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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัเรื่อง การจดัการมลพิษทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มวีัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ การศึกษามลพิษทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
และรูปแบบการจดัการมลพษิทางน ้าที่เหมาะสมกบัพื้นที่ โดยชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง 
ซึง่ผลการศกึษา พบว่า 
 มลพษิทางน ้าทีพ่บในน ้าแม่สะเรยีงทีเ่ป็นปญัหามมีากทีสุ่ดคอื ตะกอนดนิทีป่นเป้ือนอยู่
ในน ้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก การพงัทลายและกดัเซาะของดนิในพื้นที่ต้นน ้าและบรเิวณรมิแม่น ้า
เนื่ องจากการสร้างถนนเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้น ที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง
นอกจากนัน้ยงัเกดิจากการเผาและถางป่าเพื่อท าการเกษตร รวมทัง้การขุดทรายเพื่อน ามาเป็น
วสัดุในการก่อสรา้ง รองลงมาคอื ปญัหาการทิง้ขยะของผูป้ระกอบการบรเิวณรมิแม่น ้าแม่สะเรยีง
และการถ่ายมลูสตัวล์งสู่แหล่งน ้าจากการ ตามล าดบั  
 ในส่วนของแนวทางการแก้ปญัหานัน้ คณะผูว้จิยัและประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง
ไดร้ว่มกนัแสวงหาแนวทางและรปูแบบในการแก้ปญัหา ซึง่สามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิในชุมชน
ประกอบด้วย การเริม่ต้นจากการท าแผนที่ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของปญัหาในพื้นที่
ทัง้หมด แลว้จงึร่วมกนัด าเนินกจิกรรมในดา้นการฟ้ืนฟูลุ่มน ้าแม่สะเรยีง ประกอบดว้ย กจิกรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดความขุน่ในแมน่ ้าแมส่ะเรยีง ไดแ้ก่ การท าฝายชะลอน ้า ชะลอดนิ การปลูก
ปา่ประเภทกลว้ยและตน้หมากในพืน้ทีต่้นน ้า ปลูกหญ้าแฝกในพืน้ทีก่ลางน ้าบรเิวณสองขา้งทาง
ทีม่กีารก่อสรา้งถนน การท าแนวกนัไฟในพื้นที่เสียงต่อการพงัทลายของดนิโดยเฉพาะบรเิวณ 
ทีต่ดิกบัแมน่ ้าแมส่ะเรยีงเพื่อป้องกนัปา่ไมถู้กท าลาย นอกจากนัน้ยงัมกีารด าเนินกจิกรรมในส่วน
ของการสรา้งจติส านึกในการรกัแมน่ ้าแมส่ะเรยีงกบัเยาวชนและชุมชน ไดแ้ก่ ค่ายสายใยรกัษ์น ้า
แมส่ะเรยีง, โครงการฝึกอบรมเยาวชน “ค่ายเยาวชนยคุใหม ่ใส่ใจน ้าแมส่ะเรยีง” เป็นตน้ 
 ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ท าให้ประชาชนในพื้นที่และผู้บรหิารของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สะเรยีง ไดเ้หน็ถงึแนวทางการแก้ปญัหาทีชุ่มชนสามารถด าเนินได ้
จงึไดร้่วมกนัน ากจิกรรมบรรจุเขา้ไปยงัแผนการจดัสรรงบประมาณของทางองค์การบรหิารส่วน
ต าบลแม่สะเรยีง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น 
การปลูกป่าต้นน ้า การท าแนวป้องกนัไฟป่า การอนุรกัษ์ป่าต้นน ้าและพนัธ์ปลา เพื่อด าเนิน
กจิกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเนื่องในพืน้ทีแ่ละเกดิการแกป้ญัหาอย่างยัง่ยนื 
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Abstract 
 

 The two main objectives of this research with the title “Water pollution 
management in basin area of Mae Sa-reang River, Mae Hong Son Province “was lean 
on the first, For Studying the water pollution in basin area of Mae Sa-reang River and 
the second was to set the optimum pattern with this area and community proceeding by 
themselves in water pollution management. The result has shown that. 
 The important problem that brought about water pollution in Mae Sa-reang River 
was from soil sediment which contaminated in the river. These sediments had initiated 
from the soil which fell down to the ground after the bank of the river eroded. Also in 
the road construction from town leaded into many villages in that area, Grass or 
undergrowth mouing and burning for agriculture including the river dredging on the 
purpose of construction materials as soil and many reasons leaded to that problem.  
 The second important problem was the garbage which produced from the 
entrepreneurs that proceeding their job on the bank of the river including the dung and 
litter from the cattle in water resources respectively. 
 The ways to solve these problems by the researcher team accompanied with 
the community were seek for the pattern of an actual performing for all. The first thing 
of these was to set the community mapping which brought to know in overall problems. 
After that set in many activities to activate and restore Mae Sa-reang water shade such 
as Activities that reduced  turbidity in the river, for example a dam for irrigation 
purposes in the forest, a banana or a betel palm planting in the water source area, 
Themeda Trienda planting on the middle area resource of water or even planting on the 
two banks of the river area which got the road construction, set up fire protection line 
area for protection of the soil  crumble especially on the area nearby the bank of the 
Mae Sa-reang river with the advantage of forest defending. Besides that to grow the 
conscious for teenagers and community in loving their river, the activities served by 
gathering all in the camp of the river conservation. 
 After carried out all of activities that implement above brought all the people and 
the community executives of Mae Sa-reang district realized that their community could 
proceeding all the ways in solving problem by their own ability. From that reasons the 
executives were set all the activities in the new budget action plan for the new year plan 
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about a natural resources management of the Mae Sa-reang destrict such as a water 
resources forest planting, Protection line of wildfire and A water resource forest and a 
fish heredity conservative. To succeed all the activities in that area that lead to solving 
problems at last. 

 
 
 

…………………………………………………………….. 


