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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 

 การวจิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิน่ ของกลุ่มชาตพินัธใ์น
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบของการจดัการสิง่แวดลอ้ม
และการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ของกลุ่มชาตพินัธ ์ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน 
ซึ่งการวจิยัครัง้นี้ได้ใช้การวจิยัในรูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม โดยได้ท าการ
เลอืก กลุ่มชาตพินัธไ์ทยใหญ่ ในพืน้ทีชุ่มชนบา้นนาปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่สะหง ีต้นน ้าของแม่น ้าปาย เป็นพืน้ทีศ่กึษา ซึง่ในบทที ่4 
จะกล่าวถึงผลการด าเนินโครงการวจิยั ประกอบด้วย การบรบิทของพื้นที่ศึกษาในด้านต่างๆ 
และรปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีต่น้น ้าทีเ่หมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 
บริบทของพื้นท่ีศึกษา  
 การศกึษาบรบิทในพืน้ทีน่ัน้ คณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโดยตดิต่อและประสานงาน สรา้ง
ความสมัพนัธก์บัชุมชน ท าการการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น รวมทัง้ท าการศกึษาสภาพชุมชน การ
รวบรวมขอ้มลูสภาพความหลากหลายทางชวีภาพในปัจจุบนัของพืน้ที่ในส่วนของขอ้มลูปฐมภูม ิ
นัน้คณะผูว้จิยั ไดข้อ้มลูจากการลงพืน้ทีจ่ดัเวท ีพบปะพดูคุยกบัประชาชนและผูน้ าในพืน้ที่ต้นน ้า 
รวมทัง้การใชแ้บบสอบถาม นอกจากนัน้ยงัมกีารศกึษาขอ้มลูทุตภิูมจิากเอกสารแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของผล
การศกึษาดงันี้ 
 1. บริบทด้านท่ีตัง้และท่ีอยู่อาศยั 
 พืน้ที่ต้นน ้าที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นต้นน ้าของแม่น ้าปายตอนโดยใช้ในการศกึษา
ครัง้นี้ ได้แก่ ต้นน ้าแม่สะหง ีในพื้นที่ชุมชน บ้านนาปลาจาด บ้านคาหาน บ้านห้วยผึ้ง และบ้าน
หว้ยผา ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่เป็นพืน้ทีต่้นน ้าของแม่น ้าปาย ซึง่สภาพ
พืน้ที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่มรมิฝัง่แม่น ้า โดยมเีนินเขาอยู่รอบๆพื้นที่ จงึท าให้พื้นที่นี้ เป็นแหล่ง
ต้นล าธารของน ้าสะหง ีซึ่งเป็นแม่น ้าสายเลก็ๆ ที่เป็นต้นน ้าของแม่น ้าปาย อกีหลายสาย พื้นที่
โดยทัว่ไปจึงเหมาะกับการท าการเกษตรกรรม บางพื้นที่เป็นทุ่งหญ้ายาวติดต่อกันหลาย
กโิลเมตร สภาพด้านสงัคมและการประกอบอาชพีของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การปลูกข้าว ปลูก
กระเทยีม ปลูกขา้วโพด ปลูกถัว่ รองลงมาประกอบอาชพีรบัจา้ง คา้ขายและเลีย้งสตัวด์้วย ห่าง
จากตวัเมอืงแม่ฮ่องสอน 35 กโิลเมตร อยู่ห่างจากชายแดนประเทศพม่า 20 กโิลเมตร มอีาณา
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เขตทศิเหนือตดิต่อชายแดนไทย-พม่า ทศิตะวนัออกตดิต่อต าบลหว้ยปู่ ลงิ ทศิตะวนัตก และทศิ
ใตต้ดิอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน ภมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไมม้คีวามอุดมสมบูรณ์ และเป็น
แหล่งต้นน ้าล าธารล าหว้ยต่างๆ หลายสายและทีส่ าคญัคอืล าน ้าแม่สะหง ีซึง่จะไหลไปยงัอุทยาน
แห่งชาติถ ้าปลา ซึ่งในพื้นที่ศึกษามีล าห้วยสาขาของแม่น ้ าปายตอนบนมีทัง้สิ้น 8 ล าห้วย 
ประกอบด้วย ห้วยหลบสิงห์ ห้วยผึ้ง ห้วยคลองลาน ห้วยน ้านอง ห้วยคาหาญ ห้วยปอยผดั 
หว้ยไฮหลวง หว้ยไฮอ่อน หว้ยฮูงอก หว้ยมะสา้น หว้ยผา ซึง่มกีารไหลรวมกนัเป็นทางน ้าทีใ่หญ่
ขึน้คอื น ้าแมส่ะหง ีหลงัจากนัน้จะไปไปรวมกบัแมน่ ้าปายต่อไป จงึถอืว่าแม่น ้าแมส่ะหงีแ่ละล าน ้า
สาขาเป็นแหล่งน ้าหลกัในการด ารงชวีติของประชาชนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ต้นน ้าบนซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่บรเิวณใกล้กบัล าน ้าสาขาของลุ่มน ้าแม่สะหงีแ่ละตามที่ราบเชงิเขา
โดยลกัษณะของบ้านสรา้งจากไมส้่วนใหญ่ที่อาศยัอยู่ใกล้แม่น ้าและล าห้วยต่างๆ จะสรา้งบ้าน
แบบบา้นไมใ้ต้ถุนเตี้ย โดยวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งส่วนใหญ่สรา้งมาจากอฐิและไมท้ีห่าไดจ้ากป่า
ในพืน้ที ่ดงัภาพที ่4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. บริบทด้านสงัคมและการประกอบอาชีพ  
  จากการศกึษาสภาพดา้นสงัคมและการประกอบอาชพีของประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่
สะหง ีพบว่า มกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่นาขา้ว ปลูกกระเทยีม 
ปลูกขา้วโพด ปลกูถัว่ สบัปะรด เป็นต้น ส าหรบัไมผ้ล/ไมย้นืตน้ ส่วนใหญ่จะกระจดักระจายแซม
อยู่ตามพืน้ที่เพาะปลูกพชืไร่/นาขา้ว ส่วนใหญ กลว้ย ล าไย สม้ เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาวไทยใหญ่และมฐีานะยากจน ดงัภาพที ่4.2 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงบรบิทดา้นทีต่ ัง้ของลุ่มน ้าแมส่ะหง ี
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 3. บริบททางด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
 ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหงใีนอดตีป่าไมใ้นพืน้ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์
มากมีน ้ าไหลตลอดฤดูกาล โดยพืชพรรณในป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ 
เนื่องจากในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหงมีพีืน้ที ่2 ส่วน คอื พืน้ทีภู่เขาสลบักบัที่ราบท าใหลุ้่มน ้าแม่สะหง ี
มทีรพัยากรทางธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายทัง้ป่าไม ้น ้าตก รวมทัง้ทวิทศัน์ทีส่วยงามจงึท าให้
เกดิการท่องเทีย่วซึง่อาศยัทรพัยากรธรรมชาตมิากมายหลายรปูแบบ ดงัภาพที ่4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. บริบทการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะหงี 
 การใช้ประโยชน์จากน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงผีลวิเคราะห์การใช้การโยชน์จาก
ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหง ีส่วนใหญ่ใชน้ ้าเพื่อการเกษตรทีร่อ้ยละ 34.4 รองลงมาใชน้ ้า
เพื่อการอุปโภครอ้ยละ 24 ซึง่จากการสอบถามท าให้ทราบว่า มกีารใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตร

ภาพท่ี 4.3 ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหง ี

  

ภาพท่ี 4.2 การประกอบอาชพีในพืน้ที่ 

ก) การปลกูขา้ว ข) การปลกูสปัรด 
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เป็นส่วนใหญ่ โดยชาวบา้นจะสูบน ้าจากแม่น ้าแมส่ะหงขีึน้โดยใชไ้ฟฟ้าหรอืเชือ้เพลงิท่อต่อขึน้มา
โดยไม่มกีารปรบัปรุงคุณภาพน ้าแลว้จะปล่อยลงสู่คลองส่งน ้าแบบคนัดนิในพื้นที่เพาะปลูกของ
ตนและมกีารจดัส่งตามความต้องการของผู้ใช้น ้าและได้รบัการจดัสรรน ้าเพยีงพอ นอกจากนี้
แม่น ้าแม่สะหงยีงัใช้เป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจโดย และเป็นแหล่งการอนุรกัษ์พนัธุป์ลา ใชเ้ป็นทาง
ระบายน ้าทิง้และเป็นแหล่งท าการประมง  
 ข้อค้นพบจากการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ พบว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ลกัษณะการใช้ประโยชน์จากน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงใีนกิจกรรมด้านด้านต่างๆ นัน้ยงัคง
เหมอืนกนั เพยีงแต่มปีรมิาณการใช้ประโยชน์บางอย่างลดลงเพื่อการอุปโภคบรโิภคและลดลง
เพราะไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้ ารวมทัง้มีการใช้แหล่งน ้ าจากระบบประปาภูเขามีความ
สะดวกสบายมากกว่ารวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะเพิม่การท่องเทีย่วมาก 
 5. บริบทปัญหาทรพัยากรน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะหงี 
  ปัญหาของแหล่งน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะหงีนัน้ คณะผู้วิจยัได้ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ซึง่ปัญหาที่ท าการศกึษาไดแ้ยกเป็น 2 ส่วน คอื ปัญหาดา้น
คุณภาพและปัญหาด้านปรมิาณของทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหง ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
ปัญหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหงใีนดา้นคุณภาพทีเ่ป็นปัญหามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ปัญหาน ้า
มตีะกอนขุ่นสูง รองลงมาคอื ปัญหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้า และการทิ้งขยะมลูฝอยลงในแม่น ้า 
ตามล าดบั ซึ่งสาเหตุของปัญหาตะกอนขุ่นมาจากปัญหาการพงัทลายของหน้าดนิเนื่องจากฝน
ตกรวมทัง้กดัเซาะของดนิในพืน้ทีต่้นน ้าและบรเิวณรมิแม่น ้า รวมทัง้มาจากการขุดทรายและเกบ็
หนิในแม่น ้า ปัญหาน ้าเสยีมาจากการปล่อยน ้าเสยีจากครวัเรอืนและสถานประกอบการ การเลีย้ง
สตัว์บรเิวณแม่น ้าท าให้มีการถ่ายมูลสัตว์ลงสู่แหล่งน ้า และการเกษตร เป็นต้น ในส่วนของ
ปัญหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะหงใีนดา้นปรมิาณ ทีเ่ป็นปัญหามากทีสุ่ดไดแ้ก่ ปัญหาขาด
แคลนน ้าในช่วงฤดูแลง้ รองลงมาคอื ปัญหาอุทกภยั (น ้าท่วม น ้าหลาก) ที่เหลอืคอื ปัญหาการ
รุกล ้าพื้นที่แม่น ้าแม่สะหง ีปัญหาแหล่งน ้าตื้นเขนิ ปัญหาการแย่งชงิน ้า ตามล าดบั ในส่วนของ
สาเหตุของปัญหานัน้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คดิว่าเกดิจาก การตดัไม้ท าลายป่าของคนใน
พื้นที่ เพื่อน าไปสรา้งที่อยู่อาศยัและขาย ท าให้เมื่อเกดิฝนตกน ้าจงึไหลอย่างรวดเรว็พดัพาเอา
ตะกอนมาด้วยท าให้น ้าขุ่น และยงัเป็นสาเหตุของปัญหาแหล่งน ้าตื้นเขนิ เนื่องการการทบัถม
ของตะกอน ท าให้สามารถน าน ้าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลงหรอืไม่สามารถใช้น ้าได้เลย  ในส่วน
ของการแก้ไขปัญหา/อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหงนีัน้หน่วยงานที่มบีทบาทมาก
ที่สุดได้แก่ องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ และโรงเรยีน ส่วนหน่วยงานอื่นๆก็เข้ามาดูแลแต่เป็น
ส่วนน้อยและขาดความต่อเนื่อง  

ในส่วนของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรพัยากรน ้านัน้ พบว่า 
ด้านการมสี่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและการการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่สะหง ีมปีระเด็นที่มมีกีาร
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก คอื ร่วมปรกึษากบัเพื่อนบ้านและผู้น าชุมชนเรื่องการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่
สะหง ีรองลงมาคอืเคยร่วมปรกึษากบัเจา้หน้าทีข่องรฐัและองคก์รพฒันาเอกชนเรือ่งการอนุรกัษ์
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แมน่ ้าแมส่ะหง ีและสุดทา้ยคอื เคยร่วมเสนอความคดิเหน็ในทีป่ระชุมทีจ่ดัขึน้โดยชุมชน เพื่อการ
อนุรกัษ์แมน่ ้าแมส่ะหง ี

การมสี่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาแม่น ้าแม่สะหงขีองชาวบ้านอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยให้ความสนใจในการประสานความร่วมมอืระหว่างเจ้าหน้าที่ประชาชนและองค์กร
ภาคเอกชน ในการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่สะหง ีและประสานความร่วมมอืกบัประชาชนในชุมชนให้
เกดิการท างานเป็นกลุ่มใหญ่ในการอนุรกัษ์แม่น ้าแมส่ะหง ี

การมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมการอนุรกัษ์แม่น ้าแม่สะหง ีชาวบ้านมสี่วนร่วมใน
การช่วยกันในชุมชนลอกทางระบายน ้ า ตลิ่งแม่น ้ าแม่สะหง ีให้ความร่วมมือในการจดัการ
ทรพัยากรและอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ าเพื่อใช้ในการเกษตร และให้ความร่วมมือในการจดัการ
ทรพัยากรและอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าเพื่อใชใ้นการเป็นสถานทีพ่กัผ่อน รองลงมาคอื เคยรว่มมอืใน
การสรา้งฝายกัน้น ้าของชุมชน  

6. บริบทปัญหาการเผาในท่ีโล่งและไฟป่าในพ้ืนท่ี 
 จากการจดัเวทีท าให้ทราบว่าสาเหตุที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
เสยีหายหรอืเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ดคอืไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่งโดยมสีาเหตุดงัต่อไปนี้ 
  1) สาเหตุจากการเผาเศษซากของเหลือจากการเกษตร โดยที่การเผาเศษซากของ
เหลอืจากการเกษตรมอียู่สองรูปแบบ คอื เผาเพราะต้องการท าลายเนื่องจากมอียู่มากเกินไป 
และอกีสาเหตุหนึ่งคอืเผาเนื่องจากการประกอบอาชพีไดแ้ก่การปลูกกระเทียมเนื่องจากการปลูก
กระเทยีมนัน้ตอ้งมกีารเผาเศษฟางทีป่กคลุมแปลงกระเทยีบไวเ้พื่อใหก้ระเทยีมเจรญิเตบิโตไดด้ ี  
 2) สาเหตุจากการเผาพืน้ทีท่างการเกษตรในพืน้ทีป่่า จากสภาพการประกอบอาชพี และ
การทีเ่ป็นชุมชนทีม่กีารอพยพมาจากเขตชายแดนท าใหพ้ืน้ฐานของการประกอบอาชพีส่วนใหญ่
จงึประกอบอาชพีทางการเกษตร ได้แก่ การปลูกพชืในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และในที่ที่มกีารจบั
จองไว ้และเพื่อใหพ้ื้นที่ดงักล่าวมคีวามพรอ้มในการท าการเกษตรเกษตรกรเจา้ของพื้นที่จะท า
การเผาพืน้ทีด่งักล่าวเพื่อท าลายวชัพชืและท าใหพ้ืน้ทีเ่ตยีนโล่งเหมาะแก่การท าการเกษตร โดย
ไม่มกีารควบคุมไฟให้เกดิเฉพาะในพื้นที่ดงักล่าว ดงันัน้จงึเกดิลุกลามของไฟที่เผาเขา้ไปยงัใน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงรวมทัง้พืน้ทีป่่าทีอ่ยูบ่รเิวณนัน้และยากต่อการควบคุม 
 3) สาเหตุจากการหาของป่า สาเหตุของปัญหาที่ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศอีก
ประการหนึ่ง คอื การหาของป่าขาย เช่น น ้าผึง้ เหด็ป่า เป็นต้น และการหาของป่า หรอืการเดนิ
ทางเขา้ไปในป่าตอ้งมกีารใชไ้ฟทัง้สิน้ เช่น การหาน ้าผึง้ซึง่ตอ้งอาศยัการจุดไฟซึง่ถ้าดบัไมด่อีาจ
ท าใหเ้กดิไฟป่าได ้ 
 4) สาเหตุจากทศันคตขิองประชาชน ซึ่งจากการจดัเวท ีพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่คดิว่าสาเหตุทีเ่กดิจากพื้นทีข่องตนเองมเีพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัผลกระทบทัง้จงัหวดัจงึ
ไม่ได้ท าการเฝ้าระวงั และควบคุมมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ของตนเอง อกีประเด็นหนึ่งที่มี
ความส าคญัมากท าใหม้ลภาวะทางอากาศในพืน้ทีไ่มถู่กควบคุม คอื ประชาชนคดิว่าปัญหาเรื่อง
มลภาวะทางอากาศเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานรฐัทีต่อ้งเขา้มาจดัการไมใ่ช่เป็นหน้าทีข่องตนเอง  
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 5) สาเหตุจากหน่วยงานของรฐั จากการแก้ปัญหาไฟป่าในพืน้ทีท่ี่ผ่านมาเมื่อเกดิไฟป่า
ขึน้หน่วยงานของรฐัไดส้่งคนเขา้มาควบคุมไฟป่าในพืน้ทีแ่ต่เนื่องจากกลุ่มควบคุมไฟป่าดงักล่าว
ส่วนใหญ่เป็นคนของรฐัและไมเ่ขา้ใจสภาพพืน้ที ่รวมทัง้ไมม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัสภาพทางภูมศิาสตร์
ในพืน้ทีท่ าใหก้ารควบคุมไฟป่าในพืน้ทีเ่ป็นไปดว้ยความยากล าบากและล่าชา้จงึลุกลามมากขึน้
เรือ่ยๆ และเพิม่ปัญหาหมอกควนัมากขึน้จนยากต่อการควบคุม 
 
ศกัยภาพชุมชนในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 

การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ต้องอาศยัศกัยภาพของชุมชนในทุก
ด้านมาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว ซึ่งชุมชนพื้นที่มคีวามเหมาะสมและมศีักยภาพเพียง
พอที่จะเป็นชุมชนน าร่องในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ในพืน้ทีข่องตนเองไดไ้ดแ้ก่   
  2.1 ศกัยภาพทางด้านสงัคม ได้แก่ ความเป็นปึกแผ่นและมคีวามสมคัรสมาน
สามคัคกีนัเน่ืองจากเป็นชาวไทใหญ่ดว้ยกนั นอกจากนัน้ยงัมโีครงการทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพ
ของชุมชนเช่นโครงการบวชปลาในแม่น ้าแม่สะหง ีและพธิบีวชป่าซึ่งมกีารจดัขึน้ทุกในวนัที่ 5 
ธนัวาคมของทุกปี และการบวชปลาเพื่อใหเ้ป็นเขตอนุรกัษณ์ปลาไม่ใหม้กีารจบัสตัวน์ ้าในน ้าแม่
สะหง ีจากกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่จะน าไปสู่การจดัการ
มลภาวะทางอากาศของชุมชนได ้
  2.2 ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ การทีชุ่มชนมกีองทุนของชุมชนเอง
ทางดา้นสิง่แวดลอ้มซึ่งน ามาใชเ้มือ่ชุมชนมกีารด าเนินกจิกรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ท าแนว
กนัไฟ และจดัอบรมให้ความรูเ้รื่องการใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ทนการใช้ปุ๋ ยวทิยาศาสตร ์รวมทัง้การท า
ปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรและครวัเรอืนเป็นตน้  
  2.3 ศักยภาพของผู้น า ทัง้ที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ ได้แก่ ครูใหญ่
โรงเรยีนบ้านนาปลาจาด ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต าบลในพื้นที่ซึ่งมคีวาม
เป็นผู้น าต่อสู้ในเรื่องต่างที่มผีลกระทบกบัชุมชน เช่น การเรยีกรอ้งเรื่องราคาของกระเทียมที่
ผลติในหมู่บ้าน การบรจิาคที่ดนิของตนเองเพื่อตัง้เป็นสถานีอนามัย รวมทัง้ยบัการเข้ามาตัง้
โรงงานท าไมจ้ิม้ฟันในพืน้ทีซ่ึง่ต้องมกีารท ารายป่าไผ่ในพืน้ทีจ่ านวนมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการ
เสียสละและเป็นผู้น าของชุมชนท าให้ประชาชนในพื้นที่มคีวามเชื่อมัน่ในผู้น าของตนเองและ
พรอ้มทีจ่ะใหค้วามในทุกเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

 4-7 

รปูแบบการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 รปูแบบการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใช้การ
ระดมความคดิเหน็ เพื่อใหไ้ดค้วามคดิเหน็ร่วมกนัในทีป่ระชุม โดยต้องน าประเดน็อื่นๆ ทีส่ าคญั
เขา้มาพจิารณาดว้ย ไดแ้ก่ ต้องอาศยัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ มคีวามพรอ้มดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ 
เครื่องมอื รวมทัง้ มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ การประกอบอาชพี วฒันธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น และที่ส าคัญผลประโยชน์ที่ได้ต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ซึ่งคณะผู้วจิยัได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในก าหนดแนวทางในการจดัการ เงื่อนไขสู่
ความส าเรจ็ในการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย  
 1) ด้านความมเีหตุผล ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ ต้องมี
ความสอดคล้องกบัการด าเนินชวีติท าให้เกดิรายได้เสรมิหรอืเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องใช้
เทคโนโลยทีีไ่มซ่บัซอ้นซึง่จะท าใหชุ้มชนสามารถศกึษาและท าความเขา้ใจไดง้่าย 
 2) ด้านความพอประมาณ การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพต้องอาศัยวัสดุ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ทีชุ่มชนสามารถหาไดเ้อง รวมทัง้สามารถหาไดง้่ายในชุมชนหรอืมกีารใชอ้ย่าง
แพรห่ลายหรอืพบมากในชุมชนและมคี่าใชจ้่ายไมส่งูเกนิไป 
 3) ดา้นการมภีูมคิุม้กนั การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพต้องไมเ่ป็นการการเพิม่
ภาระใหก้บัชุมชนในดา้นรายจ่าย 
 4) ด้านการมคีวามรู ้การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพต้องอาศยัการพฒันาจาก
ความรูเ้ดมิในการจดัการและอนุรกัษ์ของชุมชนซึง่มจีะท าใหชุ้มชนอยากใหท้ าเป็นตน้แบบ 
  5) ดา้นการมคีุณธรรมและจรยิธรรม การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพจะต้องไม่
ท าใหเ้กดิผลกระทบหรอืเกดิปัญหาทีม่ต่ีอชุมชนโดยรอบ  
 หลังจากนัน้จึงร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางและ
รปูแบบการด าเนินกจิกรรมการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามทีไ่ดเ้ลอืกไว ้ดงัต่อไปนี้  
 1. การป้องกนัไม่ให้เกิดไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งในชุมชน 
   จากสาเหตุของการเกดิไฟป่าและการเผาในทีโ่ล่งดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ทีผู่เ้ขา้รว่มเวที
ได้ร่วมกันเลือกแนวทางที่คิดว่าจะสามารถด าเนินกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดมาเป็น
กจิกรรมหลกัในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในชุมชนโดยไดร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็และ
อภปิรายร่วมกนั โดยที่ประชุมเห็นว่า การท าฝายเป็นกิจกรรมที่ท าได้ยากถึงแมจ้ะให้ผลระยะ
ยาวในเรื่องการพื้นฟูระบบนิเวศโดยรอบและน่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ย ัง่ยนืที่สุดแต่ก็
ต้องใชง้บประมาณ และเวลาค่อนขา้งมาก จงึจะขอเลื่อนการด าเนินกจิกรรมนี้ไปก่อน เนื่องจาก
ทางรฐับาลก าลงัจะอนุมตัิงบประมาณในการท าฝายแม้วอยู่แล้ว ในส่วนของการให้ผู้ที่ต้องการ
เผาท าการเผาในเวลากลางคนืนัน้ทางผูเ้ขา้รว่มเวทอีภปิรายว่าเป็นไปไดย้ากในทางปฏบิตัเิพราะ
พืน้ที่ทางการเกษตรอยู่ค่อนขา้งไกลจากหมู่บา้นและอาจยากต่อการควบคุมจงึไม่สามารถท าได ้
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หลงัอภปิรายขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละแนวทางทีเ่สนอเสนอมาเพื่อแกปั้ญหามลภาวะทางอากาศแลว้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้สรุปว่า แนวทางที่ชุมชนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้และเหมาสมกับ
ชุมชนทีสุ่ด ควรจะเป็นการ ท าแผนทีชุ่มชนเพื่อก าหนดเขตต่างๆ ในการรบัผดิชอบและเฝ้าระวงั
การเกดิไฟป่าในพืน้ที ่หลงัจากนัน้จะท าการเดนิส ารวจตามเสน้ทางทีก่ าหนดขึน้เพื่อเฝ้าระวงัใน
พื้นที่เสี่ยง โดยจะมีการท าแนวกันไฟร่วมด้วยเป็นระยะ ในส่วนของเศษวสัดุที่เหลือทิ้งจาก
การเกษตรจะน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกั ในส่วนที่ไม่สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ ยได้และจ าเป็นต้องเผาก็
จะท าการเผาในช่วงเวลาทีเ่ลยฤดูแลง้ไปแลว้คอืประมาณปลายเดอืนเมษายนโดยจะท าการเผาที่
น้อยเพื่อช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศในพืน้ทีซ่ึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 1.1 กิจกรรมก าหนดพื้นท่ีทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรทีก่ าหนดไว้
จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดเหตุการณ์จุดไฟเผาและลุกลามไปยงัพื้นที่อื่นเป็นไฟป่า เพื่อ
ควบคุมการเผาพื้นที่ทางการเกษตรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อที่จะวางแผนการเผาใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมพีื้นที่ที่ต้องท าการเฝ้าระวังและท าการวางแผนการเผาทัง้สิ้น 11 
แปลงโดยเลอืกจากพื้นที่ที่ติดต่อกบัพื้นที่ป่าและหากเกดิไฟไหมจ้ะลุกลามยากแก่การควบคุม 
ซึง่จะมกีารการจุดไฟที่ละแปลงในช่วงเดอืนพฤษภาคมและจะใช้ชุดอาสาสมคัรท่องป่าเฝ้าระวัง
ไฟ ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ หลังจากท าการระบุพื้นที่ที่ต้อง
ด าเนินการเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดการเผาแล้วผลการด าเนินการ พบว่า ไม่มพีื้นที่ทางการเกษตร
แปลงใดที่เกิดไฟไหม้ก่อนก าหนดเวลา คอื ก่อนถึงเดือนพฤษภาคม และเมื่อถึงปลายเดือน
เมษายนทางเจา้ของพืน้ทีไ่ดท้ าการจุดไฟเผาพืน้ทีท่างการเกษตรของตนเองโดยท าการเผาทีล่ะ
แปลง และควบคุมไมใ่หเ้กดิการลุกลามไปยงัพืน้ทีป่่า และพืน้ทีข่า้งเคยีง 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 

 ภาพท่ี 4.6 ก าหนดพืน้ทีใ่นการเฝ้าระวงัการเกดิไฟป่า และเจา้ของพืน้ทีเ่พื่อรบัผดิชอบในการเฝ้าระวงั 
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 1.2 กิจกรรมลดการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร การลดการเผาเศษ
วสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรจะท าโดยการน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกัซึ่งชาวบ้านจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดใ้นฤดูการเพาะปลูกถดัไป ซึง่มผีูท้ ีเ่ขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้ 10 ครวัเรอืน จากการท า
ปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรท าใหช้าวบา้นในชุมชนบา้นนาปลาจาดจะมปีุ๋ ยหมกั
ใช้ประมาณ 300 กิโลกรมัในฤดูการเพราะปลูกถดัไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจ
และท าต่อไปแต่ตอ้งมเีครือ่งยอ่ยเศษกิง่ไมแ้ละใบไม ้ 
 1.3 กิจกรรมการท าแนวกนัไฟ การท าแนวกนัไฟจะร่วมกนัท าของอาสาสมคัร
ท่องป่าเฝ้าระวงัไฟของชุมชนบา้นนาปลาจาดจ านวน 22 คน โดยจะท าแนวกนัไฟในพืน้ทีท่ีเ่สีย่ง
ต่อการเกดิไฟและลุกลามได้แก่บรเิวณสองขา้งทางถนนเขา้หมู่บ้านซึ่งเกดิไฟไหมทุ้กปี และใน
พื้นที่เสี่ยงซึ่งมเีขตตดิต่อกบัหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งจากผลการด าเนินกจิกรรมพบว่า สามารถท าแนว
กนัไฟไดท้ัง้สิน้เป็นระยะทาง 1,600 เมตร ตลอดแนวถนนเขา้หมู่บา้น และพืน้ทีเ่สีย่งทีต่ดิต่อกบั
ชุมชนอกีจ านวน 1,200 เมตร ซึง่จากการท าแนวกนัไฟดงักล่าวท าใหใ้นพื้นทีเ่สีย่งทีทุ่กปีไดเ้กดิ
ไฟไหมน้ัน้ในปีนี้เกดิไฟ 3 ครัง้ ในพื้นที่เสี่ยงในป่าของหมู่บ้าน 2 ครัง้ และพืน้ทีบ่รเิวณสองขา้ง
ทางอกี 1ครัง้แต่สามารถควบคุมไวไ้ดไ้มลุ่กลามไปยงัพืน้ทีอ่ื่น 
 1.4 กิจกรรมเดินป่าเฝ้าระวงัไฟ กิจกรรมเดินป่าเฝ้าระวงัไฟเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อเฝ้าระวงัไฟภายในพื้นที่ป่าบรเิวณรอบๆ หมู่บ้านที่มกัจะเกดิไฟป่าขึ้นจากการ 
หาของป่า และการจุดไฟเฝ้าพื้นที่ทางการเกษตรของพืน้ที่ใกลเ้คยีง โดยท าการเดนิส ารวจโดย
ชุดสายตรวจสปัดาห์ละหนึ่งครัง้ จากการเดนิป่าเฝ้าระวังไฟนัน้ชาวบา้นไดเ้ดนิป่าทัง้สิ้น 3 โดย
แต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ 3 วนั โดยที่ชาวบ้านจะท าการจดบนัทกึสิง่ที่ได้พบเหน็ระหว่างการ
เดนิป่า และท าแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่สีย่งไปดว้ย โดยจากการเดนิป่าท าใหไ้ดพ้บกบัชาวกระเหรีย่ง
ที่ท าไร่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกนั และได้ท าการพูดคุยเพื่อให้เขาดูแลและควบคุมไฟเวลาเผาไม่ให้
ลุกลามเขา้มายงัพืน้ทีข่องชุมชนบา้นนาปลาจาด และไดพ้บไฟป่าทีก่ าลงัลุกไหมจ้ านวนหนึ่งครัง้ 
1 ซึง่เกดิจากการหาของป่าจงึช่วยกนัดบั 
 จากการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ในช่วงเวลาต่างๆ เมื่อน ามา
เปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาพบว่า คอื จ านวนครัง้ไฟป่าในพื้นที่ ยงัใกล้เคยีงกบัปีที่ผ่านมาแต่
สามารถดบัไดท้ าไม่ลุกลามเป็นพืน้ทีก่วา้ง จ านวนและพืน้ที ่แนวกนัไฟ ซึง่จาการด าเนินการวจิยั
แบบมสี่วนร่วมสามารถท าแนวกนัไฟได้ทัง้สิ้น 2,800 เมตรซึ่งควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิไฟ
ไหมป้ระมาณ 30 % ซึง่ส่วนทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีภู่เขาสงูชนัยากต่อการป้องกนัโดยท าแนว
กนัไฟ การลดการเผาวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจากการด าเนิน
กจิกรรมนัน้มชีาวบา้นที่เขา้ร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหาการเผาพืน้ที่ทางการเกษตรโดยการ
จดัเวลาในการเผาได ้100 %  
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  2. สร้างความรู้ในการป้องกนัมลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการเกษตร  
 การด าเนินกจิกรรมนี้เป็นการสรา้งความตระหนักและความรูใ้ห้กบัประชาชนในการ
ป้องกนัมลพษิทางน ้าทีเ่กดิจากก าจดัศตัรพูชืและสตัว์ โดยมปีระชาชนและเยาวชนในพืน้ที่ตน้น ้า 
เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 25 คน จากการด าเนินกจิกรรม สรา้งความตระหนักและความรู้ท าให้
ทราบว่า ในอดตีที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนไม่มปัีญหามลพษิทางน ้าแต่เมื่อมกีารเจรญิเตบิโต
ของชุมชนมากขึน้ปัญหาเรือ่งทรพัยากรน ้ากเ็พิม่มากขึน้ทัง้น ้าสะอาดส าหรบัการอุปโภคบรโิภค 
ในส่วนของมลพษิที่เกดิจากสารก าจดัศตัรูพชืและสตัว์ประชาชนไม่ทราบมาก่อนเนื่องจากไม่มี
การตรวจวเิคราะห์และเฝ้าระวงั ถึงแม้ว่าปัจจุบนัปัญหาทรพัยากรน ้าในชุมชนนัน้ยงัไม่ถึงจุด
วกิฤติแต่ประชาชนในชุมชนก็มคีวามตระหนัก และเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาทรพัยากรน ้าที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่มีการจดัการแก้ปัญหาอย่างจริงจงั และประชาชนในชุมชนมีความ
ตระหนักว่าปัญหาทรพัยากรน ้าเป็นของทุกฝ่ายต้องร่วมมอืกนัแก้ไขโดยเริม่ต้นจากบ้านเรอืน
ของตนเองก่อน ส่วนความคาดหวงั พบว่า เมือ่ผูเ้ขา้รว่มเวทไีดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาทรพัยากรน ้าใน
ชุมชนแลว้ ส่วนใหญ่ต้องการจดัการแก้ไขปัญหาทรพัยากรน ้าในชุมชน ซึง่จะท าให้คุณภาพชวีติ
ของตนเอง และผู้ที่อยู่ในชุมชนดยีิง่ขึน้ โดยสามารถสรุปความคาดหวงั คอื การแก้ปัญหาการ
ปนเป้ือนของน ้าแม่สะหงจีากสารเคมทีี่เกดิจากการเกษตรในพื้นที่ และต้องการแก้ปัญหาความ
ขุน่ของแมน่ ้าแมส่ะหงซีึง่เป็นล าน ้าสายหลกัทีไ่หลผ่านชุมชน ซึง่จากการใชแ้บบสอบถาม พบว่า  
 ก่อนการร่วมกิจกรรมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ในการใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชืและ
สตัวเ์กษตรกรจ านวน 30 คน ประเดน็ทีเ่กษตรกรตอบถูกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สารเคมกี าจดัศตัรพูชื
และสตัว์เป็นสารที่ใช้ป้องกนั ท าลาย ไล่ หรอืลดปัญหาของศตัรพูชืและสตัว์ที่ก่อความร าคาญ 
รองลงมาคือ ขวดสารเคมีและอุปกรณ์ฉีดพ่นควรเก็บให้มิดชิดและให้ห่างจากมือเด็ก และ
ประเดน็ที่เกษตรตอบผดิมากที่สุด ได้แก่ สารเคมกี าจดัศตัรพูชืและสตัว์ที่มปีระสทิธภิาพต้องมี
ความเป็นพษิรุนแรงในการก าจดั รองลงมาคอื การผสมสารเคมกี าจดัศตัรพูชืและสตัว ์2 ชนิดขึน้
ไป ท าให้มฤีทธิเ์พิม่ขึน้ และขวดสารเคมกี าจดัศตัรพูชืและสตัวท์ี่ใชห้มดแลว้เราก าจดัไดโ้ดยทิ้ง
ไวใ้นพืน้ที่การเกษตรสะสมให้ได้มากๆแล้วค่อยน าไปทิ้ง ภายหลงัจากได้รบัคู่มอืและการอบรม
พบว่า ส่วนใหญ่จากเกษตรกร มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ สารเคมกี าจดัศตัรูพชืและ
สตัว์เป็นสารที่ใช้ป้องกนั ท าลาย ไล่ หรอืลดปัญหาของศตัรูพชืและสตัว์ที่ก่อความร าคาญ , ใน
การเลอืกซือ้เราควรเลอืกใหเ้หมาะสมกบัชนิดของศตัรพูชืและบนฉลากควรมชีื่อสาร ปรมิาณสาร
ทีใ่ช่ผสม ค าอธบิาย และวธิใีช้, ในการฉีดพ่นแต่ละครัง้เราควร ใส่หน้ากาก ถุงมอื เสื้อแขนยาว
ใหม้ดิชดิ, ขวดสารเคมแีละอุปกรณ์ฉีดพ่นควรเกบ็ใหม้ดิชดิและใหห้่างจากมอืเดก็ และประเดน็ที่
เกษตรตอบผดิมากทีสุ่ด ได้แก่สารเคมกี าจดัศตัรูพชืและสตัว์ที่มปีระสทิธภิาพ ต้องมคีวามเป็น
พษิรุนแรงในการก าจดั ซึ่งจากขอ้มูลแสดงให้เหน็ว่าความรูค้วามเขา้ใจของเกษตรตลอดมกีาร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นซึ่งจากความรู้ที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เกษตรกรสามารถใช้และก าจดัรวมทัง้
ป้องกนัมลพษิทีเ่กดิจากการเกษตรไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมซึง่ช่วยลดปัญหามลพษิทางน ้าและ
ทางดนิซึง่เป็นการอนุรกัษ์และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในพืน้ทีใ่นอนาคตต่อไป 
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 ในส่วนของพฤติกรรมก่อนการร่วมกิจกรรม พฤติกรรมในการใช้สารก าจดัศตัรูพืช
และสตัวเ์กษตรกรส่วนใหญ่จะท าการฉีดพ่นเอง โดยปรมิาณในการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืและสตัว์
แต่ละครัง้เกษตรกรจะใช้ตามปรมิาณที่ฉลากก าหนด ภายหลงัจากการใช้สารก าจดัศตัรูพชืและ
สตัวเ์กษตรกรมลีกัษณะการก าจดัผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ โดยการทิง้ตามพืน้ทีก่ารเกษตร รองลงมา
คือ ขุดหลุมฝัง ทิ้งลงถังขยะ และเผาทิ้งตามล าดับ ซึ่งเป็นการก าจดัที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขลกัษณะ และหลงัการร่วมกจิกรรมแล้วประชาชนตอบว่าจะท าการเปลีย่นพฤตกิรรม ในส่วน
ของปรมิาณในการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืและสตัวน์ัน้เกษตรกรมใีช้สารก าจัดศตัรพูชืและสตัวต์าม
ปรมิาณที่ฉลากก าหนดเพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นการใช้ทีถู่กต้องตามหลกัการใช้ และภายหลงัจากการใช้
สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์เกษตรกรมีลักษณะการก าจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เกษตรกรมี
พฤตกิรรมทีด่ขี ึน้จากการทิง้ตามพืน้ทีก่ารเกษตรลดลง โดยเกษตรกรมกีารขดุหลุมฝังเพิม่ขึน้ ซึง่
เป็นการก าจดัทีถู่กต้องตามหลกัสุขลกัษณะ ในส่วนของภาพรวมการจดักจิกรรมพบว่าผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รบัความและ
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั ต้องการใหม้กีารด าเนินกจิกรรมนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. การติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าในชุมชน  
 สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าทางด้านการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในชุมชน คณะผู้วจิยัได้ท าการเก็บตวัอย่างน ้าประปาหมู่บ้านใน
ชุมชนมาท าการตรวจวเิคราะห์ เพื่อให้ชาวบ้านได้รบัทราบถึงคุณภาพน ้าที่ใช้ในการอุปโภค
บรโิภค และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสมกบัชุมชนและตรงกบัความต้องการของ
ชาวบา้น โดยเริม่จากการส ารวจขอ้มลูของแต่ละหมู่บา้นร่วมกนัระหว่างนักวจิยัผูดู้แลระบบ และ
ชาวบา้นที่สนใจ คณะผูว้จิยัไดท้ าการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากน ้าประปาภูเขาซึ่งชาวบา้น
ใช้ทัง้ในการอุปโภคและบรโิภค ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพน ้ าคณะผู้วิจยัได้ท าการตรวจวัด
ค่าพารามเิตอร์ต่างๆ จากน ้าประปาภูเขาจ านวน 4 หมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นดชันีวดัว่าน ้าอุปโภค
บริโภคว่าสามารถน ามาอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานน ้ าประปาของกรมอนามัย โด ย
พารามเิตอรท์ี่ท าการตรวจวดัได้แก่ ค่าพีเอช ค่าความขุ่น ค่าของแขง็ละลายน ้า ค่าเหล็ก ค่า
แมงกานีส ดงัตารางที่ 4.1 ในส่วนของมลพิษทางน ้าในพื้นที่น ้าแม่สะหง ีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้า คณะผู้วจิยั ได้แบ่ง การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าของล าน ้าหลกัที่ชุมชนใช้ในการ
ด าเนินชวีติและไหลผ่านชุมชนในชุมชน คอื น ้าแม่สะหง ีซึ่งการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสอบ
คุณภาพน ้าคณะผู้วจิยัไดท้ าการตรวจวดัค่าพารามเิตอรต่์างๆ ในพื้นที่ศกึษาประกอบด้วย การ
ตรวจวเิคราะห์ในล าน ้าแม่สะหงทีัง้สิ้น 6 จุด โดยพารามเิตอรท์ี่ท าการตรวจวดั ได้แก่ ค่าพเีอช 
ความขุน่ค่าออกซเิจนละลายน ้า ค่าบโีอด ีและของแขง็แขวนลอย รายละเอยีดดงัตารางที ่4.2  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าอุปโภคบรโิภค 

 
จากตารางที ่4.1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภค

พบว่า มคี่าพเีอช อยู่ระหว่าง 7.26 - 7.74 ค่าความขุ่น อยู่ระหว่าง 5.60 – 8.72 NTU ปรมิาณ
ของแขง็ละลายน ้า อยู่ระหว่าง 44 - 308 mg/l ความกระดา้งอยู่ระหว่าง 50 – 110 mg/l ปรมิาณ
เหลก็ อยูร่ะหว่าง 0.02 - 0.43 mg/l และปรมิาณแมงกานีส อยู่ระหว่าง 0.05 - 0.23 mg/l เมือ่น า
ขอ้มูลที่ได้ไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานน ้าดื่ม พบว่า ค่าพเีอชอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
หมู่บา้น ค่าความขุ่นมคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บา้น ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมดมคี่า
ไม่เกนิมาตรฐานทัง้ 4 หมู่บา้น ค่าความกระดา้ง พบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิ้น 1 หมู่บ้าน คอื 
บา้นหว้ยผา ในส่วนของเหลก็และแมงกานีสมคี่าไมเ่กนิมาตรฐานสามารถน ามาบรโิภคได ้ 
ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะหง ี 

จดุเกบ็ 
ตวัอยา่งน ้า 

พีเอช 
(pH) 

ความขุ่น 
(NTU) 

ออกซิเจน
ละลายน ้า 
(มก./ล.) 

บีโอดี 
(มก./ล.) 

สารกลุ่มออรก์า
โนคลอไรด ์
(มก./ล) 

ฟีคอล 
โคลีฟอรม์ 

(MPN/100ml) 
แม่น ้าแมส่ะหงีจดุท่ี 1 7.19 9.55 7.12 2.05 0.04 156 
แม่น ้าแมส่ะหงีจดุท่ี 2 7.15 17.98 6.65 2.43 0.05 162 
แม่น ้าแมส่ะหงีจดุท่ี 3 8.18 15.48 7.04 2.33 0.06 166 
แม่น ้าแมส่ะหงีจดุท่ี 4 7.87 18.76 6.25 2.94 0.12 178 
แม่น ้าแมส่ะหงีจดุท่ี 5 8.09 12.57 6.24 2.09 0.26 386 
แม่น ้าแมส่ะหงีจดุท่ี 6 7.54 18.94 6.18 2.18 0.25 397 
มาตรฐานแหล่งน ้าผิวดิน

ประเภท 2 
5.0-9.0 ไม่เกิน 25 มากกว่า 6.0 ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 1,000 

 

จดุเกบ็ 
ตวัอยา่งน ้า 

พีเอช
(pH) 

ความขุ่น
(NTU) 

ของแขง็ 
ละลายน ้า(mg/l) 

ความกระดา้ง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส 
(mg/l) 

1. บา้นนาปลาจาด 7.31 5.90 76 96 0.43 0.14 

2. บา้นคาหาน 7.74 8.72 102 78 0.06 0.05 

3. บา้นหว้ยผึง้ 7.26 5.65 44 50 0.02 0.07 

4. บา้นหว้ยผา 7.61 5.70 308 110 0.02 0.23 

มาตรฐานน ้าบริโภค 6.5-8.5 5 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 

มาตรฐานน ้าอปุโภค 6.5-8.5 10 NTU 1,000 mg/l 300 mg/l 1.0 mg/l 0.5 mg/l 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า คุณภาพน ้าในพื้นที่ทัง้ 6 จุด มคี่าพเีอชอยู่ระหว่าง 7.15 – 
8.18 ซึ่งมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าผวิดนิทุกจุด ค่าความขุ่นอยู่ระหว่าง 9.55 – 18.94 NTU 
ซึง่มคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้าผวิดนิทุกจุด ปรมิาณของออกซเิจนละลายน ้าอยู่ระหว่าง 6.18 – 
7.12 มก./ล. ซึง่มคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้าผวิดนิทุกจดุ ค่าบโีอดอียูร่ะหว่าง 2.05 – 2.94 มก./
ล. ซึ่งมคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐานน ้าผวิดนิทุกจุด แต่เป็นค่าที่เกนิไม่มากนัก ค่าสารก าจดัศตัรพูชื
และสตัว์กลุ่มออรก์าโนคลอไรน์มคี่าอยู่ระหว่าง 0.04-0.26 มก./ล. ซึ่งมคี่าเกนิเกณฑ์มาตรฐาน
น ้าผวิดนิอยู่ 4 จดุทีท่ าการตรวจวดัและค่าแบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์อยู่ระหว่าง 156 – 397 
เอ็มพีเอ็น/100 มล. ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้ าผิวดินทุกจุด เมื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้ าผิวดินประเภท 2 พบว่า มีค่าพีเอช ค่าความขุ่นและ
ออกซเิจนละลายน ้าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกจุดในส่วนของบโีอด ีพบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานทุก
จุด แสดงว่าน ้าในพื้นที่การปนเป้ือนของสารอนิทรยีอ์ยู่มากกว่ามาตรฐานก าหนด ค่าแบคทีเรยี
ในกลุ่มโคลิฟอร์มและค่าแบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ทุกจุดเก็บตัวอย่างน ้ ามีค่าไม่เกิน
มาตรฐาน 

ในส่วนของการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชนซึ่งประกอบด้วย
ระบบ ประปาภูเขา 4 แห่ง โดยทีก่ารจดัการดา้นการผลติและจ่ายน ้าของชุมชนในเขตพืน้ที ่จะมี
รปูแบบทีใ่ชใ้นการปรบัปรงุคุณภาพน ้าการน าน ้าดบิจากแหล่งน ้าทีอ่ยู่สูงกว่าหมู่บา้นโดยการกัน้
เป็นฝายแลว้ส่งต่อมาตามท่อ มาเกบ็ไวใ้นถงัภายในหมู่บา้นแลว้จงึแจกจ่ายใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ผ่าน
กระบวนการใดๆ โดยทุกหมู่บา้นจะมกีารผลติและแจกจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง แต่
อาจมีการแจกจ่ายเป็นเวลาในช่วงที่น ้ ามีปรมิาณน้อยในช่วงฤดูแล้ง ในส่วนของน ้ าบรโิภค
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้น ้าบรโิภคจากประปาภูเขาเช่นเดยีวกนักบัน ้าอุปโภค ในด้านของการ
บรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในพื้นที่จะใช้รปูแบบของคณะกรรมการซึ่งมจี านวน
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการจะมหีน้าที่รบัผดิชอบในการซ่อมแซม
ระบบเมื่อเกดิการช ารดุเสยีหายและเกบ็ค่าบรกิารการใชน้ ้าประปา รวมทัง้ท าหน้าที ่เปิด-ปิด น ้า 
ควบคุมการท างานของระบบ ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ ส าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการในแต่
ละหมู่บ้านกจ็ะมรีปูแบบที่แตกต่างกนัออกไปในส่วนของรายรบั-รายจ่าย บางหมู่บ้านก็จะมเีงนิ
เหลอืเขา้กองทุนเป็นกองทุนประปาหมูบ่า้น 
 4. การปรบัปรงุคณุภาพน ้าน ้าด่ืมน ้าใช้ในชุมชน 
 การจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าทางดา้นการปรบัปรุงคุณภาพน ้าแบบต่างๆ ทัง้
ทางดา้นน ้าดื่มน ้าใชแ้ละทางดา้นการบ าบดัมลพษิทางน ้า เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ จน
น าไปสู่การจดัท าคู่มอืการปรบัปรุงคุณภาพน ้าในรูปแบบต่างๆ ฉบบัประชาชนร่วมกนั จากข้อ
คน้พบที่ได้จากการส ารวจแหล่งทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคร่วมกนั เพื่อให้ความรูท้ีไ่ด้
จากการด าเนินกจิกรรมดงักล่าวไดถู้กน ามาใชอ้ย่างเป็นรปูธรรม ทางคณะผูว้จิยัจงึไดด้ าเนินการ
จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั การท าเครื่องกรองน ้าเพื่อก าจดัตะกอนขุ่น
และความกระด้างในน ้า ซึ่งเป็นการอบรมเชงิปฏบิตั ิการครัง้นี้ได้ท าชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้า
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ต้นแบบจ านวน 5 ชุด ซึ่งในช่วงแรกๆ ประชาชนในเขตพื้นที่ต้นน ้า มคีวามวติกกงัวลว่าน ้าที่
ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแลว้นัน้ สามารถใชใ้นการอุปโภคบรโิภคไดจ้รงิหรอืไม ่เพื่อใหเ้กดิ
ความมัน่ใจกบัชาวบ้านทางคณะผู้วจิยัจงึได้มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน เพื่อเป็นการยนืยนัว่าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าที่ท าขึน้
สามารถปรบัปรุงคุณภาพน ้ าจนสามารถน ามาใช้ในการบรโิภคได้ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลใน
ระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า ได้น ้าส าหรบัการบรโิภคที่สะอาดประมาณ 20 ลติรต่อวนัต่อเครื่อง 
และผลการตรวจวเิคราะห์ประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคใน
ครวัเรอืน พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนมคี่าพเีอชของน ้าออก
จากระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเฉลี่ยเท่ากบั 7.76 โดยมปีระสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณ
ของแขง็ละลายน ้ าทัง้หมด 77.66 % โดยปรมิาณของแขง็ละลายทัง้หมดก่อนเข ้าระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั 380.44 mg/l และหลงัจากผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้ว
ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมดลดลงเหลอื 85.00 ส่วนประสทิธภิาพในการก าจดัความ
กระด้าง พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคสามารถก าจดัความกระด้างได้ 
43.29 % โดยมคี่าความกระด ้างของน ้ าก่อนเข ้าระบบ 93.54 mg/l หลงัจากผ่านระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้วความกระด้างลดลงเหลอื 53.05 mg/l ประสทิธภิาพในการก าจดั
ปรมิาณเหล็ก พบว่า สามารถก าจดัสนิมเหล็กได้ 63.33 % โดยมปีรมิาณเหล็กก่อนผ่านเข้า
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั 0.30 mg/l หลงัจากผ่านระบบแล้วสามารถลดปรมิาณเหล็ก
ลงได้จนเหลอื 0.11 mg/l ส่วนประสทิธภิาพในการก าจดัความขุ่น พบว่า ระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าสามารถก าจดัความขุ่นได้ 79.29 % โดยมคี่าความขุ่นก่อนผ่านระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้า 7.74 mg/l หลงัจากผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้ว ความขุ่นลดลงเหลือ 1.68 
mg/l ในส่วนของประสทิธภิาพในการก าจดัแมงกานีส พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ า
สามารถก าจดัแมงกานีสได้ 79.17 % โดยมคี่าแมงกานีสก่อนผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า 
0.24 mg/l หลงัจากผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้วแมงกานีสลดลงเหลือ 0.05 mg/l ซึ่งจาก
การศกึษาประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค พบว่า คุณภาพน ้าที่ผ่าน
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคภายในครวัเรอืน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้าส าหรบั
บรโิภคได้ของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้าในภาชนะที่บรรจุปิดสนิททุกพารามเิตอร์ โดยมี
ประสทิธภิาพในการก าจดัความขุ่น ปรมิาณแมงกานีส ได้ดทีี่สุดตามล าดบั  
 5. การศึกษาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในการใช้เป็นดัชนีบ่งช้ี
คณุภาพน ้า เพ่ือการติดตามตรวจสอบแบบชีววิถี 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบติัการ กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้หแ้ก่เยาชน 
และชุมชน ในการศกึษาตดิตามตรวจสอบและอนุรกัษ์ทรพัยากรชวีภาพในน ้าของเขตพืน้ทลีุ่มน ้า
ปายโดยเป็นการให้ความรู้และศึกษาการติดตามตรวจสอบลกัษณะองค์ประกอบพื้นที่ โดย
เน้นหนักให้การอบรมมีความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจและ
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ในการออกเกบ็ตวัอยา่งและศกึษาต่อไป 
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โดยไดม้กีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ข่ารว่มโครงการ ประกอบไปดว้ยนักเรยีน ครู อาจารย ์
นกัศกึษา และผูแ้ทนชุมชนในเขตลุ่มน ้าต่าง ๆ ในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีงโดยมกีารอบรมจ านวน 2 
ครัง้ และแจกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพน ้า โดยแต่ละโรงเรยีน/หมู่บ้านจะได้การให้
ความรูใ้นเรื่องของความหลากหลายทางชวีภาพ การสรา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และการ
น าเสนอปัญหาที่เกดิขึน้ นอกจากนี้ในชุมชนและโรงเรยีน ยงัได้รบัรบัชุดอุปกรณ์ในการ ศกึษา
คุณภาพน ้าทัง้ทางด้าน ชีวภาพกายภาพและเคมรีวมถึงปรมิาณน ้าในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรยีน/
ชุมชนอาศยัอยู ่ 

การตดิตามตรวจสอบทรพัยากรชวีภาพและประเมนิคุณภาพน ้า โดยจะมกีารด าเนินการ
จากเยาวชน/ชุมชน ที่ผ่านการอบรมและมกีารประเมนิคุณภาพน ้า โดยกจิกรรมจะมกีารศกึษา
คุณภาพน ้ าในหลายปัจจยั โดยจะท าการศึกษาและเก็บตัวอย่าง เดือนละ 1 ครัง้ ในพื้นที่อยู่
อาศยัของตน ซึ่งนักวจิยัจากทางมหาวทิยาลยัได้มกีารวางแผนการเก็บตวัอย่างสิง่มชีวีติมาท า
การวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการสร้างองค์ความรู้ในการใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมล่าว โดยแบ่งขอ้มลูในการศกึษาจากพืน้ทีอ่อกไดเ้ป็น 

ด้านชีวภาพท าการด าเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตโดยเน้นหนักให้เป็นการศึกษา
ร่วมกันระหว่างผู้เข้า ร่วมการอบรม และนักวิจ ัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อมูล
ดงักล่าวจะน ามาใชใ้นการจดัท าดชันีทางชวีภาพบ่งบอกคุณภาพน ้า  

ด้านกายภาพและเคมี ศึกษาคุณภาพน ้ าตามจุดเก็บตัวอย่างดังกล่าวทัง้ทางด้าน
กายภาพ เคม ีโดยปัจจยัทีท่ าการศกึษาจะเป็นปัจจยัที่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถปฏบิตัเิองได ้
โดยจากการเก็บข้อมูลและติดตามการด าเนินกิจกรรมการเก็บตวัอย่างของผู้เขา้ร่วมโครงการ
พบว่าโรงเรยีน/ชุมชนมกีารด าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าและสิง่มชีวีติที่แตกต่างกนั 
ตามลกัษณะพื้นที่ หน้าที่รบัผดิชอบของผู้เขา้ร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็น สมาชกิในชุมชน ผู้น า
ชุมชน โรงเรยีน โดยครแูละนกัเรยีน 

กิจกรรมท่ี 2 การประเมินผลการศึกษา การประเมนิผลการศึกษาทางด้านความ
หลากหลายของสิง่มชีวีติในแหล่งน ้า การประเมนิคุณภาพน ้าและดนิอนุรกัษ์ โดยการประเมนิผล
โครงการจะแบ่งเป็น การประเมนิผลการอบรม การประเมนิผลภาพรวมของการด าเนินโครงการ 
และการประเมนิผลสมัฤทธิ ์โดยประเมนิจากองค์ความรูท้ี่เพิม่ขึ้นในหมู่บ้านและชุมชน พบว่า
จากขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการและจากกาการตดิตามตรวจสอบของนักวจิยั โดยมกีาร
ตดิตามและรวบรวมผลการศกึษาของผูเ้ขา้รว่มโครงการในพืน้ที่ 

จากการประเมนิผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามทีใ่หก้บัผู้เขา้ร่วมโครงการ ซึง่ประกอบไปดว้ย 
ตวัแทนจากโรงเรยีนและชุมชนเป้าหมาย จ านวน 80 คน รวมทัง้คณะนักวจิยัจากมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม่ พบว่าตวัแทนจากโรงเรยีนและชุมชนเป้าหมาย ไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และ
ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมทางน ้ า โดยเฉพาะคุณภาพน ้ าที่จ าเป็นต่ อการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใชแ้ละสามารถด าเนินการใชส้ิง่มชีวีติ ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
น ้าของแหล่งน ้าในพื้นที่ของตน ได้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักในดา้นสิง่แวดล้อม
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ทางน ้า ในพื้นที่ของตน และสามารถขยายผลสู่ชุมชน และหน่วยการ องค์กร ข้างเคยีงได้ ซึ่ง
คุณภาพน ้าในภาพรวมจะดขีึ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ผลจากการอบรมด้านประโยชน์ที่ผู้รบั
การอบรมได้รบัจากการอบรมในเกณฑ์มากถึงมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการ
อนุรกัษ์และความต้องการในการรบัรูส้ถานการความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ที ่โดยผูเ้ขา้รว่มมคีวาม
สนใจโดยเฉพาะความเหมาะสมของกิจกรรมทัง้ทางด้านเนื้อหาในการบรรยายและภาคสนาม 
และพบว่าผู้เขา้ร่วมโครงการเหน็ดว้ยว่าเกดิประโยชน์จากการที่ไดร้บัการอบรม ส่วนการน าไป
ประยุกต์ใช้จรงิอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตามหลงัจากการเข้าไปเก็บข้อมูล
ต่อเนื่องพบว่าบางชุมชน/โรงเรยีน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้หลงัจากการ
อบรม และพบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการความต้องการให้มกีารอบรมครัง้ต่อไปอยู่ในเกณฑม์ากทีสุ่ด 
เนื่องจากผูเ้ขา้รว่มมคีวามต้องการทีจ่ะทบทวนองคค์วามรูท้ีไ่ดใ้ชไ้ป การไดร้บัความรูใ้หม่ๆ และ
การทีจ่ะตอ้งการมโีอกาสในการเป็นผูท้ีไ่ดท้ าการอนุรกัษ์และป้องกนัสภาพแวดลอ้มในพืน้ที ่รวม
ไปถงึหลายชุมชนต้องการทีจ่ะเรยีนรูอ้งคค์วามรูท้างดา้นนี้ในขัน้ก้าวหน้า และตองการจะเรยีนรู้
กจิกรรมใหม่ๆทีจ่ะช่วยในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าตามราบงานการศกึษาในแหล่งน ้านี้
ของทตัพร ในปี พ.ศ. 2555 ในส่วนของความคดิเหน็เพิม่เตมินัน้พบว่าส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า 
ขัน้ตอนและเนื้อหาในการอบรมมคี่อนขา้งมากและบางครัง้เป้นกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี่
สามารถเข้าใจได้ยาก ดงันัน้สิ่งที่ควรปรบัปรุงนัน้ควรจะมเีวลาในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะกจิกรรมส่วนทีเ่ป็นภาคสนามมเีวลาในการท ากจิกรรมทีส่ ัน้เกนิไป ควรเพิม่ระยะเวลา
การท ากิจกรรมเป็น 3 หรอื 4 วัน โดยแทรกเนื้อหาด้านอื่น เพิ่มเข้ามาด้วยตัวแทนชุมชน
เป้าหมาย ในทุกกลุ่มเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาแล้ว จะมีความตระหนักในด้าน
สิง่แวดลอ้มทางน ้า ซึง่จะสามารถด าเนินการใชส้ิง่มชีวีติในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าของ
แหล่งน ้าในพืน้ที่ของตน โดยทีห่ลายๆชุมชน/โรงเรยีน มคีวามต้องการให้มกีารจดัอบรมเฉพาะ
ในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังจติส านึกในการดูแลรกัษาคุณภาพน ้า และ
สามารถป้องกนัภาวะสุขอนามยัทีจ่ะดขีึน้จาการใชน้ ้าทีส่ะอาด รวมไปถงึการสรา้งความเขม้แขง็
ต่อชุมชนทีจ่ะเกดิขึน้จากกจิกรรมนี้ต่อไป 

กิจกรรมท่ี 3 สร้างดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้า การสรา้งดชันีชวีภาพได้มกีารสรา้งจากการ
เก็บตัวอย่างของนักวิจยัจากมหาวิทยาลัย โดยมีการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบของ
ปรมิาณ และคุณภาพ เพื่อทีจ่ะหาความสมัพนัธแ์ละโอกาสในการสรา้งเป็นดชันีชวีภาพอยา่งงา่ย 
เพื่อทีจ่ะสามารถน ามาใชโ้ดยชุมชนลุ่มน ้าแม่สะเรยีงได ้โดยใชส้ิง่มชีวีติทีศ่กึษาทุกกลุ่มหรอืกลุ่ม
ทีม่ศีกัยภาพสูงกว่า โดยใช้ชนิดและปรมิาณประเมนิร่วมกบัคุณภาพน ้าทางกายภาพและเคมทีี่
ศกึษาจากจดุเกบ็ตวัอย่างแต่ละจดุ เพื่อใหเ้ป็นดชันีประเมนิคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าจดืในเขตรอ้น
ทีส่ามารถใช้ไดท้ัว่ไป โดยจากการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพน ้าทางกายภาพ และ
เคม ีโดยการเกบ็ตวัอยา่งจากนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่รว่มกบัขอ้มลูคุณภาพน ้า
ของนักวจิยัในท้องถิ่น(ชุมชน/โรงเรยีน) และขอ้มูลของสาหร่ายขนาดใหญ่ และสตัว์หน้าดนิใน
กลุ่มแมลงน ้าโดยเฉพาะชนิดทีพ่บเหน็และปรมิาณมากน้อยของสิง่มชีวีติ จากขอ้มลูการกระจาย
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ของสาหรา่ยขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพชื ไดอะตอมพืน้ทอ้งน ้า และสตัวห์น้าดนิในกลุ่มแมลงน ้าที่
พบทัง้หมด สามารถเลอืกสิง่มชีวีติที่มแีนวโน้มและมคีุณสมบตัใินการใชเ้ป็นสิง่มชีวีติที่สามารถ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่ายได ้โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสิง่มชีวีติที่มแีนวโน้มใน
การบ่งชีคุ้ณภาพน ้าด ีคุณภาพน ้าปานกลาง และคุณภาพน ้าเสยีจากคุณภาพน ้าและระบบนิเวศ
รมิฝัง่น ้าทีเ่ปลี่ยนแปลงไปมผีลต่อปัจจยัทางชีวภาพโดยเฉพาะสาหร่ายขนาดใหญ่และแมลงน ้า 
ทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนิเวศและเมื่อน ามาเทยีบกบัคุณสมบตัทิางกายภาพและเคมบีางประการ
ของแต่ละจุดเกบ็ตวัอย่างในแต่ละครัง้ของการเกบ็ตวัอย่างไม่ว่าจะเป็นนักวจิยัทอ้งถิน่ (การเกบ็
และศึกษาโดยชุมชน/โรงเรยีน) รวมถึงการวเิคราะห์คุณสมบตัิทางด้านกายภาพและเคมบีาง
ประการ ในแต่ละจุดเก็บตวัอย่าง  พบว่าจะมคีวามโดดเด่นในจุดเก็บตวัอย่างที่อยู่ต้นน ้า เช่น  
แมลงน ้าวงศ์ Baetidae มคีวามสมัพันธ์กับต้นน ้าล าธารและมปีรมิาณอาหารเพียงพอต่อการ
ด ารงชวีติ แล้วยงัชอบอาศยัอยู่ใต้พื้นทราย  แมลงน ้าวงศ์ Siphlonuridae และ Chironomidae 
และแมลงน ้าวงศ ์Siphlonuridae  อาศยัอยูท่ีท่ ีม่ปีรมิาณออกซเิจนสงู ชอบอาศยัอยูใ่นตะกอนน่ิม 
ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่พบว่าสาหร่ายสแีดงในกลุ่ม Audionella spp. เป็นสาหร่ายที่พบและมี
รายงานจากโรงเรยีน/ชุมชนต้นน ้าที่มคีุณภาพน ้าค่อนขางด ีส่วนในบริเวณที่มกีารไหลผ่านของ
น ้าในเขตชุมชนจะมปีรมิาณสาหร่ายขนาดใหญ่ในกลุ่มสาหร่ายสเีขยีวในกลุ่ม Cladohpora sp. 
(สาหร่ายไก) และ Spirogyra sp. (สาหร่ายเตา) สูง โดยการกระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และ
สตัว์หน้าดนิในกลุ่มแมลงน ้ามกีารกระจายดงัตาราง ในส่วนของการจดัสรา้งองคค์วามรูต้้นแบบ 
โดยการวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิพบว่าขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถน ามาวเิคราะหเ์พื่อหาความสมัพนัธแ์ละ
สามารถเลอืกสิง่มชีวีติทีน่ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูทีจ่ะสรา้งดชันีบ่งชคีุณภาพน ้าได ้อย่างไรกต็ามพบว่า
ขอ้มูลที่ได้จากการเก็บตวัอย่างจากนักวจิยัท้องถิน่ (ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ จากชุมชน/โรงเรยีน)
สามารถน ามาสรา้งดชันีทางชวีภาพที่บ่งชี้คุณภาพน ้าค่อนขา้งแม่นย า แต่อย่างไรก็ตามการใช้
ดัชนีชีวภาพเหล่านี้อาจแสดงผลไม่เด่นชัดนักต่อภาวะสุขอนามัยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมี
แนวโน้มในการบ่งชีท้างอ้อมได ้เช่น คุณภาพน ้าที่ส่งผลต่อการด ารงชวีติ ซึง่การใชด้ชันีชวีภาพ
ทีไ่ด้จากความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติกบัสภาพแวดล้อมสามารถที่จะมแีนวโน้มทีใ่ช้เป็นดชันีบ่งชี้
คุณภาพน ้าและสรา้งตน้แบบการอนุรกัษ์ตามทีต่ ัง้วตัถุประสงคไ์วไ้ด้ 

ส่วนกลุ่มสิง่มชีวีติอื่นๆ นัน้ ชุมชนเสนอว่ามกีารกระจาย และมคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพมน่ีาจะมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพน ้าอย่างชดัเจน โดยโดยผุเ้ขา้ร่วมมขีอ้เสนอร่วมกนัที่
จะน าสิง่มชีวีติอื่นๆ เขา้มาร่วมในการตดิตามตรวจสอบสภาพแหล่งน ้าร่วมด้วย โดยอยากจะจดั
ให้มรีะดบัในการส ารวจที่แตกต่างกนั เนื่องจากสิง่มชีวีติมกีารตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มที่ไม่
เหมอืนกนัตามลกัษณะความแตกต่างกนัของระบบนิเวศทีส่่งผลถงึการเจรญิของสิง่มชีวีติ (Abel, 
1980) อย่างไรก็ตามในงานวจิยันี้พบว่าสาหร่ายขนาดใหญ่ และแมลงน ้าเป็นสิง่มชีวีติที่อาจใช้
เป็นดัชนีชีวภาพที่บ่งชี้สภาพแวดล้อมได้อย่างเด่นชดัและท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู ้
ความเขา้ใจและความตระหนกัถงึสภาพแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี



 

 4-18 

6. การสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 จากการด าเนินกิจกรรมสร้างเครอืข่ายกลุ่มเยาวชนและประชาชน โดยมีการจดั
กิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ อบรมความรู้ในการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางน ้ าให้กับเยาวชนและ
ประชาชน การบรรยายปัญหาทีเ่กดิจากไฟป่า ประโยชน์ของการท าแนวกนัไฟ การใชป้ระโยชน์
จากป่าและน ้า นอกจากนี้ยงัมวีทิยากรมาให้ความรูเ้รื่องสมุนไพรและการเดนิส ารวจพืน้ทีต่้นน ้า 
และจากการประเมนิกจิกรรม พบว่า ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมรอ้ยละ 98 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากที่สุด และผู้เขา้ร่วมการอบรมรอ้ยละ 97 เห็นว่ารูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัพื้นที ่
ส่วนอีกร้อยละ 95 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและอยากให้มกีาร
ด าเนินกิจกรรมรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่ อง การด าเนินกิจกรรมนี้สามารถได้กลุ่มเยาวชนจาก
โรงเรยีนต่างๆ จ านวน 4 โรงเรยีน ประกอบดว้ย โรงเรยีนบา้นหว้ยผึง้ โรงเรยีนบา้นบา้นคาหาญ 
โรงเรยีนบา้นนาปลาจาด โรงเรยีนบา้นหว้ยผา ซึง่จะน าความร่วมมอืไปสรา้งเป็นเครอืข่ายในการ
จดัการทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะหงต่ีอไปโดยได้การสนับสนุนจากองค์การบรหิารส่วน
ทอ้งถิน่ต่อไป  
 7. ภมิูปัญญาท้องถ่ินในการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ี 
 จากการเกบ็ขอ้มูลในชุมชนบรเิวณล าน ้าแม่สะหง ีพบว่าในแต่ละพื้นที่ตวัอย่างมกีาร
จดัการและมสี่วนรว่มคลา้ยคลงึกนั โดยพบว่าล าน ้าแมส่ะหง ีจดัเป็นแหล่งน ้าทีน่ ้าสะอาด ถงึปาน
กลาง ส่วนบนเป็นแหล่งเป็นต้นน ้าล าธาร และตลอดล าน ้ามกีารท ากจิกรรมและการรบกวนทีต่ ่า 
มปีรมิาณของนี่เพยีงพอตลอดทัง้ปี เนื่องจากมกีารจดัการที่ค่อนขา้งมปีระสทิธภิาพเนื่องจาก
ชุมชนต่างได้ใช้น ้ าในชีวิตประจ าวัน โดยพบว่าการจัดการในชุมชนจะเป็นการเลือกและ
อาสาสมคัร ในการดูแล รกัษาและบรหิารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของปรมิาณและคุณภาพ
ของน ้า รวมถงึการใช้น ้าอกีดว้ย โดยลกัษณะของการจดัการและปัญหาในแหล่งน ้าของพื้นทีต่้น
น ้า กลางน ้า และปลายน ้าของแม่น ้าแม่สะหง ีจะมกีารจดัการการวางแผน และมกีารวามทมีงาน
การบรหิารจดัการน ้าแบบการแต่งตัง้โดยชุมชน  มกีารบรหิารจดัการน ้าผ่านกลุ่มผูดู้แลแหล่งน ้า 
ซึ่งเรยีกว่า “แก่เหมอืงและแก่ฝาย” ซึ่งระบบนี้จดัเป็นภูมปัิญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ แต่ใน
ปัจจุบนัพบเห็นได้น้อย เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ของถิ่นและ
แหล่งน ้า สามารถจะพบเหน็ไดเ้ฉพาะพืน้ที่ๆ มกีารท าการเกษตร ลกัษณะของระบบแก่เหมอืงแก่
ฝายจะมกีารด าเนินการโดยได้มกีารตัง้ตัวแทนในการดูแล รกัษา และบรหิารการใช้น ้ า โดย
สมาชกิของแก่เหมอืงและแก่ฝาย จะคดัเลอืกจากชุมชน และองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ร่วมกบั
อาสาสมคัรของแต่ละพืน้ที่ๆ  อยู่ใกลแ้หล่งน ้า มวีาระการท างาน และมกีารหมุนเวยีนกนัเป็นผูน้ า 
และบางครัง้จะมกีารสบืต่อกนัในครอบครวั ซึ่งการด าเนินการส่วนใหญ่จะไม่มคี่าตอบแทน แต่
เป็นการอุทศิเวลาเพื่อส่วนรวม แก่เหมอืงแก่ฝายจะมหีน้าที ่ดูแลแหล่งน ้า ซ่อมบ ารุงระบบส่งน ้า 
ตรวจสอบและควบคุมจากการปนเป้ือน การใช้น ้าอย่างผดิวธิี น ้าทิ้ง การสรา้งฝาย การควบคุม
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ปรมิารน ้า และการแจกจ่ายน ้าใหก้บัผูใ้ชน้ าในหมู่บา้น รวมไปถงึเป็นผู้ตดัสนิในกรณีพพิาทของ
การใชน้ ้าในหมูบ่า้น โดยสามารถสงัเคราะหป์ระเดน็การบรหิารจดัการน ้าในล าน ้าแมส่ะหงอีอก 
 นอกจากนี้ยงัมกีารก าหนดพื้นที่เพื่อที่จะท าการบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธ์ปลาใน
พืน้ที่บรเิวณฝายน ้าลน้ของหมู่บ้านเพื่อไม่ให้มกีารจบัสตัวน์ ้าและบุกรุกพื้นที่โดยรอบซึ่งผลจาก
การด าเนินกจิกรรมท าใหเ้กดิขึน้ทีส่ าหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธป์ลา
ทัง้สิ้น 2 กิโลเมตร และมีการขยายพันธ์ของปลาเพิ่มขึ้นหลายชนิด เช่น ปลาจาด ปลาพวง 
รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์และแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีอ่กีดว้ย 
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