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บทคดัย่อ  
 
 การวจิยัเรื่อง การจดัการมลพษิทางน ้าจากชุมชนโดยวธิกีารมสี่วนร่วมของชุมชนใน
พืน้ทีลุ่่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มวีตัถุประสงค์หลกั การสรา้งรปูแบบการจดัการมลพษิทาง
น ้าทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีโ่ดยชุมชนสามารถด าเนินการไดเ้องซึง่ผลการศกึษา พบว่า 
 ปญัหามลพษิของแหล่งน ้าในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมทีเ่ป็นปญัหามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ น ้าในแหล่งน ้า
มตีะกอนขุ่นมาก รองลงมาคอื ปญัหาการทิ้งขยะลงในน ้า ปญัหาล าน ้าสาขาในพื้นที่มนี ้าเซาะ
ตลิง่ และปญัหาปล่อยน ้าเสยีลงแหล่งน ้า ตามล าดบั  
 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 ้าเสยีที่มไีขมนัที่ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้อย่างน้อย  
วนัละ 1000 ลติร จากถงัดกัไขมนัทีท่ าขึน้ 50 ถงั ไดฝ้ายส าหรบัชะลอน ้าและดกัตะกอน จ านวน 
8 ฝาย ไดแ้นวหญ้าแฝกกนัการพงัทลายของดนิรวมระยะทาง 1 กโิลเมตร มเีครอืข่ายเยาวชน
เกดิขึน้จากโรงเรยีนในพืน้ทีจ่ านวน 5 โรงเรยีน  
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Abstract 
 

 The main objective of this research with the title “Water Pollution Management 
from Community by Participative Approach in Mae Yuam Watershed, Mae Hong Son 
Province” was to set the optimum pattern which this area and community proceeding by 
themselves in water pollution management. The result shown that 
 The important problem that brought about water pollution in Mae Yuam 
Watershed was from the sediment which brought the turbidity into the river.  The 
second problem was from the community‘s garbage which thrown out to the river. The 
next important problem was from the soil which fell down to the ground after the bank of 
the river’s branch eroded and the last problem was from waste water direct to the water 
resources respectively.  
 The pattern to solve these water pollution problems in Mae Yuam Watershed 
area which was proper and lead to actual performing to this community were compose 
of to survey and analyze the quality of the water, to built up the conscious and 
knowledge for teenagers and people in the community, to train in construction of the fat 
trapping tank, to construct the dam for irrigation purposes in the forest, to set up fire 
protection line area for protection of the soil  crumble especially on the area nearby the 
bank of the Mae Yuam Watershed with the advantage of forest defending, Themeda 
Trienda planting on the middle area resource of water or even planting on the two 
banks of the river area and to gather the group of teenager with environmental 
reservation mind. 
         The result of these activities affected in many ways to the community and the 
people in this area. First of all the people in this area got more the knowledge and 
realized in their own water resource management including  to reduce waste water with 
fat that release into public water resources at least 1000 liter per day that the result 
from  50 fat trapping tanks construction, 8 dams for irrigation purposes in the forest built 
up that reduced  turbidity in the river,  Themeda Trienda planting 1 kilometer along the 
two banks of the river area and  the network from 5 schools in this area were set up for 
teenagers gathering in doing the activities for their own communities. 
  




