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บทคัดยอ 
 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนแมน้ำลี้และคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยูริมฝงแมน้ำล้ี 

จังหวัดลำพูน ใชวิธีการศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางจำนวน 364 ครัวเรือน รวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 
และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีการใชประโยชนแมน้ำลี้โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.73 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.57) ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25)  
การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการเกษตรมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(r = 0.307, p = 0.04) นอกจากน้ียังพบวา คุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝงแมน้ำลี้มีการเปล่ียนแปลงภายใตสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และลักษณะทางกายภาพของแมน้ำลี้  
คำสำคัญ: การใชประโยชนแมน้ำลี้, คุณภาพชีวิต, ประชาชนริมฝงแมน้ำลี้ 

 
 

ABSTRACT 
 
This study was aimed to investigate to the Li river utility and quality of life among people settled 

along the Li river, Lamphun Province. The study designed by cross sectional survey method. Questionnaires 
and focus group discussion were used as tools for data collecting. The numbers of sample sizes were 364 
household. In addition, data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient. 
The results showed that the all image of Li river utilities were moderate levels (mean = 2.73 ± 0.57).  
The total quality of life were moderate levels (mean = 3.26 ± 0.25). The river utilities for agriculture were 
significantly positive related with quality of life (r = 0.307, p = 0.04). Furthermore, this study found quality 
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of life among people settled along the Li River had been changed under economics, social, and physical 
property of the river.  
Keywords: Li river utility, Quality of life, Peoples settled along the Li river  

 

 
บทนำ 

 
แหลงน้ำจืดในโลกกำลังประสบปญหาท้ังปริมาณท่ีลดลงและคุณภาพน้ำเสื่อมสภาพ การเปล่ียนแปลงน้ีสงผลตอ 

ความตองการการใชน้ำในการอุปโภคและบริโภคของประชากรโลก (WHO, 2014) ในกลุมประเทศกำลังพัฒนา สาเหตุ 
ของปญหาแหลงน้ำเสื่อมสภาพมาจากการที่ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม และระบบการผลิตดานการเกษตรปลอยน้ำเสียลงสู
แหลงน้ำโดยไมผานการบำบัด และกลุมประเทศนี้กำลังขยายฐานการผลิตทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให 
ความตองการการใชนำ้เพิม่มากข้ึน (Shah and Lele, 2011) ประเทศปากีสถานปญหาน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีไมผาน
การบำบัดทำใหแหลงน้ำผิวดินเกิดการปนเปอนและเปนสาเหตุหลักของความชุกของโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับน้ำ โดยเฉพาะฤดูแลง 
จะเกิดการแพรระบาดของโรคอุจจาระรวง ไทฟอยด บิด อหิวาตกโรค มาลาเรีย และพยาธิ ซึ่งทำใหเด็ก 0.20-0.25 ลานคน
เสียชีวิตทุกป (Azizullah, et al., 2011) สอดคลองกับ Reddy and Behera (2006) พบวา ประชาชนไดรับผลกระทบจาก
การสัมผัสน้ำเสียโดยเปนการติดเชื้อที่ผิวหนัง โรคทางเดินอาหาร กลามเนื้อออนแรง ซึ่งการสัมผัสน้ำเสียจะเกิดขึ้นขณะทำงาน
ในภาคเกษตรกรรม การอาบน้ำ การซักเสื้อผา สถานการณดังกลาวขางตนสวนทางกับความตองการการใชประโยชนแหลงน้ำ
ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดิน รวมถึงแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน (Graafa, et al., 2014) ในสวนของแมน้ำลี้
ในปจจบุนัประสบภาวะวิกฤตดวยมลพิษ ซึง่เกดิจากการชะลางสารเคมีการเกษตรไหลลงสูแมนำ้จากการทำนาและทำสวนลำไย 
รวมทั้งการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ำ ชวงท่ีแมน้ำไหลผานชุมชนเขตเทศบาลตำบลแมตืนและเทศบาลตำบลบานโฮง 
จะมีสีขุนและมีกลิ่น แมน้ำลี้ยังถูกจัดใหเปนแมน้ำท่ีเสี่ยงตอการเกิดมลพิษทางน้ำระดับสูงของภาคเหนือ (หนวยศึกษาและ 
เฝาระวังมลพิษทางน้ำ, 2552) รวมถึงชุมชนริมฝงแมน้ำมีการปลอยน้ำเสียจากชุมชนและทิ้งขยะริมตล่ิงน้ำ (พร สุวรรณทีป, 
2550) โดยท่ัวไปปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนในแตละวันจะมีประมาณรอยละ 80-90 ของปริมาณน้ำท่ีแตละคนใช  
(คาเฉลี่ยการใชน้ำในกิจกรรมประจำวันคือ 200 ลิตรตอคนตอวัน) เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำเสียก็เพิ่มขึ้น 
ตามไปดวย (สถาบันวิจัยสังคม, 2553) 

ปรากฏการณเหลาน้ีไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชประโยชนจากแมน้ำลี้ โดยเฉพาะผลกระทบตอ
สุขภาพท้ังการเกิดผดผื่นเมื่อลงไปหาปลาในแมน้ำและมีประชาชนบางสวนเกิดความกังวลวาจะไมสามารถใชประโยชนจาก
แมน้ำลี้ไดอีก รวมถึงประชาชนสังเกตเห็นวาปลาบางชนิดที่เคยมีอยางชุกชุมในแมน้ำหายไป สวนที่เหลือจะเกิดบาดแผล 
ตามตัวสาเหตุอาจจะมาจากการใชสารเคมีการเกษตรและน้ำเสีย จะเห็นไดวาเมื่อแหลงน้ำธรรมชาติทุกแหงทั้งแหลงน้ำผิวดิน
และแหลงน้ำใตดิน ซึ่งเปนแหลงน้ำสำคัญที่มนุษยจะตองสัมผัสและนำมาใชในการอุปโภค บริโภค ตองรับเอาสิ่งปนเปอน 
ทั้งสารเคมีและเช้ือโรคปรากฏการณเหลาน้ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะมิติทางสุขภาพท่ีมีความเช่ือมโยง
กับมิติทางดานทรัพยากรอยางยิ่ง เพราะมีบทบาทตอมนุษยในการเอื้อใหปจจัยสี่โดยนำทรัพยากรมาผานแบบหรือวิธีการ 
ที่เหมาะสม สรางคุณคาที่เปนประโยชนตอสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน การศึกษาครั้งนี้จึงตองการชี้ใหเห็นถึง 
การใชประโยชนแมน้ำลี้และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ำลี้ ซึ่งเปนผูใชประโยชนจากแมน้ำลี้
ทั้งทางตรงและทางออม อันจะนำไปสูการสรางและจัดกิจกรรมใหเกิดการปรับเปลี่ยนในชุมชน โดยมุงใหกิจกรรมเกิดขึ้น 
ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนท่ีสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน และวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงมีการวางแผน
และติดตามผลอยางตอเนื่องเพ่ือใหการแกไขปญหาแมน้ำลี้เกิดข้ึนอยางถาวร อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
1. เพื่อศึกษาการใชประโยชนแมน้ำลี้ของประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ำลี้ จังหวัดลำพูน 
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ำลี้ จังหวัดลำพูน 

 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงสำรวจชนิดการสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional survey) 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ศึกษา  
 ประชากรที่ศึกษา ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตั้งอยูในพื้นที่ริมฝงแมน้ำลี้ ระยะ 0-10 กิโลเมตร  

ตลอดลำน้ำลี้ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2554-เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จำนวน 36,442 ครัวเรือน  
1.2 กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางใชในการศึกษา ไดแก หัวหนาครัวเรือนท่ีถูกคัดเลือกมาจากกลุมประชากรโดยวิธีการสุมแบบ 

หลายช้ัน (Multistage random sampling) โดยกำหนดใหพื้นท่ีชุมชนริมฝงแมน้ำลี้ระยะ 0-10 กิโลเมตร ตลอดลำน้ำล้ี  
เปนภาพรวมของพ้ืนที่การศึกษาท้ังหมด ทั้งนี้ในการแบงชั้นแตละชั้นใชการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  
โดยชั้นแรกแบงพ้ืนที่เปนชั้น (Stratum) ในระดับอำเภอโดยเลือกมา 1 อำเภอ จากท้ังหมด 4 อำเภอ ชั้นที่สองแบงออกเปน
ระดับตำบล รอยละ 30 ของอำเภอ ชั้นที่สามจะแบงออกเปนระดับหมูบาน รอยละ 30 ของแตละตำบล และชั้นสุดทาย 
แบงตามสัดสวนครัวเรือนที่คำนวณได การคำนวณขนาดตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการคำนวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ 
Stanley, et al., (1990) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 364 ครัวเรือน  

2. เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1 แบบสอบถามการใชประโยชนแมน้ำลี้ ขอคำถามประกอบดวยการใชประโยชนดานการอุปโภค บริโภค  

การเปนแหลงอาหาร และการเกษตร ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ แบบสอบถาม
แตละขอ มีคะแนนต้ังแต 1-5 คะแนน มีคาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) เทากับ 0.78 

2.2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอคำถามประกอบดวยคุณภาพชีวิตดานรางกาย คุณภาพชีวิต 
ดานจิตใจ คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม และคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน มีคาความเที่ยงของเครื่องมือ  
(Reliability) เทากับ 0.84 

2.3 การสนทนากลุม (Focus Group) หัวขอการสนทนากลุมครอบคลุมการใชประโยชนแมน้ำลี้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย ผูวิจัย และผูชวยนักวิจัยในพ้ืนท่ี ซึ่งผานการอบรม ชี้แจง 

รายละเอียดของขอคำถาม และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย  

4.1 การใชประโยชนแมน้ำลี้และคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝงแมน้ำลี้ วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะหความสัมพันธของการใชประโยชนแมน้ำลี้กับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝงแมน้ำลี้  
ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s product moment correlation)  
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สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
1. การใชประโยชนแมนำ้ลี ้พบวา มกีารใชประโยชนแมนำ้ลีโ้ดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 2.73 คาสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน = 0.57) โดยใชนำ้ผานคลองสงน้ำจากฝายและแมนำ้ลีเ้พือ่การเกษตรระดบัปานกลาง (คาเฉลีย่ = 3.23 คาสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน = 0.71) การอุปโภคและบริโภคระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.71 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.77) และ 
การใชแมนำ้ลีแ้ละคลองสงนำ้เปนแหลงอาหารระดับนอย (คาเฉลีย่ = 2.26 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.68) การใชประโยชน
แมน้ำลี้จากการสนทนากลุมยังพบวา การใชประโยชนเพื่อการอุปโภค โดยเฉพาะการใชน้ำเพื่อทำความสะอาดบานเรือนและ
บริเวณโดยรอบประชาชนจะใชเครื่องสูบน้ำท้ังที่ใชน้ำมันและไฟฟาสูบน้ำผานทอพลาสติกแข็ง (พีวีซี) โดยปลอยใหน้ำไหล 
ทั่วบริเวณ และจะเก็บน้ำใสทอซีเมนตเพื่อนำไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน การลางภาชนะ การลางมือและเทา  
การซักเครื่องนุงหม และเลี้ยงปศุสัตว สวนอุปกรณการเกษตรซึ่งสวนใหญจะลางเครื่องพนสารเคมีการเกษตรหลังจากใชพน
สารเคมีกำจัดวัชพืช 

การใชแหลงน้ำเพ่ือเปนแหลงอาหารประชาชนจะหาสัตวน้ำบริเวณทายฝายทดน้ำโดยการใชแห การใชโพงพาง และ
การใชเบ็ด สวนคลองสงน้ำฤดูน้ำหลากจะใชยอดักปลา และใชเบ็ดตกปลาท่ีประดิษฐเอง ทั้งนี้ประชาชนในพ้ืนที่ตนน้ำจะเก็บ
หาพืชน้ำที่ใชประกอบอาหารไดตลอดป 

การใชน้ำสำหรับสวนลำไยและสวนมะมวง พื้นท่ีที่มีคลองสงน้ำขนาดเล็กที่แยกมาจากคลองสงน้ำจากฝายทดน้ำ 
จะปลอยน้ำเขาพื้นที่โดยตรงใหน้ำไหลทวมจนเต็มพื้นที่ สวนพื้นที่ที่คลองสงน้ำขนาดเล็กเขาไมถึงจะใชเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช
น้ำมันหรือไฟฟาสูบน้ำ โดยการวางทอพลาสติกแข็ง (พีวีซี) และปลอยน้ำใสบริเวณโคนตนลำไยหรือมะมวงท่ีเตรียมไวทีละตน
จนครบพื้นที่ของตนเอง สำหรับการใชน้ำเพื่อการปลูกพืชไรเกษตรกรจะใชแรงงานสมาชิกในครัวเรือนในการใหน้ำ  

2. คุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝงแมน้ำลี้ พบวา สวนใหญมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
(คาเฉล่ีย = 3.26 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) โดยมีคุณภาพชีวิตดานจิตวิญญาณระดับสูง (คาเฉลี่ย = 4.02  
คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.53) ดานความสมัพนัธทางสงัคมระดบัสงู (คาเฉลีย่ = 3.84 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.51) 
ดานรางกายระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.11 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) ดานจิตใจระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 
3.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) และดานสิ่งแวดลอมระดับต่ำ (คาเฉลี่ย = 2.47 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) 
คุณภาพชีวิตจากการสนทนากลุมยังพบวา ครัวเรือนริมฝงแมน้ำลี้สวนใหญยังไมใหความสำคัญกับการสรางเสริมสุขภาพตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว วิถีการดำรงชีวิตยังมุงเนนการหารายไดใหเพียงพอกับรายจาย ถึงแมจะเกิดความเส่ียงตอสภาพ
รางกายและจิตใจ และประชาชนบางสวนเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขลาชา เนื่องจากตองใชเวลาการเดินทางและ 
การรอรับบริการจากสถานบริการที่ใชเวลามาก (พื้นท่ีลุมน้ำลี้มีโรงพยาบาลชุมชน 2 แหง) แตอยางไรก็ตาม ชุมชนยังคง 
ความสมัพนัธของประชาชนทีส่ะทอนการเสรมิสรางกำลงัใจเมือ่เกิดความวติกกังวลหรอืหวาดกลวักับเหตกุารณบางกรณทีีเ่กดิขึน้ 
มีความเอ้ืออาทรและอาศัยอยูรวมกันฉันเครือญาติ โดยผูนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานมีสวนสำคัญ 
ในการใหความชวยเหลือและแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ นอกจากนี้โครงสรางของชุมชนยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่ม
ของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลที่กาวกระโดดและขยายพื้นที่รุกล้ำพื้นที่ชนบทที่ประชาชนยังไมมีแนวทาง 
ในการปรับตัวเองใหดำรงชีวิตอยูกับความเปนเมืองได  

3. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการใชประโยชนแมน้ำลี้และระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พบวา การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการอุปโภคบริโภค การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการเปนแหลงอาหาร และการใชประโยชน
แมน้ำล้ีเพ่ือการเกษตร มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝงแมน้ำลี้ ที่ระดับความสัมพันธ 
0.116, 0.086 และ 0.307 ตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการใชประโยชนแมน้ำลี้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ p-value 

การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการอุปโภคบริโภค 0.116 0.20 

การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการเปนแหลงอาหาร 0.086 0.10 

การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการเกษตร 0.307 0.04* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามยังพบวา การใชนำ้สำหรับสวนลำไยและสวนมะมวง พืน้ทีท่ีม่คีลองสงนำ้ขนาดเล็ก 
ทีแ่ยกมาจากคลองสงนำ้จากฝายทดนำ้จะปลอยนำ้เขาพืน้ท่ีโดยตรงใหนำ้ไหลทวมจนเตม็พืน้ท่ี สวนพืน้ท่ีทีค่ลองสงนำ้ขนาดเลก็
เขาไมถึงจะใชเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใชน้ำมันหรือไฟฟาสูบน้ำ โดยการวางทอพลาสติกแข็ง (พีวีซี) และปลอยน้ำใสบริเวณโคน 
ตนลำไยหรือมะมวงท่ีเตรียมไวทีละตนจนครบพ้ืนที่ของตนเอง สำหรับการใชน้ำเพ่ือการปลูกพืชไรเกษตรกรจะใชแรงงาน
สมาชิกในครัวเรือนในการใหน้ำ สวนอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชสวนใหญจะลางเครื่องพน
สารเคมีการเกษตรหลังจากใชพนสารเคมีกำจัดวัชพืชโดยจะลางริมตลิ่งคลองสงน้ำ 

การใชประโยชนเพื่อการอุปโภคโดยเฉพาะการใชน้ำเพื่อทำความสะอาดบานเรือนและบริเวณโดยรอบประชาชนจะใช
เคร่ืองสูบน้ำทั้งท่ีใชน้ำมันและไฟฟาสูบน้ำผานทอพลาสติกแข็ง (พีวีซี) โดยปลอยใหน้ำไหลท่ัวบริเวณ และจะเก็บน้ำ 
ใสบอซีเมนตเพื่อใชประโยชนดานตางๆ เชน การลางภาชนะ การลางมือและเทา การซักเครื่องนุงหม และเล้ียงปศุสัตว  

นอกจากนี้ยังพบวาในพื้นที่ลุมแมน้ำลี้ไมมีการใชประโยชนแมน้ำลี้ดานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคม
ขนสง เนื่องจากชุมชนในพื้นที่ลุมน้ำลี้ยังคงเปนชุมชนเกษตรและสภาพทางกายภาพของแมน้ำลี้ที่จะแหงขอดในชวงฤดูแลง 

 
 

อภิปรายผล 
 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของแมน้ำล้ีทั้งทิศทางการไหลของน้ำ คุณภาพน้ำท่ีเสื่อมโทรม การขุดลอกลำน้ำ  

รวมถงึปรมิาณน้ำในแมนำ้ลีท้ีไ่หลชาและแหงขอดสะทอนปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดแูลง ซึง่พืน้ทีลุ่มนำ้สาขาแมลีป้ระสบปญหา
ครอบคลุมทั้งลุมน้ำ ถึงแมลุมน้ำล้ีจะประกอบดวยพื้นที่ปาเปนสวนใหญ ปญหานี้ไดสงผลตอการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค 
ของชุมชนในเขตเมืองที่ตองพึ่งพาแหลงน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา สอดคลองกับสามารถ ใจเตี้ย และชวลิต วโรดมรังสิมันต  
(2556) พบวา ความเสื่อมสภาพของแมน้ำลี้ ประกอบดวย มลพิษทางน้ำที่เกิดการใชน้ำของประชาชนที่เพิ่มขึ้น รวมถึง 
การไมบำบัดน้ำเสีย กอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม และการเกิดอุทกภัยจากน้ำลนตล่ิง รวมถึงภัยแลงท่ีทำใหน้ำในแมน้ำแหงขอด
และไหลชาในชวงฤดูหนาวถึงฤดูรอน สาเหตุสวนใหญเกิดจากกิจกรรมของประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ำลี้ โดยเฉพาะชุมชนริมฝง
แมน้ำทั้งการปลอยน้ำเสียจากชุมชน การบุกรุกลำน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการทิ้งขยะริมตลิ่ง และการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ และมีการขัดแยงของเกษตรกรในการใชน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน รวมถึงประชาชนบางพื้นที่มีทางเลือก
ในการแสวงหาแหลงน้ำ เพื่อการใชประโยชนทั้งการขุดเจาะน้ำใตดินและการสรางระบบประปาหมูบานที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น 
ประชาชนบางสวนเกิดความกังวลวาจะไมสามารถใชประโยชนจากแมน้ำลี้ไดอีก รวมถึงสังเกตเห็นวาปลาบางชนิดที่เคยมี 
อยางชุกชุมในแมน้ำหายไป สวนท่ีเหลือจะเกิดบาดแผลตามตัวสาเหตุอาจจะมาจากการใชสารเคมีการเกษตรและน้ำเสีย 
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดสงผลตอการใชประโยชนแมน้ำลี้โดยเฉพาะการใชน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ท้ังนี้ระบบ
แมน้ำมีอิทธิพลท้ังทางตรงทางออมตอการดำรงชีวิตของมนุษย และการปรับเปล่ียนสภาวะแวดลอมทางกายภาพ และ 
การตัง้ถิน่ฐานของมนษุย ซึง่มนษุยไดใชประโยชนจากแมนำ้ ทัง้ใชเปนเสนทางสงนำ้เพือ่การชลประทาน การเปนแหลงเพาะปลูก 
ที่สำคัญ และการอุปโภคบริโภค (เกษม จันทรแกว และคณะ, 2554) นอกจากนี้ ระบบนิเวศแหลงน้ำจืดมีความสำคัญอยางยิ่ง
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ตอระบบสังคมมนุษย ภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศน้ำจืด และทำใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในแหลงน้ำเกิดจากการใชประโยชนแหลงน้ำ โดยการเปล่ียนทิศทางการไหลของแมน้ำโดยการสรางเข่ือน และการเปล่ียนแปลง 
ระบบการใชที่ดิน ซึ่งผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนริมฝงแมน้ำ (Juergen, 2011)  

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ำลี้ทั้งการบุกรุกพ้ืนที่แมน้ำเพ่ือการเกษตรทำสวนลำไยและสวนมะมวง  
ดินเกิดการชะลางพังทลายสูง เนื่องจากปาไมบริเวณตนน้ำเสื่อมโทรมมาก ทำใหมีตะกอนถูกพัดลงสูแหลงน้ำมากขึ้น และถูก
พดัพาไปตกตะกอนบรเิวณหนาฝายคอนกรตีทำใหฝายตืน้เขนิไมสามารถกกันำ้และผนันำ้ไดเตม็ประสทิธภิาพ ซึง่ศริริตัน รยิะปา 
(2553) พบปญหาจากการสะทอนของผูใชน้ำฝายเหมืองวาทุกปจะมีตะกอนมาทับถมบริเวณหนาฝาย ทำใหอางเก็บน้ำหนา
ฝายเกิดการตื้นเขิน ไมสามารถเก็บน้ำในปริมาณมากได รวมทั้งเมื่อทำการขุดลอกตะกอนจะเกิดการพังทลายของตลิ่งเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากน้ำในแมน้ำลี้จะไหลเร็วและแรง การแกไขปญหาในอดีตและปจจุบันของหนวยงานที่เก่ียวของ มุงเนนไปท่ีการขุดลอก
ลำน้ำเพ่ือปองกันน้ำทวมและแกไขปญหาภัยแลง ซึ่งไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร สวนคุณภาพน้ำยังไมไดรับการแกไข 
เนื่องจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใหความสำคัญกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น สภาพการเปล่ียนแปลงของแมน้ำลี้
ดังกลาวไดสงผลตอการตอบสนองความตองการใชประโยชนขั้นพื้นฐานท่ีลดลง ทำใหประชาชนรูสึกวาการประกอบอาชีพของ
ตนเองและการพ่ึงพาแมน้ำลี้มีความยากลำบากเม่ือเทียบกับอดีต โดยเฉพาะการผลิตทางการเกษตรท่ีตองอาศัยน้ำจากแมน้ำลี้
เปนหลัก บางชวงเวลาน้ำแหงขอด บางชวงเวลาน้ำทวม สรางความเสียหายตอผลิตทางการเกษตรและพื้นที่อยูอาศัยดังจะเห็น
ไดจากระดับคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมท่ีอยูในระดับต่ำ และความสัมพันธของการใชประโยชนดานการเกษตรและระดับ
คุณภาพชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของศุภชัย สัมปปโต และคณะ (2546) พบวา ปจจัยที่สงผลใหความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในบริเวณลุมน้ำชีเปล่ียนแปลง คือ ความตองการข้ันพื้นฐานของปจจัยสี่ที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้มูลเหตุมาจากความยากจน
ของคน และสภาพภูมิอากาศท่ีแลง ทำใหการทำมาหากินของคนยากลำบาก สงผลใหมีการใชทรัพยากรความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอยางสิ้นเปลือง และประชาชนบางสวนยังเกิดความรูสึกสูญเสียและเสียดายแมน้ำลี้ที่เคยอุดมสมบูรณและ 
เปนแหลงรวมคุณคาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตางๆ ของทองถิ่น แสดงใหเห็นจิตวิญญาณของผูคนในทองถิ่นที่แสดงถึง
วิถีชีวิตที่ผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูคนกับแหลงน้ำธรรมชาติ  

 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1.1 การใชประโยชนแมน้ำลี้ภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงของแมน้ำลี้ในปจจุบัน ควรมีการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู และการมีสวนรวมเพื่อสรางจิตสำนึกของประชาชนตอแมน้ำลี้ 

1.2 การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแมน้ำลี้ที่สะทอนปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนจะทำให
ประชาชนปรับเปล่ียนแนวคิด และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน อันจะนำไปสูการปรับเปล่ียนระบบการผลิตทางการเกษตร
และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของตนเอง 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาความตองการการสนับสนุนองคความรูที่แทจริงของประชาชน โดยอาจจะสรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ

แมน้ำลี้ โดยใชสถานศึกษาในพื้นที่เปนกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม 
2.2 ศึกษาปจจัยดานสังคม ทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีผลตอการใชประโยชนแมน้ำลี้ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารท่ีรับตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษ 
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลง 
ในความตระหนักและการรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงชี้
สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช
องคความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 
และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
รูปแบบของวารสาร 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพฒันาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนัก
และการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการ

นำไปใชประโยชน และ Citation) 
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โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 
การเรียงลำดับเนื้อหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) : อธบิายถงึเครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชในการทดลองและอธิบายวธิกีารศกึษาทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผล 
การศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรยีบเทยีบหรอืตคีวามเพือ่เนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายทีส่ดุ 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดงความ
ขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1 กรงุเทพมหานคร: อมัรนิทรพริน้ติง้ 

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965.  Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

 10.2 วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา.  

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล : http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก  
   เชน (random complete block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึก

ขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความทีไ่ดรบัการตพีมิพใน “วารสารวิจยัราชภฏัเชยีงใหม” ถอืเปนกรรมสทิธิข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 
1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน

หนังสือนำดวยโดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 

จำนวน 3,000 บาท 
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