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บทท่ี 1  
บทน ำ  

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชุมชน 
ในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีุดประสงค์หลกั เพื่อศกึษามลพษิทางน ้าในเขตพื้นที่
ลุ่มน ้ายวมและสร้างรูปแบบการจดัการมลพิษทางน ้าที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้เอง ซึ่งการศกึษาครัง้นี้ใช้พื้นที่ของต าบลแม่ยวม ซึ่งมคีวามยาวตลอดล าน ้ายวมตอนล่าง 
ตัง้แต่อ าเภอแม่สะเรยีงจนถึงแม่น ้าสาละวินเป็นพื้นที่ในการด าเนินการวจิยัในส่วนของบทที่ 1 จะได้
กล่าวถึง ที่มาและความส าคญั วตัถุประสงค์ ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวจิยั 
และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 ตามทีร่ฐับาลโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดม้นีโยบายและแผนการ
ในการด าเนินการตามโครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน ้าอย่าง
ยัง่ยนื ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ภายใต้การบูรณาการดงักล่าว จะต้องมกีารบฟงัความคดิเหน็จากประชาชนใน
พืน้ที ่และหลายเวททีีผ่่านมาไดใ้หค้วามเป็นห่วงทีเ่กี่ยวกบัปญัหามลพษิในลุ่มน ้าต่างๆ ซึง่เกดิ
จากการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปญัหาดงักล่าวมแีนวโน้มที่จะทวคีวามรุนแรงมาก
ยิง่ขึน้  
 ลุ่มน ้ายวมถอืว่าเป็นลุ่มน ้าทีส่ าคญัอกีลุ่มน ้าหนึ่งในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่อ่องสอน โดยเริม่ต้น
จากอ าเภอขุนยวม ผ่านอ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอแม่สะเรยีง อ าเภอสบเมย และไหลไปรวมกบั
แมน่ ้าสาละวนิ จากขอ้มลูการใชท้รพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมแสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนทีอ่าศยั
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมมีการใช้ประโยชน์ที่จากกิจกรรมต่างๆ มากมายทัง้ การเกษตรกรรม 
การท่องเทีย่ว หรอืการประกอบธุรกจิซึง่ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการด าเนินกจิกรรมในพืน้ทีส่องฝ ัง่
ของแมน่ ้ายวม ประกอบกบัการอพยพยา้ยถิน่ฐานเขา้อยู่อาศยัและการประกอบอาชพี ธุรกจิเป็น
จ านวนมาก ท าใหม้จี านวนประชากรเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหม้กีารมกีารลุกล ้าป่าไมต้้นก าเนิดของ
แม่น ้าท าให้ปรมิาณน ้าน้อยลง แต่ในทางตรงกนัขา้มการประกอบธุรกจิด้านต่างๆ เช่น รสีอรท์ 
รา้นอาหาร เริม่เพิม่มากขึน้ พรอ้มกบัจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้เช่นกนั จงึท าใหก้ารดูแล
รกัษาในดา้นของคุณภาพน ้าเป็นไปไดย้ากเนื่องจากมจี านวนของ รา้นอาหาร หรอืกจิการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน ้ าเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน ้ ายวม  จึงได้ร ับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าต่างๆ  
ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมทีม่คีุณภาพแยล่งจากกจิกรรมดงักล่าว คอื อาจมกีารการปนเป้ือนของตะกอน 
สารอินทรยี์ สารเคม ีและเชื้อโรคต่าง ๆ ทัง้นี้มสีาเหตุมาจากการระบายน ้าเสียที่ไม่ผ่านการ
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บ าบดัทัง้จากบา้นเรอืนประชาชน รา้นอาหาร และสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทัง้พืน้ทีท่างการ
เกษตร กเ็ป็นแหล่งก าเนิดมลพษิทางน ้าเช่นเดยีวกนั ซึง่มลพษิทางน ้าจากแหล่งดงักล่าวยงัขาด
การจดัการทีถู่กต้องเหมาะสม เนื่องจากไม่มกีฎหมายควบคุมไว้ หรอืบางส่วนอาจมกีารจดัการ
ได้แล้วแต่ก็เป็นไม่เพยีงพอต่อปรมิาณมลพษิที่เกดิขึน้ จากสภาพปญัหาดงักล่าวหากไม่มกีาร
จดัการอย่างถูกวิธีก็จะก่อให้เกิดปญัหาโดยตรงต่อชุมชนในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม ทัง้ในด้านของ
คุณภาพชวีติ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมต่อไป  
 ดังนั ้นแนวทางในแก้ไขปญัหามลพิษทางน ้ าจากแหล่งก าเนิดในชุมชนในพื้นที ่
ลุ่มน ้ายวม คอื ต้องท าใหชุ้มชนสามารถจดัการมลพษิทางน ้าของตนเองได้ โดยใชท้รพัยากรทีม่ ี
อยู่ในพื้นที่และการให้ชุมชนในพื้นที่มสี่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมด าเนินการ  ดงันัน้
คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาการจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวธิกีารมสี่วนร่วม
ของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อจะไดท้ราบขอ้มลูสภาพปญัหามลพษิทาง
น ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม รวมทัง้ร่วมกนัสร้างรูปแบบที่เหมาะสมโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน จนสามารถที่จะเฝ้าระวงัและสามารถจดัการมลพษิทางน ้าทีเ่กดิจากชุมชนของตนเองได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงค ์
 เพื่อใหไ้ดแ้นวทางและกระบวนการทีเ่หมาะสมในการจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนใน
พืน้ทีลุ่่มน ้ายวมทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีชุ่มชนรวมทัง้สามารถด าเนินการไดเ้อง  
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวิธกีารมสี่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นที่ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในครัง้น้ี เพื่อให้งานวจิยัมเีป้าหมายและกรอบของการท า
วจิยัทีช่ดัเจน คณะผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ซึง่จะประกอบดว้ย ขอบเขตทางดา้น
เนื้ อหา ขอบเขตทางด้านประชากร ขอบเขตทางด้านเวลา และขอบเขตทางพื้นที ่
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
การส ารวจมลพษิทางน ้า การสร้างความตระหนักถึงปญัหาทรพัยากรน ้า ความรู้ความเข้าใจ 
ในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน ้า รูปแบบกจิกรรมที่ใช้ในการจดัการมลพษิทางน ้า ในพื้นที่
ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ต าบลแม่ยวม อ าเภอ 
แมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 3. ขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัทัง้สิน้
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
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 4. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ พื้นที่ท าการศึกษา คอื พื้นที่ลุ่มน ้าลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ในส่วน
ของต าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1. เกดิเป็นองคค์วามรูใ้นการวจิยัและพฒันาการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าต่อไปในอนาคต
เนื่องจากเป็นการศกึษาทัง้ขอ้มลูพืน้ฐานและการน ามาประยกุตใ์ช ้
 2. เกดิการบรกิารความรูแ้ก่ประชาชน เมื่อได้แนวทางที่เหมาะสม และเกดิการเรยีนรู้ 
เกดิจติส านึกถงึปญัหาในชุมชนของตนเอง และอยากเขา้มามสี่วนร่วมในการแก้ปญัหาซึง่จะท า
ใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 กำรจัดกำร หมายถึง รูปแบบหรือกระบวนการในการแก้ปญัหามลพิษทางน ้ า 
ที่ประชาชนมสี่วนร่วมในการเลอืกและด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ปญัหาตามแนวทางที่เลอืกไว้
ร่วมกนัตดิตามและประเมนิผลของการด าเนินกจิกรรม และร่วมกนัรบัผลประโยชน์จากกจิกรรม 
ทีด่ าเนินการแกป้ญัหา 
 มลพิษทำงน ้ำ หมายถึง สิง่ปนเป้ือนที่มอียู่ในลุ่มน ้าแม่ยวมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ 
ของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพื้นทีลุ่่มน ้าแม่ยวมและท าใหน้ ้าในแม่น ้ายวมมคีุณภาพต ่าลง รวมทัง้
เป็นปญัหาต่อประชาชนผูใ้ชป้ระโยชน์จากน ้า 

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................ 




