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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค ในพื้นที่ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้า
น ้าที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบรโิภค และศึกษารูปแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการ
อุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินกจิกรรมตามรปูแบบ 
ทีเ่ลอืกไวไ้ดด้ว้ยตนเอง จนน าไปสู่การแก้ปญัหาในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่2 
เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปประกอบการจดัการทรพัยากรน ้ า 
ในต าบลดอนแก้วอย่างยัง่ยนื ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วย แนวคิดการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน, แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วม, แนวคดิเกี่ยวกบัความตระหนัก, แนวคดิ
เกี่ยวกบัทรพัยากรน ้า, แนวคิดเกี่ยวกับระบบประปา, และบรบิทของต าบลดอนแก้ว อ าเภอ 
แมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 การพฒันาดา้นต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ แต่ผลการพฒันากเ็กดิปญัหาอุปสรรค
มากมายซึ่งท าให้ประชาชนไม่สามารถได้ร ับผลป ระโยชน์ และได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการพฒันาอย่างเตม็ที่ ซึง่หลายฝ่ายไดต้ระหนัก และได้พยายามเสนอแนวทางการ
แก้ปญัหาการพฒันาโดยใชแ้นวคดิของการมสี่วนร่วมของประชาชน (People Participation) 
และพยายามที่จะน าแนวคดิไปสู่การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางดา้นสงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม การศกึษา ตลอดถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม เพราะการทีป่ระชาชนเขา้
มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมนัน้ เป็นการพฒันาคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ  มศีกัยภาพ
ในการแก้ไขปญัหาของตนเองโดยตนเอง ท าใหป้ระชาชนรูจ้กัวเิคราะหถ์งึสภาพการณ์ทีต่นเอง
อยู่ พรอ้มทัง้การยอมรบัและเคารพซึง่กนั และกนัในชุมชน ซึง่ในเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบดว้ย 
ความหมายของการมสี่วนร่วม, ขัน้ตอนการมสี่วนร่วม และขัน้ตอนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมสี่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการพฒันา  ตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการได้แก่ การวจิยั (ศกึษาชุมชน) การวางแผน การตดัสนิใจ การด าเนินงาน 
การบรหิารจดัการ การตดิตาม และประเมนิผล ตลอดจนการจดัสรร ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ของ
ประชาชน ในส่วนของ ปารชิาติ วลยัเสถียร (2543) ได้กล่าวว่า การมสี่วนร่วม คอื การ 
ที่ประชาชนจะเข้าไปมสี่วนในการตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบรหิารและทาง
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การเมอืงเพื่อก าหนดความต้องการในชุมชนของตน ซึ่งโดยทัว่ไปการมสี่วนร่วมของประชาชน 
ในการพฒันาควรมเีนื้อหา ทีป่ระกอบดว้ย 

1) การเน้นคุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถิน่ 
2) การใชเ้ทคโนโลย ีและทรพัยากรทีจ่ะหามาไดใ้นทอ้งถิน่ 
3) การฝึกอบรม ทีเ่น้นใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการพฒันาดว้ยตนเองได้ 
4) การแกไ้ขปญัหาความตอ้งการพืน้ฐานโดยสมาชกิของชุมชน 
5) การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามแบบประเพณดีัง้เดมิ 
6) การใชว้ฒันธรรมและการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา 

 จากความหมายของการมสี่วนร่วมดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ 
มสี่วนร่วม คอื กระบวนการของการพฒันา หรอืการแก้ปญัหา โดยใหป้ระชาชนเขา้มสี่วนร่วม 
ในกระบวนการพฒันา ตัง้แต่เริม่จนสิน้สุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปญัหา การวางแผน 
การตดัสนิใจ การระดมทรพัยากร และเทคโนโลยใีนท้องถิน่ การบรหิารจดัการ การตดิตาม
ประเมนิผล รวมทัง้การรบัผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว 
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน  
 2. ขัน้ตอนการเข้ามามีส่วนร่วม 

 กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานัน้ ประชาชนจะต้องเขา้มา
มสี่วนร่วม ในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน โดยมนีักพฒันา หรอืนักวชิาการจากภายนอก 
เป็นผูส้่งเสรมิและสนับสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มลูข่าวสาร เทคโนโลย ีฯลฯ จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการมสี่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมสี่วนร่วม 
จะเริม่จากการคน้หาปญัหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกจิกรรมแก้ไขปญัหาการปฏบิตังิาน 
การร่วมกนัรบัผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั อคนิ รพพีฒัน์ 
(2531) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการมสี่วนรว่มของชาวบา้นในการพฒันา ซึง่ม ี5 ระดบั คอื 
  1) ชาวบา้นมสี่วนร่วมในการคน้หาปญัหา การพจิารณาปญัหา และจดัล าดบั
ความส าคญัของปญัหา 
  2) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการคน้หาสาเหตุแห่งปญัหา 
  3) ชาวบ้านมสี่วนร่วมในการค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการ
แกป้ญัหา 
  4) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรมเพื่อแกป้ญัหา 
  5) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการประเมนิผลของกจิกรรมการพฒันา 

 จากการทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัการมสี่วนร่วม พบว่า ในกระบวนการ 
มสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา จะต้องเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการตดิสนิใจ
ทีจ่ะก าหนดปญัหา และความต้องการดว้ยตนเอง โดยเฉพาะในขัน้ตอนของการวางแผนแก้ไข
ปญัหากระบวนการมสี่วนรว่มโดยทัว่ไปมดีงัต่อไปน้ี 
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  1) การมสี่วนร่วมในการศกึษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นใหป้ระชาชนไดร้่วมกนั
เรยีนรูส้ภาพของชุมชน การด าเนินชวีติ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และร่วมกนัคน้หา
ปญัหาและสาเหตุของปญัหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา 
  2) การมสี่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภปิรายและแสดงความ
คดิเหน็เพื่อการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ วธิกีาร แนวทางการด าเนินงาน และทรพัยากร 
ทีต่อ้งใช ้
  3) การมสี่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์ 
แรงงาน เงนิทุน หรอืการเขา้ร่วมการบรหิารงาน การประสานงานขอความช่วยเหลอืจาก
ภายนอก 
  4) การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ เป็นการน าเอากจิกรรมมาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ ทัง้ดา้นวตัถุ และจติใจ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนัของบุคคลและสงัคม 
  5) การมสี่วนร่วมในการติดตาม และประเมนิผล เพื่อที่จะแก้ปญัหาต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ 
 3. ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนัน้  ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะต้องประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้การมสี่วนร่วมเกิดขึน้ได้อย่างสมบูรณ์ 
และครบกระบวนการซึ่งจะต้องประกอบด้วยขัน้ตอนการมสี่วนร่วมในการค้นหาปญัหา, มสี่วน
รว่มในการวางแผน, มสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน, และมสี่วนร่วมในการตดิตามประเมนิผล ซึง่มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) การมสี่วนร่วมในการค้นหาปญัหาและสาเหตุของปญัหา และร่วมในการ
ตดัสนิใจการมสี่วนรว่มในขัน้ตอนน้ีนบัว่าเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญั เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลในชุมชน
ยงัไมส่ามารถเขา้ใจปญัหาและสาเหตุของปญัหาดว้ยตวัของเขาเองแลว้ การจดักจิกรรมเพื่อการ
เรยีนรูต่้างๆ กไ็ม่อาจจะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนัน้ได้ เพราะบุคคลในชุมชนนัน้
จะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความส าคญัของกจิกรรมนัน้  สิง่หนึ่งที่ผู้ให้ความรู้จะต้อง
ยอมรบัคอืบุคคลในชุมชน ซึ่งเป็นผูอ้ยู่กบัปญัหาจะเป็นผูท้ีรู่จ้กัปญัหาของตนเองดทีีสุ่ด เมื่อมี
บุคคลซึ่งมาช่วยวเิคราะห์ชี้น า เขาจงึมองเป็นสาเหตุของปญัหาของตนได้เด่นชดัขึน้ ดงันัน้
บุคคลในชุมชนจงึตอ้งเขา้มามสี่วนรว่มเพื่อเรยีนรูป้ญัหา และวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตวัเอง รวมทัง้
การตดัสนิใจในการด าเนินกจิกรรมเพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ปญัหานัน้ๆ ต่อไป 
  2) การมสี่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกจิกรรม เมื่อบุคคลในชุมชน 
ไดเ้รยีนรูป้ญัหาของตนเองแลว้ ขัน้ตอนต่อไปของการมสี่วนร่วมคอื จะต้องใชบุ้คคลไดเ้รยีนรู ้
ในเรื่องของการวางแผนและด าเนินกจิกรรม การแสวงหาแหล่งทรพัยากรหรอืความช่วยเหลอื
เพื่อทีจ่ะน ามาสนับสนุนกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้และวธิทีีด่ทีีสุ่ดคอื ผูใ้ห้
ความรูซ้ึ่ ่งอยู่ในฐานะทีม่ปีระสบการณ์มากกว่าจะต้องเป็นผูค้อยให้ค าแนะน าจนกระทัง่บุคคล
สามารถตดัสนิใจไดว้่าจะเลอืกใชว้ธิใีดในการแกป้ญัหาทีต่นเองและชุมชนก าลงัเผชญิอยู่ 
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  3) การมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน โดยการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัจิะสรา้ง
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับบุคคลและชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้การ
ปฏบิตังิานดว้ยตนเองจะท าใหบุ้คคลและชุมชนไดเ้รยีนรูก้ารด าเนินกจิกรรมอย่างใกลช้ดิเมื่อเหน็
ประโยชน์ สามารถด าเนินกจิกรรมนัน้ดว้ยตนเองพรอ้มทัง้ร่วมรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการ
ด าเนินกจิกรรมนัน้ๆ ดว้ย 
  4) การมสี่วนรว่มในการตดิตามและประเมนิผล การประเมนิผลดว้ยตนเองจะท า
ให้บุคคลและชุมชนมคีวามตระหนักว่า กจิกรรมที่ตนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการมา
ทัง้หมดนัน้ดหีรอืไม่ดเีพยีงไร และควรจะพจิารณาว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร ท าให้บุคคล 
ไดเ้รยีนรู ้และเหน็ประโยชน์ของการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถงึการด าเนินกจิกรรม
อย่างเดยีวกนัในโอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความส าเรจ็ และเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไวม้าก
ขึน้ 
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  การมสี่วนรว่มของประชาชน เกดิขึน้เมื่อพวกเขา้เรยีนรูถ้งึประโยชน์ทีเ่ขาไดร้บั
การเขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่เกดิจากการแลกเปลีย่นกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรอืการไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากผูเ้ขา้ร่วมคนอื่นๆ ดว้ย โดยที ่นิตยา เงนิประเสรฐิศร ี(2544) ทีไ่ดอ้ธบิายถงึ การ
ท าอยา่งไรจงึจะเกดิการมสี่วนรว่มของประชาชน ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1) ต้องถอืว่า ชาวบา้นคอืตวัหลกั (Main Actor) ในการแก้ปญัหาของเขาเอง
องคก์รภายนอกเป็นเพยีงตวักระตุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2) ให้ชาวบ้านเป็นผู้ทบทวนหรือประเมินกิจกรรมที่ผ่านมาในชุมชนว่า 
เป็นอยา่งไรกบัชุมชนทีต่นอาศยั ซึง่ท าใหช้าวบา้นเขา้รว่มมากขึน้หรอืลม้เหลว 

3) องค์กรพัฒนาจะต้องปรับทัศนะของตนไปรับกับทัศนะของชาวบ้าน 
เพื่อสามารถจะรบักระแสความคดิของชาวบา้นได ้เพื่อท างานไดอ้ยา่งสอดรบักบัชาวบา้น 

4) กิจกรรมพฒันาจะต้องเริม่จากพื้นฐานของชุมชน เพื่อจะเกิดการเรยีนรู ้
ทีเ่หมาะสมกบัชุมชนในการพฒันา 

5) หน่วยงานภายนอกจะต้องมคีวามชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมสี่วนร่วม
ว่าในทีสุ่ดแลว้ภาพรวมทีต่อ้งการคอือะไร เพื่อจะไดไ้มเ่กดิการพฒันาผดิเป้าหมาย 

 ส่วนประเสรฐิ กิตริตัน์ตระการ (2530) ได้สรุปการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการพฒันาการศกึษาเพื่อชุมชนว่า การที่ประชาชนจะเขา้มามสี่วนร่วมนัน้
จะตอ้งด าเนินการโดย 

1) การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัรูปของการท างานร่วมกัน 
มรีะบบระเบยีบของการท างานร่วมกนั และขณะเดยีวกนัใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการแสดงความ
คดิเหน็และยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
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2) ให้ประชาชนได้เรยีนรู้ และเขา้ใจปญัหาจากสิง่ต่างๆ ที่ใกล้ตวัไปไกลตวั 
จากสิง่ที่ง่ายไปสู่ยาก และสลบัซบัซ้อน ทัง้นี้เพื่อท าให้ประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการ
ท างานอยา่งแทจ้รงิ หรอืเป็นการเขา้รว่มอยา่งมจีติส านึก 

3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเวทีเพื่อรองรบัการท างาน 
โดยเฉพาะการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ รปูแบบการประชุม อบรม สมัมนา 
น ามาสู่การปรบัปรงุใหก้บัทอ้งถิน่ 

กล่าวโดยสรุป การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม 
การพฒันาจะต้องมปีจัจยัที่เอื้ออ านวย หรอืมสี่วนผลักดนัให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 
ในกจิกรรมพฒันาชุมชนซึง่จะมอีงคป์ระกอบอยู ่3 ดา้นดว้ยกนัคอื ดา้นนักพฒันา ดา้นประชาชน 
และดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
  1) ด้านนักพฒันา โดยนักพฒันาต้องมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาและกระบวนการ
ท างานแบบมสี่วนรว่มของประชาชน 
  2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจเริม่กจิกรรมของตนเอง 
  3) การไดร้บัการสนับสนุนจากภายนอกในดา้นต่างๆ เช่น เทคนิควทิยาการ
ขอ้มลูขา่วสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 
แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เป็นการวจิยัทีน่ าแนวคดิ 2 ประการมาผสมผสาน
กนัคอืการปฏบิตักิาร (Action) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมทีโ่ครงการวจิยัจะต้องด าเนินการ และค าว่า 
การมสี่วนร่วม (Participation) อนัเป็นการมสี่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกจิกรรมวจิยั 
ในการวเิคราะห์สภาพปญัหาหรอืสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แล้วร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ 
และการด าเนินการจนกระทัง่สิ้นสุดการวิจยั โดยมคีวามหมายถึง วิธีการที่ให้ผู้ถูกวิจยัหรอื
ชาวบ้านเขา้มามสี่วนร่วมในการวจิยั เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยอาศัยการมสี่วนร่วม
อยา่งแขง็ขนัจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมวจิยั นับตัง้แต่การระบุปญัหาของการด าเนินการ 
การช่วยให้ข้อมูลและการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ ไขปญัหาหรอืส่งเสริม
กิจกรรมนัน้ๆ ซึ่งในการวิจยัเชงิปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม ข้อมูลจากการท าวิจ ัยทุกขัน้ตอน 
ชาวบา้นเป็นผูร้ว่มก าหนดปญัหาของชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปญัหากระบวนการวจิยั
จงึด าเนินไปในลกัษณะของการแลกเปลีย่นความเหน็ระหว่างชาวบา้นกบัผูว้จิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
เป็นขัน้ๆ ซึง่ชาวบา้นจะค่อยๆ เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง และดว้ยวธิกีารวจิยัเช่นนี้ขอ้มลูที่ไดจ้งึมคีวาม
ชดัเจน สะท้อนความต้องการและแบบแผนในการด าเนินชีวติของเขา การวจิยัแบบนี้จงึเป็น
วธิกีารที่สนับสนุนให้ชาวบ้าน หรอืตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรูใ้หม่ให้กบัตนเอง 
และชุมชน โดยการศกึษาเรยีนรูห้าขอ้มลู การศกึษาวเิคราะหถ์งึปญัหา รวมทัง้การแก้ไขปญัหา
ที่ก าลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกนัวางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรอืโครงการ 
พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามแผน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการแก้ไขปญัหาไดถู้กต้องตรงตามความ
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ตอ้งการประกอบกบัการใชภ้มูปิญัญาและทุนทีม่อียูใ่นชุมชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนี้ นอกจากจะส่งผลดงัที่ได้กล่าวไป
แล้ว ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของผลงานวจิยั และกระบวนการวจิยัในตวัของมนัเองอีกด้วย  
และอีกทางหนึ่งการวจิยัยงัเป็นส่วนส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการวิจยั ซึ่งสามารถเป็นตัวน าของการพฒันาลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างได้ผล และมี
ประสทิธภิาพอกีดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวจิยัโดยผู้ปฏบิตังิานในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา กบัผู้วจิยัภายนอก
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั ้น และเพื่อให้เห็นภาพแห่ง
คุณลกัษณะส าคญัของการการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมทีเ่ด่นชดัโดยเนื้อหาในส่วนของ
แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มจะประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. หลกัการส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลกัการนัน้ การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม เป็นรปูแบบของการวจิยั 
ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการค้นคว้าทางสงัคม (Social Investigation) การให้การศกึษา 
(Education) และการกระท าหรอืการปฏบิตัิการ (Action) เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ถูกกดขีห่รอืด้วย
โอกาสในสงัคมได้มสี่วนร่วมในการสรา้งความรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่
รวมทัง้เปิดพื้นที่ให้เรยีนรู้และแก้ไขปญัหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสรา้งความรู้
ใหก้บัสงัคมไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม มหีลกัการส าคญัทีใ่ห้
ความเคารพต่อภูมปิญัญาและวฒันธรรมท้องถิ่น ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซึ่งแตกต่าง 
ไปจากของนกัวชิาการ โดยประกอบดว้ย 
  1) ปรบัปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบ้าน ด้วยการส่งเสรมิ
ยกระดบันักศึกษาและพฒันาความเชื่อมัน่ให้เกดิการวเิคราะห์/สงัเคราะห์สถานการณ์ปญัหา 
ของเขาเอง ซึง่เป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่านี้มาใชป้ระโยชน์ 
  2) ใหค้วามรูท้ีเ่หมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมกีารน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  3) การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยใหเ้หน็ค าถามทีต่รงกบั
ประเดน็ปญัหา 
  4) การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบ้านและคนยากจนด้อยโอกาส
สามารถมองความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปญัหาของตนเอง 
วเิคราะหว์จิารณ์ ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
  โดยการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม นัน้มวีตัถุประสงค์ของการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มไวด้งันี้ 
  1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งเข้ามาร่วมศึกษา
คน้คว้าหาขอ้มูล รวมทัง้การหาประเดน็ปญัหาเชงิพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแก้ไขปญัหาของ
ชุมชนตนไมใ่ช่รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให้ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่2 
การจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่                           เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2-7 

  2) เพื่อใหไ้ด้ขอ้มลูความเป็นจรงิ แนวทางการพฒันาที่เหมาะสม หรอืมคีวาม
พอดกีบับรบิทของชุมชนทอ้งถิน่นัน้ 
  3) เพื่อใหม้กีารขบัเคลื่อนมวลสมาชกิเขา้ดว้ยกนั เป็นกระบวนการของผูม้คีวาม
รบัผดิชอบรว่มกนั เรยีนรูด้ว้ยกนัและแกไ้ขปญัหาไปพรอ้มกนั 
 2. เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ พนัธุ์ทพิย์ 
รามสูต (2540) และอรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์ (2549) ได้กล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรปุไดด้งันี้  
  1) ชาวบ้าน ชุมชน ต้องได้รบัการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มคีวามเชื่อมัน่ในทางที่จะให้ความร่วมมอืกนัหรอืมสี่วนร่วม  
ในการด าเนินกิจกรรมทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง  
และชุมชน 
  2) ประชาชนได้รบัการแก้ไขปญัหา ผู้ด้อยโอกาสมโีอกาสมากขึ้นการจดัสรร
ทรพัยากร ต่างๆ มกีารกระจายอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม รวมทัง้มขีอ้มลูข่าวสารที่ส่งผลให้เกดิ
คุณภาพชวีติทีด่ต่ีอคนในชุมชน  
  3) มวีิจยัและพฒันาได้เรยีนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์การท างานร่วมกับ
ชุมชน อนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัด ีและเกดิแนวคดิในการพฒันาตนเองของนักวจิยัและพฒันา
อยา่งแทจ้รงิ 
  4) ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีเนื่องจากไดล้งมอืท ากจิกรรม
โดยอาศยัหลกัการมสี่วนรว่มจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเกดิการผนึก
ก าลงัรว่มกนั โดยทีป่ระชาชนเป็นผูร้ว่มคดิ รว่มวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกดิความรูส้กึ
เป็นเจา้ของผลงานทีโ่ครงการทีด่ าเนินการอยู่ 
 3. กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  กจิกรรมของการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมนัน้จากการศึกษาเอกสาร 
ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรปุไดว้่ากจิกรรมจะมอียู ่2 รปูแบบดงัต่อไปนี้ 
  1) กจิกรรมการวจิยัปฏบิตักิาร หรอืการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมของผู้
ประสานงาน หรือผู้อ านวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวิจยัตาม
โครงการการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมในชุมชนพื้นที่เป้าหมายของผู้วิจยัแต่ละคน 
โดยจุดมุ่งหมายทีส่ าคญัของนักวจิยั คอื การสรา้งรปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร ์และสามารถทีจ่ะเผยแพรแ่ก่สงัคมได้ 
  2) กิจกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตัิการหรอืการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม
ของชุมชน หรอืเรยีกว่า กจิกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของชุมชน เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความ
พยายามในการแก้ไขปญัหาชุมชนของนักวจิยัที่ปฏิบตัิการร่วมกนักับชุมชน โดยนักวจิยัท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรอืเป็นผู้อ านวยการวจิยั ซึ่งมบีทบาทหลกัในการเป็นผู้ช่วยเหลือ  
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ในกระบวนการวจิยัตัง้แต่แรกเริม่ และค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืลง และหวงัว่าเมื่อด าเนินการวจิยั
ไปจนสิน้สุดโครงการแลว้ ประชาชนจะมคีวามรูจ้ากการเรยีนรูร้่วมกนั และสรา้งพลงัที่พอเพยีง
กระทัง่สามารถแกไ้ขปญัหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 4. ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  เนื้อหาเกี่ยวกบัขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม นัน้
ไดม้ผีูใ้หม้มุมองในเรื่องนี้ไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก ซึง่จากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถ
สรุปถึงขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้มีอยู่ 3 ระยะ คือ 
ระยะเตรยีมการวิจยั, ระยะด าเนินการวจิยั และระยะติดตามและประเมนิผลโครงการ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
  1) ระยะเตรยีมการวจิยั (Pre-research Phase) ในระยะนี้ เป็นการเตรยีมชุมชน
เพื่อใหม้คีวามพรอ้มเขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซึง่เป็นเรื่องส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกั
ของการวจิยัแบบนี้ โดยการด าเนินงานขัน้ตอนนี้มจีุดมุ่งเน้นส าคญัที่จะให้เกดิสมัพนัธภาพที่ดี
ระหว่างผู้วจิยั ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน รวมถงึเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้อง 
ในขัน้เตรยีมการนี้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 
   1.1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน (Build-up Rapport) โดยวธิกีาร
สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนทีด่ทีีสุ่ด คอื การปฏบิตัติวัของนกัวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคน
ในชุมชนนักวิจยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้นักวิจยัสามารถ  
ท าความเขา้ใจโลกทศัน์ของชาวบา้นไดด้มีากขึน้ โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้จิยัจะลงพืน้ที่เพื่อไปพบกบั
บุคคลต่างๆ ในชุมชนที่มสี่วนส าคญัและเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานวจิยั หรอืเป็นประชาชน
กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั 

  1.2) การส ารวจ ศกึษาชุมชน (Surveying and Studying Community) 
เป็นขัน้ตอนของการศกึษาขอ้มลูที่เป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรพัยากรต่างๆ ภายใน
ชุมชนรวมถงึการศกึษาขอ้มูลพื้นฐานด้านประชากร สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการเมอืง 
ซึง่โดยมากแลว้ ผูว้จิยัจะใชแ้บบสงัเกต สมดุบนัทกึ และถ่ายภาพสถานทีต่่างๆ รวมถงึการศกึษา
ขอ้มลูจากเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรอืจากองคก์รพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 

  1.3) คดัเลอืกชุมชน (Selecting Community) ไดเ้สนอความเหน็ไวว้่า
โดยทัว่ไปแล้ว การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนที่ด้อยโอกาสในการพัฒนา
(Disadvantage Community) เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชวีติและสรา้งโอกาสความ
เท่าเทยีมในการพฒันากบัชุมชนอื่น และงานวจิยัจ านวนมากคดัเลอืกชุมชนโดยยดึเอาประเดน็
ของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและจ าเป็นต้องไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชน
ตน้แบบของการท าวจิยัและการพฒันาใหก้บัชุมชนอื่นดว้ย 

  1.4) การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) ขอ้มูลชุมชนนับเป็นสิง่
ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ 
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  1.5)  การ เตรียมคนและ เค รือข่ ายความร่ วมมือ  ในขั ้นตอนนี้ 
ถูกก าหนดให้เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของระยะก่อนการวจิยั โดยมุ่งหมายใหเ้กดิความพรอ้มในการ
ด าเนินการวจิยัซึ่งเป็นระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานที่ดเีพื่อความสะดวกต่อการ
ด าเนินงานวิจยั ซึ่งในทางปฏิบตัิแล้ว มกัจะมกีารเตรยีมคน 3 กลุ่ม คือ เตรยีมคนในชุมชน  
คณะนักวจิยัมกัจะลงพื้นที่เพื่อจดัประชุมในชุมชน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จกัและ
คุน้เคยกบักระบวนการและการด าเนินงานวจิยัแบบมสี่วนร่วมอย่างชดัเจนและรวดเรว็ เตรยีม
นักพฒันา ด้วยการประชุมร่วมกับนักพฒันาซึ่งโดยทัว่ไปแล้วคนกลุ่มนี้หมายถึง ผู้น าชุมชน 
พฒันากรอ าเภอหรือพัฒนาการอ าเภอประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ปลัด
องค์การบรหิารส่วนต าบล และองคก์รพฒันาภายนอกที่มคีวามสนใจศกึษาร่วมกนั และเตรยีม
นักวจิยั ด้วยการประชุมปรกึษากันเพื่อให้เกิดความรูแ้ละความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝา่ยในการท างานวจิยั 
  ในขัน้นี้ ปญัหาของการวิจ ัยมักเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงชาวบ้าน
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสื่อสารการท าวิจยัในแง่มุมต่างๆ เช่น ขัน้ตอนและผลประโยชน์ 
ที่ชาวบ้านจะได้รบัของคณะนักวิจยั ดังนัน้การด าเนินกระบวนการวิจยัจงึต้องเป็นไปอย่าง
กระชบั การจดัเวททีีง่่ายต่อความเขา้ใจและสะท้อนความต้องการของประชาชนทีม่บีรรยากาศ
สบายๆ หรอืการศกึษาชุมชนประกอบจะช่วยใหค้ณะผูว้จิยัไดร้บัขอ้มลูทีก่วา้งขวางมากขึน้  
  2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ยคอื 
   2.1) การศึกษาและวเิคราะห์ปญัหาชุมชน (Problem Identification 
and Diagnosis) ในชัน้นี้  เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน 
(Community Education Participation-CEP) โดยเน้นไปที่กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิ
โดยวธิกีารจะใช้การอภปิรายถกปญัหา เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัชาวบ้าน เพื่อเป็นการ
ประเมนิปญัหาและความต้องการของชุมชน (Need Assessment) พรอ้มไปกบัการประเมนิ
ความเป็นไปไดใ้นดา้นทรพัยากร (Resource Assessment) ทีม่อียูใ่นชุมชน  
   2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Project Appraisal and Identification) ในกระบวนการนี้ชาวบา้นและนักวจิยัจะต้องพจิารณา
ร่วมกนัว่าวธิกีารแก้ไขปญัหาใดที่เหมาะสมกบัท้องที่ หรอืมคีวามเป็นไปได้ โดยชาวบ้านควร 
มบีทบาทหลกัเขา้มสี่วนรว่มใหม้ากยิง่ขึน้ และก าหนดโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจดัการ (Planning Phase) 
กิจกรรมในช่วงนี้จะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรม 
ที่จะต้องด าเนินการ ดงันัน้ ผู้วจิยัควรจะต้องใช้วธิกีารกระตุ้นให้ชาวบ้านมบีทบาทหลกัในการ
แกไ้ขปญัหาการก าหนดโครงการ และกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.4) การปฏบิตัติามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขัน้ตอน 
ทีส่ าคญั โดยค าถามทีผู่ว้จิยัจะตอ้งใชถ้ามกนัในกลุ่มหรอืในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชัน้
นี้คอืใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร และอยา่งไร  
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   ปญัหาอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ในขัน้ตอนนี้ โดยทัว่ไปมกัเป็นประเดน็การ
มสี่วนร่วมของชาวบ้านในกระบวนการวจิยั ความไม่สนใจเข้ามสี่วนร่วมของชาวบ้านจ านวน  
ไม่น้อยและชาวบ้านมกัมองเห็นการวิจยั เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ และไมเ่กีย่วอะไรนักกบัปากทอ้งทีจ่ะต้องท ามาหากนิเป็นประจ าวนั การเขา้ร่วมงานวจิยั
ของชาวบา้น จงึเป็นไปโดยเน้นการรบัฟงัสิง่ทีผู่ว้จิยั และนกัพฒันาพดูเป็นหลกั 
  3) ระยะการติดตามและประเมนิผลโครงการ (Monitoring and Evaluation 
Phase) เป็นขัน้ตอนที่เกี่ยวกบัการการวดัผลส าเรจ็ของโครงการ โดยมากแล้วคณะผู้วจิยัจะ
ร่วมกบัชาวบ้านทีเ่ป็นผูร้่วมงานวจิยั ท าการตรวจสอบขอ้มลูทีเ่ป็นผลของการวจิยั  จากนัน้จะมี
การจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทชีาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวจิยัเพื่อเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจ ัยกับชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบ้านน าผลของการวิจัย  
ไปด าเนินการแกไ้ขปญัหาหรอืพฒันาชุมชนต่อไป 
  ในขัน้ตอนน้ียงัคงต้องอาศยัการมคีวามเขา้ใจทีถู่กต้อง และการมสี่วนร่วมอย่าง
สรา้งสรรค์และกระตอืรอืรน้ของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบ้าน การมคีวามเขา้ใจที่ถูกต้องการ
สรา้งช่องทางการตรวจสอบงานวจิยัและการมเีครือ่งมอืประเมนิผลการวจิยัว่าประสบความส าเรจ็
มากน้อยเพยีงใดมปีญัหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าใหทุ้กฝ่ายคาดหมายไดว้่า ผลลพัธข์องการ
วจิยัจะปรากฏออกมาสอดคล้องกบัความต้องการพฒันาหรอืสามารถใช้ไดก้บัการแก้ไขปญัหา
อยา่งตรงจดุ และเขา้รว่มกระบวนการวจิยัอย่างต่อเนื่องและบงัเกดิผลประโยชน์ในภาพรวม 
 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมนัน้เป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนักวิจยั วัตถุประสงค์ของนักวิจยัและ
นักพัฒนา ควบคู่ ไปกับความต้องการความรู้ และประสบการณ์ของผู้ถูกวิจ ัย ดังนั ้น  
การด าเนินการและผลของการวจิยัจงึเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซึง่ในการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารน้ีมกัจะประกอบไปดว้ยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพที ่2.1 และแผนภาพที ่2.2 ซึง่จะ
ประกอบดว้ย ชาวบา้นหรอืบุคคลเป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรอืชุมชน
ทีจ่ะท าการศกึษา ซึง่ถอืว่าคนในชุมชนหรอืกลุ่มนัน้ ซึง่เป็นผูท้ีรู่ข้อ้มลูเกี่ยวขอ้งกบัตนเองดทีีสุ่ด 
นักวจิยัซึ่งจะเป็นผู้แทนของนักวชิาการที่มคีวามสนใจในการวจิยัและพฒันา ซึ่งเป็นคนนอก  
นักวิจ ัยน้ี เป็นฝ่ายผู้รู้และเชี่ยวชาญเรื่องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจ ัย 
และนักพฒันาซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้มคีวามรูแ้ละมเีป้าหมายเพื่อการพฒันา ซึ่งมกัจะเป็นผู้แทนของ
ฝ่ายรฐับาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งบางครัง้ในการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
นกัวจิยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักไ็ด ้ 
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หลงัท ำ PAR 

ก่อนท า PAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากภาพที ่2.1 และ 2.2 แสดงใหเ้หน็ว่า วงกลมแต่ละวง คอื วธิกีารมองปญัหาของ
คนแต่ละกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั ซึง่วธิกีารมองนี้ย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคดิ
ทีแ่ต่ละบุคคลยดึถอื ซึง่ภายหลงัจากทีม่กีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมแลว้ บุคคลทัง้สาม
กลุ่ม ซึง่ประกอบดว้ยนกัวจิยั ชาวบา้นหรอืบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนกัพฒันาจะมคีวามเขา้ใจถงึ
ปญัหาและความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคญัส าหรบัความส าเรจ็ในการ
พฒันา และเป็นจุดเริม่ต้นของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏบิตัิงานสามารถเป็นไปโดย 
มปีระสทิธภิาพ  

 

 
ชาวบา้น 

 
นกัวจิยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาก่อนท าวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ 
  มสี่วนรว่ม 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยัเชงิ  
              ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 

 

นกัวจิยั 

 

 

        
นกัพฒันา 

 

 

ชาวบา้น 
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แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนัก 
 ความตระหนักหรอืการรบั เป็นพฤตกิรรมขัน้แรกของจติลกัษณะซึ่งมพีฤตกิรรมเกอืบ
เหมอืนด้านสตปิญัญาก็ตาม แต่ก็ไม่เหมอืนขัน้ความรูท้ี่เป็นความสามารถขัน้ต ่าสุด เพราะเรา 
ไม่สนใจในเรื่องเกี่ยวกบัความจ า ความละลึกได้และข้อเท็จจรงิ แต่จะสนใจเพยีงเฉพาะการ 
มีจิตส านึกหรือจิตปฏิพัทธ์นัน้ๆ ซึ่งได้แก่ สถานการณ์วัตถุปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ 
ในท านองเดยีวกนักบัความรู ้คอื ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องมคีวามตัง้ใจเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย
บุคคลมคีวามตระหนักอย่างง่ายๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมกีารแยกแยะสิง่หนึ่งสิง่ใด โดยเฉพาะอกี
นัยหนึ่ง คือ ไม่ต้องยอมรบัลกัษณะด้านวัตถุสิ่งของนัน้ๆ แม้ว่าปกติลักษณะดังกล่าว  จะมี
ความหมายหรอืมผีลกต็าม 
 จากการศึกษาความหมาย ของค าว่าความตระหนักที่นักวชิาการได้ไว้ พบว่า ความ
ตระหนักเป็นความส านึก สภาพความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ การเหน็คุณค่า ความสนใจ
และความโน้มเอยีง เป็นความเขา้ใจของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ระสบในสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาอยู ่
ดังนั ้น ความตระหนักจะเกิดขึ้นได้เป็นผลสืบเนื่ องมาจากการรับรู้และเรียนรู้จากสิ่งเร้า  
และประสบการณ์เดมิในสิง่แวดลอ้มทีบุ่คคลอยู ่และน าไปสู่การเกดิความคดิรวบยอด การเรยีนรู้
และความตระหนกัของมนุษยท์ีจ่ะเลอืกปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มต่อไปตามล าดบั 
 การเรียนรู้และความตะหนักน าไปสู่ความพร้อม  ที่จะแสดงการกระท าหรือแสดง
พฤตกิรรมต่อไป ทัง้นี้สามารถประมวลขัน้ตอนของกระบวนการเกดิความตระหนักได้ ดงัภาพ 
ที ่2.3  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 จากภาพที ่ความตระหนกัเป็นผลของกระบวนการทางปญัญา กล่าวคอื เมื่อบุคคลไดร้บั
การกระตุ้นจากสิง่เรา้ หรอืการสมัผสัจากสิง่เรา้แล้วเกดิการรบัรูข้ ึน้แล้วจะน าไปสู่การเกดิความ
เขา้ใจในสิง่เรา้นัน้ และน าไปสู่การเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอนต่อไป และเมื่อบุคคลเกดิมคีวามรูใ้นสิง่นัน้
แล้วก็จะมผีลน าไปสู่ความตระหนักในที่สุด ซึ่งทัง้ความรู้และความตระหนักจะน าสู่การกระท า
หรอืพฤตกิรรมของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้นัน้ๆ ต่อไป 

การรบัรู ้ ความคดิรวบยอด 

พฤตกิรรม 

การสมัผสั การเรยีนรู/้ความรู ้

ความตระหนกั 

ภาพท่ี 2.3 แสดงขัน้ตอนการเกดิความตระหนกัซึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรม 
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 การวัดความตระหนัก ความตระหนักเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไวต่อ
ปรากฏการณ์ หรอืสิง่เรา้บางอย่างซึ่งแสดงออกถงึความตัง้ใจ ดงัที่ บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์
(2535) ไดก้ล่าวว่าการวดัและประเมนิผลความตระหนกัจะตอ้งมหีลกัเกณฑเ์ทคนิคเฉพาะซึง่อาจ
ท าโดยวธิกีารดงันี้  
  1) สมัภาษณ์ใช้แบบสอบถาม (Interview) อาจเป็นการสมัภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง
ค าถามที่แน่นอน ค าถามมกีารตัง้ไวก่้อน มคี าตอบใหเ้ลอืก จดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัอย่างด ีหรอื
แบบไมม่โีครงสรา้งค าถาม เป็นการสมัภาษณ์ทีก่ าหนดหวัขอ้ใหญ่ๆ ผูต้อบมอีสิระในการตอบ 
  2) แบบสอบถาม (Questionnaire) มทีัง้การเปิดและปิด หรอืผสมกันทัง้สอง
อยา่ง 
  3) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครือ่งมอืวดัชนิดทีต่รวจสอบว่า เหน็
ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอื ม ีไมม่ ีสิง่ทีก่ าหนดตามรายการอาจอยู่ในรปูของการท าเครื่องหมายตอบ 
หรอื เลอืกว่า ใช่ ไมใ่ช่ กไ็ด้ 
  4) มาตราวดัอนัดบัคุณภาพ (Rating Scale) เครื่องมอืชนิดนี้เหมาะส าหรบัวดั
อารมณ์และความรูส้กึทีต่อ้งการทราบความเขม้ขน้ (Intensity) ว่ามมีากน้อยเพยีงใดในเรือ่งนัน้ 
  ในการวิจยัครัง้นี้  ได้น าแนวคิดความตระหนักมาเป็นกรอบในการอธิบาย 
ซึ่งสรุปได้ว่า ความตระหนักเรื่องของมูลฝอย หมายถึง ลกัษณะนิสยับุคคลที่เป็นพฤติกรรม
แสดงออกทางด้านการตดัสนิใจที่จะจดัการกบัมูลฝอยที่เกดิขึน้ ซึ่งจะสะท้อนให้เหน็ว่ามคีวาม
รบัรู้ ความส านึก สภาพความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ การตอบสนองและการเหน็คุณค่า 
ความสนใจและความโน้มเอยีงทีเ่กดิจากประสบการณ์เดมิทีม่ที ัง้ผลดแีละผลเสยี ก่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจที่จะเลอืกปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง กบัการลดปรมิาณมลูฝอยอย่าง
ชาญฉลาด โดยการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่อาจเป็นอกีทางออกหนึ่งในการลดผลกระทบจาก
ปญัหามูลฝอยมมีากเกนิ และเป็นเหตุผลเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและเพื่อ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
แนวความคิดเก่ียวกบัทรพัยากรน ้า  
 โลกของเราประกอบขึน้ด้วยพื้นดนิและพื้นน ้า โดยส่วนที่เป็นฝืนน ้านัน้ มอียู่ประมาณ 
3 ส่วน (75%) และเป็นพืน้ดนิ 1 ส่วน (25%) น ้ามคีวามส าคญัอย่างยิง่กบัชวีติของพชืและสตัว์
บนโลกรวมทัง้มนุษยเ์ราด้วย น ้าเป็นทรพัยากรทีส่ามารถเกดิหมุนเวยีนได้เรื่อยๆ ไม่มวีนัหมด
สิ้น เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้นโลก น ้าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน ้าลอยขึ้นสู่
เบื้องบนเนื่องจากไอน ้ามคีวามเบากว่าอากาศ เมื่อไอน ้าลอยสู่เบือ้งบนแล้ว จะไดร้บัความเยน็
และกลัน่ตัวกลายเป็นละอองน ้าเล็กๆ ลอยจบัตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจบัตัวกนัมากขึ้นและ
กระทบความเยน็กจ็ะกลัน่ตวักลายเป็นหยดน ้าตกลงสู่พืน้โลก น ้าบนพืน้โลกจะระเหยกลายเป็น
ไอน ้าอกีเมือ่ไดร้บัความรอ้นจากดวงอาทติย ์ไอน ้าจะรวมตวักนัเป็นเมฆและกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า
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กระบวนการเช่นน้ี เกดิขึน้เป็นวฏัจกัรหมุนเวยีนต่อเนื่องกนัตลอดเวลา เรยีกว่า วฏัจกัรน ้าท าให้
มนี ้าเกดิขึน้บนผวิโลกอยูส่ม ่าเสมอ  
 1. ประเภทของแหล่งน ้า 
  น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของมนุษย์
นัน้อาจจะเป็นทัง้น ้าจดืจากแหล่งต่างๆ และน ้าทะเล สามารถจ าแนกรายละเอยีดไดด้งัต่อนี้ 
  1) แหล่งน ้าผิวดิน ได้แก่ น ้าจากแม่น ้าต่างๆ ล าน ้าธรรมชาติต่างๆ ห้วย 
หนองน ้า คลอง บงึ ตลอดจน อ่างเก็บน ้า บรเิวณดงักล่าวนับว่าเป็นแหล่งน ้าจดืที่ส าคญัที่สุด  
น ้าจดืที่แช่ขงัอยู่ตามแอ่งน ้าบนผวิโลกมาจากน ้าฝน หมิะ การไหลซมึออกมาจากน ้าใต้ดนิแล้ว
ไหลไปรวมกนัตามแม่น ้าล าคลอง ปรมิาณน ้าที่มอียู่ในแม่น ้าล าคลองของแต่ละแห่งบนพื้นโลก  
มมีากน้อยแตกต่างกนัออกไป ล าน ้าอาจจะมมีากในช่วงฤดูหนึ่ง แต่ในช่วงฤดูอื่นๆ ปรมิาณน ้า 
จะลดน้อยลงไป เท่าที่ผ่านมาแหล่งน ้าผวิดินเป็นทรพัยากรสาธารณะที่ไม่ต้องมกีารซื้อขาย  
จงึท าให้มกีารใช้น ้าอย่างฟุ่มเฟือย ประกอบกับจ านวนประชากรซึ่งใช้น ้าส าหรบัการอุปโภค
บรโิภคเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กจิการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ซึ่งใช้น ้า ในกระบวนการ
ผลติเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่ไม่มกีารน าน ้าที่ใชแ้ล้วกลบัไปใช้อกี แต่จะระบายน ้าทิ้งลงสู่
แหล่งน ้าโดยตรง ซึง่ท าใหเ้กดิภาวะขาดแคลนน ้าเช่นเดยีวกบัคุณภาพของน ้าผวิดนิกเ็สื่อมโทรม
ลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ภาครฐับาลและเอกชนไดต้ระหนักถงึความส าคญัในเรื่องนี้ จงึมแีนวความคดิ
ทีจ่ะพฒันาแหล่งน ้าผวิดนิ  
  2) แหล่งน ้าใตด้นิ น ้าใตด้นิเกดิจากน ้าผวิดนิซมึผ่านดนิชัน้ต่างๆ ลงไปถงึชัน้ดนิ
หรอืหนิทีน่ ้าซมึผ่านไมไ่ด ้น ้าใตด้นิน้ีจะไปสะสมตวัอยูร่ะหว่างช่องว่างของเนื้อดนิ โดยเฉพาะชัน้
ดนิเป็นกรวด ทราย หนิ ปรมิาณของน ้าที่ขงัอยู่ในชัน้ของดนิหรอืชัน้ของหนิดงักล่าวจะค่อยๆ 
เพิม่ปรมิาณมากขึน้ในฤดูฝน และลดปรมิาณลงในฤดูแลง้ ปกตนิ ้าใต้ดนิจะมกีารไหล  (run-off) 
ถ่ายเทระดบัได้เช่นเดยีวกบัน ้าผวิดนิ ในเขตชนบทไดอ้าศยัน ้าใต้ดนิเป็นน ้าดื่ม เนื่องจากแหล่ง
น ้าใต้ดนิเป็นแหล่งน ้าที่สะอาด โดยน ้าที่ขงัอยู่ใต้ดนิมาจากน ้าฝนที่ซมึผ่านการกรองของชัน้ดนิ 
หนิ กรวด ทราย มาหลายชัน้แลว้ แหล่งน ้าใตด้นิม ี2 ประเภท คอื  
   2.1) น ้าใต้ดินชัน้บนหรอืน ้าในดิน พบในชัน้ดินตื้นๆ น ้าจะขงัตัวอยู่
ระหว่างชัน้ดินที่เนื้อแน่นเกือบไม่ซึมน ้าอยู่ไม่ลึกจากผิวดินมากนัก น ้าใต้ดินประเภทนี้จะมี
ปรมิาณมากในฤดูฝนและลดลงในฤดูแลง้ น ้าในชัน้นี้มอีอกซเิจนละลายอยู่พอประมาณ จะมสีาร
แขวนลอยอยูม่าก ความขุน่มาก  
   2.2) น ้าบาดาล เป็นน ้าใต้ดนิที่อยู่ลกึลงไป โดยซมึผ่านชัน้ดนิและชัน้
หนิต่างๆ ไปขงัตวัอยู่ช่องว่างระหว่างชัน้ดนิหรอืชัน้หนิซึ่งไม่ยอมให้น ้าผ่านไปได้อกี น ้าใต้ดนิ
ประเภทนี้เป็นน ้าใต้ดินที่แท้จรงิเรยีกว่า Underground water หรอืที่เรยีกว่าน ้าบาดาล  
น ้าบาดาลจะเป็นน ้าที่มคีุณภาพด ีเพราะไหลผ่านชัน้ดนิและชัน้หนิ ซึง่ท าหน้าทีค่ลา้ยการกรอง
น ้าธรรมชาต ิมลีกัษณะเป็นระบบท่อประปาทีส่มบรูณ์ 
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 2. ประโยชน์ของน ้า  
  น ้าเป็นแหล่งก าเนิดชวีติของสตัวแ์ละพชืคนเรามชีวีติอยู่โดยขาดน ้าไดไ้ม่เกนิ 3 
วนั และน ้ายงัมคีวามจ าเป็นทัง้ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึง่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ใน
การพฒันาประเทศ ประโยชน์ของน ้า ไดแ้ก่  
  1) น ้าเป็นสิง่จ าเป็นทีเ่ราใชส้ าหรบัการดื่มกนิ การประกอบอาหาร ช าระรา่งกาย  
  2) น ้ามคีวามจ าเป็นส าหรบัการเพาะปลูกเลีย้งสตัว ์แหล่งน ้าเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
ปลาและสตัวน์ ้าอื่นๆ ซึง่คนเราใชเ้ป็นอาหาร  
  3) ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น ้าในขบวนการผลติใช้ล้างของเสียใช้หล่อ
เครือ่งจกัรและระบายความรอ้น ฯลฯ  
  4) น ้าเป็นแหล่งพลงังาน พลงังานจากน ้าใชท้ าระหดั ท าเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้าได ้ 
  5) แมน่ ้า ล าคลอง ทะเล มหาสมทุร เป็นเสน้ทางคมนาคมขนส่งทีส่ าคญั  
  6) ทศันียภาพของรมิฝ ัง่ทะเลและน ้าทีใ่สสะอาดเป็นแหล่งท่องเทีย่วของมนุษย ์ 
 3. ปัญหาของทรพัยากรน ้า  
  ปญัหาของทรพัยากรน ้านัน้สามารถแยกออกเป็น 3 ประการ ใหญ่ๆ คอื ปญัหา
มนี ้าน้อยเกนิไป, ปญัหามนี ้ามากเกนิไป และปญัหาน ้าเสยีส าคญัๆ ทีเ่กดิขึน้ คอื  
  1) ปญัหาการมนี ้าน้อยเกนิไป เกดิการขาดแคลนอนัเป็นผลเนื่องจากการตดัไม้
ท าลายป่า ท าใหป้รมิาณน ้าฝนน้อยลง เกดิความแหง้แลง้เสยีหายต่อพชืเพาะปลูกและการเลีย้ง
สตัว ์ 
  2) ปญัหาการมนี ้ามากเกนิไป เป็นผลมาจากการตดัไมม้ากเกนิไป ท าใหเ้กดิน ้า
ท่วมไหลบ่าในฤดฝูน สรา้งความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิ  
  3) ปญัหาน ้าเสยี เป็นปญัหาใหมใ่นปจัจบุนั สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิน ้าเสยี ไดแ้ก่  
   3.1) น ้าทิง้จากบา้นเรอืน ขยะมลูฝอยและสิง่ปฎกิูลทีถู่กทิง้สู่แมน่ ้า 

3.2) น ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   3.3) น ้าฝนพดัพาเอาสารพษิทีต่กคา้งจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แหล่งน ้า 
  น ้าเสยีที่เกิดขึน้นี้ส่งผลเสยีหายทัง้ต่อสุขภาพอนามยั เป็นอนัตรายต่อสตัว์น ้า 
และมนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ท าให้ไม่สามารถน าแหล่งน ้านัน้มาใช้ประโยชน์ได้ทัง้การ
อุปโภค บรโิภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  
 4. สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้า 
  ปจัจยัที่ท าให้เกดิปญัหามลพษิทางน ้านัน้มอียู่หลายปจัจยัด้วยกนั แต่ที่ส าคญั
ประกอบด้วย การที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, ระบบระบายน ้ าและบ าบัดน ้ าขาด
ประสทิธภิาพ, ระบบการไหลของน ้าตามธรรมชาตถิูกขดัขวาง, การขาดความรูข้องประชาชน 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) มปีระชากรหนาแน่นเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ เนื่องมาจากผลของการพฒันา
เศรษฐกจิทีเ่น้นดา้นวตัถุอยา่งเรง่รบีและนโยบายประชากรทีผ่ดิพลาด การมปีระชากรและชุมชน
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ที่กระจุกตัวหนาแน่นเฉพาะแห่ง ท าให้มีกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวัน การผลิตทาง
อุตสาหกรรมการค้าขาย ซึ่งกจิกรรมเหล่านี้มกีารใช้น ้าและถ่ายเทของเสยีลงสู่แหล่งน ้า ส่งผล
กระทบต่อ คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
  2) ระบบการระบายน ้าและบ าบดัน ้าเสยีทีข่าดประสทิธภิาพ ทัง้จากแหล่งชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้การปล่อยใหข้ยะตกคา้งในสิง่แวดลอ้มอยูท่ ัว่ไป 
  3) ระบบการไหลเวยีนของแหล่งน ้าธรรมชาตถิูกขดัขวาง เนื่องจากการสรา้ง
เขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นทางต้นน ้า ท าให้น ้าในแม่น ้ามอีตัราการไหลและความเรว็ในการไหลลดลง 
แม่น ้า ล าคลองถูกท าเป็นถนนหรอืมกีารสรา้งอาคารบา้นเรอืนรุกล ้าลงไปในแม่น ้า เป็นการปิด
กัน้การไหลเวยีนของน ้า ก่อใหเ้กดิสภาพน ้าขงันิ่งและเน่าเหมน็ขึน้ 
  4) การขาดความรูข้องประชาชน โดยเฉพาะผูอ้าศยัอยู่ใกลล้ าน ้าและผูท้ีส่ญัจร
ไปมาทีท่ิง้ขยะและถ่ายเทน ้าโสโครกลงสู่แม่น ้าล าคลองโดยตรง 
 5. การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า  
  การอนุรกัษ์น ้า หมายถงึการป้องกนัปญัหาทีพ่งึจะเกดิขึน้กบัน ้า และการน าน ้า
มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีพของมนุษย์ เราจงึควรช่วยกันแก้ปญัหาการ
สญูเสยีทรพัยากรน ้าดว้ยการอนุรกัษ์น ้าดงันี้ 
  1) การปลกูปา่ โดยเฉพาะการปลกูปา่บรเิวณพืน้ทีต่น้น ้า หรอืบรเิวณพืน้ทีภู่เขา 
เพื่อให้ต้นไมเ้ป็นตวักกัเก็บน ้าตามธรรมชาต ิทัง้บนดนิและใต้ดนิ แล้วปลดปล่อยออกมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี สามารถป้องกนัปญัหาอื่นๆ ได้ เช่น ปญัหาการพงัทลายของดนิ ปญัหาการ
ขาดแคลนน ้า และการเกดิน ้าท่วม 
  2) การพฒันาแหล่งน ้า เนื่องจากปจัจุบนัแหล่งน ้าธรรมชาตต่ิางๆ เกดิสภาพตื้น
เขนิเป็นส่วนใหญ่ ท าใหป้รมิาณน ้าทีจ่ะกกัขงัไวม้ปีรมิาณลดลง การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อให้มนี ้า
เพยีงพอจงึจ าเป็นตอ้งท าการขดุลอกแหล่งน ้าใหก้วา้งและลกึใกลเ้คยีงกบัสภาพเดมิหรอืมากกว่า 
ตลอดจนการจดัหาแหล่งน ้าเพิม่เติม อาจกระท าโดยการขุดเจาะน ้าบาดาลมาใช้ ซึ่งต้องระวงั
ปญัหาการเกดิแผ่นดนิทรดุ หรอืการขดุเจาะแหล่งน ้าผวิดนิเพิม่เตมิ 
  3) การสงวนน ้าไว้ใช้เป็นการวางแผนการใช้น ้า เพื่อให้มนี ้าที่มคีุณภาพมาใช้
ตลอดฤดกูาล โดยเฉพาะในช่วงฤดแูลง้ ดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การท าบ่อหรอืสระเกบ็น ้า การหา
ภาชนะขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน ้าฝน (เช่น โอ่งหรอืแท็งก์น ้า) รวมทัง้การสร้างอ่างเก็บน ้า  
และระบบชลประทาน 
  4) การใช้น ้าอย่างประหยดั เป็นการน าน ้ามาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิประโยชน์สูงสูด ทัง้ดา้นการอนุรกัษ์น ้าและตวัผูใ้ชน้ ้าเอง กล่าวคอื สามารถลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าน ้าลงได้ ปรมิาณน ้าเสยีที่จะทิ้งลงแหล่งน ้ามปีรมิาณน้อยลง และป้องกนั
ปญัหาการขาดแคลนน ้า 
  5) การป้องกนัการเกดิมลพษิของน ้า ปญัหาส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ในเมอืงใหญ่ๆ 
ซึ่งมปีระชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น หรอืย่านอุตสาหกรรม การป้องกนัปญัหามลพษิของน ้า 
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จะต้องอาศยักฎหมายเป็นเครื่องมอื และเจา้หน้าทีต่้องปฏบิตัติามกฎหมายหรอืพระราชบญัญตัิ
ทรพัยากรน ้าอย่างเคร่งครดั น ้ าเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล  
ต้องควบคุมอย่างจรงิจงัและบงัคบัใหม้กีารบ าบดัน ้าเสยีก่อนทิง้หรอืปล่อยลงสู่แหล่งน ้า ส าหรบั
ประชาชนทัว่ไป สามารถช่วยป้องกันการเกิดน ้ าเสียได้ด้วยการไม่ทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูล  
หรอื สารพษิลงสู่แหล่งน ้า 
  6) การน าน ้าทีใ่ชแ้ลว้กลบัไปใชใ้หม่ น ้าทีถู่กน าไปใชแ้ลว้ในบางครัง้ยงัมสีภาพ 
ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นได ้เช่น น ้าจากการลา้งภาชนะอาหารสามารถน าไปใชร้ดน ้า
ต้นไม้ น ้าจากการซกัผ้าสามารถน าไปถูบ้าน สุดท้ายน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ได้ เป็นต้น ส าหรบั
กจิการของโรงงานอุตสาหกรรม น ้าทีเ่กดิจากกระบวนการผลติซึง่มอุีณหภูมสิูง เมื่อปล่อยทิง้ไว้
ให้เยน็ สามารถน าไปใช้ใหม่ได้แมแ้ต่น ้าเสยี เมื่อผ่านระบบบ าบดัสามารถน าไปใช้ในกิจกรรม
บางอยา่งของโรงงานได ้เช่น การท าความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์เครือ่งมอืบางอยา่ง 
  7) กระจายอ านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และส่งเสรมิสมรรถนะแก่เจา้หน้าที่
ระดบัจงัหวดัและทอ้งถิน่ เพื่อให้การควบคุมน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิด รวมทัง้การควบคุมมลพษิ
ทางน ้าในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  8) ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า และการจดัการ 
มลพิษทางน ้ าจากแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่ องเป็นระบบ โดยให้มีการร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  9) เสรมิสรา้งกลไกและสมรรถนะขององค์กร เพื่อเอื้ออ านวยต่อการควบคุม  
น ้าเสยีและของเสยีจากแหล่งก าเนิดอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการใชม้าตรการทางเศรษฐกจิ
และสงัคมควบคู่กบัมาตรการทางกฎหมาย 
  10) แนวทางดา้นการส่งเสรมิ สนับสนุนและร่วมมอืกบัภาคเอกชนและองคก์ร
ต่างๆ ในการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนและผูป้ระกอบกจิการ มีความรู ้ความเขา้ใจ 
และมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการจดัการคุณภาพน ้า และการควบคุมน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิด 
  11) สนบัสนุนใหม้กีารศกึษา วจิยั เพื่อพฒันาและส่งเสรมิเทคโนโลยกีารจดัการ 
คุณภาพน ้าและการควบคุมน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิดให้มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สนับสนุนให้น า
ผลการวจิยัไปสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 
  การจดัการคุณภาพน ้าสามารถที่จะป้องกนัมใิห้เกดิปญัหาขึน้ หรอืจะเป็นการ
แก้ไขที่แหล่งก าเนิดของปญัหา ซึ่งท าได้หลายวธิโีดยอาจเลอืกท าได้เพยีงวธิใีดวธิหีน่ึงหรอืใช้
ประกอบกนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาพสถานการณ์  
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บริบทชุมชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1. ท่ีตัง้และอาณาเขต 
  ตัง้อยู่ทางทศิใต้ของอ าเภอแม่รมิ พืน้ทีท่ ัว่ไปเป็นทีร่าบ ระยะห่างจากทีต่ ัง้ของ
ที่ว่าการอ าเภอแม่รมิ ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการ (ศาลากลาง) จงัหวดั
เชยีงใหม ่ประมาณ 2 กโิลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 107 (ถนนสายเชยีงใหม่-ฝาง) 
มสีภาพการคมนาคมโดยทัว่ไป ระหว่างที่ว่าการอ าเภอแม่รมิ หรอืตวัจงัหวดัเชยีงใหม่อยู่ใน
ระดบัด ี
 2. อาณาเขตติดต่อ 
  1) ทศิใต้ ตดิกบั ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม่ ต าบลชา้งเผอืก และต าบลป่าตนั 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
  2) ทศิตะวนัออก ตดิกบั แมน่ ้าปิง ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมร่มิ และ ต าบลสนั
ผเีสือ้ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
  3) ทศิตะวนัตก ตดิกบั อุทยานแห่งชาตสิุเทพ – ปุย ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง
เชยีงใหม ่และต าบลแมแ่รม 
  4) ทศิเหนือ ตดิกบั ต าบลแมส่า อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่

3. สภาพภมิูประเทศ 
  ลกัษณะพื้นที่ โดยทัว่ไปเป็นที่ราบรมิฝ ัง่แม่น ้าปิง ติดกับต าบลแม่สา มพีื้นที่
ทัง้หมดประมาณ 34.953 ตารางกโิลเมตร เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของราษฏร หรอื เขตชุมชน 1 ใน 4 
ของพืน้ที่ทัง้หมด คอื พื้นที่ทางฝ ัง่ขวาของถนนเชยีงใหม่ - ฝาง (ด้านตะวนัออก) ส าหรบัพื้นที ่
ที่เหลอื 3 ใน 4 ของส่วนพื้นที่ทัง้หมดเป็นเขตทหาร อยู่ในความดูแลของทหารเกือบทัง้หมด 
ประมาณ 20,000 ไร ่อยูท่างฝ ัง่ซา้ยของถนนเชยีงใหม ่- ฝาง (ดา้นตะวนัตก) และพืน้ทีส่่วนใหญ่
เป็นทีต่ ัง้ของส่วนราชการ หน่วยงาน มคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล ประมาณ 350 เมตร 
 4. ลกัษณะการตัง้ถ่ินฐาน 
  การตัง้บา้นเรอืนเป็นชุมชนใหญ่ แบบถาวรไม่เคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน ตัง้อยู่บรเิวณ
สองฟากถนนเชยีงใหม ่- ฝาง โดยส่วนใหญ่จะมชีุมชนหนาแน่นทางฝ ัง่ดา้นทศิตะวนัออกหรอืฝ ัง่
ของถนน เชยีงใหม่ - ฝาง หรอืแถบลุ่มแม่น ้าปิง ส่วนด้านทศิตะวนัตกหรอืฝ ัง่ซ้ายของถนน
เชยีงใหม่ - ฝาง จะเป็นทีต่ ัง้ของศูนยร์าชการและเขตอุทยานแห่งชาต ิสุเทพ – ปุย รวมพืน้ที ่
ที่ประชาชนอาศยัอยู่จรงิๆ ประมาณ 8 ตารางกโิลเมตร ขนบธรรมเนียมประเพณี พธิกีรรม
อทิธพิลทางความคดิ (ค่านิยม) ต าบลดอนแก้วมขีนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคญั เหมอืนกบั
สงัคมไทยพื้นเมอืงโดยทัว่ไป เช่น งานสงกรานต์ ประเพณีสรงน ้าพระนอนขอนม่วง ประเพณี
แข่งจุดบอ้งไฟหมื่น ประเพณีแห่ไมค้ ้า การบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น และวนัส าคญัทางศาสนา
ต่างๆ เป็นตน้ 
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 5. ศาสนา ส่ิงยึดเหน่ียว และข้อห้ามต่างๆ 
  ต าบลดอนแก้ว นับถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 98 ของประชากรทัง้หมด นับถอื
ศาสนาครสิต ์รอ้ยละ 1.95 ของประชากรทัง้หมด นับถอืศาสนาอื่นๆ รอ้ยละ 0.05 ของประชากร
ทัง้หมด มวีดัจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ วดัดาราภมิุข หมู่ที ่ 1 วดัดอนแก้ว หมู่ที ่ 2 วดัโสภณาราม 
หมู่ที ่1 วดัปิยาราม หมู่ที ่4 วดัพระนอน หมู่ที ่5 ส านักสงฆ ์จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ ส านักสงฆ ์
สนัเหมอืง หมูท่ี ่7 โบสถค์รสิต ์จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โบสถค์รสิตจกัรหมูท่ี ่4 
 6. การศึกษา 
  การศกึษาในต าบลดอนแกว้ จดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษา
ถงึอุดมศกึษา เป็นการด าเนินการจดัการศกึษาภาครฐับาล โดยมสีถานศกึษาจ าแนกตามสงักดั 
ดงันี้  
  1) โรงเรยีนสงักดัส านักงานการประถมศกึษา เดมิม ี3 โรงเรยีน คอื - โรงเรยีน
บา้นดอนแกว้ โรงเรยีนบา้นศาลา - โรงเรยีนบา้นพระนอนม.2, ม.3, ม.8 
  2) โรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา เดมิม ี2 โรงเรยีน - โรงเรยีนนวมนิทราชูทศิ
พายพั - โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่  
  3) กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามญัศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศกึษา 8  
  4) กรมการศกึษานอกโรงเรยีน - ศบอ. 
  5) โรงเรยีนสงักดักองการศกึษาเอกชน - โรงเรยีนอนุบาลเจรญิวยั 
  6) สงักดักระทรวงสาธารณสุข – วทิยาลยัพยาบาลบรมราช 
 7. จ านวนประชากรและครวัเรือน 
  ประชากรของต าบลดอนแก้ว เป็นคนไทยพื้นเมือง และคนไทยภาคกลาง 
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในภาคอื่น แต่มาท างานในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซึ่งต าบลดอนแก้วแบ่งเขตการปกครองในต าบล ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดงัแสดง  
ในตารางที ่2.1  
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการจ าแนกหมูบ่า้น เขตการปกครอง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน พื้นท่ี (ตร.กม.) ประชากร (คน) 
1 บา้นบ่อปุ๊ 2.782 879 
2 บา้นดอนแกว้ 4.128 2,023 
3 บา้นศาลา 4.087 1,645 
4 บา้นปา่แงะ 2.706 3,003 
5 บา้นพระนอน 1.921 1,971 
6 บา้นปา่รวก 1.368 601 
7 บา้นสนัเหมอืง 1.642 620 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการจ าแนกหมูบ่า้น เขตการปกครอง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ (ต่อ) 
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน พื้นท่ี (ตร.กม.) ประชากร (คน) 
8 บา้นชะเยอืง 2.744 2,110 
9 บา้นสบสา – หนองฝาน 1.216 511 
10 บา้นพระเจา้นัง่โก๋น 1.409 758 
รวม - 34.953 14,121 

 
 8 ข้อมลูสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า) 
  8.1) ระบบประปา การประปาของต าบลดอนแก้ว ประกอบดว้ย ประปาหมู่บา้น
จ านวน 7 แห่ง ครวัเรอืนทีใ่ชน้ ้าจากระบบประปา จ านวน 2,000 ครวัเรอืน และการประปาส่วน
ภมูภิาค ครวัเรอืนทีใ่ชน้ ้าจากระบบประปา จ านวน 2,900 ครวัเรอืน โดยพบว่า 
บา้นบ่อปุ๊  523 หลงัคาเรอืน ใชน้ ้าประปาหมูบ่า้น 130 หลงัคาเรอืน 
บา้นสบสา-หนองฟาน 213 หลงัคาเรอืน ใชน้ ้าประปาหมูบ่า้น 170 หลงัคาเรอืน 
บา้นดอนแกว้ หมทูี ่2  840 หลงัคาเรอืน ใชน้ ้าประปาหมูบ่า้น 185 หลงัคาเรอืน 
      ใชน้ ้าบ่อตืน้       25 หลงัคาเรอืน 
      ใชน้ ้าประปาของหมูท่ี ่1 15 หลงัคาเรอืน 
บา้นปา่แงะ หมูท่ี ่4 660 หลงัคาเรอืน ใชน้ ้าประปาหมูบ่า้น 114 หลงัคาเรอืน 
      ใชน้ ้าบ่อตืน้/บาดาล   30 หลงัคาเรอืน 
บา้นสนัเหมอืง หมูท่ี ่7    ใชน้ ้าประปาหมูบ่า้น 57 หลงัคาเรอืน 
      ใชน้ ้าบ่อตืน้/บาดาล   10 หลงัคาเรอืน 
บา้นปา่รวก หมูท่ี ่6  ใช้น ้าประปาหมู่บ้าน 230 หลงัคาเรอืน (รวม

กบัหมู ่5 ประมาณ 50 หลงัคาเรอืน) 
      ใชน้ ้าบ่อตืน้/บาดาล 
  8.2) มไีฟฟ้าเขา้ถงึทุกหมูบ่า้น ทัง้หมด 5,292 ครวัเรอืน  
  8.3) โครงสรา้งระบบประปาของแต่ละหมู่บา้น  
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ภาพท่ี 2.5 แสดงโครงสรา้งระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่2 และหมู ่7 

ภาพท่ี 2.4 แสดงโครงสรา้งระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่1 และหมู ่9 
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ภาพท่ี 2.6 แสดงโครงสรา้งระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่3 และหมู ่6 

ภาพท่ี 2.7 แสดงโครงสรา้งระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่4 และหมู ่5 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 โกวทิ ไชยเมอืง (2545) ได้ท าการศึกษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้า: กรณีศกึษา ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา พบว่า การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในด้านการจดัการทรพัยากรน ้า 
และควรท าการศกึษาสภาพปญัหา ศกัยภาพของชุมชน กฎระเบยีบประเพณีทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนั
มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาการจดัการทรพัยากรน ้าให้เกิดความยัง่ยนื
ตลอดไป 
 นฤมล ประภาสมุทร (2549) ได้ท าการวิจยัเรื่อง การดูแลระบบผลิตและคุณภาพ
น ้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยการวิจัยนี้  
มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการดูแลระบบผลติน ้าประปา ของผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 
รวมถึงคุณภาพน ้าของระบบประปาหมู่บ้านแบบผวิดนิ โดยคดัเลอืกระบบประปาหมู่บ้านของ
กรมอนามยั จ านวน 11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.)
ผลการวจิยัพบว่า การดูแลระบบผลติของผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบผวิดนิตามแบบกรม
อนามยั การปฏบิตังิานตามรอบการบ ารุงรกัษาอยู่ในระดบัต ่า รอ้ยละ 90.91 มคี่าคะแนนโดย
เฉลี่ย 48.09 ± 15.31 ส่วนลูกจ้างเหมาซึ่งดูแลระบบผลติน ้าประปาขนาดเลก็ของ กปภ. การ
ปฏบิตัิงานตามรอบการบ ารุงรกัษา มคีะแนนเฉลี่ย 99.17 ± 4.07 จดัอยู่ในระดบัสูงและปาน
กลางเท่ากนัคอืร้อยละ 50 ส่วนผลการส ารวจสภาพระบบประปา พบว่า ระบบประปาหมู่บ้าน
รอ้ยละ 59.11 จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าคะแนนเฉลีย่ 112.91 ± 19.24 ขณะที ่ระบบประปา
ขนาดเลก็ของ กปภ. มคี่าคะแนนเฉลี่ย 164.67 ± 8.94 จดัอยู่ในระดบัดรีอ้ยละ 83.33 และผล
การวเิคราะหค์ุณภาพน ้าประปาหมู่บา้นพบว่า รอ้ยละ 90.91 ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานน ้าบรโิภค 
ส่วนคุณภาพน ้าประปาของ กปภ. ผ่านเกณฑม์าตรฐานทัง้หมด 
 วรางคณา สงัสทิธิส์วสัดิ ์และคณะ (2545) ได้ศกึษาคุณภาพแหล่งน ้าดบิและน ้าประปา
ในระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น รวม 10 แห่ง ผลการวเิคราะห์
พบว่า คุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมแีละชวีภาพของน ้าดบิจากทุกแหล่งยงัอยู่ในเกณฑป์ลอดภยั
ต่อการน ามาอุปโภคบรโิภค ตามมาตรฐานแหล่งน ้าผวิดนิประเภทที ่3 ระดบัพอใช ้และคุณภาพ
น ้าประปา น ้าประปาทุกแห่งมคีุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมทีัว่ไป ทองแดง สงักะส ีโครเมยีม 
และแคดเมียม ตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าประปากรมอนามัย เหล็ก แมงกานีส ตะกัว่ และ
อลมูเินียม สงูเกนิกว่าค่ามาตรฐาน และตรวจไมพ่บคลอรนีอสิระตกคา้ง 
 อารีรตัน์ โพธิส์วรรณ และคณะ (2543) ได้ศึกษาคุณภาพน ้ าประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ 
ในเป้าหมายของโครงการประปากรมอนามยั จงัหวดัระยอง รวมทัง้สิ้น 18 แห่ง 162 ตวัอย่าง
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ประปาหมู่บ้านที่ใช้น ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดิบ 14 แห่ง และ 2)
ประปาหมู่บา้นที่ใชแ้หล่งน ้าผวิดนิเป็นแหล่งน ้าดบิ 4 แห่ง เกบ็ตวัอย่างแห่งละ 3 จุด คอื น ้าดบิ
ก่อนปรับปรุง น ้ าผ่านระบบปรับปรุง และน ้ าประปาปลายทาง พบว่า คุณภาพน ้ าประปา
ปลายทางไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 50 โดยพบปญัหาปรมิาณเหลก็เกนิมาตรฐาน ร้อยละ 22.8 
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นอกจากนี้ในระบบน าประปาบาดาล ยงัพบปญัหาการปนเป้ือนของสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ไดแ้ก่ ตะกัว่ แคดเมยีม แต่ละชนิด รอ้ยละ 8 
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