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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศกึษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มนํา้ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก โดยสํารวจประชากรตวัอย่างจํานวน 600 

ตวัอย่าง ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ด้านการจดัการลุ่ม

นํา้อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 72.2 รับรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านผู้ นําชุมชน การมีส่วนร่วมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการ

จดัการลุ่มนํา้ในระดบัปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.60) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการลุ่มนํา้ ได้แก่  

เพศ อายุ สถานภาพในชุมชน ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้เพ่ือการเกษตร

และอปุโภคบริโภค ความรู้ด้านการจดัการลุม่นํา้ การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร รวมทัง้ศกัยภาพและทุนทางสงัคมของชุมชน 

ข้อเสนอแนะต่อการเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นนํา้ การป้องกันไฟป่า 

รวมทัง้จดัตัง้กลุม่ผู้ ใช้นํา้ และการจดัการป่าชมุชน   

 

ABSTRACT 

The objectives of research were study the socio-economic and using of watershed resources 

utilizations. The factors effecting to community participation to watershed management in Huai  Mae Tho, 

Tak province. The methodology of research is samples survey of 600 samples and participatory action 

research. The result found that the sample’s knowledge watershed management are at high-level 

approximately 72.2 percent. The information perception accessed through community leader. Participation 

in watershed management activity is moderate. (Mean = 1.60) The factors effecting to participation of 

watershed management comprise of sex, age, community status, education, occupation, problem of water 

utilization for agriculture and consumption, knowledge of watershed management, information perception, 

and community potential and social capital. The suggestion for community involvement should promote to 

participate in watershed rehabilitation, forest fire protection, water user groups establishment and 

community forest management. 
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คาํนํา 

ลุม่นํา้ห้วยแมท้่อ เป็นลุม่นํา้สาขาของลุม่นํา้ปิง มีพืน้ท่ีครอบคลมุอยู่ในอําเภอแมร่ะมาด และอําเภอเมือง 

จงัหวดัตาก มีพืน้ท่ีลุม่นํา้ประมาณ 674 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 404,375 ไร่ (สํานกังานทรัพยากรนํา้ภาค 

1, 2550) ครอบคลมุตําบลสามหม่ืน ในอําเภอแม่ระมาด ตําบลป่าม่วง ตําบลหนองบัวใต้ และตําบลแม่ท้อใน

ท้องท่ีอําเภอเมืองตาก สภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีสภาพสงูชนัและเป็นพืน้ท่ีต้นนํา้ลําธาร ร้อยละ 59.71 ของพืน้ท่ีลุ่ม

นํา้เป็นป่าเบญจพรรณ พืน้ท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยาน

แห่งชาติลานสาง 

ประชากรท่ีตัง้ถ่ินฐานในลุม่นํา้ห้วยแมท้่อมีประมาณ 15,903 คน  หรือ 4,143 ครัวเรือน คิดเป็น 3.84 คน

ต่อครัวเรือน และคิดเป็นความหนาแน่นของประชากรประมาณ 24 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานกังานทรัพยากร

นํา้ภาค 1, 2550) ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ห้วยแมท้่อตอนบนเป็นชาวไทยกะเหร่ียง ประกอบอาชีพปลกูข้าวไร่ ข้าวโพด เป็น

หลัก ขณะท่ีการทํานา และไม้ผลยืนต้น ทําเฉพาะในเขตลุ่มนํา้ตอนล่าง สภาพปัญหาของพืน้ท่ีลุ่มนํา้ประสบ

ปัญหาความเสื่อมโทรมของลุ่มนํา้ อนัเป็นผลมาจากใช้ประโยชน์ท่ีดินจากพืน้ท่ีป่าต้นนํา้เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

สง่ผลตอ่ระบบนิเวศป่าต้นนํา้ การชะล้างพงัทลายของดิน และการตืน้เขินของลําห้วยธรรมชาติ การอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ลุ่มนํา้ต้องอาศัยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน รวมทัง้การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม และต้อง

คํานงึถงึปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม  

การวิจยันี ้มีความมุง่หมายในทดสอบการปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการลุ่มนํา้ห้วย

แม่ท้อ จงัหวดัตาก โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ควบคู่กบัการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Whyte, 1991; Mills, 2000) โดยให้ความสําคญักบัหน่วยวิจยัระดบัชุมชนท่ีเป็นตวัแทนของพืน้ท่ีลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ 

และประยุกต์ใช้การศกึษาชุมชนตามแนวคิดของปาริชาติ (2543) และการจดัการลุ่มนํา้แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิด

ของ กิติชัย (2549); กิติชัย และชาญชยั (2548)  เพ่ือให้ผลการวิจยันําไปสู่การวางแผนงานด้านการส่งเสริมและ

จดัการลุม่นํา้ให้สอดคล้องกบับริบทชมุชนตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการผสมผสานการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกั ควบคู่กับ

การวิจยัเชิงปฎิบติัการแบบมีสว่นร่วม โดยกําหนดวิธีการวิจยัตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1. กําหนดตวัแทนของชุมชนท่ีใช้เป็นหน่วยศกึษาในระดบัหมู่บ้านในลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ รวมจํานวน 20 

หมู่บ้าน โดยจําแนกเป็นตวัแทนของพืน้ท่ีต้นนํา้ กลางนํา้ และพืน้ท่ีปลายนํา้ พร้อมทัง้ประเมินสภาพแวดล้อม

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) และการสนทนากลุ่มเจาะจงกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกั 

(Key Informants) ตามแนวคิดของ วิชา และกิติชยั (2547) 

2. สํารวจข้อมลูสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มนํา้ โดยใช้แบบสอบถาม ซึง่

ผ่านการทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach ’s Alpha 

Coefficient)  และทดสอบก่อนเก็บข้อมลูจริง (Pre-test) จํานวน 30 ครัวเรือน ประชากรตวัอย่างกําหนดจากสตูร

ของยามาเน (Yamane, 1973) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 600 ครัวเรือน สุ่ม

ตวัอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling) กระจายไปตามชัน้ขอบข้อมูลประชากรในแต่ละหมู่บ้าน

เป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ (1) สถิติพรรณา ได้แก่ ค่าสงูสดุ (Maximum) ค่าต่ําสดุ (Minimum) ค่า
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ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (standard deviation) (2) สถิติ

วิเคราะห์ ใช้ค่า t- test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของชุมชนในกรณีท่ีเป็นตวั

แปรอิสระจําแนกเป็น 2 กลุ่ม และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  F-test  แบบ  One-way  ANOVA  ใช้ทดสอบ

ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยของของการมีสว่นร่วมของชมุชนในกรณีท่ีเป็นตวัแปรอิสระจําแนกออกได้มากกว่า  

2  กลุม่ สอดคล้องตามแนวคิดของบญุธรรม (2531); สิน (2547); สชุาติ (2540)  

3. คดัเลือกอาสาสมคัรนักวิจยัชุมชนท่ีเป็นตวัแทนในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ จํานวน 46 คน พร้อมทัง้

ประเมินความต้องการฝึกอบรม (Training Need) และการอบรมพฒันาศกัยภาพในการวางแผนพฒันาลุ่มนํา้

ห้วยแมท้่อแบบมีสว่นร่วม และทดสอบและประเมินความรู้ก่อนและหลงัผ่านการฝึกอบรม  

4. ร่วมกระบวนการจดัทําแผนปฎิบัติการชุมชนในบริหารจัดการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อแบบมีส่วนร่วมของ

นักวิจัยชุมชน และริเร่ิมกิจกรรมนําร่องของชุมชน และมีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชนโดยให้

เทคนิคการประเมินผลหลงัการปฎิบติั (After Action Review: AAR)  

 

ผลและวิจารณ์ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ 

ลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ มีลํานํา้ห้วยแม่ท้อ เป็นลํานํา้สายหลกั โดยมีลํานํา้สายย่อยๆ จํานวน 5 สายคือ ห้วย

ปางอ้า ห้วยแม่อุมยอม ห้วยแม่ลานสาง ห้วยตาล และห้วยนึ่ง โดยลําห้วยแม่ท้อไปรวมกับแม่นํา้ปิงท่ีตําบลป่า

มะม่วง อําเภอเมืองตาก ปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ยทัง้ปีประมาณ 1,053.8 มิลลิเมตร (สํานักงานทรัพยากรนํา้ภาค 1 

(2550) ซึง่มีค่าเฉลี่ยรายปีน้อยกว่าปริมาณฝนของประเทศไทย (1,500 มิลลิเมตรต่อปี) พืน้ท่ีลุ่มนํา้ตัง้อยู่ในเขต

เงาฝน (Rain Shadow) สภาพลํานํา้ธรรมชาติมีบางช่วงมีสภาพตืน้เขินจากการทบัถมของตะกอนทรายท่ีถูกชะ

ล้างมาจากพืน้ท่ีต้นนํา้จากกิจกรรมการเกษตรกรรม สว่นท่ีราบเชิงเขาและท่ีลุ่มปลายนํา้จะประสบปัญหานํา้ท่วม 

ซึง่เกิดการนํา้ไหลบ่าและนํา้เออ่ล้นตลิ่งเป็นประจํา พืน้ท่ีลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีคณุภาพลุ่มนํา้ชัน้ 1 

เอ คิดเป็นร้อยละ 39.54 รองลงมาเป็นคณุภาพลุ่มนํา้ชัน้ 2 ร้อยละ 26.04 ซึง่ถือว่าเป็นพืน้ท่ีต้นนํา้ลําธาร แต่ใน

สภาพปัจจบุนัพืน้ท่ีบางสว่นได้ถกูบกุเบิกใช้ประโยชน์เพ่ือในการปลกูพืชไร่ ทําให้พืน้ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม พืน้ท่ีป่า

ไม้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพืน้ท่ีอนุรักษ์ ส่วนนอกเขตพืน้ท่ีอนุรักษ์มีชุมชนตัง้ถ่ินฐานและใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรเป็น

หลกั  

สภาพทางเศรษฐกจิสังคมของชุมชน 

ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 78.7 

รองลงมาคือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 21.0 มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน และร้อยละ 43.9 เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 

เช่น กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่กองทนุหมูบ้่าน กลุม่สตรี/กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ระดบัการศกึษาสงูสดุอยู่

ในชัน้ประถมศกึษาตอนต้น และร้อยละ 80 เป็นคนท่ีมีภูมิลําเนาในพืน้ท่ีโดยกําเนิด ส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้ายออก

จากชมุชน มีจํานวนท่ีดินทํากินประมาณ 6-10 ไร่ อาชีพส่วนใหญ่ปลกูพืชไร่ของตนเอง และไม่มีอาชีพรองรายได้

เฉลี่ยตอ่เดือนประมาณ 6,785 บาทซึง่ใกล้เคียงกบัรายจ่าย  

 

 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในลุ่มนํา้ 
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การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้เพ่ือการอปุโภคและบริโภคมาจากนํา้ประปาหมู่บ้าน ปัญหาการใช้นํา้

สว่นใหญ่มาจากการขาดแคลนนํา้ คิดเป็นร้อยละ 47.2 และสว่นใหญ่ของผู้ประสบปัญหาไมมี่การแก้ไขปัญหานํา้

ใช้แตอ่ย่างใด สว่นการใช้ประโยชน์นํา้เพ่ือการเกษตรกรรมนัน้ ใช้นํา้ฝน ร้อยละ 62.0 รองลงมาใช้นํา้จากลําห้วย

ธรรมชาติ ร้อยละ 15.2  สําหรับการใช้ประโยชน์จากป่านัน้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจาก

ป่า คิดเป็นร้อยละ 76.7 โดยใช้เพ่ือเป็นแหลง่อาหาร เช่น เห็ด หน่อไม้มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น

แหล่งเก็บหาฟืน และเป็นแหล่งหาวสัดุเคร่ืองใช้ในการประกอบหตัถกรรม เช่น ไม้ไผ่ และมีส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีใช้

ประโยชน์จากป่าเพ่ือเป็นแหลง่สมนุไพร และเน้นการนํามาใช้ในครัวเรือนเท่านัน้  

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการลุ่มนํา้ 

ระดบัความรู้ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 72.2 และเป็นผู้ มีความรู้

ในระดบัน้อย ร้อยละ  27.8 โดยส่วนใหญ่มีความรู้ในคําถามเก่ียวกับสาเหตุหลกัของปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การเพ่ิมขึน้ของประชากร คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมาคือคําถามเก่ียวกบัการใช้สารเคมีใน

การเกษตรมากๆ ทําให้พิษตกค้างและเป็นอนัตรายต่อผู้ ใช้นํา้และสตัว์เลีย้ง คิดเป็นร้อยละ 91.0 คําถามเก่ียวกบัการ

ฟื้นฟูป่าต้นนํา้มีบทบาทอย่างมากต่อการป้องกันปัญหานํา้ท่วมฉับพลัน นํา้ป่าไหลหลากได้ คิดเป็นร้อยละ 90.2  

และคําถามเก่ียวกบัการสร้างฝายต้นนํา้ลําธาร เป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์และบริหารจัดการนํา้และป่าต้นนํา้ 

คิดเป็นร้อยละ 90.0 ส่วนความรู้ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีน้อยท่ีสดุ คือคําถามเก่ียวกบัปัญหามลพิษทางนํา้มีสาเหตมุาจาก

โรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้ คิดเป็นร้อยละ 46.0  

อนึ่ง เม่ือพิจารณาถึงการรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารจดัการลุ่มนํา้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 

ได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยท่ีมาของข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมาจากผู้ นําชุมชน คือ กํานนั ผู้ ใหญ่บ้านมากท่ีสดุ รองลงมา

จากโทรทศัน์ โดยมีความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารเดือนละ 1-2 ครัง้ และกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าควรเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบัการบริหารจดัการลุม่นํา้ผ่านทางผู้ นําชมุชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ 

ในรอบปีท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการลุ่มนํา้ในด้านการปลูกป่า

มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาคือการเก็บขยะในลํานํา้ คิดเป็นร้อยละ 28.2 นอกนัน้เป็นกิจกรรมการ

สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทําประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์ เช่น ทอดผ้าป่าพันธุ์ปลา 

การบวชป่า พิธีกรรมการเลีย้งผีขุนนํา้ รวมถึงการสร้างฝายชะลอนํา้ เป็นต้น โดยกลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์ใน

การร่วมกิจกรรมกบักรมป่าไม้ และกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช เป็นหลกั 

สําหรับการมีส่วนร่วมของประชากรตวัอย่างต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการจดัการลุ่มนํา้  พบว่า มีการ

เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในด้านการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดบัปานกลาง คิด

เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.60  ส่วนของความต้องการมีส่วนร่วมนัน้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกบั โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 1.67 และรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความต้องการมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.75  

ศักยภาพของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ 

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เห็นวา่ลกัษณะชมุชนอยู่ในระดบัมีศกัยภาพมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 โดยข้อท่ี

มีค่าเฉลี่ยมาก ได้แก่ ความต้องการให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน มีความภาคภูมิใจใน

ท้องถ่ิน มีสํานกึความเป็นเจ้าของทรัพยากร การศกึษาระดบัปัญหาภายในชุมชน พบว่ามีปัญหาระดบัปานกลาง 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.30 โดยปัญหาท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุคือ ขาดการรับรู้ข้อมลูข่าวสารด้านการบริหารจดัการลุ่ม

นํา้ ขาดการสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการทรัพยากรนํา้ ขาดความรู้ด้านการจดัการทรัพยากรนํา้ 

โดยความต้องการให้มีการสนบัสนุนปัจจยัการพฒันาชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการในด้านการส่งเสริม

ให้ความรู้ด้านการจัดการลุ่มนํา้ การเพ่ิมบทบาทชุมชนท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้  รวมถึงการ

พฒันาแหลง่นํา้ นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างยงัมีความคิดเห็นตอ่ลกัษณะผู้ นําชุมชนของตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง 

มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.55  

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้   

 ผลจากทดสอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ โดยใช้สถิติค่า t-

test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test แบบ One-way ANOVA พบว่าปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วน

ร่วมในการจดัการลุม่นํา้ห้วยแมท้่อ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีดงันี ้ 

1. เพศ (t = 2.041; significance = 0.042) โดย เพศชายมีการมีสว่นร่วมมากกวา่เพศหญิง ซึง่มีคา่เฉลี่ย

เท่ากบั 1.69 และ 1.53 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากเพศชายจะมีสถานภาพทางสงัคมท่ีเด่นชดัมากกว่าเพศหญิง 

โดยเพศชายมีความน่าเช่ือถือและเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทในการผลกัดนักิจกรรมตา่งๆ ในชมุชนมากกวา่เพศหญิง 

2. สถานภาพในชุมชน (t =-8.794; significance = 0.000) โดยกลุ่มท่ีเป็นผู้ นําชุมชนมีระดบัการมีส่วน

ร่วมมากกว่าลกูบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.48 และ 1.50 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากการดําเนินงานของชุมชนส่วน

ใหญ่นัน้ ริเร่ิมโดยผู้ นําชุมชน และลูกบ้านส่วนใหญ่เช่ือฟังและให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้ นําชุมชน 

รวมทัง้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่งผ่านมายังผู้ นําชุมชนก่อน ดังนัน้ผู้ ท่ีมีสถานภาพในชุมชนจึงมีการมีส่วนร่วม

มากกวา่ลกูบ้านหรือสมาชิกในชมุชน  

3. ระดบัการศกึษา (F = 6.182; significance = 0.000) โดยกลุม่ท่ีมีการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายขึน้ไป มีสว่นร่วมมากท่ีสดุ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.85 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ ท่ีมีความรู้มากกว่าในสงัคมของลุ่ม

นํา้ห้วยแม่ท้อ ส่วนใหญ่แล้วมีบทบาทในการจัดการลุ่มนํา้มากกว่าและได้รับการยอมรับในการตัดสินใจและ

กําหนดแนวทางการพฒันาชมุชนในด้านตา่งๆ มากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาน้อย 

4. อาชีพหลกั (t = -2.845; significance = 0.005) โดยกลุ่มท่ีกลุ่มท่ีมีอาชีพในภาคเกษตรกรรมมีส่วน

ร่วมมากกวา่กลุม่นอกภาคเกษตรกรรม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.91 และ 1.61 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุ่มท่ีมีอาชีพ

ภาคเกษตรกรรมต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรนํา้ ทรัพยากรดินและท่ีดินในทางตรงมากกว่าผู้

ท่ีอยู่นอกภาคเกษตรกรรม ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกวา่ หรือไมไ่ด้ใช้เลย 

5. ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้เพ่ือการเกษตรและอปุโภคบริโภค (t = -3.329; significance 

= 0.001) โดยกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านทรัพยากรนํา้มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มท่ีไม่มีปัญหาด้านทรัพยากรนํา้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 1.80 และ 1.52 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัญหาย่อมมีความห่วงกงัวลใจต่อผลกระทบท่ี

อาจเกิดจากการขาดแคลนนํา้โดยตรง จงึเห็นความสําคญัของการมีสว่นร่วมมากกวา่กลุม่ท่ีไมมี่ปัญหาใดๆ  

6. ความรู้เก่ียวกบัการจดัการลุ่มนํา้ (t = -2.944; significance = 0.003) โดยกลุ่มท่ีมีความรู้สงูมีส่วน

ร่วมมากวา่กลุม่ท่ีมีความรู้ต่ํา มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.72 และ 1.50 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้

ความเข้าใจด้านการจัดการลุ่มนํา้มากย่อมมีความรู้เร่ืองผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรลุ่มนํา้ท่ีไม่ถูกต้อง

มากกวา่คนท่ีมีความรู้ต่ํา  
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7. การรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการลุม่นํา้ (t = -8.535; significance = 0.000) โดยกลุม่ท่ีได้รับ

ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการลุ่มนํา้มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับข้อมลูข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 

และ 1.28 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ ท่ีได้รับข้อมลูข่าวสาร ทําให้รับทราบสถานภาพของทรัพยากรและประเด็น

ปัญหาในพืน้ท่ีลุม่นํา้ ย่อมมีความสนใจและตระหนกัถงึการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหามากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับรู้

ข่าวสาร 

8. ศกัยภาพและทนุทางสงัคมของชมุชน (F = 3.167; significance = 0.043) โดยกลุ่มท่ีมีศกัยภาพมาก

มีสว่นร่วมมากกวา่กลุม่ท่ีมีศกัยภาพปานกลางและกลุม่ท่ีมีศกัยภาพน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.73, 1.57 และ 1.51 

ตามลําดบั ทัง้นีน่ื้องจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีศกัยภาพสงูนัน้ ย่อมมีจิตสํานกึรักท้องถ่ิน และเห็นคณุคา่ของภมิูปัญญา

ท้องถ่ิน รวมทัง้มีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของทรัพยากรมากกว่ากลุ่มท่ีมีศกัยภาพปานกลางและต่ํา ส่งผลให้

กลุม่ตวัอย่างกลุม่ดงักลา่วมีสว่นร่วมในการจดัการลุม่นํา้มากกวา่ 

บทบาทของนักวิจัยชุมชนในการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ 

ผลการทดสอบความรู้ของนักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ีลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อจํานวน 46 คน ทัง้ก่อนและหลงัการ

อบรมพฒันาศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัชุมชน พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนอบรมมีค่าเท่ากบั 8.82 (SD.1.26) และค่าเฉลี่ย

หลงัการอบรมมีค่าเท่ากบั 9.50 (SD.1.33) โดยค่า t ท่ีคํานวณได้ (2.37) มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต (1.703) ดงันัน้ 

คา่เฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมีคา่มากกวา่คา่เฉลี่ยก่อนฝึกอบรม สรุปได้วา่ ผลการอบรมทําให้นกัวิจยัชุมชนมีความรู้

เพ่ิมขึน้ สําหรับความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดให้กบันกัวิจยัชุมชน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์และจดัการลุ่มนํา้ การ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการประเมินศกัยภาพชุมชนในการจดัการลุ่มนํา้ รวมตลอดจนการฝึกการจัดทํา

แผนปฎิบติัการชุมชนในการจดัการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อแบบมีส่วนร่วม และการเสริมทกัษะในการตรวจวดัคณุภาพ

นํา้โดยชมุชนร่วมด้วย 

สําหรับบทบาทของนักวิจัยชุมชนในการวางแผนจัดการลุ่มนํา้แบบมีส่วนร่วมนัน้ พบว่า นักวิจัยชุมชน

ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในกระบวนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มนํา้มากย่ิงขึน้ โดยเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการ

รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ การประเมินศกัยภาพและทุนทาง

สงัคม การกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การสร้างแผนปฎิบติัการในการแก้ไข/จดัการ รวมทัง้การพฒันา

กลไกการนําแผนสู่การปฎิบัติ และการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี ้ยังส่งเสริมให้เกิดการ

ริเร่ิมกิจกรรมนําร่องระดบัชมุชน โดยกิจกรรมท่ีชมุชนได้ดําเนินการร่วมกนั คือ กิจกรรมการฟืน้ฟูแหล่งนํา้และการ

ทําวงัปลา กิจกรรมการทําฝายชะลอนํา้ และกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมในการเลีย้งผีขุนนํา้ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชมุชน 

วิจารณ์ผลได้วา่ พืน้ท่ีลุม่นํา้ห้วยแมท้่อ เป็นพืน้ท่ีต้นนํา้ลําธารท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของเกษม (2539) ท่ีเห็นวา่พืน้ท่ีคณุภาพลุม่นํา้ชัน้ท่ี 1 เอ เป็นพืน้ท่ีท่ีกําหนดให้มีมาตรการใน

การคุ้มครองและควบคมุกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวดเพ่ือลดความเสี่ยงจากการชะล้างพงัทลายของดินและ

ปัญหาด้านอุทกวิทยาลุ่มนํา้ ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากลํานํา้ธรรมชาติเพ่ือการเกษตรกรรม 

บางส่วนพึ่งพานํา้ฝน ทําให้มีความจําเป็นต้องอนุรักษ์/ฟืน้ฟูลํานํา้มิให้เกิดการทับถมของดินตะกอนท่ีพัดพามากับ

นํา้ฝน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการตืน้เขินของลํา้นํา้ธรรมชาติ สอดคล้องกับ กิติชัย (2549) กล่าวว่า แนวทางในการ

จดัการลุ่มนํา้ ควรให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมและเพ่ิมบทบาทของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรตาม

สภาพแวดล้อมชุมชน ขณะท่ีนันทวฒัน์ และแก้วคํา (2544)  เห็นว่า ปัจจุบันด้วยนโยบายการกระจายอํานาจสู่
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ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า รวมทัง้การส่งเสริม และ

พฒันาบทบาทของผู้ นําชุมชน การยกระดบัทกัษะและประสบการณ์ในการอนุรักษ์จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

จดัการลุ่มนํา้มากย่ิงขึน้ และเป็นไปตามแนวคิดของ กิติชยั  และชาญชยั (2548); สํานักงานทรัพยากรนํา้ภาค 1 

(2550)  

ผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ ได้แก่  

ปัจจยัด้าน เพศ อายุ สถานภาพในชุมชน ระดบัการศกึษา อาชีพหลกั ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้เพ่ือ

การเกษตรและอปุโภคบริโภค ความรู้ด้านการจดัการลุ่มนํา้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และศกัยภาพและทุนทางสงัคม

ของชุมชน ซึง่แตกต่างจากผลการวิจยัของ วรารัตน์ (2553) ท่ีได้วิจัยปัจจยัท่ีมีต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีต้นนํา้ กรณีศกึษาชุมชนบ้านถํา้ผึง้ ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดย

พบวา่ ปัจจยัด้านการเป็นสมาชิกกลุม่ ภมิูลําเนาเดิม และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีความสัมพันธ์กับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีต้นนํา้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

อย่างไรก็ตาม ชมุชนในพืน้ท่ีลุม่นํา้ห้วยแมท้่อสว่นใหญ่ บางสว่นเป็นชาวไทยกะเหร่ียง ทําให้การส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจในการปรับตวัด้านวิถีชีวิตและใช้ทรัพยากรลุม่นํา้ทําได้อย่างจํากดั  

นอกจากนี ้แนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ จงัหวดัตาก 

สอดคล้องกบั ธนวรรธน์ (2552) ท่ีได้วิจยัรูปแบบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนบริเวณพืน้ท่ีลุ่มนํา้เปือตอนบน 

จังหวัดน่าน ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการพืน้ท่ีต้นนํา้ คือ การกําหนดเขตการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีต้นนํา้อย่างชัดเจน กําหนดมาตรการอนุรักษ์/ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นนํา้ลําธาร การประสาน

หน่วยงานรัฐในการปฎิบัติงานในพืน้ท่ีลุ่มนํา้แบบบูรณาการ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน/เกษตรกรท่ีเหมาะสมกับ

สภาพชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการกําหนดรูปแบบการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และการ

สร้างกติกาการใช้ทรัพยากรเพ่ือลดความขดัแย้ง ซึ่งแนวทางดงักล่าวสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาการมี

สว่นร่วมของชมุชนในการจดัการลุม่นํา้ห้วยแมท้่อได้เป็นอย่างดี 

อนึ่ง ปัจจัยการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้นัน้ ต้องพิจารณาให้

สอดคล้องกับเง่ือนไขและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดงันี ้(1) ความเหมาะสมของห้วงเวลาของการดําเนินงาน (2) 

ความหลากหลายของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ความต้องการของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา (4) ความเช่ีอมโยงกบั

ความเช่ือ/วฒันธรรม/กลุม่ชาติพนัธุ์ของชมุชน (5) ภูมิหลงัของการจดัการทรัพยากรระหว่างรัฐกบัชุมชนท่ีผ่านมา 

(6) นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา (7) การให้ความร่วมมือของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (8) ความยากจนและการ

ไมรู้่หนงัสือ (9) สภาพแวดล้อมระหวา่งการดําเนินงาน และ (10) รูปแบบและขัน้ตอนของการเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของชมุชน ซึง่ปัจจยัเหลา่นี ้ผู้ออกแบบกระบวนการมีสว่นร่วมต้องดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ  

 

สรุป 

ผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการลุ่มนํา้ห้วยแม่ท้อ จงัหวดัตาก ยืนยนัให้

เห็นถึงความเสี่ยงของลุ่มนํา้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีสงู ซึง่เป็นต้นนํา้ลํา

ธาร แม้วา่ชมุชนจะมีความรู้ในการจดัการลุม่นํา้ในระดบัมาก แตก่็มีสว่นร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์/ฟืน้ฟูลุ่มนํา้ไม่สงู
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มากนัก ดงันัน้ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุนให้เกิดการจัดทําแผนปฎิบัติการระดบัชุมชน และ

ริเร่ิมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนําร่องขึน้ เช่น การปลกูฟืน้ฟูป่า การทําฝายชะลอนํา้ การอนุรักษ์ดินและ

นํา้ การป้องกันไฟป่า การจดัการป่าชุมชน รวมทัง้การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์ป่าต้นนํา้ตามจารีต

ของชมุชนท้องถ่ิน 

ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพใน

ชมุชน ระดบัการศกึษา อาชีพหลกั ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้เพ่ือการเกษตรและอปุโภคบริโภค ความรู้

ด้านการจัดการลุ่มนํา้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน ดังนัน้จึงควรให้

ความสําคญักบังานสง่เสริมศกัยภาพของชุมชนโดยใช้ปัจจยัต่างๆ เหล่านี ้ควบคู่กบัการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ผู้ นําชมุชน เครือข่ายนกัวิจยัชมุชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และกลุม่ผู้ ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
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