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การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ ท้อ จังหวัดตาก
Community Participation on Huai Mae Tho Watershed Management, Tak Province
กิติชัย รัตนะ1
Kitichai Rattana1

บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ ประโยชน์ทรั พยากรลุ่มนํ ้า ปั จจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ท้อ จังหวัดตาก โดยสํารวจประชากรตัวอย่างจํานวน 600
ตัวอย่าง ร่ วมกับการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ด้านการจัดการลุ่ม
นํ ้าอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 72.2 รับรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านผู้นําชุมชน การมีส่วนร่ วมต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมการ
จัดการลุ่มนํ ้าในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60) ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการลุ่มนํ ้า ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพในชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ปั ญหาการใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรนํ ้าเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริ โภค ความรู้ ด้านการจัดการลุม่ นํ ้า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทังศั
้ กยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน
ข้ อเสนอแนะต่อการเพิ่ มระดับการมีส่วนร่ วม คือ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการฟื ้นฟูป่าต้ นนํ า้ การป้องกันไฟป่ า
รวมทังจั
้ ดตังกลุ
้ ม่ ผู้ใช้ นํ ้า และการจัดการป่ าชุมชน

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.
Keywords: Community Participation, Watershed Management
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คํานํา
ลุม่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อ เป็ นลุม่ นํ ้าสาขาของลุม่ นํ ้าปิ ง มีพื ้นที่ครอบคลุมอยู่ในอําเภอแม่ระมาด และอําเภอเมือง
จังหวัดตาก มีพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าประมาณ 674 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 404,375 ไร่ (สํานักงานทรัพยากรนํ ้าภาค
1, 2550) ครอบคลุมตําบลสามหมื่น ในอําเภอแม่ระมาด ตําบลป่ าม่วง ตําบลหนองบัวใต้ และตําบลแม่ท้อใน
ท้ องที่อําเภอเมืองตาก สภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพสูงชันและเป็ นพื ้นที่ต้นนํ ้าลําธาร ร้ อยละ 59.71 ของพื ้นที่ล่มุ
นํา้ เป็ นป่ าเบญจพรรณ พืน้ ที่ ป่าไม้ ส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยาน
แห่งชาติลานสาง
ประชากรที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานในลุม่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อมีประมาณ 15,903 คน หรื อ 4,143 ครัวเรื อน คิดเป็ น 3.84 คน
ต่อครัวเรื อน และคิดเป็ นความหนาแน่นของประชากรประมาณ 24 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานักงานทรัพยากร
นํ ้าภาค 1, 2550) ในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อตอนบนเป็ นชาวไทยกะเหรี่ ยง ประกอบอาชีพปลูกข้ าวไร่ ข้ าวโพด เป็ น
หลัก ขณะที่การทํานา และไม้ ผลยืนต้ น ทําเฉพาะในเขตลุ่มนํา้ ตอนล่าง สภาพปั ญหาของพื น้ ที่ ล่มุ นํ า้ ประสบ
ปั ญหาความเสื่อมโทรมของลุ่มนํา้ อันเป็ นผลมาจากใช้ ประโยชน์ ที่ดินจากพืน้ ที่ป่าต้ นนํา้ เป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม
ส่งผลต่อระบบนิเวศป่ าต้ นนํ ้า การชะล้ างพังทลายของดิน และการตื ้นเขินของลําห้ วยธรรมชาติ การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ลุ่มนํ า้ ต้ องอาศัย การส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจให้ กับ ชุมชน รวมทัง้ การดําเนิ นงานแบบมีส่วนร่ วม และต้ อ ง
คํานึงถึงปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม
การวิจยั นี ้ มีความมุง่ หมายในทดสอบการปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํ ้าห้ วย
แม่ท้อ จังหวัดตาก โดยใช้ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ควบคู่กบั การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
(Whyte, 1991; Mills, 2000) โดยให้ ความสําคัญกับหน่วยวิจยั ระดับชุมชนที่เป็ นตัวแทนของพื ้นที่ล่มุ นํ ้าห้ วยแม่ท้อ
และประยุกต์ใช้ การศึกษาชุมชนตามแนวคิดของปาริ ชาติ (2543) และการจัดการลุ่มนํ ้าแบบมีส่วนร่ วมตามแนวคิด
ของ กิติชัย (2549); กิติชัย และชาญชัย (2548) เพื่อให้ ผลการวิจยั นําไปสู่การวางแผนงานด้ านการส่งเสริ มและ
จัดการลุม่ นํ ้าให้ สอดคล้ องกับบริ บทชุมชนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการผสมผสานการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือหลัก ควบคู่กับ
การวิจยั เชิงปฎิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม โดยกําหนดวิธีการวิจยั ตามขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
1. กําหนดตัวแทนของชุมชนที่ใช้ เป็ นหน่วยศึกษาในระดับหมู่บ้านในลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ท้อ รวมจํานวน 20
หมู่บ้าน โดยจําแนกเป็ นตัวแทนของพืน้ ที่ต้นนํา้ กลางนํา้ และพืน้ ที่ปลายนํา้ พร้ อมทัง้ ประเมินสภาพแวดล้ อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) และการสนทนากลุ่มเจาะจงกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก
(Key Informants) ตามแนวคิดของ วิชา และกิติชยั (2547)
2. สํารวจข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มนํ ้า โดยใช้ แบบสอบถาม ซึง่
ผ่านการทดสอบความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ด้ วยสัมประสิทธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาช (Cronbach ’s Alpha
Coefficient) และทดสอบก่อนเก็บข้ อมูลจริ ง (Pre-test) จํานวน 30 ครัวเรื อน ประชากรตัวอย่างกําหนดจากสูตร
ของยามาเน (Yamane, 1973) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ กลุ่มตัวอย่างจํ านวน 600 ครั วเรื อน สุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กระจายไปตามชัน้ ขอบข้ อมูลประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
เป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ (1) สถิติพรรณา ได้ แก่ ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่า
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ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ ย งแบนมาตรฐาน (standard deviation) (2) สถิ ติ
วิเคราะห์ ใช้ ค่า t- test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในกรณีที่เป็ นตัว
แปรอิสระจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test แบบ One-way ANOVA ใช้ ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของของการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในกรณีที่เป็ นตัวแปรอิสระจําแนกออกได้ มากกว่า
2 กลุม่ สอดคล้ องตามแนวคิดของบุญธรรม (2531); สิน (2547); สุชาติ (2540)
3. คัดเลือกอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชนที่เป็ นตัวแทนในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าห้ วยแม่ท้อ จํานวน 46 คน พร้ อมทัง้
ประเมินความต้ องการฝึ กอบรม (Training Need) และการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาลุ่มนํา้
ห้ วยแม่ท้อแบบมีสว่ นร่ วม และทดสอบและประเมินความรู้ ก่อนและหลังผ่านการฝึ กอบรม
4. ร่ วมกระบวนการจัดทําแผนปฎิบัติการชุมชนในบริ หารจัดการลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ท้อแบบมีส่วนร่ วมของ
นักวิจัยชุมชน และริ เริ่ มกิ จกรรมนําร่ องของชุมชน และมีการประเมินผลการดําเนินกิ จกรรมของชุมชนโดยให้
เทคนิคการประเมินผลหลังการปฎิบตั ิ (After Action Review: AAR)

ผลและวิจารณ์
การวิเคราะห์ สภาพปั ญหาของลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ ท้อ
ลุ่มนํ ้าห้ วยแม่ท้อ มีลํานํ ้าห้ วยแม่ท้อ เป็ นลํานํ ้าสายหลัก โดยมีลํานํ ้าสายย่อยๆ จํานวน 5 สายคือ ห้ วย
ปางอ้ า ห้ วยแม่อุมยอม ห้ วยแม่ลานสาง ห้ วยตาล และห้ วยนึ่ง โดยลําห้ วยแม่ท้อไปรวมกับแม่นํา้ ปิ งที่ตําบลป่ า
มะม่วง อําเภอเมืองตาก ปริ มาณนํา้ ฝนเฉลี่ยทัง้ ปี ประมาณ 1,053.8 มิลลิเมตร (สํานักงานทรัพยากรนํ ้าภาค 1
(2550) ซึง่ มีค่าเฉลี่ยรายปี น้ อยกว่าปริ มาณฝนของประเทศไทย (1,500 มิลลิเมตรต่อปี ) พื ้นที่ล่มุ นํ ้าตังอยู
้ ่ในเขต
เงาฝน (Rain Shadow) สภาพลํานํ ้าธรรมชาติมีบางช่วงมีสภาพตื ้นเขินจากการทับถมของตะกอนทรายที่ถูกชะ
ล้ างมาจากพื ้นที่ต้นนํ ้าจากกิจกรรมการเกษตรกรรม ส่วนที่ราบเชิงเขาและที่ล่มุ ปลายนํ ้าจะประสบปั ญหานํ ้าท่วม
ซึง่ เกิดการนํ ้าไหลบ่าและนํ ้าเอ่อล้ นตลิ่งเป็ นประจํา พื ้นที่ล่มุ นํ ้าห้ วยแม่ท้อ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่คณ
ุ ภาพลุ่มนํ ้าชัน้ 1
เอ คิดเป็ นร้ อยละ 39.54 รองลงมาเป็ นคุณภาพลุ่มนํ ้าชัน้ 2 ร้ อยละ 26.04 ซึง่ ถือว่าเป็ นพื ้นที่ต้นนํ ้าลําธาร แต่ใน
สภาพปั จจุบนั พื ้นที่บางส่วนได้ ถกู บุกเบิกใช้ ประโยชน์เพื่อในการปลูกพืชไร่ ทําให้ พื ้นที่มีสภาพเสื่อมโทรม พื ้นที่ป่า
ไม้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ส่วนนอกเขตพืน้ ที่อนุรักษ์ มีชุมชนตังถิ
้ ่นฐานและใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็ น
หลัก
สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน
ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี นับถื อศาสนาพุทธร้ อยละ 78.7
รองลงมาคือศาสนาคริ สต์ ร้ อยละ 21.0 มีสมาชิกในครัวเรื อน 4-6 คน และร้ อยละ 43.9 เป็ นสมาชิกกลุ่มต่างๆ
เช่น กลุม่ ออมทรัพย์ กลุม่ กองทุนหมูบ่ ้ าน กลุม่ สตรี /กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร เป็ นต้ น ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ในชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น และร้ อยละ 80 เป็ นคนที่มีภูมิลําเนาในพื ้นที่โดยกําเนิด ส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้ ายออก
จากชุมชน มีจํานวนที่ดินทํากินประมาณ 6-10 ไร่ อาชีพส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ของตนเอง และไม่มีอาชีพรองรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 6,785 บาทซึง่ ใกล้ เคียงกับรายจ่าย

การใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรในลุ่มนํา้
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การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรนํ ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคมาจากนํ ้าประปาหมู่บ้าน ปั ญหาการใช้ นํ ้า
ส่วนใหญ่มาจากการขาดแคลนนํ ้า คิดเป็ นร้ อยละ 47.2 และส่วนใหญ่ของผู้ประสบปั ญหาไม่มีการแก้ ไขปั ญหานํ ้า
ใช้ แต่อย่างใด ส่วนการใช้ ประโยชน์นํ ้าเพื่อการเกษตรกรรมนัน้ ใช้ นํ ้าฝน ร้ อยละ 62.0 รองลงมาใช้ นํ ้าจากลําห้ วย
ธรรมชาติ ร้ อยละ 15.2 สําหรับการใช้ ประโยชน์จากป่ านัน้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรจาก
ป่ า คิดเป็ นร้ อยละ 76.7 โดยใช้ เพื่อเป็ นแหล่งอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม้ มากที่สดุ รองลงมาคือ ใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ น
แหล่งเก็บหาฟื น และเป็ นแหล่งหาวัสดุเครื่ องใช้ ในการประกอบหัตถกรรม เช่น ไม้ ไผ่ และมีส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่ใช้
ประโยชน์จากป่ าเพื่อเป็ นแหล่งสมุนไพร และเน้ นการนํามาใช้ ในครัวเรื อนเท่านัน้
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการลุ่มนํา้
ระดับความรู้ ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 72.2 และเป็ นผู้มีความรู้
ในระดับน้ อย ร้ อยละ 27.8 โดยส่วนใหญ่มีความรู้ ในคําถามเกี่ยวกับสาเหตุหลักของปั ญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การเพิ่มขึ ้นของประชากร คิดเป็ นร้ อยละ 93.2 รองลงมาคือคําถามเกี่ยวกับการใช้ สารเคมีใน
การเกษตรมากๆ ทําให้ พิษตกค้ างและเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ นํ ้าและสัตว์เลี ้ยง คิดเป็ นร้ อยละ 91.0 คําถามเกี่ยวกับการ
ฟื ้นฟูป่าต้ นนํา้ มีบทบาทอย่างมากต่อการป้องกันปั ญหานํา้ ท่วมฉับพลัน นํา้ ป่ าไหลหลากได้ คิดเป็ นร้ อยละ 90.2
และคําถามเกี่ยวกับการสร้ างฝายต้ นนํา้ ลําธาร เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ และบริ หารจัดการนํ ้าและป่ าต้ นนํา้
คิดเป็ นร้ อยละ 90.0 ส่วนความรู้ ที่กลุ่มตัวอย่างมีน้อยที่สดุ คือคําถามเกี่ยวกับปั ญหามลพิษทางนํ ้ามีสาเหตุมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ คิดเป็ นร้ อยละ 46.0
อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ หารจัดการลุ่มนํ ้า พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0
ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร โดยที่มาของข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับมาจากผู้นําชุมชน คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมากที่สดุ รองลงมา
จากโทรทัศน์ โดยมีความถี่ในการรับรู้ ข่าวสารเดือนละ 1-2 ครัง้ และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการลุม่ นํ ้าผ่านทางผู้นําชุมชนเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้
ในรอบปี ที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการลุ่มนํา้ ในด้ านการปลูกป่ า
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 47.7 รองลงมาคือการเก็บขยะในลํานํ ้า คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 นอกนันเป็
้ นกิจกรรมการ
สร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม การทําประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เช่น ทอดผ้ าป่ าพันธุ์ปลา
การบวชป่ า พิธีกรรมการเลี ้ยงผีขุนนํ ้า รวมถึงการสร้ างฝายชะลอนํ ้า เป็ นต้ น โดยกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ ใน
การร่ วมกิจกรรมกับกรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็ นหลัก
สําหรับการมีส่วนร่ วมของประชากรตัวอย่างต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการจัดการลุ่มนํ ้า พบว่า มีการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมทังในด้
้ านการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 ส่วนของความต้ องการมีส่วนร่ วมนันอยู
้ ่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.67 และรู ปแบบการมีส่วนร่ วมที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้ องการมากที่สุด คือ การมีส่วนร่ วมแสดง
ความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.75
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะชุมชนอยู่ในระดับมีศกั ยภาพมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยข้ อที่
มีค่าเฉลี่ยมาก ได้ แก่ ความต้ องการให้ ชุมชนมีสภาพแวดล้ อมที่ ดี มีจิตสํานึกรั กท้ องถิ่ น มีความภาคภูมิใจใน
ท้ องถิ่น มีสํานึกความเป็ นเจ้ าของทรัพยากร การศึกษาระดับปั ญหาภายในชุมชน พบว่ามีปัญหาระดับปานกลาง
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.30 โดยปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขาดการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้ านการบริ หารจัดการลุ่ม
นํ ้า ขาดการส่งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรนํ ้า ขาดความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรนํ ้า
โดยความต้ องการให้ มีการสนับสนุนปั จจัยการพัฒนาชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้ องการในด้ านการส่งเสริ ม
ให้ ความรู้ ด้ านการจัดการลุ่มนํ า้ การเพิ่มบทบาทชุมชนท้ องถิ่นในการบริ หารจัดการทรั พยากรนํา้ รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งนํ ้า นอกจากนี ้กลุม่ ตัวอย่างยังมีความคิดเห็นต่อลักษณะผู้นําชุมชนของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.55
ปั จจัยที่มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้
ผลจากทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํ ้าห้ วยแม่ท้อ โดยใช้ สถิติค่า ttest และการวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test แบบ One-way ANOVA พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การมีส่วน
ร่ วมในการจัดการลุม่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีดงั นี ้
1. เพศ (t = 2.041; significance = 0.042) โดย เพศชายมีการมีสว่ นร่ วมมากกว่าเพศหญิง ซึง่ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 1.69 และ 1.53 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากเพศชายจะมีสถานภาพทางสังคมที่เด่นชัดมากกว่าเพศหญิ ง
โดยเพศชายมีความน่าเชื่อถือและเป็ นบุคคลที่มีบทบาทในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่าเพศหญิง
2. สถานภาพในชุมชน (t =-8.794; significance = 0.000) โดยกลุ่มที่เป็ นผู้นําชุมชนมีระดับการมีส่วน
ร่ วมมากกว่าลูกบ้ าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 และ 1.50 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากการดําเนินงานของชุมชนส่วน
ใหญ่นัน้ ริ เริ่ มโดยผู้นําชุมชน และลูกบ้ านส่วนใหญ่ เชื่ อฟั งและให้ ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้นําชุมชน
รวมทัง้ ข้ อมูล ข่ าวสารต่างๆ ส่ง ผ่ านมายัง ผู้นําชุม ชนก่ อน ดังนัน้ ผู้ที่ มีส ถานภาพในชุม ชนจึงมี ก ารมี ส่วนร่ วม
มากกว่าลูกบ้ านหรื อสมาชิกในชุมชน
3. ระดับการศึกษา (F = 6.182; significance = 0.000) โดยกลุม่ ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายขึ ้นไป มีสว่ นร่ วมมากที่สดุ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ มากกว่าในสังคมของลุ่ม
นํา้ ห้ วยแม่ท้อ ส่วนใหญ่ แล้ วมีบทบาทในการจัดการลุ่มนํ า้ มากกว่าและได้ รับการยอมรั บในการตัดสินใจและ
กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้ อย
4. อาชีพหลัก (t = -2.845; significance = 0.005) โดยกลุ่มที่กลุ่มที่มีอาชีพในภาคเกษตรกรรมมีส่วน
ร่ วมมากกว่ากลุม่ นอกภาคเกษตรกรรม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.91 และ 1.61 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุ่มที่มีอาชีพ
ภาคเกษตรกรรมต้ องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรนํ ้า ทรัพยากรดินและที่ดินในทางตรงมากกว่าผู้
ที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่า หรื อไม่ได้ ใช้ เลย
5. ปั ญหาการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรนํ ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค (t = -3.329; significance
= 0.001) โดยกลุ่มที่มีปัญหาด้ านทรัพยากรนํ ้ามีส่วนร่ วมมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้ านทรัพยากรนํ ้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.80 และ 1.52 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาย่อมมีความห่วงกังวลใจต่อผลกระทบที่
อาจเกิดจากการขาดแคลนนํ ้าโดยตรง จึงเห็นความสําคัญของการมีสว่ นร่ วมมากกว่ากลุม่ ที่ไม่มีปัญหาใดๆ
6. ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการลุ่มนํ ้า (t = -2.944; significance = 0.003) โดยกลุ่มที่มีความรู้ สงู มีส่วน
ร่ วมมากว่ากลุม่ ที่มีความรู้ ตํ่า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.72 และ 1.50 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้
ความเข้ าใจด้ านการจัดการลุ่มนํ า้ มากย่ อมมี ค วามรู้ เรื่ องผลกระทบจากการใช้ ท รั พ ยากรลุ่มนํ า้ ที่ ไม่ถูก ต้ อ ง
มากกว่าคนที่มีความรู้ ตํ่า
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7. การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการลุม่ นํ ้า (t = -8.535; significance = 0.000) โดยกลุม่ ที่ได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการลุ่มนํ ้ามีส่วนร่ วมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88
และ 1.28 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ที่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ทําให้ รับทราบสถานภาพของทรัพยากรและประเด็น
ปั ญหาในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้า ย่อมมีความสนใจและตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับรู้
ข่าวสาร
8. ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน (F = 3.167; significance = 0.043) โดยกลุ่มที่มีศกั ยภาพมาก
มีสว่ นร่ วมมากกว่ากลุม่ ที่มีศกั ยภาพปานกลางและกลุม่ ที่มีศกั ยภาพน้ อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73, 1.57 และ 1.51
ตามลําดับ ทังนี
้ ้นื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่มีศกั ยภาพสูงนัน้ ย่อมมีจิตสํานึกรักท้ องถิ่น และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น รวมทังมี
้ จิตสํานึกของความเป็ นเจ้ าของทรั พยากรมากกว่ากลุ่มที่มีศกั ยภาพปานกลางและตํ่า ส่งผลให้
กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ดังกล่าวมีสว่ นร่ วมในการจัดการลุม่ นํ ้ามากกว่า
บทบาทของนักวิจัยชุมชนในการมีส่วนร่ วมในการวางแผนจัดการลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ ท้อ
ผลการทดสอบความรู้ ของนักวิจัยชุมชนในพืน้ ที่ล่มุ นํา้ ห้ วยแม่ท้อจํานวน 46 คน ทังก่
้ อนและหลังการ
อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็ นนักวิจยั ชุมชน พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนอบรมมีค่าเท่ากับ 8.82 (SD.1.26) และค่าเฉลี่ย
หลังการอบรมมีค่าเท่ากับ 9.50 (SD.1.33) โดยค่า t ที่คํานวณได้ (2.37) มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต (1.703) ดังนัน้
ค่าเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมมีคา่ มากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนฝึ กอบรม สรุ ปได้ วา่ ผลการอบรมทําให้ นกั วิจยั ชุมชนมีความรู้
เพิ่มขึ ้น สําหรับความรู้ ที่ได้ ถ่ายทอดให้ กบั นักวิจยั ชุมชน ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และจัดการลุ่มนํ ้า การ
ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ รวมตลอดจนการฝึ กการจัดทํา
แผนปฎิบตั ิการชุมชนในการจัดการลุ่มนํ ้าห้ วยแม่ท้อแบบมีส่วนร่ วม และการเสริ มทักษะในการตรวจวัดคุณภาพ
นํ ้าโดยชุมชนร่ วมด้ วย
สําหรั บบทบาทของนักวิจัยชุมชนในการวางแผนจัดการลุ่มนํา้ แบบมีส่วนร่ วมนัน้ พบว่า นักวิจัยชุมชน
ส่วนใหญ่ มีค วามเข้ าใจในกระบวนการวางแผนจัดการทรั พยากรลุ่มนํ า้ มากยิ่ งขึน้ โดยเริ่ มตัง้ แต่ขัน้ ตอนการ
รวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานชุมชน การวิเคราะห์ สภาพปั ญหาและความต้ องการ การประเมินศักยภาพและทุนทาง
สังคม การกําหนดทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา การสร้ างแผนปฎิบตั ิการในการแก้ ไข/จัดการ รวมทัง้ การพัฒนา
กลไกการนําแผนสู่การปฎิบัติ และการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม นอกจากนี ้ ยังส่งเสริ มให้ เกิดการ
ริ เริ่ มกิจกรรมนําร่ องระดับชุมชน โดยกิจกรรมที่ชมุ ชนได้ ดําเนินการร่ วมกัน คือ กิจกรรมการฟื น้ ฟูแหล่งนํ ้าและการ
ทําวังปลา กิจกรรมการทําฝายชะลอนํ ้า และกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมในการเลี ้ยงผีขุนนํ ้า ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
วิจารณ์ผลได้ วา่ พื ้นที่ลมุ่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อ เป็ นพื ้นที่ต้นนํ ้าลําธารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์อย่าง
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของเกษม (2539) ที่เห็นว่าพื ้นที่คณ
ุ ภาพลุม่ นํ ้าชันที
้ ่ 1 เอ เป็ นพื ้นที่ที่กําหนดให้ มีมาตรการใน
การคุ้มครองและควบคุมกิจกรรมการใช้ ประโยชน์อย่างเข้ มงวดเพื่อลดความเสี่ยงจากการชะล้ างพังทลายของดินและ
ปั ญหาด้ านอุทกวิทยาลุ่มนํ า้ ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ ประโยชน์ จากลํานํ า้ ธรรมชาติเพื่ อการเกษตรกรรม
บางส่วนพึ่งพานํ ้าฝน ทําให้ มีความจําเป็ นต้ องอนุรักษ์ /ฟื น้ ฟูลํานํ ้ามิให้ เกิดการทับถมของดินตะกอนที่พัดพามากับ
นํา้ ฝน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการตื ้นเขินของลํ ้านํา้ ธรรมชาติ สอดคล้ องกับ กิติชัย (2549) กล่าวว่า แนวทางในการ
จัดการลุ่มนํา้ ควรให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมและเพิ่มบทบาทของชุมชนท้ องถิ่นในการจัดการทรั พยากรตาม
สภาพแวดล้ อมชุมชน ขณะที่ นันทวัฒน์ และแก้ วคํา (2544) เห็นว่า ปั จจุบันด้ วยนโยบายการกระจายอํานาจสู่
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ท้ องถิ่น องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นมีอํานาจหน้ าที่โดยตรงในการสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่นของตน โดยเฉพาะในด้ านการอนุรักษ์ ป่าไม้ และการป้องกันไฟป่ า รวมทัง้ การส่งเสริ ม และ
พัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน การยกระดับทักษะและประสบการณ์ ในการอนุรักษ์ จะมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการลุ่มนํา้ มากยิ่งขึ ้น และเป็ นไปตามแนวคิดของ กิติชยั และชาญชัย (2548); สํานักงานทรัพยากรนํา้ ภาค 1
(2550)
ผลการทดสอบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํา้ ห้ วยแม่ท้อ ได้ แก่
ปั จจัยด้ าน เพศ อายุ สถานภาพในชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ปั ญหาการใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรนํา้ เพื่อ
การเกษตรและอุปโภคบริ โภค ความรู้ ด้านการจัดการลุ่มนํ ้า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และศักยภาพและทุนทางสังคม
ของชุมชน ซึง่ แตกต่างจากผลการวิจยั ของ วรารั ตน์ (2553) ที่ได้ วิจัยปั จจัยที่มีต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ต้นนํ ้า กรณี ศกึ ษาชุมชนบ้ านถํ ้าผึ ้ง ตําบลต้ นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดย
พบว่า ปั จจัยด้ านการเป็ นสมาชิกกลุม่ ภูมิลําเนาเดิม และความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสัมพันธ์ กับบทบาทการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติในพื น้ ที่ต้นนํา้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อย่างไรก็ตาม ชุมชนในพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อส่วนใหญ่ บางส่วนเป็ นชาวไทยกะเหรี่ ยง ทําให้ การส่งเสริ มความรู้ ความ
เข้ าใจในการปรับตัวด้ านวิถีชีวิตและใช้ ทรัพยากรลุม่ นํ ้าทําได้ อย่างจํากัด
นอกจากนี ้ แนวทางในการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํ ้าห้ วยแม่ท้อ จังหวัดตาก
สอดคล้ องกับ ธนวรรธน์ (2552) ที่ได้ วิจยั รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนบริ เวณพื ้นที่ล่มุ นํ ้าเปื อตอนบน
จังหวัดน่ าน ให้ ข้ อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการพื น้ ที่ ต้นนํ า้ คื อ การกํ าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ ที่ดินในพื น้ ที่ ต้นนํ า้ อย่างชัดเจน กํ าหนดมาตรการอนุรักษ์ /ฟื ้นฟูระบบนิ เวศต้ นนํ า้ ลําธาร การประสาน
หน่วยงานรั ฐในการปฎิ บัติงานในพืน้ ที่ลุ่มนํ า้ แบบบูรณาการ ส่งเสริ มอาชี พให้ กับชุมชน/เกษตรกรที่เหมาะสมกับ
สภาพชุมชน สร้ างการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชนในการกําหนดรู ปแบบการใช้ ทรั พยากรให้ เหมาะสม และการ
สร้ างกติกาการใช้ ทรั พยากรเพื่อลดความขัดแย้ ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุม่ นํ ้าห้ วยแม่ท้อได้ เป็ นอย่างดี
อนึ่ง ปั จ จัย การดํ า เนิ น งานด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนให้ เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ไ ด้ นัน้ ต้ องพิ จ ารณาให้
สอดคล้ องกับเงื่อนไขและปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ดังนี ้ (1) ความเหมาะสมของห้ วงเวลาของการดําเนินงาน (2)
ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (3) ความต้ องการของชุมชนต่อการแก้ ไขปั ญหา (4) ความเชี่อมโยงกับ
ความเชื่อ/วัฒนธรรม/กลุม่ ชาติพนั ธุ์ของชุมชน (5) ภูมิหลังของการจัดการทรัพยากรระหว่างรัฐกับชุมชนที่ผ่านมา
(6) นโยบายของรัฐในการแก้ ไขปั ญหา (7) การให้ ความร่ วมมือของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (8) ความยากจนและการ
ไม่ร้ ู หนังสือ (9) สภาพแวดล้ อมระหว่างการดําเนินงาน และ (10) รู ปแบบและขันตอนของการเสริ
้
มสร้ างการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ ผู้ออกแบบกระบวนการมีสว่ นร่ วมต้ องดําเนินการด้ วยความละเอียดรอบคอบ

สรุ ป
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํ ้าห้ วยแม่ท้อ จังหวัดตาก ยืนยันให้
เห็นถึงความเสี่ยงของลุ่มนํ ้าที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื ้นที่สงู ซึง่ เป็ นต้ นนํ ้าลํา
ธาร แม้ วา่ ชุมชนจะมีความรู้ ในการจัดการลุม่ นํ ้าในระดับมาก แต่ก็มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ /ฟื น้ ฟูล่มุ นํ ้าไม่สงู
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มากนัก ดังนัน้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครั ฐต้ องสนับสนุนให้ เกิดการจัดทําแผนปฎิบัติการระดับชุมชน และ
ริ เริ่ มให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมนําร่ องขึ ้น เช่น การปลูกฟื น้ ฟูป่า การทําฝายชะลอนํ ้า การอนุรักษ์ ดินและ
นํ ้า การป้องกันไฟป่ า การจัดการป่ าชุมชน รวมทังการส่
้
งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการอนุรักษ์ ป่าต้ นนํา้ ตามจารี ต
ของชุมชนท้ องถิ่น
ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนํ า้ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพใน
ชุมชน ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ปั ญหาการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรนํ ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค ความรู้
ด้ านการจัดการลุ่มนํ า้ การรั บรู้ ข้ อมูลข่ าวสาร รวมทัง้ ศักยภาพและทุ นทางสังคมของชุ มชน ดังนัน้ จึ งควรให้
ความสําคัญกับงานส่งเสริ มศักยภาพของชุมชนโดยใช้ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ ควบคู่กบั การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
ผู้นําชุมชน เครื อข่ายนักวิจยั ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และกลุม่ ผู้ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่น
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