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บทคดัย่อ 
 

 โครงการวิจยั การจดัการทรพัยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ต าบล 
ดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงคห์ลกั คอื ศกึษารปูแบบและแนวทางการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคและบรโิภค รวมทัง้ร่วมกันก าหนดรูปแบบที่มคีวาม
เหมาะสม โดยการศึกษาคุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตื้นในพื้นที่ พบว่า ยงัไม่สามารถน ามาอุปโภค
บรโิภคได้ทนัท ีคุณภาพน ้าทีเ่ป็นปญัหามากที่สุด คอื ปรมิาณเหลก็และแมงกานีส ซึ่งมคี่าเกนิ
กว่าเกณฑม์าตรฐาน ส่วนการศกึษาคุณภาพน ้าจากระบบประปา พบว่า ปญัหาที่พบมากที่สุด
คอื ความขุน่ ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด และปรมิาณเหลก็ ทีย่งัมคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
 ในส่วนของการศกึษารูปแบบและแนวทางการปรบัปรุงคุณภาพน ้า ส าหรบัการอุปโภค
และบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน ประกอบดว้ย กจิกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า
เพื่อการบริโภคในชุมชน, กิจกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคภายใน
ครวัเรอืน, กิจกรรมการท าสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็, กิจกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบั
ครวัเรอืน และกจิกรรมการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี ่2 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว พบว่า เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐศาสตร ์(B/C ratio) พบว่า ทุกกิจกรรมมผีลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตรม์ากกว่า 1
แสดงให้เห็นว่าทุกกิจกรรมให้ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน โดยกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตรม์ากที่สุด คอื กจิกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค 
ในชุมชน และกจิกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน ตามล าดบั 
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Abstract 
 

 This research involved The Water Resource management for consumption in 
Donkeaw district , Amphur Maerim, Chaing mai 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 that mostly water usage 
and consumption for people were from shallow water pits and a local water supply 
without treated. The quantity of iron and Manganese in water from water pit was higher 
from standard value brought water couldn’t be used for daily life and in the same time 
the main problem  in water from a local water supply was the turbidity, high value of 
total solids and higher iron quantity from standard value. 

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 a water treatment 
system for consumption and water supply in house hold level and community water 
drinking system, an innovation for producing filtering substance for ferric removal 
activities, the grease trap well in household production activities and a local water 
supply treatment activities in the second village. 

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. The highest B/C ratio 
activity is community water drinking system followed by water treatment system for 
consumption level respectively. 
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