บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการศึกษาสภาพพื้นที่ของบ้านเอียก ตาบลสันป่ ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการาการศึกษาทั้งระบบนิเวศแหล่งน้ าที่เป็ นแหล่งน้ านิ่ง และแหล่งน้ าไหล รวมถึงการ
จัดการและภูมิปัญญาของชุมชนในการดุแลแหล่งน้ าระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการจัดเวทียอ่ ยเพื่อสอบถามจากชุมชน
รวมไปถึงข้อมูลของการบริ โภคและอุปโภคจากการใช้น้ า รวมถึงการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
สิ่ งมีชีวติ กับคุณภาพน้ า
นอกจากนี้ยงั จะได้ขอ้ มูลที่เป็ นพื้นฐานสาหรับการใช้จานวนของ
สิ่ งมีชีวติ ที่ศึกษาชนิดเด่น (dominant species) การกระจาย และคุณภาพน้ าใน parameter ที่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยผลการศึกษาในแต่ละหัวข้อมีดงั นี้
4.1 การศึกษาคุณภาพ ปริมาณนา้ ความอุดมสมบูรณ์ และสิ่ งมีชีวติ ในนา้ นา้
การศึกษาตามหัวข้อคุณภาพและปริ มาณน้ าในพื้นที่บา้ นเอียกประกอบไปด้วยแหล่งน้ าไหล
ขนาดกลาง 4 จุดศึกษา แหล่งน้ าไหลขนาดเล็ก 4 จุดศึกษา และ แหล่งน้ านิ่ง 4 จดศึกษาในการศึกษา
3 ฤดู ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สรุ ปผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
คุณภาพน้ าดีจดั เป็ นน้ าสะอาดประเภทที่ 2-3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่มีสภาพตามธรรมชาติโดยมี
การปนเปื้ อนน้ าทิ้งบางกิจกรรมและสามารถใช้เป็ นประโยชน์ได้โดยผ่านกระบวนการบาบัดแบบ
ปรกติ ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ พบว่าแหล่งน้ าในพื้นที่บา้ น
เอียกจัดเป็ นแหล่งน้ าที่มีสภาพน้ าที่เป็ นน้ าปานกลางถึงค่อนข้างดี เป็ นต้นน้ าลาธาร และมีกิจกรรม
รบกวนต่า ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1. การอุปโภค และบริ โภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
2. การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่ งมีชีวติ ระดับพื้นฐาน
3. มีการอนุ รักษ์ระบบนิ เวศวิทยาการแหล่งน้ า
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ที่พบและการใช้เป็ นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
น้ าในพื้นที่บา้ นเอียก พบว่าสิ่ งมีชีวติ ที่เลือกมาใช้ในการเป็ นดัชนีบ่งชี้สภาวะของน้ าคือ ได้แก่
สาหร่ ายและแมลงน้ าบางชนิ ดมีการกระจายสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ร่ วมกับ
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและเคมี ซึ่ งจากการวิจยั ในครั้งนี้สามารถกาหนดตัวชี้ วดั ทรัพยากรน้ า
สามารถแบ่งออกได้เป็ น การดัชนีช้ ีวดั ทางกายภาพโดยเฉพาะปริ มาณน้ า และคุณภาพน้ าบาง
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ประการ โดยด้านคุณภาพน้ าได้แบ่งดัชนี ออกเป็ นสองแบบด้วยกันคือ ดัชนีทางกายภาพและเคมี
ดัชนีทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ และประการสุ ดท้ายคือการใช้ดชั นีช้ ีวดั จากชุมชนและวิถีชีวติ
(ตารางที่ 2 และ 3)

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปริ มาณ และคุณภาพน้ า ทางด้านภาพและเคมี ดัชนีทางชีวภาพ และความ
อุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ าไหลในพื้นที่บา้ นเอียก
คุณภาพนา้ *
คุณภาพนา้
ปริมาณนา้
แหล่งนา้ ไหล (ตามมาตรฐานนา้ จืด (กายภาพ,เคมี และ
ความอุดมสมบูรณ์
(เฉลีย่ )
ผิวดิน)
ชีวภาพ)
1.75 m3/s
แม่ริม 1
ระดับ 2-3
Mesosaprobic
ปานกลาง
แม่ริม 2
แม่ริม 3
แม่ริม 4
ห้วยปู่ ถา 1
ห้วยปู่ ถา 2
ห้วยหลวง 1
ห้วยหลวง 2

ระดับ 3
ระดับ 3

Mesosaprobic
Mesosaprobic

ระดับ 2-3

Mesosaprobic

ระดับ 2

OligoMesosaprobic

ระดับ 2-3

Mesosaprobic

ระดับ 2

OligoMesosaprobic

ระดับ 2-3

Mesosaprobic

1.65 m3/s
2.10 m3/s
1.95 m3/s
0.45 m3/s
0.5 m3/s
0.65 m3/s
0.8 m3/s

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปริ มาณ และคุณภาพน้ า ทางด้านภาพและเคมี ดัชนีทางชีวภาพ และความ
อุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ านิ่งในพื้นที่บา้ นเอียก

แหล่งนา้ นิ่ง
อ่างเก็บน้ า 1
อ่างเก็บน้ า 2
อ่างเก็บน้ า 3
อ่างเก็บน้ า 4

คุณภาพนา้ *
คุณภาพนา้
(ตามมาตรฐานนา้ จืด (กายภาพ,เคมี และ
ผิวดิน)
ชีวภาพ)
ระดับ 3

Mesosaprobic

ระดับ 2

OligoMesosaprobic

ระดับ 3
ระดับ 2-3

Mesosaprobic
Mesosaprobic

ปริมาณนา้
(เฉลีย่ )
350 m3
6,100 m3
4,150 m3
900 m3

ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

นอกจากนี้ ย งั มี การศึ ก ษาถึ ง ความเป็ นไปได้ในการใช้สิ่งมี ชี วิตในการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพและปริ มาณน้ า โดยใช้ชนิ ดและปริ มาณประเมินร่ วมกับคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมีที่
ศึกษาจากจุดเก็บตัวอย่างแต่ละจุด เพื่อให้เป็ นดัชนี ประเมินคุ ณภาพน้ าในแหล่งน้ าจืดในเขตร้ อนที่
สามารถใช้ได้ทวั่ ไป โดยจากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพน้ าทางกายภาพ และเคมี
โดยการเก็บ ตัวอย่า งจากนัก วิจยั จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชี ยงใหม่ ร่วมกับ ข้อมู ลคุ ณภาพน้ าของ
นักวิจยั ในท้องถิ่ นและข้อมูลของสาหร่ ายขนาดใหญ่ และสัตว์หน้าดิ นในกลุ่มแมลงน้ าโดยเฉพาะ
ชนิ ดที่พบเห็ นและปริ มาณมากน้อยของสิ่ งมีชีวิต โดยการทดสอบทางสถิติแบบตัวแปรเดี ยว (univariate analysis) เช่ น การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) และสหสัมพันธ์แบบพหุ
(multiple correlation analysis) ความแปรปรวนกลุ่ม(ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อศึกษา
แนวทางความสัมพันธ์เบื้องต้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแทนสิ่ งมีชีวิตและคุณภาพน้ าโดย
การทดสอบทางสถิติแบบสหสัมพันธ์แบบหลายตัวแปร(Multivariate analysis) ได้แก่การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบกาหนดจุดหลายแกน (Ordination analysis) โดยใช้โปรแกรม MVSP และ PCORD ซึ่ งสามารถนาศักยภาพของสิ่ งมีชีวิตเหล่านี้ นาไปสร้างเป็ นดัชนี ชีวภาพในแต่กลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่
ศึกษา ซึ่ งจากผลการศึกษาการกระจายของสาหร่ ายขนาดใหญ่ และสัตว์หน้าดิ นในการศึ กษาจาก
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นักวิจยั ท้องถิ่นและนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่าการกระจายของสิ่ งมีชีวติ บางชนิ ด
มีแนวโน้มที่ จะมีความสัมพันธ์ ต่อคุ ณภาพน้ าและสามารถเป็ นตัวแทนของการสร้ างดัชนี ชีวภาพ
อย่างง่ายในพื้นที่บา้ นเอียกได้ดงั ภาพที่ 2
PCA case scores
2.6

2.1

1.6

1.0
conductivity
Total Dissolve
Solid
alkalinity
knn-MD
totalBOD
P
0.5
ltt-IF
psk-OF
srn-OF
brp-MD
psk-IF
kss-OF
ltt-OF
kew-OF
npl-IF
ubn-MD
kss-IF
pmp-IF
pmp-MD
srk-OF
tbs-OF
pss-WT
vch-IF
vch-MD
ngd-IF
brp-IF
lpo-WT
kwn-OF
vch-OF
ksy-MD
lmb-WT
lnl-OF
kwn-MD
lsa-OF
pss-OF
brpOF
lnl-WT
tbs-IF
kdn-OF
prp-OF
kew-IF
lnl-IF
noh-OF
lsa-IF
kdn-IF
hll-WT
srn-IF
npl-OF
kkj-MD
ksy-IF
turbidity
rsp-IF
lmb-OF
kwn-IF
prp-IF
srt-OF
pbr-OF
lpo-IF
pss-IF
tbs-MD
hll-IFnoh-WT
fm.32
ksy-OF
kkj-OF
srt-IF
fm.39
fm.5
fm.4
fm.28
fm.42
fm.49
-0.5
0.5
1.0 ammoniafm.38
1.6
2.1
fm.2
pbr-IF-0.5
fm.53
hll-OF
fm.50
fm.56
fm.54
fm.10
fm.44
-1.0
fm.15

Axis 2

water temp

-2.6

-2.1

-1.6

-1.0

lpp-IF
2.6

fm.19
fm.1
kkj-IF -1.6
fm.35
fm.24
fm.17
fm.45
fm.43 -2.1

-2.6
Axis 1
Vector scaling: 5.80

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบกาหนดจุดหลายแกน (Ordination analysis) เพื่อเลือกชนิด
ของสาหร่ ายขนาดใหญ่ แมลงน้ าและสัตว์หน้าดินที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพน้ าอย่างเด่นชัดจาก
การวิเคราะห์แบบ PCA
จากข้อมู ล การกระจายของสาหร่ า ยขนาดใหญ่ แ ละสั ต ว์หน้า ดิ น ในกลุ่ ม แมลงน้ า ที่ พ บ
ทั้งหมด สามารถเลือกสิ่ งมีชีวติ ที่มีแนวโน้มและมีคุณสมบัติในการใช้เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่สามารถติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่ายได้ แต่ในส่ วนของปริ มาณน้ าพบว่าการใช้สิ่งมีชีวิตไม่มีความสัมพันธ์
อย่า งชัด เจนกับ ปริ ม าณของน้ า โดยสามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ที่ มี แนวโน้ม ในการบ่ ง ชี้
คุ ณภาพน้ าดี คุ ณภาพน้ าปานกลาง และคุ ณภาพปานกลางค่อนข้างเสี ยน้ าเสี ยจากคุ ณภาพน้ าและ
ระบบนิ เวศริ มฝั่ งน้ าที่เปลี่ ยนแปลงไปมีผลต่อปั จจัยทางชี วภาพโดยเฉพาะสาหร่ ายขนาดใหญ่และ
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แมลงน้ า ที่มีความสาคัญต่อระบบนิ เวศและเมื่อนามาเทียบกับคุ ณสมบัติทางกายภาพและเคมีบาง
ประการของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างในแต่ละครั้งของการเก็บตัวอย่างไม่ว่าจะเป็ นการศึ กษาร่ วมกัน
ระหว่างนักวิจยั และชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์ทางด้าน Principle Component Analysis (PCA) ของ
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมีบางประการ ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง พบว่าจะมีความโดดเด่น
ในจุดเก็บตัวอย่างของแหล่งน้ าต้นน้ า ต้นน้ า เช่น แมลงน้ าวงศ์ Baetidae มีความสัมพันธ์กบั ต้นน้ าลา
ธารและมี ปริ มาณอาหารเพียงพอต่อการดารงชี วิต แล้วยังชอบอาศัยอยู่ใต้พ้ืนทราย แมลงน้ าวงศ์
Siphlonuridae และ Chironomidae และแมลงน้ าวงศ์ Siphlonuridae อาศัยอยูท่ ี่ที่มีปริ มาณออกซิ เจน
สู ง ชอบอาศัยอยูใ่ นตะกอนนิ่ ม ส่ วนสาหร่ ายขนาดใหญ่พบว่าสาหร่ ายสี แดงในกลุ่ม Nemaloinopsis
spp” และ Batrachospermum spp. เป็ นสาหร่ ายที่พบและมีรายงานจากโรงเรี ยน/ชุ มชนต้นน้ าที่มี
คุณภาพน้ าค่อนขางดี ส่ วนในบริ เวณที่มีการไหลผ่านของน้ าในเขตชุ มชนจะมีปริ มาณสาหร่ ายขนาด
ใหญ่ในกลุ่มสาหร่ ายสี เขียวในกลุ่ม Cladohpora sp. (สาหร่ ายไก) และ Spirogyra sp. (สาหร่ ายเตา)
สู ง โดยการกระจายของสาหร่ ายขนาดใหญ่และสัตว์หน้าดินในกลุ่มแมลงน้ ามีการกระจายดังตาราง
4.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความหลากหลายและการกระจายของสิ่ งมีชีวติ กับสภาวะและความอุดม
สมบรู ณ์คุณภาพ และลักษณะทัว่ ไปของแหล่ งนา้
จากข้อมูลการกระจายของสาหร่ ายขนาดใหญ่และสัตว์หน้าดินในกลุ่มแมลงน้ าที่พบ
ทั้งหมด สามารถเลือกสิ่ งมีชีวติ ที่มีแนวโน้มและมีคุณสมบัติในการใช้เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่สามารถติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่ายได้ (Kunpradid and Peerapornpisal, 2002) แต่ในส่ วนของปริ มาณน้ า
พบว่าการใช้สิ่งมีชีวติ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับปริ มาณของน้ า โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น
สิ่ งมีชีวติ ที่มีแนวโน้มในการบ่งชี้คุณภาพน้ าดี คุณภาพน้ าปานกลาง และคุณภาพปานกลางค่อนข้าง
เสี ยน้ าเสี ยจากคุณภาพน้ าและระบบนิเวศริ มฝั่งน้ าที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อปั จจัยทางชีวภาพ
โดยเฉพาะสาหร่ ายขนาดใหญ่และแมลงน้ า ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศและเมื่อนามาเทียบกับ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างในแต่ละครั้งของการเก็บ
ตัวอย่างไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาร่ วมกันระหว่างนักวิจยั และชุมชน
รวมถึงการวิเคราะห์ทางด้าน
Principle Component Analysis (PCA) ของคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมีบางประการ ในแต่
ละจุดเก็บตัวอย่าง พบว่าจะมีความโดดเด่นในจุดเก็บตัวอย่างของแหล่งน้ าต้นน้ า ต้นน้ า เช่น แมลง
น้ าวงศ์ Baetidae มีความสัมพันธ์กบั ต้นน้ าลาธารและมีปริ มาณอาหารเพียงพอต่อการดารงชีวิต แล้ว
ยังชอบอาศัยอยูใ่ ต้พ้นื ทราย แมลงน้ าวงศ์ Siphlonuridae และ Chironomidae และแมลงน้ าวงศ์
Siphlonuridae อาศัยอยูท่ ี่ที่มีปริ มาณออกซิ เจนสู ง ชอบอาศัยอยูใ่ นตะกอนนิ่ม ซึ่ งตรงกับรายงาน
ของสาคร พรหมขัติแก้ว และพิษณุ วรรณธง (2542) ซึ่ งมีการวิจยั ในลุ่มน้ าแม่แจ่ม ซึ่ งพื้นที่ๆมี
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ลักษณะไกล้เคียงกันกับพื้นที่บา้ นเอียก
ส่ วนสาหร่ ายขนาดใหญ่พบว่าสาหร่ ายสี แดงในกลุ่ม
Nemaloinopsis spp” และ Batrachospermum spp. เป็ นสาหร่ ายที่พบและมีรายงานจากพื้นที่ชุมชน
ต้นน้ าที่มีคุณภาพน้ าค่อนขางดี (Kunpradid et al. 2004) ส่ วนในบริ เวณที่มีการไหลผ่านของน้ าใน
เขตชุมชนจะมีปริ มาณสาหร่ ายขนาดใหญ่ในกลุ่มสาหร่ ายสี เขียวในกลุ่มCladohpora sp. (สาหร่ าย
ไก) และ Spirogyra sp. (สาหร่ ายเตา) สู ง (Whitton and Martyn, 1995)
ส่ วนการวิเคราะห์พ้นื ที่ของแหล่งน้ าในบ้านเอียกพบว่า ผลทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
บางประการแสดงให้เห็นถึงสภาพน้ าในพื้นที่บา้ นเอียกมีลกั ษณะเป็ นแหล่งน้ าที่เป็ นน้ าสะอาด เป็ น
ต้นน้ าลาธาร และมีกิจกรรมรบกวนต่า มีปริ มาณของนี่ เพียงพอตลอดทั้งปี เนื่ องจากมีการจัดการที่
ค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดการในชุมชน ซึ่ งเป็ นการเลือกและอาสาสมัคร ในการดูแล รักษา
และบริ หารจัดการ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านของปริ มาณและคุณภาพของน้ า รวมถึงการใช้น้ าอีกด้วย โดย
ในบ้านเอียก มีการบริ หารจัดการน้ าผ่านกลุ่มผูด้ ูแลแหล่งน้ า ซึ่ งเรี ยกว่า “แก่เหมืองและแก่ฝาย” ซึ่ง
ระบบนี้จดั เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ แต่ในปั จจุบนั พบเห็นได้นอ้ ย เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการใช้ประโยชน์ของถิ่นและแหล่งน้ า สามารถจะพบเห็นได้เฉพาะพื้นที่ๆ
มีการทาการเกษตร ลักษณะของระบบแก่เหมืองแก่ฝายจะมีการดาเนิ นการโดยได้มีการตั้งตัวแทนใน
การดูแล รักษา และบริ หารการใช้น้ า โดยสมาชิกของแก่เหมืองและแก่ฝาย จะคัดเลือกจากชุมชน
และองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกับอาสาสมัครของแต่ละพื้นที่ๆ อยูใ่ กล้แหล่งน้ า มีวาระการ
ทางาน และมีการหมุนเวียนกันเป็ นผูน้ า ทุกๆ 2 ปี ซึ่ งการดาเนินการส่ วนใหญ่จะไม่มีค่าตอบแทน
แต่เป็ นการอุทิศเวลาเพื่อส่ วนรวม แก่เหมืองแก่ฝายจะมีหน้าที่ ดูแลแหล่งน้ า ซ่อมบารุ งระบบส่ งน้ า
ตรวจสอบและควบคุมจากการปนเปื้ อน การใช้น้ าอย่างผิดวิธี น้ าทิง้ การสร้างฝาย การควบคุมปริ
มารน้ า และการแจกจ่ายน้ าให้กบั ผูใ้ ช้นาในหมู่บา้ น รวมไปถึงเป็ นผูต้ ดั สิ นในกรณี พิพาทของการใช้
น้ าในหมู่บา้ น
4.3 การศึกษาการจัดการทรัพยากรนา้ ในพืน้ ทีบ่ ้ านเอียก
จากการวิเคราะห์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพน้ าในพื้นที่บา้ นเอียก พบว่ามีลกั ษณะเป็ นแหล่ง
น้ าที่เป็ นน้ าสะอาด เป็ นต้นน้ าลาธาร และมีกิจกรรมรบกวนต่า มีปริ มาณของนี่เพียงพอตลอดทั้งปี
เนื่องจากมีการจัดการที่ค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดการในชุมชน ซึ่งเป็ นการเลือกและ
อาสาสมัคร ในการดูแล รักษาและบริ หารจัดการ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านของปริ มาณและคุณภาพของน้ า
รวมถึงการใช้น้ าอีกด้วย โดยในบ้านเอียก มีการบริ หารจัดการน้ าผ่านกลุ่มผูด้ ูแลแหล่งน้ า ซึ่ งเรี ยกว่า
“แก่เหมืองและแก่ฝาย” ซึ่ งระบบนี้จดั เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ แต่ในปั จจุบนั พบเห็นได้
น้อย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการใช้ประโยชน์ของถิ่นและแหล่งน้ า สามารถจะพบ
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เห็นได้เฉพาะพื้นที่ๆมีการทาการเกษตร ลักษณะของระบบแก่เหมืองแก่ฝายจะมีการดาเนินการโดย
ได้มีการตั้งตัวแทนในการดูแล รักษา และบริ หารการใช้น้ า โดยสมาชิกของแก่เหมืองและแก่ฝาย จะ
คัดเลือกจากชุมชน และองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกับอาสาสมัครของแต่ละพื้นที่ๆ อยูใ่ กล้
แหล่งน้ า มีวาระการทางาน และมีการหมุนเวียนกันเป็ นผูน้ า ทุกๆ 2 ปี ซึ่ งการดาเนินการส่ วนใหญ่
จะไม่มีค่าตอบแทน แต่เป็ นการอุทิศเวลาเพื่อส่ วนรวม แก่เหมืองแก่ฝายจะมีหน้าที่ ดูแลแหล่งน้ า ซ่ม
บารุ งระบบส่ งน้ า ตรวจสอบและควบคุมจากการปนเปื้ อน การใช้น้ าอย่างผิดวิธี น้ าทิ้ง การสร้างฝาย
การควบคุมปริ มารน้ า และการแจกจ่ายน้ าให้กบั ผูใ้ ช้นาในหมู่บา้ น รวมไปถึงเป็ นผูต้ ดั สิ นในกรณี
พิพาทของการใช้น้ าในหมู่บา้ น
4.4 สรุ ปแนวทางการศึกษาการจัดการทรัพยากรนา้ ในพืน้ ที่บ้านเอียก
จากการศึกษาและรวบรวม สถานภาพและคุณภาพทรัพยากรน้ าของพื้นที่บา้ นเอียก พบว่า
สถานภาพและข้อมูลที่ได้มีความสัมพันธ์และแตกต่างออกไปตามแต่ละพื้นที่ โดยลักษณะของแหล่ง
น้ าในบ้านเอียกจัดเป็ นลุ่มน้ าในร่ องภูเขา
สภาพภูมิอากาศทัว่ ไปอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ งผลให้มีฝนตกตามฤดูกาล และมีปริ มาณ
น้ าท่า ซึ่ งจากปริ มาณน้ าที่อาจจะขาดแคลนในบางช่วง และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่พบว่าเกิดปั ญหา
ในด้านการบริ หารจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านคุณภาพน้ า ซึ่ งสามารถ
สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1) คุณภาพและปริ มาณของน้ าในพื้นที่บา้ นเอียก มีคุณภาพที่ดี และมีปริ มาณที่เพียงพอต่อ
ความจ้องการ ซึ่ งเกิดจากการวางแผนการบริ หารจัดการในชุมชน ผ่านแนวทางการจัดตั้งผูด้ ูแลระบบ
เหมืองฝาย
2) แหล่งน้ าไหลก่อนเข้าหมู่บา้ น แม่น้ าแม่แตงและน้ าในแม่น้ าสาขาส่ วนมากมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดีจะมี ปัญหาคุ ณภาพน้ าที่พบบ้างมีเพียงค่าความขุ่นที่ พบค่อนข้างสู งในช่ วงฤดู น้ าหลาก
และจะมีปัญหาปริ มาณน้ าที่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง ส่ วนแหล่งน้ านิ่งมีปริ มาณที่เพียงพอ
3) แหล่งน้ าในพื้นที่บา้ นเอียกมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเมื่อศึกษษจากสิ่ งมีชีวติ 2 ชนิด
ได้แก่ สาหร่ ายขนาดใหญ่ และแมลงน้ า ซึ่ งสิ่ งมีชีวติ ทั้งสองกลุ่มต่างแสดงผลถึงความสัมพันธ์กบั
สภาพแหล่งน้ าในบ้านเอียก และสามารถนามาใช้เป็ นดัชนีอย่างง่ายในการบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรน้ า ร่ วมับการบริ หารจัดการในท้องถิ่น เช่น แหล่งน้ าไหลหลังจากเข้าหมู่บา้ น และในพื้นที่
การเกษตรพบว่าคุณภาพทัว่ ไปอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในทุกด้าน แต่เริ่ ม
มีการปนเปื้ อนของสารอินทรี ยแ์ ละจุลชีพสู งขึ้น
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อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีหายพื้นที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภค เนื่องจาก
เป็ นพื้นที่ห่างไกลลาน้ า ซึ่ งเป็ นปั ญหาในด้านการจัดหาน้ าดิบมาใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภคทั้งจากลา
น้ าธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และแหล่งน้ าบาดาลมีนอ้ ย นอกจากนี้ยงั มีความกังวลของ
ชุมชนเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าในอนาคต เนื่ องจากการขยายตัวของพื้นที่การเกษตร เช่นการเพิ่มใช้
น้ าเพิม่ ขึ้นในฤดูแล้งแล้ว ประสิ ทธิ ภาพชลประทานต่าและในโครงการชลประทานที่มีการพัฒนาที่มี
คลองส่ งน้ าและจุดบังคับน้ าต่างๆ
แต่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้นื ที่จากภาคการเกษตรเป็ นที่อยู่
อาศัย ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าต่า
นอกจากนี้ยงั สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากตัวแทนของผูม้ ีหน้าที่
จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่บา้ นเอียก โดยเฉพาะการการขาดการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการจัดการ
น้ าในโครงการชลประทาน การลดลงของทรัพยากรชี วภาพในแหล่งน้ าได้แก่ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สัตว์น้ า

