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บทท่ี 5  

สรปุผลการวิจยั  
 

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
ไปบรรจบกบัแม่น ้าสาละวนิ ในส่วนของบทที ่5 นี้จะเป็นการสรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั 
รวมทัง้ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

 
สรปุผลการวิจยั  
 แหล่งทรพัยากรน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคในพืน้ที่ศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ย ประปาหมู่บา้น
จากน ้าบาดาล 18 แห่ง ประปาภเูขา 8 แห่ง ประปาหมู่บา้นจากน ้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปาหมู่บา้น
จากน ้าผวิดนิ 1 แห่งบ่อบาดาล 8 แห่ง น ้าบ่อตื้นทีขุ่ดขึน้เองจ านวน 65 แห่งและแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาต ิจ านวน 5 แห่ง โดยมรีปูแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคดงันี้ น ้า
บาดาลการปรบัปรุงคุณภาพน ้าจะมอียู่ 2 รปูแบบ คอื น ามากรองดว้ยถงักรองทรายแลว้เกบ็พกั
ไว ้และอกีรปูแบบ คอื น าน ้าดบิมาเตมิอากาศแลว้จงึกรองและเก็บ ส่วนน ้าประปาภูเขานัน้จะมี
เพยีงรูปแบบเดยีว คอื น าน ้าจากล าห้วยที่อยู่สูงกว่าหมู่บ้านโดยการกัน้เป็นฝายแล้วส่งมาตาม
ท่อขนาด 2 นิ้ว มาเก็บกบัไว้ในถงัภายในหมู่บ้านแล้วจงึแจกจ่าย ส่วนน ้าผวิดนิที่น ามาท า
น ้าประปาจะมกีระบวนการที่ซบัซ้อนมากกว่า(รายละเอยีดดงัหวัขอ้ที่ 2.5 บ้านห้วยทราย) ใน
ส่วนของน ้าบ่อตืน้กจ็ะมกีารสบูน ้าขึน้มาใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ โดยทุกหมู่บา้นจะ
มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง แต่อาจมกีารสูบเก็บและแจกจ่ายเป็น
เวลาในช่วงทีม่ปีรมิาณน ้ามน้ีอย ในส่วนของน ้าบรโิภคชาวบา้นส่วนใหญ่จะใชบ้รกิารซือ้น ้าบรรจุ
ขวดซึง่จะน ามาขายในหมูบ่า้น 
 การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในพื้นทีจ่ะใช้รปูแบบของคณะกรรมการ
ซึง่ม ี3 – 5 คน โดยจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการซ่อมแซมระบบเมื่อเกดิการช ารุดเสยีหายและ
เก็บค่าบรกิารการใช้น ้าประปา รวมทัง้ท าหน้าที่ เปิด -ปิด น ้ า ควบคุมการท างานของระบบ 
ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ ล้างถังกรองน ้ า และเก็บเงินค่าใช้บริการ ส าหรับค่าตอบแทน
คณะกรรมการในแต่ละหมู่บ้านก็จะมรีูปแบบที่แตกต่างกนัตัง้แต่ให้ใชน้ ้าประปาฟร ีแบ่งรายได้
จากยอดเงนิที่เก็บได้ หรอืมคี่าจา้งเป็นรายเดอืน ในส่วนของค่าบรกิารน ้าประปาหมู่บ้านนัน้มี
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ความแตกต่างกนัตัง้แต่ 5 บาทต่อหน่วย จนถงึ 10 บาทต่อหน่วย หรอืบางหมู่บ้านเก็บแบบ
เหมาจ่าย 10 – 20 บาท เท่ากนัทุกครวัเรอืน ในส่วนของรายรบั-รายจ่าย บางหมู่บา้นกจ็ะมเีงนิ
เหลือเข้ากองทุนหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ไม่มเีงนิเนื่องจากมคี่าใช้จ่ายมากกว่ารายรบั ส าหรบั
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กนิมานัน้ จะมกีารเรยีกประชุมเพื่อปรกึษาหารอืกนัและกจ็ะเกบ็เพิม่มาจากชาวบา้น
ทีใ่ชน้ ้าประปา 
 สภาพปญัหาของการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ส่วนใหญ่จะเป็น
ปญัหาเกีย่วกบั การขาดองคค์วามรู ้ท าใหค้ณะกรรมการท าหน้าทีเ่พยีง เปิด-ปิด ควบคุมคุมดูแล
การท างานของระบบประปาเท่านัน้ แต่เมื่อเกิดการช ารุดเสยีหายก็จะไม่สามารถซ่อมแซมได้
เน่ืองจากความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นช่างเพยีงเลก็น้อย โดยเฉพาะความรูเ้กี่ยวกบัระบบไฟฟ้า และ
การท างานของป ัม๊น ้าที่ใช้อยู่ ท าให้ไม่สามารถแก้ปญัหาเบื้องต้นได้ รวมทัง้การขาดความรู้
พืน้ฐานในการดแูลระบบ เช่น การลา้งถงักรองจะด าเนินการเมื่อเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นต้องลา้งถงั
กรองเมื่อน ้าขุ่นหรอืมตีะกอนเท่านัน้ ส่วนความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารกรองทีอ่ยู่ในถงักรองนัน้เช่น 
กรวด ทราย ถ่าน ในชัน้ถังกรอง คณะกรรมการยงัมีความรู้ไม่ครอบคลุมท าให้ไม่สามารถ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

คุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าต่างๆ ในพื้นที่สามารถน ามาใช้เป็นน ้าในการอุปโภคได้แต่ไม่
สามารถน ้าใชใ้นการบรโิภคได ้ซึง่หากตอ้งการน ามาบรโิภคต้องผ่านกระบวนการบ าบดัเบือ้งต้น
ก่อนเพื่อก าจดัสนิมเหลก็ แมงกานีส ความกระด้าง และของแขง็ละลายน ้าซึ่งมคี่าเกนิมาตรฐาน
อยูเ่กอืบทุกแหล่งน ้า โดยพารามเิตอรท์ีเ่ป็นปญัหามากทีสุ่ด คอื การมเีหลก็ละลาย อยู่ในน ้ามาก
เกนิเกณฑม์าตรฐาน รองลงมา คอื ความกระดา้ง และของแขง็ละลายน ้า ตามล าดบั  
 ในส่วนของรปูแบบการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคทีเ่หมาะสมกบัชุมชน
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ย 
 1) การเพิม่ความตระหนักและความรู้ให้กบัชุมชนท าการวเิคราะห์ปญัหา ท าการจดั
หมวดหมู่ของปญัหาและแสวงหาแนวทางในการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคใน
พืน้ทีร่ว่มกนั  
 2) การท าแผนทีแ่หล่งทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในชุมชนรว่มกนั  
 3) ส ารวจแหล่งทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคของหมูบ่า้นรว่มกนั 
 4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนจากแหล่งน ้าที่ใช้ในการอุปโภคบรโิภคใน
ชุมชน  

5) จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ จนน าไปสู่การจดัท าคู่มอืการปรบัปรุงคุณภาพน ้าในรปูแบบต่างๆ ฉบบั
ประชาชนรว่มกนั 
 6) การเขยีนแผนชุมชนในการปรบัปรุงระบบน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคที่มปีญัหา
เรยีงตามล าดบัความรนุแรงของปญัหา และผลกัดนัเขา้สู่แผนพฒันาของทอ้งถิน่  
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ซึง่จากการด าเนินการวจิยัได้มผีลผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบ
ต่อชุมชนทางดา้นสงัคม ประกอบดว้ย  
 1) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต าบลแม่ยวมสามารถประหยดั
งบประมาณ และเพิม่ประสทิธภิาพของระบบประปาหมู่บ้าน ตัวบ่งชี้จากขอ้มูลในส่วนของการ
เขยีนแผนชุมชนรว่มกนัและองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวมไดน้ าไปใชใ้นงบประมาณปี 55 ซึง่
จะเป็นการแก้ปญัหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแทจ้รงิเพราะเกดิจากการมสี่วน
รว่มของประชาชน  
 2) เกิดความร่วมมอืในพื้นที่ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานทางการศึกษาในการ
ด าเนินกจิกรรม โดยหน่วยงานทางการศกึษาไดเ้ป็นสื่อกลางในการประชาสมัพนัธ์ และรณรงค์
ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความส าคญัในการใช้ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคให้คุ้มค่า  
ตวับ่งชีจ้าก คู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงคุณภาพน ้า 3 ฉบบัรายละเอยีดดงัภาคผนวก ซึง่ได้
รว่มกนัสรา้งขึน้ระหว่างคณะวทิยากรจากมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้คณะผูว้จิยั และตวัแทนชุมชนทีเ่ขา้
รบัการอบรม  
 3) ประชาชนในชุมชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ สบืเนื่องมาจากการมนี ้าดื่มและน ้าใช้ที่
สะอาด ปราศจากการปนเป้ือนจากสารมลพษิทางน ้าต่างๆ และประชาชนมคีวามตระหนักและ
ตื่นตวัในการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชนมากขึน้ ตวับ่งชีจ้าก ผลการวเิคราะหน์ ้าส าหรบัใชใ้น
การอุปโภคบรโิภคหลงัจากด าเนินกจิกรรมไปแลว้  

ผลกระทบต่อชุมชนดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่จากการด าเนินการวจิยัช่วยลดการเกดิมลภาวะ
ทางน ้าในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมคีวามรูใ้นด้านการจดัการทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภค
บรโิภค รวมทัง้ก่อใหเ้กดิความตระหนัก และตื่นตวัในการจดัการทรพัยากรน ้ามากขึน้ ตลอดจน
มกีารเปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินชวีติของประชาชนในชุมซึ่งมคีวามมัน่ใจในการปรบัปรุง
คุณภาพน ้าด้วยตนเอง ตวับ่งชี้จากขอ้มูลที่ท าการวเิคราะห์ผ่านแบบสอบถามและการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งความรู้และความตระหนักของประชาชนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดบัมาทุกด้านดงัที่ได้กล่าว
มาแลว้  
 ผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นเศษฐศาสตร์ การด าเนินการวจิยัเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องซื้อน ้าบริโภค และเป็นแนวทางที่ชุมชนอื่นจะ
น าไปปรบัใช้เพื่อแก้ปญัหาน ้าดื่มและน ้าใช้ในชุมชนของตนเอง ตวับ่งชี้จาก การค านวณหาค่า 
B/C Ratio ซึง่พบว่า การท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าดว้ยตนเองก่อให้เกดิรายไดท้ี่คุม้ค่ากบั
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ  
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อภิปรายผลการวิจยั 
 รูปแบบการแก้ปญัหาการจัดการปญัหาทรัพยากรน ้ าในชุมชนนั ้น ประกอบด้วย 
การเริ่มต้นจากการร่วมกันค้นหาปญัหาของชุมชน หลังจากนัน้จะร่วมกันก าหนดรูปแบบ 
การแก้ปญัหา การร่วมกันก าหนดเป้าหมายและตัวชี้ว ัดการจดัการปญัหาในพื้นที่ ร่วมกัน
ก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหาการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า ร่วมกนัวางแผนในการด าเนิน
กจิกรรมการแก้ปญัหา ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปญัหา และร่วมกนัตดิตามและประเมนิผล
การแก้ปญัหาร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการแก้ปญัหาดังกล่าว มคีวามสอดคล้องกับหลักการวิจยั 
เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ (Participatory Action Researcher: PAR) ซึง่เป็นการร่วมกนั
ด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมผีู้ปฏบิตัิงานท างานอยู่ในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา 
ท างานรว่มกบัผูว้จิยัภายนอก ซึง่เป้าหมายคอื ใหชุ้มชนไดร้บัความรูถ้งึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
และร่วมกนัด าเนินการแก้ปญัหา นอกจากนัน้ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัยังสอดคล้องกบั
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
ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนัน้ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหาร่วมกัน ยงัอาศัย
แนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนเขา้มาใชใ้นการแก้ปญัหา ตัง้แต่การมสี่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปญัหาโดยอาศยัแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้า ในส่วนของการจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ในพืน้ที่ลุ่มน ้านยวม พบว่า มคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ วรางคณา สังสิทธิส์วัสดิ ์และคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาคุณภาพแหล่งน ้ าดิบและ
น ้าประปาในระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น รวม 10 แห่ง ผลการ
วเิคราะหพ์บว่า คุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมแีละชวีภาพของน ้าดบิจากทุกแหล่งยงัอยู่ในเกณฑ์
ปลอดภยัต่อการน ามาอุปโภคบรโิภค ตามมาตรฐานแหล่งน ้าผวิดนิประเภทที ่3 ระดบัพอใช ้และ
คุณภาพน ้าประปา น ้าประปาทุกแห่งมคีุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมทีัว่ไป ทองแดง สงักะส ี
โครเมยีม และแคดเมยีม ตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าประปากรมอนามยั เหล็ก แมงกานีส ตะกัว่ 
และอลูมเินียม สูงเกนิกว่าค่ามาตรฐาน และตรวจไม่พบคลอรนีอสิระตกค้าง และสอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ อารรีตัน์ โพธิส์วรรณ และคณะ (2543) ไดศ้กึษาคุณภาพน ้าประปาหมู่บา้น ทีอ่ยู่
ในเป้าหมายของโครงการประปากรมอนามยั จงัหวดัระยอง รวมทัง้สิ้น 18 แห่ง 162 ตวัอย่าง
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ประปาหมู่บ้านที่ใช้น ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดิบ 14 แห่ง และ 2)
ประปาหมู่บา้นทีใ่ชแ้หล่งน ้าผวิดนิเป็นแหล่งน ้าดบิ 4 แห่ง เกบ็ตวัอย่างแห่งละ 3 จดุ คอื น ้าดบิ
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ก่อนปรับปรุง น ้ าผ่านระบบปรับปรุง และน ้ าประปาปลายทาง พบว่า คุณภาพน ้ าประปา
ปลายทางไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 50 โดยพบปญัหาปรมิาณเหลก็เกนิมาตรฐาน ร้อยละ 22.8 
นอกจากน้ีในระบบน าประปาบาดาล ยงัพบปญัหาการปนเป้ือนของสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ไดแ้ก่ ตะกัว่ แคดเมยีม แต่ละชนิด รอ้ยละ 8 
 
ข้อเสนอแนะ 
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ชุมชนอื่นทีส่นใจ เพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานทีค่ลอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด  
 2. การท าระบบน ้าอุปโภคบรโิภคส าหรบัครวัเรอืน ควรจะมเีจา้หน้าที่เขา้ไปตดิตามผล 
และตรวจสอบความเรยีบรอ้ย และเขา้ไปตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า
อยา่งสม ่าเสมอ  
 3. ควรมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษาต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการปลูกฝงัแนวคดิใน
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................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 




