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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ํา และประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
ลุมน้ําลําปะเทีย เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเนนวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย ผูใหขอมูลหลัก
คือ ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พื้นที่ลุมน้ําลําปะเทีย จํานวน 21 ตําบล
ผลการศึ กษาพบว า ป จ จั ย ความพร อมด า นงบประมาณส ง ผลต อการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําลําปะเทียมากที่สุด งบประมาณที่มีจํากัดทําใหไมสามารถจัดสรรสําหรับใช
ในการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ได จากสภาพปญหาที่พบคือตลอดทั้งลําน้ําตื้นเขิน การขุดลอกลําน้ําจึงมี
ความจําเปนเพื่อใหมีพื้นที่กักเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้น แหลงกักเก็บน้ําในแตละหมูบานมี จํานวนไมเพียงพอ
ดังนั้นการกอสรางแหลงกักเก็บน้ําในแตละหมูบานจึงมีความจําเปนควบคูไปกับ ระบบสงน้ํา สําหรับ
พื้นที่ตนน้ําพบวา มีความตองการฝายเพื่อชะลอการไหลของน้ําในชวงฤดูฝน สวนประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําลําปะเทียสวนใหญไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากรในลําน้ํา และไมมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในพื้นที่ที่ชัดเจน ขาด
การประสานความรวมมือในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํากับทองถิ่นใกลเคียงในพื้นที่ลุมน้ําเดียวกัน
สวนประสิทธิผลดานการปองกันมลพิษทางน้ํา และการแกไขปญหามลพิษทางน้ําพบวาลุมน้ําลําปะเทีย
ยังไมพบกับสภาพความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา การเตรียมแผนในดานการปองกัน
หรือแกไขมลพิษทางน้ําจึงยังไมมีความจําเปนในพื้นที่
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Abstract
The purposes of this research were to study the factors affecting Water
Resources Management and to study the effectiveness of Water Resources
Management of Local Administration Organization in Lam Patia Sub-Basin Area. The
study was carried out by qualitative research utilizing in-depth interview with key
participants. The key informants were administrators of Local Administration
Organization and officers responsible for Water Resources Management in 21 Sub District (Tambon).
The results revealed that the factor mostly affected Water Resources
Management in Lam Patia Sub-Basin Area was the budget allocation; there was
inadequate budget to develop Water Resources Development in this area. According
to the research, it was found the problem of Shallow River, therefore the channel
improvement which helping to store more water was necessary. Moreover, there are
not enough water retention areas in each village. Then the Reservoir Construction in
accordance with Water Distribution System in each village is necessary. Regarding the
upstream, Check Dam is desirable to help reduce the speed of water flow during
rainy season. According to the effectiveness of Water Resources Management, the
problems were as follow: most of Local Administration Organization in Lam Patia SubBasin Area had neither Resource Mapping of river basin nor Water Resources
Management plans specifically designed for community in area. Furthermore the
problem includes lack of full cooperation from the near-by region on the same river
basin. According to the effectiveness of Water Pollution Prevention and Water
Pollution Solution, it was found that there was no risk of Water Pollution Problems
for Lam Patia Sub-Basin Area, accordingly the protection or solution plans for Water
Pollution is not needed.
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