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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดประสงค ์
เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีสามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีได้
ใช้การวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ท าการเลือก ลุ่มน ้ าปาย 
 ในส่วนของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงในบทท่ี 4 จะกล่าวถึงผลการด าเนิน
โครงการวจิยั ประกอบดว้ย การบริบทของพื้นท่ีศึกษาในดา้นต่างๆและรูปแบบการจดัการทรัพยากร
น ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปายท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
บริบทของพืน้ทีศึ่กษา  
 การศึกษาบริบทในพื้นท่ี ลุ่มน ้ าปายนั้ น คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดย ติดต่อและ
ประสานงาน สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ท าการการส ารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน้ รวมทั้งท าการศึกษา
สภาพชุมชน การรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหามลพิษทางน ้ าในปัจจุบนัของพื้นท่ีในส่วนของขอ้มูล
ปฐมภูมิ นั้นคณะผูว้จิยั ไดข้อ้มูลจากการลงพื้นท่ีจดัเวที พบปะพูดคุยกบัประชาชนและผูน้ าในพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าปาย รวมทั้ งการใช้แบบสอบถาม นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาข้อมูลทุติภูมิจากเอกสาร
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียด
ของผลการศึกษาดงัน้ี 
 1. บริบทด้านทีต่ั้งและทีอ่ยู่อาศัย 
  ลุ่มน ้ าปายท่ีใช้เป็นตวัแทนในการศึกษาคร้ังน้ีคือลุ่มน ้ าปายตอนบน ในพื้นท่ีของอ าเภอ
ปายตอนบนลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนเป็นภูเขาสลบักบัท่ีราบลุ่ม มี
พื้นท่ีประมาณ 58,780 ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดงัและในเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าลุ่มน ้าปาย โดยมีสภาพป่าไมค้่อนขา้งสมบูรณ์แลเมีความหลากหลายของระบยบนิเวศน์ เช่น 
ป่าดิบช้ืน ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าเต็งรัง เป็นตน้ จากลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็น
ภูเขาสลบักลบัท่ีราบลุ่มท าให้เกิดล าห้วยและแม่น ้ าหลายสาย ซ่ึงในพื้นท่ีศึกษามีล าห้วยสาขาของ
แม่น ้ าปายตอนบนมีทั้งส้ิน 8 ล าห้วย ประกอบดว้ย แม่น ้ าของ ห้วยแม่เมือง ห้วยแม่เยน็ ห้วยม่วง
กอน ห้วยดีหมี ห้วยแม่ฮ้ี ห้วยทราย ห้วยโป่งไหม ้ซ่ึงมีการไหลรวมกนัเป็นทางน ้ าท่ีใหญ่ข้ึนและ
ไหลผา่นชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปายลงสู่แม่น ้ าปายผ่านชุมชน หมู่บา้นต่างๆ ในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงถือว่าแม่น ้ าปายและล าน ้ าสาขาเป็นแหล่งน ้ าหลักในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยูบ่ริเวณใกล้
กบัล าน ้ าสาขาของลุ่มน ้ าปายและตามท่ีราบเชิงเขาโดยลกัษณะของบา้นสร้างจากไมส่้วนใหญ่ท่ี
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อาศยัอยูใ่กลแ้ม่น ้ าและล าห้วยต่างๆ จะสร้างบา้นแบบยกสูงเป็นบา้นสองชั้นขา้งบนเป็นไมข้า้งล่าง
เป็นคอนกรีตเน่ืองจากวา่เป็นการป้องกนัน ้ าท่วมในช่วงฤดูฝนและบางส่วนจะเป็นแบบบา้นชั้นคร่ึง
แบบใตถุ้นเต้ีย โดยวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างมาจากอิฐและไมท่ี้หาไดจ้ากป่าในพื้นท่ี 
ดงัภาพท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. บริบทด้านสังคมและการประกอบอาชีพ  
  จากการศึกษาสภาพด้านสังคมและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปายตอนบน พบว่า มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีนาขา้ว 26,580 ไร่ 
พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 3,490 ไร่ เกษตรบางส่วนจะท าการเพาะปลูกพืชฤดูท านา ไดแ้ก่ การปลูกขา้ว ปลูก
กระเทียม ปลูกขา้วโพด ปลูกถัว่เป็นตน้ ส าหรับไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ มีพื้นท่ีประมาณ 3,300 ไร่ พื้นที
ส่วนใหญ่จะกระจดักระจายแซมอยูต่ามพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่/นาขา้ว ส่วนใหญ่เป็นแปลงสวนป่าสัก 
ไมผ้ลต่างๆ เช่น มะม่วง มะขามหวาน ส้ม เป็นตน้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกระหร่ียงและชาว
ไทยใหญ่และมีฐานะยากจน ดงัภาพท่ี 4.3 
 

ภาพที ่4.1 แสดงบริบทดา้นท่ีตั้งของลุ่มน ้าปายตอนบน 
  

  

ภาพที ่4.2 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน 
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 3. บริบททางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนในอดีตป่าไมใ้นพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน
มีความอุดมสมบูรณ์มากมีน ้าไหลตลอดฤดูกาล โดยพืชพรรณในป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณ
และป่าไผ ่เน่ืองจากในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนมีพื้นท่ี 2 ส่วน คือ พื้นท่ีภูเขาสลบักบัท่ีราบท าให้ลุ่ม
น ้ าปายตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทั้งป่าไม ้น ้ าตก รวมทั้งทิวทศัน์ท่ี
สวยงามจึงท าใหเ้กิดการท่องเท่ียวซ่ึงอาศยัทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลายรูปแบบ ดงัภาพท่ี 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก) การปลูกขา้ว ข) การปลูกกระเทียม 
 

 

ภาพที ่4.3 การประกอบอาชีพในพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย 
ค) การปลูกหอม ง) การเล้ียงสัตว ์

 

 

ภาพที ่4.4 ทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่มน ้าปาย 
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 4. บริบทการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ทีลุ่่มน า้ปาย 
  การใช้ประโยชน์จากน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนในอดีต ส่วนใหญ่ใช้น ้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาใชน้ ้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ 29.3 และเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ ร้อยละ 17.8 เป็นแหล่งท าการประมงร้อยละ 14.7 ใชเ้ป็นท่ีระบายน ้ าทิ้ง ร้อยละ 1.5 ซ่ึงจาก
การสนทนากลุ่มท าให้ไดท้ราบวา่ ในอดีตมีการใชป้ระโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองมาจากในอดีตน ้ ามีความสะอาดไม่มีปัญหาการปนเป้ือนจากการใชน้ ้ า ทั้งการปล่อยน ้ าทิ้งจาก
บา้นเรือน สถานประกอบการต่างๆ จึงสามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี ใน
ปัจจุบนัมีการใชป้ระโยชน์จากน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปายตอนบนส่วนใหญ่ก็ยงัใชใ้นการอุปโภค-บริโภค
ในครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา ใชน้ ้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ 24.6 เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ร้อยละ 18.5 เป็นแหล่งขุดหินและทรายร้อยละ 15.7 ใชเ้ป็นทางระบายน ้ าทิ้งและเป็นแหล่งท าการ
ประมง ร้อยละ 2.6 และ 2.5 ตามล าดบั  
 ขอ้คน้พบจากการศึกษารูปแบบการใชป้ระโยชน์ พบวา่ จากอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะ
การใช้ประโยชน์จากน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนในกิจกรรมดา้นดา้นต่างๆ นั้นยงัคงเหมือนกนั 
เพียงแต่มีปริมาณการใชป้ระโยชน์บางอยา่งลดลงเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรลดลงแต่มี
การใช้แหล่งน ้ าเพื่อการท่องเท่ียวมากข้ึน เน่ืองมาจากการท าอาชีพท่ีเปล่ียนไปในอดีตเคยท า
การเกษตร แต่ปัจจุบนัไม่ได้ท าเพราะรายได้ไม่ดีท าให้ตอ้งขายท่ีนาหรือมีเพื่อให้เช่าไม่ไดท้  าเอง 
และมีการเปล่ียนอาชีพเป็นการสร้างรีสอร์ท/ท่ีพกัไวร้องรับนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีในปัจจุบนัยงัมี
ทางเลือกและความสะดวกในการใชน้ ้ ามากข้ึน เช่น การติดตั้งน ้ าประปาใชใ้นครัวเรือน การสั่งซ้ือ
น ้าจากรถขายน ้าเพื่อการบริโภค เป็นตน้ ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอน
บนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยการใชป้ระโยชน์ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรน ้ าสามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 4.1 การใช้น า้เพือ่อุปโภคในครัวเรือน  

ประชาชนส่วนใหญ่จะน าน ้ าจากแม่น ้ าปายและล าน ้ าสาขามาใช้ในครัวเรือนโดย
จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยการขุดบ่อแลว้เจาะดา้นล่างเพื่อให้น ้ าไหลเขา้ทางกน้บ่อ จากนั้นน ้ าท่ีไหล
เขา้จะถูกกรองดว้ยทรายในเบ้ืองตน้ก่อนจะสูบไปใชใ้นครัวเรือนต่อไป ดงัภาพ 4.5  

     
  
          
          
          
          
             

ภาพที ่4.5 แสดงการน าน ้ามาใชเ้พื่ออุปโภคในครัวเรือน 
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 4.2 การใช้น า้เพือ่การเกษตร  
  ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนส่วนใหญ่ท่ีท าการเกษตรโดยน ้ าท่ีใช้ใน

การเกษตรจะเป็นน ้ าจากแม่น ้ าปายโดยมีวิธีการน าน ้ าข้ึนมาใชอ้ยู ่ 2 วิธี วิธีแรกจะเป็นการกงัหนัวิด
น ้ าซ่ึงใช้พลงังานจลน์ในการเหวี่ยงน ้ าแลว้ส่งพลงังานไปยงัป้ัมสูบน ้ า แลว้สูบข้ึนไปตามท่อแล้ว
ส่งไปยงัถงัพกัเพื่อเก็บน ้ าไวใ้ชใ้นการเกษตร โดยจะใชส้ปริงเกอร์รดน ้ าผกัและตน้ไมเ้พื่อให้มีการ
กระจายตวัของน ้ า ส่วนฤดูแล้งก็จะมีการขุดลอกบริเวณกงัหันให้มีความลึกมากยิ่งข้ึน แล้วปรับ
ระดบัของกงัหนัใหล้ดลงเพื่อท่ีจะวิดน ้ ามาใชไ้ดใ้นฤดูแลง้ ส่วนวิธีท่ีสองจะเป็นการใชเ้คร่ืองสูบน ้ า
สูบน ้ าจากแม่น ้ าปายโดยตรง แลว้ต่อท่อส่งน ้ าไปยงัพื้นท่ีเพาะปลูกโดยจะวางท่อส่งน ้ าปล่อยน ้ าไป
ตามล าเหมืองเส้นเล็กๆ ใหไ้หลไปตามพื้นท่ีเพาะปลูกของตนเองซ่ึงพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีอยูใ่กลล้  า
น ้ าจะไดรั้บน ้ าก่อนพื้นท่ีท่ีอยูไ่กลออกไป จากนั้นเม่ือหากพื้นท่ีเพาะปลูกใดไดรั้บน ้ าเพียงพอแลว้ก็
จะปิดล าเหมืองไม่ใหน้ ้าเขา้และปล่อยใหก้บัพื้นท่ีท่ียงัไม่เพียงพอ ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีชาวบา้นแบ่งน ้ ากนั
เพื่อใชใ้นการเกษตร จะมีเพียงประชาชนส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีจะสูบน ้ าและต่อท่อไปยงัพื้นท่ีเพาะปลูก
ของตนเองเลย ดงัภาพท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.7  

 
          

           
           
           
       

 
  
 
 
 
          

           
           
           
           
           
            

 

  

ภาพที ่4.6 แสดงการน าน ้ามาใชโ้ดยใชก้งัหนัวดิน ้า 

  

ภาพที ่4.7 แสดงการน าน ้ามาใชโ้ดยใชเ้คร่ืองสูบน ้า 
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4.3 การใช้หินและทรายเพือ่การก่อสร้าง 
 ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนนอกจากจะใชท้รัพยากรน ้ าแลว้ยงัมีการใช้

ทรัพยากรหินและทรายท่ีอยุใ่นล าน ้าดว้ย เม่ือถึงฤดูแลง้มีการน าหินและทรายมาใชป้ระโยชน์ในการ
ก่อสร้างตลอดฝ่ังแม่น ้ าปาย เน่ืองจากในช่วงฤดูฝนมีการพดัพาตะกอนทรายมาทบัถมกัน เป็น
จ านวนมาก จึงท าให้เกิดการน าหินและทรายท่ีมีอยูใ่นแม่น ้ าปายเกิดการขุดข้ึนน ามาใชใ้นการสร้าง
บา้นเรือน และ นายทุนมีการจา้งแรงงานนอกพื้นท่ีมาขุดหินและทราย เพื่อน าไปใช้ในกิจการของ
ตนดงัภาพท่ี 4.8 และภาพท่ี 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

           
           
        

 
          

           
           
            

 4.4 การใช้ประโยชน์ของน า้ในการท่องเทีย่ว 
   ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนมีอ าเภอปายตั้งอยู่ในพื้นท่ีซ่ึงมีการขยายตวัเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท าใหมี้การใชป้ระโยชน์จากแม่น ้าปายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกิจการท่องเท่ียวตลอดสองฝ่ัง
ของแม่น ้า เช่น รีสอร์ท/ท่ีพกัติดกบัล าน ้า กิจการล่องแพร ข่ีชา้ง เพื่อชมทิวทศัน์ตลอดทั้งสองฝ่ังของ
แม่น ้า และเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ดงัภาพท่ี 4.10   

 
 
 

  

ภาพที ่4.8 แสดงการน าทรายในพื้นท่ีลุ่มน ้าปายตอนบนมาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้าง 

  

ภาพที ่4.9 แสดงการน าหินในพื้นท่ีลุ่มน ้าปายตอนบนมาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้าง 
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 5. บริบทปัญหาทรัพยากรน า้ในพืน้ทีลุ่่มน า้ปาย  
  ปัญหาของแหล่งน ้ าในพื้น ท่ี ลุ่มน ้ าปายนั้ น  คณะผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ซ่ึงปัญหาท่ีท าการศึกษาได้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ปัญหาด้าน
คุณภาพและปัญหาดา้นปริมาณของทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ปัญหาของแหล่งน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายในด้านคุณภาพท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ได้แก่ ปัญหาน ้ ามี
ตะกอนขุ่นสูง รองลงมาคือ ปัญหาปล่อยน ้ าเสียลงแหล่งน ้ า และการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น ้ า 
ตามล าดบั ซ่ึงสาเหตุของปัญหาตะกอนขุ่นมาจากปัญหาการพงัทลายของหน้าดินเน่ืองจากฝนตก
รวมทั้งกดัเซาะของดินในพื้นท่ีตน้น ้าและบริเวณริมแม่น ้ า รวมทั้งมาจากการขุดทรายและเก็บหินใน
แม่น ้ า ปัญหาน ้ าเสียมาจากการปล่อยน ้ าเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการ การเล้ียงสัตว์
บริเวณแม่น ้ าท าให้มีการถ่ายมูลสัตวล์งสู่แหล่งน ้ า และการเกษตร เป็นตน้ ในส่วนของปัญหาของ
แหล่งน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายในดา้นปริมาณ ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัญหาขาดแคลนน ้ าในช่วง
ฤดูแลง้ รองลงมาคือ ปัญหาอุทกภยั (น ้ าท่วม น ้ าหลาก) ท่ีเหลือคือ ปัญหาการรุกล ้าพื้นท่ีแม่น ้ าปาย 
ปัญหาแหล่งน ้ าต้ืนเขิน ปัญหาการแย่งชิงน ้ า ตามล าดบั ในส่วนของสาเหตุของปัญหานั้น พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่คิดวา่เกิดจาก การตดัไมท้  าลายป่าบริเวณตน้น ้ าของคนในพื้นท่ี เพื่อน าไปสร้าง
ท่ีอยู่อาศยัและขาย ท าให้เม่ือเกิดฝนตกน ้ าจึงไหลอยา่งรวดเร็วพดัพาเอาตะกอนมาดว้ยท าให้น ้ าขุ่น 
และยงัเป็นสาเหตุของปัญหาแหล่งน ้ าต้ืนเขิน เน่ืองการการทบัถมของตะกอน ในปัจจุบนัไดมี้การ
แกไ้ขปัญหาทรายทบัถม แหล่งน ้าต้ืนเขินน้ีโดยการขุดลอกน ้ า แต่ท าการแกไ้ขไม่สมบูรณ์ เพราะท า
การตกัทรายทอ้งน ้ ามากองไวบ้ริเวณตล่ิง ซ่ึงน ้ าก็ยงักดัเซาะและพดัพาตะกอนทรายนั้นลงในน ้ า
เหมือนเดิมท าให้สามารถน าน ้ าไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยลงหรือไม่สามารถใชน้ ้ าไดเ้ลย ในส่วนของ
การแกไ้ขปัญหา/อนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายนั้นหน่วยงานท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยร์าชการอ าเภอปาย และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ส่วนหน่วยงานอ่ืน เช่น ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมทรัพยากรน ้ า และหน่วยงานอ่ืนๆก็เขา้มาดูแลแต่
เป็นส่วนนอ้ยและขาดความต่อเน่ือง  

  

ภาพที ่4.10 แสดงการใชป้ระโยชน์จากล าน ้าปายตอนบนในการท่องเท่ียว 
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 6. บริบทด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัทรัพยากรน า้  
บริบทดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนจากผลการศึกษา 

พบว่า ด้านความหมาย/แหล่งก าเนิด มีความรู้อยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ 
ประเด็นท่ีวา่น ้าเป็นทรัพยากรท่ีสามารถหมุนเวียน น ากลบัมาใชใ้หม่ไดไ้ม่มีวนัหมดส้ินและน ้ าจาก
แม่น ้าต่างๆ เป็นล าน ้าท่ีเกิดข้ึนธรรมชาติ ดา้นการป้องกนัมลพิษและคุณภาพน ้ ามีความรู้อยูใ่นระดบั
มากทุกประเด็น แต่มีประเด็นท่ีมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง คือน ้ าท่ีใชส้ าหรับอุปโภคบริโภคนั้น 
ตอ้งผา่นการกรองก่อนท่ีจะน ามาอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ส่วนประเด็นอ่ืนๆ พบวา่มีความรู้อยูใ่น
ระดบัมากในทุกประเด็น ดา้นการใชป้ระโยชน์ มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประเด็นท่ีอยใูน
ระดบันอ้ยคือสามารถปล่อยน ้าเสียและทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ าได ้แต่มีประเด็นท่ีมีความรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือน ้ าในแหล่งน ้ าสามารถน ามาอุปโภคไดเ้ลยเท่านั้น ส่วนประเด็นอ่ืนๆ พบว่ามีความ
รู้อยู่ในระดบัมากในทุกประเด็น ดา้นการอนุรักษ์ตน้น ้ า/พฒันาแหล่งน ้ ามีความรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีประเด็นท่ีมีความรู้อยู่ในระดบัมาก คือการปลูกป่าเป็นการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าของแม่น ้ า 
การสร้างฝายกั้นน ้ าเป็นการท าให้น ้ าในแม่น ้ ามีปริมาณมากข้ึน และการน าทรัพยากรธรรมน ้ าจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติมาใชเ้กินความจ าเป็นไม่จดัวา่เป็นการอนุรักษท์รัพยากรน ้ า ส่วนประเด็นท่ีอยูใ่น
ระดบันอ้ยคือ การตดัไมริ้มแม่น ้ าถือเป็นการอนุรักษต์น้น ้ า และการดูแลรักษาแหล่งน ้ าไม่จดัวา่เป็น
การอนุรักษต์น้น ้า  

7. บริบทด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้  
 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรน ้ านั้น พบวา่ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและการการอนุรักษแ์ม่น ้าปาย  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แต่มีประเด็นท่ีมีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คือ ร่วมปรึกษากบัเพื่อนบา้นและผูน้ าชุมชนเร่ืองการ
อนุรักษแ์ม่น ้าปายและเคยร่วมปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและองคก์รพฒันาเอกชนเร่ืองการอนุรักษ์
แม่น ้ าปายส่วนประเด็นท่ี พบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางคือร่วมเสนอความคิดเห็นในท่ี
ประชุมท่ีจดัข้ึนโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษแ์ม่น ้าปาย ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
แกปั้ญหาแม่น ้ าปาย มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลางในทุกประเด็น ได้แก่ เคยประสานความ
ร่วมมือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีประชาชนและองคก์รภาคเอกชน ในการอนุรักษแ์ม่น ้ าปาย เคยมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการการใช้น ้ าแม่น ้ าปาย เคยมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินในการอนุรักษแ์ม่น ้ าปายล่วงหน้า เป็นตน้ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการ
อนุรักษแ์ม่น ้าปายมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางในทุกประเด็น ไดแ้ก่ เคยช่วยกนัในชุมชนลอก
ทางระบายน ้า ตล่ิงแม่น ้าปาย เคยร่วมมือในการสร้างฝายกั้นน ้าของชุมชน ร่วมบริจาคทรัพยสิ์น เช่น 
เงินหรือวสัดุก่อสร้างเพื่อน าไปปรับปรุงใชใ้นการจดัการน ้า เป็นตน้ ..  

 
 



 4-9 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรน า้เพือ่การอุปโภคบริโภค 
 การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในชุมชน เขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนนั้น คณะผูว้ิจยัได้ท าการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากบ่อน ้ าต้ืน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากระบบประปาหมู่บา้น ซ่ึง
การตรวจสอบคุณภาพน ้ าคณะผูว้ิจยัได้ท าการตรวจวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากแหล่งน ้ าบ่อต้ืน
จ านวน 11 หมู่บา้น น ้าประปาหมู่บา้นรวม 11 แหล่ง เพื่อใชเ้ป็นดชันีวดัวา่น ้ าอุปโภคบริโภค ในเขต
พื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากบ่อน ้ าต้ืน ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปายตอนบน  ซ่ึงพบวา่ มีค่าพีเอช อยูร่ะหวา่ง 6.81 - 8.10 ค่าความขุ่น อยูร่ะหวา่ง 2.34 - 16.91 NTU 
ปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด อยู่ระหว่าง 140.80 - 1401.21 mg/l ความกระด้างอยู่ระหว่าง 
47.22 – 298.43 mg/l ปริมาณเหล็ก อยูร่ะหวา่ง 0.22 - 1.56 mg/l และปริมาณแมงกานีส อยูร่ะหวา่ง 
0.02 - 0.48 mg/l เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานน ้ าด่ืม พบว่า ค่าพีเอชอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานทุกหมู่บา้น ค่าความขุ่นมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานทุกหมู่บา้น ยกเวน้บา้นแม่ฮ้ีและ
บา้นทรายขาว ปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้งหมดมีค่าเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 5 จุด คือบา้นแม่นะ บา้น
หว้ยปู,เทศบาลปาย บา้นแม่นาเติงใน บา้นหมอแปง และบา้นแม่นาเติงนอก ค่าความกระดา้ง พบวา่ 
มีค่าเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 7 จุด คือบา้นแม่นะ บา้นห้วยปู บา้นแม่นาเติง บา้นแม่ของ บา้นหมอแปง 
บา้นม่วงสร้อย และบา้นแม่นาเติงนอก ในส่วนของ ค่าเหล็ก พบวา่ มีค่าเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 6 จุด 
คือบา้นหว้ยปู บา้นแม่นาเติงใน บา้นหมอแปง บา้นแม่นาเติงนอก บา้นแม่เยน็ และบา้นท่าปาย และ
ค่าแมงกานีส พบวา่ มีค่าเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 2 จุด คือบา้นแม่ของและบา้นตาลเจด็ตน้ 

คุณภาพของน ้าบ่อน ้าต้ืนเม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานน ้ าประปาภูมิภาค พบวา่ ค่าพีเอชมีค่า
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทุกหมู่บา้น ค่าความขุ่นมีค่าเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 5 จุด คือบา้นแม่นะ บา้นแม่
นาเติงใน บา้นแม่ของ บา้นม่วงสร้อย และบา้นแม่เยน็ ปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด มีค่าเกิน
มาตรฐานทั้งส้ิน 2 จุด คือบา้นแม่นาเติงในและบา้นแม่เยน็ ค่าความกระดา้งพบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานทุกหมู่บา้น ในส่วนของ ค่าเหล็ก พบวา่ มีค่าเกินมาตรฐานทั้งส้ิน 4 จุด คือบา้นตาลเจ็ดตน้ 
บา้นม่วงสร้อย บา้นแม่เยน็ และบา้นท่าปาย และค่าแมงกานีส พบวา่ มีอยูใ่นค่าเกินมาตรฐานเพียง
จุดเดียวคือท่ีบา้นแม่ฮ้ี  

ในส่วนของผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปายตอนบน ซ่ึงพบว่า มีค่าพีเอช อยู่ระหว่าง 6.30-7.91 ค่าความขุ่นอยู่ระหว่าง 0.47-25.3 NTU 
ปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด อยูร่ะหวา่ง 91-988 mg/l ความกระดา้งอยูร่ะหวา่ง 18.30-90.81 
mg/l ปริมาณเหล็ก อยูร่ะหวา่ง 0.11-0.79 mg/l และปริมาณแมงกานีส อยูร่ะหวา่ง 0.11-0.81 mg/l 
เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานน ้าบริโภคพบวา่ ค่าพีเอช อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกหมู่บา้น ค่าความขุ่นมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกหมู่บา้น ยกเวน้ บา้นแม่นะ เทศบาลปาย 
บา้นแม่ของ บา้นแม่นาเติงใน และบา้นทรายขาวไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณของแข็งละลายน ้ า
ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ บา้นแม่นาเติงใน บา้นหมอแปง บา้นแม่นาเติงนอก ส่วนความ
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กระดา้ง พบวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทุกหมู่บา้น ในส่วนของค่าเหล็ก พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
เกือบทั้งหมดทุกหมู่บา้น ยกเวน้ บา้นแม่ของ และบา้นท่าปาย และค่าแมงกานีสพบว่า มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกจุดยกเวน้ บา้นตาลเจ็ดตน้ และเทศบาลปาย มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพน ้ าประปาเม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานน ้ าส าหรับอุปโภคของประปาส่วนภูมิภาค พบว่า
เกือบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกหมู่บ้าน ยกเวน้ บ้านแม่นาเติงใน และบ้าน
หมอแปงท่ีมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานเล็กนอ้ย 

สรุปขอ้คน้พบจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคจากระบบประปา
หมู่บา้นในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน พบว่า น ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคจากระบบน ้ าประปา
หมู่บา้นจากหมู่บา้นต่างๆในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน คุณภาพน ้ าสามารถน ามาใชเ้ป็นน ้ าในการ
อุปโภคไดแ้ต่ไม่สามารถน าน ้ ามาใช้ในการบริโภคไดโ้ดยตรง เน่ืองจากคุณภาพน ้ าไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน ้าบริโภค ซ่ึงหากตอ้งการน ามาบริโภคตอ้งผา่นการบ าบดัเบ้ืองตน้ก่อนเพื่อก าจดัสนิมเล็ก 
แมงกานีส ความกระดา้งและของแขง็ละลายน ้าซ่ึงน ้าประปาบางแห่งในพื้นท่ีมีค่ามากเกินมาตรฐาน 
โดยพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือการมีแมงกานีสละลายอยูใ่นน ้ ามากเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
รองลงมา คือ น ้ามีค่าความขุ่นสูง ของแขง็ละลายน ้าและเหล็กละลายน ้า ตามล าดบั 
 จากขอ้คน้พบท่ีได้จากการส ารวจแหล่งทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคร่วมกนั และ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภคดงัไดก้ล่าวมาแลว้ท าให้ชาวบา้นในชุมชน
เกิดความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหามากยิ่งข้ึน และไดร่้วมกบัคณะผูว้ิจยั
สร้างรูปแบบการจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคดงัน้ี  
 1. การท าสารกรองส าหรับก าจัดสนิมเหลก็และแมงกานีส 
 การด าเนินกิจกรรมท าสารกรองสนิมเหล็กและแมงกานีสส าหรับใช้ในชุมชนในเขต
พื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน เป็นการน าและเป็นการร่วมมือกนัในการจดัหาสารกรองเพื่อใช้ส าหรับ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้สะอาดส าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชน และแกปั้ญหาสนิมเหล็กในน ้ า
ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของน ้ าท่ีชุมชนน ามาอุปโภคบริโภค ในขั้นตน้น้ีผูท่ี้จะท าหน้าท่ีผลิตสารกรอง
สนิมเหล็กจะเป็นทีมวทิยากรของชุมชน จ านวน 27 คน เป็นผูผ้ลิตและถ่ายทอดใหก้บัผูส้นใจโดยใน
คร้ังแรกน้ีท าการผลิตสารกรองจ านวน 50 ลิตร ก่อนเพื่อน าไปใชก้บัระบบน ้ าด่ืมในครัวเรือน โดย
ทางเทศบาลต าบลแต่ละต าบลและคณะผูว้ิจยั ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ในการท าสารกรอง
สนิมเหล็กและชาวบา้นบางส่วนได้ออกแรงเพื่อช่วยกนัประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ ส่วนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมสารกรองสนิมเหล็กใช้ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนคือ การ
สร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองคุณภาพของสารกรองสนิมเหล็กว่ามีประสิทธิภาพใช้การได ้และคุม้ค่า
การลงทุนท่ีจะใช้ในการบริโภคได้ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้ งการ
ประชาสัมพนัธ์ และการบอกต่อๆ กนัไป  
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 สรุปข้อค้นพบจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก พบว่า ผลการ
ด าเนินกิจกรรมการผลิตสารกรองสนิมเหล็กของชุมชน ในช่วงแรกของการด าเนินกิจกรรมได้
ประสบกบัปัญหาทั้งในเร่ืองของความเขา้ใจในกระบวนการผลิตสารกรองเน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีตอ้ง
อธิบายโดยอาศยัความรู้ทางวทิยาสาสตร์ และความมัน่ใจของประชาชนในชุมชนในการน าไปใชใ้น
การก าจดัสนิมเหล็ก ทางคณะผูว้ิจยัและทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลยัแม่โจไ้ดพ้ฒันาคู่มือในการท า
สารกรองสนิมเหล็ก ซ่ึงมีรายละเอียดทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้และขั้นตอนการท าไวทุ้กขั้นตอนเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งแจกใหก้บัชาวบา้นเพื่อน าไปใชต่้อไป  
 2. การอบรมการท าชุดปรับปรุงคุณภาพน า้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน  
 การท าชุดปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับบริโภคในครัวเรือนเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมการท าสารกรองสนิมเหล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีน าน าสารกรองสนิมเหล็กท่ีผลิต
ข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซ่ึงการเร่ิมตน้การด าเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน ซ่ึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีได้ท าชุดปรับปรุงคุณภาพน ้ าตน้แบบจ านวน 10 
ชุด และใช้สารกรองสนิมเหล็กที่ได้จากการอบรมคร้ังแรกมาบรรจุในชุดปรับปรุงคุณภาพน ้ า
ด้วย ในส่วนของปัญหาจากการน าน ้ าจากระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมา
ใช้ พบว่า ประชาชนในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน มีความวิตกกงัวลว่าน ้ าท่ีผ่านระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้ าแล้วนั้น สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้จริงหรือไม่ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจกับ
ชาวบา้นทางคณะผูว้ิจยัจึงไดมี้การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการยืนยนัว่าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าท่ีท าข้ึนสามารถปรับปรุง
คุณภาพน ้ าจนสามารถน ามาใชใ้นการบริโภคได ้ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า 
ได้น ้าส าหรับการบริโภคที่สะอาดประมาณ 40 ลิตรต่อวนัต่อเคร่ือง และผลการตรวจวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน พบว่า ระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมีค่าพีเอชของน ้าออกจากระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.32 โดยมีประสิทธิภาพในการก าจดัปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด 51.71 % โดย
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดก่อนเขา้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเท่ากบั 496.52 mg/l และ
หลงัจากผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าแล้วปริมาณของแข็งทั้งหมดลดลงเหลือ 239.73 ส่วน
ประสิทธิภาพในการก าจดัความกระด้าง พบว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการบริโภค
สามารถก าจดัความกระด้างได้ 58.28 % โดยมีค่าความกระด้างของน ้ าก่อนเขา้ระบบ 150.74 
mg/l หลงัจากผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าแล ้วความกระด้างลดลงเหลือ 62.89 mg/l 
ประสิทธิภาพในการก าจดัปริมาณเหล็ก พบว่า สามารถก าจดัสนิมเหล็กได้ 43.13 % โดยมี
ปริมาณเหล็กก่อนผ่านเขา้ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเท่ากบั 0.51 mg/l หลงัจากผ่านระบบแล้ว
สามารถลดปริมาณเหล็กลงได้จนเหลือ 0.29 mg/l ส่วนประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่น 
พบว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าสามารถก าจดัความขุ่นได้ 51.44 % โดยมีค่าความขุ่นก่อนผา่น
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ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า 6.92 mg/l หลงัจากผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าแลว้ ความขุ่นลดลง
เหลือ 3.36 mg/l ในส่วนของประสิทธิภาพในการก าจดัแมงกานีส พบว่า ระบบปรับปรุงคุณภาพ
น ้ าสามารถก าจดัแมงกานีสได้ 56.66 % โดยมีค่าแมงกานีสก่อนผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า 
0.47 mg/l หลังจากผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าแล้วแมงกานีสลดลงเหลือ 0.13 mg/l ซ่ึงจาก
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน ้ าที่ผ ่าน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้ าส าหรับ
บริโภคได้ของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้าในภาชนะที่บรรจุปิดสนิททุกตวั และจะเห็นได้ว่า
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการบริโภคส าหรับครัวเรือนมีประสิทธิภาพในการก าจดั
ปริมาณแมงกานีส ความกระด้าง และเหล็กได้ดีท่ีสุดตามล าดบั  
 3. การท าแผนชุมชนร่วมกนัในการปรับปรุงระบบน า้อุปโภคบริโภคในชุมชน  
  จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการส ารวจแหล่งทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคร่วมกนั และ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบติัการดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ท าใหช้าวบา้นในชุมชนเกิดความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา
มากยิ่งข้ึน และเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของการด าเนินกิจกรรมและมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
คณะผูว้จิยั ผูน้  าชุมชน และตวัแทนผูดู้แลระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน 
ร่วมกนัเขียนแผนชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนการจดัการน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างย ัง่ยืน โดยจะน า
แผนท่ีเขียนข้ึนบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน 
ตามล าดบัความส าคญั ซ่ึงแผนให้มีความชัดเจนข้ึนซ่ึงในความเป็นจริงทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลไดต้ั้งงบประมาณดงักล่าวไวแ้ลว้คือโครงซ่อมแซมม/ขยายระบบจ าหน่ายประปาให้มีในทุก
หมู่บา้น แต่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน การเขียนแผนชุมชนในคร้ังน้ีจึงเป็นการจดัท า
แผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลและหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนท่ีผ่านการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแทจ้ริง และจะเป็นแนวทางให้กบัการเขียนแผนโดยชุมชนส าหรับ
โครงการอ่ืนต่อไป โดยแผนท่ีร่วมกนัเขียนข้ึนมีรายละเอียดดงัน้ี  
 3.1 แผนชุมชนการปรับปรุงทางด้านการผลติและการจ่ายน า้ 
 1) หมู่บา้นแม่นะ แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้นแม่นะประกอบดว้ย 
เปล่ียนวาลว์ท่ีเสีย จ านวน 2 ตวั ทาสีกนัสนิมถงักรองใหม่ ซ่อมตูค้วบคุมท่ีช ารุดเสียหาย มีค่าใชจ่้าย
โดยประมาณทั้งส้ิน 12,000 บาท  
 2) หมู่บ้านตาลเจ็ดต้น แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบา้นตาลเจ็ดต้น
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมระบบลูกลอยเพื่อควบคุมป๊ัม ซ่อมตูค้วบคุมท่ีช ารุดเสียหาย เปล่ียนสารกรอง
ใหม่ มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 6,000 บาท  



 4-13 

 3) หมู่บา้นห้วยปู,เทศบาลปาย แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้นห้วยปู,
เทศบาลปาย ประกอบดว้ย ซ่อมแซมและเปล่ียนวาลว์ ซ่อมตูค้วบคุมท่ีช ารุดเสียหาย เดินสายไฟหลกั
ใหม่ ซ่อมบนัใดในการข้ึนไปดูระบบเก็บน ้ามีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 8,000 บาท  
 4) หมู่บา้นแม่นาเติงใน แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้นแม่นาเติงใน 
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมและเปล่ียนวาล์ว ซ่อมตูค้วบคุมท่ีช ารุดเสียหาย เดินสายไฟใหม่เพื่อความ
ปลอดภยั มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 5,000 บาท  
 5) หมู่บา้นแม่ของ ไม่มีแผนการปรับปรุงระบบท่ีตอ้งใชง้บจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล เน่ืองจากระบบท างานไดเ้ป็นอยา่งดีและมีเงินกองทุนเหลือสามารถดูและชุมชนของตนเองได ้  
 6) หมู่บ้านหมอแปง แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหมอแปง 
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมและเปล่ียนวาลว์ ซ่อมแซมถงัพกัน ้ าท่ีช ารุดเสียหาย สร้างฝายกั้นน ้ าในพื้นท่ี
ตน้น าและท าทางน ้าเขา้ใหม่เพื่อลดการอุดตนัของทางน ้ าเขา้ มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 15,000 
บาท 
 7) หมู่บ้านม่วงสร้อย แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านม่วงสร้อย 
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมและเปล่ียนวาล์ว ซ่อมแซมถงัพกัน ้ าท่ีช ารุดเสียหาย และจดัสร้างถงัพกัน ้ า
ใหม่ สร้างฝายกั้นน ้ าในพื้นท่ีต้นน าและท าทางน ้ าเข้าใหม่เพื่อลดการอุดตันของทางน ้ าเข้า มี
ค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 20,000 บาท 
 8) หมู่บา้นแม่นาเติงนอก แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้นแม่นาเติงนอก 
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมถงัพกัน ้ าท่ีช ารุดเสียหาย ซ่อมแซมตุค้วบคุมท่ีช ารุด และท าการเปล่ียนทราย
ใหม่ มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 10,000 บาท 
 9) หมู่บา้นแม่เยน็ แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้นแม่เยน็ประกอบดว้ย 
ซ่อมแซมถงัพกัน ้ าท่ีช ารุดเสียหาย และท าถงัพกัน ้ าเพิ่มเติมอีกจ านวน 3 ถงั ก่อสร้างจุดรับน ้ าใหม่
เพื่อใหล้ดการอุดตนัโดยการติดตั้งตะแกรงเหล็ก มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 15,000 บาท 
 10) หมู่บา้นท่าปาย ไม่มีแผนการปรับปรุงระบบท่ีตอ้งใชง้บจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล เน่ืองจากระบบท างานไดเ้ป็นอยา่งดีและมีเงินกองทุนเหลือสามารถดูและชุมชนของตนเองได ้
 11) หมู่บา้นแม่ฮ้ีและหมู่บา้นทรายขาว แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้น
แม่ฮ้ีและหมู่บา้นทรายขาว ประกอบดว้ย ปรับปรุงระบบตูค้วบคุมท่ีช ารุด เปล่ียนวาล์วท่ีช ารุด ทาสี
กนัสนิมถงักรองใหม่ เปล่ียนทรายกรอง มีค่าใชจ่้ายโดยประมาณทั้งส้ิน 7,500 บาท 
 12) ตั้งงบประมาณส าหรับซ้ือวสัดุดุปกรณ์ในการท าสารกรองเหล็กและแมงกานีส 
รวมถึงระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับครัวเรือนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ท่อ ขอ้ต่อ วาล์ว และสารกรอง 
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็น ซ่ึงในเบ้ืองตน้ตอ้งใชง้บประมาณ 10,000 บาท/หมู่บา้น 
 จากการเขียนแผนชุมชนในการน าไปสู่การปรับปรุงระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน พบวา่ มีงบประมาณท่ีตอ้งใชท้ั้งส้ิน 148,500 บาท ซ่ึงทางองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนได้น าเขา้ไปบรรจุในแผนการใช้งบประมาณ ปี 
2556 และในปีต่อไปก็จะใชว้ีธีการแบบมีส่วนร่วมในการท าแผนชุมชนเพื่อการใช้งบประมาณให้
ตรงกบัความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริงโดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปายตอนบนจะตั้งงบไวส้ าหรับซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าไวใ้นทุกปีงบประมาณส่วนจะ
ซ่อมแซมท่ีใดหรือใช้ในกิจกรรมใดก่อนจะใช้การท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นตวัก าหนด
ความส าคญัก่อนด าเนินการทุกคร้ัง  
 3.2 แผนชุมชนทางด้านการดูแลและการเงิน  
  ขั้นตอนในการบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นนั้นทางท่ีประชุมไดร่้วมกนั
เขียนแผนการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการจดัการดงัต่อไปน้ี  
  1) หมู่บา้นแม่นะ แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าส าหรับอุปโภคบริโภคดงัน้ี นายธีรยุทธ์ อุทธาปา จะท าหนา้ท่ีในการดูแลระบบ
ส่วนกลางและเก็บเงินค่าน ้าประปาและทีมงานอีก 5 คน และเก็บค่าบริการจะท าการเก็บเดือนละ 20 
บาทต่อครัวเรือน 
  2) หมู่บา้นตาลเจ็ดตน้ แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคดงัน้ี นาย อุธรรม แกว้ยิธิ นายพิพฒัน์ หน่อค า จะ
ท าหน้าท่ีในการดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บเงินค่าน ้ าประปา และเก็บค่าบริการจะท าการเก็บ
หน่วยละ 5 บาท  
  3) หมู่บา้นห้วยปู,เทศบาลปาย แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหาร
จดัการระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคดงัน้ี นายดวงจนัทร์ ใจกนัทา นายนาวิน ใจ
กนัทา นายเดชา ชฎาธาร จะท าหนา้ท่ีในการดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บเงินค่าน ้ าประปาและเก็บ
ค่าบริการจะท าการเก็บหน่วยละ 5 บาท  
 4) หมู่บา้นแม่นาเติงใน แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคดงัน้ี นายนิเวศ แสงน้อย จะท าหน้าท่ีในการดูแล
ระบบส่วนกลาง และเก็บเงินค่าน ้ าประปา และทีมงานอีก 5 คน และไดใ้ช้น ้ าประปาฟรี และเก็บ
ค่าบริการจะท าการเก็บหน่วยละ 5 บาท  
 5) หมู่บา้นแม่ของ แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคดงัน้ี นายนายพจน์ มูลค า จะท าหนา้ท่ีในการดูแลระบบ
ส่วนกลาง และเก็บเงินค่าน ้ าประปา และทีมงานอีก 9 คน โดยจะได้ใช้น ้ าประปาฟรี และเก็บ
ค่าบริการจะท าการเก็บหน่วยละ 6 บาท  
 6) หมู่บา้นหมอแปง แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคคือ ส.อบต.นายอนุพงษ ์ซอยะ๊ จะท าหนา้ท่ีในการ
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ดูแลระบบส่วนกลาง และทีมงานอีก 4 คน โดยไม่มีค่าตอบแทน ท าดว้ยความสมคัรใจ และไม่มีการ
เก็บค่าบริการใหช้าวบา้นใชฟ้รีทุกหลงัคาเรือน  
  7) หมู่บา้นม่วงสร้อย แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคดังน้ี นายไฉน ท าหน้าท่ีในการดูแลระบบ
ส่วนกลาง และเก็บเงินค่าน ้าประปา และทีมงานอีก 6 คน และเก็บค่าบริการหน่วยละ 3 บาท  
 8) หมู่บา้นแม่นาเติงนอก แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคคือ นายประถม พนัธ์ุค า ท าหน้าท่ีในการดูแล
ระบบส่วนกลางและเก็บเงินค่าน ้าประปา และทีมงานอีก 2 คน และเก็บค่าบริการหน่วยละ 3 บาท  
 9) หมู่บา้นแม่เยน็ แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคคือ นายสมยศ แก้วชยั จะท าหน้าท่ีในการดูแลระบบ
ส่วนกลาง และเก็บค่าบริการหน่วยละ 3 บาท 
 10) หมู่บา้นท่าปาย แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบหลกัในการดูแลและบริหารจดัการระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคคือ นายสราญ อินทร์ใจ จะท าหน้าท่ีในการดูแลระบบ
ส่วนกลาง และทีมงานอีก 9 คน โดยไม่มีค่าตอบแทน 
 11) หมู่บา้นแม่ฮ้ี,บา้นทรายขาว แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลและบริหาร
จดัการระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคคือ นายชาตรี สุดใจ  จะท าหน้าท่ีในการ
ดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บค่าบริการหน่วยละ 5 บาท   
 จากการเขียนแผนชุมชนด้านการดูแลและการเงิน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วทาง
คณะท างานของชุมชนจะน าไปทดลองใชแ้ละเก็บขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการท างานและบริหารจดัการ
ใหส้ามารถดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าของชุมชนตนเองให้ย ัง่ยืน โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน จะท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและจัดสรร
งบประมาณเพื่อซ่อมแซมในส่วนท่ีเป็นโครงสร้างหลักของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคไวทุ้กๆ ปี  
 
รูปแบบการจัดการมลพษิทางน า้ในพืน้ทีลุ่่มน า้ปาย 
 รูปแบบการจดัการมลพิษทางน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายนั้น เกิดจากการด าเนินการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชน คณะผูว้ิจ ัยได้ท าการสังเคราะห์และสรุปรูปแบบการจัดการมลพิษทางน ้ า 
ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน โดยผ่านการจดัเวทีชาวบา้น การพูดคุยกบัผูน้ าชุมชน และ
การสอบถาม ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า  รูปแบบการจัดการมลพิษทางน ้ า ท่ี เหมาะสมนั้ น  
ควรเร่ิมต้นจากการให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหามลพิษทางน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ปายตอนบนก่อนจากขอ้มูลบริบทของพื้นท่ีศึกษาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ หลงัจากนั้นจึงร่วมกนัสร้าง
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การมีส่วนร่วมใหเ้กิดข้ึน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและรูปแบบการด าเนินกิจกรรมตามท่ีไดเ้ลือกไว ้
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ส ารวจและตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ในพืน้ทีลุ่่มน า้ปาย  
 การตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน ้ าในชุมชนในพื้ น ท่ีต าบลแม่ปายนั้ น คณะผู ้วิจ ัย 
ได้แบ่ง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าของล าน ้ าหลกัท่ีชุมชนใช้ในการด าเนินชีวิตและไหลผ่าน
ชุมชนในชุมชน ซ่ึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสอบคุณภาพน ้ าคณะผูว้ิจยัได้ท าการตรวจวดั
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษาประกอบด้วย ล าห้วยสาขาของแม่น ้ าปายทั้งส้ิน 8 ล าห้วย 
ประกอบดว้ยแม่น ้ าของ ห้วยแม่เมือง ห้วยแม่เยน็ ห้วยม่วงกอน ห้วยดีหมี ห้วยแม่ฮ้ี ห้วยทราย ห้วย
โป่งไหม ้และตรวจวเิคราะห์ในล าน ้าแม่ปายทั้งส้ิน 5 จุดในพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

พบวา่ น ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน มีค่าพีเอชอยูร่ะหวา่ง 7.08 – 8.24 ค่าความขุ่นอยู่
ระหวา่ง 3.98 – 84.70 NTU ปริมาณของออกซิเจนละลายน ้ าอยูร่ะหวา่ง 7.66 – 9.15 มก./ล.ค่าบีโอดี
อยู่ระหว่าง 1.70 – 2.38 มก./ล.ค่าแมงกานีสอยู่ระหว่าง 0.19 – 0.39 มก./ล. ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มอยูร่ะหวา่ง 204 - 680 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. และค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยูร่ะหวา่ง 
56 - 94 เอม็.พ.ีเอน็/100 มล. เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานน ้ าผิวดินประเภท 2 
พบวา่ แหล่งน ้ าผิวดินจากล าห้วยในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบน มีค่าพีเอชอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทุกล า
ห้วย ความขุ่นมีจุดเก็บตวัอย่างแม่น ้ าปายจุดท่ี 5 มีค่าความขุ่นท่ีเกินค่ามาตรฐาน ส าหรับจุดเก็บ
ตวัอยา่งน ้าท่ีเหลือทุกจุดมีค่าความขุ่นไม่เกินมาตรฐานทุกจุด ปริมาณของออกซิเจนละลายน ้ ามีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด ในส่วนของบีโอดี พบว่า ทุกล าห้วยมีค่าเกินมาตรฐาน แสดงว่าน ้ าใน
แม่น ้ าปายมีการปนเป้ือนของสารอินทรียอ์ยู่มากกว่ามาตรฐานก าหนด ค่าแมงกานีสทุกจุดเก็บ
ตวัอย่างน ้ ามีค่าไม่เกินมาตรฐาน ค่าแบคท่ีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มและค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม ทุกจุดเก็บตวัอยา่งน ้ามีค่าไม่เกินมาตรฐาน 

สรุปข้อค้นพบจากการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน ้ าผิวดินจากแหล่งน ้ าต่างๆ พบว่า 
น ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายตอนบนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพารามิเตอร์ ยกเวน้ ความขุ่นบาง
จุดและค่าบีโอดี ค่าความขุ่นและค่าบีโอดีเป็นพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด เพราะค่าความขุ่นท่ี
มีแหล่งน ้ า แสดงให้เห็นถึงการกดัเซาะของน ้ าและการพงัทลายของดินท่ีไหลมากับน ้ า ซ่ึงจาก
คุณภาพน ้ าสามารถน ามาใช้เป็นน ้ าในการอุปโภคไดแ้ต่ตอ้งผ่านกระบวนการบ าบดัเบ้ืองตน้ก่อน
เพื่อก าจดัความขุ่นซ่ึงมีค่าเกินมาตรฐานก่อน ส าหรับค่าบีโอดีท่ีเกินค่ามาตรฐานทุกจุดตรวจวดันั้น 
ถือว่ายงัมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานค่าบีโอดีท่ีเกินมาตรฐานอาจมาจากการการปนเป้ือน
สารอินทรียใ์นแหล่งน ้ า รวมทั้งในช่วงการเก็บตวัอย่างล าน ้ าท่ีต้ืนเขินท าให้ปริมาณน ้ าในล าห้วยมี
น้อยตอนเก็บตวัอย่างจึงท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารอินทรีย ์ท าให้เวลาเก็บตวัอย่างน ้ าจึงได้
สารอินทรียม์าดว้ยมากเกินปรกติ ส่งผลท าใหค้่าบีโอดีมีค่าเกินมาตรฐานท่ีก าหนด  
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 หลงัจากไดข้อ้มูลบริบทของพื้นท่ีและปัญหามลพิษท่ีท าการตรวจพบแลว้ทางคณะผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินกิจกรรมน้ีเป็นการสร้างความตระหนกัและความรู้ให้เยาวชนในการจดัการมลพิษทางน ้ า
และสร้างจิตส านึกและความรับผดิชอบในการรักษาสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายให้กบัเยาวชน
ในพื้นท่ี โดยมีเยาวชนในพื้นท่ีอ าเภอปายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน และมีนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นพี่เล้ียงจ านวน 20 คน จากการด าเนินกิจกรรม พบว่า จากการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักและความรู้ให้กบัเยาวชน ในพื้นท่ีอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ประชาชนและเยาวชนท่ีเขา้ร่วมการฝึกอบรมมีความตระหนกัเก่ียวกบั
ปัญหาปัญหามลพิษทางน ้ า จากการบริโภคท่ีไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีจิตส านึกในความรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน รวมถึงยงัเป็นเครือข่ายเยาวชนส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการ
อนุรักษ์และพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ในการขยายการท างานของระบบเครือข่ายเยาวชนส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินในวงกวา้ง อีกทั้งยงัสามารถเป็นผูน้ าดา้นการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และด าเนินกิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
แกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ าร่วมกนัในรูปแบบเครือข่ายส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนต่อไปได ้จากการ
ประเมินโครงการ พบว่า ร้อยละ 96.5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยร้อยละ 94.6 ของ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บความรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และร้อยละ 95.2 สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั และร้อยละ 93.7 ต้องการให้มีการด าเนินกิจกรรมน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงผลต่อเน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวท าให้ไดรู้ปแบบการจดัการปัญหามลพิษทาง
น ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าปายร่วมกนัประกอบดว้ย  
 1. การบ าบัดน า้เสียเบือ้งต้นจากครัวเรือน 
 กิจกรรมการท าถังดักไขมนัส าหรับครัวเรือน จากการส ารวจข้อมูลผูท่ี้สนใจด าเนิน
กิจกรรม ในเบ้ืองตน้มีผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 15 เรือน หลงัจากนั้นไดมี้การด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองจนสามารถท าให้ชาวบา้นเกิดความสนใจและไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเพิ่มข้ึน จนมี
ผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 25 ครัวเรือน (ธันวาคม 2554) โดยมีผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า 
ประชาชนร้อยละ 97 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และร้อยละ 98 เห็นว่า
รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสมต่อการด าเนินการในพื้นท่ี และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่
ตอ้งการให้มีกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง ในระหว่างการด าเนินการวิจยัทางคณะผูว้ิจยัได้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม โดยใช้วีธีการเคาะประตูบา้น การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากจดัเวทีเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผล พบว่า 
ในช่วงแรกของการด าเนินกิจกรรม ชาวบา้นส่วนใหญ่มีปัญหา เร่ือง การท่ีชาวบา้นท่ีใชถ้งัดกัไขมนั
โดยไม่น าเศษอาหารและไขมนัท่ีถูกดกัไวใ้นถังดักไขมนัออกมาจากถงัมาปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกั
ชีวภาพท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็จากถงัดกัไขมนั รองลงมาคือถงัดกัไขมนัถูกติดตั้งในต าแหน่งท่ีท าความ
สะอาดไดย้ากจึงไม่ไดท้  าความสะอาดดงัภาพท่ี 4.12 และจากการสอบถามปัญหาของชาวบา้นพบวา่
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ชาวบา้นยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้ระบบถงัดกัไขมนัและขาดแนวทางในการดูแล
รักษา เพราะวา่ไม่ไดอ่้านคู่มือท่ีแจกให้ คณะผูว้ิจยัจึงด าเนินการให้มีการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการ
น าขอ้มูลไปช้ีแจงให้ชาวบา้นท่ีมีปัญหาและคณะผูว้ิจยัจดัไดจ้ดัท าและแจกคู่มือการใช้ถงัดกัไขมนั
ส าหรับครัวเรือนให้ใหม่ เม่ือกิจกรรมการใช้ถงัดกัไขมนัด าเนินกิจกรรมมาได ้ประมาณ 3 เดือน 
ทางคณะผูว้จิยัประเมินผล พบวา่ ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถใชถ้งัดกัไขมนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ทุกครัวเรือน และชาวบา้นท่ีใชรู้้สึกดีข้ึนมีความมัน่ใจในการเขา้ชุมชนมากข้ึนเน่ืองจากตนเองไม่ได้
เป็นผูป้ล่อยน ้าเสียลงแหล่งน ้าโดยตรงอีกแลว้แต่ไดท้  าการบ าบดัก่อน  
 2. การท าฝายชะลอน า้และตะกอนและปลูกหญ้าแฝกเพือ่ลดการพงัทลายของดิน 
 จากการด าเนินกิจกรรมการท าฝายชะลอน ้ าในพื้นท่ีอ าเภอปาย โดยมีชาวบ้านและ
เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 45 คน ซ่ึงไดมี้การสร้างฝายชะลอน ้ าข้ึนทั้งหมด 5 ฝาย และไดท้ า
แนวกนัการชะลา้งบริเวณตามตล่ิงของฝ่ังแม่น ้าปาย และมีการปลูกหญา้แฝกในพื้นท่ีเส่ียงต่อการกดั
เซาะโดยหวงัวา่จะลดอตัราการชะลา้งหนา้ดินรอบบริเวณล าน ้ าลงได ้โดยส่งผลให้ปริมาณสารพิษท่ี
เกิดการชะลา้งลงในน ้าลดลงดว้ยเช่นกนั จากการประเมินการท ากิจกรรม พบวา่ร้อยละ 98.00 ของผู ้
ท่ีเขา้ร่วมการด าเนินกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ีมาก โดยเฉพาะความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ด าเนินกิจกรรม และการน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั เพราะเห็นวา่มีประโยชน์ต่อ
ชุมชน และจะน าความรู้จากการท าฝายชะลอน ้ าคร้ังน้ีไปเผยแพร่ให้กบัชาวบา้นในหมู่บา้นอ่ืนๆ 
ดว้ย และยงัตอ้งการใหมี้กิจกรรมรูปแบบน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
 3. การสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนและประชาชน 
 จากการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนและประชาชน โดยมีการจดักิจกรรม
ย่อยๆ ไดแ้ก่ อบรมความรู้ในการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางน ้ าให้กบัเยาวชนและประชาชน การ
บรรยายปัญหาท่ีเกิดจากไฟป่า ประโยชน์ของการท าแนวกนัไฟ การร่วมกนัสร้างฝายชะลอความชุ่ม
ช้ืนตามล าห้วยตน้น ้ า การใช้ประโยชน์จากป่าและน ้ า นอกจากน้ียงัมีวิทยากรมาให้ความรู้เร่ือง
สมุนไพรและการเดินส ารวจพื้นท่ีตน้น ้า และจากการประเมินกิจกรรม พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 96 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผูเ้ขา้ร่วมการอบรมร้อยละ 95 เห็นว่ารูปแบบ
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี ส่วนอีกร้อยละ 94สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและอยากให้มีการด าเนินกิจกรรมรูปแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง การด าเนินกิจกรรมน้ี
สามารถไดก้ลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย โรงเรียนปายวิทยาคาร 
โรงเรียนบา้นแม่ปิง โรงเรียนบา้นแม่ฮ้ี โรงเรียนบา้นทุ่งยาว โรงเรียนบา้นน ้ าฮู และโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 22 ซ่ึงจะน าความร่วมมือไปสร้างเป็นเครือข่ายในการจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ี
ลุ่มน ้าปายตอนบนต่อไปโดยไดก้ารสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินต่อไป  
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รูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรน า้ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรน ้ าเป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อท าการเฝ้าระวงั
คุณภาพน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายโดยมีกระบวนการท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 3 ผลจากการจดัเตรียมขอ้มูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรน ้ า เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงตารางขอ้มูลน ้ า การ
ประมาณค่าขอ้มูล และการแสดงผลขอ้มูลตามดชันีท่ีตอ้งการ 

1. การบันทกึข้อมูลส่วนตัวของผู้ส ารวจ  
หลงัจากกระบวนการศึกษาคุณภาพน ้าทางดา้นกายภาพและเคมี โดยแบ่งกลุ่มคณะผูว้ิจยั 

เยาวชน เพื่อร่วมกนัศึกษา ส ารวจ เก็บบนัทึกขอ้มูล แบ่งเป็น 3 โรงเรียน โดยมีสมาชิกแต่ละ
โรงเรียน ๆ ละ 3 คน เยาวชนแต่ละคนลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลทั้งหมด 3 เดือน ไดแ้ก่เดือน ธนัวาคม 
2554 มกราคม 2555 และ กุมภาพนัธ์ โดยเก็บบนัทึกขอ้มูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรน ้า ดงัภาพท่ี 4.11 

ภาพที ่4.11 แสดงการลงทะเบียนของเยาวชนผูส้ ารวจ เก็บบนัทึกขอ้มูล คุณภาพน ้า 
จากภาพแสดงการลงทะเบียนขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ก็บขอ้มูลศึกษาคุณภาพน ้า แบ่งเป็น  3 

โรงเรียน  โดยมีสมาชิกแต่ละโรงเรียน ๆ ละ 3 คน ซ่ึงเก็บขอ้มูลอนัไดแ้ก่  ช่ือโรงเรียน  ช่ือ สกุล  
เพศ วนั/เดือน/ปี เกิด ชั้น  ท่ีอยู ่ อีเมล ์ ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  ผูเ้ก็บขอ้มูลตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลเพื่อ
ลงทะเบียน ก่อนท่ีจะกรอกขอ้มูลการเก็บคุณภาพน ้า 
  2. การบันทกึผลการเกบ็ข้อมูลน า้ 
  ผลการเก็บขอ้มูลน ้า ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลน ้าทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ตารางขอ้มูลน ้าของ
ล าน ้าปาย ไดน้ ามาผา่นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลลงในระบบสารสนเทศการจดัการน ้ า แลว้ แสดง
ไดด้งัภาพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12 แสดงการบนัทึกผลการเก็บขอ้มูลน ้า ในระบบสารสนเทศการจดัการน ้า 
 3. การรายงานผลการเกบ็ข้อมูลน า้  
 การรายงานผลการเก็บขอ้มูลน ้าระบบสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนจะท าการายงานผลออกมา
เป็นกราฟแท่งดงัภาพท่ี 4.13 ถึงภาพท่ี 4.15  

ภาพที ่4.13  กราฟแสดงการรายงานผลประจ าเดือนธนัวาคม 2554 
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จากภาพท่ี 4.13 แสดงกราฟแท่งแสดงการเก็บขอ้มูลประจ าเดือนธนัวาคม 2555 แสดงให้
เห็นไดว้า่การเก็บขอ้มูลน ้าโดยระบวนการศึกษาคุณภาพน ้ าทางดา้นกายภาพและเคมีบางประการ ณ 
จุดเก็บตวัอยา่งเช่น ตน้น ้ า ไดแ้ก่  ความขุ่น 50 , กล่ิน 4, สี 2 , อุณหภูมิน ้ า 15-20 องศาเซลเซียส, 
อุณหภูมิอากาศ 15-20 องศาเซลเซียส , วินาที 0.66, ความลึกของแหล่งน ้ า 0.3-1 เมตร  ,ความลึกท่ี
แสงส่องถึง 0.1 เมตร,ความเป็นด่าง (Ph) 7,ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)  >7 ,ปริมาณออกซิเจนท่ี
ใชโ้ดย จุลินทรีย ์(BOD) <0.5,แมลงน ้า  4 ,สาหร่ายขนาดใหญ่ 4   

ภาพที ่4.14  แสดงการรายงานผลประจ าเดือนมกราคม 2555 
จากภาพท่ี 414 แสดงกราฟแท่งแสดงการเก็บขอ้มูลประจ าเดือนธนัวาคม 2555 แสดงให้

เห็นไดว้า่การเก็บขอ้มูลน ้าโดยระบวนการศึกษาคุณภาพน ้ าทางดา้นกายภาพและเคมีบางประการ ณ 
จุดเก็บตวัอยา่งเช่น ตน้น ้ า ไดแ้ก่  ความขุ่น 50 , กล่ิน 4, สี 2 , อุณหภูมิน ้ า 15-20 องศาเซลเซียส, 
อุณหภูมิอากาศ 15-20 องศาเซลเซียส , วินาที 0.66, ความลึกของแหล่งน ้ า 0.3-1 เมตร  ,ความลึกท่ี
แสงส่องถึง 0.1 เมตร,ความเป็นด่าง (Ph) 7,ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)  >7 ,ปริมาณออกซิเจนท่ี
ใชโ้ดย จุลินทรีย ์(BOD) <0.3,แมลงน ้า  4 ,สาหร่ายขนาดใหญ่ 4   
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ภาพที ่4.15  แสดงการรายงานผลประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 
จากภาพท่ี 4.15 แสดงกราฟแท่งแสดงการเก็บขอ้มูลประจ าเดือนธนัวาคม 2555 แสดงให้

เห็นไดว้า่การเก็บขอ้มูลน ้าโดยระบวนการศึกษาคุณภาพน ้ าทางดา้นกายภาพและเคมีบางประการ ณ 
จุดเก็บตวัอยา่งเช่น ตน้น ้ า ไดแ้ก่ ความขุ่น 50-199 , กล่ิน 3, สี 2 , อุณหภูมิน ้ า 15-20 องศาเซลเซียส, 
อุณหภูมิอากาศ 21-25 องศาเซลเซียส , วินาที 1.0, ความลึกของแหล่งน ้ า 0.5-1 เมตร  ,ความลึกท่ี
แสงส่องถึง 0.1 เมตร,ความเป็นด่าง (Ph) 7.2,ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)  >8 ,ปริมาณออกซิเจน
ท่ีใชโ้ดย จุลินทรีย ์(BOD) <1,แมลงน ้า  3 ,สาหร่ายขนาดใหญ่ 3   
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รูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับจัดการทรัพยากรน า้ 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับจดัการทรัพยากรน ้าจดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปายดงักระบวนการท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 3 ผลจากการจดัเตรียมขอ้มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงตารางขอ้มูลเชิงพื้นท่ี การประมาณค่าขอ้มูล และ
การแสดงผลขอ้มูลตามดชันีท่ีตอ้งการ 
  1. ผลการปรับปรุงตารางข้อมูลเชิงพืน้ที ่
  ตารางขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของชั้นขอ้มูลล าน ้ ายวมเม่ือน ามาผ่านกระบวนการเพิ่มขอ้มูล
ต าแหน่งพิกดัของการเก็บขอ้มูลแลว้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.16 

 
 

ภาพที ่4.16 แสดงตารางขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของล าน ้าปายหลงัการเพิ่มขอ้มูลพิกดั 
 2. ผลการประมาณค่าข้อมูล 
  การประมาณค่าดชันีต่าง ๆ ภายในตารางขอ้มูลของชั้นขอ้มูลล าน ้ าปาย กระท าโดยใช้
ฟังก์ชั่นการประมาณค่าแบบ IDW เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีลักษณะ
เปล่ียนแปลงไปตามระยะทาง และเม่ือเขา้ใกลจุ้ดเก็บตวัอยา่งจุดใหม่ ก็จะมีค่าเขา้ใกลจุ้ดใหม่นั้น ๆ 
ท าใหผ้ลจากการประมาณค่ามีค่าใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด  
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  2.1 การประมาณค่าความเป็นกรดด่าง 
  จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าความเป็นกรดด่างแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.17(ก) และ 4.17(ข) 

 
ภาพที ่4.17(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่าความเป็นกรดด่าง 

 
 

ภาพที ่4.17(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่าความเป็นกรดด่างท่ีบริเวณแม่น ้ าของ 
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  2.2 การประมาณค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน า้ 
  จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.18(ก) และ 4.18(ข) 

 
ภาพที ่4.18(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่า DO  

 

 
 

ภาพที ่4.18(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่า DO ท่ีบริเวณแม่น ้าของ 
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  2.3 การประมาณค่าปริมาณออกซิเจนทีจุ่ลนิทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย 
 จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลาย แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.19(ก) และ 4.19(ข) 

 

 
ภาพที ่4.19(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่า BOD  

 
 

ภาพที ่4.19(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่า BOD ท่ีบริเวณแม่น ้าของ 
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  2.4 การประมาณค่าส าหรับค่าความขุ่นของน า้ 
 จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าส าหรับค่าความขุ่นของน ้า แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.20(ก) และ 4.20(ข) 

 
 

ภาพที ่4.20(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่าความขุ่นของน ้า  

 
ภาพที ่4.20(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่าความขุ่นของน ้าท่ีบริเวณแม่น ้าของ 
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  2.5 การประมาณค่าส าหรับค่าแมงกานีส 
 จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าส าหรับค่าแมงกานีส แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.21(ก) และ 4.21(ข) 

 
ภาพที ่4.21(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่าแมงกานีส  

 
ภาพที ่4.21(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่าแมงกานีสท่ีบริเวณแม่น ้าของ 
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  2.6 การประมาณค่าส าหรับค่าโคลฟิอร์ม 
 จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าส าหรับค่าโคลิฟอร์ม แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.22(ก) และ 4.22(ข) 

 
ภาพที ่4.22(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่าโคลิฟอร์ม  

 
ภาพที ่4.22(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่าโคลิฟอร์มท่ีบริเวณแม่น ้าของ 

 
 



 4-30 

  2.7 การประมาณค่าส าหรับค่าฟีคอลโคลฟิอร์ม 
 จากจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง 21 จุด เม่ือน ามาประมาณค่าในช่วงแลว้ ผลจากการประมาณ
ค่าส าหรับค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.23(ก) และ 4.23(ข) 

 
ภาพที ่4.23(ก) แสดงผลจากการประมาณค่าตลอดล าน ้าส าหรับค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม  

 
ภาพที ่4.23(ข) แสดงผลจากการประมาณค่าส าหรับค่าฟีคอลโคลิฟอร์มท่ีบริเวณ ... 
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 จากภาพท่ี 4.23(ก) ถึง 4.23(ข) พบว่าหลงัจากผ่านกระบวนการประมาณค่าแลว้ จะไดค้่า
ดชันีคุณภาพน ้ าทั้ง 8 ดัชนี ในต าแหน่งต่าง ๆ ตลอดล าน ้ า ซ่ึงผูใ้ช้ขอ้มูลสามารถตรวจสอบค่า
ดงักล่าวไดจ้ากฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผา่นโปรแกรมควนัตั้ม จีไอเอส  
 3. ผลการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
  การวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน ้ าปาย ปี 2553 โดยหลกัการแปลตีความ
ภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยสายตา โดยอาศยัส่วนประกอบของภาพ ดว้ยการใช้ภาพจาก     กูเก้ิล เอิร์ธ 
เป็นฐาน ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัภาพท่ี 4.24 ถึง 4.27 

 
ภาพที ่4.24 แสดงแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตลอดล าน ้ า 
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ภาพที ่4.25 แสดงแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีบริเวณห้วยแม่เมืองและแม่น ้าของ 

 
ภาพที ่4.26 แสดงแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีบริเวณห้วยแม่เยน็ หว้ยม่วงกอน หว้ยดีหมี  

                    หว้ยแม่ฮ้ี และแม่น ้าปาย 
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ภาพที ่4.27 แสดงแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีบริเวณห้วยทราย 

 5. ผลการวเิคราะห์สัดส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 
ตารางที ่4.1 แสดงผลการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน ้าปาย ปี 2553 
รหัส ค าอธิบาย พืน้ที่ (ตร.เมตร) พืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ 
A1 นาขา้ว          20,261,400.12          12,663.38  1.92 
A2 พืชไร่         20,269,926.00          12,668.70  1.92 
A3 ไมย้นืตน้            1,087,144.42              679.47  0.10 
A4 ไมผ้ล           4,877,083.55            3,048.18  0.46 
A5 พืชสวน               78,466.20                49.04  0.01 
A6 ไร่หมุนเวยีน         67,562,915.09         42,226.82  6.41 
F1 ป่าดิบ       418,207,099.83        261,379.44  39.68 
F2 ป่าผลดัใบ        540,507,621.54        337,817.26  51.28 
M1 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ            3,660,281.40           2,287.68  0.35 
M2 พื้นท่ีลุ่ม                644,426.10              402.77  0.06 
M3 เหมืองแร่  บ่อขดุ              278,293.99              173.93  0.03 
U1 ตวัเมืองและยา่นการคา้             1,601,604.37            1,001.00  0.15 
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ตารางที ่4.1 แสดงผลการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน ้าปาย ปี 2553 (ต่อ) 
รหัส ค าอธิบาย พืน้ที่ (ตร.เมตร) พืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ 
U2 หมู่บา้น           6,737,258.09            4,210.79  0.64 

U3 
สถานท่ีราชการ และสถาบนั

ต่าง ๆ 
4,378,817.71 2,736.76 0.42 

U4 สถานีคมนาคม              123,347.18                77.09  0.01 
U6 อ่ืน ๆ             1,695,913.21            1,059.95  0.16 
W1 แหล่งน ้าธรรมชาติ             2,245,129.17            1,403.21  0.21 
W2 แหล่งน ้าท่ีสร้างข้ึน               282,210.39              176.38  0.03 

รวม     1,054,076,151.98        658,797.59  100 

 
รูปแบบการจัดการทรัพยากรน า้โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน า้ปาย 

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ในล าน ้าปาย จงัหวดั 
แม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2555 พบความหลากหลายดงัต่อไปน้ี 

1. แพลงก์ตอนสัตว์ 

 จากการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น ้ าปายและแม่น ้ าสาขา จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 พบแพลงก์ตอนสัตวท์ั้งหมด 3 ซบัไฟลมั 44 

สปีซีส์ แพลงกต์อนสัตวส่์วนใหญ่ท่ีพบเป็นแพลงก์ตอนสัตวซ์บัไฟลมั Protozoa 70.45%  ซบัไฟลมั 

Crustacean  20.45%  และซบัไฟลมั Rotifers 9.10% ตามล าดบั (ภาพท่ี 4.28)โดยพบกลุ่มโปรโตซวั 

เช่น Tintinnopsis  lobiancoi Daday, Tintinidium  sp., Leprotintinnus  sp. และ Difflugia  oblonga 

Ehrenberg พบกลุ่มโรติเฟอร์ เช่น Gastropus  hyptopus (Ehrenberg), Ascomorpha Ovalis (Berg.) 

และกลุ่มครัสตาเซียน เช่น Daphnia  lumholfzi Sars, Chydorus  reticulatus Daday เป็นตน้  
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ภาพที ่4.28 เปอร์เซ็นความหลากหลายของแพลงกต์อนสัตวใ์นแต่ละไฟลมัท่ีพบในแม่น ้าปายและ

แม่น ้าสาขา ในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 

2. สาหร่ายขนาดใหญ่ 

จากการศึกษาสาหร่ายขนาดใหญ่ในแม่น ้ าปายและแม่น ้ าสาขา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 พบสาหร่ายขนาดใหญ่ทั้งหมด 2 ดิวิชัน่ 30 

สปีซีส์ สาหร่ายขนาดใหญ่ท่ีพบเป็นสาหร่ายกลุ่ม Chlorophyta 77% และกลุ่ม Cyanophyta 23% 

(ภาพท่ี 4.29) โดยพบกลุ่มสาหร่ายสีเขียว เช่น Cladophora glomerata Kutzing, Cladophora sp., 

Spirogyra gratina Transean., Microspora sp. และSpirogyra sp.พบกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน 

เช่น Oscillatoria limosa Smith, Oscillatoria prolific.( Greville ) Gomont และNostoc 

microscopicum Carmichael เป็นตน้  

 
ภาพที ่4.29 เปอร์เซ็นความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในแต่ละดิวชิัน่ท่ีพบในแม่น ้าปายและ

แม่น ้าสาขา ในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 
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3. แมลงน า้ 
จากการศึกษากลุ่มแมลงน ้ าในแม่น ้ าปายและแม่น ้ าสาขา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหว่าง

เดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 พบแมลงน ้ าทั้งหมด 108 ตวั 8 แฟมิล่ี แมลงน ้ าท่ีพบ
มากท่ีสุดได้แก่กลุ่มแมลงหนอนปลอกน ้ า (Tricoptera) รองลงมาคือกลุ่มแมลงชีปะขาว 
(Ephemeroptera) โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของออร์เดอร์ดัง น้ี  ออร์ เดอร์ Tricoptera 25%, 
Ephemeroptera 22.22%, Diptera 14.81%, Hemiptera 12.96%, Coleoptera 9.26%, Odonata 7.41%, 
Plecoptera 7.41% และ Lepernoptera 0.93% ตามล าดบั (ภาพท่ี 4.30) 

 
ภาพที่ 4.30 เปอร์เซ็นความหลากหลายของแมลงน ้ าในแต่ละดิวิชัน่ท่ีพบในแม่น ้ าปายและแม่น ้ า

สาขา ในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 

4.  ไดอะตอม 
 จากการศึกษาไดอะตอมในแม่น ้าปายและแม่น ้ าสาขา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหวา่งเดือน
ธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 พบไดอะตอมในดิวิชัน่ Bacillariophyta แบ่งเป็น 2 แฟมิลี 
27 สปีซีส์โดยพบกลุ่มAchnanthaceae ไดแ้ก่ Cocconeis placentula var. lineate, Achnanthes 
parvula Kützing และกลุ่มของ Naviculaceae ไดแ้ก่ Cymbella affinnis Kützing, Encyonema sp.1, 
Gomphonema parvulum Kützing, Navicula radiosa Kützing, Surirella subsalsa W.Smith, 
Synedra ulna var.aegualis (Kützing )Hustedt เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.31 
 

3 

3 4 
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ภาพที ่4.31 เปอร์เซ็นความหลากหลายของไดอะตอมท่ีพบในแม่น ้าปายและแม่น ้าสาขา ในแต่ละจุด

เก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 

5.  แพลงตอนพชื 
 จากการศึกษาไดอะตอมในแม่น ้าปายและแม่น ้ าสาขา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหวา่งเดือน
ธันวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม พบแพลงก์ตอนพืช 3 ดิวิชัน 37 สปีซีส์ โดยพบกลุ่ม 
Euglenophyta ได้แก่ Euglena caudata Hübner กลุ่ม Cholophytaได้แก่ Closterium ehrenbrgii 
Meneghini, Cosmarium magnificum Nordstedt Var.subcirculare Skuja, Staurastrum smithii 
Teiling กลุ่ม Bacillariophyta ไดแ้ก่ Cymbella affinnis Kützing, Melosira varian Agardh, 
Achnanthes undata Meister, Surirella  subsalsa W.Smith เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.32 
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ภาพที ่4.32 เปอร์เซ็นความหลากหลายของแพลงกต์อนพืชท่ีพบในแม่น ้ าปายและแม่น ้ าสาขา ในแต่

ละจุดเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 

6. การประเมินสภาพนิเวศและก าหนดช้ันพืน้ทีข่องแม่น า้ปาย 
จากขอ้มูลของส่ิงมีชีวิตทั้งหมด และปัจจยัสภาพนิเวศทั้งทางดา้น กายภาพ เคมี และ

ชีวภาพบางประการจะถูกน ามาวิเคราะห์ถึงระดบัความอุดมสมบูรณ์และปริมาณความหลากหลาย
เปรียบเทียบกบัดชันีความหลากหลายต่างๆ เพื่อประเมินระดบัความส าคญัของทรัพยากรทางชีวภาพ
ในบริเวณสถานีเก็บตวัอยา่ง รวมไปถึงการวเิคราะห์ทางสถิติแบบหลายตวัแปรเพื่อหาความสัมพนัธ์
และจดักลุ่มจุดเก็บตวัอย่างตามความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ท่ีแตกต่างกนัโดยอาศยั
ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ลกัษณะพื้นท่ี 
 จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพและทางชีวภาพของแม่น าปาย พบว่าบริเวณในบาง
จุดเก็บตวัอยา่งมีการเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะเป็นการขดุลอกดิน พืชน ้า และวชัพืชริมฝ่ัง ท าให้ลกัษณะ
ริมฝ่ังมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และการท่ีคุณภาพน ้ ามีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลจะส่งผลต่อ
การเจริญของส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะผูผ้ลิตในระบบนิเวศ เช่น แพลงก์ตอนพืช และสาหร่ายขนาดใหญ่ 
และส่งผลต่อเน่ืองตามห่วงโซ่อาหาร นอกจากน้ีจะส่งผลต่อกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีความทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มต่างกนั โดยท่ีหากคุณภาพน ้าแยล่งจะจะพบกลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีสามารถเจริญและทนทาง
เกิดข้ึนมาเป็นชนิดเด่นแทนท่ีกลุ่มอ่ืน อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินท่ีไม่ใช่
ทะเล แหล่งน ้ าอยู่ในประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ การอุปโภค บริโภค โดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าทัว่ไปก่อน และสามารถใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร การศึกษา
กลุ่มส่ิงมีชีวติ พบกลุ่มสาหร่ายสีเขียว เช่น Spirogyra sp., Mougeotia sp. และสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ า
เงินบางชนิด เช่น Oscillatoria sp., Nostoc sp. และสาหร่ายไฟ เช่น Chara sp. ส่วนแพลงก์ตอนพืช
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และแพลงกต์อนสัตวท่ี์พบปริมาณมากในบริเวณริมฝ่ังและลดลงมากในบริเวณกลางบึง เน่ืองจากริม
ฝ่ังมีสภาพท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมกว่า แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ไดแ้ก่ Trachelomanas volvocina 
Eaus Deflamdre, Cryptomonas sp., Trachelomanas volvocina Eaus Deflamdre, Euglena splendes 
dengeard และEuglena caudate Hubner แพลงก์ตอนสัตวช์นิดเด่นไดแ้ก่ กลุ่มโรติเฟอร์ Keratella  
valga Carlin, Lecane  hamata (Stokes), Trichotria  tetractis var.truncata Whitelegge กลุ่มครัสตา
เชียน Daphnia  lumholtzi Sars, Stredocerus  pygmaues Sars, Bosminopsis  deitersi Richard กลุ่ม
โปรโตซวั Difflugia  urceolata Carter กลุ่มโคพิพอร์ด Cyclops  vicinus Ujan เป็นตน้  ส่วนสัตว์
หน้าดินท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มแมลงน ้ า ได้แก่ ออร์เดอร์ Hemiptera, 
Odonata, Coleoptera, Diptera กลุ่มหอย ไดแ้ก่ วงศ ์Pilidae, Viviparidae, Lymnaeidae ในการ เก็ บ
ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทางด้านกายภาพและเคมี พบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า ปริมาณ
จุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจนในการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณสารอาหารมีค่าไม่
แตกต่างกนัมากนกัเม่ือเปรียบเทียบการเก็บสองคร้ังในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน แต่ปริมาณค่าการ
น าไฟฟ้าและปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้า ในการเก็บคร้ังท่ีสาม (ฤดูฝน, สิงหาคม 2554) มีค่าท่ีสูง
กวา่ เน่ืองจากริมฝ่ังในจุดเก็บตวัอยา่งท่ี BSF5-BSF6 มีการขุดลอกวชัพืชน ้ าริมฝ่ัง ลกัษณะพื้นทอ้ง
น ้ ามีตะกอนดินท่ีเหมือนกนั เม่ือน ามาเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินท่ีไม่ใช่ทะเล พ.ศ.2535 
จดัอยูใ่นประเภทท่ี 3 ส่วนปริมาณฟีคอลและโททอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยูใ่นเกณฑป์กติ ยกเวน้ใน
จุด BSF 3ซ่ึงอาจมีการปนเป้ือนจากชุมชน อาคารบา้นเรือน และปศุสัตว ์ 
 จากการศึกษาสภาพนิเวศ การกระจาย และความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต รวมถึง
คุณภาพของน ้าพบวา่ในแม่น ้าปายมีความหลากหลายของพื้นท่ี และกิจกรรม โดยในแต่ละจุดศึกษา
ต่างมีลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ีแตกต่างกนัไป เช่นการท าการเกษตร หรือการปรับสภาพพื้นท่ีเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่นหยอนใจ 
 เม่ือท าการประเมินสภาพจุดเก็บตวัอย่าง ตามขอ้มูลอา้งอิงท่ีมีการศึกษามาก่อน และ
จุดอา้งอิงท่ีม่ี ปัจจยัท่ีเหมาะสมและสามารถใช้เป็นตวัอย่างในการศึกษาสภาพนิเวศ เช่นจุดเก็บ
ตวัอย่างบึงสีไฟบริเวณกลางน ้ า หรือจากแหล่งน ้ าอ่ืนท่ีมีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน โดย
ก าหนดให้เป็นมาตรฐานของระบบนิเวศของบึงสีไฟท่ีไม่มีการรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ และมี
ความเหมาะสมในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยจุดเก็บตวัอย่าง
อา้งอิงและจุดศึกษาอ่ืนๆจะถูกน ามาค านวณเพื่อจดัล าดบัขั้นของชั้นพื้นท่ีในบึงสีไฟ โดยจะตอ้ง
เลือกจุดท่ีมีคุณภาพน ้าท่ีดีมีแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสม และมีการรบกวนจากกิจกรรม
ของมนุษยน์อ้ย โดยส่วนใหญ่จุดเก็บตวัอยา่งอา้งอิงจะมีลกัษณะเป็นแหล่งน ้าท่ียงัคงสภาพธรรมชาติ  
 คุณลักษณะของจุดเก็บตวัอย่าง เลือกจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คุณภาพน ้ าและการ
รบกวนจากกิจกรรมของมนุษย ์เป็นตน้ โดยคุณภาพน ้ าจะใช้มาตรฐาน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้
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ก าหนดใหบ้ริเวณกลางน ้าของบึงสีไฟเป็นส่วนการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยใ์ชก้ารให้คะแนน
จากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงค่าคะแนนจะข้ึนอยูก่บั 
 1. การกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวติ 
 2. ลกัษณะของพื้นทอ้งน ้า 

3. คุณภาพน ้าทางดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการ 
4. การเปล่ียนแปลงสภาพน ้า จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร การประมงการและการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 น าเอาขอ้มูลมาท าการประเมินโดยค านวณค่าทางชีวภาพและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการ
เพื่อประมวลผลและสรุปจากการเก็บตวัอย่าง ซ่ึงหากต้องการน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไป
เปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลและหลกัเกณฑต่์างๆท่ีถูกศึกษาและก าหนดไว ้
 การค านวณทางชีวภาพในแต่ละจุดเก็บตวัอย่างจะมาจากความอุดมสมบูรณ์ (จ านวน
ของส่ิงมีชีวิตในแต่ละจุดเก็บ) จ  านวนชนิด และคุณภาพน ้ า ปริมาณแบคทีเรีย และตะกอนพื้นทอ้ง
น ้า โดยรายละเอียดในปัจจยัต่างๆมีดงัน้ี 

6.1 การค านวณความอุดมสมบูรณ์ 
 การค านวณความอุดมสมบูรณ์ จะใชข้อ้มูลจากการนบัจ านวนส่ิงมีชีวิตในแต่ละชนิด
ท่ีพบ โดยพบว่าหากมีค่าความอุดมสมบูรณ์ต ่าจะแสดงถึงการท่ีระบบนิเวศถูกรบกวน ซ่ึงค่าความ
อุดมสมบูรณ์จะน าเสนอออกมาในรูปจ านวนต่อพื้นท่ีหรือปริมาตร 

6.2 การค านวณ ความมากชนิด 
  การค านวณความมากนอ้ยของชนิดค านวณไดจ้ากค่าเฉล่ียจ านวนของชนิด (Taxa) 
ของส่ิงมีชีวติท่ีศึกษา 

6.3 การใช้ดัชนีชีวภาพในการประเมินจุดศึกษา  
     ดชันีชีวภาพจะถูกน ามาค านวณ คุณภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศโดยคิดจากส่ิงมีชีวติ 4 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนสัตว ์แพลงก์ตอนพืช 
สัตวห์นา้ดินขนาดใหญ่พื้นทอ้งน ้ า และพืชน ้ าดชันีท่ีใชป้ระกอบไปดว้ย ความอุดมสมบูรณ์ และค่า
ดชันีความหลากชนิด จุดท่ีมีคุณภาพของระบบนิเวศไม่ดีจะพบวา่ค่าความอุดมสมบูรณ์ต ่า ค่าความ
หลากชนิดต ่า และมีค่าแบคทีเรีย และคุณภาพน ้ าตามการจดัมาตรฐานคุณภาพน ้ าจืดผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีไม่ดีดัชนีแต่ละแห่งได้ถูกค านวณโดยวิธีการทางสถิติ จากขอ้มูลหลายปีติดต่อกัน และ
สามารถท่ีจะใช้ค่าท่ีค  านวณไดแ้สดงลกัษณะของจุดเก็บตวัอย่างนั้น ๆ ไดแ้นวทางการค านวณค่า
คะแนนจะเลือกจากการเปรียบเทียบจุดเก็บตวัอยา่งอา้งอิง โดยใชค้่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 
จะแสดงถึงค่าท่ีมีการรบกวนสูงและความสมบูรณ์ระบบนิเวศต ่า และค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
90  จะแสดงถึงค่าของการรบกวนต ่าและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีสูง ในแต่ละจุดเก็บ
ตวัอยา่งจะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัดชันีชีวภาพ 9 หวัขอ้ ซ่ึงค่าท่ีสามารถเขา้เกณฑ์ของแต่ละหวัขอ้
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จะถูกนับและสามารถน าเอามาเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน การตัดสินใจในพื้นท่ีได ้
อย่างไรก็ตามแนวทางน้ีจดัว่าเป็นการแปรผลเบ้ืองตน้ และอาจมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในหัวขอ้
ต่างๆไดต้ามสภาพแวดลอ้มและแหล่งน ้าท่ีเปล่ียนแปลง 
 

 
 




