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การเกบ็รวบรวมข้อมูล
วธีิเกบ็ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย

1. แบบสอบถาม
- แบบสอบถามส าหรับชาวบ้าน ผู้น าชมุชน   
- แบบสอบถาม ส าหรับ อปท. และหน่วยงาน
ราชการ

- กลุม่ตวัอยา่งจากชาวบ้าน ผู้น าชมุชน  (100)         
- กลุม่ตวัอยา่งจาก องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในพืน้ท่ี (20)

2. สัมภาษณ์ปลายเปิด - กลุม่ตวัอยา่งจาก ผู้น าชมุชน ผู้น าองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินและหวัหน้าหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีชุ่ม
น า้ (ท่ีไมช่ า้กบัข้อ 1) (30)

3. ส ารวจภาคสนาม และบันทกึภาพ - ภายในและรอบๆ พืน้ท่ีชุ่มน า้บงึบอระเพ็ด

4. ระดมความคิดเหน็ - ผู้น าชมุชน ผู้แทนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
และหน่วยงานราชการโดย คดัเลือกจากกลุม่ตวัอยา่
ในข้อ 1 และ 2  (40)





Driver 

Human Needs  
- ความต้องการอาหารจากบงึบอระเพ็ด เช่น ปลา 
นก และพืช 
- ความต้องการเพิ่มรายได้จากบัว ปลา กุ้ง หอย 
- ความต้องการรายได้จากบริการท่องเที่ยว เช่น 
บริการที่พัก ร้านอาหาร เรือน าเที่ยว ห้องน า้ และ
ขายของที่ระลึก
- ต้องการพืน้ที่ท าการเกษตรและเลีย้งสัตว์
- ต้องการน า้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดแูล้ง

Infrastructure Development

- เส้นทางสัญจรรอบบึง 
- ระบบการชลประทาน
- ระบบป้องกนัน า้ท่วมเมือง
- สถานที่สันทนาการ และพกัผ่อนหย่อนใจ



Pressure

การใช้ประโยชน์โดยตรง
การปรับเปล่ียนภูมิทศัน์  



การท าทางระบายน า้ การปรับภมูิทศัน์



State
1. Abiotic State   2. Biotic State 

ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นแพร่กระจายสภาพพืน้ที่ตืน้เขิน



Impact 

Cultural services

- ช่วงฤดแูล้งมีปริมาณน า้น้อย ไม่
สามารถน านกัท่องเที่ยวลอ่งเรือชมบงึ
ได้อย่างทัว่ถึง
- สภาพธรรมชาติริมบงึเปลี่ยนไป จาก
การปรับปรุงไมเ่ป็นที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยว 
- การหายไปของนกอ้ายงัว่  นกเจ้าฟ้า
หญิงสริินธร ปลาเสือตอ ปลาเสือพ่นน า้ 
ไมเ่ป็นที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยว
- การสญูเสียการใช้พืน้ที่เพ่ือศกึษาวิจยั
เก่ียวกบัชนิดพนัธุ์ท่ีหายไป

Providing services

- รายได้จากการประมงลดลง เพราะมีคน
มาจบัปลามากขึน้ พืน้ที่จบัปลาในช่วงฤดู
แล้ง มีน้อย เพราะน า้แห้ง 
- จบัปลาได้น้อยลง เน่ืองจากจ านวนชนิด
พนัธุ์ปลาลดลง และจบัปลาได้ยากขึน้
เน่ืองจากพืน้ที่รกชฏั ด้วย ผกัตบชวา 
ไมยราบยกัษ์ ธูปฤาษี
- พืชที่เป็นอาหาร เช่น ผกับุ้ง ผกักะเฉด 
บวั ลดลง
- ปริมาณน า้ในบงึมีน้อยท าให้สบูน า้ไปใช้
ในพืน้ที่เกษตรยากขึน้และต้นทนุสงูขึน้

Regulating

services

- ยงัมีการบกุรุกและครอบครองพืน้ที่บงึ 
เพ่ือท านา ปลกูผกั และเลีย้งสตัว์
- ยงัจบัปลาหรือลา่สตัว์ โดยผิด
กฎหมาย โดยการใช้ยาเบื่อ และช็อต
ปลาด้วยไฟฟา้
- ไมส่ามารถควบคมุพืชและสตัว์ชนิด
พนัธุ์ต่างถ่ิน ในบงึ  
- ไมม่ีประสทิธิภาพในการควบคมุ
ปริมาณน า้ในบงึ ท าให้ระดบัน า้ในบงึมี
ความแตกต่างกนัมากในแต่ละช่วง
ฤดกูาล  

Supporting
services

- ความหลากหลากในระบบนิเวศ
ลดลงชนิดพนัธุ์บางชนิดหายไป 
ความสมบรูณ์ของระบบนิเวศลดลง 
เน่ืองจากชนิดพนัธุ์บางชนิดลดลง
- ชนิดพนัธ์ท้องถ่ินถกูคกุคามจาก
ชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน
-ระบบนิเวศความเสื่อมโทรมลงและ
ความไมเ่หมาะสมต่อการด ารงชีพ
ของพืชและสตัว์ จากสภาพบงึตืน้
เขิน มีการบกุรุกพืน้ที่นา 
- สารเคมีการเกษตรปนเปือ้นตกค้าง 



Response 

การสร้างที่พัก
การก าหนดข้อบังคับด้วยกฎหมาย



สรุปผล

Huma Needs   Infrastructure Developments  

Contact Uses  Landscape Changes Discharges

Abiotic States Biotic States 
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ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะ

1. การประเมินผลสถานภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้้า ด้วย DPSIR Approach ครั้งนี้ สามารถน้า
ข้อมูลจากความรู้และประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ด มาเชื่อมโยงกัน
อย่างมีเหตุผล ท้าให้ทราบสถานภาพสิ่งแวดล้อม (State) เปลีย่นไป เน่ืองจากสาเหตุ (Pressure) 
และแรงจูงใจ (Driver) อะไร และสถานภาพที่เปลี่ยนไปได้ส่งผลกระทบ (Impact) อย่างไรต่อ
สังคมและระบบนิเวศ และมีกจิกรรมใดบ้างที่เข้ามาด าเนินการในพืน้ที ่(Response) 

2. หลักการของ DPSIR สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย เพราะสอดคล้องกับอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ 
สมุทยั นิโรธ และมรรค ซ่ึงเป็นหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา ท าให้ เปิดโอกาสบุคคลทีเ่กีย่วข้องทุก
ระดับและหลากหลาย สามารถแชร์ความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน ้าบึงบอระเพ็ด
ภายใต้องค์ประกอบของ PDSIR ได้อย่างง่ายขึน้



ขอบคุณครับ






