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บทคดัย่อ  

 
 การวจิยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ี ลุ่มน ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดประสงค์
หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบในการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ี
เหมาะกบัพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย ประกอบดว้ย 

การจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสมกบัชุมชน ประกอบด้วยการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในชุมชนจากแหล่งน ้ าท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชน จดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการเก่ียวกบัระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าแบบต่างๆ การจดัท าคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน ้ าใน
รูปแบบต่างๆ ร่วมกนั และการเขียนแผนชุมชนในการปรับปรุงระบบน ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค
ท่ีมีปัญหาเรียงตามล าดบัความรุนแรงของปัญหา และผลกัดนัเขา้สู่แผนพฒันาของทอ้งถ่ิน  

การจดัการมลพิษทางน ้ าประกอบดว้ย การบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้จากครัวเรือน การท าฝาย
ชะลอน ้ าและตะกอนและปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการพงัทลายของดิน และการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนและประชาชนซ่ึงการด าเนินกิจกรรมน้ีสามารถไดก้ลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ  
 การใช้ระบบสารสนเทศในการจดัการทรัพยากรน ้ า เยาชนในพื้นท่ีศึกษา ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บ
ขอ้มูลจะท าการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวลงในแบบฟอร์มส าหรับการส ารวจ และน าขอ้มูลดงักล่าวมามา
ป้อนเข้าสู่ระบบด้วยตัวเองได้ทัน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่เยาวชนอีกทางหน่ึงในการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบัการจดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีอาศยัของตนเอง  
 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไดท้  าการจากการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
บริเวณลุ่มน ้ าปาย เม่ือน าเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นน าไปผ่านการประมาณค่าดชันี
ต่าง ๆ รูปแบบการประมาณค่าน้ีจะเน้นการใช้สีเป็นหลกัเน่ืองจากส่ือสารต่อผูใ้ช้ไดช้ดัเจน และ
สามารถใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าไดต้ามวตัถุประสงค์ของการวิจยั นอกจากน้ีวิธีการประมาณ
ค่าดชันีต่าง ๆ ยงัสามารถลดการส ารวจภาคสนามได้ เม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการส ารวจระบบ
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของดชันีคุณภาพน ้ าระหว่างฤดูกาลและแสดง
บริเวณท่ีควรเฝ้าระวงัไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการจดัการทรัพยากน ้ าสามารถใชค้วามหลากหลาย
ของแมลงน ้ า ไดอะตอมพื้นทอ้งน ้ า แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว ์เป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้ า
ของแม่น ้าปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได ้ 
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Abstract 
 

 This research involved the Water resource management in Pai Watershed, Mae hong 
Son Province.The main objective of this project was to study of the model and the pattern for 
Water resource management also emphasizing to use the participatory action research. The result 
shown that 

In the section of study in pattern and way to improve the water quality which proper for 
water consumption of the people in this area consist of raising awareness and educating the 
community, A survey of water resources for the consumer together, analysis of water quality in 
water used for consumption in the community, organizing a workshop about improving water 
quality and the community plans to improve water systems for the consumption and water supply. 
 A model for to solve these water pollution problems in Pai Watershed area which 
beginning of allowing community to realize their problems within the community. Then, to train 
in construction of the fat trapping tank, to construct the dam for irrigation purposes in the forest, 
to set up fire protection line area for protection of the soil  crumble especially on the area nearby 
the bank of the Pai Watershed and to gather the group of teenager with environmental reservation 
mind. 

The study on Geographic Information System for ecological water resources 
management in Pai watershed, Mae Hong Son Province. The operations include improving the 
efficiency of data input, storage, analysis and developing a database management system 
concerned with suitable water quality management. A geographic information system was utilized 
and integrated with the system to present water quality information in a way suitable for the 
information system users. The study included the development of a database using Microsoft 
Excel under the Windows operating system. The program also utilized Quantum GIS 1.7.0 for the 
GIS operation. The information system also identified the water quality index which is very 
important for water quality implementation. Finally, the system was evaluated ways in which the 
information system could be developed for other watersheds were also discussed. 

The Study on Bio-monitoring in Pai Watershed, Mae hong Son Province. Can be using 
aquatic organisms, benthic diatom, macroalgae, phytoplankton and aquatic insects as indicator of 
water quality in Pai Watershed.  

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




