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บทท่ี 3  
การด าเนินการวิจยั 

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในพื้นที่ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้า
น ้าที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบรโิภค และศึกษารูปแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการ
อุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินกจิกรรมตามรปูแบบ 
ทีเ่ลอืกไวไ้ดด้้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปญัหาในพืน้ทีไ่ด้อย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่3 
นี้จะเป็นเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ประกอบด้วย การเตรยีมความพรอ้ม
ของคณะผู้วจิยั, ขอบเขตของการวจิยั, การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน, ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
และกจิกรรมทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การเตรียมความพร้อมของคณะผูวิ้จยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน โดยเน้นการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบ 
มสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นส าคญั ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้ม
ของคณะผู้วจิยั ในการวจิยัครัง้นี้จงึเป็นการเตรยีมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกบัต าบลดอนแก้ว 
เป็นหลัก ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นสิ่งแรกที่คณะผู้วิจ ัยได้ด าเนินก าร  
ซึ่งคณะผู้วจิยัได้ลงพื้นที่เบื้องต้น ตดิต่อประสานกบัผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
ต าบลดอนแก้วเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชน รวมทัง้การจดัหาแหล่งความรูท้ี่ต้องใช้ในการ
จดัการปญัหาทรพัยากรน ้า ได้แก่ การตรวจวดัคุณภาพน ้ าใต้ดินและน ้ าประปา การเตรยีม
เอกสารในการจดัการอบรม แบบสอบถาม การประเมนิความรู ้ความตระหนัก และพฤตกิรรม
การจัดการทรัพยากรน ้ าของชุมชน รวมทัง้มีการติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้กับชาวบ้าน  
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชน เป็นตน้ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวิจยั โครงการ การจดัการทรพัยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค 
ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  คณะผู้วิจ ัยได้มีการวางแผนงาน 
และโครงการไวด้งัตารางการปฏบิตังิานทีจ่ะน าเสนอดงัต่อไปนี้ 
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 ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทพื้นท่ี และศกัยภาพของชุมชนในการจดัการทรพัยากร
น ้าในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
- ศกึษาบรบิทชุมชนทัว่ไป - เพื่อรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่

เกีย่วและท าความเขา้ใจชุมชน 
- ศึกษาจากเอกสาร การลง
พืน้ทีข่องคณะผูว้จิยั 

- ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิทชุมชน 

- เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นบรบิทของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปญัหาการ
จดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่

- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ
ชาวบ้านในชุมชน รวมทัง้
การศึกษาจากงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง 

 ระยะท่ี 2 การด าเนินการวิจยั โดยกิจกรรมการก าหนดแนวทางและสรปุรปูแบบ
การจดัการทรพัยากรน ้าในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
- การสรรหาแนวรว่มใน
การจดัการปญัหา
ทรพัยากรน ้า 

- เพื่อสรรหาแนวรว่ม/แกนน าใน
การจดัการแกไ้ขปญัหาการ
จดัการทรพัยากรน ้า 

- การสนทนากลุ่ม 
- การคดัเลอืกโดยประชาชนที่
เขา้รว่มการประชุม 

- กจิกรรมการเลอืก
รปูแบบ/ทางเลอืก ในการ
แกไ้ขปญัหาการจดัการ
ทรพัยากรน ้า 

- เพื่อรว่มคดัเลอืกแนวทางใน
การจดัการทรพัยากรน ้าที่
เหมาะสมกบัชุมชน 

- การสนทนากลุ่ม/ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

- กจิกรรมการด าเนินการ
แกไ้ขปญัหาการจดัการ
ทรพัยากรน ้าในชุมชนตาม
กจิกรรมทีไ่ดก้ าหนดและ
วางแผนไวร้ว่มกนั 

- เพื่อด าเนินการแกไ้ขปญัหา
และประเมนิผลของกจิกรรมการ
จดัการปญัหาทรพัยากรน ้าใน
พืน้ที ่

- การลงมอืปฏบิตักิจิกรรมที่
คดัเลอืกไว ้
- การด าเนินกจิกรรม 

- กจิกรรมถ่ายทอดองค์
ความรูใ้นการจดัการ
ทรพัยากรน ้าสู่ชุมชนสู่
ชุมชน 

- เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการ
จดัการทรพัยากรน ้า 

- การสนทนากลุ่ม/ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
- จดัเวทชีาวบา้นเพื่อถ่ายทอด
องคค์วามรู ้
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ระยะท่ี 3 สรปุผล/วิเคราะหผ์ล เพ่ือจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 
กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 

- จดัเวทสีรปุผลการ
ด าเนินการวจิยั 

- เพื่อสรปุผลและวเิคราะหก์าร
วจิยัตลอดโครงการ 

- จดัเวทชีุมชน ประชุมแบบ
มสี่วนรว่มของชุมชน 

- สรปุผล/วเิคราะหผ์ลจาก
การด าเนินการวจิยั 

- เพื่อสรปุรายงานการวจิยั 
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการ
จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 

- การสรปุผลการวเิคราะห/์
การสงัเคราะห ์

 
กิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
โดยประกอบด้วย การศกึษาบรบิทชุมชนโดยทัว่ไป ซึ่งแบ่งออกเป็นการศกึษาข้อมูลเกี่ยวกบั
ความรู ้ความตระหนักและพฤตกิรรม เกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้า ในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว 
และข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาทรพัยากรน ้า, การสร้างความรู้ให้กบัประชาชนในต าบลดอนแก้ว, 
การแสวงหารูปแบบการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้ว และการวางแผนการด าเนิน
กจิกรรมตามแนวทางทีเ่ลอืกไวร้ว่มกนั ซึง่มรีายละเอยีดของกจิกรรมดงัต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาบริบทชุมชนทัว่ไป 
  การศึกษาบริบทชุมชนโดยทัว่ ไปในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว  คณะผู้วิจ ัย 
ไดท้ าการศกึษาโดยวธิกีารเกบ็ขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มูลผ่านเวทชีุมชนทีม่กีารพูดคุย
กนัระหว่างคณะผูว้จิยักบัชาวบา้นในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว และลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูโดยการพูดคุย
แบบตวัต่อตวักบัชาวบ้านและผู้น าชุมชนในพื้นที่ รวมทัง้การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
แผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นข้อมูล
เกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากรน ้า และขอ้มลูเกี่ยวกบัความรู ้ความตระหนักและพฤตกิรรมเกี่ยวกบั
การจดัการทรพัยากรน ้า ซึง่รายละเอยีดของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 
  1.1 ข้อมูลเก่ียวกบัความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมเก่ียวกบัการ
จดัการทรพัยากรน ้า 
   การศึกษาข้อมูลด้านความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมในการ
จดัการทรพัยากรน ้า ของประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้วนัน้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศกึษาผ่าน
การเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และการพูดคุยกบัแกนน าชาวบ้านในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว  
ซึง่การศกึษาขอ้มลูดา้นความรู ้ความตระหนกัและพฤตกิรรมของชาวบา้นในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว
นัน้สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกป้ญัหาการจดัการทรพัยากรน ้าไดอ้ย่างถูกต้อง ซึง่รายละเอยีด
ของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 
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  1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาทรพัยากรน ้า 
   การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาทรพัยากรน ้า คณะผู้วิจยัได้ท าการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาทรพัยากรน ้าในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว โดยผ่านเครื่องมอืแบบสอบถาม 
การพดูคุยพบปะกบัชาวบา้น และการตดิต่อประสานงานเพื่อขอขอ้มลูเกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากร
น ้าจากเจา้หน้าทีใ่นส่วนงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว 
นอกจากนัน้คณะผู้วิจยัยงัมกีารเก็บตัวอย่างน ้า ที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบรโิภคในต าบล 
ดอนแก้ว เพื่อน ามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของสาขา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ซึ่งผลการศกึษาเพื่อทีจ่ะใช้เป็นขอ้มูล 
ในการหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาทีเ่หมาะสม ซึง่รายละเอยีดของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอ
ในบทที ่4 
 2. การสร้างความรู้ให้กบัประชาชนในต าบลดอนแก้ว 
  กจิกรรมการสรา้งความรู้ คณะผู้วจิยัได้ใชก้ารอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบ
การจดัการทรพัยากรน ้ า โดยผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจดัการ
ทรพัยากรน ้า มวีตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้า 
ในชุมชน ซึง่จะเป็นขอ้มลูใหป้ระชาชนในชุมชนน าไปก าหนดแนวทาง และรปูแบบการแก้ปญัหา
ทรพัยากรน ้าทีเ่หมาะกบัชุมชนของตนเองต่อไป โดยใชพ้ืน้ทีใ่นอาคารเอนกประสงคข์องหมู่บา้น 
โดยมรีายละเอียดของการอบรมเกี่ยวกบัทรพัยากรน ้า ได้แก่ ที่มาของทรพัยากรน ้าในต าบล  
ดอนแก้ว, สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยากรน ้า, สาเหตุของปญัหา, การวดัคุณภาพน ้าอย่าง
งา่ย และการปรบัปรงุคุณภาพน ้าเบือ้งตน้ ดงัภาพที ่3.1 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 3. การสร้างความตระหนักให้กบัประชาชนในต าบลดอนแก้ว 
  การสรา้งความตระหนัก ใหก้บัประชาชนเกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากรน ้า ในต าบล
ดอนแก้ว คณะผู้วจิยัด าเนินงานโดยการจดัเวทพีบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอยีดโครงการ
และปญัหาเกี่ยวกับทรพัยากรน ้ าในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ปญัหา รวมทัง้
ตระหนักถงึทางเลอืกในการแก้ปญัหา ซึ่งกจิกรรมที่ได้จดัท าขึน้ส าหรบัการสรา้งความตระหนัก

  

ภาพท่ี 3.1 แสดงกจิกรรมสรา้งความรูใ้หก้บัประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
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ในชุมชนไดแ้ก่ การประชุมเวทชีาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากร
น ้าของชุมชนการอภปิรายถงึความรุนแรงของปญัหาทรพัยากรน ้า รวมทัง้แสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกบัแนวทางการแก้ปญัหาร่วมกนั ซึ่งจะอาศยัข้อมูลที่ได้จากการศึกษาบรบิทของชุมชน
ก่อนหน้านี้โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัปญัหาทรพัยากร
น ้า รวมทัง้เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปญัหาทรพัยากรน ้าของต าบลดอนแก้ว โดยมรีะยะเวลา 
ในการด าเนินการ 2 วนั คอืวนัที่ 6 ธนัวาคม 2551 สถานที่ในการจดัเวทชีาวบา้นครัง้นี้ ไดใ้ช้
ศาลาเอนกประสงคข์องบา้นสนัเหมอืงหมูท่ี ่7 เป็นสถานทีจ่ดัเวท ีมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสรา้งความ
ตระหนักทัง้สิ้น 30 คน ประกอบด้วยกลุ่มผูน้ าหมู่บ้าน บ้านละ 3 คน จ านวน 27 คน และผูน้ า
จากทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ โดยมขีัน้ตอนการจดักจิกรรมยอ่ยดงันี้  
  1) กิจกรรมเริม่ต้นจากการละลายพฤติกรรม และการแนะน าตนเองของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ใหเ้กดิความเป็นกนัเองระหว่างชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมเวที
กบัคณะผูว้จิยัซึง่จะท าใหก้ารแลกเปลีย่นและการแสดงความคดิเหน็เป็นไปตามธรรมชาต ิ
  2) กจิกรรม Time Line “อดตีคอืความฝนั ปจัจุบนัคอืความจรงิ” มวีตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มเวท ีไดม้กีารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพของต าบลดอนแก้ว ตัง้แต่ในอดตี
จนถงึปจัจบุนั เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึรกัและหวงแหนชุมชนของตนเอง 
  3) กจิกรรมความคาดหวงัและความต้องการ ในการจดัการกบัปญัหาทรพัยากร
น ้าทีเ่กดิขึน้ในชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ใหผู้เ้ขา้ร่วมเวทไีดแ้สดงความคาดหวงัต่อสถานะภาพ
ของชุมชนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าต้องการเห็นต าบลดอนแก้วเปลี่ยนแปลงไป 
ในลกัษณะใด 
 4. การแสวงหารปูแบบการแก้ปัญหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้ว 
  การแสวงหารูปแบบการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้ว นัน้จะต้อง
อาศยัความรูค้วามเขา้ใจ และความเต็มใจที่จะเข้ามามสี่วนร่วมของประชาชน ในการก าหนด
แนวทางและรูปแบบกจิกรรมเพื่อให้เกดิความเหมาะสมกบัชุมชนของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินกจิกรรมการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าของชุมชนไดต้รงจุด และมคีวามสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของชุมชน จากการด าเนินกจิกรรมการสรา้งความตระหนักในเรื่องทรพัยากรน ้าในต าบล
ดอนแก้วในหวัข้อที่ 3 คณะผู้วจิยัได้จดัเวทชีาวบ้านอีกครัง้หนึ่งกับผู้ที่สนใจในการเป็นกลุ่ม 
น าร่อง โดยร่วมกันในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และคดัเลือกกิจกรรมการจดัการ
ทรพัยากรน ้ าร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักทัง้สิ้น 30 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผูน้ าหมูบ่า้น บา้นละ 3 คน จ านวน 27 คน ผูน้ าจากทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว
ดงัภาพที ่3.2 และประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยดงัต่อไปนี้ 
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  4.1 กิจกรรมเลือกรปูแบบ/ทางเลือก 
   ในการแกป้ญัหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้ว โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ 
ให้ได้รูปแบบการแก้ปญัหาที่เกิดจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในต าบลดอนแก้วได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากจดัเวที 
การส ารวจพื้นที่ และจากการแสดงความคดิเหน็ของผู้เขา้ร่วมเวที ดงัภาพที่ 3.3 ซึ่งมปีระเด็น
ส าคญัทีจ่ะน ามาพจิารณาไดแ้ก่ 
   1) สามารถแกป้ญัหาทรพัยากรน ้าของชุมชนได ้
   2)  ความพร้อมด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่ อ งมือ  สถานที่ 
และบุคลากร 
   3) ประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้วามร่วมมอื และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
เขา้รว่มกจิกรรม 
   4) มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม 
และประเพณขีองทอ้งถิน่ 
   5) ผลประโยชน์ทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ประชาชน 
   6) สามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.2 แสดงกจิกรรมการแสวงหารปูแบบการแกป้ญัหาในต าบลดอนแกว้ 

  

ภาพท่ี 3.3 แสดงกจิกรรมเลอืกรปูแบบ/ทางเลอืกในการจดัการทรพัยากรน ้า 
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4.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการในการแก้ปัญหาทรพัยากรน ้า 
   กิจกรรมที่คัดเลือกแล้วมาใช้ในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรูปแบบกจิกรรม ที่ชุมชนเลอืกมาใช้ในการจดัการปญัหาทรพัยากร
น ้าในต าบลดอนแก้ว ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความรูเ้พิม่เตมิใหก้บัชาวบา้น ซึง่จะเป็นขอ้มลู
ให้ประชาชนในชุมชนน าไปวางแผนการด าเนินกิจกรรมแก้ปญัหาทรพัยากรน ้า ที่เหมาะกับ
ชุมชนโดยหวัขอ้ทีท่ าการอบรมดงันี้ การตรวจวดัคุณภาพน ้าอย่างง่าย การปรบัปรุงคุณภาพน ้า
เพื่อการบรโิภค การปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคต่อไป ดงัภาพที ่3.4   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 5. การวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไว้ร่วมกนั 
  การวางแผนการด าเนินกจิกรรมตามแนวทางที่เลอืกไว้ร่วมกนั โดยใช้ศาลา
เอนกประสงค์ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้วเป็นสถานที่จดัเวท ีมผีู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ทัง้สิ้น 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน บ้านละ 3 คน จ านวน 27 คน ผู้น าจากทาง
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว มวี ัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
รูปแบบที่จะน ามามาใช้ในการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนิน
กจิกรรมดา้นต่างๆ ร่วมกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูร้่วมกจิกรรม การจดัหาออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ 
รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และสุดท้ายวางแผนการตดิตามประเมนิผล
การด าเนินกิจกรรมร่วมกนั โดยกิจกรรมที่เลอืกมาใช้ในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในต าบล 
ดอนแก้ว ได้แก่ ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าภายในชุมชนเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการปรบัปรุงแก้ไข, 
ปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น หมู่ที ่2, จดัท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน, 
จดัท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน, ท าการผลติสารก าจดัสนิมเหล็ก 
และการจดัท าระบบบ าบดัน าเสยีขนาดเลก็ โดยมรีายละเอยีดของกจิกรรมดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.4 แสดงกจิกรรมการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารในการแกป้ญัหาทรพัยากร 
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  5.1 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าในชุมชน  
   เป็นกจิกรรมทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้เพื่อท าการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ
น ้าทีผ่่านระบบประปาหมูบ่า้นและบ่อน ้าตืน้ รวมทัง้การวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีผ่่านระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าส ารบัการอุปโภคบรโิภค 
   1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 
    เป้าหมายของกลุ่มกจิกรรม คอื ตวัอย่างน ้าทีผ่่านระบบประปา
หมูบ่า้นและบ่อน ้าตืน้ ซึง่คณะผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างน ้าทีผ่่านระบบประปาหมู่บา้นทัง้หมด
27 จดุ                          บ่อ 

2) การจดัหาสถานทีอุ่ปกรณ์ 
    สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 
   3) ก าหนดขัน้ตอนการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
    - ท าการส ารวจแหล่งน ้าที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบรโิภค 
และก าหนดจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าทีเ่หมาะสม 
    - เกบ็ตวัอยา่งน ้ามาท าการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร  
    - น าผลการตรวจวเิคราะหเ์ทยีบกบัค่ามาตรฐานของน ้าประปา
ดื่มไดข้องกรมอนามยั 
    - รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับตัวแทนชุมชนและ
หน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ทราบ 
    - ด าเนินการหาแนวทางการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 
   4) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรม เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 
   5) ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานเป็นระยะ
ประกอบด้วยติดตามประเมนิผลโดยคณะผู้วจิยัเข้าไปเก็บตวัอย่างน ้ามาตรวจวเิคราะห์อย่าง
สม ่าเสมอ และการใหค้ าปรกึษาโดยวทิยากร  
  5.2 การปรบัปรงุระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  
   เป็นกิจกรรมที่องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว และคณะผู้วจิยัได้
จดัท าขึ้นเพื่อท าการปรบัปรุงระบบน ้าประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ที่ช ารุดทรุดโทรมและยงัไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งคณะวิจยัได้ร่วมกับแกนน าชุมชนเข้าไปส ารวจประปาหมู่บ้านแต่ ละหมู่บ้าน 
ซึ่งกิจกรรมนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและด าเนินการจดัจ้างโครงการเพิ่มประสทิธภิาพในการกรองน ้าให้ดขีึ้น โดยเพิ่ม
ระบบกรองน ้าบาดาล (กรองทราย) ขนาด 7 ลบ./ซม. และถังน ้าใสขนาด 20.00 ลบ.ม/ซม. 
ภายในสุสานบ้านดอนแก้วหมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
(รายละเอยีดดงั ภาคผนวก ค) 
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   1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 
    เป้าหมายของกลุ่มกิจกรรม คือ แกนน าชุมชนที่จะร่วมกัน
ปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
   2) การจดัหาสถานทีอุ่ปกรณ์ 
    - สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่ ที่ตัง้ระบบประปา
หมูบ่า้นหมูท่ี ่2 
    - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ได้แก่ ท่อพวีซี ีและอุปกรณ์
ต่อเชื่อมท่อพวีซี ีขอ้ต่อ วาลว์ สารกรอง ตระแกรง ปนูซเีมนต ์เหลก็เสน้  
   3) ก าหนดขัน้ตอนการปรบัปรงุระบบประปาหมู่บา้น 
    - ส ารวจระบบประปาหมู่บา้นในแต่ละหมู่บ้าน สรุปปญัหาและ
ความตอ้งการของแต่ละหมูบ่า้น  
    - น าเสนอผลการส ารวจต่อองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ 
    - เจ้าหน้าที่ท าการออกแบบระบบประปาใหม่ และท าการ
ปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี ่2 
   4) ก าหนดเวลาในการเริม่ด าเนินกิจกรรม ตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 
2552 จนแลว้เสรจ็โครงการ 
   5) ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานเป็นระยะ
ประกอบด้วยติดตามประเมินผลโดยคณะผู้วิจยั ได้ท าการเก็บตัวอย่างน ้ าที่ผ่านระบบการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้ าของประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 มาท าการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิกา ร 
เพื่อวเิคราะหว์่าระบบประปานัน้ไดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพในการกรองดกีว่าเดมิ 
  5.3 การท าระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในชุมชน  
   ชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมช่วยกันก าหนดรูปแบบของกิจกรรม  
ในการท าน ้าดื่มชุมชน ทีค่ดิว่าเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองมากทีสุ่ด โดยขอใชพ้ืน้ที่ว่างบรเิวณ
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว และโรงเรยีนบ้านดอนแก้ว เป็นที่ตัง้ระบบน ้าบรโิภคของ
ชุมชน โดยไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินกจิกรรมรว่มกนัดงันี้ 
   1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 

    กลุ่มกิจกรรมในการท าระบบน ้าดื่มของชุมชน คอื บ้านที่ไม่มี
ระบบปรบัปรุงคุณภาพส าหรบับรโิภคภายในครวัเรือนของตนเอง แต่ต้องการใช้น ้าสะอาด
รว่มกบัชุมชน 
   2) สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 

  - สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท ากจิกรรมไดแ้ก่ พืน้ทีว่่างบรเิวณองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ 

  - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่ ท่อพวีซี ีและอุปกรณ์
ต่อเชื่อมท่อพวีซี ีขอ้ต่อ วาล์ว สารกรอง ตระแกรง หลอดยูวฆี่าเชื้อโรค และโรงเรอืนส าหรบั
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ตดิตัง้ระบบน ้าดื่มชุมชนซึง่ทางคณะผูท้ าการวจิยั และวทิยากรไดน้ าท่อพวีซีมีาเป็นส่วนประกอบ
หลกัในการด าเนินกจิกรรม โดยชาวบา้นจะไดช้่วยกนัในการประกอบและตดิตัง้ โดยในทีป่ระชุม
ไดร้่วมกนัออกแบบระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัชุมชน โดยน าท่อพลาสตกิมาท าการเจาะรู
แล้วใส่ท่อชุดต่อ พ่วงต่างๆ โดยจะน ามาประยุกต์โดยใช้วัสดุที่หาได้เองภายในท้องถิ่น 
และสามารถประกอบตดิตัง้ไดเ้อง โดยจะใชรู้ปแบบเหมอืนกบัระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบั
ครวัเรอืน แต่จะมหีลอดยวูสี าหรบัฆา่เชือ้โรคตดิตัง้เพิม่เขา้มาอกีขัน้ตอนหนึ่ง โดยภายในถงัจะมี
การบรรจสุารกรองทีท่ าขึน้เองส่วนหน่ึง และซือ้จากทอ้งตลาดอกีส่วนหน่ึง ดงัภาพที ่3.5 
   3) ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน เมื่อได้ระบบน ้าดื่มชุมชนแลว้
คณะผู้ท าการวจิยั และผู้เขา้ร่วมประชุมร่วมกนัอภปิรายถึงวธิกีารท าระบบน ้าดื่มชุมชน โดยที่
ประชุมไดร้ว่มกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมดงัภาพที ่3.6 
   4) ระยะเวลาการด าเนินกจิกรรม เริม่การด าเนินกจิกรรมมาตัง้แต่วนัที่
17 พฤศจกิายน 2551  
   5) ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลไดแ้ก่ 
   ใหค้ าปรกึษาโดยวทิยากร และคณะผูว้จิยั ตรวจวดัคุณภาพน ้า
ทีผ่่านระบบน ้าดื่มชุมชนโดยคณะผูว้จิยั 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 แสดงชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าระบบน ้าดื่มชุมชน 

ถงับรรจุสารกรองสนิมเหลก็ 

และแมงกานีส 

ถงับรรจุสารกรองเรซนิ 

ถงับรรจุสารกรองคารบ์อน 

น ้าออก น ้าเขา้ 

หลอดยวูฆีา่เชือ้โรค  
 

1 2 

3 4 
5 
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  5.4 การท าระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในครวัเรือน 
   กจิกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน
นัน้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องท าชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้ าเอง ซึ่งจะมีวิทยากร  
และคณะผูว้จิยั มาใหก้ารแนะน าและดูแลอย่างใกลช้ดิ โดยคณะผูว้จิยัต้องท าการส ารวจจ านวน
ชาวบ้านที่ต้องการเขา้ร่วมโครงการท าชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน เพื่อเป็นขอ้มูล 
ในการก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม 
   1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 
    เป้าหมายของกลุ่มกจิกรรม คอื ผู้ที่ใช้น ้าบ่อตื้นในการบรโิภค
ในต าบลดอนแก้ว โดยคณะผู้วจิยัต้องท าการส ารวจจ านวนชาวบา้นที่ต้องการเขา้ร่วมโครงการ
การท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดกลุ่มด าเนิน
กจิกรรม 
   2) การจดัหาสถานทีอุ่ปกรณ์ 
    - สถานที่ที่ ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่  พื้นที่ว่างศาลา
เอนกประสงค ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ 
    - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่ ท่อพวีซี ีและอุปกรณ์
ต่อเชื่อมท่อพวีซี ีขอ้ต่อ วาลว์ สารกรอง ตระแกรง ซึง่ทางคณะผูท้ าการวจิยั และวทิยากรไดน้ า
ท่อพีวีซีมาเป็นส่วนประกอบหลกัในการด าเนินกิจกรรม โดยชาวบ้านจะได้ช่วยกันในการ
ประกอบและติดตัง้ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับ

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุอุปกรณ์ 

ประกอบ และตดิตัง้ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า
เพื่อการบรโิภคในชุมชน 

ตรวจวดัประสทิธภิาพ และสภาพปญัหา 

ภาพท่ี 3.6 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการท าระบบน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน 
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ครวัเรอืน โดยน าท่อพลาสติกมาท าการเจาะรูแล้วใส่ท่อชุดต่อพ่วงต่างๆ โดยจะใช้รูปแบบ
เหมอืนกบัระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน ที่มขีายอยู่ตามท้องตลาด  แต่จะน ามา
ประยุกต์โดยใช้วสัดุทีห่าไดเ้องภายในทอ้งถิน่ และสามารถประกอบตดิตัง้ไดเ้อง โดยภายในถงั
จะมกีารบรรจสุารกรองทีท่ าขึน้เองส่วนหน่ึง และซือ้จากทอ้งตลาดอกีส่วนหน่ึง ดงัภาพที ่3.7 
   3) ก าหนดขัน้ตอนการท าระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน 
    เมื่อไดรู้ปแบบของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัใชอุ้ปโภค
และบรโิภคในครวัเรอืนแลว้ คณะผูท้ าการวจิยั และผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัอภปิรายถงึวธิกีารใช้
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าส าหรบัครวัเรอืน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปขัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรมใชร้ะบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน ทีจ่ะท าในต าบลดอนแกว้ ดงัภาพที ่3.8 
   4) ก าหนดเวลาในการเริม่ด าเนินกจิกรรม วนัที ่16 พฤศจกิายน 2551 

5) ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ
ประกอบด้วยติดตามประเมินผลโดยคณะผู้วิจ ัยแบบเคาะประตูบ้าน การให้ค าปรึกษา 
โดยวทิยากร และคณะผู้วจิยั และการตรวจวดัประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า 
เพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรจุสารกรองคารบ์อน 

ก าจดักลิน่ส,ี สารอนิทรยี ์

ภายในถงับรรจุสารกรองสนิมเหลก็ 

และแมงกานีส 

บรรจุสารกรองเรซนิ 

ก าจดัความกระดา้ง 

ก. แสดงระบบน ้าอุปโภคในครวัเรอืน 
 

น ้าเขา้ 

น ้าออก 

น ้าเขา้ 

น ้าออก 

ข. แสดงระบบน ้าบรโิภคในครวัเรอืน 
 

ภาพท่ี 3.7 แสดงชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน 
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  5.5 กิจกรรมการท าสารกรองเพ่ือก าจดัสนิมเหลก็  
   ชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมช่วยกันก าหนดรูปแบบของกิจกรรม  
ในการท าสารกรองเพื่อก าจดัสนิมเหลก็ ทีค่ดิว่าเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองมากทีสุ่ด โดยขอ
ใชพ้ืน้ทีศ่าลาเอนกประสงค ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นพืน้ทีท่ าสารกรองสนิมเหลก็ 
หลงัจากนัน้ทีป่ระชุมไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินกจิกรรมรว่มกนัดงันี้ 
   1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 

    กลุ่มกจิกรรมในการท าระบบน ้าเพื่อการบรโิภคของชุมชน คอื 
บา้นทีม่ปีญัหาเกี่ยวกบัสนิมเหลก็ในน ้าบรโิภค และต้องการบ าบดัก่อนน าไปใชใ้นครวัเรอืนหรอื
บา้นทีใ่ชร้ะบบก าจดัสนิมเหลก็อยูแ่ลว้ตอ้งการปรบัเปลีย่นระบบใหด้ยีิง่ขึน้ 
   2) สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 

- สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ 

- อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ ทราย ด่างทับทิม 
กระทะและชุดเชือ้เพลงิ (รายละเดยีดดงัภาคผนวก ก) ซึ่งทางคณะผู้ท าการวจิยั และวทิยากร  
ไดน้ าทรายมาเป็นส่วนประกอบหลกั ในการด าเนินกจิกรรมเพราะหาไดง้่ายและมคีวามคงทนสูง 
โดยชาวบา้นจะไดช้่วยกนัในการประกอบและตดิตัง้รวมทัง้รว่มกนัผลติ 

   3) ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน เมื่อได้ระบบปรบัปรุงคุณภาพ
น ้าเพื่อการบรโิภคแลว้ คณะผูท้ าการวจิยั และผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัอภปิรายถงึวธิกีารท าสาร

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุอุปกรณ์ 

ประกอบ และตดิตัง้ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า
เพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน 

ตรวจวดัประสทิธภิาพ และสภาพปญัหา 

ภาพท่ี 3.8 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการท าระบบปรบัปรงุคุณภาพส าหรบัครวัเรอืน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่3 
การจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่                                             การด าเนินการวจิยั  

 3-14 

กรองเพื่อก าจดัสนิมเหลก็ โดยที่ประชุมได้ร่วมกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม ดงัภาพ 
ที ่3.9 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.6 การท าถงัดกัไขมนั 
   การท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืนนัน้ ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ 
จะต้องท าถังดักไขมันเอง ซึ่งจะมีคณะผู้วิจ ัย  มาให้การแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิด  
โดยคณะผูว้จิยัได้ท าการส ารวจชาวบา้น ที่ต้องการเขา้ร่วมโครงการการท าถงัดกัไขมนั ส าหรบั
ครวัเรอืน เพื่อเป็นขอ้มลูในการก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม 
   1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 
    กลุ่มผู้ด าเนินกิจกรรมได้มาจากที่คณะผู้วิจยั ท าการส ารวจ
ชาวบา้นทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน โดยจะเริม่จากบา้นเรอืน
ทีอ่ยูต่ดิล าคลอง และระบายน ้าเสยีลงคลองก่อน เป็นกลุ่มกจิกรรมหลกั 
   2) การจดัหาสถานทีอุ่ปกรณ์ 
    - สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่นบา้นของผูท้ีเ่ขา้
รว่มกจิกรรม 
    - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ได้แก่ ถงัพลาสติก ท่อพวีซี ี
และอุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อพวีซี ีตะกรา้ดกัขยะ ซึง่ทางคณะผูท้ าการวจิยัไดน้ าถงัพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้
มาเป็นส่วนประกอบหลกัในการด าเนินกจิกรรม โดยชาวบ้านจะได้ช่วยกนัในการประกอบและ
ตดิตัง้ โดยในทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัออกแบบถงัส าหรบัท าถงัดกัไขมนั โดยน าถงัพลาสตกิมาท าการ
เจาะรูแล้วใส่ท่อพีวีซีโดยจะใช้รูปแบบเหมือนกับถังดักไขมันที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด  

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุอุปกรณ์ 

ท าการผลติสารกรองสนิมเหลก็ 

ตรวจวดัประสทิธภิาพ และสภาพปญัหา 

ภาพท่ี 3.9 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการท าสารกรองสนิมเหลก็ 
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แต่จะน ามาประยุกต์โดยใช้วสัดุที่หาได้เองภายในท้องถิ่น และสามารถประกอบติดตัง้ได้เอง 
โดยภายในถงัจะมตีะกรา้ส าหรบัดกัขยะอนิทรยีท์ี่ได้จากครวัเรอืนเพื่อน าไปท าปุ๋ ยหมกั หรอืน ้า
หมกัชวีภาพอกีทหีนึ่ง  
   3) ก าหนดขัน้ตอนการท าน ้าถงัดกัไขมนัในครวัเรอืน 
    เมื่อได้รูปแบบของถงัดกัไขมนัในครวัเรอืนแล้ว คณะผู้ท าการวจิยั 
และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการใช้ถังดกัไขมนั โดยที่ประชุมได้ร่วมกันสรุป
ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมใชถ้งัดกัไขมนัทีจ่ะท าในต าบลดอนแกว้ ดงัภาพที ่3.10 
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11 แสดงถงัดกัไขมนัในครวัเรอืน 

ก. ภาพดา้นบนของถงัดกัไขมนั 

 

น ้าเสยีเขา้ 

ตะกรา้ดกัเศษอาหาร 

น ้าเสยีออก 
สว่นดกัไขมนั 

แผนกัน้ 

ข. ภาพตดัขวางของถงัดกัไขมนั 

น ้าเสยีเขา้ น ้าเสยีออก 

ไขมนั 

ตะกรา้ดกัเศษอาหาร 

สว่นดกัไขมนั 

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุท าการ
ตดิตัง้ถงัดกัไขมนั 

อุปกรณ์ 

ตรวจวดัประสทิธภิาพ และสภาพปญัหา 

ภาพท่ี 3.10 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการท าถงัดกัไขมนั
เหลก็ 
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การด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้ว 
 การด าเนินกจิกรรมการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้วนัน้ ไดด้ าเนินการตาม
ขัน้ตอนทีว่างแผนไวจ้ากหวัขอ้ที ่5 ซึง่การด าเนินกจิกรรมต่างๆ มรีายละเอยีดของกจิกรรมดงันี้ 
 1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการศึกษาระบบประปาหมู่บ้าน 
  กิจกรรมนี้จดัท าขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้ถึงสถานการณ์ 
บรโิภคในชุมชนของตนเอง และเรยีนรูว้ธิกีารแก้ไขและปรบัปรุงระบบน ้าบรโิภคของชุมชนของ
ตนเองอย่างถูกวธิ ีและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการดูแลระบบน ้าประปาของ
หมูบ่า้นใหค้วามสนใจต่อปญัหาน ้าดื่มน ้าใชม้ากขึน้ ดงัภาพที ่3.12 
 
 
 
 
           
           
           
            
 
 
 2. กิจกรรมการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าระบบประปาหมู่บ้าน  
  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว ได้รบัทราบถงึคุณภาพน ้าที่ใช้ในการ
บรโิภคในชุมชน และเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพน ้าที่เหมาะสมกบัสภาพปญัหา 
โดยการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า ไดม้ทีัง้การตรวจวเิคราะหใ์นภาคสนามที่คณะผู้วจิยัร่วมกบั
ชาวบ้านใช้การทดสอบแบบง่ายในการตรวจวิเคราะห์ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 
ในหอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม โดยคณะผูว้จิยั ดงัภาพที ่3.13 
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.12 แสดงกจิกรรมการอบรมใหค้วามรูแ้ละการศกึษาระบบประปา
หมูบ่า้น 

  

ภาพท่ี 3.13 แสดงกจิกรรมการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าประปาหมูบ่า้น 
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3. กิจกรรมการปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในชุมชน  
  จากการส ารวจข้อมูลผู ้ที่สนใจ ด าเนินกิจกรรมการปรบัปรุงคุณภาพน ้ า 
เพื่อการบรโิภคในต าบลดอนแก้ว ในเบื้องต้นมผีู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 30 คน ในส่วนของ
วสัดุอุปกรณ์นัน้ ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคที่ใช้ในต าบลดอนแก้วนัน้ท ามา
จากท่อพวีซี ีดงัภาพที ่ 3.14 โดยทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมบางส่วน และชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนรวมทัง้ออก
แรง เพื่อช่วยกนัประกอบและต ิดตัง้อุปกรณ์ส าหรบัท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อ 
การบรโิภคในชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กิจกรรมการปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคส าหรบัครวัเรือน  
  ในช่วงแรกของการเริม่โครงการมผีูร้่วมโครงการจ านวน 30 คน การท าระบบการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค จะใช้วสัดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และราคาไม่สูงมากนัก 
คอื ท่อพวีซี ีเป็นหลกั โดยทางคณะผู้วจิยัได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ในการท าระบบการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค บางส่วนให้กบัประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านได้
ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนรวมทัง้ออกแรงเพื่อช่วยกนัติดตัง้อุปกรณ์ระบบการปรบัปรุงคุณภาพ
น ้าเพื่อการบรโิภค ดงัภาพที่ 3.15 
           
   
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.14 กจิกรรมการปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน 

  

ภาพท่ี 3.15 การปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคส าหรบัครวัเรอืน 
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 5. กิจกรรมการผลิตสารกรองสนิมเหลก็ 
  เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรบัการบริโภคในต าบลดอนแก้ว เป็นการ 
น าความรู้ทางวิทยาสาสตร์และภูมิปญัญาท้องถิ่น มาใช้ในการแก้ปญัหาการปนเป้ือนสนิม
เหลก็ในน ้าดบิ โดยไดด้ าเนินโครงการอบรมการผลติสารกรองสนิมเหลก็และแมงกานีสในวนัที ่
16 พฤศจกิายน 2551 ในช่วงแรกของการเริม่โครงการมผีู้ร่วมโครงการจ านวน 30 คน ดงัภาพ 
ที่ 3.16 การท าสารกรองสนิมเหลก็และแมงกานีส จะใช้วสัดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคา 
ไม่สูงมากนัก คอื ทราย และด่างทบัทมิ เป็นหลกั โดยทางคณะผู้วจิยัได้ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ บางส่วนให้ก ัประชาชนที่เข ้าร่วมโครงการ ชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วน
รวมทัง้ออกแรงเพื่อช่วยในการผลติสารกรองดงักล่าว 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. กิจกรรมการท าถงัดกัไขมนั  
  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัตัง้ขึน้มา เพื่อช่วยลดปญัหามลพษิทางน ้าทีเ่กดิจากการปล่อย
น ้าทิ้งจากอาคารบ้านเรอืน ซึ่งในช่วงแรกของการด าเนินกจิกรรมมปีระชาชนเขา้ร่วมโครงการ
เป็นแกนน าร่องเพียง 5 ครวัเรอืน แต่หลงัจากที่มีการด าเนินกิจกรรมไปได้ประมาณ 1 เดือน  
มชีาวบา้นเขา้รว่มโครงการเพิม่เป็น 10 ครวัเรอืน ดงัภาพที ่3.17 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.16 แสดงกจิกรรมการผลติสารกรองสนิมเหลก็และแมงกานีส 

 

ภาพท่ี 3.17 แสดงกจิกรรมการท าถงัดกัไขมนั 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 การติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน ้ า 
ของชุมชนนัน้ คณะผู้วจิยัได้คดัเลอืกกจิกรรม ทีจ่ะใช้ในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยประกอบด้วย กิจกรรมการเคาะประตูตามบ้าน กิจกรรมแจกแบบสอบถาม
ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม และกิจกรรมการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนปญัหาและ
ขอ้เสนอแนะ ซึ่งจะต้องท าการบนัทกึข้อมูลที่จ าเป็น และเกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ปรบัปรุงแก้ไข แผนการด าเนินงานที่มีข้อบกพร่อง รวมทัง้ปญัหาอุปสรรคต่างๆ โดยการ
ประเมนิผลจะมขีอ้มลู 2 ส่วน คอื ขอ้มลูจากการประเมนิผลเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การจดัเกบ็ขอ้มลู
จากแต่ละกิจกรรม แยกตามประเภทของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า และข้อมูลจากการ
ประเมนิผลเชิงคุณภาพ ด าเนินโดยใช้แบบสอบถามส ารวจประชาชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว  
เพื่อหาขอ้มูลเกี่ยวกบัประสทิธภิาพของกจิกรรมต่างๆ เช่น พฤตกิรรมการใชน้ ้าในการอุปโภค 
บรโิภค ระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า ทศันคติที่มต่ีอการ
ด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
มรีายละเอยีดดงันี้  
 1. กิจกรรมการเคาะประตตูามบ้าน 
  โดยกจิกรรมนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ใหไ้ดข้อ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิกรรม
และเห็นสถานที่ในการด าเนินกจิกรรม การติดตามประเมินผลด้วยวธิกีารเคาะประตูบ้าน คอื 
การเขา้ไปพบชาวบ้านที่ด าเนินกจิกรรมการปรบัปรุงคุณภาพน ้าถงึบ้านของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
ดงัภาพที่ 3.18 เพื่อท าการพูดคุย ซกัถาม รวมทัง้ใช้แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ด าเนินกิจกรรม ปญัหาอุปสรรค และความต้องการความช่วยเหลอืเพื่อให้การด าเนินกจิกรรม
เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง พบว่า ชาวบา้นมคีวามพงึพอใจต่อระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าบรโิภค ทีท่าง
คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ จงึมกีารน าน ้าทีผ่่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภค ไปใช้
ในครวัเรอืนอยา่งแพรห่ลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.18 แสดงกจิกรรมการตดิตามประเมนิผล 
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 2. กิจกรรมการใช้คู่มือประกอบกิจกรรมการปรบัปรงุคณุภาพน ้า  
  มวีตัถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถปฏบิตักิจิกรรมได้อย่างถูกต้องตามวธิี และหลกัการทีร่่วมกนัก าหนด 
ไว้และใชใ้นการจดบนัทกึปญัหา รวมทัง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรม โดยเน้ือหาประกอบด้วย 
แนวทางการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค ซึง่ประกอบดว้ย อุปกรณ์ 
ทีใ่ชท้ า ขัน้ตอนการท า การใชง้านและการแกป้ญัหา (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ก) 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพ่ือการ
บริโภค 
  ซึง่จะมกีารเก็บตวัอย่างน ้าเขา้และน ้าที่ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการ
บรโิภคในชุมชน และน ้าที่ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน จากระบบ
รวมทัง้วดัอตัราการใชน้ ้าทีไ่ดจ้ากระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าโดยคณะผูว้จิยั ดงัภาพที ่3.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การติดตามประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร ์
  จากการด าเนินกิจกรรมจะพิจารณาประเด็น ความคุ้มทุนในการด าเนินงาน 
จะด าเนินการประเมนิโดยการวเิคราะหค์วามสามารถในการท าก าไรของโครงการ เพื่อวเิคราะห์
ว่ารูปแบบกจิกรรม ที่ใช้ในการด าเนินงานจะก่อให้เกดิรายได้ที่คุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมี
อตัราผลตอบแทนทีด่หีรอืไม่ ซึง่จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจส าหรบั องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะด าเนินโครงการหรอืสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งดชันีที่จะน ามาใช้ในการประเมนิความคุ้มทุนของโครงการ คอื อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุน (Benefit Cost ratio หรอื B/C ratio) เป็นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหว่างมลูค่าปจัจุบนั
ของผลตอบแทน กบัมลูค่าปจัจุบนัของเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายในโครงการ ถ้า B/C ratio มคี่า
มากกว่า 1 แสดงว่าโครงการใหผ้ลตอบแทนคุ้มค่ากบัทีล่งทุนไป แต่ถ้าค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากโครงการไมคุ่ม้กบัเงนิลงทุนทีเ่สยีไป โดย 
           
           

มลูค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน 

มลูค่าปจัจุบนัของค่าใชจ้่ายผลตอบแทน 
B/C ratio =  

ผลตอบแทน 

  

ภาพท่ี 3.19 แสดงกจิกรรมการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า 




