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บทท่ี 1 
บทน า 

 
โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค ในพื้นที่ต าบล

ดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้า
น ้าที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบรโิภค และศึกษารูปแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการ
อุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินกจิกรรมตามรปูแบบ 
ทีเ่ลอืกไว้ได้ดว้ยตนเอง จนน าไปสู่การแก้ปญัหาในพื้นที่ได้อย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที่ 1 
จะกล่าวถงึ ที่มาและความส าคญัของปญัหา วตัถุประสงค์ กรอบแนวคดิการวจิยั ขอบเขตของ
วจิยั ประโยชน์ทีไ่ดร้บั และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ท่ีมาและความส าคญั 
 น ้าเป็นปจัจยัส าคญัอย่างยิง่ในการด ารงชวีติ มนุษยต์้องใช้น ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค 
เพื่อการเกษตร - อุตสาหกรรม เป็นต้น ปกติชาวกรุงหรือผู้ที่อาศัยอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆ 
มกัไมค่่อยมปีญัหาเกีย่วกบัการหาน ้าสะอาด มาใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ แต่ประชาชนในชนบท
ส่วนใหญ่จะประสบปญัหาการขาดแคลนน ้าสะอาด ระบบประปาหมู่บา้นเป็นแหล่งผลติน ้าสะอาด
ทีส่ าคญัในพืน้ที ่โดยแหล่งน ้าที่น ามาท าน ้าประปาหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นน ้าใต้ดนิหรอืน ้าบาดาล 
ซึง่มคีวามสะอาดในตวัของมนัเอง ถา้มคีุณภาพเหมาะสมในทางเคม ีกส็ามารถสูบมาพกัในถงัสูง
เพื่อส่งเข้าสู่ระบบท่อประปาเพื่อจ่ายได้  โดยไม่ต้องผ่านระบบการกรองหรือตกตะกอน 
แต่ด าเนินระบบประปาจากน ้าผวิดนิ มกีารท าตามขัน้ตอนต่างๆ เพิม่ขึน้ ซึง่ระบบประปาหมู่บา้น
และถังเก็บน ้ าฝน เป็นนโยบายส าคัญของหลายรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ทุ่มเท
งบประมาณเอาไว้สูงมาก เพื่อจดัหาน ้ าสะอาดส าหรบัใช้ในหมู่บ้านอย่างเพียงพอตลอดปี
หน่วยงานที่ร ับผิดชอบการจัดหา และพัฒนาน ้ าสะอาดในชนบทมีหลายหน่วยงาน เช่น 
กรมโยธาธกิาร ส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท กรมทรพัยากรธรณี กรมการปกครอง กรมการ
พฒันาชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ และกรมอนามยั เป็นต้น โดยแหล่งน ้าดิบส าหรบัผลิต
น ้าประปาหมูบ่า้น ในพืน้ทีต่ าบลดอนแกว้มาจากน ้าผวิดนิและใตด้นิ จงึมโีอกาสปนเป้ือนของเสยี
จากชุมชนได้ ดงันัน้ จงึมคีวามต้องการที่จะท าการตรวจวดัปรมิาณสารปนเป้ือนในแหล่งน ้าดบิ 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมนิสถานการณ์คุณภาพน ้า น าไปใชใ้นการควบคุมการระบายน ้าจาก
แหล่งต่างๆ ลงสู่แม่น ้าคูคลอง ชลประทาน ซึง่อาจมคีวามสกปรกปนเป้ือนในแหล่งน ้าดบิ จนมี
ผลกระทบต่อคุณภาพน ้า ที่จะน าไปผลิตน ้ าประปาและตรวจวัดคุณภาพน ้าประปาในระบบ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงคุณภาพน ้าประปา น าไปสู่การอุปโภคบรโิภค 
ได้อย่างปลอดภยั ดงันัน้ แนวทางการแก้ปญัหาจงึต้องด าเนินไปอย่างบูรณาการจงึจะสามารถ
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ด าเนินการแกป้ญัหาทรพัยากรน ้าได ้แนวทางหน่ึงในแกไ้ขปญัหาทรพัยากรน ้า คอื การพยายาม
ให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวงั และปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคและบรโิภค ในพืน้ทีข่อง
ตนเองได ้โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นพืน้ที ่ซึง่อกีแนวทางหนึ่งทีต่้องด าเนินควบคู่กนัไป 
คอื การสร้างจติส านึกให้กับประชนและในพื้นที่ โดยต้องให้ประชาชน ในพื้นที่เข้าใจว่าการ
จดัการทรพัยากรน ้าเป็นภารกจิทีทุ่กฝา่ยตอ้งเขา้มารว่มด าเนินการ  
 ดงันัน้ คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษาการจดัการทรพัยากรน ้า  เพื่อการอุปโภค
และบรโิภคในพืน้ที่ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อจะได้ทราบขอ้มลูสภาพ
ปญัหา และความต้องการความช่วยเหลอืด้านการจดัการทรพัยากรน ้า ของประชาชนในพื้นที่
ต าบลดอนแก้ว รวมทัง้ร่วมกนัแก้ปญัหากบัชุมชนโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน และมี
รปูแบบการแกป้ญัหาทรพัยากรน ้าทีเ่หมาะสมกบัชุมชนของตนเอง โดยจะมุ่งเน้นไปทีป่ระชาชน
ในชุมชนใหเ้กดิจติส านึกในการจดัการทรพัยากรน ้า และสามารถทีจ่ะเฝ้าระวงั สามารถปรบัปรุง
คุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคและบรโิภคของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าทีน่ ามาใชใ้นการอุปโภคและบรโิภค ในเขตพืน้ที่
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. เพื่อศกึษารูปแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคและบรโิภคทีม่คีวาม
เหมาะสมกบัชมุชน  

 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่ง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ในครัง้นี้ คณะผูว้จิยัจะใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วนหนึ่ง ในการหา
เจ้าภาพ และภาคีมาร่วมรับผิดชอบปญัหา และแก้ปญัหาร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยใช้
กระบวนการมสี่วนร่วมเขา้มาใชแ้ก้ปญัหาของชุมชนทีเ่กดิขึน้ โดยเริม่ต้นตัง้แต่เขา้มามสี่วนร่วม
ในการแกป้ญัหา วางแผนการแก้ปญัหาร่วมกนั ด าเนินกจิกรรมการแก้ปญัหาร่วมกนั และมสี่วน
ร่วมในการรบัผลประโยชน์จากการแก้ปญัหา ซึง่จะน าไปสู่ความยัง่ยนืของการจดัการทรพัยากร
น ้าในต าบลดอนแกว้ได ้โดยอาศยักรอบแนวคดิดงัแผนภาพที ่1.1 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่ง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ในครัง้นี้ เพื่อให้งานวจิยัมเีป้าหมายและกรอบของการท าวจิยั 
ที่ชดัเจน คณะผู้วจิยัได้ก าหนดขอบเขตของการวจิยัไว้ ซึ่งจะประกอบด้วย ขอบเขตทางด้าน
เนื้อหาขอบเขตทางด้านประชากร ขอบเขตทางด้านเวลา และขอบเขตทางพื้นที่ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในรายงาน ประกอบด้วยขอ้มูลพื้นฐานของพื้นที่ การ
ส ารวจคุณภาพน ้า การสรา้งความตระหนักถงึปญัหาทรพัยากรน ้า ความรูค้วามเขา้ใจในการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรน ้ า รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการจดัการทรพัยากรน ้ าในพื้นที่ต าบล 
ดอนแกว้ รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน  
 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในพื้นที่ที่ท าการศกึษาทัง้หมด ในต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 3. ขอบเขตดา้นเวลาของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้มรีะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัทัง้สิน้
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 4. ขอบเขตทางด้านพื้นที ่พื้นทีท่ าการศกึษา คอื ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดั
เชยีงใหม ่
 
 
 
 

- ชาวบา้น/
ผูป้ระกอบการ 

- อบต. 
- ทมีวจิยั 

ปญัหา 

เป้าหมาย 

วจิยั 

องคค์วามรูส้ากล 

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ทดลอง
ปฏบิตั ิ

ผลการ
แกป้ญัหา 

แนวทางการ
แกป้ญัหา 

ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
 1. ได้รูปแบบการแก้ปญัหาน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในชุมชน โดยประชาชน 
เพื่อชุมชน และสามารถพฒันาเป็นการแกป้ญัหาใหก้บัชุมชนอื่นได ้
 2. เกดิเป็นองค์ความรูใ้นการวจิยั และพฒันาการแก้ปญัหาน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
และปญัหาอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนต่อไปในอนาคตได ้ 

3. ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้ร่วมโครงการ ไปประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ าวนัและสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บัผูอ้ื่น จนเกดิเป็นเครอืข่ายการแก้ปญัหา
น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคได ้ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. การจดัการทรพัยากรน ้า หมายถงึ การส ารวจคุณภาพน ้า การสรา้งความตระหนักถงึ
ปญัหาทรพัยากรน ้า ความรู้ความเขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรน ้า รูปแบบกจิกรรม 
ทีใ่ชใ้นการจดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ทีต่ าบลดอนแกว้ 
 2. น ้าส าหรบัการอุปโภค หมายถงึ น ้าทีใ่ชใ้นการอุปโภคในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เช่น น ้าอุปโภคจากบ่อตื้นในชุมชน น ้าอุปโภคจากระบบประปาหมู่บา้น 
และแหล่งน ้าอื่นๆ 
 3. น ้าส าหรบัการบรโิภค หมายถงึ น ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภคในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เช่น น ้าอุปโภคจากบ่อตื้นในชุมชน น ้าอุปโภคจากระบบประปาหมู่บา้น 
และแหล่งน ้าอื่นๆ 
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