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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการวจิยั สามารถตอบวตัถุประสงคข์องโครงการและยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิจงึได้มกีารจดัรปูแบบของกจิกรรมโดยเริม่ต้นจากการให้
ชุมชนได้รบัทราบถึงปญัหามลพษิในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง เพื่อปรบัเปลี่ยนทศันคติ และเพื่อให้
ประชาชนในพืน้ทีไ่ดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ที่
ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง ซึ่งในบทที่ 4 นี้จะกล่าวถงึผลการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการวจิยั 
ตามประเด็นต่างๆ ซึ่งได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  ศึกษามลพิษทางน ้ า 
ในเขตพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, แนวทางและรปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้า
ในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ผลการศึกษามลพิษทางน ้าในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
 การศกึษามลพษิทางน ้าในเขตพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงนัน้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศกึษา
โดยตดิต่อและประสานงาน สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน ท าการการส ารวจพืน้ทีเ่บือ้งต้น รวมทัง้
ท าการศึกษาสภาพชุมชน การรวบรวมข้อมูลสภาพปญัหามลพิษทางน ้าในปจัจุบนัของพื้นที ่
ในส่วนของขอ้มลูปฐมภมู ินัน้คณะผูว้จิยั ไดข้อ้มลูจากการพบปะพูดคุยกับประชาชน และผูน้ าใน
พืน้ที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง และการใช้แบบสอบถาม นอกจากนัน้ยงัศกึษาขอ้มูลทุตภิูมจิากเอกสาร
แผนพฒันาของเทศบาล และขอ้มูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลการศึกษาจะแยกเป็น 2 
ส่วนประกอบดว้ย บรบิทด้านที่ตัง้ และศกัยภาพของชุมชนในการจดัการมลพษิทางน ้าในพื้นที่
ลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง โดยมรีายละเอยีดของผลการศกึษาดงันี้ 
 1. บริบทด้านท่ีตัง้ ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง เป็นลุ่มน ้ าสาขาของลุ่มน ้ ายวม ลกัษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ไปของพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง จะมคีวามลาดเทจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ทศิตะวนัออก ซึ่งอยู่ตดิกบัลุ่มน ้าปิงลงมาทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ดงัภาพที ่4.1 น ้าแม่สะเรยีง
ในช่วงตน้เกดิจากล าหว้ยเลก็ๆ จ านวน 5 หว้ยทีต่ าบลปา่แป๋ มกีารไหลรวมกนัเป็นทางน ้าทีใ่หญ่
ขึ้น เป็นน ้าแม่สะเรยีงและไหลงลงมาตามเส้นทาง ผ่านชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ในต าบลป่าแป๋ 
ต าบลแม่สะเรยีง น ้าแม่สะเรยีงจงึเป็นล าน ้าหลกัในการด ารงชวีติของประชากรในเขตต าบลแม่ 
สะเรยีง น ้าแมส่ะเรยีงครอบคลุมในอ าเภอแมส่ะเรยีง ทัง้หมด 8 หมู่บา้น นอกจากนี้น ้าสะเรยีงยงั
มลี าห้วยสาขาย่อยๆ อีก ประกอบด้วย ห้วยแม่คะไน ห้วยละเป้กะ ห้วยทรายขาวห้วยหลวง 
หว้ยแมอุ่มลอง หว้ยบง หว้ยขา้วหลาม หว้ยหน้าแนะ หว้ยแม่สะเรยีง หว้ยแม่สะเรยีงน้อย หว้ยง ู
ห้วยฮากไม้ ห้วยอมลาน ห้วยละอุบ ห้วยแม่ละ ห้วยเดื่อ  ห้วยมะเขอืแจ้ ห้วยเสือ ห้วยยาว 
หว้ยแมอุ่มป๊อก หว้ยแมส่วรรค ์ดงัภาพที ่4.2 
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อ าเภอแมส่ะเรยีง 

 แม่น้ าแม่สะเรียง 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพแสดงพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงล าน ้าสาขา แมน่ ้าแมส่ะเรยีง 
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 2. บริบทด้านท่ีอยู่อาศยั ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงส่วนใหญ่อาศยัอยู่รอบ
บรเิวณแมน่ ้าและตามเชงิเขา โดยลกัษณะของบา้นจะเป็นแบบยกสูงเน่ืองจากว่าเป็นการป้องกนั
น ้าท่วมในช่วงฤดูฝน โดยวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่หาได้จากป่าในพื้นที ่
ดงัภาพที ่4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. บริบทด้านสงัคมและการประกอบอาชีพ จากการศกึษาสภาพดา้นสงัคมและการ
ประกอบอาชพีของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 
และชาวไทยใหญ่ โดยมปีระชากรประมาณ 3,175 ครวัเรอืน ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การปลูกขา้ว ปลูกถัว่ ปลูกกระเทยีม รองลงมาประกอบอาชพีรบัจา้ง ค้าขาย
และเลีย้งสตัวด์ว้ย ดงัภาพที ่4.4 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.3 ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน 

 

ภาพท่ี 4.4 การประกอบอาชพีเกษตรกรรมในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 

 

ก. การท าเกษตรกรรม 

  

ข. การเลีย้งสตัว ์ ค. การคา้ขายรมิน ้า 
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 4. บริบททางด้านทรพัยากรธรรมชาติ ในอดตีป่าไมใ้นพื้นที่ป่าอ าเภอแม่สะเรยีง 
มคีวามอุดมสมบูรณ์สูง มนี ้าไหลตลอดฤดูกาล โดยพชืพรรณในป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่ากลว้ยและ
ป่าไผ่ ดงัภาพที ่4.5 ก และชาวบ้านในพืน้ที่ยงัมกีารเดนิเท้า ท าให้การท าลายพชืพรรณป่าไมม้ี
ค่อนขา้งน้อย ต่อมามกีารเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของประชาชนเพิม่มากขึน้ ท าให้เกดิการเผาป่าเพื่อ
ท าไร่เลื่อนลอย มกีารตดัไมท้ าลายป่าเพื่อน าไปใช้ท าฟืน สรา้งบ้าน ท าให้แม่น ้าล าธารในห้วย
เกดิความเหอืดแหง้ นอกจากนี้ยงัพบว่าในช่วงฤดูฝนจะเกดิน ้าป่าไหลหลาก และในช่วงฤดูแล้ง
จะมกีารเผาปา่ค่อนขา้งมาก ส่งผลใหเ้กดิควนัพษิขึน้ในพืน้ที ่เมื่อเกดิปญัหาเหล่าน้ีขึน้ประชาชน
ในพืน้ทีจ่งึไดค้ดิกจิกรรมทีจ่ะช่วยรกัษาพืน้ทีป่่าไมไ้วโ้ดยการปลูกป่าต้นน ้า การท าแนวกนัไฟป่า 
การบวชป่าการบวชปลาในชุมชน การลดอตัราการเผาไร่โดยการส่งเสรมิใหเ้อาเศษหญ้าที่แผ้ว
ถางไปท าปุ๋ ยแทน ส่วนทรพัยากรสตัว์น ้าในน ้าแม่สะเรยีง มมีากมายหลายชนิด แต่เนื่องจาก
จ านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลใหจ้ านวนสตัวน์ ้าในน ้าแมส่ะเรยีงมจี านวนลดลง นอกจากนี้
ผลจากมลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็น การทิ้งขยะลงในแม่น ้า การเกดิน ้าท่วม การปนเป้ือน
ของสารเคมลีงในแหล่งน ้า ซึ่งปจัจุบนัสตัว์น ้าที่พบได้แก่ ปลาสะแงะ ปลาป๊ก (ปลาตะเพยีน) 
ปลาหลาด ปลาบู่ ปลาไหล ปลาบู่จอนทราย ปลาปุง ปลาจาด ปลาตดิหนิหรอืปลาคา้งคาว ปลา
ก้าง ปลาหางแดง ปลากดหนิ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาแค้ม โดยชาวบ้านได้มกีารเสนอให้มกีาร
อนุรกัษ์พนัธ์ปลาในล าน ้าแม่สะเรยีง โดยเฉพาะปลาบุ่ง (ปลาเขยีน) ซึง่ในอดตีพบมากในล าน ้า
แมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่4.5 ข นอกจากนี้ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่ าคญัอย่างเช่น น ้าพุ
รอ้นด้วย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ควรอนุรกัษ์ไว ้เพื่อแสดงความสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ
ในพืน้ทีป่า่ ดงัภาพที ่4.5 ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. ทรพัยากรป่าไม ้

 

ภาพท่ี 4.5 ทรพัยากรทางธรรมชาตใินพืน้ทีป่า่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่4  
การจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                                                                                                   ผลการด าเนินงาน 

 4-6 

           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ศกัยภาพชุมชนในการจดัการมลพิษทางน ้า 
  การแก้ปญัหาด้านมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียงนั ้น ต้องอาศัย
ศกัยภาพและความร่วมมอืของชุมชนมาร่วมกนัแก้ปญัหา ซึง่ประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง
นัน้มศีกัยภาพเพยีงพอในการจดัการมลพษิทางน ้า ไดแ้ก่ 
  5.1 ศกัยภาพทางด้านสงัคม ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงประชาชนในพื้นที่ได้มี
การจดักิจกรรมต่างเพื่อเป็นการรกัษาแหล่งน ้า เช่น การบวชป่า การบวชปลา การแบ่งเขต
อนุรกัษ์พนัธป์ลา การหา้มจบัปลาในฤดูวางไข่ ดงัภาพที ่4.6 จากกจิกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้หน็
ว่าชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีงสามารถจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2 ศกัยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประชาชนในพื้นที่มศีกัยภาพอย่าง
เพยีงพอ โดยมกีองทุนทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีชุ่มชนก่อตัง้ขึน้และด าเนินการบรหิารเอง เช่น การ
ท าแนวกนัไฟป้องกนัไฟปา่ และการท าปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตร 
  5.3 ศกัยภาพของผูน้ า ผูน้ าชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีงประกอบดว้ย ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต าบล ครูใหญ่โรงเรยีนในพื้นที่ ซึ่งมคีวามรูแ้ละมคีวาม

 
ข. ทรพัยากรสตัวน์ ้า 

 

ค. ทรพัยากรแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

ภาพท่ี 4.5 ทรพัยากรทางธรรมชาตใินพืน้ทีป่า่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง (ต่อ) 

 

ภาพท่ี 4.6 การอนุรกัษ์พนัธุป์ลาและการบวชปา่ 
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เป็นผู้น าต่อสู้ในเรื่องต่างๆ ทมีผีลกระทบต่อชุมชน เช่น การเข้าร่วมเป็นแกนน าในการจดัท า
กจิกรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 
ปัญหาและสาเหตขุองปัญหามลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
 การศกึษาเกีย่วกบัสภาพปญัหาทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง ไดแ้บ่งการศกึษา
สภาพปญัหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปญัหาน ้ าแม่สะเรียงบริเวณต้นน ้ า ปญัหาน ้ าแม ่
สะเรยีงบรเิวณกลางน ้า และปญัหาน ้าแม่สะเรยีงบรเิวณปลายน ้า โดยมรีายละเอยีดของสภาพ
ปญัหาในจดุต่างๆ ดงัน้ี 
  1. สภาพปัญหาน ้าแม่สะเรียงบริเวณพื้นท่ีต้นน ้า ต้นน ้าแม่สะเรยีงอยู่บรเิวณ
ขุนแม่ปุ๋ น จากการลงพื้นที่ศึกษาพบว่า ในอดีตพื้นที่ต้นน ้ ามีความอุดมสมบูรณ์มาก 
ประกอบด้วยพนัธุ์ไมน้านาชนิด ซึ่งปจัจุบนัพื้นทีต่้นน ้าจะมคีวามอุดมสมบูรณ์เฉพาะในช่วงฤดู
ฝนเท่านัน้ โดยจะเหน็ว่าในฤดูแลง้พืน้ทีต่้นน ้าจะเกดิความแหง้แลง้ เนื่องจากมกีารตดัไมท้ าลาย
ป่าและเผาป่าในพื้นที่ต้นน ้า เพื่อใช้ในการท าการเกษตร ส่งผลให้จ านวนต้นไมใ้นพื้นที่ต้นน ้า
ลดลงไปดว้ย นอกจากน้ีในบางส่วนของป่าต้นน ้ายงัเกดิการพงัทลายของดนิดว้ย และฝายกัน้น ้า
ทีส่รา้งไว้ในล าห้วยต้นน ้า ยงัขาดการดูแลรกัษาท าให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากฝายกัน้น ้าได้
ส่งผลใหใ้นช่วงฤดรูอ้นขาดแคลนน ้าและในฤดฝูนเกดิน ้าปา่ไหลหลาก ดงัภาพที ่4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7 สภาพปญัหาบรเิวณตน้น ้าแมส่ะเรยีง 

ข. การตดัไมใ้นพืน้ทีต่น้น ้า 
 

ก. การเผาป่าพืน้ทีต่น้น ้า 
 

  

ง. การขาดแคลนน ้าในช่วงฤดรูอ้น ค. ฝายกัน้น ้าทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 
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 2. สภาพปัญหาน ้าแม่สะเรียงบริเวณพื้นท่ีกลางน ้า น ้าแม่สะเรยีงตรงส่วนนี้ เป็นส่วน
ที่มกีารใช้ประโยชน์จากแม่น ้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการ เกษตร การใช้
ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บรโิภค การใช้ประโยชน์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ การใช้ประโยชน์
เพื่อการพานิชย์ ซึ่งการใช้ประโยชน์ดงักล่าวส่งผลให้เกิดมลพษิต่อน ้าแม่สะเรยีง โดยปญัหา
ปจัจุบนัที่พบเหน็ไม่ว่าจะเป็นปญัหาน ้ามคีวามขุ่นในช่วงฤดูฝน เน่ืองจากการพงัทลายและกดั
เซาะของดนิในพื้นทีต่้นน ้า และบรเิวณรมิแม่น ้า ปญัหาน ้าแห้งในฤดูแล้ง ปญัหาน ้าท่วมในช่วง
ฤดฝูน ปญัหาการทิง้ขยะรอบบรเิวณแมน่ ้า การเลีย้งสตัวบ์รเิวณแม่น ้าท าใหม้กีารถ่ายมลูสตัวล์ง
สแูหล่งน ้า ส่งผลใหใ้นช่วงฤดแูลง้ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าได ้ดงัภาพที ่4.8 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. ปญัหาน ้าขุ่นและน ้าท่วมในฤดฝูน 

  

ข. ปญัหาน ้าแหง้ในช่วงฤดแูลง้ 

  

ค. ปญัหาจากการผกัผ่อนหยอ่นใจและการทิง้ขยะมลูฝอย 

 

ภาพท่ี 4.8 สภาพปญัหาบรเิวณน ้าแมส่ะเรยีงตอนกลาง 
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 3. สภาพปัญหาน ้าแม่สะเรียงตอนปลาย น ้าแม่สะเรยีงตอนปลายเริม่จากบรเิวณบา้น
หน้าถ ้าลงมา ซึ่งจะสบกบัแม่น ้ายม โดยในบริเวณนี้มสีถานที่ส าคญัหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพระ
ธาตุศรจีอมทอง ซึ่งหมู่บ้านในส่วนของน ้าแม่สะเรยีงตอนปลายประกอบด้วย บ้านป่ากล้วย 
บ้านนาคาว บ้านทุ่งพร้าว บ้านดงสงดั บ้านไร่ บ้านหนองผักหนาม และบ้านหน้าถ ้า โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากน ้ าแม่สะเรียงในการท าการเกษตรกรรม การอุปโภค 
การเลีย้งสตัว์ การหาสตัว์น ้า และการพกัผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในบรเิวณน ้าแม่สะเรยีงตอนปลายนี้ 
ไดม้กีารสรา้งฝายชลประทานขึน้ เพื่อท าการเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ โดยน ้าแม่สะเรยีงในส่วน
นี้จะได้รบัผลกระทบจากมลพิษทางน ้ามากที่สุด เนื่องจากว่าอยู่ทางตอนปลายของน ้า โดย
ปญัหาทีพ่บส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ปญัหาความแหง้ของน ้าในช่วงฤดูแลง้ ปญัหาการขุดทรายในแม่น ้า 
ท าให้แม่น ้าตื้นเขนิ ปญัหาการพงัทลายของขอบตลิง่แม่น ้า และปญัหาที่เกิดจากการใช้ยาฆ่า
แมลงในการเกษตร ดงัภาพที ่4.9 
 
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10 ปญัหาทีข่ ึน้ในน ้าแมส่ะเรยีงตอนกลาง 

  

ง. ปญัหาทีเ่กดิจากการอุปโภค และการเลีย้งสตัว ์

ภาพท่ี 4.8 สภาพปญัหาบรเิวณน ้าแมส่ะเรยีงตอนกลาง (ต่อ) 

 

ก. ปญัหาแมน่ ้าตืน้เขนิ ข. ปญัหาการพงัทลายของดนิ 

 

ภาพท่ี 4.9 ปญัหาในน ้าแมส่ะเรยีงตอนปลาย 
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ก าหนดเป้าหมาย และตวัช้ีวดัการจดัการมลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
 จากการลงพื้นที่และการจดัเวทชีาวบ้าน เวทสีรุปคณะกรรมการด าเนินงาน ได้มกีาร
ก าหนดร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในการจดัการมลพษิทางน ้า เพื่อให้การจดัการ
มลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีงไดอ้าศยัความรว่มมอืจากประชาชนในพืน้ที ่นอกจากนัน้มี
การก าหนดวตัถุประสงคย์อ่ยของการแกป้ญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง ดงัน้ี 
  1. เพื่อจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
  2. เพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
 โดยชุมชนได้ร่วมกันก าหนด ตัวชี้วดัของกิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อน าไปสู่การ
ประสบความส าเรจ็ของกจิกรรมทีด่ าเนินการ ประกอบดว้ย ดงัภาพที ่4.10 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค. ปญัหาการขดุทรายในแม่น ้า ง. ปญัหาการใชย้าฆา่แมลงส าหรบัการเกษตร 

ภาพท่ี 4.9 ปญัหาในน ้าแมส่ะเรยีงตอนปลาย (ต่อ) 

  

ภาพท่ี 4.10 แสดงเป้าหมายและตวัชีว้ดัในการจดัการปญัหามลพษิทางน ้า 
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รปูแบบการจดัการมลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
 ส่วนรูปแบบการจัดการมลพิษทางน ้ า ในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียงนั ้น เกิดจากการ
ด าเนินการวจิยัแบบมสี่วนร่วมในชุมชน คณะผู้วจิยัได้ท าการสงัเคราะห์และสรุปรูปแบบการ
จดัการมลพษิทางน ้าที่เหมาะสม โดยผ่านการจดัเวทชีาวบ้าน การพูดคุยกบัผู้น าชุมชน โดย
พบว่า รปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้าทีเ่หมาะสมนัน้เริม่จากการใหช้าวบา้นไดร้บัทราบปญัหา
มลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง ต่อมาก็ประชุม พูดคุยร่วมกันก าหนดรูปแบบการ
แก้ปญัหา ร่วมกนัก าหนดแนวทาง ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพื่อ
จดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. การแสวงหารปูแบบการแก้ปัญหามลพิษทางน ้า 
  การแสวงหาแนวทางในการแก้ปญัหามลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียงนั ้น 
คณะผู้วิจยัได้ใช้กระบวนจดัเวท ีและระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความคดิเห็นร่วมกันในที่
ประชุม ซึ่งจะน าไปสู่การหาทางออกให้กบัปญัหามลพษิทางน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อเลอืกแนว
ทางการแก้ปญัหาทีค่ดิว่าเหมาะสมกบัพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง และสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิใน
ชุมชน ซึง่ในทีป่ระชุมไดเ้สนอรปูแบบ/ทางเลอืกในการจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้า
แมส่ะเรยีง ดงันี้ 

1. การท าแผนทีชุ่มชนและลุ่มน ้าแมส่ะเรยีง 
2. ค่ายสายใยรกัษ์น ้าแมส่ะเรยีง 
3. การท าฝายชะลอน ้า 
4. การปลกูปา่รกัษาตน้น ้าล าธาร 
5. กจิกรรมการปลกูปา่รว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่ะเรยีง 
6. ค่ายคนรกัษ์ปา่ รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั 
7. โครงการฝึกอบรมเยาวชน “ค่ายเยาวชนยคุใหม ่ใส่ใจน ้าแมส่ะเรยีง” 
8. กจิกรรมนกัสบืสายน ้า 
9. กจิกรรมการวาดภาพน ้าแมส่ะเรยีงในฝนั 
10. การท าแนวป้องกนัไฟปา่ 
11. การขดุลอกแมน่ ้าแมส่ะเรยีง 
12. การปลกูหญา้แฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ 

  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะนักวิจยั  รวมทัง้ชาวบ้านได้
แลกเปลี่ยนและแสดงความความคดิเห็น เกี่ยวกบัความเป็นไปได้ของการพฒันารูปแบบเพื่อ
แก้ปญัหามลพษิทางน ้าที่เกดิขึน้ ซึ่งบางทางเลอืกอาจเป็นไปไม่ได้สบืเนื่องจากขอ้จ ากดัหลาย
ประการ เช่น การขดุลอกแมน่ ้าแมส่ะเรยีง ผูร้ว่มประชุมหลายท่านไดย้กประเดน็ เรื่อง ค่าใชจ้่าย
ที่จะเกิดขึน้ และความยุ่งยากในการด าเนินงานที่จะตามมา จากขอ้จ ากดัดงักล่าวจงึท าให้บาง
เรือ่งถูกตดัออกไป 
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 2. การเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการจดัการมลพิษทางน ้า 
  การเลอืกแนวทางที่เหมาะสมนัน้  ทางประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงได้
เลอืกรปูแบบการแก้ปญัหาทีเ่กดิจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได ้โดยต้องน าประเดน็อื่นๆ ทีส่ าคญัเขา้มาพจิารณาดว้ย ไดแ้ก่ สามารถแก้ปญัหามลพษิ
ทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงได้ โดยประชาชนได้มคีวามพร้อมด้านงบประมาณ อุปกรณ์ 
เครื่องมอื สถานทีแ่ละบุคลากร ประชาชนในทอ้งถิน่ให้ความร่วมมอืและมคีวามกระตอืรอืรน้ใน
การเขา้ร่วมกจิกรรม มเีหมาะสมและสอดคล้องกบัวถิีชวีติ การประกอบอาชพี วฒันธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น และที่ส าคัญผลประโยชน์ที่ได้ต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในต าบลแมส่ะเรยีงและสามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
  เมื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ประเด็นต่างๆ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้นมา
พจิารณาร่วมด้วย ประชาชนในต าบลแม่สะเรียงมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่น่าจะมีความ
เหมาะสมกบัการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีงมากทีสุ่ด และสามารถน าไปสู่การ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งจรงิจงั คอื การท าแผนทีชุ่มชนและลุ่มน ้าแม่สะเรยีง ค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรยีง 
การท าฝายชะลอน ้า การปลูกป่ารกัษาต้นน ้าล าธาร กจิกรรมการปลูกป่าร่วมกบัองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลแม่สะเรยีง ค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั โครงการฝึกอบรมเยาวชน 
“ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจน ้าแม่สะเรยีง” กจิกรรมนักสบืสายน ้า กจิกรรมการวาดภาพน ้าแม่สะ
เรยีงในฝนั การท าแนวป้องกนัไฟปา่และการปลกูหญ้าแฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ 
 
 3. การวางแผนการด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหามลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
แม่สะเรียง 
  หลงัจากการประชุมเวทชีาวบ้านสรุปแนวทางในการจดัการมลพษิทางน ้า ใน
พื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงแล้วคณะผู้วจิยัได้จดัเวทเีพื่อร่วมกนัวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากนัน้ยงัรว่มกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมทีจ่ะน าไปสู่การจดัการมลพษิทางน ้าใน
พืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีงทีเ่ป็นรปูธรรมและสามารถด าเนินการไดเ้อง เริม่ตน้โดยการ  
  ก าหนดผู้ท่ีจะดูแลในแต่กิจกรรม หวัหน้ามหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบโดยหนึ่ง
หมู่บา้นจะมผีูดู้แลทีม่าจาก 20 ครวัเรอืนรบัผดิชอบ (โดยส่งตวัแทน 1 ครวัเรอืน เท่ากบั 1 คน) 
และมคีณะกรรมการที่ปรกึษา (ดูแล) คอื ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ครู หวัหน้าอนามยัและผู้อาวุโส 
ให้ค าปรกึษาก าหนดนโยบายร่วมกนัของคณะกรรมการของกลุ่มรกัษ์น ้าแม่สะเรยีง ที่ตัง้ขึน้ใน
ชุมชน เพื่อท างานรว่มกนั 
  ก าหนดแผนปฏิบติัการ เพื่อให้การด าเนินการเป็นรูปธรรมในเวทีจงึมกีาร
ก าหนดแผนปฏบิตักิารรว่มกนัโดยแบ่งช่วงเวลาและกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการโดยชุมชนดงันี้ 
   เดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 2552 เริม่จากการเข้าพื้นที่ชุมชน
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น พบปะผู้น าชุมชน ประชุมทีมผู้วิจยั การจดัเวทีชาวบ้าน  และด าเนิน
กจิกรรมการท าแผนทีชุ่มชนและแผนทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
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   เดือนธนัวาคม 2552 – มกราคม 2553 ด าเนินกจิกรรมค่ายสายใยรกั
รกัษ์น ้าแมส่ะเรยีง โครงการฝึกอบรมเยาวชน “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจน ้าแม่สะเรยีง” กจิกรรม
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ การท าฝายชะลอน ้า เพื่อสรา้งจติส านึกในการ
จดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง 
   เดือนกมุภาพนัธ ์– มีนาคม 2553 จดักจิกรรมค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้า
สานสมัพนัธค์รอบครวั กจิกรรมนักสบืสายน ้า การปลูกป่ารกัษาต้นน ้าล าธาร กจิกรรมการปลูก
ป่าร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สะเรยีง การท าแนวป้องกนัไฟป่า กจิกรรมการวาดภาพ
น ้าแมส่ะเรยีงในฝนั และน าผลการด าเนินงานทีผ่่านมาโดยชุมชนมาประเมนิกบัตวัชีว้ดัทีก่ าหนด
โดยชุมชน ไดแ้ก่ ตวัชี้วดั (เชงิพืน้ทีแ่ละปญัหา) ดงันี้ การชะลา้งพงัทลายของดนิในพืน้ทีด่ าเนิน
กิจกรรมลดลง พื้นที่ป่าต้นน ้าเพิม่มากขึ้น บรเิวณที่มกีารสร้างฝายมคีวามชุ่มชื้นเพิม่มากขึ้น 
มจี านวน/พืน้ทีเ่กดิไฟปา่ลดลงจากเดมิ  
 
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือจดัการปัญหามลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
 ในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตดิสนิใจทีจ่ะก าหนดปญัหา และความต้องการดว้ยตนเองโดยเฉพาะในขัน้ตอน
ของการวางแผนแกไ้ขปญัหา ในการวจิยัครัง้นี้ทางคณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัผ่านกระบวนการ
มสี่วนร่วมของประชาชนในต าบลแม่สะเรยีงมาโดยตลอดตัง้แต่ ร่วมกนัในการคน้หาปญัหา ร่วมกนั
ในการพจิารณาแนวทางและวธิกีารในการแก้ปญัหา และในหวัขอ้นี้จะเป็นการด าเนินกจิกรรม
เพื่อแก้ปญัหา และร่วมกนัในการประเมนิผลของกจิกรรมการการจดัการปญัหามลพษิทางน ้าใน
ต าบลแมส่ะเรยีง โดยสามารถรายงานผลการด าเนินโครงการตามกจิกรรมต่างๆ ไดด้งันี้ 
 1. การท าแผนท่ีชุมชนและลุ่มน ้าแม่สะเรียง 
  จากการด าเนินกจิกรรมการท าแผนที่ชุมชนและลุ่มน ้าแม่สะเรยีง พบว่า มผีู้น า
ชุมชนเขา้ร่วมกจิกรรมนี้จ านวน 15 คน โดยได้แบ่งกลุ่มกนัร่วมท าแผนที่ชุมชนกลุ่มละ 5 คน 
ทัง้หมด 3 กลุ่ม จงึไดแ้ผนทีชุ่มชนขนาดใหญ่ซึง่แสดงแผนทีเ่กี่ยวกบัเสน้ทางแม่น ้า เสน้ทางป่า
ไม ้และจดุทีเ่กดิปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีงทีต่้องด าเนินการแก้ไข ซึง่หลงัจาก
การด าเนินกิจกรรม พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 94.12 มคีวามพึงพอใจต่อ
กิจกรรมนี้ โดยประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารด าเนินกิจกรรมนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ประชาชนรอ้ยละ 100 สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ดงัภาพ
ที ่4.11 
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2. กิจกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรียง จากการด าเนินกจิกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้า
แม่สะเรยีง โดยมเียาวชนในพื้นที่ต าบลแม่สะเรยีงเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน และมี
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมเ่ป็นพีเ่ลีย้งจ านวน 15 คน จากการด าเนินกจิกรรมพบว่า 
รอ้ยละ 92.67 ของเยาวชนในพืน้ทีต่ าบลแม่สะเรยีงประทบัใจต่อกจิกรรมนี้มาก รวมถงึอยากให้
มกีารจดักจิกรรมในรูปแบบนี้อกี เพราะใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางน ้าที่เกดิขึน้กบั
น ้าแม่สะเรยีง อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งจติส านึกในการรกัษาสภาพแวดล้อมด้วย โดยประโยชน์ที่
ได้รบัท าให้เยาวชนในพื้นที่เกิดจติส านึกในการรกัษาแหล่งน ้าแม่สะเรยีง  และได้เครอืข่าย
เยาวชนในการช่วยรณรงคล์ดมลพษิทีอ่าจเกดิขึน้กบัน ้าแมส่ะเรยีง ดงัภาพที ่4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. กิจกรรมค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธ์ครอบครวั จากการด าเนินกจิกรรม
ค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั โดยภายในค่ายได้มกีารจดักจิกรรมย่อยๆ ไดแ้ก่ 
การบรรยายปญัหาทีเ่กดิจากไฟป่า ประโยชน์ของการท าแนวกนัไฟ การร่วมกนัสรา้งฝายชะลอ
ความชุ่มชื้นตามล าหว้ยต้นน ้า การบรรยายปญัหาภาวะโลกรอ้น โดยอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม่ และการแสดงของเยาวชนที่เล่าเรื่องวถิชีวีติชาวปาเกอญอ การใช้ประโยชน์
จากป่าและน ้า โดยพ่อหลวงพะแน สุดแดนไพร และลุงจนัวนั เจรญิศรตีระกูล นอกจากนี้ยงัมี

ภาพท่ี 4.11 กจิกรรมการจดัท าแผนทีชุ่มชน 

  

ภาพท่ี 4.12 กจิกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้าแมส่ะเรยีง  
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วทิยากรมาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและการเดนิส ารวจพื้นที่ต้นน ้า ส ารวจสมุนไพรในพื้นที่ป่า
ดว้ย และจากการประเมนิกจิกรรม พบว่า เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมรอ้ยละ 93 มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมากที่สุด และเยาวชนร้อยละ 95.29 เห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมคีวามเหมาะสมกับ
พืน้ที ่ส่วนอกีรอ้ยละ 94.12 สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัและอยากใหม้ี
การด าเนินกจิกรรมรปูแบบนี้อยา่งต่อเนื่อง ดงัภาพที ่4.13 
 
 
           
         
 
 
 
 
 
 
 4. กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจน ้าแม่สะเรียง ผล
การด าเนินงานของโครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจน ้าแม่สะเรยีง  พบว่า 
มผีูเ้ขา้ร่วมจ านวน 100 คน เขา้ร่วมการฝึกอบรมเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจน ้าแม่สะเรยีง ซึง่มคีวาม
ตระหนกัเกี่ยวกบัปญัหาปญัหามลพษิทางน ้า จากการบรโิภคทีไ่ม่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมี
จติส านึกในความรกั และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงยงัเป็นเครือข่าย
เยาวชนสิง่แวดล้อม ด้านการอนุรกัษ์และพทิกัษ์สิง่แวดล้อม ในการขยายการท างานของระบบ
เครอืขา่ยเยาวชนสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีชุ่มชนทอ้งถิน่ในวงกวา้ง อกีทัง้ยงัสามารถเป็นผูน้ าดา้นการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปญัหาโลกร้อน และมลพิษทางน ้าร่วมกันใน
รูปแบบเครอืข่ายสิง่แวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต่อไปได้ จากการประเมนิโครงการ พบว่า ร้อยละ 
92.70 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยร้อยละ 90 เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รบั
ความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และรอ้ยละ 96 ประชาชนสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั และรอ้ยละ 95 ตอ้งการใหม้กีารด าเนินกจิกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ดงัภาพที ่4.14 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.13 กจิกรรมค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั 
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 5. กิจกรรมการท าฝายชะลอน ้า จากการด าเนินกจิกรรมการท าฝายชะลอน ้าในพื้นที่
ต าบลแมส่ะเรยีง โดยมชีาวบา้นเขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 85 คน ซึง่ไดม้กีารสรา้งฝายชะลอน ้าขึน้
ทัง้หมด 6 ฝาย และพบว่า รอ้ยละ 95.88 ของชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการด าเนินกจิกรรม มคีวามพงึ
พอใจต่อกจิกรรมนี้มาก โดยเฉพาะความรูท้ีไ่ดร้บัจากการด าเนินกจิกรรม และการน าความรูท้ีไ่ด้
ไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั เพราะเหน็ว่ามปีระโยชน์ต่อชุมชน และจะน าความรูจ้ากการท า
ฝายชะลอน ้าครัง้นี้ไปเผยแพร่ให้กบัชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย และยงัต้องการใหม้กีจิกรรม
รปูแบบน้ีอยา่งต่อเนื่อง ดงัภาพที ่4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. กิจกรรมนักสืบสายน ้า ด าเนินการในล าน ้าแม่สะเรยีงเพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าในล าน ้าแม่สะเรยีง และถ่ายทอดเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่าย โดยใชแ้มลง
เป็นตวัชี้วดัคุณภาพน ้า โดยผูร้่วมกจิกรรมนี้ไดแ้ก่ เยาวชนในพืน้ทีอ่ าเภอแม่สะเรยีง นักศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ซึง่หลงัจากการด าเนินกจิกรรมเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมมคีวามพงึพอใจ
และใหค้วามสนใจกบักจิกรรมนี้อยา่งมาก ดงัภาพที ่4.16 
 
 

ภาพท่ี 4.14 กจิกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่ายเยาวชนยคุใหม ่ใส่ใจน ้าแมส่ะเรยีง 

  

ภาพท่ี 4.15 กจิกรรมการท าฝายชะลอน ้า 
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 7. กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการพงัทลายของดิน กจิกรรมนี้ได้จดัขึน้ใน
พืน้ทีบ่รเิวณแม่น ้าแม่สะเรยีง ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลแม่สะเรยีงมคีวามพงึพอใจมาก โดยไดท้ า
การปลกูหญา้แฝกเป็นแนวกนัการชะลา้งระยะทางกว่า 1 กโิลเมตร ซึง่หลงัจากท าการปลูกหญ้า
แฝกไปแล้วประมาณ 1 เดอืน พบว่า ลดอตัราการชะล้างหน้าดนิรอบบรเิวณน ้าแม่สะเรยีงลง 
โดยส่งผลให้ปรมิาณสารพิษที่เกดิการชะล้างลงในน ้าแม่สะเรยีงลดลงด้วยเช่นกนั และจากการ
ประเมนิการท ากจิกรรม พบว่า ประชาชนรอ้ยละ 97 มคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมนี้อยู่ในระดบั
มากที่สุด และร้อยละ 100 เหน็ว่ารูปแบบของกิจกรรมมคีวามเหมาะสมต่อการด าเนินการใน
พืน้ที ่และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมส่วนใหญ่ต้องการใหม้กีจิกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ดงัภาพที ่4.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. กิจกรรมการปลูกป่ารกัษาต้นน ้าล าธาร จากการด าเนินกจิกรรมปลูกป่ารกัษาต้น
น ้าล าธาร ซึ่งได้จดัขึ้นในพื้นที่ต าบลแม่สะเรียง โดยมีนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 85 คน คณะคร/ูนักการภารโรง จ านวน 15 คน ซึง่ไดท้ าการปลูกต้นไมเ้พิม่เตมิในพืน้ที่
ป่าต าบลแม่สะเรยีง จ านวน 1,200 ต้น ซึ่งจะเป็นต้นกล้วย ต้นหมาก เป็นหลกั ซึ่งจากการ
ด าเนินกจิกรรมนี้ส่งผลใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่าง บา้น/ชุมชน วดัและโรงเรยีน ในการอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟูป่าชุมชนและรกัษาต้นน ้าล าธารในต าบลแม่สะเรยีง และการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม

  

ภาพท่ี 4.16 กจิกรรมนกัสบืสายน ้า 

  

ภาพท่ี 4.17 กจิกรรมการปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ 
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ให้กับกลุ่มเยาวชน โดยจากการประเมินกิจกรรม พบว่า ประชาชน และเยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมร้อยละ 100 มคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบของกจิกรรมมี
ความเหมาะสมต่อพื้นที่และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนอื่นต่อไป ดงัภาพที ่
4.18 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 9. กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สะเรียง โดยไดท้ าการ
ปลกูปา่ขึน้ในพืน้ทีป่า่ตน้น ้า ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากผูน้ าชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพืน้ที่
เขา้ร่วมกจิกรรม ซึ่งได้ท าการปลูกป่าจ านวน 100 ต้น หลงัจากการปลูกป่าแล้วพบว่า พืน้ที่ป่า
ตน้น ้ามคีวามชุ่มชืน้มากขึน้ มฝีนตกตอ้งตามฤดกูาลและมปีรมิาณน ้าเพิม่มากขึน้ ดงัภาพที ่4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. กิจกรรมการท าแนวป้องกนัไฟป่า กจิกรรมนี้ไดม้อีาสาสมคัร ประชาชนในพืน้ที ่
เยาวชน เขา้รว่มกจิกรรมจ านวน 30 คน โดยไดร้่วมกนัท าแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเผาป่า 
การลุกลามของไฟป่า ได้แก่ บริเวณถนนรอบทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งจะเกิดไฟป่าเกือบทุกปี 
หลงัจากการด าเนินงานพบว่า สามารถท าแนวป้องกันไฟป่าได้ระยะทางทัง้สิ้น 2,500 เมตร 
ซึง่การท าแนวกนัไฟน้ีสามารถลดความเสีย่งในการเกดิไฟป่าและการลุกลามของไฟป่าเขา้ไปใน
พืน้ทีชุ่มชนได ้ดงัภาพที ่4.20 

ภาพท่ี 4.18 กจิกรรมการปลกูปา่รกัษาต้นน ้าล าธาร 

  

  

ภาพท่ี 4.19 การปลกูปา่รว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่ะเรยีง 
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 11. กิจกรรมการวาดภาพน ้าแม่สะเรียงในฝัน เป็นกิจกรรมด าเนินการเพื่อสร้าง
จติส านึกใหก้บัเยาวชน ในการดูแลรกัษาคุณภาพน ้าแม่สะเรยีง โดยผูร้่วมกจิกรรมประกอบดว้ย 
คณะครูและเยาวชนในพื้นที่อ าเภอแม่สะเรยีง ซึ่งกจิกรรมนี้ได้ส่งผลให้เยาวชนได้แสดงความ
คดิเหน็ออกมาในรปูแบบของการวาดภาพ ท าใหเ้หน็แนวทางในการจดัการปญัหาน ้าแม่สะเรยีง
ไดช้ดัเจนขึน้ ดงัภาพที ่4.21 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
 การด าเนินงานโครงการวิจัย การจดัการมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่ มน ้ าแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า กจิกรรมค่ายคนรกัษ์ป่า รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั และกจิกรรม
โครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจน ้าแม่สะเรยีง ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้า 
แม่สะเรยีงมคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมนี้มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 96 เนื่องจากว่าเป็นกจิกรรม 
ทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความรกัและความสามคัคภีายในครอบครวั นอกจากนี้ยงัเป็นการรกัษาพืน้ทีต่้น
น ้าล าธาร และลดมลพษิทางน ้าที่อาจเกิดขึ้นกบัน ้าแม่สะเรยีง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กจิกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรยีง, กจิกรรมการท าฝายชะลอน ้า และกจิกรรมการปลูกป่า

ภาพท่ี 4.20 การท าแนวกนัไฟเพื่อป้องกนัไฟปา่ 

  

ภาพท่ี 4.21 กจิกรรมการวาดภาพ 
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รกัษาต้นน ้าล าธาร และกจิกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ ซึง่โดยภาพรวม
แล้วประชาชนในลุ่มน ้าแม่สะเรยีงได้ใหค้วามเหน็ว่า เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเขา้มามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาของชุมชนทีเ่กดิขึน้ และยงัสามารถทีจ่ะไดผ้ลการศกึษาทีช่ดัเจนขึน้ 
เน่ืองจากว่าสามารถรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนจากทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัเิอง โดยชาวบา้นส่วน
ใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการลดมลพิษทางน ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน ้า  
แมส่ะเรยีง รวมทัง้ยงัไดม้กีารแนะน าใหม้กีารจดัท าโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิการ
แกไ้ขปญัหาดา้นมลพษิทางน ้าของชุมชนอย่างยัง่ยนื 

 
 
 

…………………………………………………………. 




