาน
จะตองรวมกันคนหาดวยการออกเดินสํารวจบนภูเขาที่อยูใกล



 

หมูบาน ทําใหพบแหลงนํ้าธรรมชาติที่ชาวบานเรียกวา น้ําบุง 
(นํ้าผุด นํ้าซับ นํ้าพุดังแสดงในรูปที่ 2) และพบจํานวนหลาย
จุดในบริเวณภูหวยนํ้าใส ที่ชาวบานเดินสํารวจในครั้งน้ัน และ
เจาหนาที่ที่นําชาวบานไปสํารวจไดรวมกับชาวบานเอาปบ 
ขนาดบรรจุ 20 ลิตร ไปรองรับนํ้าจากนํ้าผุดข้ึนมาจากตานํ้าที่
อยูใตกอนหินทรายขนาดใหญ โดยใชลําไมไผผาซีกทําเปนราง
นํ้าตอนํ้าใสปบใชเวลาประมาณ 10 วินาทีนํ้าจะเต็มปบพอดี 
แสดงวานํ้าไหลออกแรงและมีปริมาณมากจากนั้นจึงตัดสินใจ
รวมกันที่จะหาทางนํานํ้าบุงมาใชในการอุปโภคบริโภคใน
หมูบานและเพื่อประโยชนอื่นๆ เพราะมีปริมาณนํ้ามากพอที่จะ
นํานํ้าไปใชได 
 แหลงน้ําและน้ําตนทุน นํ้าประปาภูเขาท่ีศึกษา
ใชนํ้าตนทุนจากตานํ้าท่ีผุดออกมาจากใตกอนหินทรายท่ีฝงอยู
ในดินที่ชาวบานเรียกวา นํ้าบุง บนภูเขาซ่ึงอยูใกลหมูบานซ่ึง
บริเวณน้ีเปนเขตเทือกเขาภูพานและเปนพื้นที่ปาอนุรักษตน
นํ้าลําธารสภาพปาเปนประเภทเบญจพรรณ เปนพื้นที่หวง
หามและไดรับการอนุรักษของชุมชน จะเขาไปตัดไมถางปา
ไมได แตราษฎรยังสามารถเขาไปเก็บหาของปาได เชน เห็ด 
ผักอาหารปา พืชสมุนไพร จึงทําใหตานํ้ามีนํ้าไหลตลอดป
เพราะเปนพื้นที่ปาไมที่มีตนไมปานานาพันธุคอนขางอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติ หากแตในฤดูแลงสภาพนํ้าจากแหลง
นํ้าบุงมีปริมาณนอยลง แตหากมีปริมาณนํ้ามากพอที่จะไหลลง
มาตามทอพลาสติก (ทอ PVC) ใหชาวบานไดใชเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวขนาด
เล็กๆ นอยๆ สวนในฤดูฝนปริมาณนํ้ามีมากเพียงพอสําหรับ
ชาวบานสามารถใชเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ 
ไดแก การปลูกมันสําปะหลัง การเลี้ยงโค กระบือ ในจุดพ้ืนที่ที่
รวมกันเลี้ยงและพักอาศัย ที่อยูบริเวณชายเขาทางข้ึนไปยังจุด
รวมน้ําบนภูเขาโดยเฉพาะในฤดูการปลูกขาวโพดฝกออนไดดี 
และในชวง 2 ปที่ผานมาชาวบานไดมีการปลูกยางพารามาก
คิดเปนเน้ือที่ 10 ไรซ่ึงปจจุบันตนยางพาราอยูในระยะของการ
เจริญเติบโต อยางไรก็ดีการปลูกยางพาราไมไดใชนํ้าประปา
ภูเขาท่ีศึกษา 
 ชาวบานไดเทปูนซีเมนตทําแองรวมนํ้าในบริเวณ
ตอนลางของจุดท่ีเกิดตาน้ําบุง หางจากตานํ้าประมาณ 150 
เมตร สามารถรวบรวมน้ําจากตานํ้าบุง 2 แหลง ใหไหลมารวม
เปนแองนํ้าเดียวกันเพื่อใหมีปริมาณนํ้ามากข้ึน เร่ิมเปนระบบ
ประปาภูเขา (ดังแสดงในรูปที่ 3) ชาวบานจึงใชไมทําเปนคอก
เพื่อปองกันไมใหเศษใบไมหลนลงไปในบริเวณนํ้าบุงและ
รอบๆ แองนํ้าซ่ึงเปนตนเหตุที่ทําให นํ้าไมสะอาดและได
กอสรางระบบสงนํ้าลงไปตามพ้ืนที่ของแตละครัวเรือนที่อยู
พื้นที่ตอนลางโดยอาศัยการไหลของน้ําจากท่ีสูงตามแรงโนม
ถวงของโลก 
 ทุนและแหลงทุนดําเนินการกอสรางป 2545 
การลงทุนกอสรางระบบประปาในระยะเริ่มแรกมีจํานวนเงิน
สนับสนุนการลงทุนกอสรางและเงินสมทบจากแหลงตางๆ 
ดังน้ี  

1) โครงการภูมินิเวศน เทือกเขาภูพาน จํานวน 
600,000 บาท   

2) ครัวเรือนที่มีความประสงคจะรวมเปนสมาชิก
กลุมใชนํ้าประปาภูเขาที่สรางข้ึน ครัวเรือนละ 1,500 บาท 

จํานวน 43 ครัวเรือน เปนเงิน 64,500 บาท รวมเงินแรกเร่ิม
ในการกอสราง คือ 664,500 บาท (หกแสนหกหม่ืนส่ีพันหา
รอยบาทถวน) 
 2.2 สวนประกอบของระบบประปา  ระบบ
ประปาภูเขาประกอบดวยสวนประกอบ ดังน้ี 

1) พ้ืนท่ีบริเวณตนน้ําบุงหรือน้ําผุด  ไดรับการ
พัฒนาดวยการเทปูนลาดรอบเขตตาน้ําบุง ซ้ือทอซีเมนตวาง
ครอบตานํ้าบุง ตอมาตองนําทอซีเมนตออกเน่ืองจากนํ้าบุงที่
ไหลออกมามีทรายออกมาปดทับตานํ้าบุงทําใหมีนํ้าไหล
ออกมานอยและตานํ้าบุงอุดตัน ชาวบานจึงเปลี่ยนเปนไมวาง
ครอบเหนือตานํ้าผุดแทนทอปูน 

2) อางรวบรวมน้ําบนภูเขา ชาวบานผูใชนํ้าได
จัดหาซ้ือตาขายสีนํ้าเงิน/ดํา ตาถ่ีคลายมุงมาปดทับปากทอนํ้า
ที่จะไหลเขาสูทอสงนํ้าสายหลักพักไวเพื่อปองกันเศษใบไม 
ฝุน ตะกอนหรือส่ิงอื่นๆ ที่จะไหลเขาไปในทอสงนํ้าเพื่อปองกัน
ทออุดตันดวยใบไมและตะกอน 

3) ทอสงน้ําสายหลัก  ทอนํ้าพลาสติก (ทอ 
PVC) เสนผาศูนยกลางขนาด 4 น้ิว จํานวน 500 ทอน เปนทอ
ลําเลียงนํ้าสายหลักมีทั้งหมด 4 สายหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 4) 
โดยระยะทางจากตาน้ําบุงลงมาถึงเขตพื้นที่สวนแปลงสุดทาย 
ตามถนนดําหรือถนนลาดยาง เปนระยะทางทั้งส้ิน 5 กิโลเมตร 
โดยชาวบานไดรวมมือรวมใจใชแรงงานรวมกัน 

4) ถังเก็บพักน้ําท่ีอยูดานลาง  ซ่ึงหางจาก    
ตานํ้าผุด เปนระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ลักษณะของถังพักนํ้า
เปนทอซีเมนตวงกลมจํานวน 3 ทอ วางทับซอนเรียงเปน
แนวตั้งเปน 1 แทง มีจํานวน 16 แทง แตละแทงเก็บนํ้าได 
3.14 ม.3 สามารถเก็บสํารองนํ้าไดทั้งหมดประมาณ 50 ม.3 
สวนแตละแทงที่พื้นนํ้าสามารถไหลเชื่อมตอกันโดยใชทอ
พลาสติก (ทอ PVC) เชื่อมตอระหวางแทงที่ระดับสูงกวา
พื้นดินประมาณ 20 ซม. ทําใหนํ้าแตละแทงพักนํ้าสามารถ
ถายเติมซ่ึงกันและกัน (ดังแสดงในรูปที่ 5) 

 
5) ทอสงน้ําสายรองท่ีตอน้ําจากแทงพักน้ําท่ี

อยูดานลาง มีทั้งหมด 4 สายหลัก เปนทอพลาสติก (ทอ 
PVC) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว ซ่ึงเปนทอที่ตอแยกออก
จากถังพักนํ้าเพ่ือตอเขาไปกระจายในเขตพื้นที่ที่ใชประโยชน
ของแตละครัวเรือนอยางทั่วถึง (ดังแสดงในรูปที่ 6) 

 
6) ทอสงน้ําใชประโยชนในระดับครัวเรือน

หรือแปลงเพาะปลูกเม่ือผูใชนํ้าตองการใชนํ้าจากทอสายรอง 
ผูใชนํ้าใชวิธีการตอทอโดยสายยางหรือทอพลาสติก (ทอ 
PVC) เขาสูบานเรือนหรือแปลงเพาะปลูกขนาด 6 หุน  

7) ถังเก็บน้ําสวนตัวที่สมาชิกผูใชนํ้าแตละราย
จัดหาไวรองรับนํ้าไวใชประโยชน สวนใหญเปนถังคอนกรีต
รูปรางกลม ขนาดเทากับ 1.20 ม. ซอนกัน 2 ถัง ตั้งบนพื้นดิน
และมีกอกนํ้า ปด-เปด นํ้าดานลาง(ดังแสดงในรูปที่ 7) 
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2.3 การใชประโยชนจากน้ําประปาภูเขา   
การนํานํ้าประปาไปใชประโยชน ชาวบานที่เปนสมาชิกผูใช
นํ้าประปาจากระบบประปาภูเขา ไดใชประโยชนจากนํ้าประปา 
ดังน้ี  

1) เพื่อเปนนํ้ากินนํ้าใชในครัวเรือน (ดังแสดงใน
รูปที่ 8) ในฤดูแลงสมาชิกใชนํ้าเปนนํ้ากินนํ้าใชรอยละ 50 ของ
ปริมาณนํ้าตนทุนที่มีอยู ในฤดูฝนใชนํ้ารอยละ 30 ของปริมาณ
นํ้าตนทุนที่มีอยู   

2) เพื่อการเกษตร ฤดูแลงสมาชิกไดใชนํ้าทําการ
เพาะปลูก (ดังแสดงในรูปที่ 9) รอยละ 10 ของปริมาณนํ้า
ตนทุนที่มีอยู เพราะสมาชิกผูใชนํ้าทราบดีวาในฤดูแลงนํ้ามี
ปริมาณนํ้าตนทุนมีอยูนอย   

3) ในฤดูหนาวสมาชิกไดใชนํ้าเพื่อการบริโภค
และใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ไดแก พริก มะเขือ  

 
 
 

สําหรับการบริโภคพอเพียงในครัวเรือนมีขายบางเล็กนอยใน
สวนที่เหลือจากการบริโภค   

4) สมาชิกผูใชนํ้าไดใชนํ้าเพื่อการเลี้ยงสัตวทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแลง คือ โค กระบือ ประมาณรอยละ 20 ของ
ปริมาณนํ้าทั้งหมดที่ไดจากนํ้าประปาภูเขา (ดังแสดงในรูปที่
10) 

5) ปริมาณนํ้าประปาที่ไดแจกจายใหแกสมาชิก
ผูใชนํ้าประปา คณะกรรมการไดแจกจายนํ้าประปาใหแก
สมาชิกผูใชนํ้าประปาทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง ในปริมาณเฉลี่ย 
4,050 ลบ.ม. ตอเดือน และชวงเวลาที่มีการจายนํ้าใชมากท่ีสุด 
คือ เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม เพราะเปนชวงฤดูแลง
จึงตองใชนํ้าปริมาณมากในการเลี้ยงโค กระบือ สัตวอื่นๆ และ
การเพาะปลูก   

 
 

         
 

              รูปท่ี 2 การใชประโยชนเพื่อการอุปโภค 

 
 

             รูปท่ี 3 การใชนํ้าเพื่อการเกษตร 
 

               
 

                 รูปท่ี 4 การใชนํ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว 
 

 2 . 4  การบริหารจัดการน้ํ าประปาภู เขา            
มีคณะกรรมการบริหารจัดการ จํานวน 16 คน ประกอบดวย 
ประธานคณะกรรมการ 1 คน รองประธานคณะกรรมการ 2 
คน คณะกรรมการ 11 คน เหรัญญิก 1 คน และเลขานุการ 1 
คน โดยมีวาระการทํางาน 3 ป และสามารถดํารงตําแหนง

ติดตอกันได หากได รับการเลือกต้ังจากสมาชิกผู ใช นํ้า
นอกจากน้ีในการจายนํ้า คณะกรรมการดําเนินการจายนํ้าแบบ
หมุนเวียนตามรอบเวร โดยใหสมาชิกผูใชนํ้าประปาที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ตอนบนตนนํ้าไดใชอยางพอเพียงกอน เม่ือใชนํ้าอยาง
เพียงพอแลว ปดประตูนํ้าในพ้ืนที่น้ันไว จากน้ันจึงแจกจายนํ้า



 

 

ใหกระจายไปยังพื้นที่รับนํ้าที่อยูต่ํากวาอยางทั่วถึงพอเพียง
และเปนธรรมเม่ือสมาชิกผูใชนํ้าประปารายใดไดใชนํ้าจนครบ
ในปริมาณตามความจําเปนแลว ก็ใหปดนํ้าไว  
 การขออนุญาตใชน้ํา หากชาวบานผูใดที่ยัง
ไมไดเปนสมาชิกผูใชนํ้าประปาแตมีความประสงคที่จะเขาเปน
สมาชิกผูใชนํ้าประปา ชาวบานผูน้ันตองไปขอแจงความจํานง
ขอเขาเปนสมาชิกผูใชนํ้าประปาตอคณะกรรมการบริหาร
จัดการประปาน้ันและตองจายเงินเปนคาสมาชิกผูใชนํ้าประปา
แรกเขาเพียงคร้ังเดียวครัวเรือนละ จํานวน 3,000 บาท แตมี
ขอจํากัดของจํานวนผูใชนํ้าตามศักยภาพของแหลงนํ้าตนทุน
ของระบบประปา 
 กา ร คิ ดค า น้ํ า ป ร ะ ป าแล ะก า ร จ า ยค า
บํารุงรักษาระบบประปา การคิดคาใชนํ้าประปาภูเขาของ
สมาชิกผูใชนํ้า ไมมีการคิดคาใชนํ้าจากการใชประปาภูเขา
กลาวคือเปนการใชนํ้าฟรี เพราะเปนนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 
และสมาชิกผูใชนํ้าประปาไดรวมกันบริจาคเงินสมทบเพื่อเปน
คาใชจายในการกอสรางตั้งแตเร่ิมแรกแลว คณะกรรมการและ
สมาชิกผูใช นํ้าจึงมีความเห็นรวมกันที่จะไมมีการเก็บคา
บริหารจัดการนํ้า  

ผูใชนํ้าตองจายคาซอมแซมจากการชํารุดแตกหัก
ของทอสงนํ้ารวมทั้งบอพักนํ้าทั้ง 2 แหง หากจุดท่ีทอเกิด
แตกหักหรือชํารุด และหากทราบสาเหตุอยางแนชัดวาเกิดจาก
การกระทําของเจาของที่ดินที่ใชนํ้าเปนตนเหตุ เจาของที่ดินที่
ใชนํ้าน้ันตองดําเนินการซอมแซมหรือจัดการแกไขปญหาและ
ออกคาใชจายดวยตนเอง  

แตถาหากเปนการแตกหักชํารุดของทอสงนํ้า
ไมไดเกิดจากเจาของท่ีดิน หรือเปนที่ทอนํ้าผานที่ดินไมมี
เจาของครอบครอง เชน การชํารุดแตกหักดวยเหตุจากตนไม
ลมทับ ไฟปาไหม หรือพื้นดินทรุด คณะกรรมการจะเรียก
สมาชิกผูใชนํ้าประปาทั้งหมดประชุมเพื่อหารือรวมกันจายคา
ซอมแซม หรือคาใชจายอื่นๆ แตตองเปนการจายแบบถัว
เฉลี่ยจากคาใชจายทั้งหมด และสมาชิกผูใชนํ้าตองรวมกันออก
แรงงานซอมแซมกันทุกคน เพื่อเปนการลดคาใชจายดาน
แรงงานในการซอมแซม 
 2.5 การมีสวนรวมของสมาชิกผูใชน้ําในการ
บริหารจัดการระบบประปา 

สมาชิกผูใชนํ้าประปามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบประปา  ดังน้ี 

1) การมีสวนรวมในการสละแรงงาน เม่ือตอง
มีการระดมแรงงานในการกอสรางซอมแซม บํารุงส่ิงกอสราง 
ทอสงนํ้าสายหลัก สายรอง การรวมทําความสะอาดขัดลาง ปด
กวาดเศษไม ใบไมและขยะในบริเวณตานํ้าบุงและบอพักนํ้า
บนภูเขา   

2 )  การมีส วนร วมในการเฝ าระวั งและ
สอดสองดูแลรักษา สมาชิกผูใชนํ้าประปาทุกคนตองมีสวน 

 
 
 
 

รวมในการชวยกันเฝาระวังและสอดสองดูแลการเกิดทอนํ้า
แตกชํารุดทําใหนํ้าร่ัวไหล รวมทั้งการปองกันไฟปาเผาไหมทอ
สงนํ้าในฤดูแลง และการลักลอบตัดทอเพื่อขโมยใชนํ้าจากเขต
พื้นที่ของคนอื่นเพื่อขโมยนํ้าใช ตนไมลมทับหรือพื้นดินทรุด
เพราะถูกนํ้ากัดเซาะ 

3) การมีสวนรวมในการสละเงินทุน ใน 3 
กรณี ไดแก 

(1) เพื่อใชเปนคาใชจายรวมกันในกรณีที่ตอง
รวมกันรับผิดชอบ เชน คาใชจายในการซ้ืออุปกรณ ทอ
พลาสติกและอื่นๆ ที่จําเปนของระบบประปาภูเขาเม่ือมีการ
ชํารุดและตองมีการซอมแซมเกิดข้ึน 

สวนอัตราการจายเงินของผูใชนํ้าเพื่อใชในการ
ซอมแซมแตละคร้ังไมมีความคงที่และไมแนนอน ทั้งน้ี ข้ึนอยู
กับตนทุนคาใชจายของลักษณะชํารุดเสียหายในแตละคร้ังของ
สวนประกอบของระบบซึ่งอาจเปนความเสียหาย เชน ทอ
แตกหัก ไฟไหมปา หรือบอพักนํ้าชํารุด เปนตน โดยนํา
คาใชจายเหลาน้ีมาเฉลี่ยเปนคาใชจายของสมาชิกแตละราย  

(2) การจายเงินหรือส่ิงชดเชยแกคณะกรรมการ
ในกรณีที่สมาชิกผูใชนํ้าจะตองไปชวยงานกลุม เชน การลาง
ทอพักนํ้า การสละแรงงานอื่นๆ แตสมาชิกผูใชนํ้าประปาคน
น้ันไมสามารถไปชวยงานไดตามกําหนดเวลา จึงจําเปนตอง
ชวยในดานเงินทุน วัสดุอุปกรณ หรือทําอาหารเลี้ยงแทนการ
ไปชวยดานแรงงาน 

(3) การจายเงินแกคณะกรรมการเม่ือไดสมัคร
แรกเขาเปนสมาชิกผูใชนํ้าประปารายละ 3,000 บาท โดยมี
เหรัญญิกในการบริหารจัดการเงินทุนน้ี 

 

4) การรวมกันดูแลรักษาสวนประกอบของ
ระบบประปาภูเขา  สมาชิกผูใช นํ้าประปาทุกคนจะตอง
ชวยกันดูแลในเร่ือง  

(1) การเปดปดประตูนํ้า   
(2) การดูแลรักษาและปองกันการแตกร่ัวของทอ

สงนํ้า  
(3) การเปนหูเปนตาเร่ืองการตัดทอนํ้าคนอื่น 
(4) ดูแลระบบประปาไมใหนํ้าไหลทิ้งและสูญ

เปลา 
(5) การรวมทําความสะอาดบริเวณตานํ้าบุงและ

ทอพักนํ้าทั้งบนภูเขาและที่พักนํ้าดานลาง 
สวนการบูรณะซอมแซม ตั้ งแตป 2545 ถึง

ปจจุบันมีเพียงการซอมทอพลาสติกท่ีแตก 3 คร้ัง และการ
ซอมวาลวนํ้าที่ทอพักนํ้า นอกจากน้ันจะเปนการซอมแซม
สวนตัวของแตละครัวเรือน 
 5) การทําความสะอาดอางรวบรวมน้ําบน
ภูเขา 
 การทําความสะอาดอางพักนํ้าในฤดูฝนกระทํา 1 
คร้ังตอเดือน เพื่อขุดลอกตะกอนดินที่ไหลลงไปตามกระแสน้ํา 
เศษใบไม และส่ิงปฏิกูลอื่นๆ สวนในฤดูแลงทําความสะอาด 2  
 
 
 



 

 

เดือนตอคร้ัง เน่ืองจากมีตะกอนที่ไหลลงตามน้ํานอยกวา แตมี
ปญหาท่ีเกิดจากใบไมหลนทําใหนํ้าเนาเสีย 
 แรงงานที่ใชเพื่อทําความสะอาดเปนแรงงานจาก
สมาชิกผูใชนํ้าคร้ังละประมาณ 10 คน หมุนเวียนกันไป 
 ทั้ง น้ีจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิ จัยที่
เกี่ยวของ พบวาพ้ืนที่อื่นที่มีระบบประปาภูเขาในชวงฤดูนํ้า
หลากสวนใหญเกิดปญหาการตกตะกอนทับถมบริเวณหนา
ฝาย (หรือบริเวณรวบรวมน้ํา) ทําใหพื้นที่รับนํ้าหนาฝายมี
ขนาดลดลง สงผลใหปริมาณนํ้าไมเพียงพอกับความตองการ
ใชอุปโภคบริโภคในบางชวงเวลา แนวทางแกไข คือ ทําการ
ขุดลอกตะกอนบริเวณหนาฝาย โดยใชแรงงานจากสมาชิกผูใช
นํ้า ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสมาชิกผูใชนํ้า [3] 
 
 2.6 กฎระเบียบขอบังคับในการใชน้ําประปา 
 กฎระเบียบขอบังคับที่สมาชิกผูใชนํ้าประปาตอง
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดเกี่ยวกับการจัดการและการใชนํ้า
ไดกําหนดข้ึนโดยการประชุมปรึกษาหารือรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชน การทําประชาคมหมูบานเพ่ือกําหนดกฎระเบียบ
ข้ึนมา และเปนกฎระเบียบที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกผูใช
นํ้าคือ  

(1) ใชนํ้าอยางประหยัดตามความจําเปนและเต็ม
คุณคา โดยไมมีการใชอยางฟุมเฟอยและปดกอกนํ้าทุกคร้ัง
เม่ือไดเลิกใชแลว เพื่อใหนํ้าบังเกิดประโยชนสูงสุดและเผื่อแผ
ผูใชนํ้ารายอื่น  

(2) ชวยกันบํารุงดูแลรักษาทอนํ้ารวมกันทั้งทอ
นํ้าสายหลัก สายรองเพื่อไมใหแตกหรือชํารุดเสียหาย หาก
เห็นทอนํ้าทอใดทอหน่ึงผิดปกติชํารุดเสียหายตองแจงตอ
กรรมการหรือสมาชิกผูใชนํ้าประปาในกลุมไดทราบทันทีเพื่อ
ซอมแซมใหสามารถใชประโยชนไดอยางตอเน่ืองรวมกันตอไป 

(3) เขาประชุมปรึกษาหารือหาขอตกลงรวมกัน
ตั้งแตเร่ิมแรก โดยจัดประชุมกลุมประชาคมรวมกัน ซ่ึงปกติ
กําหนดใหมีการประชุมเปนประจําปละ 2 คร้ัง คือ กอนฤดูฝน 
และกอนฤดูแลงเพื่อตกลงเกี่ยวกับการใชนํ้าและการบํารุงดูแล
รักษา  

(4) หากสมาชิกผูใชนํ้าประปารายใดกระทําผิด
กฎระเบียบและฝาฝนขอบังคับของกลุม ใหมีการวากลาว
ตักเตือนไดไมเกิน 3 คร้ัง และหากผูใชนํ้ารายน้ันยังกระทําผิด
ซํ้าดวยการฝาฝนกฎระเบียบอีก ใหมีการตัดนํ้าเพื่อไมใหไดใช
นํ้าประปาน้ันอีกตอไป  

(5) ถามีผูขอเขาเปนสมาชิกผูใชนํ้ารายใหมตองมี
การเรียกประชุมสมาชิก ทําประชาคมสมาชิกกลุมผูใชนํ้าเพ่ือ
พิจารณาและใหการรับรองการเปนสมาชิก  

 

 2.7 ปริมาณน้ําตนทุนตามฤดูกาล 
ในสภาพที่ เ ป น อยู ป ริ ม าณน้ํ า ต นทุ นตาม

ธรรมชาติที่ผุดออกจากพ้ืนดินในฤดูแลงมีปริมาณลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับการผุดของนํ้าในอดีต และเปรียบเทียบกับ 

 
 
 
 

ปริมาณในปที่ผานมา สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณฝนที่ตกนอยลงจึงมีนํ้าไหลซึมลงใตดินในปริมาณ
นอยลงดวย เพราะน้ําไหลหลากเม่ือฝนตกที่รวดเร็ว ประกอบ
กับสมาชิกผูใชนํ้าประปามีการใชนํ้าปริมาณมาก และควรมี
การปองกันแกไขโดยการอนุรักษฟนฟูและไมตัดไมทําลายปา
ตนนํ้าเพื่อใหเปนแหลงดูดซับนํ้าไว 
 ความแรงของนํ้าไหลในฤดูฝนและในฤดูแลงมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ ในชวงฤดูฝนมีฝนตกทําใหนํ้ามี
ปริมาณมากและไหลซึมลงสูใตดินมาก และสงผลใหนํ้าจากตา
นํ้าพุงแรง สังเกตไดจากดินทรายที่ตกตะกอนจะกระจายตาม
กระแสน้ํา จะไหลไปตามธรรมชาติลงสูบริเวณที่ต่ํากวา สวน
ในฤดูแลงนํ้าไหลลดความรุนแรงลงเนื่องจากมีฝนตกนอย 
 

3. วิเคราะหจุดเดนของระบบและสวนท่ีตองไดรับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ
ประปาภูเขาเพ่ือการสงเสริมเผยแพรตอไป 
 3.1 จุดแข็ง  (จุดเดน) หรือขอดีของระบบ
ประปา 
 จากการศึกษาวิเคราะหพบวา ระบบประปาน้ีมี
จุดแข็งที่เปนขอดี ไดแก 
 (1) ชุมชนสามารถบริหารจัดการนํ้าประปาใน
พื้นที่และทําใหเกิดความสามัคคีสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันชวยกันแกไขปญหาในชุมชน และชุมชน
ไดรับประโยชนรวมกัน 
 (2) ไดรักษาปาตนนํ้าชุมชนรวมกัน ไมคิดท่ีจะ
ทําลายปา โดยอนุรักษไวใหคนรุนหลัง มีพื้นที่ปาอนุรักษที่เปน
แหลงอาหารปา เชน ผัก สมุนไพร เห็ด ไมฟน 
 (3) เปนแหลงนํ้าที่ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
บริเวณไหนเดิมไมมีนํ้า ก็มีนํ้า ไมเคยปลูกผัก ก็ไดปลูกทําให
ประชาชนในพื้นที่มีนํ้าไดปลูกผักปลอดสารพิษไวบริโภคใน
ครัวเรือนในฤดูแลง 
 (4) ไม ส้ินเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงดูดสงนํ้า 
เพราะการสงนํ้าใชแรงโนมถวงของโลก 
 (5) การประหยัดแรงงานและเวลาในการจัดหานํ้า 
 

 3.2 ปญหาอุปสรรคท่ีคณะกรรมการบริหาร
ประสบ คือ 
 (1) แตละครัวเรือนที่เปนสมาชิกผูใชนํ้าประปาไม
มีเงินทุนในการซ้ือถังเก็บสํารองนํ้าไวใช และเปนถังที่สมบูรณ
แบบไดมาตรฐาน 
 (2) นํ้าในฤดูแลงมีปริมาณนอยตองใชนํ้าอยาง
ประหยัด 
 (3) เกิดการขัดแยงพื้นที่กอสรางระบบประปา คือ 
อุทยานแหงชาติที่ตั้งอยูในพื้นที่ไมตองการใหสราง และไม
ตองการใหมีชุมชนเกิดข้ึน เพราะตองการบริหารจัดการปาไม  
 
 
  



 

 

                  3.3 สวนท่ีดีของระบบประปาท่ีสามารถนําไป
สงเสริมการถายทอด เผยแพร  คือ 
 (1) ผู ใช นํ้าไดบริหารจัดการนํ้าดวยการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเอง 
 (2) คาใชจายของผูใชนํ้าไมสูงกลาวคือ ผูใชนํ้า
จายเพียงคร้ังเดียวตอนแรกเขา  
 (3) มีความสามัคคี และการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ โดยอาศัยภูมิปญญาของชาวบานเอง     
 
สรุปผลการศึกษา 
 1) สภาพของหมูบานท่ีใชน้ําประปาภูเขา 
 บานจันทรเพ็ญและบานกวนบุน ตั้งอยู เขตตําบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ภูมิประเทศมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดริมชายเขา ราษฎรประกอบอาชีพ
หลักปลูกมันสําปะหลังขาวโพดฝกออนและเลี้ยงโคเน้ือพันธุ
พื้นเมือง เปนหลัก ที่สําคัญคือปญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเพาะปลูกและบริโภคในฤดูแลงระบบประปาเร่ิม
กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2545 โดยนํานํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่
ชาวบานเรียกวา น้ําบุง (นํ้าผุด นํ้าซับ นํ้าพุ)ที่ผุดข้ึนบนภูหวย
นํ้าใส อยูใกลหมูบาน นํ้าผุดออกจากฐานหินทราย นํ้าไหลออก
แรงและมีปริมาณมาก ชุมชนไดกอสรางแหลงกักเก็บนํ้าบน
ภูเขาและตอทอลําเลียงนํ้าจากจุดนํ้าบุง กระจายดวยทอ 
พลาสติกไปท่ัวถึงบริเวณใชนํ้า สําหรับราษฎรในชุมชนหวยนํ้า
ใสที่แยกจากหมูบานจันทนเพ็ญและบานกวนบุนมาปลูกบาน
อาศัยบนพื้นที่ทําการเกษตรบนที่ราบเนินเขา    
 2) แหลงทุนการดําเนินการ เ ร่ิมแรกได รับการ
สนับสนุนจากโครงการภูมินิเวศน เทือกเขาภูพาน จํานวน 
600,000.00 บาท จากสมาชิกกลุมใชนํ้าสมทบอีกครัวเรือนละ 
1,500 บาท นําไปเปนทุนซ้ือทอนํ้าพลาสติกขนาด 4 น้ิว 
จํานวน 500 ทอน ใชเปนทอสงนํ้าสายหลัก สรางถังพักนํ้า
ดานที่อยูตอนบนและลาง ซ้ือทอพลาสติกเสนผาศูนยกลาง    
2 น้ิว ตอจากทอสงนํ้าสายหลัก ใหกระจายนํ้าไปสูพื้นที่ใชนํ้า
ของสมาชิก 
 3) สวนประกอบของระบบประปามีดังน้ี 1) พื้นที่
บ ริ เวณตน นํ้า บุ งห รือ นํ้า ผุด  บนปาอ นุ รักษของชุมชน            
2) บอรวบรวมน้ําเบ้ืองตนบนภูเขา 3) ทอสงนํ้าสายหลักยาว 
3,100 ม. 4) ถังเก็บพักนํ้าที่อยูดานลาง 16 ถัง เก็บนํ้าสํารอง
ได    50.3 ลบ.ม. 5) ทอสงนํ้าสายรองท่ีตอนํ้าจากสายหลักท่ี
อยูดานลาง ขนาด 2 “ ยาว 3,200 ม. และขนาด 1.5” ยาว 
2,050 ม. 6) ทอสงนํ้าใชประโยชนในระดับครัวเรือนหรือแปลง
เพาะปลูก 7) ถังเก็บสํารองนํ้าในระดับครัวเรือน ขนาด 2.26 
ลบ.ม. 

4) การใชประโยชนจากน้ําประปาภูเขา  ผูใชนํ้า
เพิ่มจํานวนมากข้ึนเปน 54 ครัวเรือน เปนชาวบานจาก 2  

 
 
 

หมูบาน คือ บานจันทรเพ็ญ 52 ครัวเรือน และบานกวนบุน 2 
ครัวเรือน ซ่ึงเรียกวา ชุมชนหวยน้ําใสใชประโยชนเพื่อเปน
นํ้ากินนํ้าใชในครัวเรือน รอยละ 50 ของปริมาณนํ้าตนทุนที่มี
อยู เพื่อการเกษตรในฤดูแลงสมาชิกไดใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตวรอยละ 10 ของปริมาณนํ้าตนทุนที่มีอยู เปนการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการเลี้ยงสัตวทั้งในฤดูฝนและฤดู
แลง โดยมีปริมาณแจกจายนํ้าประปา ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
เฉลี่ย 4,050 ลบ.ม.ตอเดือน และชวงเวลาที่มีการจายนํ้าใช
มากท่ีสุด คือ เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  
 5)  การมีสวนรวมของสมาชิกผู ใชน้ําในการ
บริหารจัดการระบบประปา ไดแก 

(1) การมีสวนรวมในการสละแรงงานในการบูรณะ
ซอมแซม ทําความสะอาด    

(2) การเฝาระวังและสอดสองดูแลรักษา ระบบประปา
และผูฝาฝนกฎระเบียบ   

(3) การสละเงินทุน ใน 3 กรณี ไดแก (3.1) เพื่อเปน
คาใชจายรวมกัน คาใชจายในการซื้ออุปกรณ ทอพลาสติก 
และอื่นๆ (3.2) การจายเงินหรือส่ิงชดเชย ในกรณีที่สมาชิกไม
สามารถไปชวยบูรณะซอมแซมหรือการพัฒนาไดตาม
กําหนดเวลา (3.3) สมัครแรกเขาเปนสมาชิกผูใชนํ้าประปา 
รายละ 3,000บาท  

(5) การรวมกันดูแลบํารุงบูรณซอมแซมสวนประกอบ
ที่เปนอุปกรณและทอสงนํ้าของระบบประปาภูเขา   
 6)  กฎระเบียบขอบังคับในการใชน้ํ าประปา
ประกอบดวย(1) ใชนํ้าอยางประหยัดและตามความจําเปน   
(2) ชวยกันบํารุงดูแลรักษาทอนํ้ารวมกันทั้งทอนํ้าสายหลัก 
สายรอง (3) เขาประชุมปรึกษาหารือหาขอตกลงรวมกัน     
(4) เม่ือฝาฝนกฎระเบียบใหมีการวากลาวตักเตือนไดไมเกิน  
3 คร้ัง (5) ถามีสมาชิกผูใชนํ้ารายใหมเกิดข้ึนตองไดรับการ
รับรองจากสมาชิกผูใชนํ้าที่มีอยูเดิม (6) จายนํ้าแบบหมุนเวียน
ตามรอบเวรและไดการแนะนํารณรงคการใชนํ้าประปาอยาง
ประหยัด  
 7) คณะกรรมการบริหารประสบปญหาอุปสรรค 
คือ (1) ครัวเรือนที่เปนสมาชิกผูใชนํ้าประปาไมมีเงินทุนซ้ือถัง
เก็ บ นํ้ า เพื่ อ เก็ บ สํ า รอง นํ้ า ไว ใช  เพราะ มี รายไดน อย            
(2) นํ้าในฤดูแลงมีปริมาณนอยไมเพียงพอตอการอุปโภค 
บริโภค   
 8) สวนท่ีดีของระบบประปาท่ีสามารถนําไป
สงเสริมการถายทอดและเผยแพร  คือ 
  (1) สมาชิกผูใชนํ้าเปนผูทําหนาที่บริหารจัดการ
นํ้าประปาภูเขาและการอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนปาชุมชน 
รวมทั้งมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเองดวย
ความโปรงใสทั่วถึง เปนธรรมและประหยัด 
  (2) คาใชจายในการใชนํ้าของสมาชิกผูใชนํ้าไมสูง 
กลาวคือ สมาชิกผูใชนํ้าไดจายเพียงคร้ังเดียวในตอนแรกเขา 
จํานวน 1,500 บาท เพื่อเปนทุนในการกอสราง และผูที่
ตองการเปนผูใชนํ้ารายใหมชําระเงิน 3,000 บาท   

 
 
 



 

 

(3) สมาชิกผูใชนํ้าไดอนุรักษปาชุมชนที่เปนแหลงตน
นํ้ารวมกันอยางจริงจังควบคูกับการบริหารจัดการนํ้าประปา  

(4) ใชแหลงนํ้าพุหรือนํ้าบุงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
ผันนํ้ามาไวใชเพื่อการอุปโภค บริโภคไดอยางประหยัด  

(5) ไมส้ินเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อการดูดนํ้า    
สงนํ้า และกระจายนํ้าเพราะอาศัยแรงโนมถวงของโลก 

(6) ระบบสงนํ้าและกระจายนํ้ากอสรางดวยวัสดุที่
แข็งแรง ม่ันคง ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ   
 (7) คณะกรรมการบริหารระบบประปาปฏิบัติงานดวย
ความเสียสละโดยไมไดรับคาตอบแทนดวยความโปรงใส 
 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา  

1) ควรมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและส่ิงปนเปอน
ตางๆ ที่มีอยูในนํ้าประปาภูเขา 

2) ควรปรับปรุงบอเก็บนํ้าเบ้ืองตนบนภูเขาดวยการ
กอสรางหลังคาใหครอบคลุมบอเพื่อปองกันใบไมหลนลงไปใน
นํ้า 

3) กอสรางร้ัวรอบเพ่ือปองกันคนและสัตวเขาไปสราง
ความสกปรก   

4) ควรฝงทอสงนํ้าสายหลัก สายรอง ที่พาดผานบน
พื้ นที่ ล ง ใต ผิ ว ดิน  เพื่ อป อ งกั นปญหาท อ นํ้ าตากแดด 
เส่ือมสภาพและแตกงาย หรือถูกไฟปาเผาไหม หรือตนไมลม
ทับ หรือโค กระบือ รถแทรกเตอร เหยียบย่ํา 

5) กอสรางฝายชะลอน้ํา เปนลักษณะฝายน้ําลนใน
หวยนํ้าใส เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง และหากมีการบริหาร
จัดการนํ้าที่ดีจะมีนํ้าใชเพิ่มข้ึน 

6) ควรมีเงินกองทุนสะสมของระบบประปาเพื่อเปน
คาใชจายในการปรับปรุงบํารุงรักษาบูรณะซอมแซม และเพื่อ
ขยายการสงนํ้าในอนาคต โดยอาจขอรับการสนับสนุนเงินทุน
จากองคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 
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