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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําใน
แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง (2) ศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีคุณภาพน้ํากับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
แหล ง น้ํ า และคุ ณ ภาพน้ํ า ในแม น้ํา ตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง และ (3) เสนอแนวทางส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
ในการจัดการแหลงน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง โดย
กลุ ม ตัวอยาง คื อ ครั วเรื อนที่ อาศั ยอยู ริม แมน้ําตรั ง จํ านวน 227 ครัวเรือน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน
12 แหง และสถานประกอบการ จํานวน 14 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การประชุมรับฟงความคิดเห็น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
F-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
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ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการในการ
จัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรังจังหวัดตรังอยูในระดับนอยที่สุด ( =1.72 S.D.=0.96) ระดับนอย
( =2.02 S.D.=0.70)และ ระดับ นอยที่ สุด ( =1.50 S.D.=0.89) ตามลํ าดับ ผลการศึกษาความสัม พันธ
ระหวางดัชนีคุณภาพน้ํากับระดับการมีสวนรวมของชุมชน พบวา มีความสัมพันธสูงมากและเปนความสัมพันธ
เชิงบวก (r=0.997, sig=0.048) และผลการเสนอแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลง
น้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง พบวา ภาครัฐ
ควรสงเสริมชุมชนในดานตางๆ เชน การสรางเครือขายภาคประชาชน การใหความรู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มชองทางการสื่อสาร และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตนแบบในการมีสวนรวม
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน การจัดการแหลงน้ําดิบ ดัชนีคุณภาพน้ํา

ABSTRACT
The aims of this research were to (1) study the level of community participation in
water management and water quality of the Trang river; (2) study the relationship between
the Water Quality Index (WQI) and the participation level of the community and (3) propose
a scheme of community participation in catchment area management of water supply
production of Provincial Waterworks Authority: a case study of the Trang river, Trang
province. The sample groups in this research were 227 households on Trang riverside, 12
local administrative organizations, and 14 industrial plants. Questionnaire and focus group
were the tools used in this research. Data were analyzed using descriptive and inferential
statistics including frequency, mean, percentage, standard deviation, t-test, F-test and
Pearson’s correlation coefficient.
The results showed that the community participation and the participation of the
industrial plants were at the lowest level, =1.72 S.D.=0.96 and =1.53 S.D.=0.92,
respectively. The participation of the local administrative organizations was at the low level,
=2.02 S.D.=0.80. In the relationship between the level of community participation and
the Water Quality Index, it was found that there was a very high positive correlation,
r=0.997, sig=0.048. The results of the proposal scheme on community participation towards
catchment management for water supply production indicated that the public sector
should support community such as promote people network collaboration in the
community, operate water quality management workshop and enhance communication
channels in the community. Furthermore, the local organizations should be a role model
for community participation.
Keywords: Community participation; Water quality management; Water quality index
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บทนํา
น้ํ า เป น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ มนุ ษ ย โดยถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ น
การดํารงชีวิตทั้งทางตรงและทางออม แตในปจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มจํานวนประชากร
ของโลกกําลังสงผลกระทบตอคุณภาพของแหลงน้ําที่จะนํามาใชในการอุปโภคบริโภค เชน การปลอยน้ําเสียลง
สูแหลงน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาน้ําเสียชุม ชนจากการขยายตั วของเขตพื้นที่อยู อาศัย หรือการใช
สารเคมี ใ นการเกษตร สิ่ ง เหล านี้ ล วนส ง ผลให คุ ณสมบั ติ ข องน้ํ ามี การเปลี่ ย นแปลงไปทั้ ง คุ ณลั กษณะทาง
กายภาพ เคมี และชี วภาพ หนึ่ง ในกิจกรรมที่ไ ดรั บผลกระทบโดยตรงจากป ญหาคุณภาพน้ํา คื อ การผลิ ต
น้ําประปา หากแหลงน้ําที่จะนํามาผลิตน้ําประปามีความเสื่อมโทรม ปนเปอนไปดวยสิ่งสกปรก หรือสารเปน
พิษตางๆ ก็จะเพิ่มความยุงยากและคาใชจายในการผลิตน้ําประปา ที่สําคัญ ที่สุดเปนการเพิ่ มความเสี่ยงต อ
สุขอนามัยของผูใชน้ํา จากรายงานขอมูลขององคการอนามัยโลก [1] พบวามีประชากรประมาณ 2.1 พันลาน
คน อาศัยในพื้นที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภคที่สะอาด โดยมีผูเสียชีวิตถึง 502,000 รายในแตละปจาก
โรคที่มีน้ําเปนสื่อกลาง (Water Borne Disease) เชน โรคทองรวง อหิวาตกโรค โรคบิด โรคไทฟอยด และ
โปลิโอ สําหรับประเทศไทยนั้น พบผูปวยโรคอาหารเปนพิษจํานวน 138,595 ราย และโรคอุจจาระรวง
จํานวน 1,202,813 ราย พบผูเสียชีวิตจํานวน 5 ราย โดยในชวงฤดูรอนจะพบผูปวยโรคอุจจาระรวง เฉลี่ย
เดือนละ 1 แสนราย สวนโรคอาหารเปนพิษจะพบผูปวยเฉลี่ยหมื่นกวารายสาเหตุมาจากการรับประทาน
อาหารที่มีเชื้อโรค การน้ําดื่มหรือน้ําแข็งที่ไมสะอาด [2]
แม น้ําตรั ง เป น แม น้ําสายหลั กของจั ง หวั ด ตรั ง และเป นแม น้ําที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในพื้ นที่ ลุ ม น้ํ า ภาคใต ฝ ง
ตะวั นตก มี ตนกํ าเนิ ดของแมน้ําจากเทื อกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัด นครศรีธรรมราชกั บจัง หวัด พัท ลุง และ
เทือกเขาพนมเบญจา ในเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร และมีลําน้ําสาขาในจังหวัดตรัง
8 สาย คือ คลองชี คลองทาประดู คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลําภูรา คลองนางนอย และ
คลองสวาง ไหลผาน 5 อําเภอ ในจังหวัดตรัง คือ อําเภอรัษฎา อําเภอหวยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอเมือง
ตรัง อําเภอกันตัง และไหลออกสูทะเลอันดามันที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง [3]
ป จจุ บั นแม น้ําตรั ง ถู กใช ป ระโยชน จากหลายภาคส วนทั้ ง ภาคประชาชน หน ว ยงานเอกชน และ
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 3 สาขา
คือ 1) การประปาสวนภูมิภาคสาขาหวยยอด (สถานีผลิตน้ํานาวง) มีกําลังการผลิตน้ําประปา 130 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง ผลิตน้ําประปาใหบริการประชาชนในอําเภอวังวิเศษและอําเภอหวยยอดบางสวน จํานวนผูใช
น้ําโดยประมาณ 6,955 คน 2) การประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง มีกําลังการผลิตน้ําประปา 1,050 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง ผลิตน้ําประปาใหบริการประชาชนในอําเภอเมืองตรังและอําเภอนาโยงบางสวน มีจํานวนผูใช
น้ํารวมทั้งหมด โดยประมาณ 91,155 คน และ 3) การประปาสวนภูมิภาคสาขากันตัง (สถานีผลิตน้ําทาจีน)
มีกําลังการผลิตน้ําประปา 550 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ผลิตน้ําประปาใหบริการประชาชนในอําเภอกันตัง
จํานวนผูใชน้ําโดยประมาณ 46,170 คน ดังนั้นจึงมีผูใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคที่ผลิตจากแมน้ํา
ตรังทั้งสิ้นประมาณ 144,280 คน [4]
กรมควบคุมมลพิษไดใชคาดัชนีคุณภาพน้ํา (Water Quality Index: WQI) ในการประเมินคุณภาพ
แหลงน้ํา เพื่อลดระยะเวลาและคาใชจายในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา งายตอการสื่อสารกับประชาชน สามารถ
ติด ตามเฝ าระวั ง สถานการณ คุ ณภาพน้ํ าไดอย างรวดเร็ ว นํ ามาสู การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าได อย าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน โดยพบวาคุณภาพน้ําของแมน้ําตรังมีแนวโนมเสื่อมโทรม
ลงจากคาดัชนีคุณภาพน้ําทีล่ ดลงในแตละป เชน บริเวณตําบลบางดี อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ในป 2557
ถึงป 2561 มีคาเฉลี่ยรายป 85, 85, 77, 63 และ 61 ตามลําดับ หรือบริเวณตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง
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จังหวัดตรัง มีคาเฉลี่ยรายป 82, 82, 81, 68 และ 65 ตามลําดับ โดยทั้ง 2 ตําบลเปนจุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อ
เฝาระวั งคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง ของกรมควบคุม มลพิษ [5] แต การประปาสวนภู มิภาคไมสามารถบริหาร
จัดการไดโดยตรง เนื่องจากไมใชเจาของแหลงน้ําและไมมีอํานาจตามกฎหมาย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน สุวัฒน [6] และอริยาภรณ [7] เห็นไดวา การมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนแนวทางกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสี ยเขามามีบ ทบาทสําคัญ ในการรวมกันปองกันป ญหาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อมได ดั ง นั้ นจากป ญ หาคุ ณภาพน้ํ าของแม น้ําตรั ง ซึ่ ง เป นแหล ง น้ํ า ดิ บ ในการผลิ ต น้ํ าประปาของ
การประปาสวนภูมิภาคมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง จึงจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณ
แมน้ําตรังช วยกันดูแล จากความสํ าคัญ ดังกล าวผูวิจัย จึง มีวัตถุ ประสงค (1) ศึ กษาระดับการมีส วนรวมของ
ชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง (2) ศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนี
คุณภาพน้ํากับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
และ (3) เสนอแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางใน
การส ง เสริม ใหป ระชาชนมีพ ฤติกรรมการอนุ รักษ ที่ถู กต อง และเป นประโยชน ต อการประปาส วนภู มิภ าค
ตลอดจนหนวยงานที่ เ กี่ย วข องกั บ การจั ด การแม น้ําตรั ง เพื่ อให แ ม น้ําตรั ง เป นแหล ง น้ํ าดิ บ ที่มี คุ ณภาพใน
การผลิต น้ํ าประปาของการประปาส วนภู มิ ภาค ลดภาระและความเสี่ ย งสําหรั บผู ใ ช น้ําประปา ตลอดจน
สามารถหลอเลี้ยงชีวิตของประชาชนใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัด
ตรัง
1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางในงานวิจัยมี 3 กลุม คือ กลุมประชาชน กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกลุมผูประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 กลุมประชาชน เปนประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ําตรังในระยะ 100 เมตร [8]
และอยูในเขตการปกรองของจังหวัดตรัง จํานวน 4 อําเภอ 12 ตําบล ยกเวนอําเภอกันตัง เนื่องจากอยูต่ํากวา
จุดสูบน้ําดิบจุดสุดทายของการประปาสวนภูมิภาค และไมสงผลตอคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา ดังนี้
1) อําเภอรัษฎา จํานวน 1 ตําบล คือ ตําบลควนเมา
2) อําเภอหวยยอด จํานวน 5 ตําบล คือ ตําบลหวยนาง ตําบลหนองชางแลน
ตําบลเขากอบ ตําบลลําภูรา และตําบลบางดี
3) อําเภอวังวิเศษ จํานวน 1 ตําบล คือ ตําบลทาสะบา
4) อํ าเภอเมืองตรัง จํานวน 5 ตําบล คือ ตํ าบลนาทามใต ตํ าบลนาตาลวง
ตําบลหนองตรุด ตําบลบางรัก และตําบลทับเที่ยง
รวมประชากรทั้ง หมด 552 ครัวเรือน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 227 ครัวเรื อน โดยใช
วิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan [9] จากนั้นแบงตัวอยางเปนสัดสวนในแตละ
ตํ าบล (Stratified Sampling) มี วิธีการเลื อกตั วอย างโดยไม ใ ช ห ลั กความน าจะเป น (Nonprobability
Sampling) และใชวิธีสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเปนการเลือกตัวอยางตามที่พบและ
ยินดีใหความรวมมือหรืออยูในสถานที่ที่เก็บขอมูล
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1.1.2 กลุมตัวอยางประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12 แหง
1.1.3 กลุมผูประกอบการที่จดทะเบียนเปนโรงงานอุตสาหกรรม และอยูริมฝงแมน้ําตรัง
ระยะ 1 กิโลเมตร จํานวน 14 แหง [10]
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
1.2.1 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล ไดแ ก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต อเดือน บทบาทในชุม ชน เปนต น สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการจะเปนขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1.2.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (Numerical Rating
Scales) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของการประปา
ส วนภู มิ ภ าค: กรณี ศึ กษา แม น้ํ าตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง ซึ่ ง ลั กษณะคํ าถามเป น ข อความที่ ใ ห ค วามสํ าคั ญ ต อ
การมีสวนรวมในแตละดาน คือ การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการเสนอขอมูลและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และการมีสวนรวม
ในการประเมินผล โดยในแตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
4 หมายถึง มีสวนรวมมาก
3 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
2 หมายถึง มีสวนรวมนอย
1 หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
สําหรับเกณฑการแปลความหมายระดับคะแนนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
แหลงน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายความวา มีสวนรวมมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายความวา มีสวนรวมมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.61 – 3.40 หมายความวา มีสวนรวมปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.81 – 2.60 หมายความวา มีสวนรวมนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.80 หมายความวา มีสวนรวมนอยที่สุด
1.2.3 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-Ended) เกี่ยวกับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ประกอบดวยประเด็นดานตางๆ คือ ความตองการสนับสนุนดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจั ด การคุ ณภาพน้ํ าของแมน้ําตรั งของชุม ชน ความร วมมือกับ การประปาสวนภู มิ ภาคในการร วมกั น
อนุรักษแม น้ําตรัง และการใหการสนับ สนุนหรือมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุ รักษแมน้ําตรัง ของหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่นและสถานประกอบการ
1.3 วิธีการสรางเครื่องมือมีขั้นตอนดังนี้
1.3.1 กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และขอบเขตของคํ า ถามในการวิ จั ย ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.2 จัดทํารางแบบสอบถามและรายการขอคําถามแตละประเด็น
1.3.3 ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม โดยส ง ให ผู เ ชี่ ย วชาญพิ จารณา
แบบสอบถามจํ านวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ย งตรง ความครอบคลุม เนื้อหา และความถูกต องใน
สํานวนภาษา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอความคําถามที่สรางขึ้น [11]
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จากนั้ นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ ยวชาญแตล ะทานมาคํานวณหาคาความตรงตามเนื้ อหา ซึ่ งคํานวณจาก
ความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดัชนีที่ใชแสดงความสอดคลองของ
เครื่องมือเรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective Congruence
index: IOC) ซึ่ง เป นเทคนิ ควิ ธีของ Rovinelli and Hambleton [12] โดยคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญกําหนดเปน 3 ระดับ ดังนี้
1
=
ขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
0
=
ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
-1
=
ขอคําถามไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลังจากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มาคํานวณ โดยใชสูตร
การคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคดังนี้
IOC = ∑R

n

เมื่อ

IOC
แทน ดัชนีความสอดคลอง
∑R
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
n
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
โดยคา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอความคําถามที่ดีควรมีคา IOC ใกล 1 สวน
ขอความคําถามมีคาต่ํากวา 0.5 ควรปรับปรุง แกไข หรือควรตัดทิ้งไป
จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผานจากพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุ ม ทดลองที่ มี ลั กษณะคล ายกั บ กลุ ม ตั วอย างที่ จ ะศึ กษาจํ านวน 30 คน เพื่ อทดสอบความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถาม ในสวนของขอคําถามแบบตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (Numerical Rating Scales) โดยหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งตองมีคาตั้งแต 0.7 ขึ้นไป
สําหรับในงานวิจัยนี้แบบสอบถาม มีคา IOC อยูระหวาง 0.6 – 1.0 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.989 ซึ่งแสดงวาสามารถนําแบบสอบถามไปใชได
1.4 วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปสอบถามโดยตรงกับกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย กลุ มประชาชนจํานวน 227 ครัวเรือน ใชการตอบแบบสอบถามจากการสั มภาษณ ตัวแทน
ครัวเรือน ส วนกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 12 แหง และกลุมผูประกอบการจํานวน 14 แห ง
หัวหนาหนวยงานหรือผูที่หัวหนาหนวยงานมอบหมายเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง และเปนการตอบแบบสอบถามแบบครั้งเดียว ผูวิจัยจะเก็บแบบสอบถามทันทีที่
ผูตอบแบบสอบถามตอบเสร็จเรียบรอย
1.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล
1.5.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย
(Mean) และคารอยละ (Percentage)
1.5.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบตั วเลขมาตราส ว นประมาณค า
(Numerical Rating Scales) เกี่ ยวกับ การมี ส วนรวมของชุ มชนในการจัด การแหลง น้ําดิ บเพื่อการผลิ ต
น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ
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คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยที่
สงผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรั ง ใช
t-test และ F-test
1.5.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-Ended) เกี่ยวกับ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
2. การศึกษาความสัมพันธระหวางดั ชนีคุณภาพน้ํ ากับระดับการมีสวนรวมของชุ มชนในการจัดการ
แหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
2.1 พื้นที่ศึกษาดานคุณภาพน้ํา
ผูวิจัยใชขอมูลทุติยภูมิ คือ คาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ํา จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่
15 ในป พ.ศ. 2562 ของจุดเก็บตัวอยางน้ําจํานวน 3 จุด ซึ่งอยูในพื้นที่ของจังหวัดตรัง คือ จุดที่ 1 บริเวณ
ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จุดที่ 2 ตําบลบางดี อําเภอหวยยอด จุดที่ 3 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง [3]
ซึ่งเปนจุดตรวจสอบคุณภาพน้ําของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 โดยทั้ง 3 จุดอยูเหนือจุดสูบน้ําดิบและ
มีผลตอคุณภาพน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค
2.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีคุณภาพน้ํากับระดับการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) ระหวางคาดัชนีคุณภาพน้ํา จํานวน 3 จุด กับผลการศึกษาระดับ
การมีสวนรวมของประชาชน 3 ตําบล
3. การศึ กษาแนวทางส งเสริ ม การมี ส วนร วมของชุ ม ชนในการจัด การแหลง น้ํ า ดิ บ เพื่อการผลิ ต
น้ําประปา ของ การประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง
3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดการแหลง
น้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จํานวน 45 คน ดังนี้
3.1.1 ตัวแทนจากประชาชน 12 ตําบล ใน 4 อําเภอ จํานวน 12 คน
3.1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12 แหง จํานวน 12 คน
3.1.3 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 8 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง และศูนยถายทอดเทคโนโลยี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริภาคใต จํานวน 4 คน
3.1.4 ตัวแทนจากการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 1 คน
3.1.5 หนวยงานอิสระ เชน กลุมอันดามัน สภาเกษตรจังหวัดตรัง เปนตน จํานวน 2 คน
3.1.6 ตัวแทนจากผูประกอบการ จํานวน 14 คน
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ กษาแนวทางส ง เสริ ม การมี ส วนร วมของชุ ม ชนในการจั ด การแหล ง น้ํ า ดิ บ เพื่ อ
การผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิ ภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง เปนการมีสวนรวมของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพน้ําและการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา โดยใชการประชาสัมพันธผานเวทีชุมชนเปนเครื่องมือ และ
เปนการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดเวทีประชุมรับฟงความคิดเห็น
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[13] เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมการประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง เวลา 13.00-16.00 โดยมี
ผูเขารวมจํานวน 45 คน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัด
ตรัง จากกลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม คือ กลุมประชาชนริมแมน้ําตรัง จํานวน 227 ครัวเรือน กลุมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12 แหง และกลุมผูประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 14 แหง โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ ดังตอไปนี้
1.1 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัด
ตรัง
1.1.1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงรอยละ 70 มีอายุเฉลี่ย 45 ป นับถือ
ศาสนาพุทธรอยละ 100 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 42.3 ประกอบอาชี พ
ทําสวน (ยางพารา/ปาลม) รอยละ 37.9 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
ประมาณ 17,000 บาท เป น คนในพื้ นที่ ตั้ ง แต กํ าเนิ ด ร อ ยละ 80 มี บ ทบาทในชุ ม ชนเป นประชาชน
รอยละ 92.5 ไมไดเปนสมาชิกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม รอยละ 93.4 ไมผานการฝกอบรมทางดานสิ่งแวดลอม
(ในรอบ 1 ปที่ผานมา) รอยละ 90.7 สวนใหญไมใชประโยชนจากแมน้ําตรังรอยละ 45.4 ไมทราบขอมูลคุณภาพ
น้ําของแมน้ําตรัง รอยละ 100 และเปนผูใชน้ําประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รอยละ 64.3
1.1.2 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง
จังหวัดตรัง
ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การแหล ง น้ํ า และ
คุ ณภาพน้ํ า ในแม น้ําตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง พบว า การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในภาพรวมอยู ใ นระดั บ น อ ยที่ สุ ด
( =1.72 S.D.=0.96) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป นรายด านพบว า การมี ส ว นร ว มในการรั บ รู ข อ มู ล ข า วสาร
อยูในระดับน อย ( =1.96 S.D.=0.99) สวนการมีสวนรวมในการเสนอขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
( =1.78 S.D.=0.96) การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ ( =1.65 S.D.=0.95) การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ ( =1.61 S.D.=0.96) และการมีสวนรวมในการประเมินผล ( =1.59 S.D.=0.95) อยูใ น
ระดับนอยที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
การมีสวนรวม
S.D.
ระดับการมีสวนรวม
การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร
1.96
0.99
นอย
การมีสวนร วมในการเสนอข อมูล และแลกเปลี่ย น
1.78
0.96
นอยที่สุด
ความคิด เห็น
การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ
1.65
0.95
นอยที่สุด
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
1.61
0.96
นอยที่สุด
การมีสวนรวมในการประเมินผล
1.59
0.95
นอยที่สุด
เฉลี่ย
1.72
0.96
นอยที่สุด
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1.2 ระดับการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา
ในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการแหลงน้ํา
และคุ ณภาพน้ํ าในแม น้ําตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง พบว า การมีส วนร วมในภาพรวมอยูใ นระดั บน อย ( =2.02
S.D.=0.80) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีสวนร วมอยูใ นระดับนอย ดั งนี้ การมี สวนรวมใน
การเสนอข อมู ล และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ( =2.11 S.D.=0.70) การมี ส วนร วมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ ( =2.05 S.D.=0.80) การมีสวนรวมในการประเมินผล ( =1.97 S.D.=0.62) และการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ ( =1.93 S.D.=0.68) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ตรัง จังหวัดตรัง
การมีสวนรวม
S.D. ระดับการมีสวนรวม
การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ
2.05
0.80
นอย
การมีสวนรวมในการเสนอขอมูลและ
2.11
0.70
นอย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
1.93
0.68
นอย
การมีสวนรวมในการประเมินผล
1.97
0.62
นอย
เฉลี่ย
2.02
0.70
นอย
1.3 ระดับการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ตรัง จังหวัดตรัง
ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของสถานประกอบการในการจั ด การแหล ง น้ํ า
และคุณภาพน้ําในแม น้ําตรัง จังหวัดตรั ง พบวา การมีสวนร วมในภาพรวมอยูใ นระดับนอยที่สุด ( =1.53
S.D.=0.92) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ทุ ก ด า นมี ส ว นร ว มอยู ใ นระดั บ น อ ยที่ สุ ด ดั ง นี้
การมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผล ( =1.71 S.D.=1.06) การมี ส วนร ว มในการปฏิ บั ติ การ ( =1.70
S.D.=1.15) การมีสวนรวมในการเสนอขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ( =1.70 SD.=1.22) การมีสวน
รวมในการรับรูขอมูลขาวสาร ( =1.28 S.D.=0.68) และการมีสวนรวมในการวางแผน ( =1.13 S.D.=0.31)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง
จังหวัดตรัง
การมีสวนรวม
S.D. ระดับการมีสวนรวม
การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร
1.28
0.68
นอยที่สุด
การมีสวนรวมในการวางแผน
1.13
0.31
นอยที่สุด
การมีสวนรวมในการเสนอขอมูลและ
1.70
1.22
นอยที่สุด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
1.70
1.15
นอยที่สุด
การมีสวนรวมในการประเมินผล
1.71
1.06
นอยที่สุด
เฉลี่ย
1.53
0.92
นอยที่สุด
1.4 การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและ
คุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชน จําแนกตามเพศ (t=-0.557 sig=0.571)
อายุ (f=0.848 sig=0.469) ระดับการศึกษาสูงสุด (f=1.991 sig=0.097) อาชีพ (f=0.438 sig=0.822) รายไดเฉลี่ย
ตอครัวเรือน (f=1.485 sig=0.219) และการเปนคนในพื้นที่ตั้งแตกําเนิด (t=0.083 sig=0.934) พบวา มีระดับการ
มีสวนรวมไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชน
จําแนกตามการเป นสมาชิ กกลุ มอนุรั กษสิ่ งแวดล อม (t=-2.196 sig=0.044) และการผานการอบรมทางด าน
สิ่งแวดลอมในรอบ 1 ป (t=-2.126 sig=0.045) พบวาระดับการมีสวนรวมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกอนุรักษสิ่งแวดลอม ( =2.36 S.D.=1.19) มีคาเฉลี่ยของระดับการมี
สวนรวมมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเปนสมาชิกอนุรักษสิ่งแวดลอม ( =1.67 S.D.=0.79) และกลุมตัวอยางที่ผาน
การอบรมทางดานสิ่งแวดลอม ( =2.22 S.D.=1.17) มีคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมมากกวากลุมตัวอยางไม
ผานการอบรมทางดานสิ่งแวดลอม ( =1.67 S.D.=0.78) ดังตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 ระดั บการมีสวนรวมของชุม ชนในการจัดการแหล งน้ําและคุณ ภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรั ง
จําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
สมาชิกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
t
sig (p)
S.D.
เปนสมาชิก
2.36
1.19
-2.196
0.044*
ไมเปนสมาชิก
1.67
0.79
หมายเหตุ: * p < 0.05
ตารางที่ 5 ระดั บการมีสวนรวมของชุม ชนในการจัดการแหล งน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรั ง
จําแนกตามประวัติผานการอบรมทางดานสิ่งแวดลอมในรอบ 1 ป
การอบรมทางดานสิ่งแวดลอม
S.D.
t
sig (p)
ผานการอบรม
2.22
1.17
-2.126
0.045*
ไมผานการอบรม
1.67
0.78
หมายเหตุ: * p < 0.05
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2. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งดั ช นี คุ ณ ภาพน้ํ า กั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนใน
การจัด การแหล งน้ํ าและคุณภาพน้ํ าในแมน้ําตรัง จั งหวัด ตรั ง โดยใช ขอมูล ทุติ ยภู มิ คือ ค าเฉลี่ ยของดัช นี
คุณภาพน้ํา จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ในป พ.ศ. 2562 มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
กับผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชน ผลปรากฎดังนี้
2.1 ผลการศึกษาคุณภาพน้ําจํานวน 5 รายการ คือ ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย (BOD) โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (FCB) และ แอมโมเนีย
(NH4) ซึ่ งใช สําหรับการประเมินค าดัช นีคุณภาพน้ําของสํ านักงานสิ่งแวดล อมภาคที่ 15 ในป พ.ศ. 2562
จํานวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จุดที่ 2 ตําบลบางดี อําเภอหวยยอด จุดที่ 3
ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง โดยเก็บตัวอยางวิเคราะห 4 ครั้ง หางกัน 3 เดือน พบวา มีคาดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําแมน้ําตรัง ป พ.ศ. 2562
จุดเก็บตัวอยางน้ํา

DO

BOD

(mg/L)

(mg/L)

คาที่ตรวจวัดได
NH4
TCB
(mg/L)

ตําบลควนเมา (อ.รัษฎา)
ครั้งที่ 1/2562
8.30
1.00
<0.1
ครั้งที่ 2/2562
7.20
2.10
<0.1
ครั้งที่ 3/2562
7.00
3.60
<0.1
ครั้งที่ 4/2562
8.55
0.85
<0.1
ตําบลบางดี (อ.หวยยอด)
ครั้งที่ 1/2562
8.20
1.60
<0.1
ครั้งที่ 2/2562
6.80
1.60
<0.1
ครั้งที่ 3/2562
7.00
0.70
<0.1
ครั้งที่ 4/2562
7.60
0.15
<0.1
ตําบลทับเที่ยง (อ.เมืองตรัง)
ครั้งที่ 1/2562
8.10
2.00
<0.1
ครั้งที่ 2/2562
6.70
1.20
<0.1
ครั้งที่ 3/2562
6.40
0.55
<0.1
ครั้งที่ 4/2562
7.40
0.40
<0.1
เฉลี่ย
7.44
1.29
<0.1
เกณฑ*
≥4
≤2
≤ 0.5
หมายเหตุ: มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 [14]

FCB

(MPN/100 mL)

(MPN/100 mL)

3,500
1,700
1,300
28,000

490
490
130
28,000

9,200
1,100
1,300
280

2,400
700
1.8
280

1,100
16,000
9,200
17,000
7,473
≤ 20,000

990
1,300
1,300
11,000
3,923
≤ 4,000

2.2 ผลการศึกษาคาดัชนีคุณภาพน้ําของแมน้ําตรังในป พ.ศ. 2562 โดยนําขอมูลคุณภาพน้ํา
(ตารางที่ 6) มาคํานวณเปนคาดัชนีคุณภาพน้ํา พบวา จุดเก็บตัวอยางน้ําตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนแมน้ําตรัง มีคาดัชนีคุณภาพน้ําเฉลี่ยเทากับ 69.64 หมายถึง คุณภาพน้ําอยูในระดับพอใช จุดเก็บ
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ตัวอยางน้ําตําบลบางดี อําเภอหวยยอด มีคาดัชนีคุณภาพน้ําเฉลี่ยเทากับ 80.73 หมายถึง คุณภาพน้ําอยูใน
ระดั บ ดี และจุด เก็ บ ตัวอย างน้ํ าตํ าบลทั บ เที่ย ง อํ าเภอเมืองตรั ง มี ค าดัช นี คุ ณภาพน้ํ าเฉลี่ ย เทากั บ 67.65
หมายถึง คุณภาพน้ําอยู ใ นระดั บพอใช เมื่ อนํ ามาหาคาเฉลี่ ยในภาพรวมจะมี คะแนนที่ 72.68 หมายถึ ง
คุณภาพน้ําอยูในระดับดี ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI) แมน้ําตรัง ป พ.ศ. 2562
คาดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI)
ระดับ
จุดเก็บตัวอยางน้ํา
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 เฉลี่ย คุณภาพน้ํา*
ตําบลควนเมา (อ.รัษฎา)
87.01
66.73
64.12 60.71 69.64
พอใช
ตําบลบางดี (อ.หวยยอด)
67.67
72.25
89.77 93.23 80.73
ดี
ตําบลทับเที่ยง (อ.เมืองตรัง) 74.01
65.41
68.39 62.80 67.65
พอใช
เฉลี่ย
72.68
ดี
หมายเหตุ: คาเกณฑดัชนีคุณภาพน้ํา ดีมาก (91-100) ดี (71-90) พอใช (61-70) เสื่อมโทรม (31-60) และ
เสื่อมโทรมมาก (0-30)
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 [14]
2.3 การศึ กษาความสั ม พั นธ ร ะหว างดั ช นี คุ ณภาพน้ํ ากั บ ระดั บ การมี ส วนร วมของชุ ม ชนใน
การจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพี ยร สัน ระหว างค าดั ช นีคุ ณภาพน้ํ ากั บค าเฉลี่ย ของระดั บการมี สวนร วมของชุม ชนในตํ าบลที่เ ป นจุ ดเก็ บ
ตัวอยางน้ํา พบวา มีความสัมพันธอยูในระดั บสูงมากและเปนความสัมพันธ เชิงบวก (r=0.997 sig=0.048)
หมายถึง หากระดับการมีสวนรวมมีคามากขึ้นหรือนอยลงดัชนีคุณภาพน้ําก็จะมีคามากขึ้นหรือนอยลงตามไป
ดวย ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางดัชนีคุณภาพน้ํากับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและ
คุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
ตําบล
ระดับการมีสวนรวม
ดัชนีคุณภาพน้ํา
r
sig (p)
ควนเมา (อ.รัษฎา)
1.72
69.64
บางดี (อ.หวยยอด)
2.51
80.73
0.997
0.048*
ทับเที่ยง (อ.เมืองตรัง)
1.49
67.65
หมายเหตุ: * p < 0.05
3. ผลการเสนอแนวทางส ง เสริ มการมี ส วนร วมของชุ ม ชนในการจั ด การแหล ง น้ํ า ดิ บ เพื่ อการผลิ ต
น้ํ าประปาของการประปาส วนภู มิ ภ าค: กรณี ศึ กษา แม น้ําตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง ด วยวิ ธีการประชุ ม รั บ ฟ ง
ความคิดเห็นของผู มีสวนได สวนเสีย เช น ตั วแทนภาคประชาชน หนวยงานราชการ หน วยงานอิ สระ และ
ผูประกอบการ ผลปรากฎดังนี้
3.1 หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
เชน คณะกรรมการหมูบานดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่เฝาระวังมลพิษ รับและสื่อสารขอมูลไปยังชุมชน
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3.2 การประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม หรือโครงการตางๆ เกี่ยวกับการจัดการแมน้ําตรัง ควร
ดําเนินการผานผูนําชุม ชนซึ่งมี ความใกลชิดกั บประชาชนมากที่สุด โดยผลการวิจัย พบวาผู นําชุมชนมีระดั บ
การมีสวนรวมมากกวาบทบาทอื่นๆ ในชุมชน จึงเห็นไดวาผูนําชุมชนมีสวนสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชน
3.3 หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับประชาชนเรื่องการบําบัด
น้ําเสียครัวเรือนขั้นตน เชน การสรางถังดักไขมัน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอแหลงน้ํา เชน
การแยกขยะกอนทิ้ง เปนตน
3.4 สรางความเขาใจและความตระหนักใหประชาชนเนื่องจากประชาชนสวนใหญมีความเขาใจ
วาไมไดใชน้ําอุปโภคบริโภคจากแมน้ําตรังโดยตรง โดยเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเพราะประชาชนสวน
ใหญใชน้ําอุปโภคบริโภคจากแมน้ําตรังโดยออม เชน ทําการเกษตร และใชน้ําประปาจากหนวยงานตางๆ ซึ่ง
อาจเปนหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทําใหระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับนอย
3.5 จากผลการศึกษาประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงควรสงเสริมความรูใน
เรื่องการใชส ารเคมี ในการกําจัด ศัตรูพืช การใชปุ ยเคมี หรือสนั บสนุนการใช สารธรรมชาติ หรือปุย อินทรี ย
ทดแทน
3.6 สนับสนุนใหสมาชิกอาสาสมัครที่มีกลุมอยูแลว เชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) หรือ อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) เปนตน เขามามีบทบาทใน
การสงเสริม ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ในการอนุรักษ ปองกัน เฝาระวังดูแลรักษาแหลงน้ํา
3.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน ตามงบประมาณที่มี เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่มี ความใกลชิด ประชาชนมากที่สุ ด และควรเปนแบบอยางในการสงเสริม การมีสวนรวมใน
การจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ํา ในแมน้ําตรัง เนื่องจากผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็อยูในระดับนอยเชนเดียวกัน

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
การศึกษาระดับ การมี สวนรวมของชุม ชนในการจัด การแหล งน้ํ าและคุ ณภาพน้ําในแม น้ําตรั ง
จังหวัดตรัง พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับนอยที่สุด ( =1.72 S.D.=0.96) และเมื่อ
พิ จารณารายละเอี ย ด มี เ พี ย งการมี ส วนร วมในการรั บ รู ข อมู ล ข าวสารเพี ย งด านเดี ย วที่ อยู ใ นระดั บ น อ ย
( =1.96 S.D.=0.99) ส วนการมี ส วนร ว มด า นอื่ น อยู ใ นระดั บ น อยที่ สุ ด ทั้ ง หมด คื อ การมี ส ว นร วมใน
การเสนอขอมู ลและแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น การมีส วนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การปฏิ บั ติ ก าร และการมี ส ว นร วมในการประเมิ น ผล ( =1.78 S.D.=0.96), ( =1.65 S.D.=0.95),
( =1.61 S.D.=0.96), ( =1.59 S.D.=0.95) ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมลดลงตาม
ระดั บ ของการมี ส วนร ว ม เนื่ องจากประชาชนยั ง ขาดความรู ความเข าใจ และความตระหนั กเกี่ ย วกั บ
การอนุรักษแหลงน้ํา หรือการจัดการคุณภาพน้ํา เชน การควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดผลเสียตอแมน้ํ า
ตรัง การจัดการน้ําเสียครัวเรือน หลักการของการอนุรักษแมน้ําตรังที่ถูกตอง และที่สําคั ญที่สุดประชาชนถึง
รอยละ 100 ไมทราบขอมูลดานคุณภาพน้ําของแมน้ําตรัง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เวชสุวรรณ [15]
ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา บึงเกียดโงง อําเภอประทุมพอน จังหวัด
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในดานการอนุรักษ พื้นที่ชุมน้ําเกียดโงง ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยมีสวนรวมในระดับนอยทุกดาน
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ไดแก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการบริหารจัดการ และดานการมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมิ นผล นอกจากนี้ยั งสอดคลองกั บผลการศึ กษาของ Choo-In Sivapan [16] ได ศึกษาเรื่ อง
การมีสวนรวมในการจัดการคุณภาพน้ําผิวดิน ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษาพบวา
ระดับการมีสวนรวมของชุมชนสวนใหญอยูในระดับต่ํา โดยมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดความรู และความ
ตระหนักเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ํา
การศึ กษาระดั บ การมี ส วนร วมขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ในการจั ด การแหล ง น้ํ าและ
คุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง พบวา การมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับนอย ( =2.02 S.D.=0.80)
และการมีสวนรวมรายขออยูในระดับนอยทั้งหมด โดยสาเหตุที่การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยูใ นระดั บน อย มี สาเหตุที่ สําคัญ คื อ ภาระหน าที่ ตามกฏหมายมี หลายดานโดยเฉพาะอํ านาจหน าที่ ตาม
มาตรา 16 ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 กําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวถึง 31 ดาน [17] อีกทั้งมีภาระหนาที่ที่ไดรับจาก
ราชการสวนกลางและส วนภูมิ ภ าคอีกดวย เมื่อ รวมกั บป ญหาการขาดแคลนบุ คคลากร และ งบประมาณ
การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องยาก สอดคลองกับ
จรรยาภรณ [18] ไดศึ กษา การบริหารจัดการทรั พยากรน้ําขององคกรปกครองส วนทองถิ่นในพื้นที่ ลุมน้ํ า
ลํ าปะเที ย พบว า ป จ จั ย ด านงบประมาณส ง ผลต อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าในพื้ น มากที่ สุ ด โดย
งบประมาณที่ จํากัดทําใหไ มสามารถพัฒ นาแหลงน้ําในพื้นที่ได และยังพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ลุมน้ําลําปะเทียสวนใหญ ไมมีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรในลําน้ํา ไมมีแผนบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําของชุมชนในพื้นที่ ขาดการประสานความร วมมือในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํากับทองถิ่นใกลเคียงใน
พื้นที่ลุมน้ําเดียวกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนกร [19] ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง กับภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรลุม
น้ําแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทนอย โดยมีสาเหตุมาจากการขาดองคความรูในการการพัฒนาบุคคลากร
การศึกษาระดับการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําใน
แม น้ําตรั ง จั ง หวั ด ตรั ง ผลการศึ กษา พบว า การมี ส วนร วมในภาพรวมอยู ใ นระดั บ น อยที่ สุ ด ( =1.53
S.D.=0.92) และการมี ส ว นร ว มรายข อ อยู ใ นระดั บ น อ ยที่ สุ ด ทั้ ง หมด โดยมี ส าเหตุ ที่ สํ า คั ญ จาก ขาด
การประชาสัม พันธ หรือ การสื่ อสารระหวางหนวยงานราชการกับผู ประกอบการ โดยผลการศึกษาพบว า
การมีสวนรวมในการรับ รูข อมูล ขาวสาร ซึ่ งเป นการมี สวนรวมขั้นพื้นฐานอยูในระดับน อยที่ สุด เป นเหตุใ ห
การมีสวนรวมในระดับอื่นๆ อยูในระดับนอยที่สุดตามไปดวย นอกจากนี้ ปญหาจากบทบาทและความสัมพันธ
ระหวางกลุมผูป ระกอบการ กับประชาชน ผูนําชุมชน หรือกลุมหนวยงานอิสระ เปนอุปสรรคในการเสริมสราง
บรรยากาศการมีสวนรวม จึงเปนเหตุใหการมีสวนรวมของผูประกอบการยิ่งลดลง สอดคลองกับ นัยนปพร
[20] ได ศึกษา การมี สวนรวมของผูป ระกอบการโรงงานอุต สาหกรรมในการจัด การอนุรั กษท รัพ ยากรน้ํ า
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ในภาพรวมผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไมเคยมีสวนรวมในการจัดการ
อนุรั กษท รัพ ยากรน้ํา เมื่อพิ จารณาเปนรายขอ พบวาผูประกอบการโรงงานอุต สาหกรรมเคยมี สวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมอยูในระดับนานครั้ง ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไมเคยมีสวนรวมในการวางแผน
และไมเคยมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมการจัดการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
โดยมีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญไมเคยไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดการอนุรักษทรัพยากร
น้ําจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของมากนัก
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2. ความสัมพันธระหวางดัชนีคุณภาพน้ํากับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงน้ําและ
คุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งดั ช นี คุ ณ ภาพน้ํ า กั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนใน
การจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพีย รสัน พบวา มีความสั มพันธอยู ในระดับ สูงมากและเปนความสัมพั นธเ ชิงบวก (r=0.997 sig=0.048)
หมายถึง หากระดับการมีสวนรวมมีคามากขึ้นหรือนอยลง ดัชนีคุณภาพน้ําก็จะมีคามากขึ้นหรือนอยลงตามไป
ดวย โดยผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ Choo-In Sivapan [16] ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการ
คุณภาพน้ําผิวดิน ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษาพบวา ความสอดคลองระหวาง
ระดับ การมีสวนรวมของชุ มชนกับดัช นีคุณภาพน้ํ าพบวา 10 หมูบานมีความสอดคล องกัน จากทั้งหมด 15
หมู บ าน ทั้ ง นี้ ป จจั ย ที่ ส ง ผลต อค าดั ช นี คุ ณภาพน้ํ าอาจมี ห ลายป จจั ย ด วยกั น เช น สภาพแวดล อม สภาพ
ภู มิ อากาศ หรื อการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และที่ สํ าคั ญ จากผลการวิ จัย พบว า พฤติ กรรมการมี ส วนร วมของ
ประชาชนริมแมน้ําตรังก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอดัชนีคุณภาพน้ํา หากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเพิ่ม
ระดับการมีสวนรวมของชุมชนหรือสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการแหลงน้ําและคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ตรังมากขึ้นได ก็อาจสงผลใหดัชนีคุณภาพน้ําดีขึ้นไดเชนเดียวกัน
3. แนวทางส งเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด การแหลง น้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาของ
การประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง
ผลการศึ ก ษาแนวทางส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การแหล ง น้ํ า ดิ บ เพื่ อ
การผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง พบวา มีแนวทางสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการ โดยสรุป คือ หนวยงานของรัฐควร
สนับสนุนภาคประชาชนและผูประกอบการในดานตางๆ เชน สนับสนุนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน
ใหมีความเขมแข็ง การประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ใหทั่วถึงผานชองทางที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น การใหความรูกับประชาชนและผูประกอบการ เรื่องการอนุรักษแมน้ําตรัง หรือการควบคุมดูแล
กิจกรรมที่สงผลกระทบตอแมน้ําตรัง ที่สําคัญที่สุดคือสรางความเขาใจและความตระหนักใหประชาชน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา ประชาชนที่เปนสมาชิกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือไดรับการฝกอบรมทาง
สิ่ ง แวดล อ มจะมี ส ว นร ว มมากกว า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนี้ ยั ง พบว า ประชาชนส ว นใหญ
มีความเข าใจวาไมได ใชน้ําอุปโภคบริโภคจากแม น้ําตรังโดยตรง โดยเปนความเขาใจที่ค ลาดเคลื่ อนเพราะ
ประชาชนสวนใหญใชน้ําอุปโภคบริโภคจากแมน้ําตรังโดยออม คือ น้ําประปาจากหนวยงานตางๆ ซึ่งอาจเปน
หนึ่งในหลายสาเหตุที่ทําใหระดับการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับนอย โดยสอดคลองกับ อารยา [21] ได
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอบทบาทของประชาชนริ มฝงแมน้ําทาจีนตอนลางในการอนุ รักษแหล งน้ํา ตําบลทาจี น
อํ า เภอเมื องสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยผลการศึ กษาพบว า มี ข อ เสนอแนะในการส ง เสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา คือ หนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ควรสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการอนุรักษแหลงน้ําใหกับประชาชนตามสื่อตางๆ จัด
โครงการหรือกิจกรรมอบรมทางดานสิ่งแวดลอม และกระตุนใหประชาชนเขามามีบทบาทในการอนุรักษแหลง
น้ํามากขึ้ น เพื่อปลูกฝงจิ ตสํานึก เพิ่ม ความรูค วามเข าใจและสรางความตระหนักให กับประชาชน และยั ง
สอดคลองกับ กิติชัย [22] ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําหวยแมทอ จังหวัดตาก
พบว า มี ขอเสนอแนะต อการเพิ่ ม ระดั บการมีส วนร วม คือ ส ง เสริ มการมี ส วนร วมในการฟ นฟู ป าต นน้ํ า
การปองกันไฟปา รวมทั้งจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและการจัดการปาชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ศรริพร [23]
ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม กรณีศึกษา: เขตหามลาสัตวปาเขา
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พระแทว จัง หวัด ภู เ ก็ต โดยผลการศึกษาพบว า แนวทางที่ เ หมาะสมในการสนับ สนุนให ประชาชนเข ามา
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม คือ สงเสริมความเขมแข็งของผูนําชุมชน การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมให กับ ประชาชนทราบ การประสานงานและวางแผนงานรวมกันระหวางภาครัฐ และ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรม และจําเปนตองมีการกระตุนพฤติกรรมทางดานจิตสํานึกของประชาชนใน
พื้นที่
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