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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชุมชน 
ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อศกึษามลพษิทางน ้าในเขตพืน้ทีลุ่่ม
น ้ายวมและสรา้งรปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้าทีม่คีวามเหมาะสมกบัพืน้ที่โดยชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้เอง ซึ่งการศึกษาครัง้นี้ ใช้พื้นที่ของต าบลแม่ยวม ซึ่งมคีวามยาวตลอดล าน ้ า
ยวมตอนล่าง ตัง้แต่อ าเภอแมส่ะเรยีงจนถงึแม่น ้าสาละวนิ เป็นพืน้ทีใ่นการด าเนินการวจิยั ซึง่ใน
บทที ่4 นี้จะกล่าวถงึผลการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการวจิยั ประกอบดว้ย บรบิทของ
พื้นที่ศึกษา การเลือกกิจกรรมและวางแผนด าเนินกิจกรรมการแก้ปญัหามลพิษทางน ้า และ
รปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 
บริบทของพื้นท่ีศึกษา  
 การศึกษาบริบทในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมนัน้ คณะผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาโดยติดต่อและ
ประสานงาน สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน ท าการการส ารวจพืน้ทีเ่บือ้งต้น รวมทัง้ท าการศกึษา
สภาพชุมชน การรวบรวมขอ้มลูสภาพปญัหามลพษิทางน ้าในปจัจุบนัของพืน้ทีใ่นส่วนของขอ้มลู
ปฐมภูม ินัน้คณะผู้วิจยั ได้ข้อมูลจากการจดัเวท ีพบปะพูดคุยกับประชาชนและผู้น าในพื้นที่ 
ลุ่มน ้ายวม รวมทัง้การใช้แบบสอบถาม นอกจากนัน้ยงัมกีารศึกษาข้อมูลทุติภูมจิากเอกสาร
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอยีดของผลการศกึษาดงันี้  
 1. บริบทของชุมชน  
  การศกึษาบรบิทของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่างนัน้ คณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา
โดยการเก็บข้อมูลจาก การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม และการจากเอกสารต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย บรบิทด้านที่ตัง้ บรบิทด้านที่อยู่อาศยั บรบิทด้านสงัคมและการประกอบอาชพี 
บรบิทด้านทรพัยากรธรรมชาติ และบรบิทด้านความรู้และความตระหนัก ซึ่งมรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  
 1.1 บริบทด้านท่ีตัง้ 
 ลุ่มน ้ายวมทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนในการศกึษาครัง้นี้คอืลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ในพืน้ทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมย่วม ลกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไปของพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง จะ
เป็นลกัษณเป็นภเูขาสลบักลบัทีร่าบลุ่มในบรเิวณพืน้ทีลุ่่มน ้า ดงัภาพที ่4.1 ซึง่ในพืน้ทีศ่กึษามลี า
หว้ยสาขาของแมน่ ้ายวมตอนล่างมทีัง้สิน้ 10 ล าหว้ย ประกอบดว้ย หว้ยโผ หว้ยสงิห ์หว้ยทราย 
หว้ยบง หว้ยปุ๋ น หว้ยแม่กองแป หว้ยผากาน ห้วยเคีย๋ หว้ยวอก หว้ยจอ็บ ซึง่มกีารไหลรวมกนั
เป็นทางน ้าที่ใหญ่ขึน้และไหลผ่านชุมชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ต าบลแม่ยวมลงสู่ล าน ้าแม่ยวมผ่าน



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่4  
การจดัการมลพษิทางน ้าจากชมุชน โดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชมุชนในพื้นทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                                                      ผลการวจิยั 

 4-2 

ชุมชน หมูบ่า้นต่างๆ ในต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงึถอืว่าแม่น ้ายวม
และล าน ้าสาขาเป็นแหล่งน ้าหลกัในการด ารงชวีติของประชากรในเขตต าบลแม่ยวม ดงัภาพที ่
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่น ำ้ยวมตอนล่ำง 

พืน้ทีศึ่กษำ 

ภาพท่ี 4.1 แสดงพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง ในส่วนของต าบลแมย่วม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงพืน้ทีล่ าน ้าสาขาและแม่น ้ายวมทีท่ าการศกึษา 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงพืน้ทีล่ าน ้าสาขาและแม่น ้ายวมทีท่ าการศกึษา (ต่อ) 
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 1.2 บริบทด้านท่ีอยู่อาศยั  
 ประชาชนในพื้นทีลุ่่มน ้ายวมส่วนใหญ่อาศยัอยู่บรเิวณใกลก้บัล าน ้าสาขาของลุ่ม
น ้ายวมและตามเชงิเขา โดยลกัษณะของบา้นสรา้งจากไมส้่วนใหญ่จะเป็นแบบยกสูงเนื่องจากว่า
เป็นการป้องกนัน ้าท่วมในช่วงฤดูฝนและบางส่วนจะเป็นแบบใต้ถุนเตี้ย โดยวสัดุที่ใช้ในการ
ก่อสรา้งส่วนใหญ่จะเป็นไมท้ีห่าไดจ้ากปา่ในพืน้ทีด่งัภาพที ่4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 บริบทด้านสงัคมและการประกอบอาชีพ  
 จากการศกึษาสภาพดา้นสงัคมและการประกอบอาชพีของประชาชนในพืน้ทีลุ่่ม
น ้ ายวม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกระหรี่ยงและชาวไทยใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การปลูกขา้ว ปลูกขา้วโพด ปลูกถัว่ ปลูกกระเทยีม รองลงมา
ประกอบอาชพีรบัจา้ง คา้ขายและเลีย้งสตัวด์ว้ย ดงัภาพที ่4.4 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน 

  

ภาพท่ี 4.4 การประกอบอาชพีในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 

  

  

ก) การปลกูขา้ว ข) การปลกูขา้วโพด 

ค) การท าไร่ ง) การคา้ขายของป่า 
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 1.4 บริบททางด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
 ในอดตีป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมมคีวามอุดมสมบูรณ์สูง มนี ้าไหลตลอดฤดูกาล 
โดยพชืพรรณในป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ ท าใหก้ารท าลายพชืพรรณป่าไมม้ี
ค่อนขา้งน้อย ต่อมามกีารเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของประชาชนเพิม่มากขึน้ ท าให้เกดิการเผาป่าเพื่อ
ท าไร่เลื่อนลอย มกีารตดัไมท้ าลายป่าเพื่อน าไปใช้ท าฟืน สรา้งบ้าน ท าให้แม่น ้าล าธารในห้วย
เกดิความเหอืดแหง้ นอกจากน้ียงัพบว่าในช่วงฤดูฝนจะเกดิน ้าป่าไหลหลาก และในช่วงฤดูแล้ง
จะมีการเผาป่าค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดควันพิษขึ้นในพื้นที่ เมื่อเกิดปญัหาเหล่าน้ีขึ้น 
ประชาชนในพื้นที่จงึได้คดิกิจกรรมที่จะช่วยรกัษาพื้นที่ป่าไม้ไว้โดยการปลูกป่าต้นน ้า การท า
แนวกนัไฟป่า การบวชป่าการบวชปลาในชุมชน การลดอตัราการเผาไร่โดยการส่งเสรมิให้เอา
เศษหญ้าทีแ่ผว้ถางไปท าปุ๋ ยแทน ส่วนทรพัยากรสตัว์น ้าในแม่น ้ายวมมมีากมายหลายชนิด แต่
เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิม่มากขึ้น ส่งผลให้จ านวนสตัว์น ้าในน ้าแม่ยวมมจี านวนลดลง 
นอกจากนี้ผลจากมลพษิทางน ้าทีเ่กดิขึน้ไมว่่าจะเป็นการทิง้ขยะลงในแม่น ้า การเกดิน ้าท่วม การ
ปนเป้ือนของสารเคมลีงในแหล่งน ้า ดงัภาพที ่4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     
 
 
 
 

ข) ทรพัยากรน ้าและแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

ภาพท่ี 4.6 ทรพัยากรทางธรรมชาตใินพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 

ก) ทรพัยากรปา่ไม ้
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 2. การใช้ประโยชน์และปัญหาของแหล่งน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวม 
 การศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมคณะผู้วิจ ัยได้
ท าการศกึษาโดยการลงพืน้ทีไ่ปเกบ็ขอ้มลู โดยการสนทนากลุ่มและท าโดยท าการเกบ็ขอ้มลูผ่าน
แบบสอบถาม ซึง่ผลการศกึษามดีงันี้  
 2.1 รปูแบบการใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวม 
 การใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่างในอดตี ส่วนใหญ่ใช้น ้าเพื่อ
การอุปโภค-บรโิภค คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 รองลงมาใชน้ ้าเพื่อการเกษตร รอ้ยละ 24.6 และเป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 18.5 เป็นแหล่งท าการประมงร้อยละ 15.7 ใช้เป็นที่ระบายน ้าทิ้ง  
รอ้ยละ 2.0 ซึง่จากการสนทนากลุ่มท าใหไ้ดท้ราบว่า ในอดตีมกีารใชป้ระโยชน์เพื่อการอุปโภค-
บรโิภคเป็นส่วนใหญ่ เนื่องมาจากในอดตีน ้ามคีวามสะอาดไม่มปีญัหาการปนเป้ือนจากการใชน้ ้า 
ทัง้การปล่อยน ้าทิ้งจากบ้านเรอืน สถานประกอบการต่างๆ จงึสามารถน ามาใช้ในการอุปโภค
บรโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 ในปจัจุบนัมกีารใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่างส่วนใหญ่ก็ยงัใช้
ในการอุปโภค-บรโิภคในครวัเรอืนคดิเป็นรอ้ยละ 28.3 รองลงมา ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์รอ้ยละ 23.9 
ใชน้ ้าเพื่อการเกษตร รอ้ยละ 21.3 เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ รอ้ยละ 20.9 ใชเ้ป็นทางระบายน ้าทิง้
และเป็นแหล่งท าการประมง รอ้ยละ 2.6 และ2.2 ตามล าดบั จากขอ้มลูท าใหพ้บว่าในปจัจุบนัมี
การใชป้ระโยชน์จากน ้าในพืน้ที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่างเพื่อการอุปโภค-บรโิภคในครวัเรอืนเป็นส่วน
ใหญ่ แต่กล็ดปรมิาณลงจากอดตี เน่ืองจากมปีญัหาเกดิขึน้ เช่น น ้าท่วม มเีศษขยะในน ้า น ้าขุ่น 
และตะกอนทรายทบัถม เป็นตน้ จงึมกีารใชน้้อยลง แต่กย็งัจ าเป็นตอ้งใช ้
 ขอ้ค้นพบจากการศกึษารูปแบบการใช้ประโยชน์ พบว่า จากอดตีจนถงึปจัจุบนั
ลกัษณะการใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่างในกจิกรรมด้านด้านต่างๆ นัน้ยงัคง
เหมอืนกนั เพยีงแต่มปีรมิาณการใชป้ระโยชน์ลดลง เช่น การน ้าใชเ้พื่อการเกษตรในปจัจุบนัลด
น้อยลง เน่ืองมาจากการท าอาชีพที่เปลี่ยนไป ในอดตีเคยท าการเกษตร แต่ปจัจุบนัไม่ได้ท า 
เพราะรายได้ไม่ดที าให้ต้องขายที่นาหรอืมเีพื่อให้เช่าไม่ได้ท าเอง และมกีารเปลี่ยนอาชพีเป็น
อาชพีค้าขายและรบัจา้งทัว่ไป และในปจัจุบนัไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอน
ล่างมมีากขึ้น เพราะปจัจุบนัมทีางเลอืกและความสะดวกในการใช้น ้ามากขึ้น เช่น การติดตัง้
น ้าประปาใชใ้นครวัเรอืน การสัง่ซือ้น ้าจากรถขายน ้าเพื่อการบรโิภค เป็นตน้  
 2.2 ปัญหาทรพัยากรน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวม  
 ปญัหาของแล่งน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมนัน้ คณะผู้วิจยัได้ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ซึง่ปญัหาทีท่ าการศกึษาไดแ้ยกเป็น 2 ส่วน คอื ปญัหาดา้น
คุณภาพ และปญัหาด้านปรมิาณของทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ดงัภาพที่ 4.7  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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 1) ปญัหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม ในดา้นคุณภาพทีเ่ป็นปญัหามากทีสุ่ด
ไดแ้ก่ น ้าในแหล่งน ้ามตีะกอนขุน่มาก รองลงมาคอื ปญัหาการทิง้ขยะลงในน ้า ปญัหาล าน ้าสาขา
ในพืน้ทีม่นี ้าเซาะตลิง่ ปญัหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้า ตามล าดบั โดยสาเหตุทีท่ าใหคุ้ณภาพน ้า
เปลี่ยนแปลงไปนัน้ พบว่า การพัดพาตะกอนทรายลงในแหล่งน ้ า  รองลงมามาคือมาจาก
ครวัเรอืน คอื ขยะมูลฝอยและน ้าเสยีมาจากการใช้อุปโภค-บรโิภคภายในครวัเรอืน มาจาก
การเกษตร ตามล าดบั ในส่วนของการสนทนากลุ่ม พบว่า เการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้า ไม่ว่า
จะเป็นการใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตร การใชป้ระโยชน์เพื่อการอุปโภค บรโิภค การใชป้ระโยชน์
เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ การใชป้ระโยชน์เพื่อการพานิชย ์ซึง่การใชป้ระโยชน์ดงักล่าวส่งผลให้
เกิดมลพษิต่อน ้า โดยปญัหาปจัจุบนัที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นปญัหาน ้ามคีวามขุ่นในช่วงฤดูฝน 
เน่ืองจากการพงัทลายและกดัเซาะของดนิในพื้นที่ต้นน ้า และบรเิวณรมิแม่น ้า ปญัหาการขุด
ทรายในแมน่ ้า ปญัหาทีเ่กดิจากการใชย้า่่าแมลงในการเกษตร ปญัหาน ้าแหง้ในฤดูแลง้ ปญัหา
น ้าท่วมในช่วงฤดฝูน ปญัหาการทิง้น ้าเสยีและขยะรอบบรเิวณแม่น ้า การเลีย้งสตัวบ์รเิวณแม่น ้า
ท าใหม้กีารถ่ายมลูสตัวล์งสแูหล่งน ้า  
 2) ปญัหาของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมในด้านปรมิาณ ทีเ่ป็นปญัหามากทีสุ่ด
ได้แก่ ปญัหาน ้าท่วม รองลงมา คอื ปญัหาน ้าขาดแคลนในหน้าแล้ง ที่เหลอืคอื ปญัหาการแย่ง
ชงิน ้าและปญัหาน ้าเสยี และแหล่งน ้าตื้นเขนิ ในส่วนของสาเหตุของปญัหานัน้ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่คดิว่าเกดิจาก การตดัไมท้ าลายป่าบรเิวณต้นน ้าของคนในพื้นที่ เพื่อน าไปสรา้งที่อยู่
อาศยัและขาย ท าให้เมื่อเกดิฝนตกน ้าจงึไหลอย่างรวดเรว็พดัพาเอาตะกอนมาดว้ยท าใหน้ ้าขุ่น 
และยงัเป็นสาเหตุของปญัหาแหล่งน ้าตืน้เขนิ เน่ืองการการทบัถมของตะกอน ในปจัจุบนัไดม้กีาร
แกไ้ขปญัหาทรายทบัถม แหล่งน ้าตืน้เขนิน้ีโดยการขดุลอกน ้า แต่ท าการแก้ไขไม่สมบูรณ์ เพราะ
ท าการตกัทรายทอ้งน ้ามากองไวบ้รเิวณตลิง่ ซึง่น ้ากย็งักดัเซาะและพดัพาตะกอนทรายนัน้ลงใน
น ้าเหมอืนเดมิท าใหส้ามารถน าน ้าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลงหรอืไม่สามารถใชน้ ้าไดเ้ลย จากการ
สนทนากลุ่ม พบว่า ในอดตีพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมมปี่าไมอุ้ดมสมบูรณ์มากประกอบด้วยพนัธุ์ไมน้านา
ชนิด ซึง่ปจัจบุนัจะมคีวามอุดมสมบูรณ์เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านัน้ โดยจะเหน็ว่าในฤดูแลง้พืน้ที่
ต้นน ้าจะเกดิความแหง้แล้ง เน่ืองจากมกีารตดัไมท้ าลายป่าและเผาป่าในพื้นที่ต้นน ้า เพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร ส่งผลใหจ้ านวนต้นไมใ้นพื้นที่ต้นน ้าลดลงไปด้วย นอกจากนี้ในบางส่วนของ
ป่าต้นน ้ายงัเกดิการพงัทลายของดนิด้วย และฝายกัน้น ้าที่สรา้งไว้ในล าห้วยต้นน ้า ยงัขาดการ
ดูแลรกัษาท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฝายกัน้น ้าได้ส่งผลให้ในช่วงฤดูร้อนขาดแคลนน ้า
และในฤดฝูนเกดิน ้าปา่ไหลหลาก 
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 2.3 การจดัการทรพัยากรน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวม  
 ในส่วนของการจดัการจดัการทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมที่เหมาะสมนัน้ 
ขอ้มลูจากการใชแ้บบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ เหน็ว่าควรใหท้อ้งถิน่ร่วมกบัประชาชนจดัการคดิ
เป็นรอ้ยละ 58.6 รองลงมา ให้องค์กรทุกทอ้งถิน่ร่วมกนัจดัการรอ้ยละ 21.0 ให้องค์กรแต่ละ
ทอ้งถิน่จดัการกนัเองรอ้ยละ 14.5 และให้ประชาชนต่างคนต่างแก้ไขปญัหาของตวัเองรอ้ยละ 
3.2 ในส่วนของขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่เหน็ว่าการแก้ปญัหาต้องใหทุ้กฝ่าย
ช่วยกนั เพราะทัง้ประชาชนหรอืหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต่างก็เป็นผู้ได้ปะโยชน์จากการใช้น ้า
เหมอืนกนั ดงันัน้ หากมปีญัหาการแก้ไขปญัหาต่างๆ ไม่ควรมอบหมายใหเ้ป็นหน้าทีใ่คร ควรที่
จะช่วยกันแก้ปญัหา แต่บางส่วนก็ยงัเห็นควรให้องค์กรทุกท้องถิ่นร่วมกนัจดัการเพราะการ
แก้ปญัหาเป็นหน้าทีข่องรฐั เพราะว่าหน่วยงานของรฐัมงีบประมาณและหน้าที่ทีห่น่วยงานต้อง
ท าอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ประชาชนไม่ควรมีส่วนในการแก้ปญัหาทรัพยากรน ้ าแต่ถ้าจะให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมก็ควรมีการจัดสรรงบประมาณลงมาในชุมชน  นอกจากนี้ย ังมี
ความเหน็ว่าน ้ายวมไมไ่ดไ้หลเพยีงพืน้ทีข่องตนเองเท่านัน้แต่ยงัไหลผ่านพืน้ที่อื่นๆ ดว้ย ซึง่ต้อง
ท าการร่วมกนัจดัการเพื่อการแก้ปญัหาที่สมบูรณ์ เพราะองค์กรท้องถิ่นมคีวามพร้อมในการ
แกป้ญัหามากกว่าประชาชน  

ค) ปญัหาการปล่อยน ้าเสยีและทิง้ขยะลงในล าน ้า 
ภาพท่ี 4.7 ปญัหาทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 

ก) ปญัหาล าน ้าตื้นเขนิ 
  

  

ง) ปญัหาตะกอนขุน่ในน ้า 

ข) ปญัหาการบุกรกุปา่เพื่อท าพืน้ทีก่ารเกษตร 
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 2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทรพัยากรน ้า  
 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปญัหาทรัพยากรน ้ า 
นัน้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยร่วมปรกึษากบัเจา้หน้าที่ของรฐัและองค์กรพฒันา
เอกชนเรือ่งการการจดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมรวมทัง้เคยร่วมเสนอความคดิเห็นในที่
ประชุมที่จดัขึ้นโดยชุมชนมรีะดบัการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัน้อย และเคยร่วมปรกึษากบัเพื่อน
บา้นและผูน้ าชุมชนปญัหาทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่มรีะดบัการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลางและ
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า เมื่อมกีารประชุมหรอืการท ากิจกรรมของชุมชน ประชาชนมกีาร
เสนอความคดิเห็นน้อย มกีารปรกึษากบัเจ้าหน้าที่รฐัน้อย การปรกึษากบัเพื่อนบ้านและผู้น า
ชุมชนมีเป็นบางครัง้เมื่อเกิดปญัหาจึงมีการปรึกษาพูดคุยกัน ซึ่งสาเหตุที่มีส่วนร่วมน้อย 
เพราะว่า เมือ่เขา้รว่มประชุมแต่จะไมค่่อยไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุมมาก
นัก เพราะเจ้าหน้าที่ของรฐัเป็นผู้ออกความคดิเหน็ทัง้หมด และชาวบ้านไม่มคีวามคุ้นเคยกบั
เจ้าหน้าที่ จงึส่งผลต่อการกล้าแสดงออกในการออกความคดิเห็นในเรื่องต่างๆ แต่หากมกีาร
พดูคุยกนัเอง หรอืคุยกบัผูน้ าชุมชนจะมกีารออกความคดิเหน็มากขึน้ 

ในส่วนของการมสี่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปญัหาน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม ไดแ้ก่ การ
ก าหนดกฎเกณฑห์รอืมาตรการการใช้น ้า การมสี่วนร่วมในการวางแผนพฒันาท้องถิน่ในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และการตดิต่อหน่วยงานของรฐัเพื่อขอขอ้มูลข่าวสารด้านการแก้ปญัหา
ทรพัยากรน ้า มสี่วนร่วมอยุ่ในระดบัน้อย ในส่วนของการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการจดัการ
ทรพัยากรน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวม ได้แก่ การช่วยกันในชุมชนลอกทางระบายน ้ า-ตลิ่งแม่น ้ า 
รว่มบรจิาคทรพัยส์นิ เช่น เงนิหรอืวสัดุก่อสรา้งเพื่อน าไปปรบัปรุงใชใ้นการจดัการน ้า การปฏบิตัิ
ตามกฎของทอ้งถิน่ในเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในส่วนของการแก้ไขปญัหา/อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมนัน้หน่วยงานที่มี
บทบาทมากที่สุดได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยวมและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ส่วนหน่วยงานอื่น เช่น สิง่แวดล้อมจงัหวดั กรมทรพัยากรน ้า และหน่วยงานอื่นๆ 
กเ็ขา้มาดแูลแต่เป็นส่วนน้อยและขาดความต่อเนื่อง  

3. ศกัยภาพชุมชนในการจดัการมลพิษทางน ้า 
 การแก้ปญัหาด้านมลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม ต้องอาศยัศกัยภาพและความ
ร่วมมอืของประชาชนและเยาวชนในการแก้ปญัหา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้าตอนล่างนัน้มี
ศกัยภาพเพยีงพอในการจดัการมลพษิทางน ้า ไดแ้ก่ 
 3.1 ศักยภาพทางด้านสังคม ในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมประชาชนในพื้นที่ได้มีการจัด
กจิกรรมต่างเพื่อเป็นการรกัษาแหล่งน ้า เช่น การบวชปา่ การบวชปลา การแบ่งเขตอนุรกัษ์พนัธ์
ปลา การหา้มจบัปลาในฤดูวางไข่ จากกจิกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม
มคีวามหวงแหนและตอ้งการทีจ่ะรกัษาทรพัยากรน ้าของตนเองไว้ 
 3.2 ศกัยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร ์ประชาชนในพื้นทีม่ศีกัยภาพอย่างเพยีงพอ
โดยมกีารตัง้งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต ายลแม่ยวมส าหรบัการด าเนิน
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กจิกรรมทางด้านสิง่แวดล้อม เช่น การท าแนวกนัไฟป้องกนัไฟป่า การปลูกป่า และการท าปุ๋ ย
หมกัจากเศษวสัดุเหลอืใชจ้ากการเกษตร 
 3.3 ศกัยภาพของผู้น า ผู้น าชุมชนในพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่ยวตอนล่างประกอบดว้ย ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต าบล ครูใหญ่โรงเรยีนในพื้นที่ ซึ่งมคีวามรูแ้ละมคีวาม
เป็นผู้น าต่อสู้ในเรื่องต่างๆ ทมีผีลกระทบต่อชุมชน เช่น การเข้าร่วมเป็นแกนน าในการจดัท า
กจิกรรมทางด้านสิง่แวดลอ้ม และมกีารจดัเวทเีสวนาเกี่ยวกบัปญัหาสิง่แวดล้อมในท้องถิน่เป็น
ประจ าทุกเดอืน  
 
เลือกกิจกรรมและวางแผนด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหามลพิษทางน ้า 
 กจิกรรมที่ใช้ในการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมนัน้ คณะผู้วจิยัได้ใช้
กระบวนจดัเวท ีและระดมความคดิเหน็ เพื่อใหไ้ดค้วามคดิเหน็ร่วมกนัในทีป่ระชุม ซึง่จะน าไปสู่
การหาทางออกใหก้บัปญัหามลพษิทางน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อเลอืกแนวทางการแก้ปญัหาทีค่ดิ
ว่าเหมาะสมกบัพืน้ที ่และสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิในชุมชน ซึง่ในทีป่ระชุมไดเ้สนอกจิกรรมที่
ควรใช้ในการจดัการปญัหามลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมซึง่มุ่งเน้นไปที่ความขุ่นจากตะกอน 
และน ้าทิง้จากครวัเรอืน โดยใหป้ระชาชนและเยาวชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมการ
เลือกแนวทางที่เหมาะสมนัน้ โดยน าประเด็นที่ส าคัญเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ สามารถ
แก้ปญัหามลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมได้ โดยประชาชนได้มคีวามพร้อมด้านงบประมาณ 
อุปกรณ์ เครื่องมอื สถานทีแ่ละบุคลากร ประชาชนและเยาวชนในทอ้งถิน่ใหค้วามร่วมมอืและมี
ความกระตือรอืรน้ในการเข้าร่วมกิจกรรม มเีหมาะสมและสอดคล้องกบัวถิีชวีติ การประกอบ
อาชพี วฒันธรรมและประเพณขีองทอ้งถิน่ และทีส่ าคญัผลประโยชน์ทีไ่ดต้้องสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชนและเยาวชนในพืน้ที ่
 เมื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ประเด็นต่างๆ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้นมาพจิารณา
รว่มดว้ย จงึไดข้อ้สรปุว่ากจิกรรมทีน่่าจะมคีวามเหมาะสมกบัการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่ม
น ้ายวมมากทีสุ่ด และสามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งจรงิจงั คอื การส ารวจและตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้า สร้างความตระหนักและความรู้ให้กบัเยาวชน อบรมเชงิปฏบิตัิการการท าถงัดกั
ไขมนั การท าฝายชะลอน ้าและตะกอน การท าแนวป้องกนัไฟป่าและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลด
การพงัทลายของดนิ โครงการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนรกัสิง่แวดลอ้ม 
 หลงัจากการประชุมเวทชีาวบ้านสรุปแนวทางในการจดัการมลพษิทางน ้า ในพืน้ทีลุ่่ม
น ้ายวมแล้ว คณะผู้วจิยัได้จดัเวทเีพื่อร่วมกนัวางแผนการด าเนินกจิกรรมต่างๆ นอกจากนัน้ยงั
ร่วมกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมที่จะน าไปสู่การจดัการมลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้า
ยวมทีเ่ป็นรปูธรรมและสามารถด าเนินการไดเ้อง เริม่ตน้โดยการ  
  1) ก าหนดผู้ที่จะดูแลในแต่กจิกรรม หวัหน้ามหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบโดยหนึ่ง
หมู่บา้นจะมผีูดู้แลทีม่าจาก 20 ครวัเรอืนรบัผดิชอบ (โดยส่งตวัแทน 1 ครวัเรอืน เท่ากบั 1 คน) 
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และมคีณะกรรมการที่ปรกึษา (ดูแล) คอื ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ครู หวัหน้าอนามยัและผู้อาวุโส 
ใหค้ าปรกึษาก าหนดนโยบายรว่มกนั 
  2) ก าหนดแผนปฏบิตักิาร เพื่อให้การด าเนินการเป็นรูปธรรมในเวทจีงึมกีาร
ก าหนดแผนปฏบิตักิารรว่มกนัโดยแบ่งช่วงเวลาและกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการโดยชุมชนดงันี้ 
 ช่วงเดอืน กนัยายน – พฤศจกิายน 2553 เริม่จากการเขา้พืน้ทีชุ่มชนส ารวจ
ขอ้มลูเบือ้งต้น พบปะผูน้ าชุมชน ประชุมทมีผูว้จิยั การจดัเวทชีาวบา้น และด าเนินกจิกรรมการ
ท าแผนที่ชุมชนและแผนที่ลุ่มน ้ายวมตอนล่างดงัภาพที่ 4.3 และส ารวจและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้า  
  ช่วงเดือน ธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 ด าเนินกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักและความรูใ้ห้กบัเยาวชน อบรมเชงิปฏบิตักิารการท าถงัดกัไขมนั เพื่อสรา้งจติส านึก
และความรูใ้นการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม 
  ช่วงเดอืน กุมภาพนัธ ์– เมษายน 2554 จดักจิกรรมการท าฝายชะลอน ้าและ
ตะกอน การท าแนวป้องกนัไฟป่าและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ โครงการ
จดัตัง้กลุ่มเยาวชนรกัสิง่แวดล้อมและน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยชุมชนมาประเมนิกบั
ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดโดยชุมชน ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั (เชงิพืน้ทีแ่ละปญัหา) ดงันี้ การชะลา้งพงัทลายของ
ดนิในพืน้ทีด่ าเนินกจิกรรมลดลง พื้นทีป่่าต้นน ้าเพิม่มากขึน้ บรเิวณที่มกีารสรา้งฝายมคีวามชุ่ม
ชืน้เพิม่มากขึน้มจี านวน/พืน้ทีเ่กดิไฟปา่ลดลงจากเดมิ  
 
รปูแบบการจดัการมลพิษทางน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวม 
 รปูแบบการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมนัน้ เกดิจากการด าเนินการวจิยัแบบ
มสี่วนร่วมในชุมชน คณะผู้วจิยัได้ท าการสงัเคราะห์และสรุปรูปแบบการจดัการมลพษิทางน ้าที่
เหมาะสม โดยผ่านการจดัเวทชีาวบา้น การพูดคุยกบัผู้น าชุมชน โดยพบว่า รูปแบบการจดัการ
มลพษิทางน ้าที่เหมาะสมนัน้ ควรเริม่ต้นจากการให้ชาวบ้านได้รบัทราบถงึสถานการณ์ปญัหา
มลพิษทางน ้ าในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมก่อน หลังจากนัน้ก็ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้เลือกไว้ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. ส ารวจและตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้ายวม  
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในชุมชนในพื้นที่ต าบลแม่ยวมนั ้น คณะผู้วิจ ัย 
ได้แบ่ง การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าของล าน ้าหลกัทีชุ่มชนใช้ในการด าเนินชวีติและไหลผ่าน
ชุมชนในชุมชน ซึ่งการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าสอบคุณภาพน ้าคณะผูว้จิยัไดท้ าการตรวจวดั
ค่าพารามเิตอรต่์างๆ ในพืน้ทีศ่กึษาประกอบดว้ย ล าหว้ยสาขาของแม่น ้ายวมทัง้สิน้ 10 ล าหว้ย 
ประกอบดว้ยห้วยโผห้วยสงิห์ ห้วยทรายห้วยบง ห้วยปุ๋ นห้วยแม่กองแป หว้ยผากาน ห้วยเคีย๋ 
ห้วยวอก และห้วยจอ็บ และตรวจวเิคราะห์ในล าน ้าแม่ยวมทัง้สิ้น 3 จุดในพื้นที่ต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ดงัภาพที ่4.2 โดยพารามเิตอรท์ีท่ าการตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่า
พเีอช ของแขง็แขวนลอย ค่าออกซเิจนละลายน ้า และค่าบโีอด ีรายละเอยีดดงัตารางที ่4.1  
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ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม  

จดุเกบ็ 
ตวัอย่างน ้า 

จดุท่ี พีเอช  
(pH)  

ความขุ่น  
(NTU)  

ออกซิเจน
ละลายน ้า 
(mg/l) 

บีโอดี 
(mg/l) 

แมงกานีส 
(mg/l) 

หว้ยโผ 1 7.63 14.72 6.80 1.52 0.16 
2 7.54 14.62 5.66 2.67 0.11 

หว้ยสงิห ์ 1 7.26 13.73 5.98 3.24 0.50 
2 6.97 14.55 7.58 2.52 0.27 

หว้ยทราย  1 7.11 14.91 5.93 2.37 0.26 
2 6.81 13.43 6.52 2.90 0.22 

หว้ยบง  1 7.26 11.24 5.84 1.52 0.44 
2 6.94 10.55 4.15 1.53 0.31 

หว้ยปุ๋ น  1 7.13 15.85 6.18 3.01 0.52 
2 7.35 12.86 5.76 2.71 0.47 

หว้ยแมก่องแป 1 8.25 14.25 5.43 2.70 0.77 
2 6.96 11.64 6.47 2.49 0.81 

หว้ยผากาน 1 7.69 15.83 6.89 3.01 0.36 
2 7.15 11.19 5.75 1.53 0.26 

หว้ยเคีย๋ 1 7.85 17.68 6.83 1.56 0.58 
2 6.74 17.96 6.04 1.95 0.64 

หว้ยวอก 1 7.51 19.75 7.47 1.75 0.46 
2 7.72 10.67 5.74 2.03 0.37 

หว้ยจอ็บ 1 7.54 12.68 7.43 1.86 0.61 
2 7.94 16.16 6.53 1.64 0.31 

แมน่ ้ายวม 1 7.88 17.36 7.35 1.78 0.67 
2 8.27 18.09 6.75 1.60 0.45 
3 7.44 19.94 7.76 1.97 0.65 

มาตรฐานน ้าผิวดิน 
ส าหรบัการอปุโภค 

5.0-9.0 น้อยกว่า 10 มากกว่า 6.0 น้อยกว่า 1.5 น้อยกว่า 1.0 
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จากตารางที ่4.1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากแหล่งน ้า
ผิวดินในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวมตอนล่าง พบว่า มคี่าพีเอชอยู่ระหว่าง 6.74 - 8.27 ค่าความขุ่นอยู่
ระหว่าง 10.67 - 19.94 NTU ปรมิาณของออกซเิจนละลายน ้าอยู่ระหว่าง 4.15 - 7.76 mg/l 
ค่าบโีอดอียู่ระหว่าง 1.52 – 3.24 mg/l และปรมิาณแมงกานีส อยู่ระหว่าง 0.11 - 0.81 mg/l 
เมื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้ าผิวดินส าหรับใช้ในการอุปโภค  
(ประภท 2) พบว่า แหล่งน ้าผวิดนิจากล าหว้ยในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง มคี่าพเีอชอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกล าหว้ย ความขุ่นมคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐานทุกล าหว้ย ปรมิาณของออกซเิจนละลาย
น ้าทัง้หมดมคี่าเกนิเกณฑ ์9 จดุ คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 ในส่วนของบโีอดพีบว่าส่วนใหญ่ทุกล าหว้ย
มคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานและค่าแมงกานีส พบว่า มคี่าไมเ่กนิเกณฑม์าตรฐานทุกล าหว้ย  

สรุปข้อค้นพบจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดินจากแหล่งน ้ าต่าง ๆ 
พบว่า น ้าผวิดนิในพื้นที่มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานเกอืบทุกพารามเิตอร ์ยกเว้น ความขุ่นเป็น
พารามเิตอรท์ีเ่ป็นปญัหามากทีสุ่ด เพราะค่าความขุ่นทีม่คี่าเกนิมาตรฐานทุกแหล่งน ้า แสดงให้
เหน็ถงึการกดัเซาะของน ้าและการพงัทลายของดนิที่ไหลมากบัน ้า ซึ่งจากคุณภาพน ้าสามารถ
น ามาใช้เป็นน ้าในการอุปโภคไดแ้ต่ต้องผ่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งต้นก่อนเพื่อก าจดัความขุ่น
ซึง่มคี่าเกนิมาตรฐานก่อน  

2. สร้างความตระหนักและความรู้ให้กบัเยาวชน 
 การด าเนินกจิกรรมนี้เป็นการสรา้งความตระหนักและความรูใ้หเ้ยาวชนในการจดัการ
มลพิษทางน ้ าและสร้างจิตส านึกและความรบัผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ 
ลุ่มน ้ายวมใหก้บัเยาวชนในพืน้ที่ โดยมเียาวชนในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวมเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 80 
คน และมนีักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่เป็นพี่เลี้ยงจ านวน 15 คน จากการด าเนิน
กิจกรรมพบว่า จากการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักและความรู้ให้กับ
เยาวชน ในพืน้ที่ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า เยาวชนที่เขา้ร่วม
โครงการมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมนี้เป็นอยา่งมากส่วนการประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ
พบว่า กจิกรรมทีเ่ยาวชนและผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื กจิกรรมการอบรม
ใหค้วามรูก้ารแปรสภาพขยะมลูฝอย รองลงมาเป็นกจิกรรมการบรรยาย เรื่อง การสรา้งจติส านึก
และความตระหนักด้านสิง่แวดล้อมของเยาวชน และการประสานงานของเครอืข่ายองค์กรการ
ท างานดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ กจิกรรมการบรรยายเรื่อง 
การมสี่วนร่วมของเยาวชนในการจดัการทรพัยากรน ้าในท้องถิ่น ปญัหาและแนวทางแก้ไข 
กจิกรรมศิลปะบนผนืผ้า กิจกรรมการบรรยายเรื่อง สิง่แวดล้อมจะดอียู่ที่มอืใคร กจิกรรมการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มในชุมชน และกจิกรรมการละลายพฤตกิรรม ตามล าดบั 
 ในส่วนของลการด าเนินงานของโครงการ พบว่ามผีู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมคีวาม
ตระหนกัเกี่ยวกบัปญัหาปญัหามลพษิทางน ้า จากการบรโิภคทีไ่ม่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมี
จติส านึกในความรกั และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงยงัเป็นเครือข่าย
เยาวชนสิง่แวดล้อม ด้านการอนุรกัษ์และพทิกัษ์สิง่แวดล้อม ในการขยายการท างานของระบบ
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เครอืขา่ยเยาวชนสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีชุ่มชนทอ้งถิน่ในวงกวา้ง อกีทัง้ยงัสามารถเป็นผูน้ าดา้นการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เพื่อแก้ไขปญัหามลพษิทางน ้าร่วมกนัในรูปแบบเครอืข่าย
สิง่แวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต่อไปได้ จากการประเมนิโครงการ พบว่า รอ้ยละ 96.80 มคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยรอ้ยละ 92.5 ของเยาวชนที่เขา้ร่วมกจิกรรมได้รบัความรู้อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด และรอ้ยละ 96.0 สามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั และ
รอ้ยละ 94.5 ตอ้งการใหม้กีารด าเนินกจิกรรมนี้อยา่งต่อเนื่อง 
 3. อบรมเชิงปฏิบติัการการท าถงัดกัไขมนั 
 กจิกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน จากการส ารวจข้อมูลผู้ที่สนใจด าเนิน
กิจกรรมก ในเบื้องต้นมผีู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 เรอืน หลงัจากนัน้ได้มกีาร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถท าใหช้าวบา้นเกดิความสนใจและไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ
เพิม่ขึ้น จนมผีู้เข้าร่วมโครงการทัง้สิ้น 25 ครวัเรอืน (เมษายน 2554) โดยมผีลการด าเนิน
กจิกรรมดงันี้ 
 3.1 วสัดอุปุกรณ์  
 ถงัดกัไขมนัในครวัเรอืนที่ใช้ในชุมชนนัน้ท ามาจากถงัพลาสติกที่ใช้แล้วรูปทรง
สีเ่หลี่ยมขนาด 40 ลติร มกีารเจาะรูต่อท่อ และตดิตัง้แผ่นกัน้เพื่อแยกส่วนดกัขยะและส่วนดกั
ไขมนัออกจากกนั และใช้ตะกรา้พลาสตกิตดิตัง้ไว้ด้านในถงัเพื่อบรรจุขยะมูลฝอยอนิทรยีก่์อน
น าไปท าปุ๋ ยหมัก หรือน ้ าหมกัชีวภาพต่อไป โดยทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดได้ให้การ
สนับสนุนถงั และชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนรวมทัง้ ออกแรงเพื่อช่วยกนัประกอบและ
ตดิตัง้อุปกรณ์ถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ข  
 3.2 ผลการด าเนินกิจกรรม  
 ในระหว่างการด าเนินการวจิยัทางคณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการตดิตามผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยใช้วีธีการเคาะประตูบ้าน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวทิยากร การจดัเวทีเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นระหว่างการด าเนินกจิกรรม ซึ่งผลจากการตดิตามและประเมนิผล พบว่า 
ในช่วงแรกของการด าเนินกจิกรรม ชาวบา้นส่วนใหญ่ประมาณ 80 % มปีญัหา เรื่อง การที่
ชาวบา้นทีใ่ชถ้งัดกัไขมนัโดยไม่น าเศษอาหารและไขมนัทีถู่กดกัไวใ้นถงัดกัไขมนัออกมาจากถงั
มาปุ๋ ยหมกัหรอืน ้าหมกัชวีภาพท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็จากถงัดกัไขมนั ทางคณะผูว้จิยัจงึแนะน าให้
ท าการน าไขมนัและเศษอาหารออกจากถังวนัเว้นวนั หลังจากนัน้ปญัหาดงักล่าวก็หมดไป 
สาเหตุที่ชาวบ้านไม่น าขยะและไขมนัออกจากถงัดกัไขมนัชาวบ้านบอกว่าลมืเนื่องจากถงัดกั
ไขมนัเป็นเรือ่งใหมข่องตนเอง บางหลงัถงัดกัไขมนัถูกตดิตัง้ในต าแหน่งทีท่ าความสะอาดไดย้าก
จงึไมไ่ดท้ าความสะอาดดงัภาพที ่4.8 และจากการสอบถามปญัหาของชาวบา้นพบว่าชาวบา้นยงั
ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชร้ะบบถงัดกัไขมนัและขาดแนวทางในการดูแลรกัษา อกีทัง้
ยงัไม่เข้าใจในกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย และชาวบ้านส่วนหนึ่งกลวัที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการ
ติดตัง้สูง คณะผู้วิจยัจึงด าเนินการให้มีการแก้ปญัหาดังกล่าวโดยการน าข้อมูลไปชี้แจงให้
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ชาวบา้นทีม่ปีญัหา เมื่อกจิกรรมการใชถ้งัดกัไขมนัด าเนินกจิกรรมมาได ้ประมาณ 2 เดอืน ทาง
คณะผูว้จิยัไดป้ระเมนิผลแบบเคาะประตูบา้นอกีครัง้หนึ่งเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสภาพ
ปญัหาที่เกดิขึน้ในการด าเนินกจิกรรมการใช้ถงัดกัไขมนั ซึ่งพบว่า ชาวบ้านที่เขา้ร่วมกจิกรรม
สามารถท าใชถ้งัดกัไขมนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกครวัเรอืน และชาวบา้นทีใ่ชรู้ส้กึดขีึน้มคีวามมัน่ใจใน
การเขา้ชุมชนมากขึน้เนื่องจากตนเองไม่ได้เป็นผูป้ล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้าโดยตรงอกีแล้วแต่ได้
ท าการบ าบดัก่อน นอกจากนัน้ทางคณะผู้วจิยัได้น าเสนอขอ้มูลให้ที่ประชุมทราบว่าจากการที่
คณะผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูในเชงิปรมิาณ คอื ประสทิธภิาพของถงัดกัไขมนัจากการด าเนินกจิกรรม
ในระยะเวลา 1 อาทติย ์พบว่า ประสทิธภิาพของถงัดกัไขมนัสามารถลดปรมิาณไขมนัได้ คอื 
74.22% ของปรมิาณไขมนัทัง้หมด  
 3.3 การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร ์
 การประเมนิผลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เป็นการความสามารถในการท าก าไรของ
โครงการเพื่อวเิคราะห์ว่ารูปแบบกจิกรรมที่ใช้ในการด าเนินงานจะก่อให้เกดิรายได้ที่คุ้มค่ากบั
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนที่ดหีรอืไม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจ
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะด าเนินโครงการ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
 - ลดปรมิาณน ้าเสยีปล่อยลงในล าน ้าทีต่้องจดัการวนัละ 750 ลติร ค่าใชจ้่าย
ในการบ าบดัน ้าเสยี (ขอ้มลูโดยทัว่ไป 2 บาทต่อ 1000 ลติร คดิประสทิธภิาพการลดลงของภาระ
บรรทุกของสารอนิทรยีใ์นถงัดกัไขมนั รอ้ยละ 25.00) อตัราลติรละ 0.0005 บาท คดิเป็นเงนิ 
0.375 บาท/วนั 
 - ไดปุ้๋ ยหมกัจากไขมนัวนัละ 0.50 กโิลกรมัๆ ละ 0.50 บาท คดิเป็นเงนิ 0.25 
บาท/วนั 
 - น ้าหมกัชวีภาพจากไขมนัและเศษอาหาร 0.50 ลติรต่อวนั ลติรละ 2.00 
บาท คดิเป็นเงนิ 1.00 บาท /วนั  
   รวมมลูค่าผลประโยชน์ 0.375+0.25+1.00 = 1.63 บาทต่อวนั 
 2) ตน้ทุน (Cost) 
 - ค่าอุปกรณ์การท าถงัดกัไขมนั ถงัละ 350 บาทจ านวน 15 ถงั รวมเป็นเงนิ 
5,250 บาท คดิอายกุารใชง้าน 10 ปี (3,650 วนั) ตน้ทุนวนัละ 1.43 บาท/วนั 
   รวมมลูค่าต้นทุน เท่ากบั 1.43 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 1.62/1.43 = 1.13 แสดงว่ากจิกรรมการท าถงัดกัไขมนั
ส าหรบัใชใ้นครวัเรอืนเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่าต้นทุนจงึ
เป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืได ้  
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 3. การท าฝายชะลอน ้าและตะกอนและปลกูหญ้าแฝกเพ่ือลดการพงัทลายของดิน 
 จากการด าเนินกจิกรรมการท าฝายชะลอน ้าในพืน้ทีต่ าบลแม่บวม โดยมชีาวบา้นและ
เยาวชนเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 45 คน ซึง่ไดม้กีารสรา้งฝายชะลอน ้าขึน้ทัง้หมด 8 ฝาย และได้
ท าการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกนัการชะล้างระยะทางกว่า 1 กโิลเมตร ดงัภาพที่ 4.9 ในพื้นที่
เสยีงต่อการกดัเซาะโดยหวงัว่าจะลดอตัราการชะลา้งหน้าดนิรอบบรเิวณล าน ้าลงได้ โดยส่งผล
ให้ปรมิาณสารพษิที่เกดิการชะล้างลงในน ้าลดลงด้วยเช่นกนั จากการประเมนิการท ากจิกรรม 
พบว่าร้อยละ 98.00 ของผู้ที่เข้าร่วมการด าเนินกิจกรรม มคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้มาก 
โดยเฉพาะความรู้ที่ได้รบัจากการด าเนินกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนั เพราะเหน็ว่ามปีระโยชน์ต่อชุมชน และจะน าความรูจ้ากการท าฝายชะลอน ้าครัง้นี้
ไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย และยงัต้องการให้มกีิจกรรมรูปแบบนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 แสดงถงัดกัไขมนัทีต่ดิตัง้และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าถงัดกัไขมนั 

  

ภาพท่ี 4.9 การท าฝายชะลอน ้าและตะกอนและปลกูหญา้แฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ 
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 4. โครงการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนรกัส่ิงแวดล้อม  
  จากการด าเนินกจิกรรมโครงการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนรกัสิง่แวดลอ้ม โดยภายในค่ายไดม้ี
การจดักจิกรรมยอ่ยๆ ไดแ้ก่ การบรรยายปญัหาทีเ่กดิจากไฟปา่ ประโยชน์ของการท าแนวกนัไฟ 
การรว่มกนัสรา้งฝายชะลอความชุ่มชืน้ตามล าหว้ยต้นน ้า การบรรยายปญัหาภาวะโลกรอ้น และ
การแสดงของเยาวชนที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตชาวปาเกอญอ การใช้ประโยชน์จากป่าและน ้ า 
นอกจากนี้ยงัมวีทิยากรมาใหค้วามรูเ้รือ่งสมนุไพรและการเดนิส ารวจพืน้ทีต่้นน ้า ส ารวจสมุนไพร
ในพืน้ทีป่า่ดว้ย การด าเนินกจิกรรมน้ี ท าใหเ้ยาวชนไดแ้สดงแนวคดิในการลดมลพษิทีเ่กดิขึน้ใน
พื้นที่ลุ่มน ้ายวม รวมทัง้ได้กลุ่มเยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ จ านวน 5 โรงเรยีน ประกอบด้วย 
โรงเรยีนบา้นหว้ยโผ โรงเรยีนบา้นหว้ยสงิห ์โรงเรยีนบา้นน ้าดบิ โรงเรยีนบา้นทุ่งแพม โรงเรยีน
บา้นคะปวง ซึง่จะน าความรว่มมอืไปสรา้งเป็นเครอืข่ายในการจดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ทีต่่อไป 
โดยไดก้ารสนบัสนุนจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมย่วมต่อไป  
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