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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อศกึษามลพษิทางน ้า ในเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางการ
จดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนน าร่องในพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง ที่มคีวามเหมาะสมกบัพื้นทีชุ่มชนรวมทัง้
สามารถด าเนินการได้เอง ซึ่งในส่วนของบทที่ 1 จะได้กล่าวถึง ที่มาและความส าคญัของปญัหา 
วตัถุประสงค์ กรอบแนวคดิการวจิยั ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ที่ได้รบั และนิยามศพัท์เฉพาะ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 จากข้อมูลการใช้ทรพัยากรในลุ่มน ้าแม่สะเรยีง พบว่า ประชาชนที่อาศยัอยู่ในลุ่มน ้า 
แม่สะเรยีงมกีจิกรรมต่างๆ มากมาย ทัง้การเกษตรกรรม การท่องเทีย่ว หรอืการประกอบธุรกจิ
ต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการด าเนินกิจกรรมในตอนบนของพื้นที่แม่น ้ าแม่สะเรียง 
ซึ่งประกอบกบัการอพยพยา้ยถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศยัและการประกอบอาชพีธุรกิจเป็นจ านวน
มาก ท าให้มจี านวนประชากรเพิม่มากขึน้ รวมทัง้มกีารลุกล ้าป่าไม้ต้นก าเนิดของแม่น ้าท าให้
ปรมิาณน ้าน้อยลง แต่ในทางตรงกนัขา้มการประกอบธุรกจิด้านต่างๆ เช่น รสีอรท์ รา้นอาหาร 
เริม่เพิม่มากขึน้ พรอ้มกบัจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้เช่นกนั จงึท าใหไ้ม่มกีารอนุรกัษ์ต้น
น ้าไว้ และการดูแลรกัษาในด้านของคุณภาพน ้าก็อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีจ านวนของ
ร้านอาหาร หรอืกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน ้าเพิม่มากขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บรเิวณลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จงึได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะเรื่องของ
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าต่างในพื้นที่ลุ่ม เพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน ้ า 
แม่สะเรยีงจงึได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพน ้า  
ในแหล่งน ้ าต่างในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียงที่มีคุณภาพแย่ลงจากกิจกรรมดังกล่าว คือ มีการ
ปนเป้ือนของตะกอนสารอนิทรยี ์สารเคม ีและเชื้อโรคต่างๆ ทัง้นี้มสีาเหตุมาจากการระบายน ้า
เสยีที่ไม่ผ่านการบ าบดัทัง้จากบ้านเรอืนประชาชน ร้านอาหาร และสถานประกอบการต่างๆ 
รวมทัง้พื้นที่ทางการเกษตรก็เป็นแหล่งก าเนิดมลพษิทางน ้าเช่นเดยีวกนั ซึง่มลพษิทางน ้าจาก
แหล่งดงักล่าวยงัขาดการจดัการอย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากไม่มกีฎหมายควบคุมไว้ หรอื
บางส่วนอาจมกีารจดัการได้แล้วแต่ก็ไม่เพยีงพอต่อปรมิาณมลพษิที่เกดิขึ้น จากสภาพปญัหา
ดงักล่าวหากไม่รบัการจดัการอย่างถูกวธิี ก็จะก่อใหเ้กดิปญัหาโดยตรงต่อชุมชนในพื้นที่ลุ่มน ้า 
แมส่ะเรยีง ทัง้ในดา้นของคุณภาพชวีติสภาพเศรษฐกจิและสงัคมต่อไป 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่1  
การจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                                                                                                                    บทน า 

 1-2 

 ดงันัน้ แนวทางหน่ึงในการแก้ไขปญัหามลพษิทางน ้าจากแหล่งก าเนิดในชุมชนในพืน้ที่ลุ่ม
น ้าแม่สะเรยีง การให้ชุมชนสามารถจดัการมลพาทางน ้าของตนเองได้ โดยใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ที่มีอยู่ในพื้นที่ และการให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมด าเนินการ ซึ่ง
โครงการจดัการมลพษิจากแหล่งก าเนิดจากชุมชนในลุ่มน ้าแม่สะเรยีง โดยเป็นโครงการที่เน้น
การใช้ระบบการจดัการมลพษิทางน ้าของตนเองได้ โดยใช้ทรพัยากรธรรมชาติที่มอียู่ในพื้นที ่
และการใหชุ้มชนในพืน้ทีม่สี่วนรว่มในการตดัสนิใจและรว่มด าเนินการ ซึง่โครงการจดัการมลพษิ
จากแหล่งก าเนิดจากชุมชนในลุ่มน ้าแม่สะเรยีง โดยเป็นโครงการที่เน้นการใช้ระบบการจดัการ
มลพษิทางน ้า ซึง่จะเป็นแนวทางในการลดปรมิาณความสกปรกของน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิดจาก
ชุมชนในลุ่มน ้าแม่สะเรยีง โดยเป็นโครงการที่เน้นการใช้ระบบการจดัการมลพษิทางน ้า ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการลดปรมิาณความสกปรกของน ้าเสยีจากแหล่งก าเนิดทีร่ะบายลงสู่พืน้ทีลุ่่มน ้า
แม่สะเรยีงต่อไป งานวจิยันี้จงึมคีวามต้องการที่จะน าแนวทางการแก้ปญัหาอย่างบูรณาการ
ร่วมกนัทัง้องค์ความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการมลพษิทางน ้าทีเ่ป็นสากล และองคค์วามรูท้ีม่อียู่
แลว้ในทอ้งถิน่มาบูรณาการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าร่วมกนั โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ใน
พื้นที่ ซึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องด าเนินควบคู่กนัไป คอื การสร้างจติส านึกให้กบัประชาชนใน
พื้นที่ โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่เขา้ใจว่าการจดัการมลพษิทางน ้าเป็นภารกจิที่ทุกฝ่ายต้อง
เขา้มาร่วมด าเนินการ ดงันัน้ คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาการจดัการมลพษิทางน ้าใน
พืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อจะไดท้ราบขอ้มลูสภาพปญัหามลพษิทางน ้า และ
ความต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการมลพิษทางน ้ าของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้ า 
แม่สะเรยีง รวมทัง้ร่วมกนัแก้ปญัหากบัชุมชนโดยกระบวนการมสี่วนรวมของชุมชนจนสามารถ 
ที่จะเฝ้าระวงั และสามารถจดัการมลพิษทางน ้าที่เกิดจากชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษามลพษิทางน ้า ในเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 2. เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการจดัการมลพษิทางน ้า จากชุมชนน ารอ่งในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง 
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีโ่ดยชุมชนสามารถด าเนินการไดเ้อง 
 
ขอบเขตของโครงกำรวิจยั 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี้  เ ป็นการวิจัยที่เ น้นทัง้ในเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับข้อมูลและ
สภาพการณ์ของมลพษิทางน ้าในลุ่มน ้าแมส่ะเรยีงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พรอ้มทัง้ขอ้มลูของกลุ่ม
ชาวบา้น ทีร่ว่มกนัไดร้บัผลกระทบจากมลพษิทางน ้า โดยการจดัเวทชีาวบา้นเพื่อระดมความคดิ 
ในการเสวนา สมัภาษณ์แบบเจาะลึก ศึกษาจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และในเชิง
ปรมิาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพกิจกรรมที่น ามาใช้ในการจดัการมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ า  
แมส่ะเรยีง 
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กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจยั 
 โครงการวจิยัจะใช้กระบวนการวจิยั สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรยีนรู้ สร้าง
นวตักรรมในการป้องกัน และแก้ไขปญัหามลพิษทางน ้าร่วมกัน ซึ่งถ้าไม่ท าแล้วเกิดปญัหา
ซ ้าซากยากต่อการแก้ไข การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งในการหาเจ้าภาพ และภาคมีาร่วมรบัผดิชอบ
ปญัหา และการป้องกนัปญัหาร่วมกนัอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมเข้ามาใช้
แก้ปญัหามลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมซึ่งจะต้องมี
การพฒันาเป็นกลุ่มตดิตาม และเฝ้าระวงัมลพษิทางน ้าของชุมชนรวมทัง้สามารถถ่ายทอดองค์
ความรูใ้ห้กบัคนรุ่นต่อๆ ไปได้จนน าไปสู่ความยัง่ยนืของการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชนได้
อยา่งยัง่ยนื ดงัภาพที ่1 
 
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 การวิจยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในครัง้นี้ เพื่อให้งานวจิยัมเีป้าหมายและกรอบของการท าวจิยัที่ชดัเจน คณะผู้วจิยัได้ก าหนด
ขอบเขตของการวจิยัไว ้ซึง่จะประกอบดว้ย ขอบเขตทางดา้นเนื้อหา ขอบเขตทางดา้นประชากร 
ขอบเขตทางดา้นเวลา และขอบเขตทางพืน้ที ่ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
การส ารวจมลพษิทางน ้า การสร้างความตระหนักถึงปญัหาทรพัยากรน ้า ความรู้ความเข้าใจ 
ในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน ้า รูปแบบกจิกรรมที่ใช้ในการจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นที่
ลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในพื้นที่ที่ท าการศึกษาทัง้หมด ในพื้นที่ลุ่มน ้ า 
แมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

- ชาวบา้น/
ผูป้ระกอบการ 
- อบต. 
- อาจารย/์นกัศกึษา 
- คร/ูนกัเรยีน 

ปญัหา 

เป้าหมาย 

วจิยั 

องคค์วามรูส้ากล 

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ทดลอง
ปฏบิตั ิ

ผลการ
แกป้ญัหา 

แนวทางการ
ทดลอง 

ภำพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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 3. ขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัทัง้สิน้
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 4. ขอบเขตทางดา้นพืน้ที ่พืน้ทีท่ าการศกึษา คอื พืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1. เกดิเป็นองคค์วามรูใ้นการวจิยัและพฒันาการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าต่อไปในอนาคต
ได ้เนื่องจากเป็นการศกึษาทัง้ขอ้มลูพืน้ฐานและการน ามาประยกุตใ์ช ้
 2. การบริการความรู้แก่ประชาชน เมื่อได้แนวทางที่เหมาะสม และเกิดการเรียนรู้ 
เกดิจติส านึกถงึปญัหาในชุมชนของตนเอง และอยากเขา้มามสี่วนร่วมในการแก้ปญัหา ซึง่จะท า
ใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 กำรจัดกำร หมายถึง รูปแบบหรือกระบวนการในการแก้ปญัหามลพิษทางน ้ า 
ที่ประชาชนมสี่วนร่วมในการเลอืกและด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ปญัหาตามแนวทางที่เลอืกไว้
ร่วมกนัตดิตามและประเมนิผลของการด าเนินกจิกรรม และร่วมกนัรบัผลประโยชน์จากกจิกรรม 
ทีด่ าเนินการแกป้ญัหา 
 มลพิษทำงน ้ำ หมายถงึ สิง่ปนเป้ือนทีม่อียู่ในแม่น ้าแม่สะเรยีงทีเ่กดิจากกจิกรรมต่างๆ 
ของประชาชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง และท าให้น ้าในแม่น ้าแม่สะเรยีงมคีุณภาพ
ต ่าลง รวมทัง้เป็นปญัหาต่อประชาชนผูใ้ชป้ระโยชน์จากน ้าแมส่ะเรยีง 
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