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บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั 
 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชุมชน
ในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อศกึษามลพษิทางน ้าในเขตพืน้ทีลุ่่ม
น ้ายวมและสรา้งรูปแบบการจดัการมลพษิทางน ้าทีม่คีวามเหมาะสมกบัพืน้ที่โดยชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้เอง ซึ่งการศึกษาครัง้นี้ ใช้พื้นที่ของต าบลแม่ยวม ซึ่งมีความยาวตลอดล าน ้ า
ยวมตอนล่าง ตัง้แต่อ าเภอแม่สะเรยีงจนถึงแม่น ้าสาละวิน เป็นพื้นที่ในการด าเนินการวิจยั  
ซึ่งในบทที่ 5 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกบั การสรุปผลการวจิยั การอภปิรายผลการวจิยัและ
ขอ้เสนอแนะ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
สรปุผลการวิจยั  
 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม พบว่า จากอดีตจนถึง
ปจัจุบนัลกัษณะการใช้ประโยชน์จากน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมโดยตรงในกิจกรรมด้านด้านต่างๆ 
นัน้ยงัคงเหมอืนกนั เพยีงแต่มปีรมิาณการใช้ประโยชน์ลดลง เช่น การใช้น ้าเพื่อการเกษตรใน
ปจัจุบนัลดน้อยลง เน่ืองมาจากการท าอาชพีที่เปลี่ยนไป ในอดตีเคยท าการเกษตร แต่ปจัจุบนั
ไม่ได้ท า เพราะรายได้ไม่ดที าให้ต้องขายที่นาหรอืมเีพื่อให้เช่าไม่ได้ท าเอง และมกีารเปลี่ยน
อาชพีเป็นอาชพีคา้ขายและรบัจา้งทัว่ไป รวมทัง้ปจัจบุนัมทีางเลอืกและความสะดวกในการใชน้ ้า
มากขึน้ เช่น การตดิตัง้น ้าประปาใชใ้นครวัเรอืน เป็นตน้  
 ในส่วนของปญัหามลพษิของแหล่งน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวมที่เป็นปญัหามากที่สุด ได้แก่  
น ้าในแหล่งน ้ามตีะกอนขุ่นมาก รองลงมาคอื ปญัหาการทิ้งขยะลงในน ้า ปญัหาล าน ้าสาขาใน
พื้นที่มนี ้าเซาะตลิง่ ปญัหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้า ตามล าดบั โดยสาเหตุที่ท าให้คุณภาพน ้า
เปลี่ยนแปลงไปนัน้ พบว่า การพัดพาตะกอนทรายลงในแหล่งน ้ า รองลงมามาคือมาจาก
ครวัเรอืน คอื ขยะมูลฝอยและน ้าเสยีมาจากการใช้อุปโภค-บรโิภคภายในครวัเรอืนรวมทัง้เกดิ
จากการใช้ประโยชน์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ การใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งการใช้
ประโยชน์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กดิมลพษิต่อน ้า โดยปญัหาปจัจุบนัทีพ่บเหน็ไม่ว่าจะเป็นปญัหาน ้ามี
ความขุ่นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากการพงัทลายและกดัเซาะของดนิในพื้นทีต่้นน ้า และบรเิวณรมิ
แม่น ้า ปญัหาการขุดทรายในแม่น ้า ปญัหาที่เกดิจากการใช้ยา่่าแมลงในการเกษตร ปญัหาน ้า
แหง้ในฤดูแลง้ ปญัหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน ปญัหาการทิ้งน ้าเสยีและขยะรอบบรเิวณแม่น ้า การ
เลี้ยงสตัว์บรเิวณแม่น ้าท าให้มกีารถ่ายมูลสตัว์ลงสูแหล่งน ้า ซึ่งสอดคล้องกบัผลจากการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดินจากแหล่งน ้ าต่าง ๆ พบว่า น ้ าผิวดินในพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเกอืบทุกพารามเิตอร ์ยกเว้น ความขุ่นเป็นพารามเิตอรท์ีเ่ป็นปญัหามากที่สุด เพราะ
ค่าความขุน่ทีม่คี่าเกนิมาตรฐานทุกแหล่งน ้า แสดงใหเ้หน็ถงึการกดัเซาะของน ้าและการพงัทลาย
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ของดนิที่ไหลมากบัน ้า ซึ่งจากคุณภาพน ้าสามารถน ามาใชเ้ป็นน ้าในการอุปโภคไดแ้ต่ต้องผ่าน
กระบวนการบ าบดัเบือ้งตน้ก่อนเพื่อก าจดัความขุน่ซึง่มคี่าเกนิมาตรฐานก่อน  
 ในส่วนของรูปแบบในการแก้ปญัหามลพษิทางน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม ซึ่งสามารถน ามา
ปฏบิตัไิดจ้รงิในชุมชน มคีวามเหมาะสมกบัการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมมากทีสุ่ด 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างจรงิจงั ประกอบด้วย การส ารวจและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้ า สร้างความตระหนักและความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน การอบรมเชิง
ปฏบิตักิารการท าถงัดกัไขมนั การท าฝายชะลอน ้าและตะกอน การท าแนวป้องกนัไฟป่าและการ
ปลกูหญา้แฝกเพื่อลดการพงัทลายของดนิ รวมทัง้การจดัตัง้กลุ่มเยาวชนรกัสิง่แวดลอ้ม  
 ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบดงักล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ดงันี้  ท าให้ประชาชนและเยาวชนมคีวามรู้และความตระหนักในการจดัการ
ทรพัยากรน ้ามากขึน้ สามารถลดน ้าเสยีทีม่ไีขมนัทีป่ล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะไดอ้ย่างน้อยวนั
ละ 1000 ลติร จากถงัดกัไขมนัทีท่ าขึน้ 50 ถงั ไดฝ้ายส าหรบัชะลอน ้าและดกัตะกอน จ านวน 8 
ฝาย ได้แนวหญ้าแฝกกนัการพงัทลายของดนิรวมระยะทาง 1 กโิลเมตร มเีครอืข่ายเยาวชน
เกดิขึน้จากโรงเรยีนในพืน้ทีจ่ านวน 5 โรงเรยีน  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 รปูแบบการแก้ปญัหาการจดัการมลพษิทางน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมนัน้ ประกอบดว้ย การ
เริ่มต้นจากการร่วมกันค้นหาปญัหาของชุมชน หลังจากนัน้จะร่วมกันก าหนดรูปแบบการ
แก้ปญัหา การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วดัการจดัการปญัหาในพื้นที่ ร่วมกนัก าหนด
แนวทางในการแก้ปญัหาการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า ร่วมกนัวางแผนในการด าเนินกจิกรรม
การแก้ปญัหา ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหา และร่วมกันติดตามและประเมนิผลการ
แก้ปญัหาร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการแก้ปญัหาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับหลักการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ (Participatory Action Researcher: PAR) ซึง่เป็นการร่วมกนั
ด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมผีู้ปฏบิตัิงานท างานอยู่ในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา 
ท างานรว่มกบัผูว้จิยัภายนอก ซึง่เป้าหมายคอื ใหชุ้มชนไดร้บัความรูถ้งึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
และร่วมกนัด าเนินการแก้ปญัหา นอกจากนัน้ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัยงัสอดคล้องกบั
แนวคดิการมสี่วนรว่มของประชาชนซึง่ ปารชิาต ิวลยัเสถยีร (2543) กล่าวว่าการแก้ปญัหาแบบ
มสี่วนร่วมนัน้จะเริม่จากการค้นหาปญัหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกจิกรรมแก้ไขปญัหา 
การปฏบิตังิานการร่วมรบัผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถิน่
กบัตวัแทนชุมชนซึง่จากผลการวจิยัไดน้ าทัง้ 2 แนวคดิ มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปญัหาทัง้สิน้ คอื 
การร่วมกนัศึกษาสภาพปญัหาการจดัการทรพัยากรน ้าในชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมุ่งเน้น 
ที่การแก้ปญัหาจะเป็นการท างานร่วมกันของคนในพื้นที่ ผู้น าทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการร่วมกบัทมีนักวจิยั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ดงัที่
ไดก้ล่าวมาแลว้  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินกิจกรรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการมลพิษทางน ้ าในพื้นที่ 
ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คณะผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิส าหรบัผู้ที่จะด าเนินการวจิยั
ดงัต่อไปนี้  
 1. ควรจะมกีารน าเอากจิกรรมทีไ่ด้ด าเนินการในพืน้ที่ลุ่มน ้ายวม ไปปรบัใช้กบัพืน้ทีอ่ื่น 
และเผยแพร่ให้กบัประชาชนและชุมชนอื่นที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ เพื่อให้เกดิการแก้ปญัหาที่
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดรวมทัง้จะเป็นการสรา้งความหลากหลายของกจิกรรมในการแกป้ญัหา  
 2. ควรเพิม่ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกจิกรรมให้ยาวนานขึน้ เพื่อความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการขยายผลและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และพัฒนาเป็น
แผนปฏบิตักิารในทอ้งถิน่อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
 
 

 
 
 

………………………………………………………………….. 




