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A STUDY TO CHANGE OF WATER QUALITY CAUSED BY THE POTASSIAM MINING
PROJECT THAT AFFECTED THE COMMUNITY : THE CASE STUDY BANKHAMTAI,
THAKHEK DISTRICT, HAMMOUANE PROVINCE, LAO PEOPLE DEMOCRATIC REPUBLIC
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การศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนือ่ งจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่
เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้
เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การวิจัยครั้งนีม้ จี ุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพน้าและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้น
แร่โปรตัสเซียม 2) ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอัน และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพ
น้า กลุ่มเป้าหมาย จานวน 74 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 8 คน ประชาชน จานวน 52 คน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จานวน
10 คน และตัวแทนบริษัทโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม จานวน 4 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาคุณภาพน้าและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียมในเขต
พื้นที่บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้าอันเกิดจากการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม พบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าอันเกิดจากขุดค้นแร่โปรตัสเซียม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ดังนี้ แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ลาน้า
ห้วยหวาย แห้งขอด และตืน้ เขิน การไหลของลาน้าห้วยหวายไม่สะดวกเนื่องจากการทาเหมืองแร่โปรตัสเซียม และลาน้าห้วย
หวาย ขุ่นและมีตะกอนตกค้างเป็นจานวนมาก
2. ผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเกษตรมีปัญหาเนื่องจากลาน้าห้วยหวายมี
ความเค็ม ชาวบ้านเจ็บป่วยบ่อยขึ้น จากการใช้สารเคมี ในการทาเหมืองแร่ แพร่กระจายมาตามอากาศ ดิน น้า และแหล่ง
อาหาร และชาวบ้านได้รับสารพิษเข้าสูร่ ่างกาย
3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าและผลกระทบต่อชุมชนจาก
โครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม พบว่า 1) การให้ศึกษาและการสร้า งจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม 2) การเข้าร่วมของภาคส่วน
ธุรกิจในการป้องกันและควบคุมคุณภาพน้า สิ่งแวดล้อมและกติกาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 3) การบริหารจัดการ
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ด้านข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพน้า 4) ยกระดับความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากร 5) การสร้างและส่งเสริมการบังคับใช้
นโยบาย กฎหมาย และนิติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 6) สร้างความเข้มแข็งของระบบการวัดและประเมินผลและควบคุม
มลพิษ 7) สร้างแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้านในแขวงคาม่วนและจุดศูนย์กลางของแต่ละเมือง 8) สร้างความเข้มแข็ง
ระบบการวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์ และ 9) สร้างความเข้มแข็งระบบการวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ
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The purposes of this study were : 1) to investigate water quality and changes in water quality resulting from
the potassium excavation project, 2) to examine the effects on the community as a result of changes in water quality,
and 3) to inquire into a way to the development of water quality or solution of problems of the effects on the
community as a result of changes in water quality. The target group comprising 74 people was selected by purposive
sampling. The tools used in the study were a structured interview guide and a rating scale questionnaire. Statistics used
in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The findings of study disclosed as follows:
1. From the study of water quality and changes in water quality resulting from the potassium excavation
project, in the Ban Dongtai village area, Thakhek district, Khammouane province, Lao People Democratic Republic, it
was found that the result from changes in water quality resulting from the potassium excavation project as a whole was
at high level. Considering it by item as arranged in order of rankings from higher to lower means respectively, the
results showed as follows: the natural water sources such as the river Huai Wai was dried up and shallow the flow of
the river Huai Wai was inconvenient because of the potassium excavation project and the river Huai Wai was turbid
with sediment buildup
2. The overall effect on the community as a result of changes in water quality resulting from the potassium
excavation project was at high level Considering it by item as arranged in order of rankings from higher to lower means
respectively, the results showed as follows: there was a problem with agriculture because of salinity of the river Huai
Wai more often, people got sick from the chemicals used in mining, which were spread through the air, soil, water and
food supply and people got toxins into their bodies.
3. The suggestions of guideline for the development of water quality or solution of problems of the effects
on the community as a result of changes in water quality resulting from the potassium excavation project were as
follows: 1) educate people and create environmental awareness in them; 2) let the business sector participate in
prevention and control of water quality and rules of using natural resources and the environment sustainability; 3)
manage the information of water quality; 4) upgrade the personnel’s knowledge and ability; 5) create and promote the
implementation of policy, the enforcement of laws, and the legality of environment; 6) strengthen the system of
assessment and evaluation of pollution control; 7) create plans to protect all the aspects of the environment in
Khammouane province and the center of each town; 8) strengthen the system of measurement and evaluation of the
strategic environment; and 9) strengthen the system of measurement and evaluation of the economic environment.
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับที่ 7 (2554-2558) โดย
ได้กาหนดเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจให้มวลรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน (GDP) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งหนึ่งในนี้เป็น
ด้านการเกษตรและป่าไม้ร้อยละ 3.5 ขึ้นไปหรือประมาณร้อยละ 23 ของมวลรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน ด้านอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ขึ้นไป หรือประมาณร้อยละ 39 ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน และด้านการบริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 6.5 ขึน้ ไป หรือประมาณร้อยละ 38 ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน เมื่อถึงปี พ.ศ. 2558 คาดว่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน
เฉลี่ยให้ได้ประมาณ 1,700 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี โดยคาดหมายการขุดค้นเหมืองแร่และคัดแยกประเภทแร่ธาตุ
เช่น ทองแดงแผ่น 86,200 ตันต่อปี ทองแดงฝุ่น 298,200 ตันต่อปี ทองคาแท่ง 6 ตันต่อปี ถ่านหิน 728,000 ตันต่อปี หินกาว
600,000 ตันต่อปี (กระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 2554 : 96)
สภาพเหมืองแร่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้ว่าจะได้มีการการขุดค้นเหมืองแร่โปรตัสเซียมขนาด
ใหญ่จะมีประวัตศิ าสตร์การขุดค้นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาได้ไม่นานนักก็ตาม แต่ว่าค่าแรงทางด้านแร่
ธาตุอยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักมาช้านานแล้ว การขุดค้นเหมืองแร่โปรตัสเซียมเพื่อการค้าหลายแห่งจากประเทศอื่นๆ จึงได้มี
ความสนใจขึน้ ใหม่ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันนี้ได้มีการกาหนดจุดค้นพบแร่ธาตุประมาณ 570 แห่ง
คือ ทองคา ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแร่โปรตัสเซียม นับตั้งแต่ปี 2546 มานี้ การขุดค้นเหมืองแร่โปรตัสเซียมได้ครอบคลุม
ร้อยละ 80 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการขุดค้นเหมืองแร่ ได้สร้างรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศ
อย่างมากมายให้แก่ประเทศ โดยที่การขุดค้นเหมืองแร่ครอบคลุมร้อยละ 45 ของการส่งออก, 12%ของรายรับรัฐบาลและ
ร้อยละ 10 ของรายได้แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทชีโนอากรีโปแตช จากัด ได้รับสิทธิจากรัฐบาลแห่งชาติลาว เพื่อทาการ
สารวจและค้นหาแร่โบตในเขตพื้นที่ บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน ในเนื้อที่ 64 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ท างทิศใต้ ห่าง
จากตัวเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากกระบวนการผลิตแร่โครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของบ้านดงใต้ เมือ งท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อาทิ ปัญหาการปนเปื้อนของสารปรอทในแม่น้า ที่เกิดจากการล้นออกของน้าในบ่อบาบัดน้าเสียและกองเศษ
แร่โปรตัสเซียม ปัญหาดินเค็ม ที่เกิดจากกระบวนการบุกเบิกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขุดดินค้นหาแร่โปรตัสเซียม ปัญหาฝุ่นละอองเจือ
ปนในอากาศ ที่เกิดจากกระบวนการขุดเจาะ ระเบิดพื้นที่ และการขนส่งแร่จากโรงงาน ปัญหาการพังทลายของหน้าดินใน
บริเวณพื้นที่ขุดค้นแร่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์นา้ และระบบนิเวศน์ (สภาบ่อแร่และโลหะสาก. 2554 : 20) สอดคล้องกับ ชัชพล
ทรงสุนทรวงศ์ (2549 : 121-249) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต และถึงขั้นที่
อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ คือ มลพิษทางน้า เป็นสภาวะที่น้ามีสารมลพิษปนเปื้อนเกินขีดจากัด มีสมบัติเปลี่ยนไปจาก
ธรรมชาติ จนทาให้ประชาชนในชุมชน สัตว์ และพืชได้รับอันตรายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสารมลพิษ เช่น เชื้อโรค
ตะกอนดิน สารอินทรีย์ สารจาพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรั สที่ปะปนอยู่ในน้าเสียชุมชน น้าเสียอุตสาหกรรม และน้าเสีย
เกษตรกรรม สารพิษ เป็นต้น โดยแหล่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้าเสีย เช่น อาคารบ้านเรือนและชุมชน โรงงาน อุตสาหกรรม
การเกษตร การพักผ่อนหย่อนใจ การสาธารณสุข และการเลีย้ งสัตว์ เป็นต้น สอดคล้องกับ วราภรณ์ สุภาอินทร์ (2549 : 23)
ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านทางกายภาพ โดยการทาเหมืองแร่โปรตัสเซียมเป็นการทาให้ทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้าเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แสง เสียง กลิ่น และความชื้นใน
อากาศ ด้านการชีวภาพ เกิดการโยกย้ายถิ่น การลดจานวน การสูญเสียชีวติ ของสัตว์ชนิดต่างๆและอาจรุนแรงถึงการสูญพันธุ์
พืชพรรณถูกทาลาย ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ มีลักษณะของการใช้ทรัพยากรด้านกายภาพ และทรัพยากรด้าน
ชีวภาพให้เกิด ประโยชน์ต่อ มนุษย์ ได้แก่ การขนส่ง การเกษตรกรรม การควบคุมและระบายน้า การพัฒ นาระบบไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งผลดี เช่น การพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมให้ดี
ขึน้ การเกิดเส้นทางคมนาคมใหม่ การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกของชุมชน และผลเสีย เช่น เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ สาหรับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตรกรรมของชุมชน
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประชาชนในบ้านดงใต้ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงได้รับผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของตนเอง ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้แผนกสิ่งแวดล้อมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนจึงตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการทาเหมืองของภาคเอกชน เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนในชุมชน ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่
เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ได้แก่ นโยบาย แผนงานของภาครัฐที่เป็นส่วนสาคัญแต่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการบังคับ
ควบคุมตลอดเวลาให้ผู้ที่ก่อมลพิษนัน้ ปฏิบัตติ ามได้ทั้งหมด
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผล
มาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแขวงคาม่วน และในอนาคตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
มีการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านการนาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงต้อง
ดาเนินการทุกวิถีทางไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
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การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้น
แร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้าและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียมในเขต
พื้นที่บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม :
กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม :
กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บัณ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศึกษาการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุด
ค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้เมืองท่าแขก
แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้
เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้
เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม :
กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ขอบเขตด้านเป้าหมาย
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนบ้านดงใต้แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 1,775 คน
2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ดังนี้
2.2.1 กลุ่ม เป้ าหมายที่ใ ช้ในการสั ม ภาษณ์ คุณ ภาพน้าและการเปลี่ย นแปลงคุณ ภาพน้าที่เป็น ผลมาจาก
โครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียมในเขตพื้นที่บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จานวน 50 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน ประชาชน จานวน 39 คน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อ ม จานวน 4 คน และตัวแทน
บริษัทโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม จานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
2.2.2 กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาผลกระทบต่อ คุ ณ ภาพน้ าจากโครงการขุ ด ค้ น แร่ โ ปรตั ส เซี ย ม :
กรณีศกึ ษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 20 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 5
คน ประชาชน จานวน 5 คน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 5 คน และตัวแทนบริษัทโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
จานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
2.2.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจาก
โครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จานวน 24 คน ได้แก่ หัวหน้าสิ่งแวดล้อม จานวน 2 คน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 2 คน ตัวแทนประชาชน จานวน
12 คน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 4 คนและครู จานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการ
ขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้
กาหนดวิธดี าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาผลกระทบต่อ คุณ ภาพน้าจากโครงการขุ ดค้ นแร่โ ปรตัส เซี ยม แขวงค าม่วน สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือวัดคุณภาพน้า
และกล้องบันทึกภาพ
ตอนที่ 2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษา
บ้านดงใต้เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เทป
บันทึกเสียง กระดาษบันทึก กล้องถ่ายรูป
ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่
โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 24 คน
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การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดังนี้
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียมเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3. วิเคราะห์เนื้อหา กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ ดาเนินการร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยนาประเด็นที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดหมวดหมูใ่ ห้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย
4. นาเสนอร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
5. นาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
6. เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาความครอบคลุมสิ่งที่จะศึกษาและภาษาที่ใช้
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.50 ขึน้ ไป ซึ่งผลการประเมินค่าความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญมีค่า
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อถือว่าข้อคาถามใช้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินสัมภาษณ์ตามประเด็นคาถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. นาแบบสัมภาษณ์กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการ
ขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาผลกระทบต่อ คุณ ภาพน้าจากโครงการขุ ดค้ นแร่โ ปรตัส เซี ยม แขวงค าม่วน สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดั บ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
ตอนที่ 2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึ กษา
บ้านดงใต้เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่
โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้น
แร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณภาพน้าและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียมในเขต
พื้นที่บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้าอันเกิดจากขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าอันเกิดจากขุดค้นแร่โปรตัสเซียม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ลาน้าห้วยหวาย แห้งขอด และตื้นเขิน (  = 4.25)
การไหลของลาน้าห้วยหวายไม่สะดวกเนื่องจากการทาเหมืองแร่โปรตัสเซียม (  = 4.16) และ ลาน้าห้วยหวาย ขุ่นและมี
ตะกอนตกค้างเป็นจานวนมาก (  = 4.14)
2. ผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึก ษา
บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.06)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเกษตรมีปัญหาเนื่องจากลาน้าห้วยหวาย มีความเค็ม
(  = 4.17) ชาวบ้านเจ็บป่วยบ่อยขึ้น จากการใช้สารเคมี ในการทาเหมืองแร่ แพร่กระจายมาตามอากาศ ดิน น้า และแหล่ง
อาหาร (  = 4.12) และชาวบ้านได้รับสารพิษเข้าสูร่ ่างกาย (  = 4.11)
3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไ ขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าและผลกระทบต่อชุมชนจาก
โครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบว่า 1) การให้ศึกษาและการสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม 2) การเข้าร่วมของภาคส่วนธุรกิจในการป้องกันและควบคุม
คุณภาพน้า สิ่งแวดล้อมและกติกาการนาใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 3) การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารด้าน
คุณภาพน้า 4) ยกระดับความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากร 5) การสร้างและส่งเสริมการบังคับใช้นโยบาย กฎหมาย และนิติ
กรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 6) สร้างความเข้มแข็งของระบบการวัดและประเมินผลและควบคุมมลพิษ 7) สร้างแผนคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมแบบรอบด้านในแขวงคาม่วนและจุดศูนย์กลางของแต่ละเมือง 8) สร้างความเข้มแข็งระบบการวัดและประเมินผล
สิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์ และ 9) สร้างความเข้มแข็งระบบการวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุด
ค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณภาพน้าและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียมใน
เขตพื้นที่บ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้าอันเกิดจากขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่า แขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าอันเกิดจากขุดค้นแร่โปรตัสเซียม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ลาน้าห้วยหวาย แห้งขอด และตื้นเขิน
(  = 4.25) การไหลของลาน้าห้วยหวายไม่สะดวกเนื่องจากการทาเหมืองแร่โปรตัสเซียม (  = 4.16) และลาน้าห้วยหวาย
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ขุ่นและมีตะกอนตกค้างเป็นจานวนมาก (  = 4.14) ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
ประกาศใช้กฎหมายบ่อแร่ในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการพัฒนาบ่อแร่ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบเฉพาะโครงการบ่อแร่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่บันดาบ่อแร่ได้
พัฒนามาตราและระเบียบแบบรวมๆ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่การลงทุนด้านบ่อแร่ของภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศมีทั้งหมด 41 บริษัท และ 45 กิจกรรม เช่น แร่ตะกั่ว แร่เหล็ก หินปูน และหินกาว เป็นต้น มีมูลค่าการลงทุน
มหาศาล สาหรั บการด าเนิน การของบ่อแร่มีหลายโครงการได้ ดาเนินการปกติดี และภาครัฐ สาธารณรั ฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้มกี ารวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาและได้กาหนดให้เจ้าของโครงการ
จั ด ทาแผนการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม โดยให้ ส อดคล้ อ งตามค าสั่ ง ของภาครั ฐ ว่ า ด้ ว ยการประเมิน ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ก่อนจะได้รับการอนุญาตดาเนินการซึ่งในปัจจุบันมี 37 โครงการที่มีแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สังคม ได้ถูก
รับรองจากภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้รับการติดตาม ควบคุมอย่างต่อเนื่องได้แค่ 15 – 20 โครงการ และยังพบปัญหาต่อ
การคุ้มครองและการขุดค้นทรัพยากรแร่ธาตุ เป็นต้น การประสานงานระหว่างแขนงการที่เกี่ยวข้อง ผู้เป็นเจ้าของโครงการนา
เทคโนโลยีเข้าไปทาลาย และพนักงานที่รับผิดชอบยังขาดประสบการณ์ในการเข้าไปดาเนินการและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ยัง
มีข้อจากัดอยู่ งบประมาณและอุปกรณ์ที่จะตอบสนองในการติดตาม ควบคุมยังขาดประสิทธิภาพที่จะไปควบคุมผลกระทบที่
เกิดขึ้นจึงเกิดปัญหาดังกล่าวได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายันห์ ปัญญาทรง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการอนุรักษ์คุณภาพน้าของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้าน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ
อนุรักษ์คุณภาพน้าที่ถูกต้องในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านเพศ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยริมฝั่งแม่นาน้
้ อย จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้าเสีย การรับรู้ขา่ วสาร ความรู้และทัศนคติในการอนุรักษ์แม่น้าก่อให้เกิดความ
แตกต่างในเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้าน้อย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Phayvanh Saithoummy (2012 :
Abstract) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูก่ ่อนและหลังการโยกย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่จัดสรร
จาก การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขายุ่งยาก
ลาบากกว่าเดิม โดยเฉพาะขาดแหล่งอาหารจากธรรมชาติ แต่สิ่งที่ประชาชนมีความพอใจมาก ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย
ในสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้าประปา การศึกษาของบุตรหลาน และการอนามัย เป็นต้น
2. ผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าจากโครงการขุดค้นแร่ โปรตัสเซียม :
กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเกษตรมีปัญหาเนื่องจากลาน้า
ห้วยหวายมีความเค็ม (  = 4.17) ชาวบ้านเจ็บป่วยบ่อยขึ้น จากการใช้สารเคมี ในการทาเหมืองแร่ แพร่กระจายมาตาม
อากาศ ดิน น้า และแหล่งอาหาร (  = 4.12) และชาวบ้านได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย (  = 4.11) ทั้งนี้เนื่องมาจากใน
ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วได้เกิดโรงงานเกิดขึ้นเป็นจานวน 2,339 แห่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ1.68 มีโรงงานขนาดใหญ่ จานวน 56 แห่ง ขนาดกลาง จานวน 26 แห่ง และขนาดเล็ก จานวน 2,257 แห่ง ซึ่ง
แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบการ
บ่อยน้าเสีย และสิ่งปนเปื้อนลงสู่แม่น้า และถึงแม้นว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยจะมีกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ใน
การตรวจสอบ และควบคุมยังมีการปัญหาในการดาเนินการเพราะยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ค วามสามารถในด้านนี้ ขาด
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจึงทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวิชพงศ์
สายัณห์ (2550 : 40) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษานโยบายและการมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานเหมืองแร่หินปูนในมาตรการลด
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
ผู้ประกอบการระเบิดและย่อยหินทาการระเบิดหินในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันจานวนมาก โดยไม่มีแผนรวมในการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทาให้ฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือ นทั้งจากการทางานของเครื่องจักร และการใช้
วัสดุระเบิด จึงก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามมา ได้แก่ แหล่งธรรมชาติที่
สวยงามต่างๆ รวมทั้งแหล่งที่มีคุณค่าทางวิชาการก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพตามแนวทางหลวงหรือเส้นทางคมนาคม
ทาให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรและที่อยู่อาศัย
เนื่องจากฝุ่นละออง เสียง แรงสั่นสะท้อน และการกระเด็นของหินจากการระเบิดหินเกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงหรือประกอบอาชีพตามเส้นทางที่ใช้ขนส่งหิน
3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้าและผลกระทบต่อชุมชน
จากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบว่า 1) การให้ศึกษาและการสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้ อม 2) การเข้าร่วมของภาคส่วนธุรกิจในการป้องกันและควบคุม
คุณภาพน้า สิ่งแวดล้อมและกติกานาใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 3) การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพ
น้า 4) ยกระดับความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากร 5) การสร้างและส่งเสริมการบังคับใช้นโยบาย กฎหมาย และนิติกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 6) สร้างความเข้มแข็งของระบบการวัดและประเมินผลและควบคุมมลพิษ 7) สร้างแผนคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมแบบรอบด้านในแขวงคาม่วนและจุดศูนย์กลางของแต่ละเมือง 8) สร้างความเข้มแข็งระบบการวัดและประเมินผล
สิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์ 9) สร้างความเข้มแข็งระบบการวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
สุขภาพ และ 10) สร้างความเข้มแข็งระบบการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในธุรกิจกลุ่มบ้านพัฒนา
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จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมาจาก
โครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม : กรณีศึกษาบ้านดงใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่เป็นผลมา
จากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนา ควรจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไปทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสังคม
1.2 ควรนาข้อเสนอแนะที่ได้จากวิจัยครั้งนีไ้ ปนาเสนอให้ผู้บริหารหรือที่รับผิดชอบนาไปสู่การปฏิบัตติ อ่ ไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพน้าที่มผี ลกระทบจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพน้าที่มผี ลกระทบจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
2.3 ควรมีการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น้าที่เป็นผลมาจากโครงการขุดค้นแร่โปรตัสเซียม
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