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บทคัดย่อ
โครงการวิ จั ย การจั ด การทรั พ ยากรน้้ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคในพื้ น ที่ ลุ ่ม น้้ า ยวม จัง หวัด
แม่ฮ่อ งสอน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีความ
เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้ายวม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพ
น้้าจากแหล่งน้้าในพื้นที่สามารถน้ามาใช้ในการอุปโภคได้แต่ยังไม่สามารถน้ามาใช้ในการบริโภคได้ทันที โดย
คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ปริมาณเหล็กและแมงกานีส ซึ่งมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ในส่วนของรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมกับชุมชนประกอบด้วย
การเพิ่มความตระหนักและความรู้ให้กับชุมชน การท้าแผนที่แหล่งทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคใน
ชุมชนร่วมกัน การส้ารวจแหล่งทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่ บ้านร่วมกัน การตรวจวิ เคราะห์
คุณภาพน้้าในชุมชนจากแหล่งน้้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบต่างๆ และ การท้าแผนชุมชนในการปรับปรุงระบบน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค
ผลการด้าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว พบว่า เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ (B/C
ratio) พบว่ า ทุ ก กิ จ กรรมมี ผ ลตอบแทนทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ ม ากกว่ า 1แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ทุ ก กิ จ กรรมให้
ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน
ค้าส้าคัญ : น้้าอุปโภค, น้้าบริโภค, ทรัพยากรน้้า, ลุ่มน้้ายวม
Abstract
This research involved the Water resource management for consumption and water supply in Yuam
Watershed, Mae hong Son Province.The main objective of this project was to study of the model and the
pattern for rectifying water quality for consumption and regulation the proper pattern for this community also
emphasizing to use the participatory action research. The result has shown The quantity of iron and Manganese
in water from water was higher from standard value brought water couldn’t be used for daily life.
In the section of study in pattern and way to improve the water quality which proper for water
consumption of the people in this area consist of raising awareness and educating the community, mapping of
water resources for consumption in the community, A survey of water resources for the consumer together,
analysis of water quality in water used for consumption in the community, organizing a workshop about
improving water quality and the community plans to improve water systems for the consumption and water
supply.
After operating all of these activities, the benefit-cost ratio (B/C ratio) considering in all of activities
found that their B/C ratio higher than 1.0 each. This was shown that all activities provide benefits more than
their costs.
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บทน้า
จากข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้ายวม สรุปได้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้้ายวมมีกิจกรรมต่างๆ
มากมายทั้ง การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว หรือการประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งประกอบกับการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้า
อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ธุรกิจเป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีจ้านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการลุกล้้าป่า
ไม้ต้นก้าเนิดของแม่น้าท้าให้ปริมาณน้้าน้อยลงแต่ในทางตรงกันข้ามการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เริ่มเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้้ายวมจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องของ
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าต่างในพื้นที่ลุ่มน้้ายวมที่มีคุณภาพแย่ลงจากกิจกรรมดังกล่าว คือ มีการปนเปื้อนของตะกอน
สารอินทรีย์ สารเคมี และเชื้อโรคต่างๆ จึงจ้าเป็นต้องท้าการปรับปรุงคุณภาพก่อน เพื่อให้มีความปลอดภัยก่อน
น้ามาอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวทางภาครัฐได้ตระหนักแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา รัฐได้ทุมเทงงบประมาณเอาไว้สูงมาก เพื่อจัดหาน้้าสะอาดส้าหรับใช้ หมู่บ้านในลุ่มน้้ายวมอย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาและพัฒนาน้้าสะอาดในชนบทหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมโยธาการ ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมทรัพยกรธรณี กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ และกรมอนามัย เข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้้ายวม เพื่อด้าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่นการ
แก้ปัญหาโดยการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แต่หลังการส่งมอบระบบฯ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลแล้วก็จะขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งระบบที่
จัดท้าขึ้นค่อนข้างซับซ้อนท้าให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลท้าความเข้าใจได้ยากรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่
น้ามาจากภายนอกชุมชน รวมทั้งราคายังค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
งานวิจัยนี้จึงมีความต้องการที่จะน้าแนวทางการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคที่เป็นสากล และองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นจึงจะ
สามารถด้าเนินการแก้ปัญหาน้้าได้ ร่วมกับการพยายามให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและปรับปรุงคุ ณภาพน้้าส้าหรับ
การอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ของตนเองได้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่ต้อง
ด้าเนินควบคู่กันไป คือ การสร้างจิตส้านึกให้กับประชนและในพื้นที่ โดยต้องให้ประชาชน ในพื้นที่เข้าใจว่าการ
จัดการทรัพยากรน้้าเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมด้าเนินการ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
จัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้้ายวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสภาพ
ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการทรัพยากรน้้า ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้ายวม รวมทั้ง
ร่วมกันแก้ปัญหากับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จนสามารถที่จะเฝ้าระวัง และสามารถปรับปรุง
คุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้น ที่
ลุ่ม น้้า ยวม จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านการ
จัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้ายวม รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหากับชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจนน้าไปสู่การได้รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีความเหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ลุ่ม
น้้ายวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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วิธีด้าเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์การสังเกต และ
การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีชาวบ้าน เป็นวิธีการหลัก โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อม และ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมนั้น โดยผู้วิจัย
ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เป็นต้ารา เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย เพื่อ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการให้เป็นระบบก่อนที่จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้าน และเพื่อใช้เป็น
กรอบในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและก้าหนดแนวทางในการท้าเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อท้าการศึกษา
เอกสารจนสามารถรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมของประชาชน หลังจากนั้นจึงได้น้ามาก้าหนดเป็น
เครื่องมือการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในลักษณะการท้าเค้าโครงในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
2. ข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆ ในชุมชน ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่วิจัยเป็นชุมชน ต้าบลแม่ยวม อ้าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นต้าบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ายวมตลอดความยาวของแม่น้ายวมตอนล่าง
เป็นพื้นที่ศึกษา เพราะสามารถที่จะท้าให้เห็นปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมของการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค โดยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ปัญหาของการใช้ใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ชุมชนอย่างแท้จริง
3. การสัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก้าหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยผู้วิจัย ก้าหนด
ประเด็นที่จะรวบรวมข้อมูลในสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน อันได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิถีการด้ารงชีวิตในรอบปี
วัฒนธรรม สัมภาษณ์จาก ผู้น้าชุมชน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ใน
ส่วนประเด็นของการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมโดย
ได้ก้าหนดกรอบกว้าง ๆ ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
4. วิธีการสังเกต ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม โดยผู้ศึกษาเข้าไปท้ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มประชาชน ได้แก่ กิจกรรมการประชุมเพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชน กิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม คือ กิจกรรมการลอกคูคลองในชุมชน ท้าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงลักษณะและ
ขั้นตอนในการท้ากิจกรรมว่าเป็นอย่างไร ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วมตลอดจน ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
5. วิธีการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการกระตุ้นให้คน
ในกลุ่มแสดงความคิดเห็น และทัศนะของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย และจริงใจ ในขณะที่สนทนากันความคิดเห็น
ของคนๆ หนึ่งในกลุ่มจะกระตุ้นให้คนอื่นๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็นออกมา โดยผู้วิจัยได้สนทนากลุ่มกับ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการสนทนากลุ่มท้าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตัวเขาและชุมชน
กิจกรรมที่ใช้ในการด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจั ยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้ ก้าหนดกิจ กรรมที่ใ ช้ในการด้ าเนิน การวิจั ยโดยประกอบด้วย
กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน ได้แก่ บริบทของชุมชนโดยทั่วไป บริบทชุมชนเกี่ยวกับความตระหนักและ
ความรู้ บริบทชุมชนเกี่ยวกับความพึงพอใจและปัญหาของการใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
กิจกรรมการด้าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้
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1. การศึกษาบริบทของชุมชน
กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนคณะผู้วิจัยได้แยกเป็นประเด็นในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริบทของชุมชนโดยทั่วไป บริบทชุมชนเกี่ยวกับความตระหนัก
และความรู้ บริบทชุมชนเกี่ยวกับความพึงพอใจและปัญหาของใช้ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมี
กิจกรรมย่อยดังนี้
1.1 การศึกษาบริบทชุมชนทั่วไป
การศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนโดยทั่ ว ไปของลุ่ ม น้้ า ยวม ในพื้ น ที่ ต้ า บลแม่ ย วม คณะผู้ วิ จั ย
ได้ ท้ าการศึก ษาโดยวิธีการเก็บข้ อ มู ล ผ่ านแบบสอบถาม เก็บ ข้ อมู ล ผ่ านเวที ชุม ชนที่ มีการพู ด คุ ยกัน ระหว่ าง
คณะผู้วิจัยกับชาวบ้านในพื้นที่ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับชาวบ้านและผู้น้าชุมชนใน
พื้นที่ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวม โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความ
ตระหนักและพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
1.2 การศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับความตระหนักและความรู้
การศึกษาข้อมูลด้านความรู้และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้้าของประชาชนใน
พื้นที่นั้น คณะผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการพูดคุยกับแกนน้าชาวบ้านใน
พื้นที่ ซึ่งการศึกษาข้อมูลด้านความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมของชาวบ้านในพื้นที่นั้นสามารถใช้เ ป็นข้อมูล
ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างถูกต้อง
1.3 การศึกษาบริบทเกี่ยวกับความพึงพอใจและปัญหาของใช้ทรัพยากรน้้า
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับบริ บทเกี่ย วกับ ความพึ งพอใจและปัญ หาของใช้ท รัพยากรน้้าเพื่อ การ
อุปโภคบริโภค ปัญหาทรัพยากรน้้า คณะผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ โดยผ่านเครื่องมือแบบสอบถามการพูดคุยพบปะกับชาวบ้าน และการติดต่อประสานงานเพื่อขอ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวม
2. การด้าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การด้าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงบริบท
ของทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ของตนเองตั้งแต่สภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่ต้องการ
ร่วมกัน จนน้าไปสู่การจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนได้ โดยมีกิจกรรมย่อยที่ใช้ในการ
ด้าเนินการวิจัยดังนี้
2.1 วิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ในส่วนของการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคนั้น คณะผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาบริบทของชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน
วิจัยโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่
การสร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในพื้นที่ คณะผู้วิจัยด้าเนินงานโดยการจัดเวทีพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้้าในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา รวมทั้งตระหนักถึงทางเลือกในการแก้ปัญหา ซึ่ง
กิจกรรมที่ได้จัดท้าขึ้นส้าหรับการสร้างความตระหนักในชุมชน ได้แก่ การประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรน้้าของชุมชนการอภิปรายถึงความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรน้้า รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาบริบทของชุมชน
ก่อนหน้านี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อ มูล ของชุ ม ชนที่เ กี่ย วข้อ งกับ ปัญ หาทรัพ ยากรน้้า รวมทั้ง
เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึง ปัญหาทรัพยากรน้้าของต้าบลแม่ยวม โดยมีระยะเวลาในการด้าเนินการ 2 วัน สถานที่
ในการจัดเวทีชาวบ้านครั้งนี้ ได้ใช้ศาลาเอนกประสงค์ของโรงเรียนห้วยสิงห์ เป็นสถานที่จัดเวที มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักทั้งสิ้นประมาณ 35 คน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมย่อยดังนี้
1) กิจกรรมเริ่มต้นจากการละลายพฤติกรรม และการแนะน้าตนเองของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างชาวบ้านผู้เข้าร่วมเวทีกับคณะผู้วิจัยซึ่งจะท้าให้การแลกเปลี่ยน
และการแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามธรรมชาติ
2) กิจกรรม Time Line “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวที ได้มีการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของน้้าอุปโภคและบริโภค ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกรัก
และหวงแหนชุมชนทรัพยากรน้้าของตนเอง
3) กิจกรรมความคาดหวังและความต้องการ ในการจัดการกับปัญหาทรัพยากรน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เกิดขึ้นในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคาดหวังต่อสถานะภาพของ
ชุมชนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด
2) การสร้างความรู้และวิเคราะห์ปัญหาของทรัพยากรน้้าในพื้นที่
กิจกรรมวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน คณะผู้วิจัยได้ใช้การอบรมให้ความรู้
เกี่ย วกับ รู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรน้้ า โดยผ่ านกิจ กรรมการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ย วกับ รู ป แบบการจั ด การ
ทรัพยากรน้้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในชุมชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาและน้าไปก้าหนดแนวทาง และรูปแบบการ
แก้ปัญหาทรัพยากรน้้าที่เหมาะกับชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมคือการศึกษาดูงานระบบ
ประปาหมู่บ้านของชุมชนอื่น และการจัดการอบรมให้ความรู้ โดยมีระยะเวลาในการด้าเนินการ 3 วัน สถานที่ใน
การจัดเวทีชาวบ้านครั้งนี้ ได้ใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวม เป็นสถานที่จัดเวที มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความตระหนักทั้งสิ้นประมาณ 35 คน โดยมีรายละเอียดของการอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า ได้แก่
ที่มาของทรัพยากรน้้า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้้า สาเหตุของปัญหา การวัดคุณภาพน้้าอย่างง่าย และการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าเบื้องต้น
2.2 ด้าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลือกไว้ร่วมกัน
การวางแผนการด้าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลือกไว้ร่วมกัน โดยใช้ห้องประชุมขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลแม่ยวม เป็นสถานที่จัดเวที มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบที่จะน้ามามาใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าในชุมชน รวมทั้งเพื่อวางแผนการ
ด้าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม การจัดหาออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้ง
ก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสุดท้ายวางแผนการติดตามประเมินผลการด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน
โดยกิจกรรมที่เลือกมาใช้ในการจัดการปัญหาทรัพยากรน้้าในต้าบลแม่ยวม ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าภายใน
ชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จัดท้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อ
การบริโภคในชุมชน จัดท้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ท้าการผลิตสารก้าจัดสนิมเหล็ก
และการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้
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1) การท้าแผนที่แหล่งทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชน
เนื่องจากว่าพื้นที่ต้าบลแม่ยวม อ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างที่จะมีพื้นที่
กว้างขวาง การศึกษาเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เกิดการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย
นั้น จะต้องมีการเรียนรู้จากชุมชนและรู้จักพื้นที่ในชุมชนอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการด้าเนิน
กิจกรรมอื่นต่อไป ดังนั้นจึงมีการด้าเนินกิจกรรมการท้าแผนที่แหล่งทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคใน
ชุมชนขึ้น จากการด้าเนินกิจกรรมการท้าแผนที่ชุมชนในพื้นที่ พบว่า มีผู้น้าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้จ้านวน 15 คน
แล้วจึงเริ่มท้าแผนที่ชุมชนจนได้แผนที่ชุมชนซึ่งแสดงแผนที่เกี่ยวกับเส้นทางน้้า เส้นทางสัญจร ป่าไม้ และแหล่ง
น้้าส้าหรับ อุ ปโภคบริ โภคในชุ มชนในพื้ นต้ าบลแม่ย วม รวมทั้ งร่ วมกัน ก้าหนดจุ ดเก็บตั วอย่ างน้้ าที่ต้ อ งการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค
2) ส้ารวจทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกัน
การส้ารวจทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกันเป็นกิจกรรมที่คณะผู้วิจัย
ได้จัดท้าขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้วิจัยได้น้าแผนที่ทรัพยากรน้้าในชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นจากกิจกรรมที่แล้ว
น้ามาใช้ประโยชน์ในการส้ารวจและร่วมกันในการรับรู้ปัญหาทรัพยากรน้้าของแต่ละแหล่งน้้าทั้งระบบประปา
หมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา แหล่งน้้าจากล้าห้วยและบ่อน้้าตื้น โดยมีเป้าหมายของการด้าเนินกิจกรรม คือ การ
ส้ารวจภาพรวมของแหล่ งทรัพยากรน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ต้าบลแม่ยวมทั้ง 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ประปาหมู่บ้านจากน้้าบาดาล 18 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านจากน้้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปาหมู่บ้านจาก
น้้าผิวดิน 1 แห่งบ่อบาดาล 8 แห่ง และแหล่งน้้าจากล้าห้วยจ้านวน 5 แห่ง โดยกิจกรรมนี้มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้น้าชุมชนและเป็นผู้ดูแลระบบน้้าอุปโภคบริโภคในชุมชน
3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในชุมชน
กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในชุมชน เป็นกิจกรรมที่คณะผู้วิจัยและประชาชนใน
พื้นที่ได้จั ดท้าขึ้นเพื่อท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าที่ผ่ านระบบประปาหมู่บ้านและบ่อน้้ าตื้น รวมทั้งการ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าที่ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค โดยมีเป้าหมายของกลุ่มกิจกรรม
คือ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพน้้าคณะผู้วิจัยได้ท้าการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากแหล่งน้้าบ่อตื้ นจ้านวน 20
จุด น้้าจากล้าห้วย 5 ล้าห้วย น้้าประปาหมู่บ้านจากน้้าบาดาลและน้้าผิวดิน 18 แหล่ง และน้้าประปาภูเขา 8 แหล่ง
เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดว่าน้้าอุปโภคบริโภค ในต้าบลแม่ยวม สามารถน้ามาอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานน้้าประปา
ของกรมอนามัย และมาตรฐานคุณภาพน้้าดื่มที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทหรือไม่ โดยพารามิเตอร์ที่ท้าการตรวจวัด
ได้แก่ ค่าพีเอช ค่าความขุ่น ค่าของแข็งทั้งหมด ความกระด้าง
4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้้า
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าเป็นกิจกรรมที่ชุมชน
เป็นผู้เลือกรูปแบบและมีการก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่ชุมชน
เลือกมาใช้ในการจัดการปัญหาทรัพยากรน้้าในต้าบลแม่ยวม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับ
ชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนน้าไปวางแผนการด้าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาทรัพยากรน้้า ที่เหมาะ
กับชุมชนโดยหัวข้อที่ท้าการอบรมดังนี้ การตรวจวัดคุณภาพน้้าอย่างง่าย หลักการท้างานของระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชน และในครัวเรือน

6

5) การท้าแผนชุมชนร่วมกันในการปรับปรุงระบบน้้าอุปโภคบริโภคในชุมชน
เป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวม และคณะผู้วิจัยได้จัดท้าขึ้นเพื่อท้าการ
วางแผนในการปรับปรุงระบบน้้าประปาหมู่บ้าน ที่ช้ารุดทรุดโทรมและยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งคณะวิจัยได้ร่วมกับ
แกนน้าชุมชนเข้าไปส้ารวจประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมนี้ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท้างบประมาณในการด้าเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า
ส้าหรับอุปโภคบริโภคให้ดีขึ้น เป้าหมายของกลุ่มกิจกรรม คือ แกนน้าชุมชนที่จะร่วมกันปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน รวมถึงคณะกรรมการที่ท้าหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ส้าหรับ สถานที่ที่ใช้ในการท้ากิจกรรม ได้แก่
ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้านที่มีปัญหา จ้านวน 8 แห่ง
ผลการด้าเนินงาน
จากการด้าเนินตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ท้าให้ได้รูปแบบในการ
จัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่ยวม โดยมีต้าบลแม่ยวม อ้าเภอแม่ส ะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคได้ดังนี้
1. การสร้างความตระหนักเพื่อการวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
แนวทางในการด้าเนินงานวิจัยโดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในชุมชนก่อน
หลังจากนั้นจึงให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพื่อน้าไปสู่วิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันมี
ซึ่งผลของการด้าเนินการวิจัยดังนี้ จากการจัดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักท้าให้ทราบว่า ในอดีตที่ผ่านมาประชาชน
ในต้าบลแม่ยวมไม่มีปัญหาทรัพยากรน้้าแต่เมื่อมีการเจริญเติบโตของชุมชนมากขึ้นปัญหาเรื่องทรัพยากรน้้าก็เพิ่ม
มากขึ้นทั้งน้้าสะอาดส้าหรับการอุปโภคบริโภค และน้้าเน่าเสียในล้าน้้าของชุมชน โดยชาวบ้านรู้ตัวว่าตนเองเป็นผู้
ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรน้้าขึ้นในชุมชน และมีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ถ้าแนวทางการแก้ปัญหานั้นสามารถด้าเนินการได้เอง แต่มีปัญหาหลายประการที่ต้องน้ามา
พิจารณาร่วมด้วย เช่น ด้านทุนทรัพย์ในการลงทุน และเวลาที่จะด้าเนินกิจกรรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส้าคัญ
ของชาวบ้านทุกคน รวมทั้งยังกังวลเกี่ยวกับการขาดองค์ความรู้ในการด้าเนินการแก้ปัญหา อย่างไรก็ดีทุกคนก็ยัง
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หลังจากนั้นจึงได้ระดมความคิดเห็น
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม ซึ่งจะน้าไปสู่การหาทางออกให้กับปัญหาทรัพยากรน้้าในชุมชน ซึ่งใน
ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้วิจัย ผู้น้าชุมชน และชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนแสดงความความคิด เห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าที่เกิดขึ้น ซึ่งบางทางเลือกอาจเป็นไปไม่ได้
สืบเนื่องจากข้อจ้ากัดหลายประการ การเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั้น ทางที่ประชุมได้เลือกรูปแบบการแก้ปัญหาที่
เกิดจากความต้องการของชุมชน โดยต้องน้าประเด็นอื่นๆ ที่ส้าคัญเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ สามารถแก้ปัญหา
ทรัพยากรน้้าของชุมชนได้ และมีความพร้อมด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และบุคลากรประชาชน
ในท้องถิ่นให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม มีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น และที่ส้าคัญผลประโยชน์ที่ได้ต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถด้าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อ น้าข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ ง
รวมทั้งประเด็นต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมาพิจารณาร่วมด้วย ที่ประชุมมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่น่าจะมี
ความเหมาะสมมากที่สุด และสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ดังต่อไปนี้
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1) การท้าแผนที่แหล่งทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชน เนื่องจากว่าพื้นที่
ต้าบลแม่ยวม อ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างขวาง การศึกษาเพื่อให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้เกิดการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายนั้น จะต้องมีการเรียนรู้จากชุมชนและ
รู้จักพื้นที่ในชุมชนอย่างละเอียด
2) ส้ารวจทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกัน โดยเริ่มจากการส้ารวจ
ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านร่วมกันระหว่างนักวิจัยผู้ดูแลระบบ และชาวบ้านที่สนใจ
3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในชุมชน คณะผู้วิจัยได้ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าในชุมชนมา
ท้าการตรวจวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างน้้าจากระบบประปาหมู่บ้าน ตัวอย่างน้้าจากบ่อน้้าตื้น ตัวอย่างน้้าจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อการบริโภคในชุมชนและครัวเรือนซึ่งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในชุมชนนั้นเอง
ที่จะให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงคุณภาพน้้าที่ใช้ในการบริโภค และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับ
ชุมชนและตรงกับความต้องการของชาวบ้าน
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง จนน้าไปสู่การจัดท้าคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน้้าในรูปแบบต่างๆ ฉบับประชาชนร่วมกัน
5) การแผนชุ ม ชนในการปรั บ ปรุ ง ระบบน้้ าส้ าหรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภคที่ มี ปั ญ หาเรี ย ง
ตามล้าดับความรุนแรงของปัญหา
2. ด้าเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
การด้าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลือกไว้ ซึ่งประกอบด้วย การท้าแผนที่แหล่งทรัพยากรน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในชุมชน ส้ารวจทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกัน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า
ภายในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง จัดท้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อการ
บริโภคในชุมชนที่มีปัญหา โดยมีผลการด้าเนินกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้
2.1 ท้าแผนที่ทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชน
จากการด้าเนินกิจกรรมการท้ าแผนที่ชุ มชนในพื้นที่ พบว่า มีผู้น้ าชุม ชนเข้าร่ วมกิจกรรมนี้
จ้านวน 15 คน แล้วจึงเริ่มท้าแผนที่ชุมชนจนได้แผนที่ชุมชนซึ่งแสดงแผนที่เกี่ยวกับเส้นทางแม่น้า เส้นทางป่าไม้
และแหล่งน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชนในพื้นต้าบลแม่ยวมที่พร้อมทั้งร่วมกันก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้้าที่
ต้องการตรวจสอบคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค ข้อค้นพบจากการการท้าแผนที่ชุมชนท้าให้ทราบถึง
แหล่งทรัพยากรน้้าที่ชุมนใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมทั้งท้าให้ผู้ที่เข้าร่วมกันท้า
แผนที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันกับชุมชนอื่น นอกจากนั้นยังเป็นการท้าความรู้จัก
กับกรอบของพื้นที่ของการศึกษาอย่างคร่าวๆ ซึ่งการท้าแผนที่ครั้งนี้ท้าให้ทราบถึงแหล่งน้้าที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภคที่ส้าคัญของชุมชน ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้านจากน้้าบาดาล 18 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง ประปาหมู่บ้าน
จากน้้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปาหมู่บ้านจากน้้าผิวดิน 1 แห่งบ่อบาดาล 8 แห่ง น้้าบ่อตื้นที่ขุดขึ้นเองจ้านวน 65 แห่ง
และล้าห้วยตามธรรมชาติ จ้านวน 5 แห่ง
2.2 ส้ารวจทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกัน
การศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการใช้ น้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค คณะผู้ วิ จั ย ได้
ท้าการศึกษาโดยการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้น้าบริโภคจากการซื้อน้้าบรรจุขวด รองลงมา คือ ใช้น้าจากน้้าประปาหมู่บ้าน และประปาภูเขา น้้าฝน
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และน้้าที่ชาวบ้านท้าการกรองเอง ตามล้าดับ ส่วนการใช้น้าเพื่ อการอุปโภคประชาชนในพื้นที่ต้าบลแม่ยวม ส่วน
ใหญ่ใช้น้าเพื่อการอุปโภคจากน้้าประปาหมู่บ้าน รองลงมาคือ ประปาภูเขาของหมู่บ้าน นอกจากนี้ประชาชนใน
พื้นที่ยังใช้น้าจากบ่อตื้นที่ท้าการขุดขึ้นมาเองมีความลึกประมาณ 10-15 เมตร และล้าน้้าสาขาของแม่น้ายวม
ตามล้ า ดั บ โดยภาพรวมของแหล่ ง ทรั พ ยากรน้้ าเพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคในพื้ น ที่ ต้ าบลแม่ ย วมทั้ ง 13 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้านจากน้้าบาดาล 18 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านจากน้้าบ่อตื้น 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้านจากน้้าผิวดิน 1 แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง และแหล่งน้้าจากล้าห้วยจ้านวน 5 แห่ง
ซึ่งเหตุผลที่ประชาชนในพื้นที่ จะใช้น้าประปาหมู่บ้านในการอุปโภคบริโภคกันมากเพราะมี
ความสะอาด สะดวก รวดเร็วในการใช้ทั้งประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา นอกจากนี้ยังมีการใช้น้าบ่อตื้นที่ขุด
ขึ้นมาเองด้วย เพราะบางครั้งน้้าประปาหมู่บ้านมีปัญหา เช่น น้้าไม่ไหล หรือไหลบางช่วงเวลา น้้าเหม็นคลอรีนเป็น
ต้น ซึ่งน้้าบ่อตื้นก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการมีแหล่งน้้าส้ารองไว้เมื่อเกิดปัญหา การใช้น้าจากล้าน้้า
แม่ยวมโดยตรงไม่มีการใช้เนื่องจากการตั้งบานเรือนจะตั้งอยู่ตามล้าน้้าสาขาของแม่น้ายวมเป็นส่วนใหญ่ ในส่วน
ของพื้นที่ใกล้ริมน้้าแม่ยวมจะเป็นพืน้ ที่ส้าหรับเพาะปลูก
2.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า น้้าส้าหรับ
การอุปโภคบริโภคจากแหล่งต่างในพื้นที่ คุณภาพน้้าสามารถน้ามาใช้เป็นน้้าในการอุปโภคได้แต่ไม่สามารถน้้าใช้
ในการบริโภคได้ ซึ่งหากต้องการน้ามาบริโภคต้องผ่านกระบวนการบ้าบัดเบื้องต้นก่อนเพื่อก้าจัดสนิมเหล็ก
แมงกานีส ความกระด้าง และของแข็งละลายน้้าซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานอยู่เกือบทุกแหล่งน้้า โดยพารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหามากที่สุด คือ การมีเหล็กละลาย อยู่ในน้้ามากเกินเกณฑ์มาตรฐาน รองลงมา คือ ความกระด้าง และของแข็ง
ละลายน้้า ตามล้าดับ ในส่วนของน้้าที่มาจากระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่บ้านต่างๆ พบว่า ทุกหมู่บ้านมีคุณภาพ
น้้าที่สามารถน้ามาใช้ในการอุปโภคได้เป็นอย่างดียกเว้นบางหมู่บ้านมีค่าแมงกานีสเกินมาตรฐานแต่ก็เพียงเล็กน้อย
แต่ไม่สามารถน้ามาบริโภคได้โดยตรงเนื่องจากคุณภาพน้้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าบริโภคจึงต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพน้้าเบื้องต้นโดยการกรองก่อนน้าไปบริโภค
2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภค
ผลที่ได้จากการส้ารวจแหล่งทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคร่วมกัน และการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคดังได้กล่าวมาแล้วท้าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้น้ามาก้าหนดเป็นแนวทางส้าหรับการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ที่ได้จากการด้าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกน้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทางคณะผู้วิจัยจึงได้
ด้าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การท้าสารกรองสนิมเหล็กและตะกอนขุ่นในน้้า
การปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดผลการด้าเนินกิจกรรมดังนี้
การด้าเนินกิจกรรมการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก พบว่า ผลการด้า เนิน กิจ กรรมการผลิตสาร
กรองสนิมเหล็กของชุมชน ในช่วงแรกของการด้าเนินกิจกรรมได้ประสบกับปัญหาทั้งในเรื่องของความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตสารกรองเนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องอธิบายโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาสาสตร์ และความมั่ นใจของ
ประชาชนในชุมชนในการน้าไปใช้ในการก้าจัดสนิมเหล็ก ทางคณะผู้วิจัยและทีมวิทยากรจึงต้องอธิบายและท้า
การสาธิตซ้้าอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นยังพบว่าเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ในการที่จะ
ขยายกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินกิจกรรมสารกรองสนิมเหล็กใช้ใน
ชุมชนในพื้นที่ต้าบลแม่ยวม คือ การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของสารกรองสนิมเหล็กว่ามีประสิทธิภาพ
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ใช้ การได้ และคุ้ ม ค่ าการลงทุ น ใช้ ใ นการบริ โ ภคได้ ซึ่ง กระบวนการดั ง กล่ าวต้ อ งใช้ เ วลาพอสมควร ทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์และผลจากการน้าไปใช้งานจริง นอกจากข้อค้นพบดังที่กล่าวมาแล้วทางผู้เข้าร่วมการอบรม
คณะผู้วิจัย และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาคู่มือในการท้าสารกรองสนิมเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนการท้าไว้ทุกขั้นตอนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการน้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
การด้าเนินกิจกรรมการผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับบริโภคในครัวเรือนนั้น ในช่วงเริ่ม
โครงการประชาชนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการท้าความสะอาดสารกรองในระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า ซึ่ง
คณะผู้วิจัยและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องให้ค้าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ท้าให้ชุมชนสามารถน้าไปใช้ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการศึกษาประมาณ 1-2 เดือน ร่วมกับการศึกษาผ่านคู่มือ
ที่จัดท้าขึ้นรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้กันเองส่งผลให้ประชาชนจึงมีความเข้าใจมากขึ้น เมื่อ กิจ กรรมการใช้
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับใช้ในครัวเรือนด้าเนินกิจกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ทางคณะผู้วิจัย ได้จัด เวที
เพื่อ แลกเปลี่ย นความคิด เห็น และสภาพปัญ หาที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง พบว่า ชาวบ้า นที่เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมสามารถใช้
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และดูแ ลระบบได้อ ย่างถูกต้อ งทุกครัวเรือ น แต่ยัง พบ
ปัญหาเรื่องการรั่วซึมของระบบท่อที่ใช้ซึ่งก็สามารถแก้ไ ขได้ด้วยตนเอง นอกจากข้อค้นพบดังที่กล่าวมาแล้ว
ทางผู้เข้าร่วมการอบรม คณะผู้วิจัย และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาคู่มือในการท้าชุดปรับปรุง
คุณภาพน้้าส้าหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้และขั้นตอนการท้าไว้ทุกขั้นตอน
รวมทั้งง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน้าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
2.5 การท้าแผนชุมขนร่วมกันในการปรับปรุงระบบน้้าอุปโภคบริโภคในชุมชน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการด้าเนินกิจกรรมและมีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะผู้ วิจัย
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวม และตัวแทนผู้ดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภค
ในชุมชน ร่วมกันเขียนแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน โดยจะน้าแผนที่
เขียนขึ้นบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้ายลแม่ ยวมตามล้าดับความส้าคัญ ซึ่งแผนให้มีความ
ชัดเจนขึ้นซึ่งในความเป็นจริงทางองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้แล้วคือโครงซ่อมแชม/
ขยายระบบจ้าหน่ายประปา (หมู่ 1,2,7,10,11,12) แต่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน การเขียนแผนชุมชนใน
ครั้งนี้จึงเป็นการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวมที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่าง
แท้จริง และจะเป็นแนวทางให้กับการเขียนแผนโดยชุมชนส้าหรับโครงการอื่นต่อไป
สรุปผลการศึกษา
แหล่งทรัพยากรน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้านจากน้้าบาดาล
18 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านจากน้้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปาหมู่บ้านจากน้้าผิวดิน 1 แห่งบ่อบาดาล 8
แห่ง น้้าบ่อตื้นที่ขุดขึ้นเองจ้านวน 65 แห่งและแหล่งน้้าตามธรรมชาติ จ้านวน 5 แห่ง โดยมีรูปแบบการปรับปรุง
คุณภาพน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคดังนี้ น้้าบาดาลการปรับปรุงคุณภาพน้้าจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ น้ามากรองด้วยถัง
กรองทรายแล้วเก็บพักไว้ และอีกรูปแบบ คือ น้าน้้าดิบมาเติมอากาศแล้วจึงกรองและเก็บ ส่วนน้้าประปาภูเขานั้น
จะมีเพียงรูปแบบเดียว คือ น้าน้้าจากล้าห้วยที่อยู่สูงกว่าหมู่บ้านโดยการกั้นเป็นฝายแล้วส่งมาตามท่อขนาด 2 นิ้ว
มาเก็บกับไว้ในถังภายในหมู่บ้านแล้วจึงแจกจ่าย ส่วนน้้าผิวดินที่น้ามาท้าน้้าประปาจะมีกระบวนการที่ซับซ้อน
มากกว่า(รายละเอียดดังหัวข้อที่ 2.5 บ้านห้วยทราย) ในส่วนของน้้าบ่อตื้นก็จะมีการสูบน้้าขึ้นมาใช้ได้เลยโดยไม่
ผ่านกระบวนการใดๆ โดยทุกหมู่บ้านจะมีการผลิตและการจ่ายน้้าประปาตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง แต่อาจมีการสูบ
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เก็บและแจกจ่ายเป็นเวลาในช่วงที่มีปริมาณน้้ามีน้อย ในส่วนของน้้าบริโภคชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้บริการซื้อน้้า
บรรจุขวดซึ่งจะน้ามาขายในหมู่บ้าน
การบริหารจัดการน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมี 3 – 5 คน
โดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมระบบเมื่อเกิดการช้ารุดเสียหายและเก็บค่าบริการการใช้น้าประปา
รวมทั้งท้าหน้าที่ เปิด-ปิด น้้า ควบคุมการท้างานของระบบ ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ ล้างถังกรองน้้า และเก็บเงิน
ค่าใช้บริการ ส้าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตั้งแต่ให้ใช้น้าประปา
ฟรี แบ่งรายได้จากยอดเงินที่เก็บได้ หรือมีค่าจ้างเป็นรายเดือน ในส่วนของค่าบริการน้้าประปาหมู่บ้านนั้นมีความ
แตกต่างกันตั้งแต่ 5 บาทต่อหน่วย จนถึง 10 บาทต่อหน่วย หรือบางหมู่บ้านเก็บแบบเหมาจ่าย 10 – 20 บาท เท่ากัน
ทุกครัวเรือน ในส่วนของรายรับ-รายจ่าย บางหมู่บ้านก็จะมีเงินเหลือเข้ากองทุนหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ไม่มีเงิน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกินมานั้น จะมีการเรียกประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันและก็จะ
เก็บเพิ่มมาจากชาวบ้านที่ใช้น้าประปา
สภาพปัญหาของการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ การ
ขาดองค์ความรู้ ท้าให้คณะกรรมการท้าหน้าที่เพียง เปิด-ปิด ควบคุมคุมดูแลการท้างานของระบบประปาเท่านั้น แต่
เมื่อเกิดการช้ารุดเสียหายก็จะไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะ
ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการท้างานของปั๊มน้้าที่ใช้อยู่ ท้าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ รวมทั้งการ
ขาดความรู้พื้นฐานในการดูแลระบบ เช่น การล้างถังกรองจะด้าเนินการเมื่อเห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องล้างถังกรอง
เมื่อน้้าขุ่นหรือมีตะกอนเท่านั้น ส่วนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารกรองที่อยู่ในถังกรองนั้นเช่น กรวด ทราย ถ่าน ใน
ชั้นถังกรอง คณะกรรมการยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมท้าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าต่างๆ ในพื้นที่สามารถน้ามาใช้เป็นน้้าในการอุปโภคได้แต่ไม่สามารถน้้าใช้ใน
การบริ โ ภคได้ ซึ่ ง หากต้ อ งการน้ ามาบริ โ ภคต้ อ งผ่ า นกระบวนการบ้ าบั ด เบื้ อ งต้ น ก่อ นเพื่ อ ก้ าจั ด สนิ ม เหล็ ก
แมงกานีส ความกระด้าง และของแข็งละลายน้้าซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานอยู่เกือบทุกแหล่งน้้า โดยพารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหามากที่สุด คือ การมีเหล็กละลาย อยู่ในน้้ามากเกินเกณฑ์มาตรฐาน รองลงมา คือ ความกระด้าง และของแข็ง
ละลายน้้า ตามล้าดับ
ในส่วนของรู ป แบบการจั ดการทรัพ ยากรน้้ าเพื่ อการอุ ปโภคบริโ ภคที่ เหมาะสมกับชุ มชนที่ไ ด้จ าก
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1) การเพิ่มความตระหนักและความรู้ให้กับชุมชนท้าการวิเคราะห์ปัญหา ท้าการจัดหมวดหมู่ของปัญหา
และแสวงหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ร่วมกัน
2) การท้าแผนที่แหล่งทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชนร่วมกัน
3) ส้ารวจแหล่งทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกัน
4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในชุมชนจากแหล่งน้้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชน
5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง จนน้าไปสู่การจัดท้าคู่มือการปรับปรุงคุณภาพน้้าในรูปแบบต่างๆ ฉบับประชาชนร่วมกัน
6) การเขียนแผนชุมชนในการปรับปรุงระบบน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโ ภคที่มีปัญหาเรียงตามล้าดับ
ความรุนแรงของปัญหา และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาของท้องถิ่น
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การน้าไปใช้ประโยชน์
จากการด้าเนิ นการวิจั ย การจั ดการทรั พยากรน้้ าเพื่ อการอุป โภคบริโ ภคในพื้น ที่ลุ่ มน้้ ายวม จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอน ท้าให้ชุมชนได้รับทราบถึงปัญหาสถานการณ์ของน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชนในพื้นที่ลุ่ม
น้้ายวม หลังจากทราบปัญหาแล้วก็ได้ร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจากการก้าหนดเป้าหมายในการ
แก้ปัญ หาร่วมกัน เพื่ อให้กิจกรรมต่างๆ มี ทิ ศทางอย่ างชั ดเจน โดยเริ่ม จากการวางแผนการแก้ปั ญหาร่ วมกัน
หลังจากนั้นก็มีการด้าเนินกิจกรรมเพื่อใช้ ในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วได้มีการการเขียน
แผนชุมชนในการปรับปรุงระบบน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคที่มีปัญหาเรียงตามล้าดับความรุนแรงของปัญหา
และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยวมได้ร่วมกับชุมชนจัดท้าแผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน โดยได้บรรจุ
เข้าไปยังแผนการจัดสรรงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ ยวม ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อด้าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่
ยั่งยืน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้้ายวม ซึ่งพบว่าปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ โดยแนวทางการจัดการทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมต้องเริ่มจากการแก้ไขโดย
ประชาชนในชุมชนเอง หลังจากทราบปัญหาแล้วก็ได้ร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นจากการก้าหนด
เป้าหมายในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ มีทิศทางอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการวางแผนการแก้ปัญหา
น้้าอุปโภคบริโภคร่วมกัน หลังจากนั้นก็มีการด้าเนินกิจกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เสือ อภิชาตเกรียงไกร (2543) เชื่อว่าประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรน้้าโดยตรง มีบทบาทในการจัดการ
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจะท้าให้การจัดการปัญหาต่างๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาได้ค้นหาความต้องการของ
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาจากความ
เป็นไปได้จากบริบทของสังคมย โดยเฉพาะเงื่อนไขจากนโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนั้นในส่วน
ของการด้าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ยังอาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา ตั้งแต่
การมีส่วนร่วมในการค้ นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหา ร่วมกัน
ด้าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหา และร่วมกันติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน์จากการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการน้าเอากิจกรรมที่ได้ด้าเนินการในพื้นที่ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนและชุมชนอื่นที่สนใจ
เพื่อให้เกิดการด้าเนินงานที่คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
2. การท้าระบบน้้าอุปโภคบริโภคส้าหรับครัวเรือน ควรจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามผล และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย และเข้าไปตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าอย่างสม่้าเสมอ
3. ควรมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึ กษาต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรน้้าที่เหมาะสม
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