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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การวจิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิน่ ของกลุ่มชาตพินัธุ์ ใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบของการจัดการสิง่แวดลอ้ม
และการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ของกลุ่มชาตพินัธ ์ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน 
ซึ่งการวจิยัครัง้นี้ได้ใช้การวจิยัในรูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม โดยได้ท าการ
เลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ ในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหง ีต้นน ้าของแม่น ้าปาย เป็นพื้นที่ศกึษา ในส่วนของ
บทที ่3 ประกอบดว้ย เนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ประกอบด้วย การเลอืก
พืน้ทีศ่กึษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู การด าเนินการเกบ็ขอ้มลู
การวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
กำรเตรียมควำมพร้อมของคณะผูวิ้จยั  
 การวิจัยครัง้นี้  ใช้วิธีการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action 
Research: PAR) เป็นส าคญั ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้มของคณะผู้วจิยั ในการวจิยัครัง้นี้จงึ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ที่ต าบลหว้ยผา ลุ่มน ้าแม่สะหง ีอ าเภอเมอืง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เป็นหลัก ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นสิ่งแ รกที่คณะผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการ ซึ่งคณะผู้วจิยัได้ลงพื้นที่เบื้องต้น ตดิต่อประสานกบัผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในพื้นที่เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชน รวมทัง้การจดัหาแหล่งความรูท้ี่ต้องใชใ้นการ
การจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ การเตรยีมเอกสารในการ
จดัการอบรม แบบสอบถาม การประเมินความรู้ความตระหนัก และพฤติกรรมการจดัการ
ทรพัยากรน ้ าของชุมชน รวมทัง้มีการติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้กับชาวบ้านในประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพใน
ชุมชน 
 
แผนงำนกำรด ำเนินกำรวิจยั 

การด าเนินการวิจัย การบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิน่ ของกลุ่ม
ชาตพินัธใ์นพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คณะผู้วจิยัได้มกีารวางแผนงานและโครงการ
ไวด้งัตารางการปฏบิตังิานทีจ่ะน าเสนอดงัตารางที ่3.1  



  

 3-2 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงแผนการด าเนินการวจิยัในระยะต่างๆ  
 
 กิจกรรมตำมแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีกำร 
ระยะท่ี 1 กำรศึกษำบริบทของชุมชน 
- ศกึษาบรบิทชุมชนทัว่ไป - เพื่ อรวบรวมแนวคิดทฤษฎ ี

  ทีเ่กีย่วและท าความเขา้ใจชุมชน 
- ศึกษาจากเอกสาร การลง 
  พืน้ทีข่องคณะผูว้จิยั 

- ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ 
  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ บ ริบ ท 
  ชุมชน 

- เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นบรบิทของ 
  ชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาการ 
  จดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่

- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ 
  ช า ว บ้ า น ใ น ชุ ม ช น 
ก า ร ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ที่
เกีย่วขอ้ง 

ระยะท่ี 2 ก ำหนดแนวทำงและสรปุรปูแบบกำรด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี 

- การสรรหาแนวร่วมใน 
  การจัดการสิ่งแวดล้อม
แ ล ะก ารอ นุ รัก ษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชวีภาพ 

- เพื่อสรรหาแนวร่วม/แกนน าใน 
  การจัดการแก้ไขปัญหาการ 
การจดัการสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

- ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  ก า ร 
  คดัเลอืกโดยประชาชนที่เข้า 
  รว่มการประชุม 

- เลือกรูปแบบ/ทางเลือก 
  ในการ แก้ไขปัญหาการ
จดัการสิง่แวดล้อมและการ
อนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

- เพื่อร่วมคัดเลือกแนวทางใน 
  การจดัการสิง่แวดลอ้มและการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพทีเ่หมาะสมกบัชุมชน 

- ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม แ ล ะ 
  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

- กิจกรรมการด าเนินการ 
  แก้ไขปัญหาการจัดการ
สิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ์
ค ว ามห ล ากห ล ายท าง
ชี ว ภ าพ ใน ชุ ม ช น ต าม
กิ จ ก ร ร ม ที่ ไ ด้ ก า ห น ด 
  และวางแผนไวร้ว่มกนั 

- เพื่ อด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  และประเมินผลของกิจกรรม 
  การจดัการสิง่แวดลอ้มและการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในพืน้ที ่

- การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ 
  คดัเลอืกไว ้
- การด าเนินกจิกรรม 

- กิจกรรมถ่ายทอดองค์ 
  ค ว าม รู้ ใน ก ารจัด ก าร
สิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ์
ค ว ามห ล ากห ล ายท าง
ชวีภาพสู่ชุมชน 

- เพื่ อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
จัดก ารสิ่ งแ วดล้อมและการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

- ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม แ ล ะ 
  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
- จดัเวทชีาวบา้นเพื่อถ่ายทอด 
  องคค์วามรู ้
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ระยะท่ี 3 สรปุผล/วิเครำะหผ์ล เพ่ือจดัท ำรำยงำนฉบบัสมบรูณ์  
- จดัเวทใีนพื้นที่สรุปผลการ 
  ด าเนินการวจิยั 

- เพื่อสรุปผลและวิเคราะห์การ 
  วจิยัตลอดโครงการ 

- จดัเวทีชุมชน ประชุมแบบ 
  มสี่วนรว่มของชุมชน 

- สรุปผล/วิเคราะห์ผลจาก 
  การด าเนินการวจิยั 

- เพื่ อ ส รุป ราย งาน ก ารวิจัย 
  เตรยีมความพร้อมส าหรบัการ 
  จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 

- การสรุปผลการวิเคราะห์ 
  และการสงัเคราะห ์

 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การศึกษาครัง้นี้  ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
การใช้แบบสอบถาม การสงัเกต และการจดัเวทีชาวบ้าน เป็นวธิกีารหลกั โดยการพิจารณา
ปรากฏการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อม และความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในชุมชน เพื่อหาความสมัพนัธ์
ของปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นกบัสภาพแวดล้อมนัน้ โดยผู้วจิยัได้ใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้  
 1. กำรสมัภำษณ์ ในการวจิยัครัง้นี้ได้ก าหนดวธิกีารสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสรา้งโดย
ผู้วจิยั ก าหนดประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูลในสภาพทัว่ไปของหมู่บ้าน  อนัได้แก่ ประวตัิความ
เป็นมา วถิีการด ารงชีวิตในรอบปี วฒันธรรม สมัภาษณ์จาก ผู้น าชุมชน ประชาชนทัว่ไปใน
หมู่บ้าน รวมทัง้เจา้หน้าที่ของรฐัทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่ ในส่วนประเดน็ของการจดัการทรพัยากร
น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ ผู้วจิยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์ในการรวบรวมโดยได้ก าหนดกรอบ
กวา้ง ๆ ตามประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา 
 2. กำรใช้แบบสอบถำม ในการวจิยัครัง้นี้ไดม้กีารใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจดัการทรพัยากรน ้า การดูแลระบบ
ประปาหมูบ่า้น ความพงึพอใจและปัญหาการใชท้รพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน 
 3. วิธีกำรสังเกต  ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มประชาชน  ได้แก่ 
กจิกรรมการท าฝายชุมชน ท าใหผู้้วจิยัไดท้ราบถงึลกัษณะและขัน้ตอนในการท ากจิกรรมว่าเป็น
อย่างไร ขัน้ตอนการเขา้มามสี่วนร่วมตลอดจน ปัจจยัที่ส่งเสรมิให้เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน  
 4. วิธีกำรจดัเวทีชำวบ้ำน ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารจดัเวทชีาวบา้น ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มเวทแีสดงความคดิเหน็และทศันะของตนเองออกมาอยา่งเปิดเผย 
ในขณะที่จดัเวทคีวามคดิเหน็ของคนๆ หนึ่งในกลุ่มจะกระตุ้นให้คนอื่นๆ อยากพูด อยากแสดง
ความคดิเห็นออกมา โดยผู้วจิยัได้จดัเวทกีบัประชาชนทัว่ไป ซึ่งจากการจดัเวทที าให้ทราบถึง
สภาพปัญหาการใชท้รพัยากรน ้าในชุมชน สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาทีส่่งผล
กระทบต่อตวัเขาและชุมชน 
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กำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมลู  
  การศึกษาวิจยัในครัง้นี้  คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
โดยประกอบด้วย การศกึษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไป การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัการความ
หลากหลายทาชวีภาพของทรพัยากรน ้า นอกจากนี้ยงัมปีระเด็นการมสี่วนร่วมของประชาชน 
โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
 1. กำรศึกษำบริบทของชุมชน  
 กจิกรรมการศึกษาบรบิทของชุมชนคณะผู้วจิยัได้แยกเป็นประเด็นในการเก็บขอ้มูลที่
เกี่ยวข้องกับการจดัการทรพัยากรและการอนุรกัษ์ ได้แก่ บรบิทของชุมชนโดยทัว่ไป บรบิท
ชุมชนเกี่ยวกบัความตระหนักและความรู ้บรบิทชุมชนเกี่ยวกบัความพงึพอใจและปัญหาของใช้
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค โดยมกีจิกรรมยอ่ยดงันี้  
 1.1 กำรศึกษำบริบทชุมชนทัว่ไป  
 การศกึษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไปของการจดัการทรพัยากรในพื้นทีต่ าบลหว้ยผา 
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้วิจ ัย ได้ท าการศึกษาโดยวิธีการเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูผ่านเวทชีุมชนทีม่กีารพูดคุยกนัระหว่างคณะผูว้จิยักบัชาวบ้านในพืน้ที ่
และลงพื้นที่เก็บขอ้มูลโดยการพูดคุยแบบตวัต่อตวักบัชาวบ้านและผู้น าชุมชนในพื้นที่ รวมทัง้
การศกึษาขอ้มลูพื้นฐานจากเอกสารแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่ โดยแบ่ง
การศกึษาออกเป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัปัญหาทรพัยากรน ้า และขอ้มลูเกี่ยวกบัความรู ้ความตระหนัก
และพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้า ซึ่งรายละเอยีดของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอ
ไวใ้นบทที ่4  
 1.2 กำรศึกษำบริบทชุมชนเก่ียวกบัควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์และปัญหำกำร
จดักำรส่ิงแวดล้อมและกำรอนุรกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  การศึกษาข้อมูลด้านความรู้และความตระหนักในการจัดการทรพัยากรน ้ า 
ของประชาชนในพื้นที่นัน้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และการพูดคุยกบัแกนน าชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาขอ้มูลด้านความรู ้ความตระหนักและ
พฤตกิรรมของชาวบา้นในพืน้ทีน่ัน้สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกปั้ญหาการจดัการทรพัยากรน ้า
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึง่รายละเอยีดของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4  
 การศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์และปัญหาของแหล่งน ้าในพื้นที่ลุ่ มน ้าแม่
สะหงี คณะผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามที่ทางคณะผู้วิจ ัยได้จัดท าขึ้น  
ซึง่คณะผูว้จิยัได้ลงพื้นทีใ่นการส ารวจขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม ซึ่งการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
ใชป้ระโยชน์และปัญหาของทรพัยากรน ้าสามารถแบ่งการศกึษาไดเ้ป็นประเดน็  
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 กจิกรรมที1่ ศกึษาขอ้มลูบรบิทของชุมชน 
  1.1 วตัถุประสงค ์
  เพื่อ ศกึษาบรบิทพื้นที่ และศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรพัยากรน ้าใน
พืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
  1.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม  
  วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ การศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการมสี่วนร่วม ไดแ้ก่ เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชนบา้นนาปลาจาด 
ภาพถ่ายทางอากาศ และเดนิส ารวจขอ้มูลทางกายภาพและพบปะพูดคุยกบัชาวบ้านในชุมชน 
เพื่อใหไ้ดบ้รบิทของชุมชนและสภาพปัญหา กจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิปัญหา และผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี
กบัประเดน็ปัญหามลภาวะอากาศในพืน้ที ่
  1.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
  คณะผู้วจิยั ผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน
บา้นนาปลาจาด  
  1.4 สถานทีแ่ละช่วงเวลา 
  ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  1.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
  นักวจิยัและผู้เกี่ยวขอ้งเกดิความเขา้ใจในบรบิทพื้นที่ และศกัยภาพชุมชน
ในการจดัการมลภาวะทางอากาศดงัภาพที ่3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 กจิกรรมที ่2 จดัเวทกีบัผูน้ าของชุมชนบา้นนาปลาจาด 
  2.1 วตัถุประสงค ์
  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และเหตุปัจจยัของปัญหาทรพัยากรน ้ าและความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 

ภำพท่ี 3.1 การศกึษาบรบิทของชุมชน 
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  2.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม  
 วธิีการด าเนินกิจกรรมนี้ คือ คณะผู้วิจยัการสนทนากันและแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็จนไดแ้นวทางในการจดัเวทกีบัผูน้ าชุมชนในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทีท่ าให้
เกดิปัญหากบัความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน โดยใชร้ปูแบบของกจิกรรมเป็นแบบ Time 
Line การระดมสมอง และการตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ดงัภาพที ่3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
   คณะผู้วจิยั ผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จ านวน 4 คน และ
ชาวบา้นในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด จ านวน 8 คน 
  2.4 สถานที ่
   โรงเรยีนบ้านนาปลาจาด อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด ต าบล
หว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  2.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
   ไดข้อ้มลูพืน้ฐานของชุมชนตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัและอนาคตทีชุ่มชน
นาปลาจาดต้องการรวมทัง้สภาพปัญหา และเหตุปัจจยัของปัญหาความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพืน้ที ่ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 
  2. วิเครำะหห์ำปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกนั 
 วเิคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นการด าเนินการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มนัน้ มวีตัถุประสงค์ เพื่อใหชุ้มชนไดท้ราบถงึบรบิทของทรพัยากรน ้าใน
พืน้ทีข่องตนเองตัง้แต่สภาพในอดตี ปัจจบุนั และอนาคตทีต่้องการรว่มกนั จนน าไปสู่การจดัการ
ทรพัยากรน ้าได ้โดยมกีจิกรรมยอ่ยทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยัดงันี้  
 

ภำพท่ี 3.2 แสดงจดัเวทกีบัผูน้ าชุมชน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม  
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 2.1 วิเครำะหห์ำปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกนั  
  ในส่วนของการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการจัดการ
ทรพัยากรน ้านัน้ คณะผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาบรบิทของชุมชนมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินงานวจิยัโดยมกีจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
  1) การสรา้งความตระหนัก ให้กบัประชาชนเกี่ยวกบัปัญหาทรพัยากรน ้าเพื่อ
การอุปโภคบรโิภคในพื้นที่ คณะผู้วิจยัด าเนินงานโดยการจดัเวทีพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการและปัญหาเกี่ยวกบัทรพัยากรน ้าในชุมชน เพื่อระดมความคดิเหน็ในการ
แก้ปัญหา รวมทัง้ตระหนักถึงทางเลอืกในการแก้ปัญหา ซึ่งกิจกรรมที่ได้จดัท าขึ้นส าหรบัการ
สร้างความตระหนักในชุมชน ได้แก่ การประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกบัปัญหาทรพัยากรน ้าของชุมชนการอภิปรายถึงความรุนแรงของปัญหาทรพัยากรน ้า 
รวมทัง้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั ซึ่ งจะอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาบรบิทของชุมชนก่อนหน้านี้โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของชุมชนที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาทรพัยากรน ้า รวมทัง้เพื่อให้ชุมชนตระหนักถงึปัญหาทรพัยากรน ้าของพืน้ที่
ต้นน ้ ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักทัง้สิ้นประมาณ 35 คน ดังภาพที่ 3.2 โดยมี
ขัน้ตอนการจดักจิกรรมยอ่ยดงันี้  
  1) กิจกรรมเริ่มต้นจากการละลายพฤติกรรม และการแนะน าตนเองของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ ใหเ้กดิความเป็นกนัเองระหว่างชาวบ้านผูเ้ขา้ร่วมเวที
กบัคณะผูว้จิยัซึง่จะท าใหก้ารแลกเปลีย่นและการแสดงความคดิเหน็เป็นไปตามธรรมชาต ิ 
  2) กจิกรรม Time Line “อดตี ปัจจุบนั อนาคต” มวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้รว่ม
เวท ีได้มกีารแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพของน ้า ตัง้แต่ในอดตีจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้เกิด
ความรูส้กึรกัและหวงแหนชุมชนทรพัยากรน ้าของตนเอง  
  3) กจิกรรมความคาดหวงัและความต้องการ ในการจดัการกบัปัญหาทรพัยากร
น ้าทีเ่กดิขึน้ในชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ใหผู้เ้ขา้ร่วมเวทไีดแ้สดงความคาดหวงัต่อสถานะภาพ
ของชุมชนทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคตว่าตอ้งการเหน็การเปลีย่นแปลงไปในลกัษณะใด 
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 2.2 วิเครำะห์หำปัญหำและสร้ำงเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมบนฐำน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกนั   
  การวเิคราะหปั์ญหารว่มกนัและสรา้งเป็นโครงร่างงานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อน า
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ขอ้มูลมาจากผูป้ระกอบการมาท าการวเิคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโดยข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องและตามแนวทางที่
นักศกึษาศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิโดยทีแ่นวทางในการแก้ปัญหาต้อง
ตัง้อยู่บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
นกัศกึษาและประชาชนในพืน้ที ่ 
 กจิกรรมที ่3 จดัเวทชีาวบา้นเกีย่วกบัปัญหาความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน  
  3.1 วตัถุประสงค ์
   เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาของความหลากหลายทางชวีภาพ 
และวางแผนการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน รวมทัง้ก าหนดตัวชี้ว ัดผล
ความส าเรจ็ของจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที่ ชุมชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ย
ผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ดงัภาพที ่3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.3 แสดงจดัเวทกีบัผูน้ าชุมชน  
  3.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม 
   กจิกรรมทีใ่ช ้คอื จดัเวทแีละการสนทนากลุ่ม 
  3.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
   คณะผูว้จิยั ผูน้ าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการและชาวบ้านในพื้นที่
ชุมชนบา้นนาปลาจาด จ านวน 24 คน  
  3.4 สถานที ่
   อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
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  3.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
   ได้แนวทางร่วมกันของชุมชนในการจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทัง้ได้แผนในการด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การจดัการความหลากหลายทาง
ชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที่ชุมชนบ้านนาปลาจาดและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการ
ด าเนินกจิกรรม 
 
 3. ด ำเนินกิจกรรมกำรจดักำรและอนุรกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
 การวางแผนการด าเนินกจิกรรมตามแนวทางทีเ่ลอืกไวร้ว่มกนั มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ให้
เกดิความเขา้ใจร่วมกนัเกี่ยวกบัรูปแบบที่จะน ามามาใช้ในการแก้ปัญหาทรพัยากรน ้าในชุมชน 
รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนินกจิกรรมดา้นต่างๆ ร่วมกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูร้่วมกจิกรรม การจดัหา
ออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และสุดท้าย
วางแผนการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยโครงการที่ใช้ในการจดัการ
ทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน มดีงันี้ 
 3.1 ส ำรวจทรพัยำกรน ้ำร่วมกนั  
  การส ารวจทรพัยากรน ้าของหมู่บ้านร่วมกนัเป็นกิจกรรมที่คณะผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมและผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจและรว่มกนัในการรบัรูปั้ญหาทรพัยากรน ้า
ของแต่ละแหล่งน ้าทัง้ระบบประปาหมู่บา้น ระบบประปาภูเขา แหล่งน ้าจากล าหว้ยและบ่อน ้าตื้น 
โดยมเีป้าหมายของการด าเนินกิจกรรม คือ การส ารวจภาพรวมของแหล่งทรพัยากรน ้าเพื่อ
อุปโภคบรโิภคในพืน้ทีต่้นน ้าทัง้ 4 หมู่บา้น ประกอบดว้ย บ้านหว้ยผึ้ง บ้านคาหาน บ้านนาปลา
จาด และบ้านห้วยผา โดยกิจกรรมนี้มผีู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิ้น 5 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้น า
ชุมชนและเป็นผูด้แูลระบบน ้าอุปโภคบรโิภคในชุมชน  
 3.2 กำรจดักำรมลพิษทำงน ้ำและน ้ำอปุโภคบริโภค 
 การแก้ปัญหามลพษิทางน ้าจากการเกษตร ประกอบด้วย การตรวจวเิคราะห์
มลพษิทางน ้าจากชุดการตรวจวเิคราะหอ์ย่างง่ายและการบ าบดัน ้าเสยีจากครวัเรอืนโดยใชถ้งัดกั
ไขมนั และการป้องกนัมลพษิทางน ้าที่เกดิจากกการเกษตร รวมทัง้การปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อ
การอุปโภคบรโิภค ซึ่งกิจกรรมนี้จดัท าขึน้เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนชนในพื้นที่รูจ้กัรปูแบบการ
ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางน ้ าแบบง่ายรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษทางน ้ าจาก
การเกษตร 
 3.3 กำรจดักำรและกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรโดยกำรลดกำรเผำและไฟป่ำใน
ชุมชน 
  การจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและลดมลภาวะทางอากาศในพืน้ทีโ่ดย
การการจดัการการเผาในทีโ่ล่งและไฟป่าในชุมชนในส่วนของรปูแบบการเผาในที่โล่งและไฟป่า
ในชุมชนนัน้ จากการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมในชุมชนคณะผูว้จิยัไดท้ าการ
สงัเคราะหแ์ละจดัหมวดหมูข่อ้มลูทีไ่ด ้จากการจดัเวทแีละการพูดคุยกบัชาวบา้นในชุมชนและได้
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ร่วมกนัวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และเป้าหมายของการจดัการมลภาวะทางอากาศแล้ว
เพื่อใหเ้กดิการแกปั้ญหาอยา่งเป็นรปูธรรม 
 กิจกรรมท่ี 4 ด าเนินกจิกรรมการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพตามแผนทีว่างไว ้ 
  4.1 วตัถุประสงค ์
   เพื่อด าเนินการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่ชุมชนบา้น
นาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
  4.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม 
   กิจกรรมที่ใช้ คือ ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ ได้แก่ 
กจิกรรมในส่วนนี้จะเป็นการด าเนินกจิกรรมเพื่ออนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของชุมชน
ของชุมชนบา้นนาปลาจาดซึ่งจากการวางแผนไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 การป้องกนั
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า 
ได้แก่ กิจกรรมการท าแนวกันไฟในพื้นที่ป่าของชุมชน และการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาท าปุ๋ ยเพื่อป้องการจดุไฟเผา และการลดการเผาโดยการตรวจตราจดุทีเ่ป็นจดุเสยีง
ในการเกดิไฟป่าซึง่จุดดงักล่าวจะเป็นจุดทีเ่กดิไฟป่าเป็นประจ าทุกปีดงัภาพที ่3.4 ส่วนที ่2 การ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในแหล่งน ้า ไดแ้ก่ การสรา้งเครอืขา่ยการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าอยา่งงา่ย ดงัแผนภาพที ่3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 3.4 แสดงการเดนิป่าเพื่อป้องกนัไฟป่าในพืน้ที่ 

ภำพท่ี 3.5 แสดงการสรา้งเครอืขา่ยการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างงา่ย 
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  4.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
   ชาวบา้นนาปลาจาด และผูน้ าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้
เยาวชนในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด จ านวน 25 คน  
  4.4 สถานที ่
   อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด และพื้นที่ล าน ้าแม่สะหง ีต าบล
หว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
  4.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
   ไดแ้นวทางร่วมกนัของชุมชนในการป้องกนัความเสยีทีจ่ะเกดิกบัความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ได้แผนในการด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การจดัการความ
หลากหลายทางชวีภาพและการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีชุ่มชน 
  กิจกรรมท่ี 5 สรา้งความรูแ้ละความตระหนักรวมทัง้การตรวจวเิคราะหม์ลพษิทางน ้า
เพื่อการเผา้ระวงัมลพษิทางน ้า 
  5.1 วตัถุประสงค ์
   เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรวมทัง้การตรวจวเิคราะห์มลพิษ
ทางน ้าเพื่อการเผา้ระวงัมลพษิทางทีม่ผีลต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 
  5.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม 
   ในส่วนของการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
มลภาวะทางอากาศนี้ ทางคณะผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมนี้ขึน้เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนชนในพืน้ทีรู่จ้กั
รปูแบบการตรวจวเิคราะห์มลพษิทางน ้าแบบง่ายรวมถงึแนวทางในการแก้ปัญหามลพษิทางน ้า
จากการเกษตร ประกอบดว้ย หวัขอ้การตรวจวเิคราะหม์ลพษิทางน ้าอย่างงา่ยและการบ าบดัน ้า
เสยีจากครวัเรอืน ดงัแผนภาพที ่3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
   ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาปลาจาดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ปัญหา
มลภาวะทางอากาศ จ านวน 20 คน  

ภำพท่ี 3.6 แสดงการสรา้งความรูใ้นการป้องกนัมลพษิทางน ้าทีเ่กดิจากการเกษตร 
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  5.4 สถานทีแ่ละช่วงเวลา 
   คณะผู้วจิยั อาคารอเนกประสงค์บ้านนาปลาจาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แมฮ่่องสอน  
  5.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
 ไดท้ราบขอ้มลูมลพษิทางน ้าในพื้นที่รปูแบบการตรวจวเิคราะห์มลพษิทาง
น ้าแบบงา่ยรวมถงึแนวทางในการแกปั้ญหามลพษิทางน ้าจากการเกษตร และการป้องกนัมลพษิ
ทางน ้าอย่างง่ายและการบ าบดัน ้าเสยีจากครวัเรอืนเพื่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในทรพัยากรน ้าอยา่งยัง่ยนื 
 กิจกรรมท่ี 6 การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพโดยการใชภู้มปัิญญาในการบวช
น ้า-บวชปลาในพืน้ทีล่ าน ้าแมส่ะหง ี
  6.1 วตัถุประสงค ์
   เพื่ออนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของปลาและสตัว์น ้าและพชื
น ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหง ี
  6.2 วธิกีารด าเนินกจิกรรม 
   ใช้กิจกรรมการมสี่วนร่วมของชุมชนโดยการก าหนดพื้นที่เพื่อที่จะท า
การบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาในพื้นที่บรเิวณฝายน ้าล้นของหมู่บ้านเพื่อไม่ให้มกีารจบั
สตัวน์ ้าและบุกรกุพืน้ทีโ่ดยรอบ ดงัภาพที ่3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.3 ผูร้ว่มกจิกรรม 
 คณะผู้วจิยั ชาวบ้านและผู้น าในชุมชนบ้านนาปลาจาดที่เข้าร่วมกิจกรรม
การบวชจ านวน 22 คน  
  6.4 สถานทีแ่ละช่วงเวลา 
  ฝายน ้าลน้ในหมูบ่า้น 
 

ภำพท่ี 3.7 แสดงการใชภู้มปัิญญาในการบวชปลามาใชใ้นการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
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  6.5 ผลทีเ่กดิจากกจิกรรม 
 ได้พื้นที่ต้นแบบในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของน ้ าแม่
สะหง ี
 

3.4 กำรติดตำมตรวจสอบลกัษณะองค์ประกอบพื้นท่ี และควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ 

 การตดิตามตรวจสอบลกัษณะองคป์ระกอบพืน้ทีท่ีม่ผีลต่อลกัษณะทางกายภาพ เคม ี
และชีวภาพของแหล่งน ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์ประกอบของระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต 
ผูบ้รโิภค และการส่งต่อของพลงังานและสารอาหาร  ทีส่ามารถน ามาประเมนิความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศได ้

3.5 กำรสรปุผลและกำรประเมินควำมเข้มแขง็ของชุมชนและกำรมีได้รบัผลส ำเรจ็
จำกกำรวิจยั 

 ขอ้มลูจากการเกบ็ตวัอยา่งของนักวจิยัและผูเ้ขา้รว่มโครงการรวมถงึกจิกรรมทีเ่กดิใน
ชุนในการเก็บตัวอย่างแต่ละครัง้ในระยะเวลาที่ก าหนด จะน ามาสรุป เปรยีบเทียบ เพื่ อหา
ความสมัพนัธร์ะหว่าการวเิคราะหโ์ดยเยาวชนและชุมชนกบันักวจิยั เพื่อทีส่ามารถบ่งชีแ้ละสรา้ง
ความเชื่อมัน่ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าและสภาพนิเวศโดยชุมชนรวมถึงสามารถ
ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้เรยีนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง ชุมชนมคีวามเข้มแข็งจาก
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ า และท้ายที่สุดคือข้อมูลสถิติที่แสดงถึงอัตราและ
จ านวนของการเจบ็ป่วยในชุมชนลดลง 

3.6 กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ชุมชนต้นแบบอนุรกัษ์ทรพัยำกรน ้ำ 
 จากข้อมูลของผลการศึกษาโดยผู้เข้าร่วมโครงการ ในการศึกษาวจิยัและการเก็บ

ตวัอย่าง อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ ในแต่ละชุมชน ร่วมกบันักวจิยัจากมหาวทิยาลยัรวมไปถึง
ขอ้มูลสถติขิองการเจบ็ป่วยจากการบรโิภคและอุปโภคจากการใช้น ้า ที่สามารถบอกถงึสภาวะ
ของสุขภาพของชุมชนโดยรวมทีด่ขี ึน้ ซึง่จะสามารถสรา้งแบบแผนมาตรฐานทีส่ามารถทีจ่ะใชใ้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า การดูแลรกัษาและป้องกนัคุณภาพน ้าที่เปลี่ยนแปลง โดย
สามารถน ามาวเิคราะหไ์ดถ้งึผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
 
กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดพ้รอ้มทัง้น าทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งมา
อธบิาย เพื่อหาขอ้สรุปทีท่ าใหเ้หน็ปรากฏการณ์การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน ผู้วิจยัได้ข้อมูลโดยอาศัยการ
ประเมนิจากการวเิคราะหจ์ากแบบสมัภาษณ์ วเิคราะหจ์ากแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ กจิกรรม
เวทชีุมชน กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่
ท าการศกึษาในชุมชน ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าเชื่อมโยง และพจิารณาถงึ
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ความสมัพนัธ์กนั เพื่อให้สามารถน าไปสู่ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใต้บรบิทของชุมชน 
ทัง้ยังท าความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บรวมมา การ
วเิคราะห์ในแต่ละครัง้จะเป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มูลเพื่อแสวงหาขอ้สรุป ทัง้ในส่วนของขอ้มูลที่
เหมอืนกนัและแตกต่างกนั โดยขอ้สรุปที่ได้ในระยะแรกจะเป็นตวัก าหนดแนวทางและประเภท
ของข้อมูลที่จะต้องไปท าการเก็บรวบรวมเพิม่เตมิ ทัง้นี้ผู้วจิยัได้น าข้อมูลไปตรวจสอบกบัผู้ให้
ขอ้มูลคนอื่น ๆ จนกระทัง้ได้ข้อสรุปที่ตรงกนั ลกัษณะการเก็บขอ้มูล และวเิคราะห์ข้อมูลจงึจะ
กระท าสลับและต่อเนื่องกันไปจนกระทัง่เสร็จสิ้น การศึกษา และรายงานผลการวิจยัโดยใช้
รูปแบบการบรรยายเชิงวิเคราะห์ โดยเป้าหมายของการวเิคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัวเิคราะห์ตาม
วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อให้เห็นประเด็น การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาของประชาชนที่ผ่าน
กระบวนการบูรณาการการการมีส่วนร่วมของประชาชนน าไปสู่แนวทางการจดัการความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีไ่ด ้

 
 
 
 
 
 

................................................................... 


