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บทที ่2  

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

 การวิจยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดประสงค ์
เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีสามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีได้
ใช้การวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ท าการเลือก ลุ่มน ้ าปาย 
 ในส่วนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นท่ีศึกษา ในส่วนของบทท่ี 2 เป็นการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบด้วย แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก แนวคิด
เก่ียวกบัทรัพยากรน ้า และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
แนวคิดการมีส่วนร่วม  
 การพฒันาด้านต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ผลการพฒันาก็เกิดปัญหาอุปสรรค
มากมายซ่ึงท าให้ประชาชนไม่สามารถได้รับผลประโยชน์ และได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงหลายฝ่ายไดต้ระหนกั และไดพ้ยายามเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
การพฒันาโดยใชแ้นวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) และพยายามท่ีจะ
น าแนวคิดไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั ไม่วา่จะเป็นการพฒันาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรม การศึกษา ตลอดถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพราะการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น เป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองโดยตนเอง ท าให้ประชาชนรู้จกัวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ของตนเองพร้อมทั้งการยอมรับและ
เคารพซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ซ่ึงในเน้ือหาส่วนน้ีจะประกอบดว้ย ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม และขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ความหมายของการมีส่วนร่วม  
  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการพฒันา ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการ
ไดแ้ก่ การวิจยั (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตดัสินใจ การด าเนินงานการบริหารจดัการ 
การติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการจดัสรร ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของประชาชน ในส่วนของ 
ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนในการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบริหารและทางการเมืองเพื่อก าหนดความตอ้งการในชุมชน
ของตน ซ่ึงโดยทัว่ไปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาควรมีเน้ือหาท่ีประกอบดว้ย  
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1) การเนน้คุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน  
2) การใชเ้ทคโนโลย ีและทรัพยากรท่ีจะหามาไดใ้นทอ้งถ่ิน  
3) การฝึกอบรม ท่ีเนน้ใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการพฒันาดว้ยตนเองได ้ 
4) การแกไ้ขปัญหาความตอ้งการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน  
5) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามแบบประเพณีดั้งเดิม  
6) การใชว้ฒันธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา  

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การมีส่วน
ร่วม คือ กระบวนการของการพฒันา หรือการแก้ปัญหา โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหาการวางแผน การ
ตดัสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน  
 2. ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วม ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยมีนกัพฒันา หรือนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริม
และสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน การร่วมกนัรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั อคิน รพีพฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการพฒันา ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 
  1) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา 
  2) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
  3) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหา 
  4) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา 
  5) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพฒันา 

จากการทบทวนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม พบวา่ ในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันา จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดสินใจท่ีจะก าหนด
ปัญหา และความต้องการด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปมีดงัต่อไปน้ี 
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  1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนั
เรียนรู้สภาพของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และร่วมกนัคน้หา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เพื่อการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วธีิการ แนวทางการด าเนินงาน และทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้
  3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน 
เงินทุน หรือการเขา้ร่วมการบริหารงาน การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
  4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์ทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจ โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสังคม 
  5) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จะต้องประกอบด้วยขั้ นตอนต่างๆ เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์และครบ
กระบวนการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา, มีส่วนร่วมในการ
วางแผน, มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน, และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และร่วมในการตดัสินใจ
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีนบัว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลในชุมชนยงัไม่
สามารถเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัของเขาเองแลว้  การจดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ก็ไม่อาจจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนั้นได ้ เพราะบุคคลในชุมชนนั้นจะขาด
ความเขา้ใจและมองไม่เห็นความส าคญัของกิจกรรมนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ห้ความรู้จะตอ้งยอมรับคือ
บุคคลในชุมชน ซ่ึงเป็นผูอ้ยูก่บัปัญหาจะเป็นผูท่ี้รู้จกัปัญหาของตนเองดีท่ีสุด เม่ือมีบุคคลซ่ึงมาช่วย
วเิคราะห์ช้ีน า เขาจึงมองเป็นสาเหตุของปัญหาของตนไดเ้ด่นชดัข้ึน ดงันั้นบุคคลในชุมชนจึงตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตวัเอง รวมทั้งการตดัสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทางแกปั้ญหานั้นๆ ต่อไป 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรม เม่ือบุคคลในชุมชนไดเ้รียนรู้
ปัญหาของตนเองแลว้ ขั้นตอนต่อไปของการมีส่วนร่วมคือ จะตอ้งใชบุ้คคลไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ
การวางแผนและด าเนินกิจกรรม การแสวงหาแหล่งทรัพยากรหรือความช่วยเหลือเพื่อท่ีจะน ามา
สนบัสนุนกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้และวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ผูใ้ห้ความรู้ซึ่่งอยูใ่น
ฐานะท่ีมีประสบการณ์มากกวา่จะตอ้งเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าจนกระทัง่บุคคลสามารถตดัสินใจได้
วา่จะเลือกใชว้ธีิใดในการแกปั้ญหาท่ีตนเองและชุมชนก าลงัเผชิญอยู ่
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 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัจะสร้างความรู้สึก
ร่วมเป็นเจา้ของให้เกิดข้ึนกบับุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
จะท าให้บุคคลและชุมชนไดเ้รียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเม่ือเห็นประโยชน์ สามารถ
ด าเนินกิจกรรมนั้นดว้ยตนเองพร้อมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การประเมินผลดว้ยตนเองจะท าให้
บุคคลและชุมชนมีความตระหนกัวา่ กิจกรรมท่ีตนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการมาทั้งหมด
นั้นดีหรือไม่ดีเพียงไร และควรจะพิจารณาวา่จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร ท าให้บุคคลไดเ้รียนรู้ และ
เห็นประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถึงการด าเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัใน
โอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวม้ากข้ึน 
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดข้ึนเม่ือพวกเขา้เรียนรู้ถึงประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บการเขา้
มามีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรือการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ ดว้ย โดยท่ี นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) ท่ีไดอ้ธิบายถึง การท าอยา่งไรจึงจะ
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ตอ้งถือว่า ชาวบา้นคือตวัหลกั (Main Actor) ในการแกปั้ญหาของเขาเององค์กร
ภายนอกเป็นเพียงตวักระตุน้ใหเ้ท่านั้น 
 2) ให้ชาวบา้นเป็นผูท้บทวนหรือประเมินกิจกรรมท่ีผา่นมาในชุมชนวา่เป็นอยา่งไรกบั
ชุมชนท่ีตนอาศยั ซ่ึงท าใหช้าวบา้นเขา้ร่วมมากข้ึนหรือลม้เหลว 
 3) องคก์รพฒันาจะตอ้งปรับทศันะของตนไปรับกบัทศันะของชาวบา้นเพื่อสามารถจะ
รับกระแสความคิดของชาวบา้นได ้เพื่อท างานไดอ้ยา่งสอดรับกบัชาวบา้น 
 4) กิจกรรมพฒันาจะตอ้งเร่ิมจากพื้นฐานของชุมชน เพื่อจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนในการพฒันา 
 5) หน่วยงานภายนอกจะตอ้งมีความชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมวา่ในท่ีสุด
แลว้ภาพรวมท่ีตอ้งการคืออะไร เพื่อจะไดไ้ม่เกิดการพฒันาผดิเป้าหมาย 
 ส่วนประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ (2530) ไดส้รุปการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพฒันาการศึกษาเพื่อชุมชนว่า การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งด าเนินการ
โดยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี  
 1) การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัรูปของการท างานร่วมกันมีระบบ
ระเบียบของการท างานร่วมกนั และขณะเดียวกนัใหโ้อกาสแก่สมาชิกในการแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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 2) ใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจปัญหาจากส่ิงต่างๆ ท่ีใกลต้วัไปไกลตวัจากส่ิงท่ีง่าย
ไปสู่ยาก และสลบัซบัซ้อน ทั้งน้ีเพื่อท าให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานอยา่งแทจ้ริง 
หรือเป็นการเขา้ร่วมอยา่งมีจิตส านึก 
 3) กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ สร้างเวทีเพื่อรองรับการท างาน โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา น ามาสู่การปรับปรุง
ใหก้บัทอ้งถ่ิน 
 กล่าวโดยสรุป การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพฒันา
จะตอ้งมีปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวย หรือมีส่วนผลกัดนัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันา
ชุมชนซ่ึงจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านนักพฒันา ด้านประชาชน และด้านการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) ดา้นนกัพฒันา โดยนกัพฒันาตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาและกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจเร่ิมกิจกรรมของตนเอง 
 3) การไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกในดา้นต่างๆ เช่น เทคนิควิทยาการขอ้มูล
ข่าวสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 
แนวคิดการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยัท่ีน าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกนั
คือการปฏิบติัการ (Action) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมท่ีโครงการวิจยัจะตอ้งด าเนินการ และค าวา่ การมี
ส่วนร่วม (Participation) อนัเป็นการมีส่วนเก่ียวขอ้งของทุกฝ่ายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวิจยัในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการ
ด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการท่ีให้ผูถู้กวิจยัหรือชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นบัตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลจากการท าวิจยัทุกขั้นตอน ชาวบา้นเป็นผูร่้วมก าหนดปัญหา
ของชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการวิจยัจึงด าเนินไปในลกัษณะของการ
แลกเปล่ียนความเห็นระหว่างชาวบา้นกบัผูว้ิจยัเพื่อให้ได้ขอ้สรุปเป็นขั้นๆ ซ่ึงชาวบา้นจะค่อยๆ 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และดว้ยวิธีการวิจยัเช่นน้ีขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความชดัเจน สะทอ้นความตอ้งการและ
แบบแผนในการด าเนินชีวิตของเขา การวิจยัแบบน้ีจึงเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้ชาวบ้าน หรือ
ตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กบัตนเอง และชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หา
ขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาท่ีก าลังประสบอยู่ โดยการร่วมกัน
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วางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการประกอบกบัการใช้ภูมิปัญญา
และทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะส่งผลดงัท่ีไดก้ล่าวไปแล้ว ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของ
ผลงานวจิยั และกระบวนการวจิยัในตวัของมนัเองอีกดว้ยและอีกทางหน่ึงการวิจยัยงัเป็นส่วนส าคญั
ในการสร้างองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยั ซ่ึงสามารถเป็นตวัน าของการ
พฒันาลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ล และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวจิยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูว้ิจยัภายนอกเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพื่อให้เห็นภาพแห่งคุณลกัษณะส าคญั
ของการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเด่นชดัโดยเน้ือหาในส่วนของแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการส าคัญของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลักการนั้น การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจยัท่ี
ประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสังคม (Social Investigation) การให้การศึกษา (Education) 
และการกระท าหรือการปฏิบติัการ (Action) เพื่อท่ีจะให้กลุ่มผูถู้กกดข่ีหรือดว้ยโอกาสในสังคมไดมี้
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้และท าความเขา้ใจกับสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่รวมทั้งเปิดพื้นท่ีให้
เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสร้างความรู้ให้กบัสังคมไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีหลกัการส าคญัท่ีให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซ่ึงแตกต่างไปจากของนักวิชาการ โดย
ประกอบดว้ย 
 1) ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ดว้ยการส่งเสริมยกระดบั
นักศึกษาและพฒันาความเช่ือมัน่ให้เกิดการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง 
ซ่ึงเป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ 
 2) ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามท่ีตรงกบัประเด็น
ปัญหา 
 4) การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถมอง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 โดยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
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 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนไม่ใช่
รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให ้
 2) เพื่อให้ไดข้อ้มูลความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมีความพอดีกบั
บริบทของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
 3) เพื่อให้มีการขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการของผูมี้ความ
รับผดิชอบร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั 
 2. เป้าหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น พนัธ์ุทิพย ์รามสูต 
(2540) และอรุณรุ่ง บุณธนนัตพงศ์ (2549) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มมากข้ึน สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเช่ือมัน่ในทางท่ีจะให้ความร่วมมือกนัหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชน 
 2) ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ผูด้อ้ยโอกาสมีโอกาสมากข้ึนการจดัสรรทรัพยากร 
ต่างๆ มีการกระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต่อคนในชุมชน  
 3) มีวิจยัและพฒันาไดเ้รียนรู้จากชุมชน ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบัชุมชน อนั
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัวจิยัและพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 4) ผลงานวิจยัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที เน่ืองจากได้ลงมือท ากิจกรรมโดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการผนึกก าลงั
ร่วมกนั โดยท่ีประชาชนเป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของผลงานท่ีโครงการท่ีด าเนินการอยู ่
 3. กจิกรรมของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดว้า่กิจกรรมจะมีอยู ่2 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู ้
ประสานงาน หรือผูอ้  านวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนกัวิจยัตามโครงการ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายของผูว้ิจยัแต่ละคนโดยจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัของนักวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่แก่สังคมได ้
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 2) กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
หรือเรียกวา่ กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยท่ีปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวิจัยท าหน้าท่ี เป็นผู ้
ประสานงาน หรือเป็นผูอ้  านวยการวจิยั ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการเป็นผูช่้วยเหลือในกระบวนการวิจยั
ตั้งแต่แรกเร่ิม และค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง และหวงัวา่เม่ือด าเนินการวิจยัไปจนส้ินสุดโครงการ
แล้ว ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกนั และสร้างพลงัท่ีพอเพียงกระทัง่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4. ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  เน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นไดมี้ผูใ้ห้
มุมมองในเร่ืองน้ีไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปถึง
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดมี้อยู ่3 ระยะ คือระยะเตรียมการวิจยั, 
ระยะด าเนินการวจิยั และระยะติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของการวิจยั
แบบน้ี โดยการด าเนินงานขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งเน้นส าคญัท่ีจะให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจยั 
ผูน้  าชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจา้หน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งในขั้นเตรียมการน้ี 
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1) การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบติัตวัของนักวิจยัท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนนักวิจยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยให้นักวิจยัสามารถท าความ
เขา้ใจโลกทศัน์ของชาวบา้นไดดี้มากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้ิจยัจะลงพื้นท่ีเพื่อไปพบกบับุคคลต่างๆ 
ในชุมชนท่ีมีส่วนส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวิจยั หรือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
การวจิยั 

 1.2) การส ารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอน
ของการศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชนรวมถึง
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง ซ่ึงโดยมากแล้ว 
ผูว้ิจยัจะใช้แบบสังเกต สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
หลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองคก์รพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3) คดัเลือกชุมชน (Selecting Community) ไดเ้สนอความเห็นไวว้า่โดยทัว่ไปแลว้ 
การคัดเ ลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนท่ีด้อยโอกาสในการพัฒนา (Disadvantage 
Community) เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวติและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพฒันา
กบัชุมชนอ่ืน และงานวิจยัจ  านวนมากคดัเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
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ชุมชนและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชนตน้แบบของการท าวิจยัและ
การพฒันาใหก้บัชุมชนอ่ืนดว้ย 

  1.4) การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) ขอ้มูลชุมชนนบัเป็นส่ิงส าคญัและ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ 

  1.5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ในขั้นตอนน้ีถูกก าหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวิจยั โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการวิจยัซ่ึงเป็น
ระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัแลว้ มกัจะมีการเตรียมคน 3 กลุ่ม คือ เตรียมคนในชุมชน คณะนกัวิจยัมกัจะลงพื้นท่ีเพื่อจดั
ประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและการ
ด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เตรียมนกัพฒันา ดว้ยการประชุมร่วมกบั
นกัพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุ่มน้ีหมายถึง ผูน้ าชุมชน พฒันากรอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ
ประจ าต าบลและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรพฒันา
ภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกนั และเตรียมนักวิจยั ด้วยการประชุมปรึกษากนัเพื่อให้เกิด
ความรู้และความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการท างานวิจยั ในขั้นน้ีปัญหาของ
การวิจยัมกัเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่ือสารการท าวิจยัใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของคณะนกัวิจยั ดงันั้นการด าเนิน
กระบวนการวิจยัจึงตอ้งเป็นไปอย่างกระชับ การจดัเวทีท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและสะทอ้นความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีบรรยากาศสบายๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบจะช่วยให้คณะผูว้ิจยั
ไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากข้ึน  
 2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 
 2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 
ในชั้นน้ี เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากบัชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) โดยเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั โดยวิธีการจะใช้การอภิปราย
ถกปัญหา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร 
(Resource Assessment) ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
 2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) ในกระบวนการน้ีชาวบา้นและนกัวิจยัจะตอ้งพิจารณาร่วมกนัว่า
วิธีการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ี หรือมีความเป็นไปได ้โดยชาวบา้นควรมีบทบาทหลกั
เขา้มีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ข้ึน และก าหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจดัการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมท่ีจะต้อง
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ด าเนินการ ดงันั้น ผูว้ิจยัควรจะตอ้งใช้วิธีการกระตุน้ให้ชาวบา้นมีบทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหา
การก าหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.4) การปฏิบติัตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั โดย
ค าถามท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งใช้ถามกนัในกลุ่มหรือในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชั้นน้ีคือใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในกระบวนการวิจยั ความไม่สนใจเขา้มีส่วนร่วมของชาวบา้นจ านวนไม่น้อยและ
ชาวบา้นมกัมองเห็นการวจิยั เป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความรู้เช่ียวชาญ 
 3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) เป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการการวดัผลส าเร็จของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูว้ิจยัจะร่วมกบัชาวบา้นท่ี
เป็นผูร่้วมงานวิจยั ท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นผลของการวิจยั จากนั้นจะมีการจดัท ารายงานการ
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวิจยัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะผูว้ิจยั
กบัชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบา้นน าผลของการวิจยัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ชุมชนต่อไป 
 ในขั้นตอนน้ียงัคงต้องอาศยัการมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการสร้าง
ช่องทางการตรวจสอบงานวิจยัและการมีเคร่ืองมือประเมินผลการวิจยัว่าประสบความส าเร็จมาก
นอ้ยเพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าให้ทุกฝ่ายคาดหมายไดว้า่ ผลลพัธ์ของการวิจยัจะ
ปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรือสามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด 
และเขา้ร่วมกระบวนการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและบงัเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนกัวิจยั วตัถุประสงคข์องนกัวิจยัและนกัพฒันา 
ควบคู่ไปกบัความตอ้งการความรู้ และประสบการณ์ของผูถู้กวิจยั ดงันั้นการด าเนินการและผลของ
การวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงในการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมกัจะประกอบไป
ดว้ยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.2 ซ่ึงจะประกอบดว้ย ชาวบา้นหรือบุคคล
เป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรือชุมชนท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงถือวา่คนในชุมชน
หรือกลุ่มนั้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัตนเองดีท่ีสุด นกัวิจยัซ่ึงจะเป็นผูแ้ทนของนกัวิชาการท่ี
มีความสนใจในการวิจยัและพฒันา ซ่ึงเป็นคนนอก  นักวิจยัน้ี เป็นฝ่ายผูรู้้และเช่ียวชาญเร่ือง
แนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัและนกัพฒันาซ่ึงจะเป็นกลุ่มผูมี้ความรู้และมีเป้าหมาย
เพื่อการพฒันา ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงบางคร้ังในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นกัวจิยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได ้
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 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นวา่ วงกลมแต่ละวง คือ วิธีการมองปัญหาของคนแต่
ละกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงวิธีการมองน้ีย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคิดท่ีแต่ละ
บุคคลยึดถือ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแลว้ บุคคลทั้งสามกลุ่ม ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัวจิยั ชาวบา้นหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนกัพฒันาจะมีความเขา้ใจถึงปัญหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จในการพฒันา และเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏิบติังานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  

 
แนวคิดเกีย่วกบัความตระหนัก 
 ความตระหนักหรือการรับ เป็นพฤติกรรมขั้นแรกของจิตลกัษณะซ่ึงมีพฤติกรรมเกือบ
เหมือนดา้นสติปัญญาก็ตาม แต่ก็ไม่เหมือนขั้นความรู้ท่ีเป็นความสามารถขั้นต ่าสุด เพราะเราไม่
สนใจในเร่ืองเก่ียวกบัความจ า ความละลึกไดแ้ละขอ้เท็จจริง แต่จะสนใจเพียงเฉพาะการมีจิตส านึก

 
ชาวบา้น 

 
นกัวจิยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาก่อนท าวจิยั 
                          เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 

 

ก่อนท า PAR 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยั 
                 เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 

หลงัท ำ PAR 

 

นกัวจิยั 

 

 

       นกัพฒันา 

 

 

ชาวบา้น 
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หรือจิตปฏิพทัธ์นั้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ สถานการณ์วตัถุปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ในท านองเดียวกนักบั
ความรู้ คือ ความตระหนกัไม่จ  าเป็นตอ้งมีความตั้งใจเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยบุคคลมีความตระหนกัอยา่ง
ง่ายๆ โดยไม่จ  าเป็นต้องมีการแยกแยะส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยเฉพาะอีกนัยหน่ึง คือ ไม่ต้องยอมรับ
ลกัษณะดา้นวตัถุส่ิงของนั้นๆ แมว้า่ปกติลกัษณะดงักล่าว จะมีความหมายหรือมีผลก็ตาม 
 จากการศึกษาความหมาย ของค าวา่ความตระหนกัท่ีนกัวชิาการไดไ้ว ้พบวา่ ความตระหนกั
เป็นความส านึก สภาพความรู้สึก ความเช่ือ ความคิดเห็น การเห็นคุณค่า ความสนใจและความโนม้
เอียง เป็นความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ท่ีไดป้ระสบในส่ิงแวดล้อมท่ีเขาอยู่ ดงันั้น ความ
ตระหนกัจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรับรู้และเรียนรู้จากส่ิงเร้าและประสบการณ์เดิมใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลอยู่ และน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรู้และความตระหนกัของ
มนุษยท่ี์จะเลือกปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไปตามล าดบั การเรียนรู้และความตะหนกัน าไปสู่ความ
พร้อม ท่ีจะแสดงการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมต่อไป ทั้ งน้ีสามารถประมวลขั้นตอนของ
กระบวนการเกิดความตระหนกัได ้ดงัภาพท่ี 2.3  
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 จากภาพท่ี ความตระหนกัเป็นผลของกระบวนการทางปัญญา กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการ
กระตุน้จากส่ิงเร้า หรือการสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้เกิดการรับรู้ข้ึนแลว้จะน าไปสู่การเกิดความเขา้ใจใน
ส่ิงเร้านั้น และน าไปสู่การเรียนรู้เป็นขั้นตอนต่อไป และเม่ือบุคคลเกิดมีความรู้ในส่ิงนั้นแลว้ก็จะมี
ผลน าไปสู่ความตระหนกัในท่ีสุด ซ่ึงทั้งความรู้และความตระหนกัจะน าสู่การกระท าหรือพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ ต่อไป 
 การวดัความตระหนกั ความตระหนกัเป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีไวต่อปรากฏการณ์ 
หรือส่ิงเร้าบางอยา่งซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ ดงัท่ี บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) ไดก้ล่าวว่า
การวดัและประเมินผลความตระหนกัจะตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ทคนิคเฉพาะซ่ึงอาจท าโดยวธีิการดงัน้ี  
  1) สัมภาษณ์ใช้แบบสอบถาม (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง
ค าถามท่ีแน่นอน ค าถามมีการตั้งไวก่้อน มีค าตอบให้เลือก จดัเรียงล าดบัก่อนหลงัอยา่งดี หรือแบบ
ไม่มีโครงสร้างค าถาม เป็นการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดหวัขอ้ใหญ่ๆ ผูต้อบมีอิสระในการตอบ 

การรบัรู ้ ความคดิรวบยอด 

พฤตกิรรม 

การสมัผสั การเรยีนรู/้ความรู ้

ความตระหนกั 

ภาพท่ี 2.3 แสดงขัน้ตอนการเกดิความตระหนกัซึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรม 
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  2) แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งการเปิดและปิด หรือผสมกนัทั้งสองอยา่ง 
  3) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือวดัชนิดท่ีตรวจสอบว่า เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ มี ไม่มี ส่ิงท่ีก าหนดตามรายการอาจอยูใ่นรูปของการท าเคร่ืองหมายตอบ หรือ 
เลือกวา่ ใช่ ไม่ใช่ ก็ได ้
  4) มาตราวดัอนัดบัคุณภาพ (Rating Scale) เคร่ืองมือชนิดน้ีเหมาะส าหรับวดั
อารมณ์และความรู้สึกท่ีตอ้งการทราบความเขม้ขน้ (Intensity) วา่มีมากนอ้ยเพียงใดในเร่ืองนั้น 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดน้ าแนวคิดความตระหนกัมาเป็นกรอบในการอธิบายซ่ึงสรุป
ได้ว่า ความตระหนักเร่ืองของมูลฝอย หมายถึง ลกัษณะนิสัยบุคคลท่ีเป็นพฤติกรรมแสดงออก
ทางด้านการตดัสินใจท่ีจะจดัการกบัมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นว่ามีความรับรู้ ความ
ส านึก สภาพความรู้สึก ความเช่ือ ความคิดเห็น การตอบสนองและการเห็นคุณค่า ความสนใจและ
ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากประสบการณ์เดิมท่ีมีทั้งผลดีและผลเสีย ก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีจะเลือก
ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการลดปริมาณมูลฝอยอยา่งชาญฉลาด โดยการน า
มูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่อาจเป็นอีกทางออกหน่ึงในการลดผลกระทบจากปัญหามูลฝอยมีมากเกิน 
และเป็นเหตุผลเพื่อเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 
แนวความคิดเกีย่วกบัทรัพยากรน า้  
 โลกของเราประกอบข้ึนด้วยพื้นดินและพื้นน ้ า โดยส่วนท่ีเป็นฝืนน ้ านั้น มีอยู่ประมาณ 
3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) น ้ ามีความส าคญัอยา่งยิ่งกบัชีวิตของพืชและสัตวบ์น
โลกรวมทั้งมนุษยเ์ราดว้ย น ้ าเป็นทรัพยากรท่ีสามารถเกิดหมุนเวียนไดเ้ร่ือยๆ ไม่มีวนัหมดส้ิน เม่ือ
แสงแดดส่องมาบนพื้นโลก น ้ าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน ้ าลอยข้ึนสู่เบ้ืองบน
เน่ืองจากไอน ้ ามีความเบากว่าอากาศ เม่ือไอน ้ าลอยสู่เบ้ืองบนแลว้ จะไดรั้บความเยน็และกลัน่ตวั
กลายเป็นละอองน ้าเล็กๆ ลอยจบัตวักนัเป็นกลุ่มเมฆ เม่ือจบัตวักนัมากข้ึนและกระทบความเยน็ก็จะ
กลัน่ตวักลายเป็นหยดน ้ าตกลงสู่พื้นโลก น ้ าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน ้ าอีกเม่ือไดรั้บความ
ร้อนจากดวงอาทิตย ์ไอน ้ าจะรวมตวักนัเป็นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ ากระบวนการเช่นน้ี เกิดข้ึน
เป็นวฏัจกัรหมุนเวียนต่อเน่ืองกันตลอดเวลา เรียกว่า วฏัจกัรน ้ าท าให้มีน ้ าเกิดข้ึนบนผิวโลกอยู่
สม ่าเสมอ  
 1. ประเภทของแหล่งน า้ 
  น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของมนุษย์นั้น
อาจจะเป็นทั้งน ้าจืดจากแหล่งต่างๆ และน ้าทะเล สามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งัต่อน้ี 
  1) แหล่งน ้ าผิวดิน ไดแ้ก่ น ้ าจากแม่น ้ าต่างๆ ล าน ้ าธรรมชาติต่างๆ ห้วยหนองน ้ า คลอง 
บึง ตลอดจน อ่างเก็บน ้ า บริเวณดงักล่าวนบัว่าเป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีส าคญัท่ีสุด น ้ าจืดท่ีแช่ขงัอยู่ตาม
แอ่งน ้าบนผวิโลกมาจากน ้ าฝน หิมะ การไหลซึมออกมาจากน ้ าใตดิ้นแลว้ไหลไปรวมกนัตามแม่น ้ า
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ล าคลอง ปริมาณน ้าท่ีมีอยูใ่นแม่น ้าล าคลองของแต่ละแห่งบนพื้นโลกมีมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป 
ล าน ้ าอาจจะมีมากในช่วงฤดูหน่ึง แต่ในช่วงฤดูอ่ืนๆ ปริมาณน ้ าจะลดนอ้ยลงไป เท่าท่ีผา่นมาแหล่ง
น ้าผวิดินเป็นทรัพยากรสาธารณะท่ีไม่ตอ้งมีการซ้ือขาย จึงท าให้มีการใชน้ ้ าอยา่งฟุ่มเฟือย ประกอบ
กบัจ านวนประชากรซ่ึงใช้น ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว กิจการอุตสาหกรรม
และการเกษตรกรรม ซ่ึงใชน้ ้าในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่ไม่มีการน าน ้ าท่ีใช้
แล้วกลับไปใช้อีก แต่จะระบายน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าโดยตรง ซ่ึงท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ า
เช่นเดียวกับคุณภาพของน ้ าผิวดินก็เส่ือมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ภาครัฐบาลและเอกชนได้
ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี จึงมีแนวความคิดท่ีจะพฒันาแหล่งน ้าผวิดิน  
  2) แหล่งน ้าใตดิ้น น ้าใตดิ้นเกิดจากน ้าผวิดินซึมผา่นดินชั้นต่างๆ ลงไปถึงชั้นดินหรือหิน
ท่ีน ้ าซึมผา่นไม่ได ้ น ้ าใตดิ้นน้ีจะไปสะสมตวัอยูร่ะหวา่งช่องวา่งของเน้ือดิน โดยเฉพาะชั้นดินเป็น
กรวด ทราย หิน ปริมาณของน ้ าท่ีขงัอยูใ่นชั้นของดินหรือชั้นของหินดงักล่าวจะค่อยๆ เพิ่มปริมาณ
มากข้ึนในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแลง้ ปกติน ้ าใตดิ้นจะมีการไหล (run-off) ถ่ายเทระดบัได้
เช่นเดียวกบัน ้ าผิวดิน ในเขตชนบทไดอ้าศยัน ้ าใตดิ้นเป็นน ้ าด่ืม เน่ืองจากแหล่งน ้ าใตดิ้นเป็นแหล่ง
น ้ าท่ีสะอาด โดยน ้ าท่ีขงัอยู่ใตดิ้นมาจากน ้ าฝนท่ีซึมผ่านการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทราย มา
หลายชั้นแลว้ แหล่งน ้าใตดิ้นมี 2 ประเภท คือ  
   2.1) น ้าใตดิ้นชั้นบนหรือน ้าในดิน พบในชั้นดินต้ืนๆ น ้าจะขงัตวัอยูร่ะหวา่งชั้นดิน
ท่ีเน้ือแน่นเกือบไม่ซึมน ้ าอยู่ไม่ลึกจากผิวดินมากนกั น ้ าใตดิ้นประเภทน้ีจะมีปริมาณมากในฤดูฝน
และลดลงในฤดูแลง้ น ้าในชั้นน้ีมีออกซิเจนละลายอยูพ่อประมาณ จะมีสารแขวนลอยอยูม่าก ความ
ขุ่นมาก  
   2.2) น ้ าบาดาล เป็นน ้ าใตดิ้นท่ีอยูลึ่กลงไป โดยซึมผา่นชั้นดินและชั้นหินต่างๆ ไป
ขงัตวัอยูช่่องวา่งระหวา่งชั้นดินหรือชั้นหินซ่ึงไม่ยอมให้น ้ าผา่นไปไดอี้ก น ้ าใตดิ้นประเภทน้ีเป็นน ้ า
ใตดิ้นท่ีแทจ้ริงเรียกวา่ Underground water หรือท่ีเรียกวา่น ้าบาดาล น ้าบาดาลจะเป็นน ้ าท่ีมีคุณภาพดี 
เพราะไหลผา่นชั้นดินและชั้นหิน ซ่ึงท าหนา้ท่ีคลา้ยการกรองน ้ าธรรมชาติ มีลกัษณะเป็นระบบท่อ
ประปาท่ีสมบูรณ์ 
 2. ประโยชน์ของน า้  
  น ้าเป็นแหล่งก าเนิดชีวติของสัตวแ์ละพืชคนเรามีชีวิตอยูโ่ดยขาดน ้ าไดไ้ม่เกิน 3 วนั และ
น ้ ายงัมีความจ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันา
ประเทศ ประโยชน์ของน ้า ไดแ้ก่  
 1) น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเราใชส้ าหรับการด่ืมกิน การประกอบอาหาร ช าระร่างกาย  
 2) น ้ามีความจ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกเล้ียงสัตว ์แหล่งน ้ าเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาและ
สัตวน์ ้าอ่ืนๆ ซ่ึงคนเราใชเ้ป็นอาหาร  
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 3) ในการอุตสาหกรรม ตอ้งใช้น ้ าในขบวนการผลิตใช้ลา้งของเสียใช้หล่อเคร่ืองจกัร
และระบายความร้อน ฯลฯ  
 4) น ้าเป็นแหล่งพลงังาน พลงังานจากน ้าใชท้  าระหดั ท าเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 
 5) แม่น ้า ล าคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีส าคญั  
 6) ทศันียภาพของริมฝ่ังทะเลและน ้าท่ีใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของมนุษย ์ 
 3. ปัญหาของทรัพยากรน า้  
 ปัญหาของทรัพยากรน ้านั้นสามารถแยกออกเป็น 3 ประการ ใหญ่ๆ คือ ปัญหามีน ้ านอ้ย
เกินไป, ปัญหามีน ้ามากเกินไป และปัญหาน ้าเสียส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึน คือ  
 1) ปัญหาการมีน ้านอ้ยเกินไป เกิดการขาดแคลนอนัเป็นผลเน่ืองจากการตดัไมท้  าลายป่า 
ท าใหป้ริมาณน ้าฝนนอ้ยลง เกิดความแหง้แลง้เสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์ 
 2) ปัญหาการมีน ้ามากเกินไป เป็นผลมาจากการตดัไมม้ากเกินไป ท าให้เกิดน ้ าท่วมไหล
บ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น  
 3) ปัญหาน ้าเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบนั สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดน ้าเสีย ไดแ้ก่  
 3.1) น ้าทิ้งจากบา้นเรือน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกลูท่ีถูกทิ้งสู่แม่น ้า 
 3.2) น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 3.3) น ้าฝนพดัพาเอาสารพิษท่ีตกคา้งจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แหล่งน ้า 
 น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผลเสียหายทั้งต่อสุขภาพอนามยั เป็นอนัตรายต่อสัตวน์ ้ า และ
มนุษย ์ส่งกล่ินเหม็น รบกวน ท าให้ไม่สามารถน าแหล่งน ้ านั้นมาใช้ประโยชน์ไดท้ั้งการอุปโภค 
บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  
 4. สาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหามลพษิทางน า้ 
  ปัจจัย ท่ีท าให้เ กิดปัญหามลพิษทางน ้ านั้ นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน แต่ ท่ีส าคัญ
ประกอบดว้ย การท่ีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว, ระบบระบายน ้ าและบ าบดัน ้ าขาดประสิทธิภาพ, 
ระบบการไหลของน ้ าตามธรรมชาติถูกขดัขวาง, การขาดความรู้ของประชาชน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1) มีประชากรหนาแน่นเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองมาจากผลของการพฒันาเศรษฐกิจท่ี
เน้นดา้นวตัถุอย่างเร่งรีบและนโยบายประชากรท่ีผิดพลาด การมีประชากรและชุมชนท่ีกระจุกตวั
หนาแน่นเฉพาะแห่ง ท าใหมี้กิจกรรมการด าเนินชีวติประจ าวนั การผลิตทางอุตสาหกรรมการคา้ขาย 
ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีมีการใชน้ ้าและถ่ายเทของเสียลงสู่แหล่งน ้ า ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพน ้ าในแหล่ง
น ้าธรรมชาติ 
 2) ระบบการระบายน ้ าและบ าบดัน ้ าเสียท่ีขาดประสิทธิภาพ ทั้งจากแหล่งชุมชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปล่อยใหข้ยะตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มอยูท่ ัว่ไป 
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 3) ระบบการไหลเวยีนของแหล่งน ้าธรรมชาติถูกขดัขวาง เน่ืองจากการสร้างเข่ือนขนาด
ใหญ่ข้ึนทางตน้น ้า ท าให้น ้ าในแม่น ้ ามีอตัราการไหลและความเร็วในการไหลลดลง แม่น ้ า ล าคลอง
ถูกท าเป็นถนนหรือมีการสร้างอาคารบา้นเรือนรุกล ้ าลงไปในแม่น ้ า เป็นการปิดกั้นการไหลเวียน
ของน ้า ก่อใหเ้กิดสภาพน ้าขงัน่ิงและเน่าเหมน็ข้ึน 
 4) การขาดความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะผูอ้าศยัอยูใ่กลล้  าน ้าและผูท่ี้สัญจรไปมาท่ีทิ้ง
ขยะและถ่ายเทน ้าโสโครกลงสู่แม่น ้าล าคลองโดยตรง 
 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรน า้  
 การอนุรักษ์น ้ า หมายถึงการป้องกนัปัญหาท่ีพึงจะเกิดข้ึนกบัน ้ า และการน าน ้ ามาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสีย
ทรัพยากรน ้าดว้ยการอนุรักษน์ ้าดงัน้ี 
 1) การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า หรือบริเวณพื้นท่ีภูเขา เพื่อให้
ตน้ไมเ้ป็นตวักกัเก็บน ้ าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิ้น แล้วปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปี สามารถป้องกนัปัญหาอ่ืนๆ ได ้เช่น ปัญหาการพงัทลายของดิน ปัญหาการขาดแคลนน ้ า 
และการเกิดน ้าท่วม 
 2) การพฒันาแหล่งน ้ า เน่ืองจากปัจจุบนัแหล่งน ้ าธรรมชาติต่างๆ เกิดสภาพต้ืนเขินเป็น
ส่วนใหญ่ ท าให้ปริมาณน ้ าท่ีจะกกัขงัไวมี้ปริมาณลดลง การพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อให้มีน ้ าเพียงพอจึง
จ าเป็นตอ้งท าการขดุลอกแหล่งน ้ าให้กวา้งและลึกใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมหรือมากกวา่ ตลอดจนการ
จดัหาแหล่งน ้ าเพิ่มเติม อาจกระท าโดยการขุดเจาะน ้ าบาดาลมาใช้ ซ่ึงต้องระวงัปัญหาการเกิด
แผน่ดินทรุด หรือการขดุเจาะแหล่งน ้าผวิดินเพิ่มเติม 
 3) การสงวนน ้ าไวใ้ช้เป็นการวางแผนการใช้น ้ า เพื่อให้มีน ้ าท่ีมีคุณภาพมาใช้ตลอด
ฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การท าบ่อหรือสระเก็บน ้ า การหาภาชนะ
ขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน ้ าฝน (เช่น โอ่งหรือแท็งก์น ้ า) รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน ้ า และระบบ
ชลประทาน 
 4) การใช้น ้ าอยา่งประหยดั เป็นการน าน ้ ามาใช้ประโยชน์หลายอยา่งอย่างต่อเน่ืองและ
เกิดประโยชน์สูงสูด ทั้งดา้นการอนุรักษน์ ้าและตวัผูใ้ชน้ ้ าเอง กล่าวคือ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
ค่าน ้าลงได ้ปริมาณน ้าเสียท่ีจะทิ้งลงแหล่งน ้ามีปริมาณนอ้ยลง และป้องกนัปัญหาการขาดแคลนน ้า 
 5) การป้องกนัการเกิดมลพิษของน ้ า ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ๆ ซ่ึงมี
ประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น หรือย่านอุตสาหกรรม การป้องกนัปัญหามลพิษของน ้ า จะตอ้ง
อาศยักฎหมายเป็นเคร่ืองมือ และเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ า
อยา่งเคร่งครัด น ้าเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตอ้งควบคุมอยา่งจริงจงั
และบงัคบัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนทิ้งหรือปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า ส าหรับประชาชนทัว่ไป สามารถ
ช่วยป้องกนัการเกิดน ้าเสียไดด้ว้ยการไม่ทิ้งขยะ หรือส่ิงปฏิกลู หรือ สารพิษลงสู่แหล่งน ้า 
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 6) การน าน ้ าท่ีใช้แล้วกลบัไปใช้ใหม่ น ้ าท่ีถูกน าไปใช้แล้วในบางคร้ังยงัมีสภาพท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได ้เช่น น ้ าจากการล้างภาชนะอาหารสามารถน าไปใช้รดน ้ า
ตน้ไม ้น ้าจากการซกัผา้สามารถน าไปถูบา้น สุดทา้ยน าไปใชร้ดน ้ าตน้ไมไ้ด ้เป็นตน้ ส าหรับกิจการ
ของโรงงานอุตสาหกรรม น ้ าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตซ่ึงมีอุณหภูมิสูง เม่ือปล่อยทิ้งไวใ้ห้เย็น 
สามารถน าไปใช้ใหม่ไดแ้มแ้ต่น ้ าเสีย เม่ือผ่านระบบบ าบดัสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมบางอย่าง
ของโรงงานได ้เช่น การท าความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือบางอยา่ง 
  7) กระจายอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และส่งเสริมสมรรถนะแก่เจา้หน้าท่ีระดบั
จงัหวดัและทอ้งถ่ิน เพื่อให้การควบคุมน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิด รวมทั้งการควบคุมมลพิษทางน ้ าใน
ระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า และการจดัการ มลพิษทางน ้ า
จากแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ โดยให้มีการร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
  9) เสริมสร้างกลไกและสมรรถนะขององคก์ร เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการควบคุม น ้ าเสียและ
ของเสียจากแหล่งก าเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม
ควบคู่กบัมาตรการทางกฎหมาย  
  10) แนวทางดา้นการส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัภาคเอกชนและองคก์รต่างๆ ใน
การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบกิจการ มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วน
ร่วมรับผดิชอบในการจดัการคุณภาพน ้า และการควบคุมน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด  
  11) สนบัสนุนใหมี้การศึกษา วจิยั เพื่อพฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยกีารจดัการ คุณภาพ
น ้ าและการควบคุมน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้น าผลการวิจยั
ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  
 การจดัการคุณภาพน ้ าสามารถท่ีจะป้องกนัมิให้เกิดปัญหาข้ึน หรือจะเป็นการแก้ไขท่ี
แหล่งก าเนิดของปัญหา ซ่ึงท าไดห้ลายวิธีโดยอาจเลือกท าไดเ้พียงวิธีใดวิธีหน่ึงหรือใชป้ระกอบกนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาพสถานการณ์  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 โกวิท ไชยเมือง (2545) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้ า: กรณีศึกษาต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในดา้นการจดัการทรัพยากรน ้ า และ
ควรท าการศึกษาสภาพปัญหา ศกัยภาพของชุมชน กฎระเบียบประเพณีท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการจดัการทรัพยากรน ้าใหเ้กิดความย ัง่ยนืตลอดไป 
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 นฤมล ประภาสมุทร (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การดูแลระบบผลิตและคุณภาพน ้ าประปา
ของระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินในเขตจงัหวดัขอนแก่น โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาสภาพการดูแลระบบผลิตน ้ าประปา ของผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น รวมถึงคุณภาพน ้ าของ
ระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดิน โดยคดัเลือกระบบประปาหมู่บา้นของกรมอนามยั จ  านวน 11 แห่ง 
และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ผลการวจิยัพบวา่ การดูแลระบบผลิต
ของผูดู้แลระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินตามแบบกรมอนามัย การปฏิบัติงานตามรอบการ
บ ารุงรักษาอยู่ในระดบัต ่า ร้อยละ 90.91 มีค่าคะแนนโดยเฉล่ีย 48.09 ± 15.31 ส่วนลูกจา้งเหมาซ่ึง
ดูแลระบบผลิตน ้าประปาขนาดเล็กของ กปภ. การปฏิบติังานตามรอบการบ ารุงรักษา มีคะแนนเฉล่ีย 
99.17 ± 4.07 จดัอยู่ในระดบัสูงและปานกลางเท่ากนัคือร้อยละ 50 ส่วนผลการส ารวจสภาพระบบ
ประปา พบว่า ระบบประปาหมู่บา้นร้อยละ 59.11 จดัอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
112.91 ± 19.24 ขณะท่ี ระบบประปาขนาดเล็กของ กปภ. มีค่าคะแนนเฉล่ีย 164.67 ± 8.94 จดัอยูใ่น
ระดบัดีร้อยละ 83.33 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้นพบว่า ร้อยละ 90.91 ไม่ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานน ้าบริโภค ส่วนคุณภาพน ้าประปาของ กปภ. ผา่นเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 
 วรางคณา สังสิทธ์ิสวสัด์ิ (2545) ได้ศึกษาคุณภาพแหล่งน ้ าดิบและน ้ าประปาในระบบ
ประปาหมู่บา้น ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น รวม 10 แห่ง ผลการวิเคราะห์พบวา่ คุณภาพน ้ า
ทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน ้ าดิบจากทุกแหล่งยงัอยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัต่อการน ามาอุปโภค
บริโภค ตามมาตรฐานแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 3 ระดบัพอใช ้และคุณภาพน ้ าประปา น ้ าประปาทุก
แห่งมีคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมีทัว่ไป ทองแดง สังกะสี โครเมียม และแคดเมียม ตามเกณฑ์
มาตรฐานน ้าประปากรมอนามยั เหล็ก แมงกานีส ตะกัว่ และอลูมิเนียม สูงเกินกวา่ค่ามาตรฐาน และ
ตรวจไม่พบคลอรีนอิสระตกคา้ง 
 นพพร  ศรีสมโภชน์ (2544) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบสารสนเทศขอ้มูลแหล่งน ้ าผิวดินใน
ประเทศไทยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้แกปั้ญหาในเร่ืองขั้นตอนและวิธีการได้มาซ่ึง
ขอ้มูลแหล่งน ้ าผิวดิน  จากหน่วยงานสนามต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั  โดยน า
เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตเขา้มาช่วยในการพฒันาระบบ  จากการทดลองใช้งานระบบกบั
หน่วยงานตน้แบบของกรมชลประทาน  เห็นได้ว่าระบบสารสนเทศท่ีพฒันาน้ีสามารถเพิ่มความ
สะดวกในการรวบรวมขอ้มูล  จากการบนัทึกขอ้มูลแหล่งน ้ าผิวดินของเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยงาน
สนามต่างๆ อีกทั้งยงัลดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ประหยดัเวลา  ตลอดจนสามารถเก็บขอ้มูล
ดงักล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติต่อไป  รวมทั้งระบบสารสนเทศดงักล่าวมีความเหมาะสม
มากในทุกๆดา้น โดยมีค่าความพึงพอใจเท่ากบั 4.40 
 ดุสิต วงษล์ว้นงาม (2545) ไดศึ้กษาการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก าหนด
ต าแหน่งจุดตรวจสอบคุณภาพน ้าใน ลุ่มน ้าแควนอ้ย พบวา่ จากการน าขอ้มูล DEM ท่ีสร้างข้ึนน าเขา้
สู่โปรแกรม ArcView จ าลองการเติมน ้ า (Filled Sink) เพื่อให้มีการไหลของน ้ าตามระดบัความสูง 
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หาทิศทางการไหล (Flow Direction) การสะสม ของน ้ า (Flow Accumulation) และแบ่งลุ่มน ้ ายอ่ย 
(Basin Delincation) ตามล าดบั โดยใชโ้ปรแกรมส่วนขยาย Hydrologic Modeling ซ่ึงขนาดของลุ่ม
น ้ าย่อยสามารถก าหนดได ้จากจ านวนกริดท่ีนอ้ยท่ีสุดในแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงค ์ของงานวจิยัและขอ้มูลท่ีสนบัสนุน โดยในงานวิจยัน้ีไดก้  าหนดขนาดลุ่มน ้ ายอ่ยขนาด
เล็ก ท่ีสุด 500 กริดเซลซ่ึงมีพื้นท่ี 25 ตารางกิโลเมตร ท าให้ไดจ้  านวนลุ่มน ้ ายอ่ยทั้งส้ิน 57 ลุ่มน ้ ายอ่ย 
ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และจากหลกัท่ีวา่มลพิษจาก แหล่งก าเนิดจะถูกชะลา้ง
ลงสู่แม่น ้ า  และจุดท่ีมลพิษสะสมมากท่ีสุดคือจุดระบายออกของ ลุ่มน ้ าย่อย แต่เน่ืองจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษมีกระจายอยูท่ ัว่ลุ่มน ้ าและมีการไหลตาม ทิศทางการไหลของน ้ า ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไดจ้ดักลุ่มลุ่มน ้ าย่อยโดยใชเ้ส้นทางน ้ า (Stream) แสงและเงา (Hillshade) เพื่อให้เห็นลกัษณะภูมิ
ประเทศใน 3 มิติ เขา้มาประกอบในการ จดักลุ่มลุ่มน ้ ายอ่ย ซ่ึงสามารถจดักลุ่มลุ่มน ้ ายอ่ยได ้11 กลุ่ม
ลุ่มน ้ าย่อย และก าหนด จุดตรวจสอบคุณภาพน ้ าดา้นใตข้องจุดระบายออกของลุ่มน ้ า และผูว้ิจยัได้
สอบถามหลกัเกณฑ์ ในการก าหนดจุดตรวจสอบคุณภาพน ้ าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการคุณภาพ
น ้ าน ามาประมวลกบั ผลการศึกษาจากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวสามารถก าหนด จุดตรวจสอบคุณภาพในแม่น ้ าแควน้อยได้จ  านวน 5 จุดตรวจสอบ ใน
จงัหวดักาญจนบุรีบริเวณ อ าเภอทองผาภูมิ 1 จุด อ าเภอไทรโยค 2 จุด ก่ิงอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 1 จุด 
และใน จงัหวดัราชบุรีบริเวณอ าเภอสวนผึ้ง 1 จุด 
  มลัลิกา ใจเก้ือ (2545) ไดศึ้กษาการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตาม
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ีดินและคุณภาพน ้ า บริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
จาการการประยุกต์ใช้ขอ้มูลส ารวจระยะไกลร่วมกบัระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ขอ้มูลหลกัท่ี
น ามาใชใ้นการศึกษาคือ ขอ้มูลแผนท่ีการใช ้ประโยชน์ท่ีดินซ่ึงไดจ้ากรูปถ่ายทางอากาศ และขอ้มูล
จากดาวเทียม IRS - 1C ขอ้มูล แผนท่ีต่างๆ และขอ้มูลจากการส ารวจพื้นท่ีจากการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงการใช ้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2544 โดยใชเ้ทคนิคการซ้อนทบัขอ้มูล 
ดว้ยวิธี Matrix Analysis โดยโปรแกรม SPANS Version 7.1 พบวา่ในช่วง 34 ปี พื้นท่ีนาขา้วมีการ
เปล่ียนแปลงในทางลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยพื้นท่ีนาขา้ว ทั้งหมดร้อยละ 54.1 ของพื้นท่ีเขตบางขุน
เทียนถูกเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า พื้นท่ีสวนไมผ้ลและพืชสวน พื้นท่ีท่ีอยู่
อาศยั พื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นท่ีป่าจาก คิดเป็นร้อยละ 37.1 34.4 15.0 11.4 1.7 และ 0.4 
ของพื้นท่ีนาขา้วในปี พ.ศ. 2510 ตามล าดบั ในขณะท่ีการใช้ประโยชน์ ท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในทางเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัคือ พื้นท่ีโรงงาน อุตสาหกรรม กล่าวคือในปี พ.ศ. 2510 ไม่มีพื้นท่ี
โรงงานอุตสาหกรรมเลยแต่ในปี พ.ศ. 2530 มีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 100 และในปี พ.ศ. 2544 พื้นท่ี
โรงงาน อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 247.0 ของพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530 คิดเป็น
พื้นท่ีร้อยละ 2.4 ของพื้นท่ีเขตบางขนุเทียนทั้งหมด โดยมีการเปล่ียนแปลง มาจากพื้นท่ีนาขา้ว พื้นท่ี
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีอ่ืนๆ พื้นท่ีสวนไมผ้ลและพืชสวน และพื้นท่ีป่าจาก คิดเป็น
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ร้อยละ 37.5 30.9 9.7 9.0 7.3 และ 5.6 ของพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งหมด 
ตามล าดบั ส าหรับการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในช่วง 34 ปีมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ คิดเป็น
ร้อยละ 60.7 ของพื้นท่ีป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2510 หรือร้อยละ 1.8 ต่อปี ทั้งน้ีอาจเกิดจากการกระท า
ของมนุษย ์โดยถูกเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีเพาะเล้ียง สัตวน์ ้ าร้อยละ 86.4 ของพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมด และจากภยั ธรรมชาติท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีชายฝ่ัง (ทะเล) 
ร้อยละ 13.6 ของพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งหมด จากการประเมินคุณภาพน ้ าโดยใช ้
ดชันีคุณภาพน ้ า (Water Quality Index ; WQI) ร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบวา่แนวโนม้
คุณภาพน ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2544 มีระดบัคุณภาพน ้ าท่ีต ่าลง มี การปนเป้ือนของ Total Coliform 
Bacteria (TCB) ท่ีสูงมาก รวมทั้งโลหะหนกัต่างๆ โดยปี พ.ศ. 2544 คุณภาพน ้ าบริเวณตั้งแต่คลอง
ยายเพียร และคลองบางกระด่ี เร่ือยลงไปจนถึงคลองเชิงตาแพ มีคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ามาก 
เทียบได้กบั มาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 5 ตามประกาศระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม (2535) สาเหตุท่ีท าใหน้ ้าในเขตบางขุนเทียนมีคุณภาพต ่าถึงต ่ามาก อาจ
เน่ืองมาจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรม และท่ีอยูอ่าศยั 
   
 
 

 
 




