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บทท่ี 5 
สรปุผลการด าเนินงาน 

 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาถงึการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง 
อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการด าเนินการวจิยัได้ใช้กจิกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การตอบโจทยค์ าถามวจิยั และตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั ซึ่งผู้วจิยัไดแ้ยกสรุปเป็นประเดน็
ต่างๆ ดงันี้ สรุปผลการศกึษามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง และการศกึษาแนวทางการ
จดัการมลพิษทางน ้ าจากชุมชนน าร่องในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง การอภิปรายผลการวิจัย  
และขอ้เสนอแนะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
สรปุผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษาวิจยัเรื่อง การจดัการมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่สะเรียง จงัหวัด
แม่ฮ่องสอน ไดแ้ยกประเดน็ของการศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ การศกึษามลพษิทางน ้า  
ในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมส่ะเรยีง  แนวทางและรปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนน าร่องในพืน้ที่
ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง ที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ชุมชนรวมทัง้สามารถด าเนินการได้เอง สามารถสรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้ 
 มลพิษในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง นัน้ส่วนใหญ่จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งจาก
การศกึษามลพษิที่พบในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงโดยท าการแบ่งพื้นทีแ่ม่น ้าแม่สะเรยีงออกเป็น 3 
ช่วงประกอบด้วย น ้าแม่สะเรยีงตอนต้น น ้าแม่สะเรยีงตอนกลาง และน ้าแม่สะเรยีงตอนปลาย 
โดยโดยในแต่ละช่วงของแมน่ ้าพบว่ามลพษิทีเ่กดิขึน้กบัแม่น ้าแมส่ะเรยีงไดแ้ก่ 
  น ้ าแม่สะเรียงตอนต้นนัน้ มลพิษส่วนใหญ่จะเป็นปญัหาเกี่ยวกับความขุ่น
เนื่องจากมตีะกอนดนิไหลลงสู่น ้าแม่สะเรยีง ซึ่งมาจากการพงัทลายของหน้าดนิ เนื่องการเผา
พื้นที่ป่า มกีารตัดไม้ท าลายป่าและเผาป่าในพื้นที่ต้นน ้า เพื่อใช้ในการท าการเกษตร ดงันัน้
มลพษิที่เกดิขึน้กบัแม่น ้าส่วนนี้ ได้แก่ ความขุ่นของน ้ามคีวามขุ่นมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
และจะลดลงในช่วงฤดแูลง้ 
  มลพษิทางน ้าทีพ่บในน ้าแมส่ะเรยีงตอนกลางนัน้ ส่วนใหญ่เป็นมลพษิทีเ่กดิจาก
กจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค 
บรโิภค การใชป้ระโยชน์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ การใช้ประโยชน์เพื่อการพานิชย ์โดยมลพษิ 
ทีม่มีากทีสุ่ดคอื น ้ามคีวามขุ่นในช่วงฤดูฝนเช่นเดยีวกบัตอนบน เนื่องจากการพงัทลายและกดั
เซาะของดนิในพื้นที่ต้นน ้าและบรเิวณรมิแม่น ้า เนื่องจากการสร้างถนนเพื่อเข้าไปในหมู่บ้าน
ต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง ท าใหต้้องมกีารเปิดหน้าดนิ รองลงมาคอื ปญัหาการ 
ทิง้ขยะรอบบรเิวณแม่น ้าแม่สะเรยีง และการเลี้ยงสตัวบ์รเิวณแม่น ้าท าให้มกีารถ่ายมูลสตัว์ลงสู่



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่5 
การจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                                                                                            สรุปผลการด าเนินงาน 

 5-2 

แหล่งน ้าและปญัหามลพษิที่พบในน ้าแม่สะเรยีงตอนปลายนัน้เป็นปญัหาเกี่ยวกบั ปญัหาความ
ขุ่นของน ้าค่อนขา้งสูง แต่สาเหตุหลกัมาจากปญัหาการขุดทรายในแม่น ้า ปญัหาการพงัทลาย
ของขอบตลิง่แมน่ ้า ปญัหาหารใชส้ารเคมใีนการปลูกพชืบรเิวณแม่น ้าแม่สะเรยีง และปญัหาขยะ 
มลูฝอยเนื่องจากการท่องเทีย่ว 
 ในส่วนของแนวทางการแก้ปญัหานัน้ ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงได้ร่วมกัน
แสวงหาแนวทางและรปูแบบในการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีง ซึง่สามารถ
น ามาปฏบิตัไิด้จรงิในชุมชน ประกอบด้วย การเริม่ต้นจากการท าแผนที่ชุมชนเพื่อให้ทราบถึง
ภาพรวมของปญัหาในพื้นที่ทัง้หมด แล้วจึงร่วมกันด าเนินกิจกรรมในด้านการฟ้ืนฟูลุ่มน ้ า 
แม่สะเรยีง ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดความขุ่นในแม่น ้าแม่สะเรยีง ได้แก่  
การท าฝายชะลอน ้า ชะลอดนิ การปลูกป่าประเภทกล้วยและต้นหมากในพืน้ทีต่้นน ้า ปลูกหญ้า
แฝกในพื้นที่กลางน ้าบรเิวณสองข้างทางที่มกีารก่อสร้างถนน การท าแนวกนัไฟในพื้นที่เสี่ยง  
ต่อการพงัทลายของดนิโดยเฉพาะบรเิวณทีต่ดิกบัแม่น ้าแม่สะเรยีง เพื่อป้องกนัป่าไมถู้กท าลาย 
นอกจากนัน้ยงัมกีารด าเนินกิจกรรมในส่วนของการสร้างจติส านึกในการรกัแม่น ้าแม่สะเรยีง 
กบัเยาวชนและชุมชน ได้แก่ ค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรยีง  ค่ายคนรกัษ์ป่ารกัษ์น ้าสานสมัพนัธ์
ครอบครวั  โครงการฝึกอบรมเยาวชน “ค่ายเยาวชนยคุใหม ่ใส่ใจน ้าแมส่ะเรยีง” 
 ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น พบว่า การท าแผนที่ชุมชนและลุ่ มน ้ า 
แมส่ะเรยีง กจิกรรมการท าฝายชะลอน ้า กจิกรรมการปลูกป่าและหญ้าแฝก กจิกรรมค่ายคนรกัษ์
ปา่รกัษ์น ้าสานสมัพนัธค์รอบครวั เป็นกจิกรรมที่ประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่สะเรยีงและผูบ้รหิาร
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สะเรยีง มคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 
96 เนื่ องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรกัและความสามคัคีภายในครอบครัว 
นอกจากนี้ยงัเป็นการรกัษาพืน้ทีต่น้น ้าล าธาร และลดมลพษิทางน ้าทีอ่าจเกดิขึน้กบัน ้าแม่สะเรยีง 
และจากการการใหค้วามส าคญักบักจิกรรมดงักล่าว ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัแม่น ้าแม่สะเรยีงได้ร่วมกบัชุมชนจดัท าแผ่นงบประมาณและแผนปฏบิตักิารในการแก้ปญัหา
มลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงอย่างยัง่ยนืและต่อเนื่อง โดยได้บรรจุเขา้ไปยงัแผนการ
จดัสรรงบประมาณของทางองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สะเรยีง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพื่อด าเนินกจิกรรมดงักล่าวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 
ในส่วนของกจิกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กจิกรรมค่ายสายใยรกัษ์น ้าแม่สะเรยีง  กจิกรรมการท า
แนวป้องกันไฟป่า กิจกรรมนักสืบสายน ้ า และกิจกรรมการวาดภาพน ้ าแม่สะเรียงในฝนั 
จะร่วมกนัแสวงหางบประมาณและความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกดิการด าเนิน
กจิกรรมอยา่งต่อเนื่องต่อไป 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 การจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในชุมชนนัน้ ประกอบด้วยการเริม่ต้นจากการร่วมกนั
คน้หาปญัหาของชุมชน หลงัจากนัน้จะร่วมกนัก าหนดรปูแบบการแก้ปญัหา การร่วมกนัก าหนด
เป้าหมายและตวัชี้วดัการจดัการปญัหาในพื้นที่ ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหาการ
จดัการมลพิษทางน ้ า ร่วมกันวางแผนในการด าเนินกิจกรรมการแก้ปญัหา ร่วมกันด าเนิน
กจิกรรมเพื่อแก้ปญัหา และร่วมกนัตดิตามและประเมนิผลการแก้ปญัหาร่วมกนั ซึ่งรูปแบบการ
แก้ปญัหาดงักล่าว มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ซึ่งเป็นการ
ร่วมกนัด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมผีู้ปฏบิตัิงานอยู่ในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา
ท างานร่วมกับผู้วิจยัภายนอก ซึ่งมีเป้าหมายคือ ให้ชุมชนได้รบัความรู้ถึงปญัหาที่เกิดขึ้น 
ในชุมชนและร่วมกนัแก้ปญัหา ิินการแก้ปญัหา โดยมคีวามสอดคลอ้งกบั เสอื อภชิาตเกรยีง
ไกร (2543) เชื่อว่าประชาชนผูไ้ดร้บัประโยชน์จากทรพัยากรน ้าโดยตรง มบีทบาทในการจดัการ
ทุกขัน้ตอนของกระบวนการจะท าใหก้ารจดัการปญัหาต่างๆ มปีระสทิธภิาพ การศกึษาไดค้น้หา
ความต้องการของประชาชนในการเขา้มามสี่วนร่วมอย่างเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยพจิารณาจากความเป็นไปไดจ้ากบรบิทของสงัคมไทย โดยเฉพาะเงื่อนไขจาก
นโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่มอียู่ นอกจากนัน้ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหา
ร่วมกัน ยงัอาศัยแนวคิดการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปญัหา ตัง้แต่การมสี่วนร่วม 
ในการค้นหาสาเหตุของปญัหาโดยอาศยัแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางน ้า ในส่วนของ
การจดัการมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีงนัน้ มคีวามสอดคล้องกับเบญจภา ชุติมา
(2546) เรื่องการจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าและการผลกระทบต่อการกระจายประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลุ่มน ้าแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยศกึษาถึงกระบวนการจดัการ
ทรพัยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้า และผลของการจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าต่อประโยชน์  
ที่ได้รบัระหว่างพื้นที่ต้นน ้าและท้ายน ้า อันได้แก่ การใช้ที่ดิน ประสิทธิภาพการผลิตเกษตร  
โดยมขี้อสมมติฐานว่าได้รบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนัหรอืเท่าเทยีมกนัด้วยการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างพืน้ทีต่น้น ้าและทา้ยน ้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินกิจกรรมโครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้า 
แมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน พบว่ามขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิส าหรบัผูท้ีจ่ะด าเนินการวจิยัในพืน้ที่
อื่นต่อไปดงันี้ 
 1. ควรจะมกีารน าเอากิจกรรมที่ได้ด าเนินการในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่สะเรยีง ไปปรบัใช้กบั
พื้นที่อื่น และเผยแพร่ให้กบัประชาชนและชุมชนอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการ
แกป้ญัหาทีค่รอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด 
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 2. ควรเพิม่ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกจิกรรมให้ยาวนานขึน้ เพื่อความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลที่น ามาใช้ในการขยายผลและประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์และพฒันา
เป็นแผนปฏบิตักิารในท้องถิน่อย่างชดัเจน 
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