บทที่ 1
บทนาและวัตถุประสงค์
น้ าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล น้ ามีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการดารงชี วติ ของมนุษย์ สัตว์
และพืช ถ้าขาดน้ าเมื่อใดเป็ นการยากที่มนุษย์ สัตว์ และพืชจะดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ดังนั้นตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปั จจุบนั เราจะพบว่ามนุษย์ สัตว์ และพืชจะดารงชีวิตโดยการเลือกถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ า
ตามธรรมชาติที่มีอยูท่ วั่ ไป ซึ่ งน้ าบนผิวดินเป็ นแหล่งน้ าที่เราจะพบได้มากที่สุด ได้แก่ แม่น้ า ลา
คลอง หนอง บึง ห้วย ลาธาร ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร แหล่งน้ าในธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวพัน
กับความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ สัตว์ และความเจริ ญของพืชพันธุ์ ในแต่ละวันคนเราต้องใช้น้ าจานวน
มาก ทั้งในด้านการอุปโภคบริ โภค การประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาที่ไม่มีทิศทาง
การใช้น้ าอย่างไม่มีการควยคุมการเกิดสิ่ งสกปรก รวมถึงการไม่มีการจัดการทรัพยากรน้ าที่ดี จะทา
ให้เกิดปั ญหาที่ต่อเนื่ องและรุ นแรงต่อการดารงชีวติ ของชุ มชน ด้วยเหตุเหล่านี้ทาให้ในปั จจุบนั การ
พัฒนาในรู ปแบบต่างๆ โดนเฉพาะอย่างยิง่ ในแหล่งน้ าถูกเปลี่ยนมาเป็ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
ถือได้วา่ เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการพัฒนาและเป็ นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนให้มีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนและสามารถที่จะดารงชีวิตอยูใ่ นท้องถิ่นของตนเอง โดยมีวถิ ีชีวติ ที่
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีความเป็ นอยูท่ ี่พอเพียง(ชาญ
วิทย์, 2546) โดยการที่จะบรรลุเป้ าประสงค์ได้น้ นั จะต้องดาเนินการการศึกษาที่มุ่งเน้นวิธีการแบบ
การมีส่วนร่ วม (Participation) คือ ให้ชุมชนที่ถูกเลือกสาหรับการวิจยั ได้มีส่วนร่ วมในขบวนการการ
วิจยั โดยเป็ นการศึกษาหาข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชน
ร่ วมกับคนในชุมชน(Kunpradid และ Peerapornpisal, 2002)
บ้านเอียกจัดได้วา่ เป็ นพื้นที่สาคัญในพื้นที่ตน้ น้ าทางภาคเหนื อ โดยเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร
ให้กบั พื้นที่ตอนล่าง เช่นแม่น้ าแม่ริม ซึ่ งเป็ นลาน้ าที่สาคัญสายหนึ่ งของลุ่มน้ าปิ ง-สา เป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัยของชุมชน มีการทาการเกษตร และยังเป็ นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ควรแก่การอนุ รักษ์
มี แหล่ งน้ า ใหญ่น้อยมากมาย อย่า งไรก็ ตามปั ญหาหนึ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ น้ ี เสมอมาได้แก่ ปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า โดยการใช้น้ าส่ วนใหญ่เป็ นการใช้ในด้านอุปโภคและบริ โภค รวมถึงทางด้าน
การเกษตรซึ่ งต้องใช้น้ าในปริ มาณที่เพียงพอในแต่ละปี นอกจากนี้ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้ า
ที่สาคัญอีกประการได้แก่ น้ าเสี ยและการบาบัดที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ แนวทางหนึ่ งในแก้ไขปั ญหา
น้ าเสี ยจากแหล่งกาเนิ ดประเภทชุ มชนที่เกิ ดขึ้นคือการใช้การจัดการน้ าเสี ยของตนเองได้ โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นพื้นที่และการให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และร่ วม
ดาเนินการ
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ซึ่ งจากข้อมูลปั ญหาและผลที่เกิ ดขึ้นดังที่กล่ าวมาส่ งผลให้คณะนักวิจยั พยายามที่ จะทา
การวิจยั และหาองค์ความรู้ เพื่อนาเอาผลการศึ กษาวิจยั ที่ไ ด้ มาสร้ างเป็ นต้นแบบชุ มชนเพื่อการ
จัดการทรัพยากรน้ าในจังหวัดเชี ยงใหม่น้ ี ได้มุ่งเน้นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมเชิ งปฏิ บตั ิการในพื้นที่
บ้านเอียก ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นขนาดใหญ่ในตาบลสันป่ ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยจะเป็ น
ข้อมู ล และองค์ค วามรู ้ ที่ ส ามารถนาไปใช้ใ นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุท ธ์ ใ นการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ในระดับต่างๆ การดูแลและป้ องกันสุ ขภาพจากสภาวะ เช่ น
การหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขเนื่องจากบางชุมชนในพื้นที่ประสบปั ญหา ทั้งทางก้านคุณภาพและ
ปริ มาณน้ า นอกจากนี้ โครงการวิจยั นี้ ยงั สามารถนาไปหลอมรวมกับการพัฒนาชุ มชน เช่นการเรี ยน
การสอนของโรงเรี ยนระดับต่างๆ ของชุ มชน เพื่อให้เกิ ดความตะหนักและสร้ างจิตสานึ กในการ
จัดการทรั พยากรน้ า การจัดการทรั พยากรน้ าในชุ มชน รวมถึ งระดับอุ ดมศึ ก ษา นอกจากนี้ ยงั จะ
สามารถนาไปใช้ในการกาหนดแผนงานและโครงการของหน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ในการดู แลและ
จัดการทรัพยากรน้ า เช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบล และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลและ
ต่อยอดต่อไป และสร้างองค์ความรู ้พ้ืนฐานในการริ เริ่ มอนุ รักษ์และเฝ้ าระวังการสู ญเสี ยทรัพยากรที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สนองตามแนวพระราชดาริ เศรษฐ์กิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าทั้งทางด้านปริ มาณและคุณภาพ เพื่อการใช้น้ าอย่าง
ปลอดภัยในพื้นที่บา้ นเอียก ตาบลสันป่ ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษารู ปแบบของการบริ หารจัดการทรั พยากรน้ าทั้ง คุ ณภาพและปริ ม าณ รวมถึ ง
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งน้ า
3 .เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรน้ าในรู ปแบบต่าง ๆ
ในพื้นที่ศึกษาโดยเริ่ มความร่ วมมือของชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ที่ทาการศึกษา
4. เพื่ อพัฒนาชุ ม ชนบ้า นเอีย กให้เป็ นต้นแบบของการจัดการทรั พ ยากรน้ าพร้ อมทั้ง การ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยมีการดาเนินงานภายในชุมชน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่ชุมชน
อื่นได้

