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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อศกึษามลพษิทางน ้า ในเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง และเพื่อใหไ้ดแ้นวทางการ
จดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนน าร่องในพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง ที่มคีวามเหมาะสมกบัพื้นทีชุ่มชนรวมทัง้
สามารถด าเนินการได้เอง ซึ่งในส่วนของบทที่ 3 นี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับขัน้ตอนการ
ด าเนินงานวิจยั ประกอบด้วยการเตรยีมความพร้อมของคณะผู้วิจยั ขอบเขตของการวิจยั 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั และกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวจิยั 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
การเตรียมความพร้อมของคณะผูวิ้จยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน โดยเน้นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ 
มสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นส าคญั ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้ม
ของคณะผู้วิจ ัย ในการวิจัยครัง้นี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน ้ า  
แมส่ะเรยีงเป็นหลกั ไดแ้ก่ การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนเป็นสิง่แรกทีค่ณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ 
ซึ่งคณะผู้วิจยัได้ลงพื้นที่เบื้องต้น ติดต่อประสานกับผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ในต าบลแม่สะเรยีงเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชน รวมทัง้การจดัหาแหล่งความรูท้ี่ต้องใช้ใน
การจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า ไดแ้ก่ การตรวจวดัคุณภาพน ้า การเตรยีมเอกสารในการจดัการ
อบรม แบบสอบถาม การประเมนิความรู ้ความตระหนัก และพฤตกิรรมการจดัการทรพัยากรน ้า
ของชุมชน รวมทัง้มกีารติดต่อวทิยากรผู้ให้ความรู้กบัชาวบ้าน ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง เป็นตน้ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวจิยั เรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน คณะผู้วิจยัได้มีการวางแผนงานและโครงการไว้ดังตารางการปฏิบัติงานที่จะ
น าเสนอดงัต่อไปนี้ 
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 ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทพื้นท่ี และศักยภาพของชุมชนในการจัดการมลพิษ 
ทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 

กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
- ศกึษาบรบิทชุมชนทัว่ไป - เพื่อรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่ 

  เกีย่วและท าความเขา้ใจชุมชน 
- ศึกษาจากเอกสาร การลง 
  พืน้ทีข่องคณะผูว้จิยั 

- ศกึษาขอ้มลูทางกายภาพ 
  ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิทชุมชน 

- เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นบรบิทของ 
  ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัปญัหาการ 
  จดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ที ่

- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกบัชาวบ้าน 
  ในชุมชน รวมทัง้การศึกษาจาก 
  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  
 ระยะท่ี 2 การด าเนินการวิจยั โดยกิจกรรมการก าหนดแนวทางและสรปุรปูแบบ
การจดัการมลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 

กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
- การสรรหาแนวร่วมในการ 
  จดัการปญัหามลพษิทางน ้า 

- เพื่อสรรหาแนวร่วม/แกนน าใน 
  การจัดการแก้ ไ ขป ัญหาการ 
  จดัการมลพษิทางน ้า 

- การสนทนากลุ่ม 
- การคัดเลือกโดยประชาชน 
  ทีเ่ขา้รว่มการประชุม 

- กิจกรรมการเลือกรูปแบบ/ 
  ทาง เลือ ก  ในการแก้ ไ ข 
  ปญัหาการจัดการมลพิษ 
  ทางน ้า 

- เพื่อร่วมคดัเลอืกแนวทางในการ 
  จดัการมลพษิทางน ้าที่เหมาะสม 
  กบัพืน้ที ่

- การสนทนากลุ่ม/แลกเปลีย่น 
  ความคดิเหน็ 

- กิจกรรมการด า เนินการ 
  แก้ ไ ขป ัญหาการจัดการ 
  มลพษิทางน ้าในชุมชนตาม 
  กิจกรรมที่ได้ก าหนดและ 
  วางแผนไวร้ว่มกนั 

- เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหาและ 
  ประเมินผลของกิจกรรมการ 
  จัดการปญัหามลพิษทางน ้ าใน 
  พืน้ที ่

- การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ 
  คดัเลอืกไว ้
- การด าเนินกจิกรรม 

- กิ จ ก ร ร ม ถ่ า ย ทอด อ ง ค์ 
  ความรูใ้นการจดัการมลพษิ 
  ทางน ้าสู่ชุมชน 

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการ 
  จดัการมลพษิทางน ้า 

- การสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยน 
  ความคดิเหน็ 
- จดัเวทชีาวบ้านเพื่อถ่ายทอด 
  องคค์วามรู ้
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ระยะท่ี 3 สรปุผล/วิเคราะหผ์ล เพ่ือจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 
กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 

- จดัเวทสีรุปผลการด าเนินการ 
  วจิยั 

- เพื่อสรปุผลและวเิคราะหก์ารวจิยั 
  ตลอดโครงการ 

- จัดเวทีชุมชน ประชุมแบบ 
  มสี่วนรว่มของชุมชน 

- สรุปผล/วิเคราะห์ผลจาก 
  การด าเนินการวจิยั 

- เพื่อสรุปรายงานการวจิยั เตรยีม 
  ความพร้อมส าหรับการจัดท า 
  รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

- การสรุปผลการวิเคราะห์/ 
  การสงัเคราะห ์

 
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นี้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลผ่านวิธกีารสมัภาษณ์ 
การสงัเกต การสนทนากลุ่ม การจดัเวทชีาวบา้น เป็นวธิกีารหลกั โดยการพจิารณาปรากฏการณ์
ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม และความจรงิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง เพื่อหาความสมัพนัธข์อง
ปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้ม และขอ้มลูบางส่วนไดจ้ากวธิกีารสนทนากลุ่มดว้ย เช่น การเขา้
ร่วมกจิกรรม และความพงึพอใจของกจิกรรมการจดัการมลภาวะอากาศในชุมชน โดยผูว้จิยัได้
ก าหนดแนวทางในการรวบรวมขอ้มลู คอื 
 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารทีเ่ป็นต ารา เอกสารทางวชิาการ รายงาน
การวจิยั เพื่อรวบรวมแนวคดิ ทฤษฏขีองนักวชิาการให้เป็นระบบก่อนที่จะเขา้ไปเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในหมูบ่า้น และเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูและก าหนดแนวทางในการท า
เครื่องมอืเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เมื่อท าการศกึษาเอกสารจนสามารถรวบรวมแนวคดิเกี่ยวกบั
การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการมลพษิในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง  
 2. ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกพื้นที่
ศกึษาเป็นชุมชนที่อาศยัและใช้ประโยชน์จากลุ่มน ้าแม่สะเรยีง เป็นพื้นที่ศกึษา เพราะสามารถ
เหน็ปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมของการจดัการมลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง โดยที่มี
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพื่อใช้ในการจดัการปญัหามลพิษ 
ทางน ้า 
 3. การสมัภาษณ์ ได้ก าหนดวธิกีารสมัภาษณ์โดยผู้วจิยัก าหนดประเดน็ที่จะรวบรวม
ข้อมูลในสภาพทัว่ไปของหมู่บ้าน อันได้แก่ สภาพปญัหามลพิษที่เกิดขึ้นกับน ้ าแม่สะเรียง 
โดยท าการสมัภาษณ์จากผูน้ าชุมชน ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง รวมทัง้เจา้หน้าที่
ของรฐัทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่ในส่วนของประเดน็ของการด าเนินกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิมลพษิทางน ้า 
คณะผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์ในการรวบรวมขอ้มลู 
 4. วิธีการสงัเกต ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม
และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ได้แก่ 
กิจกรรมการท าฝายชะลอน ้า กิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมการท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า 
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ซึ่งจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้วิจยัเข้าใจลกัษณะและขัน้ตอนในการท า
กจิกรรมมากขึน้ 
 5. วิธีการสนทนากลุ่ม คณะผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารสนทนากลุ่ม และการจดัเวทชีาวบ้าน 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการกระตุ้นใหปัระชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความ
คดิเหน็ ของตนเองออกมา ซึ่งจากการจดัเวทชีาวบ้านและสนทนากลุ่มท าใหท้ราบแหล่งก าเนิด
มลพษิทางน ้า และแนวทางในการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมกบัชาวบา้นและชุมชน 
 
กลุ่มผูร่้วมกระบวนการวิจยั (ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง) 
 กลุ่มประชาชนและกลุ่มตวัอย่างที่ท าการศกึษา ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าที่เป็นทางการ 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรกิารส่วนทอ้งถิน่ ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น และ
กรรมการฝา่ยต่างๆ รวมถงึขา้ราชการทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นหมู่บา้น ไดแ้ก่ คร ูเจา้หน้าทีส่าธารณสุข 
และประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณน ้าแม่สะเรยีง ส าหรบัเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกพื้นทีน่ี้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ีได้รบัผลกระทบโดยตรงจากปญัหาน ้ า 
แม่สะเรยีงมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง นี้อยู่ในเขตครอบคลุมของน ้าแม่สะเรยีง  
ซึ่งประชากรมกีารประกอบอาชีพหลากหลาย ทัง้รบัราชการ การพาณิชย์ เกษตรกร รบัจ้าง
ทัว่ไป และอื่นๆ อกีมากมาย 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและกจิกรรมการวจิยั ด าเนินการโดยน าแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ประชาชนตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง และด าเนินการเก็บข้อมูล  
ตามแผนทีว่างไวใ้นแผนการด าเนินการวจิยั 
 
กิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
โดยประกอบด้วย การศกึษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไป การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิ
ทางน ้ า โดยแบ่งออกเป็น การศึกษาลักษณะการใช้น ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การศึกษา
เกี่ยวกบัแหล่งก าเนิดน ้าเสยีในชุมชน การศกึษาการใช้ประโยชน์จากน ้าแม่สะเรยีง การศกึษา
เกี่ยวกบัปญัหาและการจดัการมลพษิทางน ้าแม่สะเรยีง นอกจากน้ียงัมปีระเดน็การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปญัหาการจดัการมลพษิทางน ้าแม่สะเรยีง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาบริบทชุมชนทัว่ไป 
  การศึกษาบริบทชุมชนโดยทัว่ไปในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง คณะผู้วิจ ัยได้
ท าการศกึษาโดยวธิกีารเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูผ่านเวทชีุมชนทีม่กีารพูดคุยกนั
ระหว่างคณะผู้วจิยักบัชาวบ้านในพื้นที่ต าบลแม่สะเรยีง และลงพื้นที่เก็บขอ้มูลโดยการพูดคุย
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แบบตวัต่อตวักบัชาวบ้านและผู้น าชุมชนในพื้นที่ รวมทัง้การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่ะเรยีง 
 2. การศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการมลพิษทางน ้า 
  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจดัการมลพิษทางน ้า ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง 
คณะผู้วจิยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามทีท่างคณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่คณะผูว้จิยัได้
ลงพืน้ทีใ่นการส ารวจขอ้มลูผ่านแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซึง่การศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัการจดัการ
มลพษิทางน ้า สามารถแบ่งการศกึษาไดเ้ป็นประเดน็ยอ่ยๆ ดงัต่อไปนี้ 
  การศึกษาเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดน ้าเสียในลุ่มน ้าแม่สะเรียง คณะผู้วจิยัได้
ท าการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการส ารวจแหล่งก าเนิดน ้ าเสียในพื้นที่ลุ่มน ้ า 
แม่สะเรยีง ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาจะได้
น าเสนอไวใ้นบทที ่4 
  การศึกษาเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากน ้าแม่สะเรียง คณะผูว้จิยัไดท้ าการ
เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลผ่านเวทชีาวบ้าน การพบปะพุดคุยกบัผู้น าชุมชน 
ซึง่เป็นการส ารวจรปูแบบการใชป้ระโยชน์จากน ้าแมส่ะเรยีงตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั รายละเอยีด
ของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 
  การศึกษาปัญหา และการจดัการมลพิษทางน ้า เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการ
จดัการปญัหามลพษิทางน ้า น ้าแม่สะเรยีง ที่ไดด้ าเนินการในปจัจุบนัจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ซึ่งเน้ือหาจะเกี่ยวกบัปญัหาของน ้าแม่สะเรยีงในปจัจุบนั การรบัรูป้ญัหาเกี่ยวกบัน ้าแม่สะเรยีง
จากสื่อต่างๆ รวมถงึรปูแบบ หน่วยงานทีช่าวบา้นในพืน้ทีต่้องการใหเ้ขา้มาจดัการปญัหามลพษิ
ทางน ้าแมส่ะเรยีง 
 3. การแสวงหาทางเลือก/รปูแบบการแก้ปัญหามลพิษทางน ้า 
   ในการแกป้ญัหามลพษิทางน ้าในลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
ได้รูปแบบการแก้ปญัหาที่เกิดจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในต าบลแม่สะเรยีงได้ โดยอาศยัการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากจดัเวที 
การส ารวจพืน้ที ่และจากการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมเวท ีซึง่มปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะน ามา
พจิารณาไดแ้ก่ 
   1) สามารถแกป้ญัหามลพษิทางน ้าของชุมชนได ้
   2) ความพรอ้มดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เครือ่งมอื สถานทีแ่ละบุคลากร 
   3) ประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้วามร่วมมอื และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้
รว่มกจิกรรม 
   4) มคีวามเหมาะสมกบัวถิชีวีติ การประกอบอาชพี วฒันธรรมและประเพณี
ของทอ้งถิน่ 
   5) ผลประโยชน์ทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ประชาชน 
   6) สามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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 4. การด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือก 
  การวางแผนการด าเนินกจิกรรมตามแนวทางที่เลอืกไว้ร่วมกนั โดยใช้ศาลา
เอนกประสงค ์ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สะเรยีงเป็นสถานทีจ่ดัเวท ีมผีู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ทัง้สิ้น 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน บ้านละ 3 คน ผู้น าจากทางองค์การบรหิารส่วน
ต าบลแมส่ะเรยีง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนัเกี่ยวกบัรปูแบบทีจ่ะน ามามา
ใช้ในการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนินกจิกรรมด้านต่างๆ 
ร่วมกนั ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมกจิกรรม การจดัหาออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมทัง้ก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสุดท้ายวางแผนการติดตามประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมที่เลอืกมาใช้ในการจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในลุ่มน ้าแม่สะเรยีง 
ประกอบดว้ยกจิกรรมดงัต่อไปนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาข้อมลูบริบทชุมชนลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อศึกษาบรบิทพื้นที่ชุมชนลุ่มน ้าแม่สะเรยีง และศักยภาพ
ชุมชนในการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   วิธีการด าเนินกิจกรรม 
    วธิกีารด าเนินกจิกรรม ประกอบดว้ยการศกึษาทางดา้นเอกสาร
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแก้ปญัหา ไดแ้ก่ เอกสารแผนพฒันาต าบลสามปี องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
แม่สะเรยีง การพบปะพูดคุยกบัชาวบ้านในพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง เพื่อใหท้ราบบรบิทของชุมชน 
สภาพปญัหา และผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการเกดิมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี้  ประกอบด้วย คณะผู้วิจ ัย ผู้น า
ชุมชน ชาวบา้นในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    ชุมชนพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แมฮ่่องสอน โดยด าเนินการในช่วง เดอืนกนัยายน 2552 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    ผลที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ 
ทีถู่กต้องเกี่ยวกบับรบิทในพืน้ที่ และศกัยภาพของชุมชนในการจดัการมลพษิทางน ้า  ดงัภาพ 
ที ่3.1 
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  กิจกรรมท่ี 2 การพบปะผูน้ าชุมชน 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน รวมถึงทราบข้อมูล
พืน้ฐานของชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจดัท ากจิกรรมต่อไป 
   วิธีการด าเนินกิจกรรม 
    ด าเนินกจิกรรมการพบปะผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยการสนทนากบัผู้น าชุมชนในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัมลพษิทางน ้าที่เกดิขึน้ใน
ลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้วิจยัและผู้น าชุมชน 
ในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    กิจกรรมนี้ได้จดัขึ้นที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบรหิารส่วน
ต าบลแมส่ะเรยีง โดยด าเนินการในช่วงเดอืนตุลาคม 2552 
 

  

ภาพท่ี 3.2 การพบปะผูน้ าชุมชน 

  

ภาพท่ี 3.1 การศกึษาบรบิทชุมชนและส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน 
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   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกิจกรรมดงักล่าวท าให้ผู้วจิยั และผู้น าชุมชนเกิด
การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และผูว้จิยัไดร้บัทราบปญัหาในพืน้ทีอ่ย่างแทจ้รงิ 
 
  กิจกรรมท่ี 3 การประชุมทีมนักวิจยั 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป และสรุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการ
จดัเวทพีบปะกบัผูน้ าชุมชนแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
   วิธีการด าเนินกิจกรรม 
    วธิีการด าเนินกิจกรรมนี้ คณะผู้วิจยัได้สนทนากนั พร้อมทัง้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อหาแนวทางในการจดัเวทชีาวบา้นในครัง้ต่อไป และหาประเดน็ทีจ่ะ
ใชใ้นการจดัเวทชีาวบา้นครัง้ต่อไป ดงัภาพที ่3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    คณะผูว้จิยั จ านวน 6 คน 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริการส่วนต าบลแม่สะเรียง 
อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ในช่วงเดอืนตุลาคม 2552 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    คณะผู้วิจยัได้แนวทางในการด าเนินกิจกรรมครัง้ต่อไป และ
มองเหน็ปญัหาการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีงไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 
  กิจกรรมท่ี 4 การจดัเวทีชาวบ้าน 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อหาสาเหตุ และปญัหามลพิษทางน ้ าที่เกิดขึ้นกับน ้ าแม่ 
สะเรยีง รว่มกบัชาวบา้นในพืน้ที ่

  

ภาพท่ี 3.3 การประชุมนกัวจิยั 
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   วิธีการด าเนินกิจกรรม 
    กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการจัดเวทีชาวบ้าน 
คณะผู้วจิยัได้ท าการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กบัชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้รูปแบบ
กจิกรรมแบบ Time Line การระดมสมอง และการตัง้ค าถามสาเหตุการเกดิมลพษิทางน ้าใน
พืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่3.4        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจดัเวทชีาวบ้านในครัง้นี้ ประกอบด้วย 
คณะผูว้จิยั ชาวบา้น และผูน้ าชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    กจิกรรมการจดัเวทชีาวบา้นไดด้ าเนินการทีศ่าลาเอนกประสงค์
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่ะเรยีง โดยด าเนินการในช่วงเดอืน พฤศจกิายน 2552 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    จากการด าเนินกจิกรรมการจดัเวทชีาวบ้าน ท าให้ได้แนวทาง
ในการแก้ไขปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง รวมทัง้ได้กจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบั
การจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
 
  กิจกรรมท่ี 5 การท าแผนท่ีชุมชนและลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อร่วมกบัชาวบา้นในการจดัท าแผนทีชุ่มชนและแผนทีลุ่่มน ้า
แมส่ะเรยีง ส าหรบัการก าหนดจดุในการแกป้ญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   วิธีการด าเนินกิจกรรม 
    คณะผูว้จิยั ชาวบา้น ผูน้ าชุมชน ประชุมและร่วมกนัวาดแผนที่
ชุมชน แผนทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง จดุทีเ่สีย่งต่อการเกดิมลพษิทางน ้าในลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    คณะผูว้จิยั ผูน้ าชุมชนและชาวบา้นในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 

  

ภาพท่ี 3.4 การจดัเวทชีาวบา้นและกจิกรรม Time Line 
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   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    กจิกรรมการจดัท าแผนทีชุ่มชนไดจ้ดัขึน้ที่ ศาลาเอนกประสงค์
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่ะเรยีง โดยด าเนินการในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2552 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกิจกรรมการจดัท าแผนที่ชุมชนและแผนที่ลุ่มน ้ า 
แมส่ะเรยีง ท าใหค้ณะผูว้จิยัและประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมองเหน็จุดทีจ่ะด าเนินกจิกรรมการ
แก้ปญัหามลพษิทีเ่กดิขึน้กบัน ้าแม่สะเรยีง และสามารถสรุปจุดที่เกดิปญัหาไดต้รงจุด ดงัภาพ 
ที ่3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมท่ี 6 ค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรียง 
   วตัถปุระสงค ์
   เพื่อเป็นการสรา้งเครอืข่ายเยาวชนในการจดัการมลพษิทางน ้า 
และสร้างจติส านึกและความรบัผดิชอบในการรกัษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง 
ใหก้บัเยาวชนในพืน้ที ่
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกิจกรรมนี้  คณะผู้วิจ ัยได้เริ่มจากการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกจิกรรมในค่ายประกอบดว้ยการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อ
ระดมความคดิเกี่ยวกบัแนวทางในการลดมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง นอกจากนี้ยงัมี
การเดนิส ารวจเสน้ทางปา่ธรรมชาต ิเสน้ทางตน้น ้า ดงัภาพที ่3.6 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.5 การท าแผนทีชุ่มชนและแผนทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 

ภาพท่ี 3.6 การด าเนินกจิกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้าแมส่ะเรยีง 
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   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้ร่วมกิจกรรมในครัง้นี้ประกอบด้วย คณะผู้วิจยั นักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่จ านวน 15 คน และเยาวชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สะเรยีง จ านวน 30 
คน 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    กจิกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรยีง ไดด้ าเนินการในระหว่าง
วนัที ่5 - 6 ธนัวาคม 2552 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    ได้แนวทางในการลดมลพิษทางน ้าในน ้าแม่สะเรยีง และได้
เครอืขา่ยเยาวชนในพืน้ทีใ่นการช่วยกนัรกัษาน ้าแมส่ะเรยีง  
 
  กิจกรรมท่ี 7 ค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนและผูป้กครองไดร้่วมกนัรกัษาแหล่งน ้า 
ปา่ไม ้และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวัโดยผ่านกจิกรรมการเขา้ค่าย 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั ด าเนิน
กจิกรรมโดยการให้ผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมค่าย มกีารเดนิป่า และการบรรยาย
เรื่องสมุนไพรป่าจากผู้รู้ในท้องถิ่น และให้เยาวชน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัแนวทางในการลดมลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้กบัน ้าแมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่3.7  
           
           
           
           
           
   
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผูร้่วมกจิกรรมในครัง้นี้ไดแ้ก่ คณะผูว้จิยั นักศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม่ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต าบลแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 
คน 
 

ภาพท่ี 3.7 ค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั 
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   สถานท่ีและเวลา 
    กจิกรรมนี้ไดด้ าเนินการในช่วง 26 -27 กุมภาพนัธ ์2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกิจกรรมนี้ได้แนวร่วมในการรกัษาน ้ าแม่สะเรยีง 
อกีทัง้ยงัไดส้รา้งความสมัพนัธอ์นัดต่ีอสมาชกิในครอบครวั 
 
  กิจกรรมท่ี 8 โครงการฝึกอบรมเยาวชน “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจ
น ้าแม่สะเรียง” 
   วตัถปุระสงค ์
    กจิกรรมนี้จดัท าขึ้นเพื่อพฒันาศกัยภาพนักเรยีน/ เยาวชนให้
สามารถเป็นผู้น าด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และด าเนิน
กจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อแก้ไขปญัหาโลกรอ้นร่วมกนัใน
รปูแบบเครอืขา่ยสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีชุ่มชน 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    กิจกรรมครัง้นี้ด าเนินการโดยการแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น
กลุ่มๆ โดยกจิกรรมภายในค่ายไดเ้ริม่จากกจิกรรมการละลายพฤตกิรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
ภายในค่าย แล้วมกีารแบ่งฐานกิจกรรมเป็นฐานๆ และมกีารบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการล าน ้าแมส่ะเรยีง และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง โดยใชก้าร
มสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ โดยวทิยากรในชุมชน และมกีารระดมความคดิของเยาวชนที่เขา้
รว่มกจิกรรม ในประเดน็การจดัการปญัหามลพษิในน ้าแสะเรยีงดว้ย ดงัภาพที ่3.8 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้ร่วมกิจกรรมในครัง้นี้ประกอบด้วย คณะผู้วิจยั นักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยีงใหม ่ชมรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เยาวชนในพืน้ที่
ต าบลแมส่ะเรยีง 

  

ภาพท่ี 3.8 โครงการฝึกอบรมเยาวชน “ค่ายเยาวชนยคุใหม ่ใส่ใจน ้าแมส่ะเรยีง” 
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   สถานท่ีและเวลา 
    กิจกรรมนี้จดัขึ้นที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 3 
แมส่ะเรยีง โดยจดัในระหว่างวนัที ่20-22 มกราคม 2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกจิกรรมนี้ ท าให้เยาวชนไดแ้สดงแนวคดิในการลด
มลพษิทีเ่กดิขึน้กบัน ้าสะเรยีง รวมทัง้ไดแ้ผนการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่ทีจ่ะด าเนินการ
ในกจิกรรมต่อไปดว้ย 
 
  กิจกรรมท่ี 9 การท าฝายชะลอน ้า 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อเพิ่มปรมิาณน ้าและเก็บกักน ้ าส าหรบัการใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ในช่วงฤดแูลง้และลดอตัราการเกดิน ้าปา่ไหลหลากในช่วงฤดฝูน 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมที่ใช้ คอื การร่วมมอืกันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ใน
การสรา้งฝายชะลอน ้า 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผูร้ว่มกจิกรรมการสรา้งฝายชะลอน ้า ประกอบไปดว้ยคณะผูว้จิยั
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง จ านวน 30 คน นักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
จ านวน 15 คน 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    ท าการสรา้งฝายชะลอน ้าในพืน้ทีป่่าต้นน ้า และล าหว้ยสาขาน ้า
แมส่ะเรยีง โดยด าเนินการในช่วงเดอืนมกราคม 2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน ้า ท าให้เกิดความสามคัคี และ
แกไ้ขปญัหามลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้กบัน ้าแมส่ะเรยีงได ้ดงัภาพที ่3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.9 รว่มกนัสรา้งฝายชะลอน ้า 
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  กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมนักสืบสายน ้า 
   วตัถปุระสงค ์
    กิจกรรมนักสืบสายน ้ าจัดขึ้นเพื่อท าการส ารวจสารมลพิษ 
ทีป่นเป้ือนอยู่ในน ้าแม่สะเรยีง และถ่ายทอดความรูใ้นการตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่ายใหก้บั
เยาวชนในพืน้ที ่
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมนักสบืสายน ้าเริม่จากการแบ่งกลุ่มเยาวชนที่เขา้ร่วม
ออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้ท าการเก็บแมลงที่อยู่ในน ้าเพื่อใช้เป็นดชันีชี้วดั แล้วก็มกีารตรวจวดั
คุณภาพน ้าอย่างง่าย การวดัอตัราการไหลของน ้า เพื่อประเมนิคุณภาพน ้าในล าน ้าแม่สะเรยีง 
ดงัภาพที ่3.10 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้ร่วมกิจกรรมในครัง้นี้ประกอบด้วย คณะผู้วิจยั นักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่เยาวชนในพืน้ทีต่ าบลแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและเวลา 
    กิจกรรมนี้ด าเนินการบริเวณน ้ าแม่สะเรียง ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ ์2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกจิกรรมนกัสบืสายน ้า ท าใหท้ราบปญัหามลพษิทาง
น ้าทีเ่กดิขึน้กบัน ้าแมส่ะเรยีง เพื่อทีจ่ะหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสม 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.10 การตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่าย 
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  กิจกรรมท่ี 11 การปลกูหญ้าแฝกเพ่ือลดการพงัทลายของดิน 
   วตัถปุระสงค ์
   เพื่อลดการชะลา้งและการพงัทลายของหน้าดนิในพืน้ทีร่อบแมน่ ้า
แมส่ะเรยีง 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
   กิจกรรมนี้ เริ่มจากการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จ้างกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
แลว้รว่มกนัท าการปลกูหญา้แฝกรอบบรเิวณพืน้ทีน่ ้าแมส่ะเรยีง เป็นระยะทางกว่า 1,000 เมตร 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
  กิจกรรมนี้ได้รบัความร่วมมอืจาก องค์การบรหิารส่วนต าบล 
แมส่ะเรยีง คณะผูว้จิยั ประชาชนและเยาวชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและเวลา 
    กจิกรรมนี้จดัขึ้นที่บรเิวณแม่น ้าแม่สะเรยีง อ าเภอแม่สะเรยีง 
โดยด าเนินการในช่วงเดอืนมกราคม 2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมการปลกูหญา้แฟก ช่วยสรา้งแนวทางในการลดปญัหา
มลพษิทางน ้าที่เกดิขึน้กบัน ้าแม่สะเรยีง ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ประชาชนและหน่วยงานส่วนท้องถิน่
สามารถด าเนินการไดเ้อง 
 
  กิจกรรมท่ี 12 การปลกูป่ารกัษาต้นน ้าล าธาร 
   วตัถปุระสงค ์
    กจิกรรมนี้จดัขึน้เพื่อส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมของบ้าน/
ชุมชน วดั และโรงเรยีน ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนในต าบลแม่สะเรยีง และพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็น
ศูนย์การเรยีนรู้ต้นแบบด้านการอนุรกัษ์ป่าไม้ต าบลแม่สะเรยีง รวมถึงเสรมิสร้างและพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมในกลุ่มเยาวชน ใหด้ ารงชวีติโดยใชคุ้ณธรรมและจรยิธรรมเป็นฐาน มจีติส านึก
สาธารณะ และจติอาสาเพื่อสงัคม 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกจิกรรมการปลุกป่าเพื่อรกัษาต้นน ้าล าธารนัน้ เริม่
จากการประชุมคณะผู้วจิยักบัผู้น าชุมชน เพื่อนัดหมาย จากนัน้ได้ร่วมกนัส ารวจพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม หลงัจากนัน้กร็ว่มกนัปลกูปา่ในพืน้ทีท่ีก่ าหนดไว ้
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้ร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ประกอบไปด้วย เยาวชนในพื้นที่ ผู้น า
ชุมชน คณะผูว้จิยั นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ จ านวน 15 คน เจา้หน้าทีห่น่วยงาน
ปา่ไมแ้มส่ะเรยีง 
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   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    กจิกรรมนี้ด าเนินการในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกจิกรรมครัง้นี้ ท าให้เกดิความสามคัค ีร่วมมอืร่วม
ใจในการแกไ้ขปญัหาปา่ไมเ้สื่อมโทรม ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิน ้าป่าไหลหลาก การชะลา้ง
หน้าดนิลงสู่น ้าแมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สะเรียง 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อเพิม่พืน้ทีป่่าชุมชน และร่วมท ากจิกรรมกบัหน่วยงานส่วน
ทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งเครอืขา่ยในการด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ต่อไป 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกิจกรรมเริม่จากการประสานงานขอความร่วมมอื
จากเจา้หน้าทีแ่ละผูน้ าชุมชนในทอ้งที ่
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผูน้ าชุมชน เยาวชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและช่วงเวลา 
    กจิกรรมนี้ด าเนินการในช่วงเดอืนมนีาคม 2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การด าเนินกจิกรรมการปลูกป่าร่วมกบัหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ท าให้ได้แนวทางในการลดปญัหามลพษิที่เกดิขึน้กบัน ้าแม่สะเรยีงอกีแนวทางหนึ่ง ดงัภาพที่
3.12 
 

  

ภาพท่ี 3.11 การปลกูปา่รกัษาตน้น ้าล าธาร 
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  กิจกรรมท่ี 14 การท าแนวป้องกนัไฟป่า 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า รวมทัง้สร้างจติส านึกในการดูแล
รกัษาพืน้ทีป่า่ไม ้ซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าล าธารใหก้บัประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมนี้เริม่จากการประสานงานกบัผูน้ าชุมชนและหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง รว่มกนัวางแผนการท าแนวกนัไฟในพื้นทีป่่าชุมชนลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่3.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    กิจกรรมน้ีได้ร ับความร่วมมือจากหน่วยงานป้องกันไฟป่า 
แมส่ะเรยีง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่ะเรยีง คณะผูว้จิยั ประชาชนและเยาวชนในพืน้ทีลุ่่มน ้า
แมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและเวลา 
    กจิกรรมน้ีจดัขึน้ที่ป่าชุมชน อ าเภอแม่สะเรยีง โดยด าเนินการ
ในช่วงเดอืนมนีาคม 2553 
 

 

ภาพท่ี 3.12 ปลกูป่ารว่มกบัหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ 

 

ภาพท่ี 3.13 การท าแนวป้องกนัไฟป่า 
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   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    การท าแนวป้องกนัไฟป่า ช่วยให้ลดการเผาป่าในพื้นที่ต้นน ้า
และยงัไดแ้นวทางในการจดัการปญัหามลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้อกีแนวทางหน่ึงดว้ย 
 
  กิจกรรมท่ี 15 กิจกรรมการวาดภาพน ้าแม่สะเรียงในฝนั 
   วตัถปุระสงค ์
    เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคดิเหน็ ในการจดัการมลพษิทาง
น ้าออกมาในรปูแบบของการประกวดวาดภาพ 
   วิธีด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมนี้เริม่จากการประชาสมัพนัธใ์หเ้ยาวชนในพืน้ทีไ่ดเ้หน็
ถงึความส าคญัของการดูแลรกัษาคุณภาพน ้าแม่สะเรยีง โดยใหเ้ยาวชนแสดงความคดิเหน็ผ่าน
การประกวดวาดภาพ ดงัภาพที ่3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
    ผู้ร่วมกิจกรรมการวาดภาพน ้าแม่สะเรยีงในฝนั ประกอบไป
ดว้ยคณะผูว้จิยั เยาวชนในพืน้ทีอ่ าเภอแมส่ะเรยีง 
   สถานท่ีและเวลา 
    กจิกรรมนี้ไดจ้ดัขึน้ในช่วงเดอืนมนีาคม 2553 
   ผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
    กจิกรรมนี้ท าใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความคดิ ความต้องการใหน้ ้า
แม่สะเรยีงมคีุณภาพทีด่ ีซึง่สามารถน าแนวคดิของเยาวชนมาปรบัใชใ้นการจดักจิกรรมเพื่อการ
จดักามลพษิทางน ้าในน ้าแมส่ะเรยีง 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.14 กจิกรรมการวาดภาพน ้าแมส่ะเรยีงในฝนั 
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วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษามลพิษทางน ้ า ในเขตพื้นที่ลุ่มน ้ า 
แม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และหาแนวทางการจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนน าร่องใน
พื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงที่เหมาะสมกบัพื้นที่ชุมชนรวมทัง้สามารถด าเนินการได้เอง  ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดพ้รอ้มทัง้น าทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้งมาอธบิาย เพื่อหา
ข้อสรุปที่ท าให้เห็นปรากฏการณ์ของประชาชนในการจดัการมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ า  
แม่สะเรยีง โดยผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ท าการศึกษาในชุมชน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงและพิจารณาถึงความสมัพนัธ์กัน 
เพื่อใหส้ามารถน าไปสู่ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใต้บรบิทของชุมชน อกีทัง้ยงัท าความ
เขา้ใจกบัความหลากหลายและความแตกต่างของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมา การวเิคราะหใ์นแต่ละ
ครัง้จะเป็นการเปรยีบเทยีบข้อมูลเพื่อแสวงหาข้อสรุป ทัง้ในส่วนของข้อมูลที่เหมอืนกนัและ
แตกต่างกัน โดยข้อสรุปที่ได้ในระยะแรกจะเป็นตัวก าหนดแนวทางและประเภทของข้อมูล  
ที่จะต้องไปท าการรวบรวมเพิม่เติม ทัง้นี้ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลไปตรวจสอบกบัผู้ให้ข้อมูลคนอื่นๆ 
จนกระทัง่ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน และมีความเชื่อมัน่ได้ว่า ข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมในระยะหลัง 
เป็นปรากฏการณ์ที่แท้จรงิและในกรณีที่ได้ขอ้มูลที่แตกต่างกนัผู้วจิยัน าขอ้มูลนัน้ไปตรวจสอบ 
กบัผู้ให้ขอ้มูลเดมิอีกครัง้ และตรวจสอบกบับุคคลอื่นที่มไิด้มสี่วนเสยีกบัการด าเนินกจิกรรมนัน้ 
ลกัษณะการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูจงึจะกระท าสลบัและต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่เสรจ็สิ้น 
การศกึษา และรายงานผลการวจิยัโดยใชใ้ชร้ปูแบบการบรรยายเชงิวเิคราะห ์โดยเป้าหมายของ
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจ ัยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจ ัยเพื่อให้เห็นประเด็น การ
เปลีย่นแปลงเชงิพฒันาของประชาชนทีผ่่านกระบวนการบูรณาการการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการแกป้ญัหามลภาวะทางอากาศ โดยอาศยัการประเมนิจากการวเิคราะหจ์ากแบบสมัภาษณ์
และประเด็น ปญัหาและความต้องการของชุมชน วิเคราะห์จากแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ 
กจิกรรม Time line แบบวเิคราะห ์สงัเคราะหภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่และน าไปสู่การจดัการมลพษิ
ทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง 
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