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บทที ่1 
บทน ำ 

 
การวจิยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ี ลุ่มน ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดประสงค์

หลกั เพื่อศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการ
ไดด้ว้ยตวัเองในชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารวิจยัในรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม โดยไดท้  าการเลือก ลุ่มน ้ าปายตอนบน ในส่วนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นท่ี
ศึกษา ในส่วนของบทท่ี 1 ไดก้ล่าวถึง ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด
การวจิยั ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 น ้ าเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต มนุษยต์อ้งใช้น ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคเพื่อ
การเกษตร - อุตสาหกรรม เป็นตน้ ปกติชาวกรุงหรือผูท่ี้อาศยัอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆ มกัไม่ค่อยมี
ปัญหาเก่ียวกบัการหาน ้ าสะอาดมาใช้เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆ แต่ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่จะ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าสะอาด ระบบประปาหมู่บา้นเป็นแหล่งผลิตน ้ าสะอาดท่ีส าคญัใน
พื้นท่ี โดยแหล่งน ้าท่ีน ามาท าน ้าประปาหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นน ้าใตดิ้นหรือน ้าบาดาลจากการเพิ่มข้ึน
ของจ านวนประชากรและการเติมโตของเมือง ส่งผลให้มีการขยายตั้ งของชุมชนและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความตอ้งการใชน้ ้ ามากข้ึนรวมทั้งเกิดการระบายน ้ าเสียลงสู่แหล่ง
น ้าธรรมชาติและพื้นท่ีต่าง ๆ มากยิง่ข้ึนจะโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม แหล่งรับน ้ าทิ้งและน ้ าเสีย
เหล่าน้ีมกัเป็นแหล่งน ้ าผิวดิน ประกอบกับการไหลนองบนพื้นดิน ท าให้น ้ าผิวดินได้รับความ
สกปรกจากส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆ คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าเส่ือมโทรมลง เกิดปัญหาการขาด
แคลนน ้าสะอาด และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนจึงถือวา่น ้ าเป็นทรัพยากรอนั
ส าคญัของประเทศชาติ และเป็นปัญหาเช่ือมโยงไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 
 จากยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้ งแต่
ฉบบับท่ี 8 เป็นตน้มา ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการรักษาฐานทรัพยากรและ
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ ผ่านแนวทางการจดัการน ้ าและการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและ
พฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ดงันั้นรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจึงไดมี้นโยบายและแผนการในการด าเนินการตามโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีลุ่มน ้ าอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
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รวมทั้งตอ้งมีการบฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดเป้นแนวทางในการ
จดัการทรัพยากรน ้าในแต่ละพื้นท่ีลุ่มมน ้า 
 ลุ่มน ้ าปาย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชยัและทิวเขาแดนลาวในเขตอ าเภอปายไหลผ่าน 3 อ าเภอใน
จงัหวดัเดียว คือ อ าเภอปาย อ าเภอปางมะผา้ และอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก่อนจะไหลลงสู่
แม่น ้ าสาละวิน แต่ละช่วงมีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร กวา้ง
ประมาณ 30 เมตร และลึกประมาณ 7 เมตร ทอ้งน ้ ามีลกัษณะเป็นกรวดทราย และในฤดูแลง้น ้ าลึก
ประมาณ 1 เมตร ล าน ้ าปายจดัเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความหลากหลายทางทรัพยากร และมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัการด ารงชีวติของชุมชน 

ลุ่มน ้าปายส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น มีท่ีราบอยูน่อ้ยมากมกัจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัและท่ี
ท ากินของประชาชน ซ่ึงเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีอาศยัอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น มูเซอร์ ลีซอ จีนฮ่อ 
กะเหร่ียง ตองสู ไทยใหญ่ เป็นตน้ มีระดบัความสูงของเทือกเขาจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 
400-1,900 เมตร ซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัหลายสาย เช่น แม่น ้ าปาย ล าน ้ าหลวง ล าน ้ านอ้ย 
ล าน ้ าลาง ล าน ้ าแม่สะงา ฯลฯ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าลุ่มน ้ าปาย ประกอบดว้ย
พื้นท่ีสูงท่ีมีลกัษณะภูเขาเด่นชดั 3 ลกัษณะ คือ ภูเขาหินอคันีเป็นเทือกเขายาวแนวเหนือใต ้บริเวณ
ตะวนัตกของเขตฯ เป็นภูเขาหินปูนบริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศเหนือ จดพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าสันปันแดน และภูเขาหินทรายบริเวณดา้นทิศตะวนัตก และทิศใตข้องเขตฯ 

ลุ่มน ้ าปายเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการการต่อตั้ งชุมชนใกล้ ๆ กับแม่น ้ าท่ีไหลผ่านหมู่บ้าน 
ประกอบกบั แม่น ้ าปายมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทั้งภูเขา หุบและท่ีราบ จึงจดัวา่เป็นแหล่งตน้น ้ าท่ี
ส าคญั ในส่วนของลกัษณะการใชท้รัพยากรน ้าของพื้นท่ีลุ่มน ้าปายสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ 
 1. ใชใ้นการเกษตรกรรมพื้นท่ีลุ่มน ้ าปาย มี ในการท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายนั้นใน
อดีตพื้นท่ีสูงจะท าการปลูกไร่ฝ่ิน แต่ในปัจจุบนัไดใ้ชใ้นการปลูกพืชผกั ผลไม ้เช่น ล้ินจ่ี สตรอเบอร่ี 
กระหล ่าปี กระเทียม เป็นตน้ 
 2. ใช้ในการอุปโภคบริโภคซ่ึงจากการตั้งท่ีอยู่อาศยั ในพื้นท่ีของลุ่มน ้ าปายจะมีการตั้ง
ชุมชนอยูใ่กลก้บัแหล่งน ้าเพราะสะดวกในการน าน ้าจากแหล่งน ้ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภค 
 3. ใช้ในการท่องเท่ียว เน่ืองจากพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายมีลักษณะสัณฐานทางธรณีวิทยาท่ี
หลากหลาย กล่าว คือ มีทั้งภูเขา และมีแม่น ้าไหลผา่นตลอดจนมีน ้าตกต่างๆ นบัเป็นสถานท่ีประกอบการ
กิจการท่องเท่ียว จึงท าใหเ้กิดกิจการต่างๆ มากมาย เช่น หอ้งพกัและรีสอร์ท โรงแรม เป็นตน้  

จากขอ้มูลการใชท้รัพยากรน ้ าในลุ่มน ้ าปาย สรุปไดว้า่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นลุ่มน ้ าปายมี
กิจกรรมต่างๆ มากมายทั้ง การเกษตรกรรม การท่องเท่ียว หรือการประกอบธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่
แลว้จะเป็นการด าเนินกิจกรรมในตอนบนของพื้นท่ีแม่น ้าปาย ซ่ึงประกอบกบัการอพยพยา้ยถ่ินฐาน
เขา้อยู่อาศยัและการประกอบอาชีพ ธุรกิจเป็นจ านวนมาก ท าให้มีจ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน 
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รวมทั้งมีการลุกล ้ าป่าไมต้น้ก าเนิดของแม่น ้ าท าให้ปริมาณน ้ าน้อยลง แต่ในทางตรงกนัขา้มการ
ประกอบธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น รีสอร์ท ร้านอาหาร เร่ิมเพิ่มมากข้ึน พร้อมกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั จึงท าให้การอนุรักษ์พื้นท่ีตน้น ้ า และการดูแลรักษาทรัพยากรน ้ าทั้งทางด้าน
คุณภาพและปริมาณของน ้ าให้เพียงพอเป็นไปไดย้ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีจ านวนของ ร้านอาหาร หรือ
กิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีลุ่มน ้าปายมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  
 ซ่ึงจากขอ้มูลปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้คณะนกัวิจยัพยายามท่ีจะท าการวิจยัและหา
องคค์วามรู้ เพื่อน าเอาผลการศึกษาวจิยัท่ีได ้มาสร้างเป็นรูปแบบในการจดัการทรัพยากรน ้ าในลุ่มน ้ า
ปาย จงัหวดัแม่อ่องสอน โดยใช้การวิจยัแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบติัการในพื้นท่ีโดยจะเป็นศึกษา
ขอ้มูลและน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดม้าพฒันาต่อยอด และสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ในระดับต่างๆ การดูแลและ
ป้องกนัสุขภาพจากสภาวะ เพื่อให้พื้นท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ ลดเกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพและ
ท าใหชุ้มชนมีความสุข คณะผูท้  าการวิจยัจึงมีแนวทางท่ีจะศึกษาสภาพน ้ าในทอ้งถ่ินนั้น นอกจากน้ี
โครงการวจิยัน้ียงัสามารถน าไปหลอมรวมกบัการพฒันาชุมชน เช่น การเรียนการสอนของโรงเรียน
ระดบัต่างๆ รวมถึงระดบัอุดมศึกษา การจดัการทรัพยากรน ้ าในชุมชน การน าไปใชใ้นการก าหนด
แผนงานและโครงการของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการดูแลและจดัการทรัพยากรน ้ า เช่น องคก์าร
บริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขยายผลและต่อยอดต่อไป และสร้างองคค์วามรู้
พื้นฐานในการริเร่ิมอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัการสูญเสียทรัพยากรน ้าท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการไดด้ว้ย
ตวัเองในชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 
กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจัิย 
 โครงการวิจยัน้ีใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ สร้างรูปแบบในการป้องกนัและเฝ้าระวงั รวมทั้งแกไ้ขปัญหาทรัพยากรน ้ าร่วมกนั ซ่ึงถา้ไม่
ท าแลว้ก็จะเกิดปัญหาซ ้ าซากยากต่อการแกไ้ข การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงในการหาแนวทางและแนวร่วม
ในการมาร่วมรับผดิชอบปัญหา และการป้องกนัปัญหาร่วมกนัอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการมี
ส่วนร่วมเขา้มาใชแ้กปั้ญหาทรัพยากรน ้าท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ซ่ึงจะตอ้งมีการพฒันาเป็นกลุ่มติดตาม และเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าของชุมชนรวมทั้งสามารถถ่ายทอด
องคค์วามรู้ใหก้บัรุ่นต่อ ๆ ไปไดจ้นน าไปสู่ความย ัง่ยืนของการจดัการทรัพยากรน ้ าในชุมชนไดโ้ดย
มีกรอบแนวคิดดงัภาพท่ี 1.1 
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กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ำ้ 
ในชุมชน 

กจิกรรมกำรส ำรวจ/วจิยั สร้ำงแบบแผนกำร
จดักำรทรัพยำกรน ำ้ในชุมชน 

- เวทีชุมชนแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 

- ส ารวจและหาขอ้มูล 

- วางแผนการวจิยั 

- ลงมือปฏิบติัการ 

- สร้างทีมงานและเครือข่าย 

- สรุปแนวคิดและทฤษฏีท่ีได ้

- สร้างผลงานจากองคค์วามรู้ท่ีได ้

- - มีน ำ้ทีม่ีคุณภำพดีและปริมำณทีพ่อเพยีง ในกำรใช้ประโยชน์ในชีวติประจ ำวันอย่ำงยัง่ยนื 
- คุณภำพชีวติทีด่ีขึน้ ชุมชนเข้มแข็ง มีควำมสุข 
- คุณภำพส่ิงแวดล้อมทีด่ีขึน้ 
- ต้นแบบในกำรเผยแพร่สู่ชุมชนอืน่ 
- แนวทำงกำรพฒันำแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภูมปัิญญำท้องถิ่น 

ระบบสำรสนเทศ ทรัพยำกรในพืน้ทีค่วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ทฤษฏีเศรษฐกจิพอเพยีง 

ปัจจัยขับเคลือ่น 
- ความร่วมมือของชุมชน 

- ความตอ้งการของชุมชน    
- ความร่วมมือระหวา่งชุมชน
และนกัวชิาการ 

 
 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนุน 
-- การพฒันาตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

- ทุนเดิม/วตัถุดิบในชุมชน 

- ความรู้หลกัวชิาการ 

- ประสบการณ์ของ 
นกัวชิาการ/ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 
 

ถ่ำยทอดสู่ชุมชนอืน่ องค์ควำมรู้เพือ่พฒันำประเทศ ถ่ำยทอดสู่นำนำชำติ
ประเทศ 

 

สถำนกำรณ์คุณภำพและปริมำณน ำ้ 

ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงนิเวศและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

แนวทำงกำรพฒันำและกำรปรับปรุง
คุณภำพน ำ้ก่อนบริโภค 

ปัญหำและสถำนกำรณ์น ำ้เสียในพืน้ที่
ปริมาณน ้ า 

ภำพที ่1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั
ปัญหาและสถานการณ์น ้าเสียในพื้นท่ี
ปริมาณน ้ า 
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ขอบเขตของกำรวจัิย  
 การวิจัยเร่ือง การจัดการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อให้
งานวจิยัมีเป้าหมายและกรอบของการท าวิจยัท่ีชดัเจน คณะผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้
ซ่ึงจะประกอบดว้ย ขอบเขตทางดา้นประชากร ขอบเขตทางดา้นเวลา และขอบเขตทางพื้นท่ี ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน ไดแ้ก่ ต าบลเวียงใต ้ต าบล
แม่นาเติง ต าบลแม่ฮ้ี ต  าบลทุ่งยาว ต าบลเวยีงเหนือ และเทศบาลปาย อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2. ขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัทั้งส้ินเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 3. ขอบเขตทางด้านพื้นท่ี พื้นท่ีท าการศึกษา คือ พื้นท่ีลุ่มน ้ าลุ่มน ้ าปายตอนบน ในส่วนของ
ต าบลเวียงใต ้ต าบลแม่นาเติง ต าบลแม่ฮ้ี ต  าบลทุ่งยาว ต าบลเวียงเหนือ และเทศบาลปาย อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดงัภาพท่ี 1.2 และภาพท่ี 1.3  
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พืน้ทีศึ่กษำ 

ภำพที ่1.2 แสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีศึกษา 
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ภำพที ่1.3 แสดงพื้นท่ีลุ่มน ้าปายตอนบน อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย  
1. สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างนกัวิจยัในมหาวิทยาลยัและนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ชุมชน 

เยาวชน รวมถึงปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจใน หนา้ท่ีการติดตามดูแลทรัพยากรในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ
ความหลากหลาย ทรัพยากรน ้า และสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน รวมถึงสุขอนามยัของชุมชน 

2. ให้การศึกษาแก่เยาวชน ครู นกัเรียนและผูน้ าชุมชน เขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายในดา้นอนุรักษ์
และติดตามตรวจสอบทรัพยากร การแกไ้ขและป้องกนัปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชน้ ้ า สาเหตุ
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อทรัพยากรน ้าในพื้นท่ี 

3. ชุมชนสามารถประเมินสถานภาพแหล่งน ้าและประเมินคุณภาพน ้าจากลกัษณะทรัพยากร
ชีวภาพและลกัษณะทางกายภาพและเคมีของแหล่งน ้า 

4. ชุมชนมีองคค์วามรู้ในการจดัการการ การป้องกนัและบ าบดัน ้ าเสียเพื่อรักษาสภาพแหล่ง
น ้าอยา่งถูกตอ้ง 

5. ไดเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพน ้ าอย่างง่ายก่อนการอุปโภคและบริโภค เพื่อ
ป้องกนัโรคท่ีเกิดข้ึนจากการใชน้ ้า 

6. การสร้างจิตส านึกในการดูแลและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าปาย  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ หมายถึง การส ารวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ า การสร้างความ
ตระหนกัถึงปัญหาทรัพยากรน ้า ความรู้ความเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน ้ า จนน าไปสู่
รูปแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย จงัหวดัแม่อ่องสอน  
 
 
 
 
 




