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THE SUSTAINABLE FLOOD MANAGEMENT OF BUENGCHAMOR
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION NONGSUEA DISTRICT
PATHUM THANI PROVINCE
ไททัศน์ มาลา1* วลัยพร ชิณศรี2 และวิไลลักษณ์ เรืองสม1
Titus Mala, Walaiporn Chinasri and Wilailuk Ruangsom

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อในการบริหารจัดการอุทกภัย 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ จ านวน 11 คน และการสนทนากลุ่ ม จ านวน 8 คน วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ประกอบด้วย การแปลความ การตีความ และการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมทั้งด้านการจัดการอุทกภัย โดยเป็นการกาหนดและวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงภัยในพื้นที่
การปฏิบัติการช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย แนวทางในการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างยั่งยื น คือ การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ในการจัดการปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมี
บทบาทในการป้องกัน และลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ โดยการสารวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่มี
ความล่อแหลมต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงาน
และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างถูกต้อง การเตรียมความพร้อมสาหรับเครื่องมือพื้นฐาน
ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน การที่ประชาชนเกิดการปรับตัวในวิถีการดารงชีวิตที่ต้องปรับตัว
อยู่กับน้า ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุทกภัย
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ABSTRACT
This research consists of two objectives as follows: (1) to study the roles of
Buengchamaor Subdistrict Administrative Organization in flood management and
(2) to find out the sustainable flood management of Buengchamaor Subdistrict
Administrative Organization. The qualitative research method was used by interviewing
11 key informants and a focus group discussion was also organized with 8 participants.
The data were analyzed by content analysis consisting of translation, interpretation
and analysis.
The research findings were as follows: the local administrative organizations
have provided the plan for the national disaster prevention and mitigation in terms of
flooding management. The procedures are to define and analyze flood-prone areas and
to implement the plan as pre-, during and post-disaster. The recommendations of this
research were: the role of local administrative organization was important and the
individuals or even the local administrative organization should help prevent and
reduce the risk from flooding. Such the role mentioned, exploration of flood-prone
areas within the communities should be carried out. Then the priority of working
procedures and plans should be sequenced regarding to necessity. Additionally,
facilitating resources for flood crisis, and educating people how to live and adapt
themselves during flooding are needed.
Keywords: Flood Management, Decentralization, Local Administrative Organization
บทนา
จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาอุทกภัย
เป็นประจาทุกปี ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ปั ญ หาของประชาชนมากที่ สุ ด จึ ง ต้ อ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ (ไททัศน์
มาลา และคณะ, 2558) เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนนั้นถือว่าเป็นการลดความเสี่ยง
จากอุทกภัย เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการจัดการปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน
ชุ ม ชนจนถึ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะต้ อ งมี บ ทบาทในการป้ อ งกั น และลดผลกระทบ
จากอุท กภั ย ในพื้น ที่ โดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นคื อหน่ว ยงานหลั ก ในการประสานงานและ
การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อการวางแผน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ (United Nations International Strategy for Disaster Reduction,
2010; กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 2556 และ เสรี ศุภราทิตย์, 2554) ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กมี
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทที่เน้นการบริหารจัดการอุทกภัยโดยใช้แนวทางในการปรับตัวเพื่ออยู่
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ร่วมกับน้าและการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบึงช าอ้อ อาเภอหนองเสื อ จังหวัด
ปทุมธานี ในการบริหารจัดการอุทกภัย ทั้งในด้านก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบึงชาอ้อ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานี กับการจัดการปัญหาอุทกภัย” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดังนี้
1. การศึ ก ษาจากเอกสารที่ เ กี่ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กฎหมายว่า ด้ว ยการป้อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กฎกระทรวงว่า ด้ ว ยผั ง เมื อ ง ข้ อบั ญ ญั ติ ง บประมาณของท้ อ งถิ่น แผนพั ฒ นาสามปี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ การบริหารจัดการน้า
ชุมชน และหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 11 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลบึ ง ช าอ้ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เจ้า หน้ า ที่ ประชาชนในพื้ น ที่ 3 คน
บุ ค ลากรจากวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ านวน 5 คน ได้ แ ก่
ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ จานวน 4 คน
3. การประชุมกลุ่มย่อยในประเด็น “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบึ งช าอ้อ , 2557) ในการจัดการอุทกภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” จัดขึ้นเมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเพื่อสร้างข้อเสนอหรือข้อวินิจฉัยโดยอาศัย
การให้เหตุผลของผู้วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปจากหลักฐานที่เป็นที่ทราบกันหรือความจริงโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการสังเกตการณ์หรือข้อเท็จจริงโดยเฉพาะ และเน้นการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดง
ความเชื่ อ มโยงแหล่ ง ข้ อ มู ล เฉพาะจ านวนหนึ่ ง เป็ น หลั ก แล้ ว อ้ า งความจริ ง ทั่ ว ไปขึ้ น ตามข้ อ มู ล
ชุดดังกล่าวโดยมุ่งที่จะตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ประกอบด้วย
การแปลความ การตีความ และการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการอุทกภัย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบึงช าอ้อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ห่างจากที่ว่าการอาเภอหนองเสือประมาณ 10 กิโลเมตร มีประชากร 8,919 คน จานวน 2,399
ครัวเรือน ความหนาแน่ นเฉลี่ย 181 คนต่อตารางกิโ ลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556)
มีพื้นที่ครอบคลุมชุมชนจานวน 12 หมู่บ้าน งบประมาณรายจ่าย ณ ปี งบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น
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45,718,031.01 บาท (องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ, 2557) สภาพพื้นที่ทางกายภาพนั้น มีเนื้อที่
โดยประมาณ 48.85 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคูคลอง มีคลองระบายน้ารอบพื้นที่
6 คลอง ระยะทางกว่า 35 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีคลองซอยอีกจานวนมากกระจายอยู่ตามทุกหมู่บ้าน
เชื่อมระหว่างกัน ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน ทาไร่ (องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงชาอ้อ, 2555)
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 พื้นที่ทุ่งรังสิตได้รับ ผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่มีมวลน้าขนาด
ใหญ่ไหลบ่าท่วมทุ่งมายังบริเวณพื้นที่จนได้รับผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อย่างไรก็ตามบน
ความสู ญเสี ย ดังกล่ าวปรากฏว่า สวนปาล์ ม น้ามันที่ช าวบ้านปลู ก ไว้นั้นได้รั บผลกระทบไม่มากนั ก
เนื่องจากการทาสวนปาล์ มสามารถยอมให้น้าไหลผ่ านและท่วมสู งได้มากกว่า 1 เมตร โดยไม่เน้น
การสร้างคันกั้นน้าป้องกัน และประชาชนในบริเวณพื้นที่คลองแปด คลองเก้า และคลองสิบ ยอมให้
น้าไหลผ่านพื้นที่และทยอยปล่อยน้าออกมา อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
เป็นพื้นที่รองรับน้าเป็นจานวนมากอีก ขณะเดียวกันช่วงน้าท่วมปี พ.ศ. 2554 ชาวบ้านร่วมกันทาคันดิน
กันตลอดแนวริมถนนคลองระพีพัฒน์ พื้นที่เขตติดต่ออาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
น้าไหลไปตามลาคลองต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาเภอหนองเสือและตาบลบึงชาอ้อ พร้อมกับการเปิดประตู
ระบายน้าเพื่อให้น้าไหลผ่านพื้นที่เพื่อระบายไปยังคลองรังสิต ทั้งนี้หากไม่เปิดประตูระบายน้าจะมี
ความเสี่ยงสูงมากที่ประตูระบายน้าจะพัง และจะทาให้เกิดความเสียหายจากการที่ไม่สามารถควบคุม
น้าได้ ด้วยเหตุนี้อาเภอหนองเสือ จึงเป็นอาเภอเดียวของจังหวัดปทุมธานีที่สามารถป้องกันน้าท่วมได้
ในปีถัดมาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการน้า
ที่เชื่อมต่อวิถีชีวิตของประชาชนและสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของการบริห ารจัดการน้าในระดับ
มหภาค โดยเริ่มโครงการสนับสนุนการปลูกปาล์มในชุมชนเป็นแก้มลิงรองรับน้าอย่างจริงจัง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ภายใต้
การบั ง คั บ บั ญ ชาจากผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
โดยวางแผนแนวทางในการปฏิบัติก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัยดังนี้
1. ก่อนเกิดอุทกภัย ได้มีการประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย โดยการประเมินภัยและ
ความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบ
เพื่อนาไปกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัย การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้น
ที่เสี่ยงภัย ข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ การจัดเตรียมการด้านโครงสร้างโดยการสารวจ
และก่ อสร้ างหรื อปรั บ ปรุ ง แหล่ งน้ าหรื อเส้ น ทางเพื่ อป้ องกั นและแก้ไ ขปั ญหาอุท กภั ย การจัด ท า
ฐานข้อมูล กาลังเจ้ าหน้ าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อให้ พร้อม
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านอุทกภัยให้มี
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงาม และการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเสริ ม ความรู้ แ ละความตระหนั ก แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตนจากอุทกภัย
2. ขณะเกิดอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อได้ กาหนดแนวทางการปฏิบัติขณะ
เกิดอุทกภัยภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบึ งช าอ้อ เมื่อได้รั บ ข้อมูล การเกิดอุทกภัยจะจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อตามระดับความรุนแรง กรณีจาเป็นต้องรับ
บริจาคความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากสาธารณะชน ศูนย์อานวยการฯ จะจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการ
แจกจ่ายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาคและทันเหตุการณ์
3. หลังเกิดอุทกภัย ดาเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการของประชาชน
โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง
ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู การเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและฟื้นฟู
อาชีพของผู้ประสบภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ
ฟื้น ฟูแ ละจั ด การระบบสิ่ งแวดล้ อมชุมชน ทั้งระบบบาบัด น้าเสี ย สถานที่ กาจัด ขยะมู ล ฝอย และ
บ่อน้าบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ
การบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง ช าอ้ อ ได้ ท าความร่ ว มมื อ
จากหน่ ว ยงานภายนอกหลายส่ ว นด้ว ยกัน อาทิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยภายใต้
“โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพัฒนาพื้นที่คลองรังสิตเป็นแก้มลิงแบบเพิ่มรายได้ ” ในเบื้องต้นได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้าชุมชน คลองแปด คลองเก้า และคลองสิบ อาเภอหนองเสือ ขึ้น
จ านวน 12 คน ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ น าชุ ม ชน และเกษตรกรในพื้ น ที่
โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาทที่สาคัญในการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการ ระเบียบ การบริหาร
จัดการน้า การจัดกิจกรรม และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
บริหารจัดการนา
ชุมชนฯ

คณะกรรมการบริหาร
พัฒนาหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหาร
พัฒนาหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหาร
พัฒนาหมู่บ้าน
คณะกรรมการบริหาร
พัฒนาหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหาร
พัฒนาหมู่บ้าน

ภาพที่ 1 โครงสร้างการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้าชุมชน
ที่มา: ไททัศน์ มาลา และคณะ (2558)
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ดังนั้น โครงการดังกล่าวจะมอบหมายให้แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นปาล์ม
น้ามัน เมื่อปลูกเสร็ จเรีย บร้อยคณะกรรมการบริหารจัดการน้าชุมชนฯ จะส่ งมอบต้นปาล์ มน้ามัน
ให้คณะกรรมการบริหารพัฒนาหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลต่อไป โดยที่คณะกรรมการบริหารพัฒนาหมู่บ้ านจะ
มีหมู่บ้านละ 10 คน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
มีประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก ไปเปิดบัญชีในนามคณะกรรมการบริหาร
พั ฒ นาหมู่ บ้ า นนั้ น ๆ โดยให้ ไ ปเปิ ด บั ญ ชี 3 คน และเบิ ก -ถอนได้ 2 ใน 3 เพื่ อ รองรั บ เงิ น รายได้
จากผลผลิตปาล์มน้ามันที่จะเกิดขึ้น โดยแต่ละหมู่จะกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ ทาการบันทึกจานวนต้นปาล์มน้ามันของ
แต่ละหมู่ บันทึกค่าปุ๋ย ค่ากาจัดวัชพืช ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง รายรับ-รายจ่าย และดูแลรักษาบารุง
ต้นปาล์มน้ามัน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการเรื่องการเงินในการบารุงรักษาต้นปาล์มส่วนหนึ่งและ
อีกส่วนหนึ่งจะใช้สาหรับงานในหมู่บ้าน โดยต้องมีเงินคงไว้ในบัญชีปีละไม่ต่ากว่า ร้อยละ 10 ของ
เงิน รายได้ของทุกปี เมื่อมีร ายได้จ ากผลผลิ ตปาล์ มน้ามันแล้ ว จะมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้าชุมชนฯ ทราบทุก 6 เดือน
การแก้ไขปั ญหาอุทกภัยและพัฒนาพื้นที่คลองรังสิ ตเป็นแก้มลิงโดยอาศัยพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อเป็นแม่ข่าย มีการดาเนินงานทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
1. การพัฒนาขุดลอกคลองระบายน้า คลองส่งน้า โดยการขุดลอกคลองซอย คลองสกัด
และคลองส่ ง น้ า ขุ ด ลอกคลองให้ ร ะดั บ ท้ องคลอง ดู แ ลไม่ ใ ห้ มีผั ก ตบชวาและสิ่ ง กี ดขวางทางน้ า
รวมจานวน 16 คลอง โดยขุดลอกคลองระบายน้าที่ 8 พร้อมตกแต่งแนวเชิงลาดและปรับระดับไหล่
ทางทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าและระบายน้าระยะทาง 5,000 เมตร ขุดลอก
คลองส่งน้า คลองแอล 1 ซ้าย ระยะทาง 8,700 เมตร ขุดลอกคลองส่งน้า คลองแอล 2 ซ้าย ระยะทาง
10,900 เมตร ขุดลอกคลองส่งน้า คลองแอล 3 ซ้าย ระยะทาง 8,700 เมตร และใช้เรือดูดเลน จานวน
12 ลา ใน 4 ตาบล เพื่อทาให้ร่องสวนมีความลึกสามารถหน่วงน้าและเก็บกักน้าได้มากขึ้น
2. ก่อสร้างและซ่อมแซมบ่อพักน้า ประตูระบายน้า ประตูควบคุมระดับน้า ก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้า จานวน 20 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กักเก็บน้าโดยชุมชนช่วยกันดูแลเปิด-ปิด ประตู
3. ส่งเสริมการปลูกต้นปาล์มน้ามัน โดยพัฒนาสวนปาล์มน้ามันให้เป็นพื้นที่แก้มลิงตัวอย่าง
การส่งเสริมให้มีการปลูกบริเวณริมถนนและริมคลองสาธารณะ เนื่องจากต้นปาล์มมีรากที่สามารถ
ยึ ด แนวตลิ่ ง ได้ ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ในด้ า นต้ น ทุ น ของต้ น กล้ า ปาล์ ม จ านวน 13,000 ต้ น
เพื่อเพาะปลูกในบริเวณริมคลองสาธารณะ ได้แก่ คลองแปด คลองเก้า และคลองสิบ แบ่งเป็นในพื้นที่
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง ช าอ้อ จ านวน 9,500 ต้น ระยะทาง 53 กิ โ ลเมตร องค์ การบริห าร
ส่วนตาบลบึงบอน จานวน 3,000 ต้น ระยะทาง 17 กิโลเมตร และองค์การบริหาร ส่วนตาบลหนอง
สามวัง จานวน 500 ต้น ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร รวมระยะทางการปลูกปาล์มทั้งสิ้น 72.8 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อเป็นพื้นที่นาร่องครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมด 7,773.86 ไร่
และเป็ น หน่ ว ยกลางในการประสานความร่ ว มมื อ จากประชาชนในหมู่ บ้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง 12 หมู่
โดยแต่ล ะหมู่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหมู่ล ะ 10 คน มีการเปิดบัญชีธนาคารในนามของ
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คณะกรรมการชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนในดู แ ลผลประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ โครงการ กล่ า วคื อ
เมื่อต้น ปาล์ มมีอายุ 3-4 ปี ขึ้น ไป ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ตได้ โดยแต่ล ะหมู่จะปลู กประมาณ
800 ต้น ทั้งนี้เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นเงินกองทุนประจาหมู่บ้านที่แต่ละหมู่สามารถนาไปใช้
ในการจัดสวัสดิการในหมู่บ้านหรือพัฒนาพื้นที่ต่อไป ปัจจุบันได้ขยายผลการดาเนินงานไปยังพื้นที่
ท้องถิ่นใกล้เคียงรวม 8 ตาบลใกล้เคียง (ตาบลบึงชาอ้อ ตาบลบึงกาสาม ตาบลบึงบอน ตาบลบึงบา
ตาบลหนองสามวัง ตาบลนพรัตน์ ตาบลคลองหก และตาบลคลองเจ็ด) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 226,997 ไร่
โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อเป็นพื้นที่แม่ข่ายต้นแบบ และเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ได้ มี พิ ธี เ ปิ ด “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ จั ด การน้ าชุ ม ชน ตามแนวพระราชด าริ ชุ ม ชนคลองรั ง สิ ต
จั งหวัดปทุมธานี ” ขึ้ น ณ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึ งช าอ้อ เพื่อเป็ นแบบอย่ างให้ กับ ชุมชนอื่ น
ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าโดยชุมชน
จากการศึกษาการบริหารจัดการน้าขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ ทาให้สามารถ
จ าแนกประเด็ น ส าคั ญ ส าหรั บ แนวทางในการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น แนวคิ ด
Buengchamaor Model (บึงชาอ้อโมเดล) ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 Buengchamaor Model (บึงชาอ้อโมเดล)
ที่มา: ไททัศน์ มาลา และคณะ (2558)
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อภิปรายผลการวิจัย
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัย ผลการวิจัย พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เนื่องจากมีความชอบ
ธรรมทั้งในด้านโครงสร้างอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดและในทางปฏิบัติที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีความใกล้ ชิดกับประชาชนมากที่สุ ด ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
บทบาททางการเมืองบนพื้น ฐานของแนวคิดในการกระจายอานาจไปสู่ ท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานศึกษาของ ธวัชชัย ติงสั ญชลี และคณะ (2546) พบว่า องค์กรในระดับท้องถิ่นสามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยได้แม้จะมีข้อจากัดของทรัพยากรก็ตาม หรือในงานศึกษา
ของ สามชาย ศรีสันต์ และคณะ (2556) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการให้
ความช่วยเหลื อผู้ ป ระสบภัย ส าหรั บ น้ าท่ว ม ซึ่งสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2551 ที่ให้อานาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย และสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ ไททัศน์ มาลา และคณะ (2556) พบว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
อุทกภัยนั้น นอกจากจะบ่งบอกว่าท้องถิ่นพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ ของตนเอง
ให้รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตจากแนวคิด
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยอีกด้วย
แนวทางในการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนนั้นถือว่าการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยเป็นปัจจัย
ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ในการจัดการปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะต้ อ งมี บ ทบาทในการป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานเพื่ อ การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง สหประชาชาติ หรื อ United
Nations International Strategy for Disaster Reduction (2010), กร ม ป้ อ ง กั น แล ะ บ ร ร เ ท า
สาธารณภั ย (2556) และ เสรี ศุ ภ ราทิ ต ย์ (2554) ได้ อ ธิ บ ายว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ
หน่วยงานหลักในการประสานงานและการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกเพื่อการวางแผนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องทาการส ารวจพื้นที่เสี่ย งหรือจุดที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชน
เพื่อใช้สาหรับข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ได้อ ย่ า งถู กต้ อง การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรับ เครื่ องมือ พื้น ฐานที่ ใช้ ในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ที่ประสบอุทกภัย การที่ประชาชนเกิดการปรับตัวในวิถีการดารงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับน้าทั้งในด้าน
การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่สามารถทนน้าได้ การก่อสร้างและปรับปรุงคลองระบายน้าและบ่อ
พักน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและควบคุมระดับน้าในพื้นที่ การสร้างเครื่องมือวัดระดับ
น้าโดยชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย
สรุปผลการวิจัย
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอุทกภัย คือ การจัดทาแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งด้านการจัดการอุทกภัย โดยเป็นการกาหนดและวิเคราะห์พื้นที่
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เสี่ยงภัยในพื้นที่ การปฏิบัติการช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย สาหรับแนวทาง
ในการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืน คือ ต้องให้ความสาคัญกับการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
เพราะถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการจัดการปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน
ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จะต้องมีบทบาทในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
อุทกภัย ในพื้น ที่ โดยการส ารวจพื้นที่เ สี่ ยงหรือ จุดที่มีความล่ อแหลมต่อการเกิดอุทกภั ยในชุมชน
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับมือได้
อย่างถูกต้อง การเตรียมความพร้อมสาหรับเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน การที่
ประชาชนเกิ ด การปรั บ ตั ว ในวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ที่ ต้ อ งปรั บ ตั ว อยู่ กั บ น้ า ตลอดจนการให้ ค วามรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุทกภัย
ข้อเสนอแนะ
1. การปรับชีวิตอยู่ร่วมกับน้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังนั้น
ชุม ชนท้ องถิ่น มี ความพยายามที่จ ะเรี ย นรู้ การใช้ ชีวิ ต ในการอยู่ ร่ ว มกับ น้ าเพื่ อการด ารงชี วิ ตและ
การประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทาข้อมูลระดับน้าโดยชุมชน การยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น และ
การปลู กพืช ที่ทนต่อการถูกน้ าท่ว มขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหั นมาปลูกต้นปาล์ มน้ามันทดแทน
การปลูกสวนส้ม เนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของปาล์มน้ามันที่สาคัญคือ เป็นพืชที่สามารถทนอยู่กับ
น้าท่วมขังสูง 1 เมตร ได้นาน 2-3 เดือน สามารถใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อรับน้า ประกอบกับการที่
ร่องสวนปาล์มนั้นสามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่หน่วงน้าในช่วงน้าหลากได้เป็นอย่างดี
2. การมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น กล่าวคือ การให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้า การบารุงรักษาต้นปาล์มน้ามันบริเวณริมคลอง
และริมถนนสาธารณะ รวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดขึ้นจากต้นปาล์ม โดยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการน้าชุมชนฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมที่มีบทบาทสาคัญในการร่วมกับประชาชน
ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนแนวคิดบริหารจัดการน้าชุมชน และมอบหมายให้แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้าน
ร่ ว มกัน บริ ห ารจั ดการโดยจั ดตั้ง คณะกรรมการบริห ารพัฒ นาหมู่ บ้าน ทุก ๆ หมู่บ้า น หมู่ บ้านละ
10 คน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และประชาชน
มีป ระธานกรรมการ กรรมการ เลขานุ การ และเหรั ญญิ ก ได้ท าการเปิดบั ญชี ธ นาคารเมื่ อเดือ น
พฤศจิ ก ายน ปี พ.ศ. 2557 ในนามคณะกรรมการบริ ห ารพั ฒ นาหมู่ บ้ า นนั้ น ๆ เพื่ อ รองรั บ กั บ
การจัดการต้นทุนและรายได้จากผลผลิตปาล์มน้ามันที่จะเกิดขึ้น
3. คลองระบายน้าและบ่อพักน้า ประสบการณ์จากอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักดีกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าและควบคุมระดับน้า
ในพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างมากในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ ดังนั้นหลังปี พ.ศ. 2554
จึงได้ทาการสารวจสภาพคูคลองและแหล่งน้าในพื้นที่ โดยพบว่า คูคลองมีความตื้นเขินเนื่องจากไม่ได้
รับการขุดลอกเป็นระยะเวลานาน บ่อพักน้าและประตูระบายน้าชารุดเสียหายซึ่งบางจุดไม่สามารถ
ใช้งานได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้าไม่สามารถที่จะกักเก็บและควบคุมการไหลเข้าออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้ดาเนินการเร่งขุดลอกคลองส่งน้า คลองระบายน้า และคลองซอยต่าง ๆ
ในพื้นที่ รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงบ่อพักน้าและประตูควบคุมระดับน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
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เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงของโครงสร้างระบบชลประทานในพื้นที่ให้เชื่อมกับร่องสวนปาล์ ม อีกทั้งยังได้ใช้
เรือดูดเลนเพื่อทาให้ร่องสวนมีความลึกสามารถหน่วงน้าและเก็บกักน้าได้มากขึ้นด้วย
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปลูกปาล์มบริเวณริมคลองและริมถนนสาธารณะ
ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม
ในพื้ น ที่ เนื่ องจากรากของต้น ปาล์ มจะท าให้ เ กิดการยึด พื้น ที่ริ ม ตลิ่ งไม่ให้ เกิ ดการพังทลาย และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในชุมชน อันเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเดิม
นั้นพื้นที่ริมตลิ่งตลอดแนวมิได้มีการดูแลอย่างจริงจังทาให้ริมคลองมีสภาพรกร้างว่างเปล่าหรือมีพืช
ขึ้นปกคลุมเป็นจานวนมาก นอกจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือเป็นการป้องกันปัญหาการรุกล้า
พื้นที่ของชาวบ้านที่จะเข้ามาอาศัยและสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ริมตลิ่ง ๆ จนอาจก่อให้เกิดปัญหา
การบุกรุกพื้นที่และกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้าไหลของน้าในช่วงฤดูน้าท่วมได้ ในอนาคตองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง ช าอ้ อ มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาพื้ น ที่ ริ ม คลองและริ ม ถนนสาธารณะโดยเสริ ม
เลนส์จักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่อีกด้วย
5. การจัดตั้งกองทุนประจาหมู่บ้าน เป็นการสร้างรายได้สู่ชุ มชนจากต้นปาล์ม กล่าวคือ
เมื่อปาล์มมีอายุ 3-4 ปีขึ้นไป ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จะให้ผลตอบแทน โดยแต่ละหมู่จะปลูก
ประมาณหมู่ละ 800 ต้น จะทาให้แต่ละหมู่บ้านจะมีรายได้เข้าสู่กองทุนประจาหมู่บ้านโดยมีคณะ
กรรมการบริหารพัฒนาหมู่บ้าน ทุก ๆ หมู่ ซึ่งมีสมาชิกหมู่บ้านละ 10 คน เป็นตัวแทนในการบริหาร
จัดการโดยได้ทาการเปิดบัญชีธนาคารเมื่อปี พ.ศ. 2557 เมื่อหักจากค่าใช้จ่ายจะเป็นเงินกองทุนประจา
หมู่บ้านที่แต่ละหมู่สามารถนาไปใช้ในการจัดสวัสดิการในหมู่บ้านหรือพัฒนาความเป็นอยู่ในพื้นที่
6. ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อถือเป็นพื้นที่แม่ข่าย
ในการบริ ห ารจั ดการน้ าในพื้น ที่ชุม ชนคลองรังสิ ต เป็น ต้นว่า ท้องถิ่น ได้ผ่ านประสบการณ์ ในการ
บริหารงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
ทั้ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบั น การศึ ก ษา หรื อแม้แ ต่ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นก็ตาม ทั้งนี้จากบทเรียนที่ผ่านมาท้องถิ่นมีการจาแนกแจกแจง คัดเลือก และประเมิน
ว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือไม่อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันมีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน
รวมถึ ง ภาคประชาชนหลายหน่ ว ยงานที่ พ ยายามยื่ น มื อ ไปช่ ว ยหรื อ พยายามท าความร่ ว มมื อ
หลากหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้าท่วมและการบริหารจัดการน้า
ในขณะที่ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นเคยมีบทเรียนหรือประสบการณ์ทั้งความสาเร็จและความล้มเหลว
จากการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จึงทาให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ที่จะรักษาระยะห่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก
7. การจัดตั้งพิพิธ ภัณฑ์ชุมชน การบริห ารจัดการน้าในพื้นที่องค์การบริห ารส่ ว นตาบล
บึงชาอ้อ ได้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายผลแก่ชุมชนอื่น ๆ โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ได้มีพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ ชุมชนคลองรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี” ขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Life Museum) เพราะพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในตัว
อาคาร แต่อยู่ในพื้นที่จริง คือ สวนปาล์ม คูคลอง ท้องนา และในหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนหรือ
ชุมชนอื่นที่ยังประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้เพื่อนาไปแก้ไขปัญหา
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ในชุมชนตัวเองต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้าโดยชุมชนและเริ่มขยายผลการดาเนินงานสู่พื้นที่ใกล้เคียงและแก่สาธารณะชนมากยิ่งขึ้น
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