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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชุมชน
ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อศกึษามลพษิทางน ้าในเขตพืน้ทีลุ่่ม
น ้ายวมและสรา้งรูปแบบการจดัการมลพษิทางน ้าทีม่คีวามเหมาะสมกบัพืน้ที่โดยชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้เอง ซึ่งการศึกษาครัง้นี้ ใช้พื้นที่ของต าบลแม่ยวม ซึ่งมีความยาวตลอดล าน ้ า
ยวมตอนล่าง ตัง้แต่อ าเภอแมส่ะเรยีงจนถงึแม่น ้าสาละวนิ เป็นพืน้ทีใ่นการด าเนินการวจิยั ซึง่ใน
ส่วนของบทที ่3 นี้เป็นเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ประกอบดว้ย การเลอืก
พืน้ทีศ่กึษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู การด าเนินการเกบ็ขอ้มลู
การวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
กำรเลือกพ้ืนท่ีศึกษำ  
 การวจิยัในครัง้นี้คณะผู้วจิยัได้ท าการเลอืกพื้นที่วจิยัที่ต้องการน ามาเป็นตัวแทนของ
พืน้ทีลุ่่มน ้ายวม รวมทัง้ต้องการใหค้รอบคลุมพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมมากทีสุ่ด ทางคณะผูว้จิยัไดท้ าการ
เลอืกพืน้ทีว่จิยัคอืต าบลแมย่วม โดยมชีุมชนชนทัง้สิน้ 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นน ้าดบิ หมู่ที ่
2 บา้นหว้ยวอก หมูท่ี ่3 บา้นทุ่งแพม หมูท่ี ่4 บา้นหว้ยสงิห ์หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยทราย หมู่ที ่6 บา้น
หว้ยโผ หมู่ที ่7 บา้นทาตาฝ ัง่หมู่ที ่8 บา้นคะปวง หมู่ที ่9 บา้นแม่กองแป หมู่ที ่10 บา้นแม่กอง
คา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 12 บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ 13 บ้านจอมกติติ โดยที่ต าบล 
แม่ยวมตัง้อยู่ในพื้นที่ของลุ่มน ้ายวมตอนล่าง และมทีี่ตัง้ของชุมชนขนานไปกบัแม่น ้ายวมตอน
ล่างจนถงึชายแดนพม่าที่แม่น ้าสาละวนิ ซึ่งท าใหเ้กดิความหลายหลายของกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
กบัมลพษิทางน ้าของลุ่มน ้ายวม โดยมลี าน ้าสาขาของแม่น ้ายวมทีท่ าการศกึษาครัง้นี้ทัง้สิ้น 13 
แห่งประกอบดว้ย  ประกอบดว้ย ซึง่จะเป็นตวัแทนเชงิพืน้ทีข่องลุ่มน ้ายวมไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
 กลุ่มประชาชนและกลุ่มตวัอย่างที่ท าการศกึษา ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าที่เป็นทางการ 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรกิารส่วนทอ้งถิน่ ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น และ
กรรมการฝา่ยต่างๆ รวมถงึขา้ราชการทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นหมู่บา้น ไดแ้ก่ คร ูเจา้หน้าทีส่าธารณสุข 
และประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ส าหรบัเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกพืน้ทีน่ี้
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพราะประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีน้ี่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากปญัหามลพษิ
ทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมมากทีสุ่ด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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 คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมย่วม  จ านวน    4  คน 
 สมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมย่วม   จ านวน  25  คน 
 ผูใ้หญ่บา้น 13 หมูบ่า้น     จ านวน  13  คน 
 ตวัแทนชาวบา้นและผูน้ าองคก์รชุมชน   จ านวน  20  คน 
 ชาวบา้นในพืน้ทีท่ีส่มคัรใจ    จ านวน  35  คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 การศึกษาครัง้นี้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลผ่านวิธกีารสมัภาษณ์ 
การสงัเกต การสนทนากลุ่ม การจดัเวทชีาวบา้น เป็นวธิกีารหลกั โดยการพจิารณาปรากฏการณ์
ภายใต้สภาพแวดล้อมและความจรงิที่เกดิขึ้นในพื้นที่ต าบลแม่ยวม โดยและขอ้มูลบางส่วนได้
จากวิธีการสนทนากลุ่มด้วย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจของกิจกรรมการ
จดัการมลพษิทางน ้าในชุมชน โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทางในการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดงันี้  
 1. เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง คณะผู้วจิยัได้ศึกษาเอกสารที่เป็นต ารา เอกสารทางวชิาการ 
รายงานการวจิยั เพื่อรวบรวมแนวคดิ ทฤษฏขีองนักวชิาการให้เป็นระบบก่อนที่จะเขา้ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูในหมู่บา้น และเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูและก าหนดแนวทาง
ในการท าเครือ่งมอืเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 2. กำรสอบถำมและสมัภำษณ์ การศกึษาครัง้นี้ได้ใช้แบบสอบถามในการประเมนิผล
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ รวมถงึการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ที ่ในส่วนของการสมัภาษณ์ได้
ก าหนดวธิกีารสมัภาษณ์โดยผูว้จิยัก าหนดประเดน็ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูในสภาพทัว่ไปของหมู่บา้น 
อนัไดแ้ก่ สภาพปญัหามลพษิทีเ่กดิขึน้กบัลุ่มน ้ายวม การด าเนินกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิมลพษิทาง
น ้าในพื้นที่ลุ่มน ้า โดยท าการสมัภาษณ์จากผู้น าชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม 
รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  
 3. วิธีกำรสงัเกต ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม
และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยคณะผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน ได้แก่ 
กิจกรรมการท าฝายชะลอน ้า กิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมการท าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า 
ซึ่งจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชน ส่งผลให้ผู้วิจยัเข้าใจความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน
ระดบัการมสี่วนรว่มของชุมชน ลกัษณะและขัน้ตอนในการท ากจิกรรมต่างๆ ในชุมชน  
 4. วิธีกำรสนทนำกลุ่ม คณะผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารสนทนากลุ่มและการจดัเวทชีาวบ้าน 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความ
คดิเหน็ ของตนเองออกมา ซึง่จากการจดัเวทชีาวบ้านและสนทนากลุ่มท าใหท้ราบแหล่งก าเนิด
มลพษิทางน ้า ปญัหาที่เกดิขึน้ในปจัจุบนั และแนวทางในการแก้ปญัหาที่เหมาะสมกบัชาวบ้าน
รวมถงึท าใหท้ราบถงึสภาพในอดตี ปจัจบุนั และสิง่ทีชุ่มชนคาดหวงัอยากใหเ้กดิขึน้ในอนาคต 
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กำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมลู แบ่งออกเป็น 3 ระยะ  คือ 
 1. ระยะท่ี 1 ระยะกำรเตรียมกำรวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ  
   การวจิยัครัง้นี้ ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน โดยเน้นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นส าคญั ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้ม
ของคณะผู้วิจ ัย ในการวิจัยครัง้นี้ จึง เ ป็นการเตรียมความพร้อมที่ เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
ลุ่มน ้ายวมเป็นหลกั ไดแ้ก่ การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนเป็นสิง่แรกทีค่ณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ซึ่งคณะผู้วจิยัได้ลงพื้นที่เบื้องต้น ตดิต่อประสานกบัผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
ต าบลแม่ยวม เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน รวมทัง้การจดัหาแหล่งความรูท้ี่ต้องใช้ในการ
จดัการปญัหามลพษิทางน ้า ได้แก่ การตรวจวดัคุณภาพน ้า การเตรยีมเอกสารในการจดัการ
อบรม แบบสอบถาม การประเมนิความรู ้ความตระหนัก และพฤตกิรรมการจดัการทรพัยากรน ้า
ของชุมชน รวมทัง้มกีารติดต่อวทิยากรผู้ให้ความรู้กบัชาวบ้าน ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการ
จดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม เป็นตน้  
 2. ระยะท่ี 2 ระยะปฏิบติักำรวิจยัและพฒันำ มีขัน้ตอนดงัน้ี  
  การศึกษาวิจยัในครัง้นี้ คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวิจยั 
โดยประกอบด้วย การศกึษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไป การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิ
ทางน ้า โดยแบ่งออกเป็น การศกึษาลกัษณะการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค การศกึษาเกี่ยวกบั
แหล่งก าเนิดมลพิษทางน ้ าในชุมชน การศึกษาการใช้ประโยชน์จากน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวม 
การศกึษาเกีย่วกบัปญัหาและการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม นอกจากนี้ยงัมปีระเดน็
การมสี่วนรว่มของประชาชนในการแกไ้ขปญัหาการจดัการมลพษิทางน ้า โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้  
 2.1 กำรศึกษำบริบทชุมชนทัว่ไป 
 การศกึษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไปในพืน้ที่ลุ่มน ้ายวม คณะผู้วจิยัได้ท าการศกึษา
โดยวิธีการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม เก็บข้อมูลผ่านเวทีชุมชนที่มกีารพูดคุยกันระหว่าง
คณะผูว้จิยักบัชาวบา้นในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวม และลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูโดยการพูดคุยแบบตวัต่อตวั
กบัชาวบา้นและผูน้ าชุมชนในพืน้ที ่รวมทัง้การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสารแผนพฒันาสามปี
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม 
 2.2 กำรศึกษำข้อมูลเก่ียวกบักำรใช้ประโยชน์และปัญหำของแหล่งน ้ำในพื้นท่ี
ลุ่มน ้ำยวม 
 การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์และปญัหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 
คณะผู้วจิยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามทีท่างคณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่คณะผูว้จิยัได้
ลงพืน้ทีใ่นการส ารวจขอ้มลูผ่านแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซึง่การศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัการจดัการ
มลพษิทางน ้า สามารถแบ่งการศกึษาไดเ้ป็นประเดน็ยอ่ยๆ ดงัต่อไปนี้ 
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 1) กำรศึกษำเก่ียวกบักำรใช้ประโยชน์จำกน ้ำในพื้นท่ีลุ่มน ้ำยวม คณะผูว้จิยั
ไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม และเกบ็ขอ้มลูผ่านเวทชีาวบา้น การพบปะพุดคุยกบัผูน้ า
ชุมชนซึ่งเป็นการส ารวจรูปแบบการใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม ตัง้แต่อดีตจนถึง
ปจัจบุนั รายละเอยีดของผลการศกึษาไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 
 2) กำรศึกษำปัญหำทรพัยำกรน ้ำในพื้นท่ีลุ่มน ้ำยวม คณะผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็
ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม ซึง่เป็นการส ารวจแหล่งก าเนิดน ้าเสยีในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมทีเ่กดิจากการ
ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ซึง่รายละเอยีดผลการศกึษาไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 
 3) กำรศึกษำกำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำในพื้นท่ีลุ่มน ้ำยวมเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการจดัการปญัหามลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวม ที่ได้ด าเนินการในปจัจุบนัจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเน้ือหาจะเกี่ยวกบัปญัหาของน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมในปจัจุบนั รวมถงึ 
หน่วยงานที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้เข้ามาจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม 
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปญัหา และศักยภาพของชุมชนในการแก้ปญัหา ซึ่ง
รายละเอยีดผลการศกึษาไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 
 2.3. รปูแบบกำรแก้ปัญหำมลพิษทำงน ้ำในพื้นท่ีลุ่มน ้ำยวม 
  ในการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในลุ่มน ้ายวมนัน้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบ
การแก้ปญัหาทีเ่กดิจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ต าบลแม่ยวมได ้โดยอาศยัการวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากจดัเวทกีารส ารวจพืน้ที ่และจาก
การแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มเวท ีซึง่มปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะน ามาพจิารณาไดแ้ก่ 
   1) สามารถแกป้ญัหามลพษิทางน ้าของชุมชนได ้
   2) ความพรอ้มดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เครือ่งมอื สถานทีแ่ละบุคลากร 
   3) ประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอื และสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม 
   4) มคีวามเหมาะสมกบัวถิชีวีติ วฒันธรรมและประเพณขีองทอ้งถิน่ 
   5) ผลประโยชน์ทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ประชาชน 
   6) สามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 2.4 กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงท่ีเลือก 
  การวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลอืกไว้ร่วมกนั  โดยใช้ศาลา
เอนกประสงคข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวมเป็นสถานทีจ่ดัเวท ีมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 
30 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูน้ าหมู่บา้นและผูน้ าจากทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ให้เกดิความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบัรูปแบบที่จะน ามามาใช้ในการแก้ปญัหา
มลพษิทางน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนินกจิกรรมดา้นต่างๆ ร่วมกนั  ไดแ้ก่ กลุ่มผู้
ร่วมกิจกรรม การจดัหาออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนั และสุดท้ายวางแผนการติดตามประเมนิผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั โดย
กิจกรรมที่เลือกมาใช้ในการจัดการปญัหามลพิษทางน ้ าในลุ่มน ้ ายวม ประกอบด้วยกิจกรรม
ดงัต่อไปนี้ 
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 กิจกรรมท่ี 1 กำรศึกษำข้อมลูบริบทชุมชนลุ่มน ้ำยวม  
  วตัถปุระสงค ์
  1) เพื่อศกึษาบรบิทพื้นที่ชุมชนลุ่มน ้ายวมและศกัยภาพชุมชนในการจดัการ
มลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 
  2) เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูน้ าชุมชน รวมถงึทราบขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจดัท ากจิกรรมต่อไป 
  วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 
  1) วธิกีารด าเนินกจิกรรม ประกอบดว้ยการศกึษาทางดา้นเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการแก้ปญัหา ไดแ้ก่ เอกสารแผนพฒันาต าบลสามปีองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม การ
พบปะพดูคุยกบัชาวบา้นในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม เพื่อใหท้ราบบรบิทของชุมชน สภาพปญัหา และผูท้ี่
มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัการเกดิมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 
  2) ด าเนินกจิกรรมการพบปะผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยการสนทนากบัผูน้ าชุมชนในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม  
  ผูร่้วมกิจกรรม 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี้ ประกอบด้วย คณะผู้วจิยั ผู้น าชุมชน ชาวบ้านใน
พืน้ทีลุ่่มน ้ายวม  
  สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
  กจิกรรมนี้ไดจ้ดัขึน้ในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในช่วงเดอืน ตุลาคม 2553  
  ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
  1) ผลจากการด าเนินกจิกรรม ส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบับรบิท
ในพืน้ที ่และศกัยภาพของชุมชนในการจดัการมลพษิทางน ้า    
  2) การด าเนินกจิกรรมดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยั และผูน้ าชุมชนเกดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และผูว้จิยัไดร้บัทราบปญัหาในพืน้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิดงัภาพที ่3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพท่ี 3.1 การศกึษาบรบิทชุมชนและส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน 
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 กิจกรรมท่ี 2 สร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้  
  วตัถปุระสงค ์ 
  เพื่อหาสาเหตุและปญัหามลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้กบัน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม รวมทัง้
สรา้งความตระหนกัและความรูใ้หก้บัชุมชนใหก้บัชาวบา้นในพืน้ที ่
  วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม  
  กจิกรรมที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการจดัเวทชีาวบ้าน คณะผู้วจิยัได้ท าการ
สนทนาแลกเปลีย่นความรูก้บัชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม โดยใชร้ปูแบบกจิกรรมแบบ การระดม
สมองและการตัง้ค าถามสาเหตุการเกิดมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ ลุ่มน ้ าแม่ยวม ซึ่งได้จ ัด 
 2 ครัง้ ดงัภาพที ่3.2           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม  
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชาวบ้านในครัง้นี้  ประกอบด้วย คณะผู้วิจ ัย 
ชาวบา้น และผูน้ าชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม  
  สถำนท่ีและช่วงเวลำ  
  กจิกรรมการจดัเวทชีาวบ้านได้ด าเนินการที่ศาลาเอนกประสงค์ในพื้นที่ต าบล
แมย่วม โดยด าเนินการในช่วงเดอืน พฤศจกิายน 2553 
  ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
  จากการด าเนินกจิกรรมการจดัเวทชีาวบ้านท าให้ชาวเกดิความตระหนักและมี
ความรูเ้กีย่วกบัมลพษิทางน ้า  
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.2 การจดัเวทชีาวบา้นเพื่อสรา้งความตระหนกั 
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 กิจกรรมท่ี 3 กำรแสวงหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
  วตัถปุระสงค ์ 
  เพื่อร่วมกันในการก าหนดแนวทางการแก้ปญัหาและวางแผนการแก้ปญัหา
รว่มกนั ในการแกป้ญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม  
  วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 
  คณะผูว้จิยั ชาวบา้น ผูน้ าชุมชน ประชุมและร่วมกนัเสนอแนวทางการแก้ปญัหา
และวางแผนการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่างโดยกจิกรรมนี้ไดม้กีารจดั 2 
ครัง้ ดงัภาพที ่3.3 
  ผูร่้วมกิจกรรม 
  คณะผูว้จิยั ผูน้ าชุมชนและชาวบา้นในพืน้ที ่
  สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
  หอ้งประชุมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม และอาคารอเนกประสงคข์อง
ดรงเรยีนหว้ยสงิห ์โดยด าเนินการในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2553  
  ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
  การด าเนินกิจกรรมท าให้แนวทางในการแก้ปญัหาและแผนปฏบิตัิการในการ
แกป้ญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมท่ี 4 ส ำรวจและตรวจวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำ  
  วตัถปุระสงค ์
  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางน ้ าของลุ่มน ้ ายวม เป็นกิจกรรมที่
คณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้เพื่อท าการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง 
  วิธีด ำเนินกิจกรรม 
  ด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้าจากแหล่งน ้าต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง และ
ในล าน ้ายวมจ านวนทัง้สิน้ 15 จดุ ดงัภาพที ่3.6  
 

ภำพท่ี 3.3 การจดัเวทชีาวบา้นเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกป้ญัหา 
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  ผูร่้วมกิจกรรม 
  ผูน้ าชุมชนและคณะผูว้จิยั 
  สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
  การส ารวจและตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในล าน ้าสาขาของแม่น ้ายวมและล าน ้า
ยวมตอนล่าง ไดด้ าเนินการในระหว่างเดอืนธนัวาคม 2554 
  ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
  ไดท้ราบถงึแหล่งก าเนิดมลพษิทางน ้าและสถานการณ์มลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่ม
น ้ายวมตอนล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมท่ี 5 สร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ให้กบัเยำวชน  
  วตัถปุระสงค ์ 
  เพื่อเป็นการสรา้งความตระหนักและความรูใ้หเ้ยาวชนในการจดัการมลพษิทาง
น ้า และสรา้งจติส านึกและความรบัผดิชอบในการรกัษาสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม ใหก้บั
เยาวชนในพืน้ที ่ 
  วิธีด ำเนินกิจกรรม  
  การด าเนินกจิกรรมนี้ คณะผูว้จิยัไดเ้ริม่จากการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยกจิกรรมในค่ายประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อระดมความคดิเกี่ยวกบั
แนวทางในการลดมลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ยวมในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้มกีจิกรรมสรา้ง
ความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางน ้าโดยวทิยากรซึ่งมกีิจกรรมย่อย
ดงัต่อไปนี้  
  1) กิจกรรมกำรละลำยพฤติกรรม 
 กจิกรรมนี้ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อให้เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้ท าความรูจ้กักนั 
และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั เพื่อใหง้่ายต่อการด าเนินกจิกรรมอื่นๆ และยงัเป็นการเรยีนรู้
นิสยัใจคอของแต่ละคน และเป็นการคลายเครยีดใหก้บัเยาวชนทีม่าเขา้ร่วมค่ายดว้ย ซึง่กจิกรรม

ภำพท่ี 3.4 การด าเนินกจิกรรมส ารวจและตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
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นี้มผีู้เข้าร่วมทัง้หมด 80 คน มทีัง้นักศกึษาชมรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
และเยาวชนในพืน้ที ่ดงัภาพที ่3.5  
 
           
     
 
 
 
 
 
 
 2) กำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมในชุมชน เป็นสิง่ที่มคีวามส าคญั
มาก เนื่องจากว่าสภาพแวดลอ้มในชุมชนทีด่ ียอ่มส่งผลใหสุ้ขภาพกาย สุขภาพจติของประชาชน
ในชุมชนดขีึ้น ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้มกีารฝึกอบรมให้เยาวชนในการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า
อย่างง่าย ได้แก่ การตรวจวเิคราะห์ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายอยู่ในน ้า โดยมกีารท ากจิกรรม
แบบเวยีนกลุ่ม โดยกิจกรรมนี้ส่งผลให้เยาวชนมทีกัษะและได้รบัความรูใ้นการตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้าอยา่งงา่ยได ้และยงัสามารถน าใชใ้นการเรยีนต่อไปไดด้ว้ย ดงัภาพที ่3.6  
 
           
      
 
 
 
 
 
 
 3) กำรบรรยำยเร่ืองส่ิงแวดล้อมจะดี อยู่ท่ีมือใคร 
 กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สิง่แวดล้อมจะด ีอยู่ที่มอืใคร โดยได้
วทิยากรจากส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่1 มาบรรยายให้ความรู ้ซึง่การบรรยายไดม้กีารเสนอ
ประเด็นให้เยาวชนร่วมกันคิดว่า ถ้าจะให้สิ่งแวดล้อมดีนัน้ใครจะต้องเป็นคนดูแลรกัษา ซึ่ง
เยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมใหค้วามสนใจและร่วมกนัเสนอความคดิอย่างหลากหลาย ซึง่กจิกรรม
นี้ไดส้่งผลใหเ้ยาวชนไดม้สี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ และกลา้แสดงออก ดงัภาพที ่3.7 
 

  

ภำพท่ี 3.5 กจิกรรมการละลายพฤตกิรรม 

  

ภำพท่ี 3.6 กจิกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
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4) กิจกรรมศิลปะบนจำนเซรำมิก 
 กิจกรรมศิลปะบนผืนผ้า ภายใต้หัวข้อเด็กไทยยุคใหม่ใส่ ใจอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อลดปญัหาภาวะโลกรอ้น ไดม้กีารแบ่งกลุ่มใหเ้ยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ออกเป็น 10 กลุ่มย่อย แลว้ใหแ้สดงแนวคดิในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตผิ่านการวาดภาพ
ลงบนจานเซรามกิ ซึง่กจิกรรมนี้เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจมาก เพราะท าใหไ้ด้
แสดงความคิดเห็นที่ไม่มกีารปิดกัน้จนิตนาการ ท าให้ได้จานเซรามกิที่มคีวามสวยงามและ
สะทอ้นแนวคดิของเยาวชนออกมาไดด้งัภาพที ่3.8 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 5) กำรบรรยำยเร่ือง กำรมีส่วนร่วมของเยำวชนชุมชนในกำรจดักำร
ทรพัยำกรน ้ำ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขในท้องถ่ิน 
 กิจกรรมน้ีได้มีการบรรยายเกี่ยวกับปญัหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม โดยวทิยากรจากส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 1 และให้เยาวชนร่วมกนัแสดงความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในปจัจุบนั รวมทัง้แนวทางการแก้ไข
ในรูปของผงัความคดิ โดยปญัหาที่เยาวชนในพืน้ที่พบส่วนใหญ่เป็นปญัหาเกี่ยวกบัอากาศรอ้น 
และมคีวนัพษิปกคลุมในช่วงฤดูรอ้น และปญัหาแหล่งน ้าที่ไม่สะอาด ปญัหาขยะมูลฝอยที่ขาด

  

ภำพท่ี 3.7 กจิกรรมการบรรยายเรือ่งสิง่แวดลอ้มจะดอียู่ทีม่อืใคร 

  

ภำพท่ี 3.8 กจิกรรมศลิปะบนจานเซรามกิ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่3  
การจดัการมลพษิทางน ้าจากชมุชน โดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชมุชนในพื้นทีลุ่่มน ้ายวม จงัววดัแม่ฮ่องสอน                                            วธิดี าเนินการวจิยั 

 3-11 

การจดัการทีเ่หมาะสม ส่วนแนวทางการแก้ปญัหานัน้ ไดแ้ก่ การส่งเสรมิและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
การลดภาวะโลกรอ้น การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ การคดัแยกขยะ ดงัภาพที ่3.9 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 6) กิจกรรม กำรอบรมให้ควำมรู้กำรแปรสภำพขยะมลูฝอย 
 กจิกรรมการอบรมให้ความรูใ้นการแปรสภาพขยะมลูฝอยนัน้ จดัท าขึน้เพื่อ
ส่งเสรมิให้เยาวชนในพื้นที่รูจ้กัรูปแบบที่สามารถน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปได้ โดยในครัง้นี้ได้มี
การสาธติการแปรรูปขยะมลูฝอยเป็นวตัถุดบิในงานเซรามกิ และให้เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ไดล้องท าการแปรสภาพขยะมลูฝอย และยงัมกีารใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัแนวทางการจดัการขยะมูล
ฝอยทีเ่หมาะสมดว้ย ดงัภาพที ่3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
   ผูร้ว่มกจิกรรมในครัง้นี้ประกอบดว้ย คณะผูว้จิยั นักศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม ่จ านวน 15 คน และเยาวชนในพืน้ทีต่ าบลแมย่วมจ านวน 80 คน  
   สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
   กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ให้กบัเยาวชนในการจดัการ
มลพษิทางน ้า ไดด้ าเนินการในระหว่างวนัที ่9 - 10 ธนัวาคม 2553 
 

ภำพท่ี 3.9 การบรรยายการมสี่วนรว่มของเยาวชนชุมชนในการจดัการทรพัยากรน ้าในทอ้งถิน่ 
  

  

ภำพท่ี 3.10 กจิกรรมการอบรมใหค้วามรูก้ารแปรสภาพขยะมลูฝอย 
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   ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
   ท าใหเ้ยาวชนเกดิความตระหนักและความรูใ้นการแก้ปญัหามลพษิทาง
น ้า รวมทัง้ไดแ้นวทางในการลดมลพษิทางน ้าในทศันะของเยาวชน และไดเ้ครอืข่ายเยาวชนใน
พืน้ทีใ่นการช่วยกนัรกัษาทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม   
  กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบติักำรกำรท ำถงัดกัไขมนั 
   วตัถปุระสงค ์
   เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนและเยาวชนมคีวามรูใ้นการควบคุมมลพษิจาก
ครวัเรอืนของตนเอง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ  
   วิธีด ำเนินกิจกรรม 
   การอบรมเชงิปฏบิตักิารการท าถงัดกัไขมนั ได้อบรมโดยวทิยากรและ
ใหผู้เ้ขา้อบรมลงมอืจดัท าถงัดกัไขมนัดว้ยตนเอง โดยจดัทัง้สิน้ 3 ครัง้เป็นของประชาชน 2 ครัง้
และของเยาวชน 1 ครัง้ ดงัภาพที ่3.11        
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   ในส่วนของอุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ได้แก่ ถงัพลาสตกิ ท่อพวีซี ี
และอุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อพวีซี ีตะกรา้ดกัขยะ ซึง่ทางคณะผูท้ าการวจิยัไดน้ าถงัพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้
มาเป็นส่วนประกอบหลกัในการด าเนินกจิกรรม โดยชาวบ้านจะได้ช่วยกนัในการประกอบและ
ตดิตัง้ โดยในทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัออกแบบถงัส าหรบัท าถงัดกัไขมนั โดยน าถงัพลาสตกิมาท าการ
เจาะรูแล้วใส่ท่อพวีซีโีดยจะใช้รูปแบบเหมอืนกบัถงัดกัไขมนัที่มขีายอยู่ตามท้องตลาด แต่จะ
น ามาประยุกต์โดยใช้วสัดุที่หาได้เองภายในท้องถิ่น และสามารถประกอบติดตัง้ได้เอง โดย
ภายในถงัจะมตีะกรา้ส าหรบัดกัขยะอนิทรยีท์ีไ่ด้จากครวัเรอืนเพื่อน าไปท าปุ๋ ยหมกั หรอืน ้าหมกั
ชวีภาพอกีทหีนึ่ง ดงัภาพที ่3.12  
    
 
 

  

ภำพท่ี 3.11 การด าเนินกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารการท าถงัดกัไขมนั 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่3  
การจดัการมลพษิทางน ้าจากชมุชน โดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชมุชนในพื้นทีลุ่่มน ้ายวม จงัววดัแม่ฮ่องสอน                                            วธิดี าเนินการวจิยั 

 3-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 

ผูร่้วมกิจกรรม 
   ผู้ร่วมกิจกรรมในครัง้นี้  ได้แก่ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต าบล
แมย่วม จงัหวดัแมฮ่่องสอน จ านวน 50 คน 

สถำนท่ีและเวลำ 
   อาคารเอนกประสงค์ในพื้นที่ต าบลแม่ยวม กิจกรรมนี้ได้ด าเนินการ
ในช่วง เดอืน มกราคม 2554  
   ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
   ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ในการท าถังดักไขมัน ได้ถังดักไขมัน
ส าหรบัใชใ้นชุมชนจ านวน 50 ถงั  

กิจกรรมท่ี 7 กำรท ำฝำยชะลอน ้ำและตะกอนและปลกูหญ้ำแฝก 
วตัถปุระสงค ์

   เพื่อชลอการไหลของน ้าและตะกอนทีจ่ะไหลลงสู่แม่น ้านยวมรวมทัง้ยงั
เพิม่ปรมิาณน ้าและเกบ็กกัน ้าส าหรบัการใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูแลง้และลดอตัราการเกดิ
น ้าปา่ไหลหลากในช่วงฤดฝูน 
 

ภำพท่ี 3.12 แสดงถงัดกัไขมนัในครวัเรอืน 

ก. ภาพดา้นบนของถงัดกัไขมนั 

 

น ้าเสยีเขา้ 

ตะกรา้ดกัเศษอาหาร 

น ้าเสยีออก 
สว่นดกัไขมนั 

แผนกัน้ 

ข. ภาพตดัขวางของถงัดกัไขมนั 

น ้าเสยีเขา้ น ้าเสยีออก 

ไขมนั 

ตะกรา้ดกัเศษอาหาร 

สว่นดกัไขมนั 
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   วิธีด ำเนินกิจกรรม 
   วธิกีารด าเนินกจิกรรมจะใช้กลุ่มชาวบ้านอาสาสมคัรทัง้ประชาชนและ
เยาวชนร่วมกันก าหนดจุดที่เหมาะสมในการท าฝายและลงมือท าฝายโดยอาศัยภูมปิญัญา
ชาวบา้นและวสัดุทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ดงัภาพที ่3.12  
   ผูร่้วมกิจกรรม 
   ผูร้่วมกจิกรรมการสรา้งฝายชะลอน ้า ประกอบไปดว้ยประชาชนในพื้นที่
ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง 30 คน เยาวชนในพื้นที่จ านวน 50 คน นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงใหมจ่ านวน 15 คน 
   สถำนท่ีและช่วงเวลำ 
   ท าการสร้างฝายชะลอน ้าในพื้นที่ป่าต้นน ้ าและล าห้วยสาขาของน ้ า
แมย่วม โดยด าเนินการในช่วงเดอืนมกราคม 2554 
   ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
   กจิกรรมการสรา้งฝายชะลอน ้าท าใหเ้กดิความสามคัค ีและแก้ไขปญัหา
มลพษิทางน ้าในส่วนที่เป็นตะกอนขุ่นในน ้า จากการด าเนินกิจกรรมได้ฝ่ายทัง้สิ้น 8 แห่ง  
และหญา้แฝกระยะทาง 1 เมตร ดงัภาพที ่3.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมท่ี 8 โครงกำรจดัตัง้กลุ่มเยำวชนรกัส่ิงแวดล้อม 
   วตัถปุระสงค ์
   กจิกรรมนี้จดัท าขึ้นเพื่อพฒันาศกัยภาพนักเรยีน/ เยาวชนให้สามารถ
เป็นผู้น าด้านการเผยแพร่ความรูด้้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและด าเนินกจิกรรมด้าน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อแก้ไขปญัหาร่วมกนัในรูปแบบเครอืข่าย
สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีชุ่มชน 
   วิธีด ำเนินกิจกรรม 
   กจิกรรมครัง้นี้ด าเนินการโดยการแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ โดย
กจิกรรมภายในค่ายได้เริม่จากกจิกรรมการละลายพฤตกิรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธภ์ายในค่าย 

ภำพท่ี 3.13 กจิกรรมการท าฝายชะลอน ้าและตะกอน  
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แล้วมกีารแบ่งฐานกิจกรรมเป็นฐานๆ และมกีารบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัการล าน ้า
แม่ยวม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ยวม โดยใช้การมสี่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถิน่ โดยวทิยากรในชุมชน และมกีารระดมความคดิของเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม ใน
ประเดน็การจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมย่วมดว้ย ดงัภาพที ่3.14 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
   ผูร่้วมกิจกรรม 
   ผูร้ว่มกจิกรรมในครัง้นี้ประกอบดว้ย คณะผูว้จิยั นักศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัชยีงใหม ่เยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ ในพืน้ทีต่ าบลแมย่วมจ านวน 50 คน  
   สถำนท่ีและเวลำ 
   กิจกรรมนี้จ ัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน (สักใหญ่) โดยจัดใน
ระหว่างวนัที ่11-12 พฤษภาคม 2554  
   ผลท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
   การด าเนินกจิกรรมนี้ ท าใหเ้ยาวชนไดแ้สดงแนวคดิในการลดมลพษิที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม รวมทัง้ไดก้ลุ่มเยาวชนจากดรงเรยีนต่างๆ จ านวน 5 โรงเรยีน รวมทัง้
แผนการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินการโดยเยาวชนดว้ย 
 3. ระยะท่ี 3 กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม  
 การตดิตามประเมนิผลการมสี่วนรว่มของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมการจดัการ
มลพษิทางน ้าโดยกระบวนการมสี่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม คณะผู้วจิยัได้ใช้การติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม โดยประกอบดว้ย กจิกรรมการเคาะประตูตามบา้น กจิกรรมแจก
แบบสอบถามประเมนิผลการด าเนินงานกจิกรรม และกจิกรรมการจดัเวทเีพื่อแลกเปลีย่นปญัหา
และขอ้เสนอแนะ ซึง่จะตอ้งท าการบนัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็น และเกี่ยวขอ้ง เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ปรบัปรุงแก้ไข แผนการด าเนินงานที่มีข้อบกพร่อง รวมทัง้ปญัหาอุปสรรคต่างๆ โดยการ
ประเมนิผลจะมขีอ้มลู 2 ส่วน คอื ขอ้มลูจากการประเมนิผลเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การจดัเกบ็ขอ้มลู
จากแต่ละกิจกรรม แยกตามประเภทของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า และข้อมูลจากการ
ประเมนิผลเชิงคุณภาพ ด าเนินโดยใช้แบบสอบถามส ารวจประชาชนในพื้นที่เพื่อหาข้อมูล

ภำพท่ี 3.14 โครงการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนรกัสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 
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เกี่ยวกบัประสทิธภิาพของกิจกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้น ้า ระดบัความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการจดัการมลพษิ ทศันคตทิีม่ต่ีอการด าเนินโครงการ  
 นอกจากการติดตามประเมนิผลกจิกรรมดงัที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนของกิจกรรมที่มี
การลงทุนคณะผูว้จิยัจะท าการประเมนิอตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost ratio หรอื 
B/C ratio) เป็นการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน กบัมูลค่า
ปจัจุบนัของเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายในโครงการ ถ้า B/C ratio มคี่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการ
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับที่ลงทุนไป แต่ถ้าค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รบัจาก
โครงการไมคุ่ม้กบัเงนิลงทุนทีเ่สยีไป โดย 
           
           

 
กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจ ัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พร้อมทัง้น าทฤษฏีที่
เกี่ยวขอ้งมาอธบิาย เพื่อหาขอ้สรุปทีท่ าใหเ้หน็ปรากฏการณ์ของประชาชนในการจดัการมลพษิ
ทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่ยวม โดยผู้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่
ท าการศกึษาในชุมชน โดยใชร้ปูแบบการบรรยายเชงิวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อให้
เหน็ประเดน็ การเปลี่ยนแปลงเชงิพฒันาของประชาชนทีผ่่านกระบวนการบูรณาการการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการแก้ปญัหามลพษิทางน ้า โดยอาศยัการประเมนิจากการวเิคราะห์จาก
แบบสมัภาษณ์ วเิคราะหจ์ากแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ กจิกรรมเวทชีุมชน กจิกรรมการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่จนน าไปสู่การจดัการมลพษิ
ทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมได ้

 
 
 
 

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

มลูค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน 

มลูค่าปจัจุบนัของค่าใชจ้่ายผลตอบแทน 
B/C ratio =  

ผลตอบแทน 




