
 1-1 

 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่   

ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การอุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม รวมทัง้สามารถด าเนินการได้
เองในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ได้เลอืกพืน้ทีศ่กึษา คอื ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ซึ่งเป็นพืน้ทีข่องต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่มพีืน้ที่อยู่ตลอดความยาวของลุ่มน ้ายวมตอนล่างก่อนไหล
ไปบรรจบกับแม่น ้ าสาละวิน ในส่วนของบทที่ 1 ได้กล่าวถึง ที่มาและความส าคญัของปญัหา 
วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิการวจิยั ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ทีไ่ดร้บั และนิยามศพัท์เฉพาะ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคญั 
 จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรและการเตมิโตของชุมชน ส่งผลใหม้กีารขยายตัง้
ของชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ ส่งผลใหเ้กดิความต้องการใชน้ ้ามากขึน้รวมทัง้เกดิการ
ระบายน ้าเสยีลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติและพื้นที่ต่าง ๆ มากยิง่ขึ้นจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อมก็
ตาม แหล่งรบัน ้าทิง้และน ้าเสยีเหล่านี้มกัเป็นแหล่งน ้าผวิดนิ ประกอบกบัการไหลนองบนพืน้ดนิ 
ท าให้น ้าผวิดนิไดร้บัความสกปรกจากสิง่แวดล้อมในรปูแบบต่างๆ คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าเสื่อม
โทรมลง เกิดปญัหาการขาดแคลนน ้ าสะอาด และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนจงึถอืว่าน ้าเป็นทรพัยากรอนัส าคญัของประเทศชาต ิและเป็นปญัหาเชื่อมโยงไปถึง
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดา้นต่างๆ ของประเทศ 
 ลุ่มน ้ายวมเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการการต่อตัง้ชุมชนใกล้ๆ กับแม่น ้าที่ไหลผ่านหมู่บ้าน 
ประกอบกบั แมน่ ้ายวมมลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นทัง้ภเูขา หุบและทีร่าบ จงึจดัว่าเป็นแหล่งต้นน ้า
ทีส่ าคญั ในส่วนของการใชท้รพัยากรน ้าของพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมสามารถสรปุไดด้งันี้ คอื  
 1) ใชใ้นการเกษตรกรรมพืน้ที่ลุ่มน ้ายวม มเีนื้อที่ท าการเกษตร คดิเป็นรอ้ยละ 11.32 
ของเนื้อทีท่ ัง้หมดของลุ่มน ้ายวม ในการท าเกษตรกรรมในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมนัน้ในอดตีพืน้ที่สูงจะ
ท าการปลูกไร่ฝ่ิน แต่ในปจัจุบนัได้ใช้ในการปลูกพชืผกั ผลไม ้เช่น ลิ้นจี่ สตรอเบอรี ่สวนดอก
เบญจมาศ เป็นตน้ 
 2) พื้นที่อยู่อาศยั ในพืน้ที่ของลุ่มน ้ายวมจะมกีารตัง้ถิน่ฐานของชุมชนอย่างหนาแน่น
บางพืน้ที ่และพืน้ทีเ่บาบางบางส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 6.07 ของเนื้อทีท่ ัง้หมด 
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 3) การท่องเทีย่ว เนื่องจากพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมมลีกัษณะสณัฐานทางธรณีวทิยาที่หลากหลาย 
กล่าวคอื มทีัง้ภูเขา และมแีม่น ้าไหลผ่านตลอดจนมนี ้าตกต่างๆ นับเป็นสถานที่ประกอบการกจิการ
ท่องเทีย่ว จงึท าใหเ้กดิกจิการต่างๆ มากมาย เช่น รสีอรท์ โรงแรม เป็นตน้  
 จากขอ้มลูการใชท้รพัยากรน ้าในลุ่มน ้ายวม สรปุไดว้่า ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในลุ่มน ้ายวม
มกีิจกรรมต่างๆ มากมายทัง้ การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว หรอืการประกอบธุรกิจต่างๆ  
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการด าเนินกิจกรรมในตอนบนของพื้นที่แม่น ้ายวม ซึ่งประกอบกับการ
อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าอยู่อาศยัและการประกอบอาชพี ธุรกิจเป็นจ านวนมาก ท าให้มจี านวน
ประชากรเพิม่มากขึ้น รวมทัง้มกีารลุกล ้าป่าไม้ต้นก าเนิดของแม่น ้าท าให้ปรมิาณน ้าน้อยลง 
แต่ในทางตรงกนัข้ามการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เริม่เพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บรเิวณลุ่มน ้ายวมจงึไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพ
น ้าในแหล่งน ้าต่างในพื้นทีลุ่่มน ้ายวมทีม่คีุณภาพแย่ลงจากกจิกรรมดงักล่าว คอื มกีารปนเป้ือน
ของตะกอน สารอนิทรยี ์สารเคม ีและเชือ้โรคต่าง ๆ จงึจ าเป็นต้องท าการปรบัปรุงคุณภาพก่อน 
เพื่อให้มีความปลอดภยัก่อนน ามาอุปโภคบรโิภค อย่างไรก็ตามปญัหาดงักล่าวทางภาครฐั 
ได้ตระหนักแล้วเป็นอย่างด ีซึ่งจะเหน็ได้จากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รฐัได้ทุมเทงงบประมาณ
เอาไว้สูงมาก เพื่อจดัหาน ้าสะอาดส าหรบัใช้ หมู่บ้านในลุ่มน ้ายวมอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะ
ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานที่ร ับผิดชอบการจัดหาและพัฒนาน ้ าสะอาดในชนบท 
หลายหน่วยงาน เช่น กรมโยธาการ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมทรัพยกรธรณ ี  
กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ และกรมอนามยั เขา้มาในพื้นที่
ลุ่มน ้ ายวม เพื่อด าเนินการแก้ปญัหาดังกล่าว เช่นการแก้ปญัหาโดยการสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แต่หลงัการส่งมอบระบบฯ ให้อยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานส่วนท้องถิน่ หรอื
องค์การบรหิารส่วนต าบลแล้วก็จะขาดการตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ระบบ 
ที่จดัท าขึ้นค่อนข้างซบัซ้อนท าให้ผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบดูแลท าความเข้าใจได้ยากรวมทัง้วสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่น ามาจากภายนอกชุมชน รวมทัง้ราคายงัค่อนข้างสูง จงึส่งผลให้ระบบ
ดงักล่าวใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสทิธภิาพ งานวจิยันี้จงึมคีวามต้องการที่จะน าแนวทางการ
แก้ปญัหาอย่างบูรณาการร่วมกนัระหว่างทัง้องค์ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปรบัปรุงคุณภาพน ้า
ส าหรบัการอุปโภคบริโภคที่เป็นสากล และองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นจึงจะสามารถ
ด าเนินการแก้ปญัหาน ้าได ้ร่วมกบัการพยายามใหชุ้มชนสามารถเฝ้าระวงัและปรบัปรุงคุณภาพ
น ้าส าหรบัการอุปโภคและบรโิภคในพืน้ทีข่องตนเองได้ โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ในพืน้ที ่
ซึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องด าเนินควบคู่กนัไป คอื การสร้างจติส านึกให้กบัประชนและในพื้นที ่
โดยต้องให้ประชาชน ในพื้นที่เข้าใจว่าการจดัการทรพัยากรน ้าเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายต้องเข้า
มาร่วมด าเนินการ ดงันัน้คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการ
อุปโภคและบรโิภคในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสภาพปญัหา 
และความตอ้งการความช่วยเหลอืดา้นการจดัการทรพัยากรน ้า ของประชาชนในพื้นทีลุ่่มน ้ายวม 
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รวมทัง้ร่วมกันแก้ปญัหากับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จนสามารถที่จะ 
เฝ้าระวงั และสามารถปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคของตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
 ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในพื้นที่ลุ ่มน ้ า ยวม  จ งัหว ดัแม ่ฮ ่อ งสอน  เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสภาพปญัหา 
และความต้องการความช่วยเหลือด้านการจดัการทรพัยากรน ้ า เพื่อการอุปโภคบรโิภคของ
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม รวมทัง้ร่วมกนัแก้ปญัหากบัชุมชนโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนจนน าไปสู่การได้รูปแบบการจดัการทรพัยากรน ้าที่ใชใ้นการอุปโภคบรโิภคที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกบัชุมชน  
 
วตัถปุระสงค ์

เพื่อสรา้งรูปแบบการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคที่มคีวามเหมาะสมกบั
ชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 
กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจยั 
 โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู ้ 
สรา้งนวตักรรมในการป้องกนั และเฝ้าระวงั รวมทัง้แก้ไขปญัหาน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค
ร่วมกนั ซึง่ถ้าไม่ท าแลว้กจ็ะเกดิปญัหาซ ้าซากยากต่อการแก้ไข การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงในการหา
แนวทางและแนวร่วมในการมาร่วมรบัผิดชอบปญัหา และการป้องกนัปญัหาร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบโดยใชก้ระบวนการมสี่วนรว่มเขา้มาใชแ้ก้ปญัหาน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคทีเ่กดิขึน้โดย
มุ่งเน้นไปที่การให้ประ ชาชนเขา้มามสี่วนร่วมซึ่งจะต้องมกีารพฒันาเป็นกลุ่มตดิตาม และเฝ้า
ระวงัทรพัยากรน ้าของชุมชนรวมทัง้สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บัรุ่นต่อ ๆ ไปไดจ้นน าไปสู่ 
ความยัง่ยนืของการจดัการน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชนไดโ้ดยมกีรอบแนวคดิดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชาวบ้าน/ผู้ประกอบการ 
- อบต. 

- อาจารย์/นักศึกษา 
- ครูนักเรียน 

ปัญหา 

เป้าหมาย 

วจิยั 

องค์ความรู้สากล 

ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ทดลอง
ปฏิบัต ิ

ผลการ
แก้ปัญหา 

แนวทางการ
ทดลอง 

ภำพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ขอบเขตของกำรวิจยั  
 การวิจยัเรื่อง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในพื้นที่ลุ่มน ้ายวม 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในครัง้นี้  เพื่อให้งานวิจยัมเีป้าหมายและกรอบของการท าวิจยัที่ชดัเจน 
คณะผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ ซึ่งจะประกอบด้วย ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
ขอบเขตทางดา้นประชากร ขอบเขตทางดา้นเวลา และขอบเขตทางพืน้ที ่ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
การส ารวจคุณภาพน ้า การสรา้งความตระหนักถงึปญัหาทรพัยากรน ้า ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรน ้า รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการจดัการทรพัยากรน ้าในพื้นที่ต าบล 
แมย่วม รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาครัง้นี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ต าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมอ่่องสอน  
 3. ขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัทัง้สิน้
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 4. ขอบเขตทางดา้นพืน้ที ่พืน้ทีท่ าการศกึษา คอื พืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง ประกอบดว้ย 
13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านน ้าดบิ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 4  
บ้านห้วยสงิห์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 7 บ้านทาตาฝ ัง่หมู่ที่ 8  
บา้นคะปวงหมู่ที ่9 บา้นแม่กองแป หมู่ที่ 10 บา้นแม่กองคา หมู่ที ่11 บ้านห้วยบง หมู่ที ่12 
บา้นแพะคะปวงหมูท่ี ่13 บา้นจอมกติต ิซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่ าบลแมย่วม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดั
แมอ่่องสอน ในส่วนของต าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน  
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั  
 1. ไดร้ปูแบบการแก้ปญัหาน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในชุมชน และสามารถพฒันา
เป็นการแกป้ญัหาใหก้บัชุมชนอื่นได ้ 
 2. เกดิเป็นองค์ความรูใ้นการวจิยั และพฒันาการแก้ปญัหาน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
และปญัหาอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนต่อไปในอนาคตได ้ 

3. ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการ ไปประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ าวนัและสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บัผูอ้ื่น จนเกดิเป็นเครอืข่ายการแก้ปญัหา
ทรพัยากรน ้าน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคได ้ 
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ  
 กำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ หมายถึง การส ารวจคุณภาพน ้า การสร้างความตระหนัก 
ถงึปญัหาทรพัยากรน ้า ความรูค้วามเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรน ้า รปูแบบกจิกรรม 
ทีใ่ชใ้นการจดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้าแมย่วม ในส่วนของต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง 
จงัหวดัแมอ่่องสอน 
 น ้ำส ำหรบักำรอุปโภค หมายถึง น ้าที่ใช้ในการอุปโภคในพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ยวม  
ในส่วนของต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่อ่องสอน  เช่น น ้าอุปโภคจากบ่อตื้น 
ในชุมชน น ้าอุปโภคจากระบบประปาหมูบ่า้น และแหล่งน ้าอื่นๆ 
 น ้ำส ำหรับกำรบริโภค หมายถึง น ้ าที่ใช้ในการบริโภคในในพื้นที่ลุ่มน ้ าแม่ยวม  
ในส่วนของต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่อ่องสอน เช่น น ้าอุปโภคจากบ่อตื้น 
ในชุมชน น ้าอุปโภคจากระบบประปาหมูบ่า้น และแหล่งน ้าอื่นๆ 
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