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บทท่ี 1 
บทน ำและวตัถปุระสงค ์

 
น ้ำเป็นทรพัยำกรที่มคีุณค่ำมหำศำล น ้ำมปีระโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกำรด ำรงชวีติของมนุษย ์สตัว ์

และพชื ถ้ำขำดน ้ำเมื่อใดเป็นกำรยำกทีม่นุษย ์สตัว์ และพชืจะด ำรงชวีติอยู่ได้ ดงันัน้ตัง้แต่สมยัโบรำณ
จนถึงปจัจุบัน เรำจะพบว่ำมนุษย์ สตัว์ และพืชจะด ำรงชีวิตโดยกำรเลือกถิ่นฐำนใกล้แหล่งน ้ำตำม
ธรรมชำตทิีม่อียู่ทัว่ไป ซึง่น ้ำบนผวิดนิเป็นแหล่งน ้ำทีเ่รำจะพบไดม้ำกทีสุ่ด ไดแ้ก่ แม่น ้ำ ล ำคลอง หนอง 
บงึ หว้ย ล ำธำร ทะเลสำบ ทะเล และมหำสมุทร แหล่งน ้ำในธรรมชำตทิีม่สี่วนเกี่ยวพนักบัควำมเป็นอยู่
ของมนุษย ์สตัว ์และควำมเจรญิของพชืพนัธุ ์ไดแ้ก่ น ้ำบนผวิดนิ ซึง่ในแต่ละวนัคนเรำต้องใชน้ ้ำจ ำนวน
มำก ทัง้ในด้ำนกำรอุปโภคบรโิภค กำรประกอบอำชพี เช่น กำรประมง เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม 
เป็นต้น ดงันัน้จงึจ ำเป็นต้องช่วยกนัรกัษำแหล่งน ้ำธรรมชำตเิหล่ำนี้ใหส้ะอำดอยู่เสมอ หำกปล่อยใหม้สีิง่
สกปรก เช่น ขยะ หรือน ้ ำทิ้งลงปะปนอยู่ในน ้ ำธรรมชำติก็จะท ำให้แหล่งน ้ำนัน้กลำยเป็นน ้ ำเสียใน
ภำยหลงั นอกจำกนี้ผลกระทบโดยตรงอีกทำงหนึ่งคอืกำรสูญเสยีควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ และ
ทรพัยำกรธรรมชำตใินน ้ำ ซึง่สิง่มชีวีติเหล่ำนี้เป็นรำกฐำนของทรพัยำกรทีส่ ำคญั เนื่องจำกสำมำรถน ำมำ
เป็นอำหำร ยำรกัษำโรค และสำมำรถพฒันำน ำไปต่อยอดสู่กำรใชป้ระโยชน์อื่นๆทัง้ทำงดำ้นกำรแพทย์
หรอือุตสำหกรรม  
              ในกำรศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำและควำมหลำหลำยทำงชวีภำพตำมนโยบำยของรฐัที่
ผ่ำนมำมทีัง้ประสบควำมส ำเร็จในบำงกรณี และบำงกรณีก็ก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง เช่น กำรจดัสรร
ปรมิำณน ้ำให้แก่ประชำชนในท้องที่ไม่เสมอภำค กำรมุ่งเน้นถงึปจัจยัด้ำนเดยีว ไม่มกีำรบูรณำกำรใน
แบบองคร์วม ดงันัน้ยุทธศำสตรส์ ำคญัในบรรดำกำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำนัน้ ควรจะมกีำรศกึษำวจิยัองค์
ควำมรูแ้บบบูรณำกำรศำสตรต่์ำงๆ เขำ้ด้วยกนั เพื่อที่จะสำมำรถชี้ให้เหน็ควำมเกี่ยวเนื่องในโครงสรำ้ง
ของระบบนิเวศและทรพัยำกรน ้ำ นอกจำกน้ีสรำ้งกำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรเฝ้ำระวงัคุณภำพน ้ำก็เป็นอีก
แนวทำงเลอืกทีจ่ะท ำใหชุ้มชนท้องถิน่เขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำในพืน้ทีข่องตน 
ซึ่งกจิกรรมในกำรสรำ้งเครอืข่ำยกำรเฝ้ำระวงั จดักำร และตรวจสอบสภำพน ้ำนัน้เริม่แรกเรำจะต้องมี
อำสำสมคัรผู้มบีทบำทส ำคญัในกำรชกัชวนให้ประชำชนร่วมมอืในกำรช่วยกันลดมลพิษจำกชุมชน 
ร่วมกนัเฝ้ำระวงัและสอดส่องดูแลแหล่งน ้ำไม่ใหม้กีำรลกัลอบปล่อยของเสยีลงสู่แหล่งน ้ำของตน รวมทัง้
กำรป้องกนักจิกรรใดๆทีจ่ะส่งผลถงึสภำพแวดลอ้มของแหล่งน ้ำ กำรศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำควร
จะเน้นหนักในหลำยมติซิึง่บรบิทหลกัไดแ้ก่ กำรจดักำรและเฝ้ำระวงัควำมสมบูรณ์และควำมหลำกหลำย
ของทรพัยำกรน ้ำ ทัง้ทำงด้ำนนิเวศและสิง่มชีวีติ รวมถงึกำรจดักำรปรมิำณน ้ำและกำรจดักำรคุณภำพ
ของน ้ำ โดยปรมิำณน ้ำจะต้องมีควำมเหมำะสมและเพยีงพอต่อกำรใช้ในชวีติประจ ำวนั เช่น ทำงด้ำน
กำรเกษตร และอุปโภคบรโิภคจดัไดว้่ำเป็นเป้ำหมำยหลกัอนัหน่ึงของงำนวจิยัน้ี โดยคุณภำพของน ้ำจะ
ส่งผลถงึประสทิธภิำพและโอกำสในกำรใชน้ ้ำ กำรศกึษำกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมหลำกหลำย
ของชุมชนจะสำมำรถช่วยยกระดับกำรด ำรงชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ทัง้กำรมี
สภำพแวดล้อมที่ด ีและกำรที่สำมำรถใช้ทรพัยำกรในแหล่งน ้ำที่มอียู่อย่ำงอุดมสมบูรณ์และยัง่ยนื ซึ่ง
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กำรศกึษำและจดักำรคุณภำพน ้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลกัๆ ได้แก่กำรศกึษำคุณภำพน ้ำ
ทำงด้ำนกำยภำพและเคม ีซึ่งจ ำเป็นต้องมเีครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสำรเคมใีนกำรศกึษำบ้ำงในบำงปจัจยั
ซึง่จะต้องมคี่ำใช้จ่ำยและบุคลำกรในกำรด ำเนินกำร ส่วนกำรศกึษำคุณภำพน ้ำทำงชวีวธิ ีอนัได้แก่ กำร
น ำสิง่มชีวีติมำบ่งชีคุ้ณภำพน ้ำไดม้กีำรศกึษำกนัมำนำนแลว้ในต่ำงประเทศ ส ำหรบัในประเทศไทยเรำมี
กำรศึกษำทำงด้ำนนี้น้อยมำก ซึ่งจำกผลกำรวจิยัในปีก่อนหน้ำนี้ได้ผลกำรศึกษำที่มแีนวโน้มในกำร
น ำเอำองค์ประกอบทำงนิเวศและสิ่งมีชีวิตมำใช้ในกำรสร้ำงดัชนีบ่งชี้ควำมอุดมสมบูรณ์ ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพ และปริมำณน ้ำ เช่นกำรศึกษำทัง้ชนิดและปริมำณซึ่งจะบ่งบอก
คุณภำพน ้ำจำกกำรปนเป้ือนของแบคทีเรยีที่มผีลต่อระบบทำงเดินอำหำร มสีิ่งมชีวีิตในน ้ำอีกหลำย
ประเภทที่สำมำรถน ำมำบ่งบอกคุณภำพน ้ำได้ เช่น  แพลงก์ตอนพชื แพลงก์ตอนสตัว์ สำหร่ำยขนำด
ใหญ่ ไดอะตอมพื้นท้องน ้ำ สตัว์หน้ำดนิ พชืน ้ำ ปลำ ฯลฯ ทัง้นี้เพรำะสิง่มชีวีติดงักล่ำวจะเจรญิอยู่ใน
สภำพแวดลอ้มทีต่่ำงกนั บำงชนิดต้องอยู่ในน ้ำทีส่ะอำด ค่ำ DO สูง ค่ำ BOD ต ่ำ ปรมิำณสำรอำหำรไม่
มำกนักเท่ำนัน้ บำงชนิดก็เจรญิอยู่ไดใ้นน ้ำทีม่คี่ำ DO ต ่ำ ค่ำ BOD สูง สำรอำหำรมำก แต่บำงชนิดก็
เจรญิอยูไ่ดใ้นทุกสภำพ จำกคุณสมบตัดิงักล่ำว เรำจงึพบสิง่มชีวีติเหล่ำนี้ในน ้ำทีม่คีุณภำพไม่เหมอืนกนั 
แตกต่ำงกนัไปทัง้ชนิดและจ ำนวน ซึง่เป็นแนวทำงในกำรน ำสิง่มชีวีติเหล่ำนี้มำใชเ้ป็นดชันีชีถ้งึคุณภำพ
ของแหล่งน ้ำได ้

ในงำนวิจยันี้จะเป็นกำรด ำเนินกำรวจิยัเชงิปฏบิตักิำรร่วมกนัระหว่ำงนักวจิยัในสถำบนั 
กำรศกึษำและนักวจิยัท้องถิน่ซึ่งจะมกีำรท ำงำนควบคู่ไปด้วยกนั เพื่อสรำ้งแนวทำงในกำรแก้ไข
ปญัหำของชำตติำมยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมโดยมกีำรสรำ้งเสรมิควำม
เขม้แขง็ของชุมชนบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและกำรสรำ้งควำมมัน่คงของฐำนทรพัยำกร
และสิง่แวดล้อม ซึง่มกีำรบรูณำกำรองคค์วำมรูจ้ำกกำรศกึษำวจิยัร่วมกบักำรศกึษำภูมปิญัญำทอ้งถิน่ใน
กำรอนุรกัษ์และจดักำรทรพัยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งอำศัยกำรมสี่วนร่วมทัง้ภำค
มหำวทิยำลยัและชุมชน โดยกจิกรรมที่เกดิขึ้นจะเป็นตวักระตุ้นให้ชุมชนมกีำรด ำเนินกำรร่วมกนั และ
ตระหนักถึงควำมส ำคญัและทรพัยำกรท้องถิ่นเพื่อ เสรมิสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรอยู่ร่วมกันกับ
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม อย่ำงสนัตแิละเกื้อกูลอย่ำงยัง่ยนืเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อกำร
จดักำรทีถู่กต้องส ำหรบักำรรกัษำฐำนทรพัยำกรและควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ กำรด ำรงชวีติโดยใช้
ทรพัยำกรที่มใีห้คุ้มค่ำที่สุด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทรพัยำกรน ้ำ โดยที่เมื่องำนวจิยัส ำเรจ็จะเป็นกำรกำร
สรำ้งสภำพแวดลอ้มทีด่เีพื่อยกระดบัคุณภำพชวีติในกำรใช้น ้ำ และสำมำรถสรำ้งจติส ำนึกใหแ้ก่เยำวชน 
ชุมชน และผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้มต่อไป 
            ผลกำรศึกษำวิจยัที่ได้จำกกำรศึกษำต้นแบบชุมชนเพื่อกำรจดักำรและกำรอนุรกัษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและทรพัยำกรน ้ำในพื้นที่ลุ่มน ้ำยวม จะเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธใ์นกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่ลุ่มน ้ำยวมโดย
เริม่จำกกำรผนวกเขำ้ไปในแบบเรยีนของโรงเรยีนระดบัต่ำง ๆ และอำจน ำไปใชใ้นกำรก ำหนดแผนงำน
และโครงกำรของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรดูแลและจดักำรทรพัยำกรน ้ำ เช่น องค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล และหน่วยงำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อขยำยผลและต่อยอดต่อไป โดยสำมำรถที่จะมกีำรวจิยัในล ำดบั
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ขัน้ต่ำง ๆ เช่น ผูว้จิยัจำกมหำวทิยำลยัซึ่งด ำเนินกำรโดยอำจำรยแ์ละนักศกึษำ และผู้วจิยัท้องถิน่ซึง่จะ
เน้นหนักผูน้ ำชุมชน ครู และเยำวชนในพืน้ที ่โดยนักวจิยัทุกระดบัสำมำรถท ำกำรศกึษำร่วมกนัได้อย่ำง
ต่อเนื่องและสำมำรถจะน ำเอำองค์ควำมรู้ที่ได้มำอภิปรำย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนในกำรรเิริม่
อนุรกัษ์และเฝ้ำระวงักำรสูญเสยีทรพัยำกรไดด้้วยตนเอง นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำเอำองค์ควำมรูท้ี่ได้น้ี
มำประกอบเขำ้กบัแบบเรยีนในระดบัต่ำงไดเ้ป็นอยำ่งด ี
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  

1. เพื่อสรำ้งองคค์วำมรูใ้นรปูแบบของกำรกำรศกึษำกำรจดักำรและกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรน ้ำทัง้
ทำงดำ้น ควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ปรมิำณและคุณภำพ โดยอำศยักำรวจิยัแบบ
มสี่วนรว่มและภมูปิญัญำทอ้งถิน่ซึง่สำมำรถด ำเนินกำรไดด้ว้ยตวัเองในชุมชน โดยเป็นควำมร่วมมอืของ
เยำวชน ชุมชนและโรงเรยีนในพืน้ทีลุ่่มน ้ำยวม 

2. เพื่อใหส้รำ้งบทเรยีนชุมชน และพฒันำทกัษะในกำรศกึษำกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำ
เพื่อสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรเป็นดชันีทำงชวีภำพของแหล่งน ้ำ สำมำรถตรวจสอบคุณภำพน ้ำไดด้้วย
ตวัเองโดยไมต่อ้งพึง่พำเครือ่งมอืรำคำแพง  

3. เพื่อให้สร้ำงแนวทำงของชุมชนในกำรวเิครำะห์ควำมอุดมสมบูรณ์ ควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพ ปรมิำณและคุณภำพ จดักำรและ จดัสรรทรพัยำกรน ้ำทัง้ทำงดำ้นปรมิำณใหเ้พยีงพอ และมนี ้ำที่
มคีุณภำพด ี

4. เพื่อสรำ้งเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มแหล่งน ้ำในระดบัต่ำงๆ โดยเริม่
จำกกลุ่มเยำวชน สถำบนักำรศึกษำ องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ในเขตพื้นที่ที่
ท ำกำรศกึษำ 

5.เพื่อพฒันำชุมชนลุ่มน ้ำยวมให้เป็นต้นแบบของยกระดบัคุณภำพชวีติพร้อมทัง้กำรอนุรกัษ์
สภำพแวดลอ้มโดยมกีำรจดักำรและด ำเนินงำนภำยในชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรูสู้่ชุมชน
อื่นได ้
 
 
 




