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ในต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อให้เกดิการจดัการแก้ไขปญัหาทรพัยากร
น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในต าบลดอนแก้ว ดงันัน้ คณะผู้วจิยัจงึได้เล็งเห็นความส าคญัของ
ปญัหาดงักล่าว และได้ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการให้ประชาชน 
ในพืน้ทีส่ามารถแสดงความคดิเหน็ และเสนอแนะรปูแบบการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าทีเ่หมาะสม
ต่อชุมชน โดยเนื้อหาในรายงานการวจิยัครัง้นี้ ได้น าเสนอถึงรูปแบบและกจิกรรมที่ใช้ในการ
จดัการปญัหาทรพัยากรน ้า เพื่อการอุปโภคบรโิภคในพืน้ที่ต าบลดอนแก้ว โดยผลการศกึษาวจิยั
จะท าใหเ้กดิจติส านึกถงึปญัหาทรพัยากรน ้า เพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน รวมทัง้ไดร้ปูแบบ
ในการแก้ปญัหาทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว ที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้
 คณะผู้วจิยัขอขอบพระคุณ ผู้บรหิารและเจา้หน้าที่องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว
รวมทัง้ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว ทีไ่ด้กรุณาใหค้วามช่วยเหลอืตลอดระยะเวลาที่ท าการ
วจิยั รวมทัง้อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
ในชุมชนซึง่ถอืว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการด าเนินการวจิยั 
 คณะผู้ท าการวจิยั ได้เรยีบเรยีงข้อมูลมาจากเอกสารต าราหลายเล่ม รวมทั ้งการเก็บ
ขอ้มลูในพืน้ทีชุ่มชนเป็นระยะเวลาพอสมควร รวมทัง้ด าเนินกจิกรรมต่างๆ จนไดข้อ้มลูเขยีนขึน้
เป็นเอกสารการวจิยัเล่มนี้ ที่คดิว่ามีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาและขอ้มูลพอสมควร คณะผู้วจิยั
หวงัว่ารายงานการศกึษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีศ่กึษา และสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดใ้น
การแกป้ญัหาการจดุการทรพัยากรน ้าในพืน้ทีอ่ื่นๆ ไดต่้อไป 
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