
บทที ่4 
ผลการวจัิยและอภิปราย 

 
จากการศึกษาสภาพพื้นท่ีของบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยมีการ าการศึกษาทั้งระบบนิเวศแหล่งน ้าท่ีเป็นแหล่งน ้ าน่ิง และแหล่งน ้าไหล รวมถึงการ
จดัการและภูมิปัญญาของชุมชนในการดุแลแหล่งน ้าระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากการจดัเวทียอ่ยเพื่อสอบถามจากชุมชน 
รวมไปถึงขอ้มูลของการบริโภคและอุปโภคจากการใชน้ ้า รวมถึงการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวติกบัคุณภาพน ้า นอกจากน้ียงัจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการใชจ้  านวนของ
ส่ิงมีชีวติท่ีศึกษาชนิดเด่น (dominant species) การกระจาย และคุณภาพน ้าใน parameter ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั โดยผลการศึกษาในแต่ละหวัขอ้มีดงัน้ี 
 
4.1 การศึกษาคุณภาพ ปริมาณน า้ ความอุดมสมบูรณ์ และส่ิงมีชีวติในน า้น า้ 

การศึกษาตามหวัขอ้คุณภาพและปริมาณน ้าในพื้นท่ีบา้นเอียกประกอบไปดว้ยแหล่งน ้ าไหล
ขนาดกลาง 4 จุดศึกษา แหล่งน ้าไหลขนาดเล็ก 4 จุดศึกษา และ แหล่งน ้าน่ิง 4 จดศึกษาในการศึกษา 
3 ฤดู ระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สรุปผลการศึกษาได้
ดงัต่อไปน้ี 

คุณภาพน ้าดีจดัเป็นน ้าสะอาดประเภทท่ี 2-3 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีมีสภาพตามธรรมชาติโดยมี
การปนเป้ือนน ้าทิ้งบางกิจกรรมและสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ไดโ้ดยผา่นกระบวนการบ าบดัแบบ
ปรกติ ซ่ึงจากการวิเคราะห์คุณภาพทางดา้นกายภาพ เคมี และชีวภาพ พบวา่แหล่งน ้าในพื้นท่ีบา้น
เอียกจดัเป็นแหล่งน ้าท่ีมีสภาพน ้าท่ีเป็นน ้าปานกลางถึงค่อนขา้งดี เป็นตน้น ้าล าธาร และมีกิจกรรม
รบกวนต ่า ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
 1. การอุปโภค และบริโภค โดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
 2. การขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวติระดบัพื้นฐาน 
 3. มีการอนุรักษร์ะบบนิเวศวิทยาการแหล่งน ้า 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติท่ีพบและการใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพ
น ้าในพื้นท่ีบา้นเอียก พบวา่ส่ิงมีชีวติท่ีเลือกมาใชใ้นการเป็นดชันีบ่งช้ีสภาวะของน ้าคือ ไดแ้ก่
สาหร่ายและแมลงน ้าบางชนิดมีการกระจายสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ร่วมกบั
การศึกษาปัจจยัทางกายภาพและเคมี ซ่ึงจากการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถก าหนดตวัช้ีวดัทรัพยากรน ้า
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น การดชันีช้ีวดัทางกายภาพโดยเฉพาะปริมาณน ้า และคุณภาพน ้าบาง
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ประการ โดยดา้นคุณภาพน ้าไดแ้บ่งดชันีออกเป็นสองแบบดว้ยกนัคือ ดชันีทางกายภาพและเคมี 
ดชันีทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ และประการสุดทา้ยคือการใชด้ชันีช้ีวดัจากชุมชนและวถีิชีวติ 
(ตารางท่ี 2 และ 3) 
 
 
ตารางที ่ 2 ผลการศึกษาปริมาณ และคุณภาพน ้า ทางดา้นภาพและเคมี ดชันีทางชีวภาพ และความ

อุดมสมบูรณ์ในแหล่งน ้าไหลในพื้นท่ีบา้นเอียก 

แหล่งน า้ไหล 
คุณภาพน า้* 

(ตามมาตรฐานน า้จืด
ผวิดิน) 

คุณภาพน า้ 
(กายภาพ,เคมี และ

ชีวภาพ) 

ปริมาณน า้ 
(เฉลีย่) 

ความอุดมสมบูรณ์ 

แม่ริม 1 ระดบั 2-3 Mesosaprobic 
1.75 m3/s  

 
ปานกลาง 

แม่ริม 2 ระดบั 3 Mesosaprobic 
1.65 m3/s  

 
ปานกลาง 

แม่ริม 3 ระดบั 3 Mesosaprobic 
2.10 m3/s  

  
ปานกลาง 

แม่ริม 4 ระดบั 2-3 Mesosaprobic 
1.95 m3/s  

 
ปานกลาง 

หว้ยปู่ ถา 1 ระดบั 2 
Oligo-

Mesosaprobic 
0.45 m3/s  

 
นอ้ย 

หว้ยปู่ ถา 2 ระดบั 2-3 Mesosaprobic 
0.5 m3/s  

 
ปานกลาง 

หว้ยหลวง 1 ระดบั 2 
Oligo-

Mesosaprobic 
0.65 m3/s  

 
นอ้ย 

หว้ยหลวง 2 ระดบั 2-3 Mesosaprobic 
0.8 m3/s  

 
ปานกลาง 
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ตารางที ่ 3 ผลการศึกษาปริมาณ และคุณภาพน ้า ทางดา้นภาพและเคมี ดชันีทางชีวภาพ และความ

อุดมสมบูรณ์ในแหล่งน ้าน่ิงในพื้นท่ีบา้นเอียก 
 

แหล่งน า้น่ิง 
คุณภาพน า้* 

(ตามมาตรฐานน า้จืด
ผวิดิน) 

คุณภาพน า้ 
(กายภาพ,เคมี และ

ชีวภาพ) 

ปริมาณน า้ 
(เฉลีย่) 

ความอุดมสมบูรณ์ 

อ่างเก็บน ้า 1 ระดบั 3 Mesosaprobic 
350 m3  

 
ปานกลาง 

อ่างเก็บน ้า 2 ระดบั 2 
Oligo-

Mesosaprobic 
6,100 m3 

 
ปานกลาง 

อ่างเก็บน ้า 3 ระดบั 3 Mesosaprobic 
4,150 m3  

  
ปานกลาง 

อ่างเก็บน ้า 4 ระดบั 2-3 Mesosaprobic 
900 m3  

 
ปานกลาง 

 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ส่ิงมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและปริมาณน ้ า โดยใช้ชนิดและปริมาณประเมินร่วมกบัคุณภาพน ้ าทางกายภาพและเคมีท่ี
ศึกษาจากจุดเก็บตวัอย่างแต่ละจุด เพื่อให้เป็นดชันีประเมินคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าจืดในเขตร้อนท่ี
สามารถใช้ไดท้ัว่ไป โดยจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพน ้ าทางกายภาพ และเคมี 
โดยการเก็บตวัอย่างจากนักวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ร่วมกบัขอ้มูลคุณภาพน ้ าของ
นกัวิจยัในทอ้งถ่ินและขอ้มูลของสาหร่ายขนาดใหญ่ และสัตวห์น้าดินในกลุ่มแมลงน ้ าโดยเฉพาะ
ชนิดท่ีพบเห็นและปริมาณมากนอ้ยของส่ิงมีชีวิต โดยการทดสอบทางสถิติแบบตวัแปรเดียว (uni-
variate analysis) เช่น การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) และสหสัมพนัธ์แบบพหุ 
(multiple correlation analysis) ความแปรปรวนกลุ่ม(ANOVA) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อศึกษา
แนวทางความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัแทนส่ิงมีชีวิตและคุณภาพน ้ าโดย
การทดสอบทางสถิติแบบสหสัมพนัธ์แบบหลายตวัแปร(Multivariate analysis) ไดแ้ก่การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์แบบก าหนดจุดหลายแกน (Ordination analysis) โดยใชโ้ปรแกรม MVSP และ PC-
ORD ซ่ึงสามารถน าศกัยภาพของส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีน าไปสร้างเป็นดชันีชีวภาพในแต่กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ี
ศึกษา ซ่ึงจากผลการศึกษาการกระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ และสัตวห์น้าดินในการศึกษาจาก
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นกัวจิยัทอ้งถ่ินและนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่พบวา่การกระจายของส่ิงมีชีวติบางชนิด
มีแนวโน้มท่ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพน ้ าและสามารถเป็นตวัแทนของการสร้างดชันีชีวภาพ
อยา่งง่ายในพื้นท่ีบา้นเอียกไดด้งัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที ่3  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบก าหนดจุดหลายแกน (Ordination analysis) เพื่อเลือกชนิด
ของสาหร่ายขนาดใหญ่ แมลงน ้าและสัตวห์นา้ดินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพน ้าอยา่งเด่นชดัจาก
การวเิคราะห์แบบ PCA 

 
จากข้อมูลการกระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และสัตว์หน้าดินในกลุ่มแมลงน ้ าท่ีพบ

ทั้งหมด สามารถเลือกส่ิงมีชีวติท่ีมีแนวโนม้และมีคุณสมบติัในการใชเ้ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าอยา่งง่ายได ้แต่ในส่วนของปริมาณน ้ าพบวา่การใชส่ิ้งมีชีวิตไม่มีความสัมพนัธ์
อย่างชัดเจนกับปริมาณของน ้ า โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีแนวโน้มในการบ่งช้ี
คุณภาพน ้ าดี คุณภาพน ้ าปานกลาง และคุณภาพปานกลางค่อนขา้งเสียน ้ าเสียจากคุณภาพน ้ าและ
ระบบนิเวศริมฝ่ังน ้ าท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลต่อปัจจยัทางชีวภาพโดยเฉพาะสาหร่ายขนาดใหญ่และ

PCA case scores
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แมลงน ้ า ท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศและเม่ือน ามาเทียบกบัคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของแต่ละจุดเก็บตวัอย่างในแต่ละคร้ังของการเก็บตวัอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาร่วมกนั
ระหวา่งนกัวจิยัและชุมชน รวมถึงการวเิคราะห์ทางดา้น Principle Component Analysis (PCA)  ของ
คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ  และเคมีบางประการ ในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่ง  พบวา่จะมีความโดดเด่น
ในจุดเก็บตวัอยา่งของแหล่งน ้าตน้น ้า ตน้น ้า เช่น  แมลงน ้าวงศ ์Baetidae มีความสัมพนัธ์กบัตน้น ้ าล า
ธารและมีปริมาณอาหารเพียงพอต่อการด ารงชีวิต แล้วยงัชอบอาศยัอยู่ใตพ้ื้นทราย  แมลงน ้ าวงศ ์
Siphlonuridae และ Chironomidae และแมลงน ้ าวงศ ์Siphlonuridae  อาศยัอยูท่ี่ท่ีมีปริมาณออกซิเจน
สูง ชอบอาศยัอยูใ่นตะกอนน่ิม ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่พบวา่สาหร่ายสีแดงในกลุ่ม Nemaloinopsis 
spp” และ Batrachospermum spp. เป็นสาหร่ายท่ีพบและมีรายงานจากโรงเรียน/ชุมชนตน้น ้ าท่ีมี
คุณภาพน ้าค่อนขางดี ส่วนในบริเวณท่ีมีการไหลผา่นของน ้ าในเขตชุมชนจะมีปริมาณสาหร่ายขนาด
ใหญ่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวในกลุ่ม Cladohpora sp. (สาหร่ายไก) และ Spirogyra sp. (สาหร่ายเตา) 
สูง โดยการกระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และสัตวห์นา้ดินในกลุ่มแมลงน ้ามีการกระจายดงัตาราง 
 
4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความหลากหลายและการกระจายของส่ิงมีชีวติกบัสภาวะและความอุดม
สมบรูณ์คุณภาพ และลกัษณะทัว่ไปของแหล่งน า้ 

จากขอ้มูลการกระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และสัตวห์นา้ดินในกลุ่มแมลงน ้าท่ีพบ
ทั้งหมด สามารถเลือกส่ิงมีชีวติท่ีมีแนวโนม้และมีคุณสมบติัในการใชเ้ป็นส่ิงมีชีวติท่ีสามารถติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าอยา่งง่ายได ้ (Kunpradid and Peerapornpisal, 2002) แต่ในส่วนของปริมาณน ้า
พบวา่การใชส่ิ้งมีชีวติไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจนกบัปริมาณของน ้า โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
ส่ิงมีชีวติท่ีมีแนวโนม้ในการบ่งช้ีคุณภาพน ้าดี คุณภาพน ้าปานกลาง และคุณภาพปานกลางค่อนขา้ง
เสียน ้าเสียจากคุณภาพน ้าและระบบนิเวศริมฝ่ังน ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลต่อปัจจยัทางชีวภาพ
โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดใหญ่และแมลงน ้า ท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศและเม่ือน ามาเทียบกบั
คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีบางประการของแต่ละจุดเก็บตวัอยา่งในแต่ละคร้ังของการเก็บ
ตวัอยา่งไม่วา่จะเป็นการศึกษาร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยัและชุมชน รวมถึงการวเิคราะห์ทางดา้น 
Principle Component Analysis (PCA)  ของคุณสมบติัทางดา้นกายภาพ  และเคมีบางประการ ในแต่
ละจุดเก็บตวัอยา่ง  พบวา่จะมีความโดดเด่นในจุดเก็บตวัอยา่งของแหล่งน ้าตน้น ้า ตน้น ้า เช่น  แมลง
น ้าวงศ ์Baetidae มีความสัมพนัธ์กบัตน้น ้าล าธารและมีปริมาณอาหารเพียงพอต่อการด ารงชีวิต แลว้
ยงัชอบอาศยัอยูใ่ตพ้ื้นทราย  แมลงน ้าวงศ ์ Siphlonuridae และ Chironomidae และแมลงน ้าวงศ ์
Siphlonuridae  อาศยัอยูท่ี่ท่ีมีปริมาณออกซิเจนสูง ชอบอาศยัอยูใ่นตะกอนน่ิม ซ่ึงตรงกบัรายงาน
ของสาคร  พรหมขติัแกว้ และพิษณุ  วรรณธง (2542) ซ่ึงมีการวจิยัในลุ่มน ้าแม่แจ่ม ซ่ึงพื้นท่ีๆมี
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ลกัษณะไกลเ้คียงกนักบัพื้นท่ีบา้นเอียก ส่วนสาหร่ายขนาดใหญ่พบวา่สาหร่ายสีแดงในกลุ่ม 
Nemaloinopsis spp” และ Batrachospermum spp. เป็นสาหร่ายท่ีพบและมีรายงานจากพื้นท่ีชุมชน
ตน้น ้าท่ีมีคุณภาพน ้าค่อนขางดี (Kunpradid et al. 2004) ส่วนในบริเวณท่ีมีการไหลผา่นของน ้าใน
เขตชุมชนจะมีปริมาณสาหร่ายขนาดใหญ่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวในกลุ่มCladohpora sp. (สาหร่าย
ไก) และ Spirogyra sp. (สาหร่ายเตา) สูง (Whitton and Martyn, 1995) 

ส่วนการวเิคราะห์พื้นท่ีของแหล่งน ้าในบา้นเอียกพบวา่ ผลทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
บางประการแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพน ้าในพื้นท่ีบา้นเอียกมีลกัษณะเป็นแหล่งน ้าท่ีเป็นน ้ าสะอาด เป็น
ตน้น ้าล าธาร และมีกิจกรรมรบกวนต ่า มีปริมาณของน่ีเพียงพอตลอดทั้งปี เน่ืองจากมีการจดัการท่ี
ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการในชุมชน ซ่ึงเป็นการเลือกและอาสาสมคัร ในการดูแล รักษา
และบริหารจดัการ ไม่วา่จะเป็นในดา้นของปริมาณและคุณภาพของน ้า รวมถึงการใชน้ ้าอีกดว้ย โดย
ในบา้นเอียก มีการบริหารจดัการน ้าผา่นกลุ่มผูดู้แลแหล่งน ้า ซ่ึงเรียกวา่ “แก่เหมืองและแก่ฝาย” ซ่ึง
ระบบน้ีจดัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของภาคเหนือ แต่ในปัจจุบนัพบเห็นไดน้อ้ย เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของการใชป้ระโยชน์ของถ่ินและแหล่งน ้า สามารถจะพบเห็นไดเ้ฉพาะพื้นท่ีๆ
มีการท าการเกษตร ลกัษณะของระบบแก่เหมืองแก่ฝายจะมีการด าเนินการโดยไดมี้การตั้งตวัแทนใน
การดูแล รักษา และบริหารการใชน้ ้า โดยสมาชิกของแก่เหมืองและแก่ฝาย จะคดัเลือกจากชุมชน 
และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบัอาสาสมคัรของแต่ละพื้นท่ีๆ อยูใ่กลแ้หล่งน ้า มีวาระการ
ท างาน และมีการหมุนเวยีนกนัเป็นผูน้ า ทุกๆ 2 ปี ซ่ึงการด าเนินการส่วนใหญ่จะไม่มีค่าตอบแทน 
แต่เป็นการอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม แก่เหมืองแก่ฝายจะมีหนา้ท่ี ดูแลแหล่งน ้า ซ่อมบ ารุงระบบส่งน ้า 
ตรวจสอบและควบคุมจากการปนเป้ือน การใชน้ ้าอยา่งผดิวธีิ น ้าทิ้ง การสร้างฝาย การควบคุมปริ
มารน ้า และการแจกจ่ายน ้าใหก้บัผูใ้ชน้ าในหมู่บา้น รวมไปถึงเป็นผูต้ดัสินในกรณีพิพาทของการใช้
น ้าในหมู่บา้น  
 
4.3 การศึกษาการจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ทีบ้่านเอยีก   

จากการวเิคราะห์ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสภาพน ้าในพื้นท่ีบา้นเอียก พบวา่มีลกัษณะเป็นแหล่ง
น ้าท่ีเป็นน ้าสะอาด เป็นตน้น ้าล าธาร และมีกิจกรรมรบกวนต ่า มีปริมาณของน่ีเพียงพอตลอดทั้งปี 
เน่ืองจากมีการจดัการท่ีค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการในชุมชน ซ่ึงเป็นการเลือกและ
อาสาสมคัร ในการดูแล รักษาและบริหารจดัการ ไม่วา่จะเป็นในดา้นของปริมาณและคุณภาพของน ้า 
รวมถึงการใชน้ ้าอีกดว้ย โดยในบา้นเอียก มีการบริหารจดัการน ้าผา่นกลุ่มผูดู้แลแหล่งน ้า ซ่ึงเรียกวา่ 
“แก่เหมืองและแก่ฝาย” ซ่ึงระบบน้ีจดัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของภาคเหนือ แต่ในปัจจุบนัพบเห็นได้
นอ้ย เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการใชป้ระโยชน์ของถ่ินและแหล่งน ้า สามารถจะพบ
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เห็นไดเ้ฉพาะพื้นท่ีๆมีการท าการเกษตร ลกัษณะของระบบแก่เหมืองแก่ฝายจะมีการด าเนินการโดย
ไดมี้การตั้งตวัแทนในการดูแล รักษา และบริหารการใชน้ ้ า โดยสมาชิกของแก่เหมืองและแก่ฝาย จะ
คดัเลือกจากชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบัอาสาสมคัรของแต่ละพื้นท่ีๆ อยูใ่กล้
แหล่งน ้า มีวาระการท างาน และมีการหมุนเวยีนกนัเป็นผูน้ า ทุกๆ 2 ปี ซ่ึงการด าเนินการส่วนใหญ่
จะไม่มีค่าตอบแทน แต่เป็นการอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม แก่เหมืองแก่ฝายจะมีหนา้ท่ี ดูแลแหล่งน ้า ซ่ม
บ ารุงระบบส่งน ้า ตรวจสอบและควบคุมจากการปนเป้ือน การใชน้ ้าอยา่งผิดวธีิ น ้าทิ้ง การสร้างฝาย 
การควบคุมปริมารน ้า และการแจกจ่ายน ้าใหก้บัผูใ้ชน้ าในหมู่บา้น รวมไปถึงเป็นผูต้ดัสินในกรณี
พิพาทของการใชน้ ้าในหมู่บา้น  
 
4.4 สรุปแนวทางการศึกษาการจัดการทรัพยากรน า้ในพืน้ที่บ้านเอยีก   

จากการศึกษาและรวบรวม  สถานภาพและคุณภาพทรัพยากรน ้าของพื้นท่ีบา้นเอียก พบวา่
สถานภาพและขอ้มูลท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์และแตกต่างออกไปตามแต่ละพื้นท่ี โดยลกัษณะของแหล่ง
น ้าในบา้นเอียกจดัเป็นลุ่มน ้าในร่องภูเขา สภาพภูมิอากาศทัว่ไปอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่งผลใหมี้ฝนตกตามฤดูกาล และมีปริมาณ
น ้าท่า ซ่ึงจากปริมาณน ้าท่ีอาจจะขาดแคลนในบางช่วง และกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีพบวา่เกิดปัญหา
ในดา้นการบริหารจดัการ การดูแลรักษาทรัพยากรน ้าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นคุณภาพน ้า ซ่ึงสามารถ
สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 

1) คุณภาพและปริมาณของน ้าในพื้นท่ีบา้นเอียก มีคุณภาพท่ีดี และมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อ
ความจอ้งการ ซ่ึงเกิดจากการวางแผนการบริหารจดัการในชุมชน ผา่นแนวทางการจดัตั้งผูดู้แลระบบ
เหมืองฝาย 
 2) แหล่งน ้ าไหลก่อนเขา้หมู่บา้น แม่น ้ าแม่แตงและน ้ าในแม่น ้ าสาขาส่วนมากมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดีจะมีปัญหาคุณภาพน ้ าท่ีพบบา้งมีเพียงค่าความขุ่นท่ีพบค่อนขา้งสูงในช่วงฤดูน ้ าหลาก 
และจะมีปัญหาปริมาณน ้าท่ีลดลงในช่วงฤดูแลง้ ส่วนแหล่งน ้าน่ิงมีปริมาณท่ีเพียงพอ  
 3) แหล่งน ้าในพื้นท่ีบา้นเอียกมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเม่ือศึกษษจากส่ิงมีชีวติ 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ สาหร่ายขนาดใหญ่ และแมลงน ้า ซ่ึงส่ิงมีชีวติทั้งสองกลุ่มต่างแสดงผลถึงความสัมพนัธ์กบั
สภาพแหล่งน ้าในบา้นเอียก และสามารถน ามาใชเ้ป็นดชันีอยา่งง่ายในการบ่งช้ีการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรน ้า ร่วมบัการบริหารจดัการในทอ้งถ่ิน เช่น แหล่งน ้าไหลหลงัจากเขา้หมู่บา้น และในพื้นท่ี
การเกษตรพบวา่คุณภาพทัว่ไปอยูใ่นเกณฑดี์ มีความเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ในทุกดา้น แต่เร่ิม
มีการปนเป้ือนของสารอินทรียแ์ละจุลชีพสูงข้ึน  
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 อยา่งไรก็ตามพบวา่ยงัมีหายพื้นท่ีมีปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เน่ืองจาก
เป็นพื้นท่ีห่างไกลล าน ้า ซ่ึงเป็นปัญหาในดา้นการจดัหาน ้ าดิบมาใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคทั้งจากล า
น ้าธรรมชาติ และอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก และแหล่งน ้าบาดาลมีนอ้ย นอกจากน้ียงัมีความกงัวลของ
ชุมชนเก่ียวกบัการขาดแคลนน ้าในอนาคต เน่ืองจากการขยายตวัของพื้นท่ีการเกษตร เช่นการเพิ่มใช้
น ้าเพิม่ข้ึนในฤดูแลง้แลว้ ประสิทธิภาพชลประทานต ่าและในโครงการชลประทานท่ีมีการพฒันาท่ีมี
คลองส่งน ้าและจุดบงัคบัน ้าต่างๆ แต่มีการเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีจากภาคการเกษตรเป็นท่ีอยู่
อาศยั ท าใหมี้ประสิทธิภาพการใชน้ ้าต ่า 

นอกจากน้ียงัสามารถสรุปประเด็นปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากตวัแทนของผูมี้หนา้ท่ี
จดัการทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีบา้นเอียก โดยเฉพาะการการขาดการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ
น ้าในโครงการชลประทาน การลดลงของทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน ้าไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สัตวน์ ้า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




