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บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั 
 
 การวจิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิน่ ของกลุ่มชาตพินัธใ์น
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบของการจดัการสิง่แวดลอ้ม
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 ซึ่งในบทที่ 5 ประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกบั การสรุปผลการวจิยั การอภปิรายผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะโดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 
สรปุผลการวิจยั  
 บรบิทของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ส่งผลต่อการอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่มีอยู่ 2 ส่วน คือปัญหาที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน ้ า 
ประกอบดว้ย ปัญหาน ้ามตีะกอนขุ่นสูง รองลงมาคอื ปัญหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้าและการทิ้ง
ขยะมูลฝอยลงในแม่น ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ขยะที่เป็นมลพษิที่เกดิจากการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง 
ซึง่สาเหตุของปัญหาตะกอนขุ่นมาจากปัญหาการพงัทลายของหน้าดนิเนื่องจากฝนตกรวมทัง้กดั
เซาะของดนิในพืน้ทีต่น้น ้าและบรเิวณรมิแม่น ้า ซึง่สาเหตุของ คอื การตดัไมท้ าลายป่าของคนใน
พืน้ที ่เพื่อน าไปสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและขาย และการการทบัถมของตะกอน อกีปัญหาหนึ่งคอืปัญหา
ที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเกิดจากปัญหาการเผาในที่โล่งและ
ปัญหาไฟป่ามสีาเหตุ มาจาก การเผาเศษซากของเหลอืจากการเกษตร  การเผาพื้นที่ทางการ
เกษตรในพืน้ทีป่่า การหาของป่า ทศันคตขิองประชาชน  

ศกัยภาพชุมชนในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ได้แก่ ศักยภาพทางด้านสงัคม ได้แก่ ความเป็นปึกแผ่นและมีความสมคัรสมานสามคัคีกัน
เนื่องจากเป็นชาวไทใหญ่ด้วยกนั ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ได้แก่ การที่ชุมชนมกีองทุน
ของชุมชนเองทางด้านสิ่งแวดล้อม ศักยภาพของผู้น า ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ไดแ้ก่ ครใูหญ่โรงเรยีนบา้นนาปลาจาด ผูใ้หญ่บา้น และสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในพืน้ที่
ซึง่มคีวามเป็นผูน้ าต่อสูใ้นเรือ่งต่างทีม่ผีลกระทบกบัชุมชน  
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รปูแบบการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
โดยใช้การระดมความคดิเห็น เพื่อให้ได้ความคดิเห็นร่วมกนัในที่ประชุม โดยต้องน าประเด็น
อื่นๆ ที่ส าคัญเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ ต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพร้อมด้าน
งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมอื รวมทัง้ มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ การประกอบ
อาชพี วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่ และทีส่ าคญัผลประโยชน์ทีไ่ดต้้องสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ซึ่ง
คณะผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นกรอบแนวคดิในก าหนดแนวทางในการจดัการ 
เงือ่นไขสู่ความส าเรจ็ในการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย  
 1) ด้านความมเีหตุผล ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ ต้องมี
ความสอดคล้องกบัการด าเนินชวีติท าให้เกดิรายได้เสรมิหรอืเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องใช้
เทคโนโลยทีีไ่มซ่บัซอ้นซึง่จะท าใหชุ้มชนสามารถศกึษาและท าความเขา้ใจไดง้่าย 
 2) ด้านความพอประมาณ การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพต้องอาศัยวสัดุ
อุปกรณ์ อุปกรณ์ทีชุ่มชนสามารถหาไดเ้อง รวมทัง้สามารถหาไดง้่ายในชุมชนหรอืมกีารใชอ้ย่าง
แพรห่ลายหรอืพบมากในชุมชนและมคี่าใช้จ่ายไมส่งูเกนิไป 
 3) ดา้นการมภีมูคิุม้กนั การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพตอ้งไม่เป็นการการเพิม่
ภาระใหก้บัชุมชนในดา้นรายจ่าย 
 4) ด้านการมคีวามรู ้การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพต้องอาศยัการพฒันาจาก
ความรูเ้ดมิในการจดัการและอนุรกัษ์ของชุมชนซึง่มจีะท าใหชุ้มชนอยากใหท้ าเป็นตน้แบบ 
  5) ดา้นการมคีุณธรรมและจรยิธรรม การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพจะต้องไม่
ท าใหเ้กดิผลกระทบหรอืเกดิปัญหาทีม่ต่ีอชุมชนโดยรอบ  
 หลังจากนัน้จงึร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางและ
รปูแบบการด าเนินกจิกรรมการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง
ตามทีไ่ดเ้ลอืกไว ้ดงัต่อไปนี้  
 การป้องกนัไม่ให้เกดิไฟป่าและการเผาในที่โล่งในชุมชนกจิกรรมการป้องกนัไม่ให้เกิด
ไฟป่าและการเผาในที่โล่งในชุมชน ซึ่งมกีจิกรรมย่อยๆ ที่ส าคญัได้แก่  กิจกรรมก าหนดพื้นที่
ทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรทีก่ าหนดไว้จะเป็นพื้นทีท่างการเกษตรที่เกดิเหตุการณ์
จุดไฟเผาและลุกลามไปยังพื้นที่อื่นเป็นไฟป่า กิจกรรมลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร การลดการเผาเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรจะท าโดยการน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกัซึง่
ชาวบ้านจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในฤดูการเพาะปลูกถดัไป กิจกรรมการท าแนวกนัไฟ 
การท าแนวกนัไฟจะร่วมกนัท าของอาสาสมคัรท่องป่าเฝ้าระวงัไฟของชุมชนบ้านนาปลาจาด 
กจิกรรมเดนิป่าเฝ้าระวงัไฟ กจิกรรมเดนิป่าเฝ้าระวงัไฟเป็นกจิกรรมทีด่ าเนินการเพื่อเฝ้าระวงัไฟ
ภายในพืน้ทีป่่าบรเิวณรอบๆ หมูบ่า้น   
 กิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันมลพิษทางน ้ าที่เกิดจาก
การเกษตร ซึ่งการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของเกษตรมีความรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่งการเพิม่ขึ้นของจาก
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ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นจะท าให้เกษตรกรสามารถใช้และก าจัดรวมทัง้ป้องกันมลพิษที่เกิดจาก
การเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษทางน ้ าและทางดินซึ่งเป็นการ
อนุรกัษ์และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพขึน้ในพืน้ทีใ่นอนาคตต่อไปในส่วนของพฤตกิรรม
ก่อนการร่วมกจิกรรม หลงัการร่วมกจิกรรมแลว้ประชาชนตอบว่าจะท าการเปลีย่นพฤตกิรรม ใน
ส่วนของปรมิาณในการใช้สารก าจดัศตัรพูชืและสตัวน์ัน้เกษตรกรมใีชส้ารก าจดัศตัรพูชืและสตัว์
ตามปรมิาณทีฉ่ลากก าหนดเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นการใชท้ีถู่กตอ้งตามหลกัการใช ้และภายหลงัจากการ
ใช้สารก าจดัศัตรูพืชและสตัว์เกษตรกรมีลักษณะการก าจดัผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เกษตรกรมี
พฤตกิรรมที่ดขี ึน้จากการทิ้งตามพื้นที่การเกษตรลดลง โดยเกษตรกรมกีารขุดหลุมฝังเพิม่ขึ้น 
ซึง่เป็นการก าจดัทีถู่กตอ้งตามหลกั 
 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า เพื่อใหช้าวบา้นไดร้บัทราบถงึคุณภาพน ้าทีใ่ชใ้นการอุปโภค
บรโิภค และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสมกบัชุมชนและตรงกบัความต้องการของ
ชาวบา้น โดยเริม่จากการส ารวจขอ้มลูของแต่ละหมู่บา้นร่วมกนัระหว่างนักวจิยัผูดู้แลระบบ และ
ชาวบา้นที่สนใจ คณะผู้วจิยัได้ท าการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากน ้าประปาภูเขาซึง่ชาวบา้น
ใช้ทัง้ในการอุปโภคและบรโิภค ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพน ้ าคณะผู้วิจยัได้ท าการตรวจวัด
ค่าพารามเิตอรต่์างๆ จากน ้าประปาภูเขาจ านวน 4 หมู่บ้าน พบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิ้น 1 
หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยผา ในส่วนของเหล็กและแมงกานีสมคี่าไม่เกินมาตรฐานสามารถน ามา
บรโิภคได้ ในส่วนของมลพิษทางน ้ าในพื้นที่น ้าแม่สะหง ีพบว่า มคี่าพีเอช ค่าความขุ่นและ
ออกซเิจนละลายน ้าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกจุดในส่วนของบโีอด ีพบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานทุก
จุด แสดงว่าน ้าในพื้นที่การปนเป้ือนของสารอนิทรยีอ์ยู่มากกว่ามาตรฐานก าหนด ค่าแบคทเีรยี
ในกลุ่มโคลิฟอร์มและค่าแบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ทุกจุดเก็บตัวอย่างน ้ ามีค่าไม่เกิน
มาตรฐาน 
 การปรบัปรุงคุณภาพน ้าน ้าดื่มน ้าใช้ในชุมชน การจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
ทางด้านการปรบัปรุงคุณภาพน ้าแบบต่างๆ ทัง้ทางด้านน ้ าดื่มน ้ าใช้และทางด้านการบ าบัด
มลพษิทางน ้า เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ จนน าไปสู่การจดัท าคู่มอืการปรบัปรงุคุณภาพ
น ้าในรูปแบบต่างๆ ฉบบัประชาชนร่วมกนั จากการจดัการอบรมเชงิปฏิบตัิการการท าเครื่อง
กรองน ้าเพื่อก าจดัตะกอนขุ่นและความกระดา้งในน ้า สามารถท าชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าตน้แบบ
จ านวน 5 ชุด ซึง่ ซึ่งจากการเก็บขอ้มูลในระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า ไดน้ ้าส าหรบัการบรโิภคที่
สะอาดประมาณ 20 ลิตรต่อวนัต่อเครื่อง ซึ่งจากการศึกษาประสิทธภิาพของระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค พบว่า คุณภาพน ้าที่ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค
ภายในครวัเรอืน ผ่านเกณฑม์าตรฐานน ้าส าหรบับรโิภคได้ของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้าใน
ภาชนะที่บรรจุปิดสนิททุกพารามิเตอร์ โดยมีประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่น ปรมิาณ
แมงกานีส ไดด้ทีีสุ่ดตามล าดบั 
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 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน ้ า เพื่อการ
ติดตามตรวจสอบแบบชวีวถิี จากข้อมูลการกระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช 
ไดอะตอมพื้นท้องน ้า และสตัว์หน้าดนิในกลุ่มแมลงน ้าที่พบทัง้หมด สามารถเลอืกสิง่มชีวีติที่มี
แนวโน้มและมคีุณสมบตัใินการใชเ้ป็นสิง่มชีวีติทีส่ามารถตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่าย
ได้ พบว่า ขอ้มูลที่ได้สามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์และสามารถเลอืกสิง่มชีวีติที่
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลทีจ่ะสรา้งดชันีบ่งชคีุณภาพน ้าได ้อย่างไรกต็ามพบว่าขอ้มูลทีไ่ด้จากการเก็บ
ตวัอย่างจากนักวจิยัท้องถิน่ (ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จากชุมชน/โรงเรยีน)สามารถน ามาสรา้งดชันี
ทางชวีภาพที่บ่งชี้คุณภาพน ้าค่อนขา้งแม่นย า แต่อย่างไรก็ตามการใช้ดชันีชวีภาพเหล่านี้อาจ
แสดงผลไมเ่ด่นชดันกัต่อภาวะสุขอนามยัทีเ่ปลีย่นแปลง ซึง่อาจมแีนวโน้มในการบ่งชีท้างออ้มได ้
เช่น คุณภาพน ้าที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต ซึ่งการใช้ดชันีชีวภาพที่ได้จากความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมสามารถที่จะมีแนวโน้มที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน ้ าและสร้าง
ตน้แบบการอนุรกัษ์ตามทีต่ ัง้วตัถุประสงคไ์วไ้ด้ 
 ส่วนกลุ่มสิง่มชีวีติอื่นๆ นัน้ ชุมชนเสนอว่ามกีารกระจาย และมคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพมน่ีาจะมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพน ้าอย่างชดัเจน โดยโดยผุเ้ขา้ร่วมมขีอ้เสนอร่วมกนัที่
จะน าสิง่มชีวีติอื่นๆ เขา้มาร่วมในการตดิตามตรวจสอบสภาพแหล่งน ้ารว่มดว้ย โดยอยากจะจดั
ให้มรีะดบัในการส ารวจทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากสิง่มชีวีติมกีารตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมอืนกนัตามลกัษณะความแตกต่างกนัของระบบนิเวศทีส่่งผลถงึการเจรญิของสิง่มชีวีติ (Abel, 
1980) อย่างไรก็ตามในงานวจิยันี้พบว่าสาหร่ายขนาดใหญ่ และแมลงน ้าเป็นสิง่มชีวีติที่อาจใช้
เป็นดชันีชีวภาพที่บ่งชี้สภาพแวดล้อมได้อย่างเด่นชดัและท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้
ความเขา้ใจและความตระหนกัถงึสภาพแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี
 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้ าและความ
หลากหลายทางชวีภาพการด าเนินกจิกรรมนี้สามารถไดก้ลุ่มเยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ จ านวน 
4 โรงเรยีน ประกอบด้วย โรงเรยีนบ้านหว้ยผึ้ง โรงเรยีนบ้านบ้านคาหาญ โรงเรยีนบ้านนาปลา
จาด โรงเรยีนบา้นหว้ยผา ซึง่จะน าความร่วมมอืไปสรา้งเป็นเครอืข่ายในการจดัการและอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีลุ่่มน ้าต่อไป  
 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพื้นที่ พบว่า การจดัการในชุมชนจะเป็นการเลือกและอาสาสมคัร ในการดูแล รกัษาและ
บรหิารจดัการ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของปรมิาณและคุณภาพของน ้า รวมถงึการใชน้ ้าอกีดว้ย โดย
ลกัษณะของการจดัการและปัญหาในแหล่งน ้าของพื้นทีต่้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้าของแม่น ้า
แม่สะหง ีจะมกีารจดัการการวางแผน และมกีารวามทมีงานการบรหิารจดัการน ้าแบบการแต่งตัง้
โดยชุมชน  มกีารบรหิารจดัการน ้าผ่านกลุ่มผู้ดูแลแหล่งน ้า ซึ่งเรยีกว่า “แก่เหมอืงและแก่ฝาย” 
ซึง่ระบบนี้จดัเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของภาคเหนือ แต่ในปัจจุบนัพบเหน็ไดน้้อย เนื่องจากมกีาร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ของถิ่นและแหล่งน ้า สามารถจะพบเห็นได้เฉพาะ
พืน้ที่ๆมกีารท าการเกษตร ลกัษณะของระบบแก่เหมอืงแก่ฝายจะมกีารด าเนินการโดยไดม้กีาร
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ตัง้ตัวแทนในการดูแล รกัษา และบรหิารการใช้น ้า โดยสมาชิกของแก่เหมอืงและแก่ฝาย จะ
คดัเลอืกจากชุมชน และองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ร่วมกบัอาสาสมคัรของแต่ละพืน้ที่ๆ  อยูใ่กล้
แหล่งน ้า มวีาระการท างาน และมกีารหมุนเวยีนกนัเป็นผู้น า และบางครัง้จะมกีารสบืต่อกนัใน
ครอบครวั ซึง่การด าเนินการส่วนใหญ่จะไมม่คี่าตอบแทน แต่เป็นการอุทศิเวลาเพื่อส่วนรวม แก่
เหมอืงแก่ฝายจะมหีน้าที่ ดูแลแหล่งน ้า ซ่อมบ ารุงระบบส่งน ้า ตรวจสอบและควบคุมจากการ
ปนเป้ือน การใช้น ้าอย่างผดิวธิ ีน ้าทิ้ง การสรา้งฝาย การควบคุมปรมิารน ้า และการแจกจ่ายน ้า
ใหก้บัผูใ้ชน้ าในหมู่บา้น รวมไปถงึเป็นผูต้ดัสนิในกรณีพพิาทของการใชน้ ้าในหมู่บา้น นอกจากนี้
ยงัมกีารก าหนดพืน้ทีเ่พื่อทีจ่ะท าการบวชปลาและการอนุรกัษ์พนัธป์ลาในพืน้ทีบ่รเิวณฝายน ้าลน้
ของหมู่บ้านเพื่อไม่ให้มกีารจบัสตัว์น ้าและบุกรุกพื้นที่โดยรอบซึ่งผลจากการด าเนินกจิกรรมท า
ให้เกิดขึ้นที่ส าหรบัการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธ์ปลาทัง้สิ้น 2 กิโลเมตร 
และมกีารขยายพนัธ์ของปลาเพิ่มขึ้นหลายชนิด เช่น ปลาจาด ปลาพวง รวมทัง้ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และแหล่งเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรน ้าในพืน้ที่อกี
ดว้ย 
  
อภิปรายผลการวิจยั 
 รปูแบบการกจิกรรมทีส่่งเสรมิการจดัการและอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ยัง่ยนืบนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ยการเริม่ตน้จากการร่วมกนัคน้หาปัญหาของชุมชน 
หลงัจากนัน้จะรว่มกนัก าหนดรปูแบบการแกปั้ญหา การรว่มกนัก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัการ
จดัการปัญหาในพื้นที่ ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกนั วางแผนในการด าเนิน
กจิกรรมการแก้ปัญหา ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปัญหา และร่วมกนัตดิตามและประเมนิผล
การแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการแก้ปัญหาดงักล่าว มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการวจิยัเชงิ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนัน้ (Participatory Action Researcher: PAR) ซึ่งเป็นการร่วมกัน
ด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมผีู้ปฏบิตัิงานท างานอยู่ในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา 
ท างานร่วมกบัผูว้จิยัภายนอก ซึง่เป้าหมายคอื ใหชุ้มชนไดร้บัความรูถ้งึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
และร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหา นอกจากนัน้ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัยงัสอดคล้องกับ
แนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนซึ่ง กล่าวว่าการแก้ปัญหาแบบมสี่วนร่วมนัน้จะเริม่จากการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบตัิงานการร่วมรบั
ผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล รวมกนัหน่วยงานในท้องถิน่กบัตวัแทนชุมชนซึ่งจาก
ผลการวจิยัไดน้ าทัง้ 2 แนวคดิ มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาทัง้สิน้ คอืการรว่มกนัศกึษาสภาพ
ปัญหาการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาจะเป็นการ
ท างานร่วมกนัของคนในพื้นที่ ผู้น าทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกบัทมีนักวจิยั  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้  
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ผลกระทบจากการด าเนินการวิจยั 
จากการด าเนินการวจิยัไดม้ผีลผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
1. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสงัคม ประกอบดว้ย  

 1) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
สามารถประหยดังบประมาณ และเพิม่ประสทิธภิาพของระบบประปาหมู่บา้น ตวับ่งชีจ้ากขอ้มูล
ในส่วนของการเขียนแผนชุมชนร่วมกัน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ใน
งบประมาณปี 59 ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จรงิ
เพราะเกดิจากการมสี่วนรว่มของประชาชน  
 2) เกิดความร่วมมอืในพื้นที่ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางการศึกษาในการ
ด าเนินกจิกรรม โดยหน่วยงานทางการศกึษาได้เป็นสื่อกลางในการประชาสมัพนัธ ์และรณรงค์
ให้ประชาชนในพื้นทีเ่หน็ความส าคญัในการใช้จดัการและอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าใหคุ้ม้ค่า ตวับ่งชี้
จาก การใชป้ระโยชน์จากคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุคุณภาพน ้า 1 ฉบบั 
 3) ประชาชนในชุมชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ สืบเนื่องมาจากการมนี ้าดื่มและน ้าใช้ที่
สะอาด ปราศจากการปนเป้ือนจากสารมลพษิทางน ้าต่างๆ  

4) องค์ความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าอย่างง่าย โดยใช้สิ่งมีชีวิต ที่
ชุมชน/เยาวชน/โรงเรยีน สามารถด าเนินการตดิตามตรวจสอบดว้ยตนเอง มกีจิกรรมรว่มกนัเพื่อ 
สรา้งความเขม้แขง็ การยกระดบัคุณภาพชวีติ ความเป็นอยู่และสุขภาพ รวมถึงจติส านึกของ
ชุมชนในการใชน้ ้า โดยเฉพาะพืน้ทีต่น้น ้า 

2. ผลกระทบต่อชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งจากการด าเนินการวจิยัช่วยลดการเกิด
มลภาวะทางน ้าในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมคีวามรูใ้นดา้นการจดัการทรพัยากรน ้าส าหรบัการ
อุปโภคบรโิภค รวมทัง้ก่อให้เกดิความตระหนัก และตื่นตวัในการจดัการทรพัยากรน ้ามากขึ้น 
ตลอดจนมกีารเปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินชวีติของประชาชนในชุมซึ่งมคีวามมัน่ใจในการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าด้วยตนเอง ตวับ่งชี้จากขอ้มูลที่ท าการวเิคราะห์ผ่านแบบสอบถามและการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งความรูแ้ละความตระหนักของประชาชนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดบัมาทุกด้านดงัที่ได้
กล่าวมาแลว้  
 3. ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านเศรษฐศาสตร ์การด าเนินการวจิยัเป็นการช่วยลด
ค่าใชจ้า่ยของประชาชน และหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งซือ้น ้าบรโิภค และเป็นแนวทางทีชุ่มชน
อื่นจะน าไปปรบัใชเ้พื่อแกปั้ญหาน ้าดื่มและน ้าใชใ้นชุมชนของตนเอง  
 
 
 
 
 

 



 

 5-7 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจะมกีารน าเอากจิกรรมที่ได้ด าเนินการในพื้นที่ ไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนและ
ชุมชนอื่นทีส่นใจ เพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานทีค่ลอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด  
 2) การท าระบบน ้าอุปโภคบรโิภคส าหรบัครวัเรอืน ควรจะมเีจ้าหน้าที่เขา้ไปตดิตามผล 
และตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและเขา้ไปตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า
อยา่งสม ่าเสมอ 
 3) การวเิคราะห์คุณภาพน ้าควรมกีารระบุเกณฑ์การเลอืกพารามเิตอร์ให้ชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัพืน้ทีศ่กึษา 
 4) อาจต้องมีการเพิ่มเติมสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพื่ อร่วมในการใช้สิ่งมีชีวิตติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่าย เช่น ปลา และพชืน ้า เพื่อพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ให้ครอบคลุม
มากยิง่ขึน้ 
 5) การสรา้งคู่มอือย่างง่ายในระดบัต่างๆ เช่นระดบัชุมชนทีไ่ม่สามารถอ่านออกเขยีนได ้
ระดบัเยาวชนทีเ่ป็นเดก็เลก็ หรอืระดบัประถม และเยาวชนระดบัโตหรอืระดบัมธัยมเป็นตน้ 
 6) การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับครวัเรือน ท าให้บางครัง้
ประชาชนไมต่้องการมสี่วนรว่ม หรอืรูเ้หน็กบักจิกรรมของการลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากว่า 
ถ้าเข้าร่วมโครงการ ก็มแีต่จะสูญเสยีรายได้ เสยีเวลา หรอื ต้องเสียเงนิเพื่อการลงทุนในการ
แก้ปัญหา ซึ่งปัจจุบนั ชาวบา้นมปัีญหาดา้นอื่นๆ ที่เร่งด่วนและจ าเป็นต้องแก้ไขมากกว่าปัญหา
ของตนเอง ดงันัน้แนวทางในการด าเนินการวจิยัในครัง้ต่อไปควรมุง่เน้นแนวทางการแกปั้ญหาที่
ชุมชนสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิมงีบลงทุนไมส่งู 
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