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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 
 การวจิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิน่ ของกลุ่มชาตพินัธุ์ ใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบของการจดัการสิง่แวดลอ้ม
และการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ของกลุ่มชาตพินัธ ์ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน 
ซึ่งการวจิยัครัง้นี้ได้ใช้การวจิยัในรูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม โดยได้ท าการ
เลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ ในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่สะหง ีต้นน ้าของแม่น ้าปาย เป็นพื้นทีศ่กึษา ซึง่ในส่วนของ
บทที่ 2 จะได้กล่าวถึง แนวคิดการมสี่วนร่วม แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
แนวคดิของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน ้า และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 การพฒันาด้านต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ แต่ผลการพฒันาก็เกดิปัญหาอุปสรรค
มากมายซึ่งท าให้ประชาชนไม่สามารถได้ร ับผลประโยชน์ และได้เข้ามามีส่วนร่วม  ใน
กระบวนการพฒันาอย่างเต็มที่ ซึ่งหลายฝ่ายได้ตระหนัก และได้พยายามเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาการพัฒนาโดยใช้แนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน  (People Participation) 
และพยายามที่จะน าแนวคดิไปสู่การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางด้านสงัคม
เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม การศกึษา ตลอดถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม เพราะการทีป่ระชาชนเขา้
มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมนัน้ เป็นการพฒันาคนให้มคีวามรูค้วามสามารถ  มศีกัยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยตนเอง ท าใหป้ระชาชนรูจ้กัวเิคราะห์ถงึสภาพการณ์ทีต่นเอง
อยู่ พรอ้มทัง้การยอมรบัและเคารพซึ่งกนัและกนัในชุมชน ซึ่งในเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบด้วย 
ความหมายของการมสี่วนร่วม, ขัน้ตอนการมสี่วนรว่ม และขัน้ตอนการมสี่วนรว่มของประชาชน
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการพัฒนา ตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการไดแ้ก่ การวจิยั (ศกึษาชุมชน) การวางแผน การตดัสนิใจ การด าเนินงานการบรหิาร
จดัการ การตดิตาม และประเมนิผล ตลอดจนการจดัสรร ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ของประชาชน 
ในส่วนของ ปารชิาติ วลยัเสถยีร (2543) ได้กล่าวว่า การมสี่วนร่วม คือ การที่ประชาชนจะเขา้
ไปมสี่วนในการตดัสนิใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบรหิารและทางการเมอืง เพื่อก าหนด
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ความต้องการในชุมชนของตน ซึ่งโดยทัว่ไปการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาควรมี
เนื้อหา ทีป่ระกอบดว้ย 

1) การเน้นคุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถิน่ 
2) การใชเ้ทคโนโลย ีและทรพัยากรทีจ่ะหามาไดใ้นทอ้งถิน่ 
3) การฝึกอบรม ทีเ่น้นใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการพฒันาดว้ยตนเองได้ 
4) การแกไ้ขปัญหาความตอ้งการพืน้ฐานโดยสมาชกิของชุมชน 
5) การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามแบบประเพณดีัง้เดมิ 
6) การใชว้ฒันธรรมและการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา 

 จากความหมายของการมสี่วนร่วมดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วม คอื กระบวนการของการพฒันา หรอืการแก้ปัญหา โดยให้ประชาชนเขา้มสี่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ตัง้แต่เริม่จนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกนัค้นหาปัญหา การวางแผน
การตัดสนิใจ การระดมทรพัยากร และเทคโนโลยใีนท้องถิ่น การบรหิารจดัการ การติดตาม
ประเมนิผล รวมทัง้การรบัผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าว 
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน  
 2. ขัน้ตอนการเข้ามามีส่วนร่วม  

 กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานัน้ ประชาชนจะต้องเขา้มา
มสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน โดยมนีักพฒันา หรอืนักวชิาการจากภายนอกเป็นผู้
ส่งเสรมิและสนับสนุนในด้านต่างๆ  เช่น ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการมสี่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมสี่วนร่วมจะ
เริม่จากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกจิกรรมแกไ้ขปัญหาการปฏบิตังิาน การ
ร่วมกันรบัผลประโยชน์ และการติดตามประเมนิผล ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับ อคิน  รพีพัฒน์ 
(2531) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการมสี่วนรว่มของชาวบา้นในการพฒันา ซึง่ม ี5 ระดบั คอื 
  1) ชาวบ้านมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา 
  2) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
  3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหา  และพิจารณาแนวทางวิธีการในการ
แกปั้ญหา 
  4) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรมเพื่อแกปั้ญหา 
  5) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการประเมนิผลของกจิกรรมการพฒันา 

 จากการทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วม พบว่า ในกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตดิสนิใจที่
จะก าหนดปัญหา และความต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขัน้ตอนของการวางแผนแก้ไข
ปัญหากระบวนการมสี่วนรว่มโดยทัว่ไปมดีงัต่อไปนี้ 
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  1) การมสี่วนร่วมในการศกึษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกนั
เรยีนรูส้ภาพของชุมชน การด าเนินชวีติ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และร่วมกนัค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
  2) การมสี่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ
คดิเหน็เพื่อการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ วธิกีาร แนวทางการด าเนินงาน และทรพัยากร 
ทีต่อ้งใช ้
  3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ  อุปกรณ์ 
แรงงาน เงนิทุน หรอืการเข้าร่วมการบรหิารงาน  การประสานงานขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
  4) การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทัง้ดา้นวตัถุ และจติใจ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนัของบุคคลและสงัคม 
  5) การมีส่วนร่วมในการติดตาม  และประเมินผล เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ 
 3. ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั ้น ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะต้องประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้การมสี่วนร่วมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 
และครบกระบวนการซึ่งจะต้องประกอบด้วยขัน้ตอนการมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหา, มสี่วน
รว่มในการวางแผน, มสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน, และมสี่วนร่วมในการตดิตามประเมนิผล ซึง่มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) การมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และร่วมในการ
ตดัสนิใจการมสี่วนรว่มในขัน้ตอนน้ีนบัว่าเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญั เพราะว่าถา้หากว่าบุคคลในชุมชน
ยงัไม่สามารถเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัของเขาเองแลว้ การจดักจิกรรมเพื่อการ
เรยีนรูต่้างๆ กไ็ม่อาจจะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนัน้ได้ เพราะบุคคลในชุมชนนัน้
จะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความส าคญัของกิจกรรมนัน้  สิ่งหนึ่งที่ผู้ให้ความรู้จะต้อง
ยอมรบัคอืบุคคลในชุมชน ซึ่งเป็นผู้อยู่กบัปัญหาจะเป็นผู้ที่รูจ้กัปัญหาของตนเองดทีี่สุด  เมื่อมี
บุคคลซึ่งมาช่วยวิเคราะห์ชี้น า เขาจงึมองเป็นสาเหตุของปัญหาของตนได้เด่นชดัขึ้น ดงันัน้
บุคคลในชุมชนจงึต้องเขา้มามสี่วนรว่มเพื่อเรยีนรูปั้ญหา และวเิคราะหปั์ญหาดว้ยตวัเอง รวมทัง้
การตดัสนิใจในการด าเนินกจิกรรมเพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหานัน้ๆ ต่อไป 
  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม  เมื่อบุคคลในชุมชน 
ได้เรยีนรูปั้ญหาของตนเองแล้ว ขัน้ตอนต่อไปของการมสี่วนร่วมคอื จะต้องใช้บุคคลได้เรยีนรู ้
ในเรื่องของการวางแผนและด าเนินกิจกรรม การแสวงหาแหล่งทรพัยากรหรอืความช่วยเหลอื
เพื่อทีจ่ะน ามาสนับสนุนกจิกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้ และวธิทีีด่ทีี่สุดคอื ผู้ให้
ความรูซ้ึ่งอยู่ในฐานะที่มปีระสบการณ์มากกว่าจะต้องเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า จนกระทัง่บุคคล
สามารถตดัสนิใจไดว้่าจะเลอืกใชว้ธิใีดในการแกปั้ญหาทีต่นเองและชุมชนก าลงัเผชญิอยู่ 
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  3) การมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิจะสร้าง
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับบุคคลและชุมชนได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั ้นการ
ปฏบิตังิานดว้ยตนเองจะท าใหบุ้คคลและชุมชนไดเ้รยีนรูก้ารด าเนินกจิกรรมอย่างใกลช้ดิเมือ่เหน็
ประโยชน์ สามารถด าเนินกจิกรรมนัน้ดว้ยตนเองพรอ้มทัง้รว่มรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการ
ด าเนินกจิกรรมนัน้ๆ ดว้ย 
  4) การมสี่วนรว่มในการตดิตามและประเมนิผล การประเมนิผลดว้ยตนเองจะท า
ให้บุคคลและชุมชนมคีวามตระหนักว่า กิจกรรมที่ตนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินการมา
ทัง้หมดนัน้ดหีรอืไม่ดเีพียงไร และควรจะพจิารณาว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร ท าให้บุคคล 
ได้เรยีนรู ้และเหน็ประโยชน์ของการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถงึการด าเนินกจิกรรม
อยา่งเดยีวกนัในโอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความส าเรจ็ เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไวม้ากขึน้ 
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  การมสี่วนร่วมของประชาชน เกดิขึน้เมื่อพวกเขา้เรยีนรูถ้งึประโยชน์ทีเ่ขาไดร้บั
การเขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่เกดิจากการแลกเปลีย่นกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรอืการไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากผู้เขา้ร่วมคนอื่นๆ ด้วย โดยที่ นิตยา เงนิประเสรฐิศร ี(2544) ที่ได้อธบิายถงึการ
ท าอยา่งไรจงึจะเกดิการมสี่วนรว่มของประชาชน ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1) ต้องถือว่า ชาวบ้านคอืตัวหลกั (Main Actor) ในการแก้ปัญหาของเขาเอง
องคก์รภายนอกเป็นเพยีงตวักระตุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2) ให้ชาวบ้านเป็นผู้ทบทวนหรือประเมินกิจกรรมที่ผ่านมาในชุมชนว่า 
เป็นอยา่งไรกบัชุมชนทีต่นอาศยั ซึง่ท าใหช้าวบา้นเขา้รว่มมากขึน้หรอืลม้เหลว 

3) องค์กรพัฒนาจะต้องปรับทัศนะของตนไปรับกับทัศนะของชาวบ้าน 
เพื่อสามารถจะรบักระแสความคดิของชาวบา้นได ้เพื่อท างานไดอ้ยา่งสอดรบักบัชาวบา้น 

4) กิจกรรมพัฒนาจะต้องเริม่จากพื้นฐานของชุมชน  เพื่อจะเกิดการเรยีนรู ้
ทีเ่หมาะสมกบัชุมชนในการพฒันา 

5) หน่วยงานภายนอกจะต้องมคีวามชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมสี่วนร่วม 
ว่าในทีสุ่ดแลว้ภาพรวมทีต่อ้งการคอือะไร เพื่อจะไดไ้มเ่กดิการพฒันาผดิเป้าหมาย 

 ส่วนประเสริฐ กิติร ัตน์ตระการ (2530) ได้สรุปการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนว่า การที่ประชาชนจะเข้ามามสี่วนร่วมนัน้
จะตอ้งด าเนินการโดย 

1) การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัรูปของการท างานร่วมกัน 
มรีะบบระเบยีบของการท างานร่วมกนั และขณะเดยีวกนัให้โอกาสแก่สมาชกิในการแสดงความ
คดิเหน็และยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

2) ให้ประชาชนได้เรยีนรู้ และเข้าใจปัญหาจากสิ่งต่างๆ ที่ใกล้ตัวไปไกลตัว 
จากสิง่ทีง่่ายไปสู่ยากและสลบัซบัซอ้น ทัง้นี้เพื่อท าใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการท างาน
อยา่งแทจ้รงิ หรอืเป็นการเขา้รว่มอยา่งมจีติส านึก 
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3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  สร้างเวทีเพื่ อรองรับการท างาน 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณ์  รูปแบบการประชุม อบรม สมัมนา 
น ามาสู่การปรบัปรงุใหก้บัทอ้งถิน่ 

กล่ าวโดยสรุป  การส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในกิ จกรรม 
การพัฒนาจะต้องมีปัจจัยที่ เอื้ออ านวย หรือมีส่วนผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกจิกรรมพฒันาชุมชนซึง่จะมอีงคป์ระกอบอยู่ 3 ดา้นดว้ยกนัคอื ดา้นนกัพฒันา ดา้นประชาชน 
และดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) ด้านนักพฒันา โดยนักพฒันาต้องมคีวามเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการ
ท างานแบบมสี่วนรว่มของประชาชน 
  2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจเริม่กจิกรรมของตนเอง 
  3) การได้รบัการสนับสนุนจากภายนอกในด้านต่างๆ  เช่น เทคนิควทิยาการ
ขอ้มลูขา่วสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 
แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เป็นการวจิยัทีน่ าแนวคดิ 2 ประการมาผสมผสาน
กนัคอื การปฏบิตักิาร (Action) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมทีโ่ครงการวจิยัจะต้องด าเนินการ และค าว่า 
การมสี่วนร่วม (Participation) อนัเป็นการมสี่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวจิยั 
ในการวเิคราะห์สภาพปัญหาหรอืสถานการณ์อนัใดอนัหนึ่ง แล้วร่วมในกระบวนการตัดสนิใจ 
และการด าเนินการจนกระทัง่สิ้นสุดการวิจยั โดยมคีวามหมายถึง วิธีการที่ให้ผู้ถูกวจิยัหรอื
ชาวบ้านเขา้มามสี่วนร่วมในการวจิยั เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยอาศยัการมสี่วนร่วม
อย่างแขง็ขนัจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมวจิยั นับตัง้แต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ 
การช่วยให้ข้อมูลและการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรอืส่งเสรมิ
กิจกรรมนัน้ๆ ซึ่งในการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม ข้อมูลจากการท าวิจยัทุกขัน้ตอน 
ชาวบา้นเป็นผูร้ว่มก าหนดปัญหาของชุมชน และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหากระบวนการวจิยั
จงึด าเนินไปในลกัษณะของการแลกเปลีย่นความเหน็ระหว่างชาวบา้นกบัผูว้จิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
เป็นขัน้ๆ ซึง่ชาวบา้นจะค่อยๆ เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง และดว้ยวธิกีารวจิยัเช่นนี้ขอ้มลูทีไ่ดจ้งึมคีวาม
ชดัเจน สะท้อนความต้องการและแบบแผนในการด าเนินชวีติของเขา การวจิยัแบบนี้จงึเป็น
วธิกีารที่สนับสนุนให้ชาวบ้าน หรอืตวัแทนในชุมชนเป็นคนสรา้งองค์ความรูใ้หม่ให้กบัตนเอง 
และชุมชน โดยการศกึษาเรยีนรูห้าขอ้มลู การศกึษาวิเคราะหถ์งึปัญหา รวมทัง้การแก้ไขปัญหา
ที่ก าลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกนัวางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรอืโครงการ 
พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามแผน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาไดถู้กต้องตรงตามความ
ตอ้งการประกอบกบัการใชภู้มปัิญญาและทุนทีม่อียู่ในชุมชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมนี้ นอกจากจะส่งผลดงัที่ได้กล่าวไป
แล้ว ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของผลงานวจิยั และกระบวนการวิจยัในตวัของมนัเองอีกด้วย  
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และอีกทางหนึ่งการวจิยัยงัเป็นส่วนส าคญัในการสร้างองค์ความรูใ้ห้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการวิจยั ซึ่งสามารถเป็นตัวน าของการพัฒนาลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างได้ผล และมี
ประสทิธภิาพอกีดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวจิยัโดยผู้ปฏบิตัิงานในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพัฒนา กบัผู้วจิยัภายนอก
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั ้น และเพื่ อให้เห็นภาพแห่ง
คุณลกัษณะส าคญัของการการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มทีเ่ด่นชดัโดยเนื้อหาในส่วนของ
แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มจะประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. หลกัการส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลกัการนัน้ การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เป็นรปูแบบของการวจิยั 
ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการค้นคว้าทางสังคม (Social Investigation) การให้การศึกษา 
(Education) และการกระท าหรอืการปฏิบตัิการ (Action) เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ถูกกดขี่หรอืด้วย
โอกาสในสงัคมได้มสี่วนร่วมในการสรา้งความรู้ และท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ทีป่รากฏอยู่
รวมทัง้เปิดพื้นที่ให้เรยีนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสรา้งความรู้
ใหก้บัสงัคมไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ซึง่การวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมสี่วนรว่ม มหีลกัการส าคญัทีใ่ห้
ความเคารพต่อภูมปัิญญาและวฒันธรรมท้องถิน่ ตลอดจนระบบการสรา้งความรูซ้ึ่งแตกต่างไป
จากของนกัวชิาการ โดยประกอบดว้ย 
  1) ปรบัปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบ้าน ด้วยการส่งเสรมิ
ยกระดบันักศึกษาและพฒันาความเชื่อมัน่ให้เกิดการวเิคราะห์/สงัเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
ของเขาเอง ซึง่เป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่านี้มาใชป้ระโยชน์ 
  2) ใหค้วามรูท้ีเ่หมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมกีารน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  3) การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มจะช่วยเปิดเผยใหเ้หน็ค าถามทีต่รงกบั
ประเดน็ปัญหา 
  4) การปลดปล่อยแนวความคิด เพื่อให้ชาวบ้านและคนยากจนด้อยโอกาส
สามารถมองความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสร ีมองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง 
วเิคราะหว์จิารณ์ ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
  โดยการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม นัน้มวีตัถุประสงค์ของการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มไวด้งันี้ 
  1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งเข้ามาร่วมศึกษา
คน้คว้าหาขอ้มูล รวมทัง้การหาประเดน็ปัญหาเชงิพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนตนไมใ่ช่รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให้ 
  2) เพื่อให้ได้ขอ้มูลความเป็นจรงิ แนวทางการพฒันาที่เหมาะสม หรอืมคีวาม
พอดกีบับรบิทของชุมชนทอ้งถิน่นัน้ 



 

 2-7 

  3) เพื่อใหม้กีารขบัเคลื่อนมวลสมาชกิเขา้ดว้ยกนั เป็นกระบวนการของผูม้คีวาม
รบัผดิชอบรว่มกนั เรยีนรูด้ว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพรอ้มกนั 
 2. เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ พนัธุ์ทพิย์ 
รามสูต (2540) และอรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์ (2549) ได้กล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรปุไดด้งันี้ 
  1) ชาวบ้าน ชุมชน ต้องได้รบัการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มคีวามเชื่อมัน่ในทางที่จะให้ความร่วมมอืกนัหรอืมสี่วนร่วม  
ในการด าเนินกจิกรรมทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมอืง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง  
และชุมชน 
  2) ประชาชนได้รบัการแก้ไขปัญหา ผู้ด้อยโอกาสมโีอกาสมากขึ้น การจดัสรร
ทรพัยากรต่างๆ มกีารกระจายอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม รวมทัง้มขีอ้มูลข่าวสารที่ส่งผลให้เกิด
คุณภาพชวีติทีด่ต่ีอคนในชุมชน 
  3) มวีิจยัและพัฒนาได้เรยีนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์การท างานร่วมกับ
ชุมชน อนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัด ีและเกดิแนวคดิในการพฒันาตนเองของนักวจิยัและพฒันา
อยา่งแทจ้รงิ 
  4) ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีเนื่องจากไดล้งมอืท ากจิกรรม
โดยอาศยัหลกัการมสี่วนรว่มจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกดิการผนึก
ก าลงัร่วมกนั โดยทีป่ระชาชนเป็นผูร้่วมคดิ รว่มวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกดิความรูส้กึ
เป็นเจา้ของผลงานทีโ่ครงการทีด่ าเนินการอยู่ 
 3. กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  กจิกรรมของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ จากการศึกษาเอกสาร 
ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรปุไดว้่ากจิกรรมจะมอียู ่2 รปูแบบดงัต่อไปนี้ 
  1) กจิกรรมการวจิยัปฏบิตักิาร หรอืการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมของผู้
ประสานงาน หรอืผู้อ านวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวิจยัตาม
โครงการการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพื้นที่เป้าหมายของผู้วิจยัแต่ละคน  
โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคญัของนักวจิยั คอื การสรา้งรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร ์และสามารถทีจ่ะเผยแพรแ่ก่สงัคมได้ 
  2) กิจกรรมการวจิยัเชงิปฏิบตัิการหรอืการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม
ของชุมชน หรอืเรยีกว่า กจิกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของชุมชน เป็นกจิกรรมที่เกดิจากความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาชุมชนของนักวจิยัที่ปฏิบตัิการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวจิยัท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรอืเป็นผู้อ านวยการวจิยั ซึ่งมบีทบาทหลกัในการเป็นผู้ช่วยเหลือ  
ในกระบวนการวจิยัตัง้แต่แรกเริม่ และค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืลง และหวงัว่าเมือ่ด าเนินการวจิยั
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ไปจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ประชาชนจะมคีวามรูจ้ากการเรยีนรูร้่วมกนั และสรา้งพลงัทีพ่อเพยีง
กระทัง่สามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 4. ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  เนื้อหาเกี่ยวกับขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม 
นัน้ ได้มผีู้ให้มุมมองในเรื่องนี้ไว้ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปถงึขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมได้มอียู่ 3 ระยะ คอื 
ระยะเตรยีมการวิจยั, ระยะด าเนินการวจิยั และระยะติดตามและประเมนิผลโครงการ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
  1) ระยะเตรยีมการวจิยั (Pre-research Phase) ในระยะน้ี เป็นการเตรยีมชุมชน
เพื่อใหม้คีวามพรอ้มเขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและเป็นแกนหลกัของ
การวิจยัแบบนี้  โดยการด าเนินงานขัน้ตอนนี้มีจุดมุ่งเน้นส าคัญที่จะให้เกิดสมัพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้วจิยั ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน รวมถงึเจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องเกี่ยวขอ้งใน
ขัน้เตรยีมการนี้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 
   1.1) การสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชน (Build-up Rapport) โดยวธิกีาร
สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนทีด่ทีีสุ่ด คอื การปฏบิตัติวัของนักวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคน
ในชุมชนนักวจิยัควรร่วมกจิกรรมทุกอย่างของชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้นักวจิยัสามารถท า
ความเข้าใจโลกทศัน์ของชาวบ้านได้ดมีากขึ้น โดยทัว่ไปแล้ว ผู้วจิยัจะลงพื้นที่เพื่อไปพบกับ
บุคคลต่างๆ ในชุมชนที่มสี่วนส าคญัและเกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานวจิยั หรอืเป็นประชาชน
กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั 

  1.2) การส ารวจ ศกึษาชุมชน (Surveying and Studying Community) 
เป็นขัน้ตอนของการศกึษาขอ้มูลทีเ่ป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรพัยากรต่างๆ ภายใน
ชุมชนรวมถงึการศกึษาข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการเมอืง 
ซึง่โดยมากแลว้ ผูว้จิยัจะใชแ้บบสงัเกต สมดุบนัทกึ และถ่ายภาพสถานทีต่่างๆ รวมถงึการศกึษา
ขอ้มลูจากเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรอืจากองคก์รพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 

  1.3) คดัเลอืกชุมชน (Selecting Community) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า
โดยทัว่ไปแล้ว การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนที่ด้อยโอกาสในการพัฒนา
(Disadvantage Community) เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชวีติและสรา้งโอกาสความ
เท่าเทยีมในการพฒันากบัชุมชนอื่น และงานวจิยัจ านวนมากคดัเลอืกชุมชนโดยยดึเอาประเดน็
ของปัญหาที่เกดิขึน้ในชุมชนและจ าเป็นต้องไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชน
ตน้แบบของการท าวจิยัและการพฒันาใหก้บัชุมชนอื่นดว้ย 

  1.4) การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community) ข้อมูลชุมชนนับเป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ 
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  1.5) การเตรียมคนและเครือข่ ายความร่ วมมื อ  ใน ขั ้น ต อ น นี้ 
ถูกก าหนดใหเ้ป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวจิยั โดยมุ่งหมายใหเ้กดิความพรอ้มในการ
ด าเนินการวจิยั ซึ่งเป็นระยะต่อไปและก่อให้เกดิการประสานงานที่ด ีเพื่อความสะดวกต่อการ
ด าเนินงานวิจยั ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมกัจะมีการเตรยีมคน 3 กลุ่ม คือ เตรยีมคนในชุมชน 
คณะนักวจิยัมกัจะลงพื้นที่เพื่อจดัประชุมในชุมชน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรูจ้กัและ
คุ้นเคยกบักระบวนการและการด าเนินงานวจิยัแบบมสี่วนร่วมอย่างชดัเจนและรวดเรว็ เตรยีม
นักพฒันา ด้วยการประชุมร่วมกบันักพฒันา ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วคนกลุ่มนี้หมายถึง ผู้น าชุมชน 
พัฒนากรอ าเภอหรอืพัฒนาการอ าเภอประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ปลัด
องค์การบรหิารส่วนต าบล และองค์กรพฒันาภายนอกที่มคีวามสนใจศกึษาร่วมกนั และเตรยีม
นักวจิยั ด้วยการประชุมปรกึษากนัเพื่อให้เกิดความรูแ้ละความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายในการท างานวจิยั 
  ในขัน้นี้ ปัญหาของการวิจัยมักเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงชาวบ้าน
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสื่อสารการท าวิจยัในแง่มุมต่างๆ เช่น ขัน้ตอนและผลประโยชน์ 
ที่ชาวบ้านจะได้รบัของคณะนักวิจยั ดังนัน้การด าเนินกระบวนการวิจยัจงึต้องเป็นไปอย่าง
กระชบั การจดัเวททีี่ง่ายต่อความเขา้ใจและสะท้อนความต้องการของประชาชนที่มบีรรยากาศ
สบายๆ หรอืการศกึษาชุมชนประกอบจะช่วยใหค้ณะผูว้จิยัไดร้บัขอ้มลูทีก่วา้งขวางมากขึน้ 
  2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ย คอื 
   2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification 
and Diagnosis) ในชัน้นี้  เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน 
(Community Education Participation-CEP) โดยเน้นไปที่กระบวนการเรยีนรู้ด้วยการปฏิบัต ิ
โดยวธิกีารจะใช้การอภปิรายถกปัญหา เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัชาวบ้าน เพื่อเป็นการ
ประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นดา้นทรพัยากร (Resource Assessment) ทีม่อียูใ่นชุมชน 
   2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Project Appraisal and Identification) ในกระบวนการนี้ชาวบ้านและนักวจิยัจะต้องพิจารณา
ร่วมกนัว่าวธิกีารแก้ไขปัญหาใดที่เหมาะสมกบัท้องที่ หรอืมคีวามเป็นไปได้ โดยชาวบ้านควร  
มบีทบาทหลกัเขา้มสี่วนรว่มใหม้ากยิง่ขึน้ และก าหนดโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจดัการ (Planning Phase) 
กิจกรรมในช่วงนี้จะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรม  
ที่จะต้องด าเนินการ ดงันัน้ ผู้วจิยัควรจะต้องใช้วธิกีารกระตุ้นให้ชาวบ้านมบีทบาทหลกัในการ
แกไ้ขปัญหาการก าหนดโครงการ และกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.4) การปฏิบตัิตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขัน้ตอน 
ทีส่ าคญั โดยค าถามทีผู่ว้จิยัจะตอ้งใชถ้ามกนัในกลุ่มหรอืในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชัน้
นี้คอื ใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร และอยา่งไร 
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   ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในขัน้ตอนนี้ โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็น 
การมสี่วนร่วมของชาวบา้นในกระบวนการวจิยั ความไมส่นใจเขา้มสี่วนรว่มของชาวบา้นจ านวน
น้อยและชาวบา้นมกัมองเหน็การวจิยั เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศยัความรูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ 
และไม่เกี่ยวอะไรนักกับปากท้องที่จะต้องท ามาหากินเป็นประจ าวัน การเข้าร่วมงานวิจัย 
ของชาวบา้น จงึเป็นไปโดยเน้นการรบัฟังสิง่ทีผู่ว้จิยัและนกัพฒันาพดูเป็นหลกั 
  3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation 
Phase) เป็นขัน้ตอนที่เกี่ยวกับการการวัดผลส าเร็จของโครงการ โดยมากแล้วคณะผู้วิจ ัย 
จะรว่มกบัชาวบา้นทีเ่ป็นผูร้ว่มงานวจิยั ท าการตรวจสอบขอ้มลูทีเ่ป็นผลของการวจิยั จากนัน้จะมี
การจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทชีาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวจิยัเพื่อเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจ ัยกับชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบ้านน าผลของการวิจยัไป
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาชุมชนต่อไป 
  ในขัน้ตอนน้ียงัคงตอ้งอาศยัการมคีวามเขา้ใจทีถู่กต้อง และการมสี่วนรว่มอย่าง
สรา้งสรรค์และกระตอืรอืรน้ของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบ้าน การมคีวามเขา้ใจที่ถูกต้องการ
สร้างช่องทางการตรวจสอบงานวิจัย  และการมีเครื่องมือประเมินผลการวิจัยว่าประสบ
ความส าเรจ็มากน้อยเพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าให้ทุกฝ่ายคาดหมายได้ว่า 
ผลลพัธ์ของการวจิยัจะปรากฏออกมาสอดคล้องกบัความต้องการพฒันาหรอืสามารถใช้ได้กบั
การแก้ไขปัญหาอยา่งตรงจดุ และเขา้รว่มกระบวนการวจิยัอย่างต่อเนื่องและบงัเกดิผลประโยชน์
ในภาพรวม 
 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมนัน้เป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนักวิจยั วัตถุประสงค์ของนักวิจยัและ
นักพัฒนา ควบคู่ไปกับความต้องการความรู้ และประสบการณ์ของผู้ถูกวิจ ัย ดังนัน้  การ
ด าเนินการและผลของการวจิยัจงึเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งในการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารนี้มกัจะประกอบไปด้วยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพที่ 2.1 และแผนภาพที่ 2.2 ซึ่งจะ
ประกอบดว้ย ชาวบา้นหรอืบุคคลเป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรอืชุมชน
ทีจ่ะท าการศกึษา ซึง่ถอืว่าคนในชุมชนหรอืกลุ่มนัน้ ซึง่เป็นผูท้ีรู่ข้อ้มลูเกีย่วขอ้งกบัตนเองดทีีสุ่ด 
นักวจิยัซึ่งจะเป็นผู้แทนของนักวชิาการที่มคีวามสนใจในการวจิยัและพฒันา ซึ่งเป็นคนนอก  
นักวจิยันี้เป็นผู้รูแ้ละเชี่ยวชาญเรื่องแนวความคดิ ทฤษฎแีละระเบยีบวธิกีารวจิยั และนักพฒันา
ซึง่จะเป็นกลุ่มผูม้คีวามรูแ้ละมเีป้าหมายเพื่อการพฒันา ซึง่มกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรฐับาลหรอื
องคก์รพฒันาเอกชน ซึง่บางครัง้ในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม นักวจิยัและนักพฒันา
อาจเป็นบุคคลเดยีวกนักไ็ด ้ 
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 จากภาพที่ 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นว่า วงกลมแต่ละวง คอื วธิกีารมองปัญหาของ
คนแต่ละกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยั ซึง่วธิกีารมองนี้ยอ่มแตกต่างกนัไปตามกรอบแนวความคดิ
ทีแ่ต่ละบุคคลยดึถอื ซึง่ภายหลงัจากทีม่กีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มแลว้ บุคคลทัง้สาม
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยนักวิจยั ชาวบ้านหรอืบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนักพฒันาจะมคีวามเขา้ใจ 
ถงึปัญหาและความเขา้ใจรว่มกนัในการพฒันา ซึง่เป็นรากฐานทีส่ าคญัส าหรบัความส าเรจ็ในการ
พัฒนาและเป็นจุดเริม่ต้นของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏิบัติงานสามารถเป็นไปโดย 
มปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 

หลงัท า PAR 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยัเชงิ  
              ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 

 

นกัวจิยั 

 

 

        
นกัพฒันา 

 

 

ชาวบา้น 

 
ชาวบา้น 

 
นกัวจิยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาก่อนท าวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ 
  มสี่วนรว่ม 
 

ก่อนท า PAR 
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แนวคิดของการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 เนื้อหาส าคญัของแผนปฏบิตักิาร 21 (Local Agenda 21) สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 1. การพฒันาเศรษฐกจิจะต้องด าเนินไปร่วมกบัการพฒันาดา้นอื่นๆ โดยมคีวามห่วงใย
ต่อสิง่แวดล้อม ประเดน็สิง่แวดล้อมจะไม่อยู่ในล าดบัสุดท้ายของการพฒันา แนวทางการสรา้ง
รายไดจ้ะตอ้งน ามาปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัการปรบัปรุงคุณภาพชวีติ 
 2. เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านพลงังานพืชและสตัว์หลายชนิดต้องสูญ
พนัธ์ไป ดนิ น ้า อากาศ กลายเป็นพษิ และสิง่แวดล้อมถูกท าลาย หากสิง่นี้ยงัคงด าเนินต่อไป 
สิ่งแวดล้อมจะถูกท าลายให้หมดไปมนุษยชาติ จะปล่อยให้ความเสื่อมโทรมและการท าลาย
ธรรมชาตดิ าเนินต่อไปอกีไมไ่ด ้
 3. ประเด็นสิ่งแวดล้อมควรถูกน าขึ้นมาอภิปรายเพราะเป็นสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพและ
คุณภาพชวีติ 
 4. มนุษยทุ์กคนไมว่่าจะมสีถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิแบบใด ย่อมมสีทิธิเ์ท่าเทยีมกนั
ที่จะอาศยัอยู่ในสิง่แวดลอ้มที่ด ีได้ดื่มน ้าสะอาด หายใจอากาศบรสิุทธิ ์รวมทัง้มสีทิธ์ที่จะรกัษา
สิง่แวดลอ้มของตนไว ้
 การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับนานาชาติ (The World Congress of 
Local Goverments) ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการวางแผนเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืในระดบั
ทอ้งถิน่และไดจ้ดัพมิพเ์ผยแพรแ่นวทางการจดัการสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืไวด้งันี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมอืกบักลุ่มผู้ เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น 
ในการทีจ่ะรว่มกนัสรา้งความเป็นหุน้ส่วน เพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรถอืประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นเรือ่งส าคญั และน ามา
พิจารณาความส าคัญในทุกขัน้ตอนของการก าหนดนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนา
เศรษฐกจิ การคมนาคมการใชท้ีด่นิและอื่นๆ 
 3. องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดมาตรฐานต ่ าสุดส าหรบั คุณภาพอากาศ 
คุณภาพน ้า การใช้และการอนุรกัษ์พลงังาน การก าจดัขยะ การน าขยะกลบัมาใช้ใหม่เป็นต้น 
มาตรฐานดงักล่าวนี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ และในระยะต่อไป มาตรฐานต ่าสุด
เหล่านี้ ควรจะไดร้บัการยกระดบัใหส้งูขึน้เพื่อพฒันาสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ 
 4. ควรน าหลกัการใหผู้้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย มาปฏบิตัใิห้ได้ผล เพื่อลดความเสื่อมโทรม
ของสิง่แวดลอ้ม ผูก่้อมลพษิจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการบ าบดั 
 5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรน าเอาระบบการเตอืนภยัล่วงหน้ามาใช ้เพื่อเตอืนให้
ประชาชนทัว่ไปรูถ้งึภยัและผลกระทบของมลพษิทีอ่าจมต่ีอชวีติ 
 6. ประชาชนทัว่ไปควรมีความรบัผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และยอมรบั
บทบาทหน้าทีใ่นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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 7. องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณสุขต้องได้ร ับแจ้งให้ทราบถึง
สถานการณ์สิง่แวดล้อม รวมถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ทางสงัคมและสิง่แวดล้อม อนัเนื่องจาก
โครงการต่างๆ ของรฐัหรอืเอกชนอยูเ่สมอๆ 
 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy)เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
ทรงมพีระราชด ารสัชีแ้นะแนวทางการด าเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 
ปี เมื่อเกดิวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย ้าว่าเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยรอดพน้จากปัญหาต่าง ๆ สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง
และยัง่ยนื ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยได้รบัพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตใหน้ ามาเผยแพร่ เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทัว่ไป รวมถึงได้อัญเชิญมาเป็นปรชัญาน าทางในการจดัท า
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 (จริาย ุอศิรางกูร ณ อยธุยา : 2548)  

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญา ชี้แนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดับครอบครวั ระดบัชุมชน ถึงระดับรฐั ทัง้ในการพัฒนาและ
บรหิารประเทศให้ด าเนินไปในสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุค
โลกาภิวตัน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมรีะบบภูมคิุ้มกนัในตวัดพีอสมควร ต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นี้จะต้องอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่าง
ยิง่ในการน าวชิาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะ
เสรมิสรา้งพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฏ ีและนกัธุรกจิในทุก
ระดบั ใหม้สี านึกในคุณธรรมความซื่อสตัยส์ุจรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ด าเนินชวีติดว้ย
ความอดทน ความเพยีร มสีตปัิญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพรอ้มต่อการรองรบั
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และกวา้งขวาง ทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมจาก
โลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ีดงัภาพที ่2.3 
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จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื การพฒันาที่ตัง้อยู่

บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัญาที่

ชีแ้นะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏบิตัตินในทางทีค่วรจะเป็น โดยมพีืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิ

ของสงัคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

มุง่เน้นการรอดพน้จากภยั และวกิฤต เพื่อความมัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงกรอบแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

พอประมาณ 

 

 
มภีูมคิุม้กนั 

 

 

มเีหตุผล 

เง่ือนไข ความรู ้
(รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไข คณุธรรม 
(ซื่อสตัว ์สจุรติ ขยนั อดทน แบง่ปัน) 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สงัคม 

สมดลุ/มัน่คง/ยัง่ยืน 
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แนวคิดการจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า 
 น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของมนุษย์นัน้
อาจจะเป็นทัง้น ้าจดืจากแหล่งต่างๆ และน ้าทะเล สามารถจ าแนกรายละเอยีดได้ดงัต่อไปนี้ 
 1. แหล่งน ้าผวิดนิ ไดแ้ก่ น ้าจากแมน่ ้าต่างๆ ล าน ้าธรรมชาตต่ิางๆ หว้ย หนองน ้า คลอง 
บงึ ตลอดจนอ่างเกบ็น ้า บรเิวณดงักล่าวนบัว่าเป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญัทีสุ่ด น ้าจดืทีแ่ช่ขงัอยูต่าม
แอ่งน ้าบนผวิโลกมาจากน ้าฝน หมิะ การไหลซมึออกมาจากน ้าใต้ดินแล้วไหลไปรวมกนัตาม
แม่น ้าล าคลอง ปรมิาณน ้าที่มอียู่ในแม่น ้าล าคลองของแต่ละแห่งบนพื้นโลกมมีากน้อยแตกต่าง
กนัออกไป ล าน ้าอาจจะมมีากในช่วงฤดหูนึ่ง แต่ในช่วงฤดอูื่นๆ ปรมิาณน ้าจะลดน้อยลงไป เท่าที่
ผ่านมาแหล่งน ้าผวิดนิเป็นทรพัยากรสาธารณะที่ไม่ต้องมกีารซื้อขาย จงึท าให้มกีารใช้น ้าอย่าง
ฟุ่มเฟือย ประกอบกบัจ านวนประชากรซึ่งใช้น ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
กจิการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ซึง่ใชน้ ้าในกระบวนการผลติเป็นจ านวนมาก และส่วน
ใหญ่ไม่มกีารน าน ้าที่ใช้แล้วกลบัไปใชอ้กี แต่จะระบายน ้าทิ้งลงสู่แหล่งน ้าโดยตรง ซึ่งท าให้เกดิ
ภาวะขาดแคลนน ้าเช่นเดยีวกบัคุณภาพของน ้าผวิดนิกเ็สื่อมโทรมลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ภาครฐับาล
และเอกชนไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในเรือ่งนี้ จงึมแีนวความคดิทีจ่ะพฒันาแหล่งน ้าผวิดนิ 
 2. แหล่งน ้าใต้ดนิ น ้าใต้ดนิเกิดจากน ้าผวิดนิซมึผ่านดนิชัน้ๆ ลงไปถึงชัน้ดนิ หรอืหิน 
ทีน่ ้าซมึผ่านไมไ่ด ้น ้าใตด้นินี้จะไปสะสมตวัอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดนิ โดยเฉพาะชัน้ดนิเป็น
กรวด ทราย หนิ ปรมิาณของน ้าที่ขงัอยู่ในชัน้ของดนิหรอืชัน้ของดนิหรอืชัน้ของหนิดงักล่าวจะ
ค่อยๆ เพิ่มปรมิาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปรมิาณลงในฤดูแล้ง ปกติน ้าใต้ดนิจะมกีารไหล 
(Run-Off) ถ่ายเทระดบัได้เช่นเดยีวกบัน ้าผวิดนิ ในเขตชนบทได้อาศยัน ้าใต้ดนิเป็นเครื่องดื่ม 
เนื่องจากแหล่งน ้าใต้ดินเป็นแหล่งน ้าที่สะอาด โดยน ้าขงัอยู่ใต้ดินมาจากน ้าฝนที่ซึมผ่านการ
กรองของชัน้ดนิ หนิ กรวด ทราย มาหลายชัน้แลว้ แหล่งน ้าใตด้นิม ี2 ประเภท คอื 
  - น ้าใตด้นิชัน้บนหรอืน ้าในดนิ พบในชัน้ดนิตืน้ๆ น ้าจะขงัตวัอยูร่ะหว่างชัน้ดนิที่
เนื้อแน่นเกอืบไม่ซมึน ้าอยู่ไม่ลกึจากผวิดนิมากนัก น ้าใต้ดนิประเภทนี้จะมปีรมิาณมากในฤดูฝน
และลดลงในฤดูแล้ง น ้าในชัน้นี้มอีอกซิเจนละลายอยู่พอประมาณ จะมสีารแขวนลอยอยู่มาก 
ความขุน่มาก 
  - น ้าบาดาล เป็นน ้าใต้ดนิที่อยู่ลกึลงไป โดยซมึผ่านชัน้ดนิและชัน้หนิต่างๆ ไป
ขงัตวัอยู่ช่องว่างระหว่างชัน้ดนิหรอืชัน้หนิซึ่งไม่ยอมใหน้ ้าผ่านไปได้อกี น ้าใต้ดนิประเภทนี้เป็น
น ้าใต้ดนิ ที่แท้จรงิเรยีกว่า Underground water หรอืที่เรยีกว่าน ้าบาดาล น ้าบาดาลจะเป็นน ้าที่
คุณภาพด ีเพราะไหลผ่านชัน้ดนิและชัน้หนิ ซึ่งท าหน้าทีค่ลา้ยการกรองน ้าธรรมชาต ิมลีกัษณะ
เป็นระบบท่อประปาทีส่มบรูณ์ 
 ในส่วนของปัญหาของทรพัยากรน ้ านัน้ สามารถแยกออกเป็น 3 ประการใหญ่ๆ คือ 
ปัญหามนี ้าน้อยเกนิไป ปัญหามนี ้ามากเกนิไป และปัญหาน ้าเสยีส าคญัๆ ทีเ่กดิขึน้ คอื 
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  1) ปัญหามนี ้าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้
ท าลายป่า ท าให้ปรมิาณน ้าฝนน้อยลง เกดิความแห้งแลง้เสยีหายต่อพชืเพาะปลูกและการเลีย้ง
สตัว ์
  2) ปัญหาการมนี ้ามากเกนิไป เป็นผลมาจากการตดัไมม้ากเกนิไป ท าใหเ้กดิน ้า
ท่วมไหลบ่าในฤดฝูน สรา้งความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิ  
  3) ปัญหาน ้าเสยี เป็นปัญหาใหมใ่นปัจจบุนั สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิน ้าเสยี ไดแ้ก่  
   3.1) น ้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรอืน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่ถูกทิ้งสู่
แมน่ ้าล าคลอง  
   3.2) น ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   3.3) น ้ าฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่ 
แหล่งน ้า 
  น ้าเสยีที่เกดิขึน้นี้ส่งผลเสยีหายทัง้สุขภาพและอนามยั เป็นอนัตรายต่อสตัว์น ้า 
และมนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น ท าให้ไม่สามารถน าแหล่งน ้ านัน้มาใช้ประโยชน์ได้ทัง้การอุปโภค 
บรโิภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  
 โดยสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้านัน้มีอยู่หลายปัจจยัด้วยกัน แต่ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย การที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบระบายน ้ าและบ าบัดน ้ าขาด
ประสทิธภิาพ ระบบการไหลของน ้าตามธรรมชาตถิูกขดัขวาง การขาดความรูข้องประชาชนโดย
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
  1) มปีระชากรหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ เนื่องมาจากผลของการพฒันา
เศรษฐกจิทีเ่น้นดา้นวตัถุอย่างเรง่รบีและนโยบายประชากรทีผ่ดิพลาด การมปีระชากรและชุมชน 
ที่กระจุกตัวหนาแน่นเฉพาะแห่ง ท าให้มีกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวัน การผลิตทาง
อุตสาหกรรมการค้าขาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มกีารใช้น ้าและถ่ายเทของเสยีลงสู่แหล่งน ้า ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ 
  2) ระบบการระบายน ้าและบ าบดัน ้าเสยีทีข่าดประสทิธภิาพ ทัง้จากแหล่งชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การปล่อยใหข้ยะตกคา้งในสิง่แวดลอ้มอยูท่ ัว่ไป  
  3) ระบบการไหลเวยีนของแหล่งน ้าธรรมชาติถูกขดัขวาง เนื่องจากการสรา้ง
เขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นทางต้นน ้า ท าให้น ้าในแม่น ้ามอีตัราการไหลและความเรว็ในการไหลลดลง 
แม่น ้า ล าคลองถูกท าเป็นถนนหรอืมกีารสรา้งอาคารบ้านเรอืนรุกล ้าลงไปในแม่น ้า เป็นการปิด
กัน้การไหลเวยีนของน ้า ก่อใหเ้กดิสภาพน ้าขงันิ่งและเน่าเหมน็ขึน้ 
  4) การขาดความรูข้องประชาชน โดยเฉพาะผู้อาศยัอยู่ใกล้ล าน ้าและผูท้ี่สญัจร
ไปมาทิง้ขยะและถ่ายเทน ้าโสโครกลงสู่แม่น ้าล าคลองโดยตรง 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว การแก้ปัญหาดังกล่าวจะใช้การอนุรกัษ์น ้ า 
ซึ่งหมายถึง การป้องกนัปัญหาที่พงึจะเกิดขึ้นกบัน ้า และการน าน ้ามาใช้เพื่อให้เกดิประโยชน์
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สูงสุดในการด ารงชพีของมนุษย์ เราจงึควรช่วยกนัแก้ปัญหาการสูญเสยีทรพัยากรน ้าด้วยการ
อนุรกัษ์น ้าดงันี้  
  1) การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบรเิวณพืน้ทีต่น้น ้า หรอืบรเิวณพืน้ทีภ่เูขา
เพื่อให้ต้นไม้เป็นตวัเก็บกกัน ้าตามธรรมชาติทัง้บนดนิและใต้ดนิ แล้วปลดปล่อยออกมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี สามารถป้องกนัปัญหาอื่นๆ ได้ เช่น ปัญหาการพงัทลายของดนิ ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าและการเกดิน ้าท่วม  
  2) การพฒันาแหล่งน ้า เนื่องจากปัจจบุนัแหล่งน ้าธรรมชาตต่ิางๆ เกดิสภาพตื้น
เขนิเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ปรมิาณน ้าทีจ่ะกกัขงัไวม้ปีรมิาณลดลง การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อให้มนี ้า
เพยีงพอจงึจ าเป็นตอ้งท าการขุดลอกแหล่งน ้าใหก้วา้งและลกึใกลเ้คยีงกบัสภาพเดมิหรอืมากกว่า 
ตลอดจนการจดัหาแหล่งน ้าเพิม่เติม อาจกระท าโดยการขุดเจาะน ้าบาดาลมาใช้ ซึ่งต้องระวงั
ปัญหาการเกดิแผ่นดนิทรดุหรอืการขดุเจาะแหล่งน ้าผวิดนิเพิม่เตมิ  
  3) การสงวนน ้าไว้ใช้ เป็นการวางแผนการใช้น ้าเพื่อให้มนี ้าที่มคีุณภาพมาใช้
ตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น การท าบ่อสระหรอืสระเก็บน ้า 
การหาภาชนะขนาดใหญ่เพื่อลกัเก็บน ้าฝน (เช่น โอ่งหรอืแทง็ก์น ้า) รวมทัง้การสรา้งอ่างเก็บน ้า 
และระบบชลประทาน  
  4) การใช้น ้าอย่างประหยดั เป็นการน าน ้ ามาใช้ประโยชน์หลายอย่าง อย่าง
ต่อเนื่องและเกดิประโยชน์สูงสุด ทัง้ด้านการอนุรกัษ์น ้าและตวัผู้ใชน้ ้าเอง กล่าวคอื สามารถลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าน ้าลงได้ ปรมิาณน ้าเสยีที่จะทิ้งลงแหล่งน ้ามปีรมิาณน้อยลง และป้องกนั
ปัญหาการขาดแคลนน ้า  
  5) การป้องกนัการเกดิมลพษิของน ้า ปัญหาส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ในเมอืงใหญ่ๆ 
ซึ่งมปีระชาชนอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น หรอืย่านอุตสาหกรรม การป้องกนัปัญหามลพษิของน ้า 
จะต้องอาศยักฎหมายเป็นเครื่องมอื และเจา้หน้าทีต่้องปฏบิตัติามกฎหมายหรอืพระราชบญัญตัิ
ทรพัยากรน ้ าอย่างเคร่งครดั น ้ าเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
ต้องควบคุมอย่างจรงิจงัและบงัคบัให้มกีารบ าบดัน ้าเสยีก่อนทิ้งหรอืปล่อยลงสู่แหล่งน ้า ส าหรบั
ประชาชนทัว่ไป สามารถช่วยป้องกนัการเกิดน ้าเสยีได้ด้วยการไม่ทิ้งขยะ หรอืสิง่ปฏกิูล หรอื
สารพษิลงสู่แหล่งน ้า  
  6) การน าน ้าทีใ่ช้แล้วกลบัไปใช้ใหม่ น ้าที่ถูกน าไปใช้แล้วในบางครัง้ยงัมสีภาพ 
ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นได ้เช่น น ้าจากการลา้งภาชนะอาหารสามารถน าไปใชร้ดน ้า
ตน้ไม ้น ้าจากการซกัผา้สามารถน าไปถูบา้น สุดทา้ยน าไปใชร้ดน ้าต้นไม ้เป็นต้น ส าหรบักจิการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม น ้าทีเ่กดิจากกระบวนการผลติเมื่อมอุีณหภมูสิูง เมื่อปล่อยทิง้ไวใ้หเ้ยน็ 
สามารถน าไปใช้ใหม่ได้ แมแ้ต่น ้าเสยีเมื่อผ่านระบบบ าบดัสามารถน าไปใชใ้นกจิกรรมบางอย่าง
ของโรงงานได ้เช่น การท าความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์เครือ่งมอืบางอยา่ง  
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  7) กระจายอ านาจ หน้าที่ ความรบัผดิชอบ และส่งเสรมิสมรรถนะแก่เจา้หน้าที่
ระดบัจงัหวดัและท้องถิน่ เพื่อให้การควบคุมน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิด รวมทัง้การควบคุมมลพษิ
ทางน ้าในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  8) ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า และการจดัการมลพษิ
ทางน ้า จากแหล่งก าเนิดมลพษิอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยให้มกีารร่วมมอืและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  9) เสรมิสร้างกลไกและสมรรถนะขององค์กร เพื่อเอื้ออ านวยต่อการควบคุม 
น ้าเสยีและของเสยีจากแหล่งก าเนิดอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการใชม้าตรการทางเศรษฐกจิ
และสงัคมควบคู่กบัมาตรการทางกฎหมาย 
  10) แนวทางด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนและร่วมมอืกบัภาคเอกชนและองค์กร
ต่างๆ ในการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนและผูป้ระกอบกจิการ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
และมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการจดัการคุณภาพน ้า การควบคุมน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิด 
  11) สนับสนุนให้มกีารศกึษาวจิยั เพื่อพฒันาและส่งเสรมิเทคโนโลยกีารจดัการ
คุณภาพน ้าและการควบคุมน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิดให้มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สนับสนุนให้น า
ผลการวจิยัไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 
 การจดัการคุณภาพน ้าสามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้น หรอืจะเป็นการแก้ไข 
ที่แหล่งก าเนิดของปัญหา ซึ่งท าได้หลายวิธีโดยอาจเลือกท าได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรอืใช้
ประกอบกนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาพสถานการณ์  
 ประโยชน์ของสิง่มชีวีติในแหล่งน ้า ทีม่ผีลต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มสาหรา่ยขนาดใหญ่ที่
เป็นสาหร่ายทะเลได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์กนัอย่างมากมายและแพร่หลายกนัมานานแลว้ ยุวด ี
(2538) กล่าว่า สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นอาหารของ
มนุษย ์รวมไปถงึการสกดัสารต่างๆ จากสาหร่ายทะเล  เพื่อน ามาใช้ในด้านอุตสาหกรรม เช่น 
สาหรา่ยสแีดง Gracilaria sp. เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมสีารทีส่กดัไดจ้ากสาหรา่ยทะเลอกีมากมาย 
ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่ที่เป็นสาหร่ายน ้าจดื ก็ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั โดยน าเอา
มาประกอบอาหาร โดยมกีารน าเอาสาหร่ายสเีขยีว (Division Chlorophyta) เช่น Spirogyra sp. 
มชีื่อเรยีกว่า เทา เทาน ้า เตาน ้า โดยน ามาย า พบในแหล่งน ้าทัว่ไปทีเ่ป็นน ้านิ่ง สะอาด หรอืไหล
เอื่อยๆ คนอีสานนิยมรบัประทานมาก นอกจากนี้ยงัมีสาหร่ายสีเขยีวแกมน ้ าเงนิ (Division 
Cyanophyta) เช่น Nostochopsis sp. หรือมีชื่อ เรียกสามัญว่า ไข่หิน หรือดอกหิน พบที่
เชยีงใหม่และจนัทบุร ีโดยขึน้เกาะอยูบ่นก้อนหนิในล าธารน ้าไหลหรอืบรเิวณน ้าตก ยุวด ี(2543) 
ยงัพบว่ามายงานการน าเอา Nostochopsis sp. มาใช้เป็นสมุนไพรแก้รอ้นในและน ามาเป็นของ
หวานอกีดว้ย นอกจากนี้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกมกีารน าเอสาหร่ายขนาดใหญ่มาประกอบอาหาร
มากมาย เช่น กลุ่ม Nostoc ชาวจนีน ามาตกแห้งชงน ้ารอ้นดื่ม สาหร่ายกลุ่ม Phormidium และ
กลุ่ม Chrppcpccus ชาวเม็กซีกัน น ามาผสมกันเป็นอาหาร นอกจากนี้  Baker และ Holton 
(1973) ได้ท าการสกัดโปรตีนจากสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน ชื่อ Schizothrix colcicola , 
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Oscilatoria lutia และ Microcoleus vaginatus ได ้ซึง่อาจใชเ้ป็นแหล่งโปรตนีในอนาคตในระบบ
นิเวศน ้าไหล (lioic system) กระแสน ้าจะมผีลต่อการด ารงชวีติของสตัวข์นาดใหญ่ ไดอะตอมพืน้
ทอ้งน ้า แพลงก์ตอนพืน้ แพลงก์ตอนสตัว ์Goldman and Horne(1966) กล่าวว่า ฤดูการกาลกม็ี
ผลท าใหส้ภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป ในฤดรูอ้นน ้าจะมมีากและแสงจะมมีากตลอดทัง้วนัท าให้
แสงที่ตกลงสู่ล าน ้ามมีาก แต่ในฤดูฝนปรมิาณน ้าจะมมีาก และทอ้งฟ้ามเีมฆมาก ท าใหป้รมิาณ
แสงมน้ีอย ปัจจยัต่อมาที่มาจากสภาพแวดล้อมของล าน ้าและฤดูกาล คอื ปรมิาณออกซเิจนที่
ละลายในน ้า (dissolved oxygen : DO) โดยแหล่งน ้านิ่งค่าDO จะเกิดจากการสงัเคราะห์แสง
ของสาหร่ายที่ล่องลอยในน ้าในช่วงกลางวนั (ยุวดี, 2538) ซึ่งจะต่างจากในระบบน ้าไหล ซึ่ง
ออกซเิจนที่ละลายในน ้าส่วนใหญ่จะมาจากการแพร่ของอากาศลงสู่น ้าจากการไหล ซึ่งในระบบ
นิเวศปกตปิรมิาณออกซเิจนในน ้าไหลจะมากกว่าในน ้านิ่งเสมอ (ประมาณ, 2531) ซึง่ออกซเิจน
ที่ละลายในน ้าที่เหมาะสมกบัการด ารงชวีติของสตัว์น ้าคอืมากกว่า 5  mg/l (Wetzel, 1983) ใน
ระบบนิเวศแบบน ้าไหล (lolic ecosystem) น ้าจะมกีารเคลื่อนทีต่ลอดเวลา เมื่อน ้าเกดิการเคลื่อน
ตวั จะก่อให้เกดิการละลายของอนุภาพต่างๆ ลงสู่แม่น ้า (Alochthonous source) ซึ่งท าให้การ
เกดิการปนเป้ือนในแหล่งน ้า นอกจากนี้ยงัอาจเกดิอนุภาคแร่ธาตุภายในล าน ้าเอง โดยไม่ไดร้บั
จากระบบภายนอก (Aotothonous) ซึ่งเหล่านี้ลว้นเป็นแร่ธาตุที่พบอยู่ในล าน ้าทัง้สิน้ (Goldman 
and Horne, 1983; สาครและคณะ, 2539 อ้างถึงวิจติร, 2538) ดังนัน้ในแหล่งน ้ าเราจงึควร
พจิารณาถงึสสารที่อยู่ในน ้าที่เป็นอนิทรยีส์ารด้วย ซึ่งได้แก่การศกึษาค่า BOD หรอืค่าปรมิาณ
ออกซเิจนทีจ่ลุนิทรยีใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอนิทรยี ์โดยจะบ่งชีถ้งึความรุนแรงของการปนเป้ือน
หรือเน่าเสียของน ้ าที่ เกิดจากสารอินทรีย์ ทัง้นี้ เนื่ องจากถ้าน ้ ามีค่า BOD สูง หมายถึงมี
สารอนิทรยีอ์ยูส่งู ซึง่ตอ้งใชอ้อกซเิจนในการยอ่ยสลายสงูตามไปดว้ย (วไิลลกัษณ์, 2538) 
 ในส่วนของการใช้พรรณไม้น ้าและสาหร่ายในการบ่งชี้สภาพแวดล้อม เช่น พงศ์เชฏฐ ์
(2553) ได้ท าการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้น ้าในจงัหวดันครศรธีรรมราช พทัลุง 
สงขลา และสตูล ในเดอืนสงิหาคม 2553 พบพรรณไมน้ ้าทัง้หมด 48 วงศ ์92 ชนิด ส่วนใหญ่เป็น
พชืประเภทชายน ้า 38 วงศ ์74 ชนิด วงศ์ทีพ่บเด่นคอื Cyperaceae รองลงมาคอื Poaceae และ 
Rhizophoraceae โดยพรรณไมน้ ้าทีพ่บเป็นชนิดเด่น คอื ผกัเป็ด หญ้าใบคม         ผกัปราบใบ
แคบ เทยีนนา กระเมง็ ปรงทะเล และล าพู โดยพบพรรณไมน้ ้ากลุ่มที่เป็นอาหารของมนุษย ์22 
ชนิด พรรณไมน้ ้าที่ใช้ท ายา 33 ชนิด พรรณไมน้ ้าที่เป็นไมป้ระดบั 26 ชนิด พรรณไมน้ ้าที่เป็น
วชัพชืรา้ยแรง 5 ชนิด และพรรณไมน้ ้าทีเ่ป็นดชันีชีว้ดัสิง่แวดลอ้ม 4 ชนิด ในส่วนของประโยชน์
จากสาหร่ายและพรรณพชืน ้า ประกอบไปดว้ย ยุวด ี(2551) ไดท้ าการศกึษาสาหร่ายน ้าจดืที่กนิ
ไดใ้นภาคเหนือของประเทศไทย พบสาหรา่ยขนาดใหญ่ทัง้หมด 28 จนีสั 56 สปีซสี ์เป็นสาหรา่ย
สเีขยีวแกมน ้าเงนิ สาหร่ายสเีขยีว สาหร่ายไฟ สาหร่ายสแีดง สาหร่ายที่มศีกัยภาพน ามาเป็น
อาหารและยา คอื สาหร่ายไก และ  สาหร่ายลอน สาหร่ายไกประกอบด้วยสาหร่ายสเีขยีว ใน 
Division Chlorophyta 6  ส ปี ซี ส์  คื อ  Cladophora glomerata Kützing, Cladophora sp., 
Microspora floccose (Vaucher) Thuret, Microspora pachyderma (Will) Lagerheim, 
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Microspora sp.1 และ Microspora sp.2 สาหร่ายลอนประกอบด้วยสาหร่ายสเีขยีวแกมน ้าเงนิ
ใน Division Cyanophyta 2 สปีซสี์ คอื Nostochopsis hansgrig Schmidle และ Nostochopsis 
lobatus Wood em Guitler สาหร่ายทัง้ 2 ประเภทพบในฤดูหนาวและฤดูร้อนตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน ถึงเมษายน ส่วนในฤดูฝน การไหลของน ้ าแรงและมีความขุ่นสูง สาหร่ายไม่
สามารถเจรญิได ้โดยทัว่ไปเจรญิในน ้าไหล มคีวามเรว็ของน ้า 2-3 เมตร/ วนิาท ีน ้าใส มคี่าความ
ขุน่ไม่เกนิ 20 NTU อุณหภูม ิ20-27°C pH 7-8 น ้ามสีารอาหารน้อยถงึปานกลางจงึพบในน ้าที่มี
คุณภาพดถีงึปานกลาง และจะเจรญิจากสิง่ยดึเกาะ ทีเ่ป็นกอ้นหนิเท่านัน้ ส่วนในแปลงปลกู บา้น
นาคูหา พบสาหร่ายเตา Spirogyra spp. ซึ่งเป็นสาหร่ายสเีขยีว 2 ชนิด สาหร่ายชนิดนี้เจรญิใน
น ้านิ่ง น ้ามคีุณภาพดถีงึปานกลาง น ้าใส มคีวามขุ่น ไม่เกนิ 10 NTU อุณหภูม ิ15-27°C pH 6-
7.8 ทตัพร (2548) ไดท้ าการศกึษาความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้น
ท้องน ้า และความสมัพนัธ์กบัสารอาหารในแม่น ้าปิงและน่าน ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2543 
ถงึเดอืน มกราคม 2547 โดยก าหนดจุดเก็บตวัอย่าง แม่น ้าละ 5 จุด จากจุดต้นน ้าถงึปลายน ้า 
เกบ็ตวัอยา่งทุกฤดู พบไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้าทัง้หมด 130 สปีชสี ์ในแมน่ ้าปิง 103 สปีชสี ์และ ใน
แม่น ้าน่าน 102 สปีชสี ์และสาหร่ายขนาดใหญ่ 78 สปีชสี์ ในแม่น ้าปิง 47 สปีชสี์ ในแม่น ้าน่าน 
57 สปีชสี์ นอกจากนี้ธนิศรา (2547) ได้ท าการศกึษาความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่
และไดอะตอม   พื้นท้องน ้าบรเิวณลุ่มน ้าค า จังหวดัเชยีงราย จากการศกึษาพบสาหร่าย 3 ดิ
วชิัน่ 21 จนีัส 52 สปีชสี์   สาหร่ายที่พบส่วนใหญ่อยู่ใน Division Cyanophyta 52% รองลงมา
คื อ  Division Chlorophyta 3 5%  แ ล ะ  Division Rhodophyta 1 3%  พ บ ส ปี ชี ส์ เด่ น คื อ 
Batrachospermum spp., Audouinella spp., Stigeoclonium spp., และPhormidium spp. ส่วน
ไดอะตอมพื้นท้องน ้าพบทัง้หมด 2 ออเดอร ์167 สปีชสี์ ส่วนใหญ่จดัอยู่ใน Order Bacillariales 
(pennat diatom) คิด เป็ น  97%  และ Order Biddulphiales (centric diatom) คิด เป็ น  3% 
นอกจากนี้ยงัพบสาหร่ายชนิดที่ยงัไม่มรีายงานการพบมาก่อนในประเทศไทย 32 สปีชสี์ โดย
เป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ 8 สปีชสี์และไดอะตอมพื้นท้องน ้า 24 สปีชสี์ จากการศกึษาปัจจยัทาง
กายภาพและเคมบีางประการเพื่อประเมนิคุณภาพน ้าพบว่าคุณภาพน ้าแต่ละจุดไม่ต่างกนันัก
และมรีะดบัสารอาหารปานกลางค่อนขา้งไมด่เีทยีบเท่า meso-cutrophic status 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ชวิศ จติรวิจารณ์ (2555 : บทคดัย่อ) การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบรบิทและ
ศกัยภาพชุมชน สรา้งกระบวนการเรยีนรู้ในการจดัการปัญหามลพษิทางอากาศในชุมชนตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สรา้งต้นแบบการประยุกต์ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการ
จดัการปัญหามลพิษทางอากาศของชุมชน และเพื่อประเมนิผลส าเรจ็ของการจดัการปัญหา
มลพิษทางอากาศของชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชยีงใหม่  เครือ่งมอืในการวจิยั ประกอบดว้ย แบบส ารวจ แบบสอบถาม  แบบบนัทกึขอ้มลู และ
การประชุมกลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและขอ้มูลเชงิคุณภาพตามระดบัการวดัของตวัแปร
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และตีความตามประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การปลูกขา้วนาปรงัและนาปี ปัญหามลพษิทางอากาศทีส่ าคญัคอืการเผาในที่โล่ง 
2) กระบวนการเรยีนรูใ้นการจดัการปัญหามลพษิทางอากาศ ประกอบด้วยการจดักจิกรรมการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยใชเ้ครื่องมอืการตรวจวดัคุณภาพอากาศ การตรวจวดัคุณภาพโดย
ใชไ้ลเคน การประดษิฐก์ระดาษจากฟางขา้ว ส าหรบัเยาวชน การเพาะเหด็โคนน้อยจากตอซงั/
ฟางข้าวส าหรบัชุมชน 3) ต้นแบบการประยุกต์ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการจดัการปัญหามลพษิทางอากาศของชุมชน ดา้นความมเีหตุผลคอืการน าตอ
ซงั/ฟางข้าวในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ความ
พอประมาณคือสามารถเพาะได้เองในครวัเรอืน โดยใช้ฟางข้าวหาได้ง่ายในชุมชน การมี
ภูมคิุ้มกันคือลดการเผาฟางข้าว  การบรโิภคเห็ดโคนน้อยท าให้มสีุขภาพด ีการมคีวามรู้คือ
เทคนิคการเพาะเหด็โคนน้อยใหม้ผีลผลติทีด่ทีุกฤดู การมคีุณธรรมคอืการน าตอซงั/ฟางขา้ว มา
เป็นวัสดุเพาะเห็ดท าให้ลดปรมิาณชีวมวลในการเผาลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 4) การ
ประเมนิผลส าเรจ็ของโครงการ ชุมชนไดร้วมกลุ่มกนัจดัตัง้เป็นกลุ่มเพาะเหด็โคนน้อย โดยใชช้ื่อ
ว่า “กลุ่มรวมใจ พอเพียง” และเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนาได้จดัให้เป็นแหล่งการเรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรบัการศกึษาดงูานในชุมชน 
 ดวงพร ภู่แก้ว (2548) การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาสภาพและการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรน ้าของชุมชน ศกึษาระบบการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชน ศกึษาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรพัยากรน ้า วเิคราะห์ปัจจยัทางสงัคมที่เกี่ยวขอ้งที่ส่งผลต่อ
การจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชน โดยวธิีการศึกษา เป็นการศึกษาเชงิคุณภาพเน้นวธิีการ
สมัภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มลูหลกั การพูดคุยอย่างไมเ่ป็นทางการ การสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม เป็นวธิกีาร
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการพรรณนา 
เชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า หมู่บ้านปงไคร้ มีการใช้น ้ าทัง้ในครวัเรอืน และในการท า
การเกษตรเป็นส าคญั เดมิมกีารจดัการน ้าโดยการใช้ภูมปัิญญาชาวบ้าน วฒันธรรม การมสี่วน
ร่วม ต่อมาการจดัการน ้าของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมรีะบบการผลติแผนใหม่เข้ามาแทนที่
การผลติแบบดัง้เดมิ เมื่อถึงฤดูแล้งชาวบ้านจงึประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าไม่พอต่อความ
ต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านมกีารใช้น ้าให้แก่พืชในเวลาเดียวกัน จงึท าให้น ้าใน 
ล าห้วยไหลไม่พอต่อความต้องการ และในฤดูแล้งเป็นช่วงที่มีปริมาณน ้ าน้อยที่สุดของปี 
สภาพแวดลอ้มบรเิวณแปลงเกษตรสู่ล าห้วยอกีดว้ย ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการน ้า ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและระบบการผลติ จากปัจจยัดงักล่าวท าให้การ
จดัการน ้ามคีวามเปลี่ยนแปลงเกิดการขาดตอนในการสืบทอดทางภูมปัิญญาและวฒันธรรม 
ในการจดัการน ้า ขาดการจดัสรรน ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายในหมู่บ้าน จนในปัจจุบนั
ชาวบา้นมปัีญหาในการใชน้ ้าไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
 การพฒันาอย่างยัง่ยนืนัน้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาและเป็นวาระแห่งชาต ิทัง้นี้ ก็
เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหม้คีวามเป็นอยู่ดขี ึน้และสามารถทีจ่ะด ารงชวีติอยู่ในทอ้งถิน่
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ของตนเอง โดยมวีถิชีวีติทีก่ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม มกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละมคีวาม
เป็นอยู่ที่พอเพียง (ชาญวิทย์, 2546) โดยการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ได้นั ้นจะต้องด าเนินการ
การศกึษาที่มุ่งเน้นวธิกีารแบบการมสี่วนร่วม (Participation) คอื ใหชุ้มชนทีถู่กเลอืกส าหรบัการวจิยั
ได้มสี่วนร่วมในขบวนการการวจิยั โดยเป็นการศกึษาหาขอ้มลูและความรูต่้าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการทรพัยากรน ้าในชุมชนร่วมกบัคนในชุมชน (Kunpradid และ Peerapornpisal, 2002) และจะมี
ขบวนการการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดองคค์วามรูร้่วมกนัทัง้สองฝ่ายและในช่วงของการวจิยั การตดิตาม
ตรวจสอบล าน ้าในชุมชนนัน้จะใหม้กีารฝึกอบรมถ่ายทอดความรูใ้นการเฝ้าระวงัและตดิตาตรวจสอบ 
ล าน ้าทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ เพื่อใหชุ้มชนสามารถดูแล เฝ้าระวงั ตดิตามตรวจสอบและจดัการ
ทรพัยากรน ้าไดด้ว้ยตนเองและเป็นไปอย่างยัง่ยนื เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มกลายมาเป็น
สิง่ที่มคีวามรุนแรงในระดบัชุมชน และระดบัโลก ดงันัน้จงึมกีารพยายามที่จะสนับสนุนการศกึษาใน
เชิงนิ เวศ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และนอกโรงเรียน การศึกษาสิ่งแวดล้อมทัง้ในระดับ
ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาในประเทศไทย จะไดถู้กจดัขึน้เพื่อปลูกจติส านึก และโน้มน้าวความรู้
ทางด้านวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม โดยอาศยัความรูพ้ื้นฐานเป็นสิง่ส าคญั (Abel, 1989) ตามที่กล่าว
มาเบื้องต้นแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้วางแผนการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรน ้าในอนาคตและอาจเป็นไปได้แม้กระทัง่การวางแผนในเรื่องของความเสี่ยงต่อสุขภาพ
มนุษย์จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีความไว (sensitive) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม จงึสามารถมชีีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง แต่อยู่ไม่ได้ใน
สภาพแวดล้อมอื่นๆ สิง่มชีวีติเหล่านี้จงึสามารถน ามาตรวจสอบสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ ได้ โดยการใช้
สิง่มชีวีติหลายประเภทมาประเมนิรว่มกนัและร่วมกบัการตรวจสอบคุณภาพน ้าทางกายภาพและเคม ี
จึงย่อมส่งผลให้ผลการวิจัยถูกต้องชัดเจนขึ้นมากกว่ าจะตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งเท่านั ้น และ
ความก้าวหน้าของวชิาการด้านน้ีในปัจจุบนั สามารถสรา้งเป็นดชันีบ่งชี้(Index) (Kunpradid et al., 
2004)  
 จากงานวจิยัที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะสามารถใช้สิง่มชีวีติในการที่จะติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้า และบ่งบอกสภาวะของแหลงน ้าได ้อย่างไรก็ตามจากงานวจิยัที่ผ่านมายงัคง
เป็นการศึกษาแบ่งแยกในแต่ละกลุ่ม และยงัไม่มกีารศึกษาในแบบองค์รวมตามล าดบัขัน้ของกลุ่ม
สิง่มชีวีติตามระบบนิเวศ ซึ่งจะท าให้ได้กลุ่มสิง่มชีีวติที่สามารถใช้เป็นดชันีที่ชดัเจน ถูกต้องและ
แม่นย ามากยิง่ขึน้ นอกจากนี้การใช้กลุ่มสิง่มชีวีติในการตดิตามตรวจสอบ และบ่งชี้สภาพแวดล้อม
ของน ้ านี้ยงัสามารถใช้ได้กับทุกๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะมีลักษณะของจุดศึกษาที่แตกต่างกันอย่างไร 
เนื่องจากสามารถใชส้ิง่มชีวีติทีพ่บไดใ้นทุกกลุ่ม และจะยิง่ทวคีวามถูกต้องมากยิง่ขึน้เมื่อใชส้ิง่มชีวีติ
หลายกลุ่มในการเป็นดชันีร่วมกนั และร่วมกบัการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทางด้านกายภาพ
และเคม ีซึ่งการใชส้ิง่มชีวีติในการประเมนิคุณภาพน ้าที่มผีลต่อสุขอนามยั การฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ
พฒันาคุณภาพชวีติของชุมชนสามารถทีจ่ะด าเนินการได้ภายในชุมชนเนื่องจากมคี่าใชจ้่ายน้อยและ
อาศยับุคลากรในชุมชนนัน้เองในการด าเนินการ  


