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บทท่ี 4  
ผลการวิจยั 

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในพื้นที่ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้า
น ้าที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบรโิภค และศึกษารูปแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรับการ
อุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินกจิกรรมตามรปูแบบ 
ทีเ่ลอืกไวไ้ดด้้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปญัหาในพืน้ทีไ่ด้อย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่4 
นี้แสดงถึงผลการด าเนินการวจิยัประกอบด้วย บรบิทชุมชนของต าบลดอนแก้ว, บรบิทด้าน
ความรูค้วามตระหนักในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า, และรปูแบบในการแก้ปญัหาทรพัยากร
น ้าในต าบลดอนแก้ว และผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่ได้คดัเลอืกไว้ โดยมรีายละเอยีดของ
ผลการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 
บริบทชุมชนต าบลดอนแก้ว 
 การศกึษาบรบิทของชุมชนต าบลดอนแกว้นัน้ คณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโดย ตดิต่อและ
ประสานงาน สร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ท าการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น รวมทัง้ท าการศึกษา
สภาพชุมชน การรวบรวมขอ้มลูสภาพปญัหาทรพัยากรน ้าในปจัจุบนัของต าบลดอนแก้ว ในส่วน
ของขอ้มลูปฐมภูมนิัน้ คณะผูว้จิยัได้ขอ้มูลจากการพบปะพูดคุยกบัประชาชน และผูน้ าในต าบล
ดอนแก้ว และการใชแ้บบส ารวจ นอกจากนัน้ยงัศกึษาขอ้มลูทุตภิูมจิากเอกสารแผนพฒันาของ
เทศบาล และขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลการศกึษาจะแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย
บรบิทของชุมชนต าบลดอนแกว้เกีย่วกบับรบิทชุมชนโดยทัว่ไป และบรบิทชุมชนเกี่ยวกบัความรู้
ความตระหนกัและพฤตกิรรม โดยมรีายละเอยีดผลการศกึษาดงันี้ 
 1.บริบทชุมชนโดยทัว่ไป 
  ต าบลดอนแก้วตัง้อยู่ในอ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ลกัษณะพืน้ที ่โดยทัว่ไป
เป็นที่ราบรมิฝ ัง่แม่น ้าปิง ตดิกบัต าบลแม่สา มพีื้นที่ทัง้หมดประมาณ 34.953 ตารางกโิลเมตร 
การตัง้บ้านเรอืนเป็นชุมชนใหญ่ แบบถาวรไม่เคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน ประชาชนรอ้ยละ 98 นับถอื
ศาสนาพุทธ และประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมอืงและคนไทยภาคกลาง โดยมปีระชากร
ทัง้หมด 14,121 คน ส่วนดา้นระบบสาธารณูปโภค ดา้นประปาและไฟฟ้าพบว่า การประปาของ
ต าบลดอนแก้ว ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้านจ านวน 7 แห่ง ครวัเรอืนที่ ใชน้ ้าจากระบบประปา 
จ านวน 2,000 ครวัเรอืน และการประปาส่วนภูมภิาค ครวัเรอืนทีใ่ชน้ ้าจากระบบประปา จ านวน 
2,900 ครวัเรอืน และมไีฟฟ้าเขา้ทุกหมูบ่า้น 
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 2. บริบทชุมชนเก่ียวกบัความรู้ความตระหนักและพฤติกรรม 
  การศกึษาบรบิทชุมชนในดา้นความรู ้ความตระหนักและพฤตกิรรม คณะผูว้จิยั
ไดท้ าการศกึษาโดยการลงพืน้ทีไ่ปเกบ็ขอ้มลู โดยขอ้มลูทีไ่ดท้ าการเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม 
ซึง่รายละเอยีดของการศกึษามดีงันี้ 
  2.1 การส ารวจความรู้ในการจดัการทรพัยากรน ้า 
   จากการส ารวจความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่รอ้ยละ 81.96 มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยประเดน็ทีป่ระชาชน
ในพื้นที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกบัระบบประปาหมู่บ้านที่มปีระสทิธภิาพ  
นัน้ตอ้งก่อสรา้งจากอุปกรณ์ทีม่รีาคาแพงและใชง้บประมาณทีค่่อนขา้งสงู, และชาวบา้นส่วนใหญ่
ยงัเข้าใจว่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน คือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการแต่งตัง้ไว้เท่านัน้ 
ซึง่จรงิๆ แลว้จะตอ้งมกีารช่วยกนัดูแลและรกัษาความสะอาดของระบบประปาร่วมกนั ซึง่อาจจะ
อยู่ในรูปของการร่วมกนัพฒันาและท าความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน และประชาชนยงัไม่มี
ความรูเ้รื่องการท าความสะอาดหน้าทรายควรจะท าความสะอาดทุกๆ 16 ชัว่โมงของการผลติ
น ้าประปาเท่าทีค่วร จงึควรมกีารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท าความสะอาดระบบประปา ใหก้บั
ชาวบ้านเพิม่เตมิ ส่วนการศกึษาความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้านัน้ พบว่า  ประชาชน
ส่วนใหญ่รอ้ยละ 92.16 มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้าอยู่ในระดบัมาก ส่วนประเดน็ 
ทีป่ระชาชนยงัมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อยถงึปานกลาง คอื ประชาชนยงัเขา้ใจว่าน ้าเป็นทรพัยากร
ที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ แต่ความจริงแล้วน ้ าเป็นทรพัยากร  
ที่สามารถน ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ คณะผู้วิจยัจงึได้สร้างความรู้ให้กับชาวบ้านผ่าน
กิจกรรมการศึกษาดูงานระบบประปาหมู่บ้าน และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการปรบัปรุง
คุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ซึ่งหลงัจากการอบรมให้ความรู้แล้วคณะผู้วิจยัได้ท า
แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการและการปรบัปรงุคุณภาพน ้า  
  2.2 การส ารวจความตระหนักในการจดัการทรพัยากรน ้า 
   จากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน พบว่า ประชาชนในต าบลดอนแก้วมคีวาม
ตระหนักเกี่ยวกับการจดัการทรพัยากรน ้าที่เหมาะสมอยู่มากเป็นร้อยละ 84.32 ซึ่งประเด็น 
ทีช่าวบา้นมคีวามตระหนกัมากไดแ้ก่ น ้าเสยีชุมชนเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกดิปญัหามลพษิทาง
น ้า, ปญัหาน ้าเสยีจะเพิม่มากขึน้หากทุกคนไม่ช่วยกนัรกัษาคุณภาพน ้าของชุมชน, การทิ้งขยะ
ลงในแม่น ้าล าคลองจะท าให้เกิดการเน่าเสยี ส่วนประเด็นที่ชาวบ้านยงัมคีวามตระหนักอยู่ใน
ระดบัน้อย ได้แก่ ปญัหาคุณภาพน ้าของต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็น
ปญัหาทีต่อ้งไดร้บัการด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน, น ้าทีใ่ชใ้นการอุปโภคแลว้ไม่สามารถน ากลบัมา
ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้, การซือ้น ้าแบบบรรจุภณัฑท์ าให้ได้น ้าบรโิภค ทีม่คีวามสะอาดและถูก
หลกัอนามยั ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึไดจ้ดักจิกรรมสรา้งความตระหนักใหก้ับชาวบา้นเพิม่เตมิ โดย
ผ่านเวทสีรา้งความตระหนัก ซึง่จากเวทกีารสรา้งความตระหนัก พบว่าในอดตีทีผ่่านมาในพืน้ที่
ต าบลดอนแก้วนัน้ ปญัหาการอุปโภคบรโิภคน ้านัน้ยงัมปีญัหาไม่มากนัก เน่ืองจากว่ายงัมี
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ประชาชนน้อยและยงัไม่มกีารก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมมากนัก และน ้าที่ใช้ในการอุปโภค
บรโิภคยงัมคีวามสะอาด และมปีรมิาณที่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อยู่ 
แต่เมื่อมกีารเพิ่มขึ้นของประชาชนและสถานประกอบการมากขึ้น ก็ท าให้ปญัหาน ้าในการ
อุปโภคบรโิภคในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ แต่กย็งัไม่ถงึขัน้วกิฤต ิซึง่ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้วกไ็ด้มี
ความตระหนักว่าปญัหาน ้าในการอุปโภคบรโิภคเป็นปญัหาที่ทุกคนต้องช่วยกนัแก้ไข ซึ่งจาก
การจดัเวทชีาวบา้นไดค้าดหวงัว่าจะไดร้บัการแกป้ญัหาในประเดน็ต่อไปน้ี 
   1) การปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้นทีท่รดุโทรม 

 2) ตอ้งการแกป้ญัหาน ้าอุปโภคบรโิภคทีย่งัไมส่ะอาดและปลอดภยั 
   3) ประชาชนในต าบลดอนแก้ว สามารถจดัท าหรอืจดัสรา้งอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืในการแกป้ญัหาน ้าเสยี และน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคไดด้ว้ยตนเอง 

 4) ตอ้งการแกป้ญัหาน ้าเสยีทีเ่กดิจากอาคารบา้นเรอืน 
   โดยผูเ้ขา้รว่มเวทตีอ้งการจดัการปญัหาน ้า ในการอุปโภคโดยการจดัท า
ชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้ าของชุมชนและของครวัเรือน แต่อย่างไรก็ตามการจดัการปญัหา
ดงักล่าวจะต้องท าได้โดยความสามารถของประชาชนเอง  นอกจากนัน้ผู้เขา้ร่วมเวทยีงัไม่
ต้องการน าเอาระบบการแก้ปญัหาที่มคีวามซบัซ้อนเขา้มาแก้ปญัหาในชุมชน เน่ืองจากว่าจะมี
ความยากในการควบคุมระบบดงักล่าว  
  จากกจิกรรมการส ารวจความตระหนัก สรุปได้ว่า ชาวบ้านรูต้วัว่าตนเองเป็นผู้
ก่อให้เกดิปญัหาทรพัยากรน ้าขึ้นในชุมชน และมคีวามตระหนักถงึปญัหาดงักล่าว จงึต้องการ 
ทีจ่ะแก้ไขปญัหาดงักล่าวได้ดว้ยตนเอง ถ้าแนวทางการแก้ปญัหานัน้สามารถด าเนินการไดเ้อง 
แต่มีปญัหาหลายประการที่ต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วย เช่น ด้านทุนทรัพย์ในการลงทุน 
และเวลาที่จะด าเนินกจิกรรรม ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นปญัหาที่ส าคญัของชาวบ้านทุกคน อย่างไรก็ด ี
พวกเขาเหล่านัน้ก็ยงัต้องการเขา้ร่วมกิจกรรม ในการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าที่เกิดขึ้นภายใน
ต าบลดอนแก้ว แต่ชาวบ้านยงักงัวลเกี่ยวกบัการขาดองค์ความรู้ในการด าเนินการแก้ปญัหา 
ดงันัน้จงึตอ้งใชว้ทิยากรในชุมชนช่วยในการถ่ายทอดความรูแ้ละขอความร่วมมอืในชุมชน โดยที่
ประชุมได้ท าการเสนอแนะว่าควรมีประชาชนบางส่วน ที่จะเป็นแนวร่วมในการแก้ปญัหา
ทรพัยากรน ้าในชุมชนกบัคณะผูว้จิยั โดยในช่วงแรกของการทดลองด าเนินการแก้ปญัหา ควรจะ
มผีู้ที่มคีวามรู้อยู่ใกล้ชิดในชุมชน โดยที่ประชุมเสนอว่าควรจะมวีิทยากรในชุมชน ร่วมเป็น
วทิยากรกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปญัหาไปยงัประชาชน
อื่นๆ โดยกลุ่มอาสาสมคัรเพื่อช่วยในการแก้ปญัหาด้านการขาดความรู ้ดงักล่าว น่าจะเป็นผู้ที่
ท างานใกลช้ดิกบัชาวบา้นในชุมชนอยู่แล้ว และเป็นผูท้ี่ชาวบา้นในชุมชนให้การยอมรบัในเรื่อง
ความรูค้วามเขา้ใจจงึน่าจะเป็นกลุ่มทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  
  ส่วนปญัหาจากการด าเนินกิจกรรมส ารวจความตระหนัก ให้กับประชาชน 
ในต าบลดอนแก้ว นัน้มปีญัหาในการด าเนินกิจกรรม คอื ช่วงการด าเนินกิจกรรมเป็นช่วงที่
ชาวบา้นในชุมชนก าลงัประกอบอาชพีท านา ซึง่ตอ้งเดนิทางไปท านาในเวลาตอนกลางวนั ฉะนัน้
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จงึมปีระชาชนเขา้มาร่วมกจิกรรมในจ านวนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น คอื มจี านวนประมาณ 20 
คนจากกลุ่มเป้าหมายที่ตัง้ไว้ประมาณ 100 คน ซึ่งทางคณะผู้วิจยัได้ประสานกับชาวบ้าน
ดงักล่าว เพื่อที่จะน ามาร่วมในการด าเนินกจิกรรมเพื่อหาทางเลอืก ในการแก้ปญัหาทรพัยากร
น ้าทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนต่อไปในอนาคต ซึง่ถอืว่าโครงการทีจ่ะท าร่วมกนัต่อไปจะเป็นโครงการ
น าร่องใหก้บัชาวบา้นในต าบลดอนแก้ว ไดใ้ชใ้นการจดัการกบัปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชนของ
ตนเองต่อไป 
  2.3 การส ารวจพฤติกรรมในการจดัการทรพัยากรน ้า 
   จากการส ารวจพฤติกรรมในการจัดการทรพัยากรน ้ า พบประเด็น 
ที่ชาวบ้านได้ปฏบิตัิในการจดัการทรพัยากรน ้าในชุมชน ดงันี้ ชาวบ้านได้มที าการแยกเศษ
อาหารออกจากน ้าก่อนทีจ่ะมกีารปล่อยทิ้งลงสู่ที่สาธารณะ รอ้ยละ 90 ของพืน้ที ่และชาวบา้น
รอ้ยละ 80 มกีารน าน ้าทีผ่่านการซกัผา้หรอืลา้งจานแลว้ไปรดน ้าต้นไม้ ส่วนการจดักจิกรรมสรา้ง
เสรมิความรู ้ความเขา้ใจและจติส านึกในการใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพใหก้บัประชาชนในชุมชน
มปีระชาชนเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนพฤติกรรมในการตรวจวัด
คุณภาพน ้าในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอนัน้มเีพยีงรอ้ยละ 10 เท่านัน้ทีเ่คยตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
ส่วนการบ าบดัน ้าเสยีจากครวัเรอืนก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้าล าคลองมเีพยีงรอ้ยละ 40 เท่านัน้ ที่มี
การบ าบดัน ้าเสยีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า 
 3. บริบทชุมชนด้านสภาพปัญหาของทรพัยากรน ้าในการบริโภค 
  จากการศึกษาบริบทชุมชน ในด้านการใช้ประ โยชน์และสภาพปญัหา 
ของทรพัยากรน ้าในการบรโิภค ในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว พบว่า น ้าทีช่าวบา้นส่วนใหญ่ใชใ้นการ
บรโิภคนัน้เป็นน ้าประปาหมู่บ้าน โดยพบปญัหาที่เกดิขึน้ในปจัจุบนั ดงันี้ ระบบประปาหมู่บ้าน
หมูท่ี ่1 กบั หมู่ที ่9 มปีญัหาเรื่องกลิน่คลอรนีทีใ่ส่ลงไปฆ่าเชือ้โรค เตมิคลอรนีประมาณเดอืนละ 
2 ครัง้ คือประมาณต้นเดือนและกลางเดือนอีกครัง้ ครัง้ละ 2 กิโลกรมั  ส่วนปญัหาที่ได้รบั 
การแก้ไขแลว้ คอื ปญัหาเรื่องเครื่องป ัม้น ้าเสยี ต้องมกีารเปลีย่นใหม่ และจากเดมิทีม่กีารใชป้ ัม้
น ้าแค่ตวัเดยีว ปจัจุบนัมกีารเพิม่ขึน้อกีหน่ึงตวั เพื่อเพิม่แรงดูดใหม้ากขึน้ ระบบประปาหมู่บา้น
หมู่ที ่2 มปีญัหาในดา้นปญัหาเรื่องสนิมเยอะ ตกตะกอนอยู่ก้นถงัเกบ็น ้า อยากใหน้ ้ามคีวามใส
ขึน้อกีและอยากไดถ้งักรองทราย ถงัเตมิอากาศ เพิม่เตมิ ส่วนปญัหาทีไ่ดร้บัการแก้ไขแลว้ไดแ้ก่ 
ปญัหาเรื่องสนิมเหล็ก โดยแก้ปญัหาเฉพาะหน้าโดยการล้างถงักกัเก็บน ้า (หอสูง) เดอืนละ 2 
ครัง้ ระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่3 มปีญัหาในดา้นปญัหาเรื่องอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืในการท าน ้า
ดื่มเสียหาย และได้ร ับการแก้ไขแล้ว ส่วนระบบประปาหมู่ที่  4 ที่อยู่ ในความดูแลของ 
กรมทรพัยากรน ้านัน้ ปญัหาทีพ่บส่วนใหญ่เป็นปญัหาเกีย่วกบัน ้าไมค่่อยสะอาด ทัง้น ้าดบิและน ้า
ที่ผ่านระบบประปาแล้ว ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบสารเคมี อุปกรณ์เพื่อมา
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าให้ดขีึน้ และแรงน ้าดบิไม่ค่อยแรงน ้ามกีารไหลช้าและได้ด าเนินการแก้ไข
โดยท าการล้างบ่อตกตะกอนสนิมเหล็ก อาทิตย์ละครัง้ โดยใช้ระบบน ้ าเป่าให้ตะกอนแตก  
แต่ปญัหาที่พบ คือ ป ัม้มีแรงดันน้อยไม่สามารถเป่าให้ตะกอนแตกตัวได้ ต้องใช้คนขึ้นไป 
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ตตีะกอนใหแ้ตกดว้ย ประปาหมู่ที ่7 บา้นสนัเหมอืง มปีญัหาเรื่องสนิมเหลก็ คอื ต้องท าการลา้ง
ถงักรองสนิมเหลก็และแมงกานีสทุกวนั และชาวบา้นในหมูบ่า้นไมอ่ยากใชป้ระปาหมู่บา้น เพราะ
คุณภาพน ้าใช้ไม่ได้ จงึใช้น ้าประปาของการประปาส่วนภูมภิาคแทน และยงัเก็บค่าบ ารุงน ้าไม่
ค่อยได ้ประมาณเกอืบรอ้ยละ 50 ส่วนการแก้ไขทีท่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดด้ าเนินการแล้ว 
คอื การเปลีย่นถงักรองสนิมเหลก็และแมงกานีส และจากเมื่อก่อนใชถ้งักรองอากาศแต่ไม่ไดผ้ล 
จงึเอาถงักรองอากาศออก ปจัจุบนัเหลอืเพยีงระบบเท่านัน้ แต่ไม่มกีารใช้งานแล้ว โดยเปลี่ยน
จากถงักรองอากาศขนาด 1,000 ลติร เปลี่ยนมาเป็น 20,000 ลิตร  แต่ยงัไม่ได้ผลเท่าที่ควร  
ส่วนลกัษณะการใช้น ้าของชาวบ้านในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว พบว่า แต่ละหมู่บ้านมกีารใช้น ้าใน
การอุปโภคบรโิภคจากหลายแหล่ง บ้านบ่อปุ๊  ทัง้ 523 หลงัคาเรอืน ใช้น ้าประปาหมู่บ้าน 130 
หลงัคาเรอืน, บ้านสบสาหนองฟาน 213 หลงัคาเรอืน ใช้น ้าประปาหมู่บ้าน 170 หลงัคาเรอืน, 
บา้นดอนแก้ว หมทูี ่2 840 หลงัคาเรอืนใชน้ ้าประปาหมู่บา้น 185 หลงัคาเรือน ใชน้ ้าบ่อตื้น 25 
หลงัคาเรอืน ใช้น ้าประปาของหมู่ที่ 1 15 หลงัคาเรอืน, บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4 660 หลงัคาเรอืน  
ใช้น ้าประปาหมู่บ้าน 114 หลงัคาเรอืน ใช้น ้าบ่อตื้น/บาดาล 30 หลงัคาเรอืน, บ้านสนัเหมอืง 
หมูท่ี ่7 ใชน้ ้าประปาหมู่บา้น 57 หลงัคาเรอืน ใชน้ ้าบ่อตื้น/บาดาล 10 หลงัคาเรอืน, บา้นป่ารวก 
หมูท่ี ่6 ใชน้ ้าประปาหมูบ่า้น 230 หลงัคาเรอืน (รวมกบัหมู ่5 ประมาณ 50 หลงัคาเรอืน) 
  3.1 ด้านการดแูลระบบประปาหมู่บ้าน 
   จากการศึกษาคณะผู้วิจยั ได้ท าการส ารวจการดูและระบบประปา
หมูบ่า้น พบว่า ผูด้แูลทุกหมูบ่า้นเป็นเพศชาย ซึง่มอีายรุะหว่าง 46-51 ปี ส่วนอายุงานของผูดู้แล
ระบบประปา รอ้ยละ 33.33 มอีายุงานการดูและระบบประปาระหว่าง 2 -5 ปีและ มากกว่า 9 ปี 
และอกีรอ้ยละ 16.67 มอีายุงานการดูแลระบบประปาอยู่ที ่1 ปี และระหว่าง 6-9 ปี ค่าตอบแทน
ของผูดู้แลระบบประปานัน้ส่วนใหญ่ไดร้บัค่าตอบแทน แต่ไดร้บัค่าตอบแทนต ่ากว่า 3,000 บาท 
โดยไดร้บัค่าตอบแทนคนละ 300 บาท/เดอืน ดา้นการอบรม พบว่า รอ้ยละ 50 ของผูดู้แลระบบ
ประปาไดร้บัการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลระบบประปา และอกีรอ้ยละ 50 ยงัไม่เคยไดร้บั
การอบรม ส่วนระยะเวลาการเดนิระบบของประปาหมู่บา้น พบว่า รอ้ยละ 50.0 มกีารเดนิระบบ
ประมาณ 8 ชัว่โมง/วนั ร้อยละ 33.33 มกีารเดนิระบบมากกว่า 15 ชัว่โมง/วนั และอีกรอ้ยละ
16.67 มกีารเดนิระบบอยู่ระหว่าง 8-15 ชัว่โมง/วนั ประเภทแหล่งน ้าดบิทีน่ ามาท าระบบประปา
หมู่บ้านนัน้ พบว่า ทุกหมู่บา้นใช้แหล่งน ้าจากสระ/ บงึธรรมชาต ิและบ่อบาดาล เป็นแหล่งผลติ
น ้าดบิ ส่วนปญัหาด้านน ้าดบิที่พบ รอ้ยละ 50 ไม่มปีญัหาเกี่ยวกบัน ้าดบิ และอกีรอ้ยละ 33.33 
พบว่า น ้ ามีความขุ่นมาก และอีกร้อยละ 16.67 พบน ้ามีกลิ่นเหม็น ลักษณะของโรงสูบน ้ า  
ของระบบประปาหมู่บ้านทัง้ 6 หมู่บ้าน นัน้เป็นแบบยดึบนพื้นดนิ ส่วนปรมิาณสารส้ม พบว่า  
ทุกหมู่บ้านไม่มกีารใชส้ารส้มในการช่วยตกตะกอนน ้าของระบบประปาหมู่บ้าน การเตมิคลอรนี
เพื่อฆ่าเชื้อโรคนัน้ พบว่า ทุกหมู่บ้านมกีารเตมิคลอรนีลงในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการ
ฆ่าเชื้อโรค ชนิดของคลอรนีทีใ่ช้ในระบบประปาหมู่บ้านของทัง้ 6 หมู่บ้านนัน้ เป็นคลอรนีชนิด
ปูนคลอรีน ปริมาณปูนคลอรีนที่ใช้  พบว่า ร้อยละ 50 ใช้ปริมาณปูนคลอรีนน้อยกว่า 50 
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กโิลกรมั/เดอืน และอกีรอ้ยละ 50 มกีารใชป้รมิาณปนูคลอรนีอยู่ระหว่าง 50-100 กโิลกรมั/เดอืน
ส่วนปรมิาณต่อน ้าผลิตนัน้ พบว่า มกีารใช้คลอรนีประมาณ 0.8 -1 ลติร/ปรมิาณน ้า 80 ลติร 
การส ารวจการตรวจวดัคลอรนี พบว่า ทุกหมู่บ้านมกีารตรวจวดัคลอรนีที่อาจตกค้างอยู่ในน ้า  
และมกีารตรวจวดัคลอรนีสม ่าเสมอ การส่งตวัอยา่งน ้าตรวจวเิคราะห ์พบว่า ทุกหมู่บา้นมกีารส่ง
ตัวอย่างน ้ าเข้ารับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษที่อยู่ในน ้ าต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
และขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ผูด้แูลระบบประปาหมู่บา้นส่วนใหญ่ต้องการใหม้กีาร
ส่งเจา้หน้าทีม่าอบรมใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ  
  3.2 ด้านความพึงพอใจของประชาชนในต าบลดอนแก้วต่อการใช้ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
   จากการส ารวจและศกึษาขอ้มลูโดยคณะผูว้จิยั ในประเดน็ของความพงึ
พอใจของประชาชนในต าบลดอนแกว้ (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ฉ) พบว่า จากการส ารวจความ
พงึพอใจของประชาชนในต าบลดอนแก้วต่อการใชร้ะบบประปาหมู่บา้น ในส่วนของขอ้มลูทัว่ไป
พบว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่รอ้ยละ 57.14 มสีมาชกิในครวัเรอืน 1-3 คน ส่วนลกัษณะของบา้นพกัที่
อาศยัอยูใ่นขณะน้ีพบว่าส่วนใหญ่รอ้ยละ 71.43 เป็นบา้นเดีย่วชัน้เดยีว และระยะเวลาทีช่าวบา้น
ใช้น ้าประปาส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ใช้น ้าประปามามากกว่า 7 ปีขึ้นไป ในด้านลกัษณะการใช้
น ้าประปานัน้ ส่วนใหญ่ชาวบา้นใชใ้นการอาบและซกัลา้งร้อยละ 53.57 ของจ านวนตวัอย่างทีท่ า
การส ารวจ ในด้านระดบัความรู้ของผู้ถูกสมัภาษณ์ พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 53.58  
มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมธัยมศกึษาหรอืต ่ากว่า โดยอาชพีส่วนใหญ่ รอ้ยละ 39.29 ประกอบอาชพี
รบัจ้าง รายได้ของครวัเรอืนโดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.14 มรีายได้อยู่ที ่
5,000 - 10,000 บาท/เดอืน ในส่วนของค่าใชจ้า่ยในการใชน้ ้าประปาโดยเฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนใหญ่
รอ้ยละ 57.14 เสยีค่าใช้จ่ายต ่ากว่า 100 บาท/เดอืน ซึ่งปจัจุบนัชาวบ้านรอ้ยละ 96.43 เสยีค่า
ช าระค่าน ้าประปาโดยช าระทีพ่นักงานหรอืตวัแทน ในส่วนของความพึงพอใจของผูใ้ชน้ ้าประปา 
ต่อการบรกิารของระบบประปาหมู่บา้น ในดา้นคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของระบบน ้าประปา
ที่จ่ายให้ ส่วนใหญ่มรีะดบัความพึงพอใจในการบรกิารที่ได้รบัอยู่ในระดบัมาก ซึ่งประชาชน  
มคีวามพงึพอใจในส่วนของน ้าที่มคีวามใสสะอาด ด้านราคาน ้าประปาและค่าธรรมเนี ยมการ
ใหบ้รกิาร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยประเดน็ทีม่คีวาม
พงึพอใจมากที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมการขอติดตัง้มาตรวดัน ้า ในส่วนของการอ านวยความ
สะดวกด้านสถานที่ ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งประชาชน 
พงึพอใจในดา้นสถานทีท่ี่มคีวามร่มรื่น และสถานทีร่อช าระเงนิหรอืตดิต่อประสานงานมากทีสุ่ด 
ในดา้นความรวดเรว็ของกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยประเดน็ทีป่ระชาชนพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื การขอตดิตัง้มาตรวดัน ้า 
ด้านการให้บรกิารแก่ผู้ใช้น ้า ซึ่งส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึ่งในประเด็น
ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อทางโทรศพัท ์พบว่า รอ้ยละ 53.57 มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ประเดน็การที่พนักงานหรอืตวัแทนไปเรยีกเก็บเงนิค่าน ้าประปา จากผู้ใช้น ้าที่บ้าน



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่4 
การจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่                                                         ผลการวจิยั  

 4-7 

พบว่า รอ้ยละ 53.57 มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ประเดน็การช าระค่าธรรมเนียมใน
การขอติดตัง้มาตร พบว่า ประชาชนร้อยละ 71.43 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ประเดน็ในการตดิตามผลการบรกิารหลงัจากผู้ใช้น ้าแจง้ให้มกีารปรบัปรุงแก้ไข พบว่า รอ้ยละ 
53.57 มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และประเด็นการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวดัน ้า
หลงัจากการติดตัง้ พบว่า ร้อยละ 50.17 มรีะดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในด้านการ  
ใหข้อ้มูลข่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  
โดยในประเดน็การแจง้เตอืนการคา้งช าระค่าน ้า พบว่า รอ้ยละ 50 ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัมาก ประเด็นการประกาศหยุดจ่ายน ้าเพื่อปรบัปรุงซ่อมแซม พบว่า ประชาชนรอ้ยละ 
39.29 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนในด้านการให้บรกิารแก่ผู้ใช้น ้า พบว่า  ประชาชน 
ร้อยละ 71.43 มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ประเด็นการแนะน าขัน้ตอนการบรกิาร
ต่างๆ เขา้ใจง่าย พบว่า รอ้ยละ 75 มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ประเดน็ความรูค้วาม
ช านาญของพนักงาน พบว่า รอ้ยละ 53.57 มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนประเดน็
ความน่าเชื่อถือในการอ่านมาตรวัดน ้าของพนักงานอ่านมาตรวัดน ้า พบว่า ร้อยละ 32.14  
มรีะดบัความพงึพอใจมาก ส่วนประเดน็ด้านกริยิามารยาทและวาจาสุภาพของพนักงาน พบว่า
รอ้ยละ 57.86 ประชาชนทีม่ารบับรกิารมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ส่วนปญัหาของผู้ใช้น ้า พบว่า ในด้านคุณภาพและความเชื่อถอืพบว่าประเด็น
แรงดนัของน ้าประชาชนรอ้ยละ 42.86 พบปญัหาอยู่ในระดบัน้อย ส่วนความไม่สม ่าเสมอของ
ปรมิาณน ้าประปาที่จ่าย พบว่า ประชาชนร้อยละ 28.57 พบปญัหาอยู่ในระดบัมากและน้อย 
ความไมส่ะอาดของน ้า พบว่า รอ้ยละ 42.86 มปีญัหาน้อย และปญัหาเรื่องกลิน่ของน ้านัน้ พบว่า
ร้อยละ 42.86 มปีญัหาน้อยที่สุด ส่วนปญัหาในด้านราคาและค่าธรรมเนียมการให้บรกิารใน
ประเด็นเรื่องอัตราค่าน ้ าประปาแพง พบว่า ร้อยละ 46.43 พบปญัหาอยู่ในระดับน้อย,
ค่าธรรมเนียมการขอตดิตัง้มาตรวดัน ้าใหม่ทีม่รีาคาแพงนัน้ พบว่า รอ้ยละ 39.29 ของประชาชน
ทีม่ารบับรกิารมปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมการขอเพิม่ขนาดมาตรวดัน ้าแพง 
พบว่า ร้อยละ 35.71 ประชาชนมีปญัหาอยู่ ในระดับน้อย ในประเด็นการเดินทางมา 
ที่ส านักงานไม่สะดวกนัน้ พบว่า รอ้ยละ 42.86 ไม่มปีญัหาในเรื่องการเดนิทางมาที่ส านักงาน
ประเดน็สถานที่จอดรถไม่เพยีงพอนัน้ พบว่า รอ้ยละ 39.29 ไม่มปีญัหาในเรื่องสถานที่จอดรถ 
ประเดน็สถานที่รอช าระเงนิหรอืตดิต่อประสานงานไม่สะดวก พบว่า รอ้ยละ 35.71 ไม่มปีญัหา
เรือ่งสถานทีร่อช าระเงนิ ปญัหาในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่า ขัน้ตอนในการขอรบับรกิาร
มีความซ ้าซ้อนนัน้ พบว่า ร้อยละ 35.71 ไม่มีปญัหาในกระบวนการขอรับบริการซ ้าซ้อน 
ประเดน็การช าระเงนิค่าน ้าประปาทีส่ านักงาน พบว่า รอ้ยละ 36.71 ไม่มปีญัหาการช าระเงนิค่า
น ้าประปาประเดน็การขอใช้น ้าแล้วไดน้ ้าประปาช้านัน้ พบว่า รอ้ยละ 28.67 ประชาชนมปีญัหา
อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ปญัหาเรื่องความล่าชา้ในการซ่อมท่อแตก ท่อรัว่ พบว่า ประชาชนรอ้ยละ
39.29 มปีญัหาน้อยทีสุ่ด ส่วนประเดน็การไม่ไดร้บัแจง้ในเรื่องสถานทีท่ีต่้องการจะตดิต่อ พบว่า 
รอ้ยละ35.71 ประชาชนมปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย ส่วนการไม่ไดร้บัแจง้ในเรื่องบุคคลทีร่บัผดิชอบ
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ภาพท่ี 4.1 แสดงลกัษณะบ่อน ้าตืน้ทีช่าวบา้นในต าบลดอนแกว้ใชใ้นการอุปโภค และบรโิภค 

ในเรื่องที่ต้องการ พบว่า รอ้ยละ 35.71 มปีญัหาอยู่ในระดบัน้อย, ปญัหาในด้านการให้บรกิาร
พบว่า ประเดน็เรื่องเวลาในการติดต่อทางโทรศพัท์ยากนัน้ พบว่า ร้อยละ 28.67 ไม่มปีญัหา 
ในการตดิต่อทางโทรศพัทย์าก ส่วนความล่าชา้ในการประมาณค่าธรรมเนียมการตดิตัง้มาตรวดั
น ้า พบว่า รอ้ยละ 25.00 ไมม่ปีญัหาในความล่าชา้ ประเดน็เรื่องพนักงานหรอืตวัแทนไปเกบ็เงนิ
ที่บ้านแล้วไม่พบเจ้าของบ้าน พบว่า รอ้ยละ 28.67 มปีญัหาเรื่องการเก็บเงนิอยู่ในระดบัน้อย
ปญัหาด้านการบรกิารของพนักงานในประเดน็ความไม่เต็มใจบรกิาร พบว่า ประชาชนร้อยละ
28.67มปีญัหาอยู่ในระดบัน้อยที่สุด และไม่พบปญัหาเลย ส่วนการไม่แนะน าขัน้ตอนต่างๆ 
และไม่ช่วยแก้ปญัหา พบว่า ร้อยละ 32.14 ไม่มปีญัหา ในด้านการไม่มคีวามรู้ ความช านาญ
เพยีงพอของพนักงาน พบว่า รอ้ยละ 39.29 ไม่มปีญัหาเรื่องความรูค้วามช านาญ ประเดน็การ 
ไม่มมีนุษยส์มัพนัธ ์พบว่า รอ้ยละ 32.14 ไม่มปีญัหาเรื่องมนุษยส์มัพนัธ์ของพนักงาน ส่วนการ
บรกิารไม่สม ่าเสมอและเสมอภาคนัน้ พบว่า รอ้ยละ 32.14 ไม่มปีญัหาในการบรกิารไม่สุภาพ 
ส่วนความไม่น่าเชื่อถอืในการอ่านมาตรวดัน ้าของพนักงาน พบว่า รอ้ยละ 32.14 มปีญัหาน้อย 
ส่วนการที่พนักงานอธบิายขัน้ตอนการขอใช้บรกิารต่างๆ ให้เขา้ใจ พบว่า รอ้ยละ 28.67 ไม่มี
ปญัหาในเรื่องขัน้ตอนการขอใช้บรกิารต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ใช้บริการของประปา
หมูบ่า้น 
  3.3 ด้านการใช้ประโยชน์จากบ่อน ้าต้ืน 
   แหล่งน ้าทีเ่ป็นบ่อน ้าตืน้ ทีใ่ชใ้นการอุปโภคบรโิภคในต าบลดอนแก้วนัน้ 
มทีัง้สิน้ 200 บ่อ แต่ในปจัจุบนัมกีารใชไ้ดจ้รงิ จ านวน 80 บ่อ โดย โดยลกัษณะทัว่ไปของน ้าตื้น
ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ่อที่ท าจากปูนซีเมนต์ โดยจะเป็นบ่อที่มลีกัษณะฝาปิดแต่ไม่มคีวาม
มดิชดิมากนัก วสัดุที่ใช้ปิดส่วนใหญ่หาได้ภายในบ้านของตนเองบางทกี็เป็นวสัดุเหลอืใช้ เช่น 
สงักะส ีแผ่นหลงัคายปิซัม่ แผ่นไม ้โดยจะมคีวามลกึประมาณ 10 เมตร และตัง้ห่างจากหอ้งน ้า
ประมาณ 15 เมตร ในส่วนของลกัษณะการใช้ประโยชน์ของบ่อน ้าส่วนใหญ่ใช้ในการบรโิภค  
โดยจะท าการกรองแบบง่ายๆ ก่อนท าการบริโภค และน ามาใช้อุปโภคภายในครัวเรือน  
และบางส่วนกน็ ามาใชเ้ลยในการอุปโภคเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ ทัง้สิน้ ดงัภาพที่ 4.1 
ซึง่คณะผู้วจิยัได้ท าการเก็บตวัอย่างน ้าจากบ่อน ้าตื้น มาตรวจวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิารสาขา
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มทัง้หมด 24 บ่อ ซึง่ผลการตรวจวเิคราะหไ์ดน้ าเสนอในหวัขอ้ถดัไป  
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3.4 บริบทชุมชนเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีผ่านระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
   การตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภคบรโิภคจากระบบน ้าประปาหมู่บ้าน
(รายละเอยีดดงัภาคผนวก ง) นัน้คณะผูว้จิยัไดท้ าการตรวจวดัค่าพารามเิตอรต่์างๆ จ านวน 27 
จุด ดงัภาพที่ 4.2 และ ภาพที่ 4.3 เพื่อใช้เป็นดชันีชี้วดัว่าน ้าอุปโภคบรโิภค ในต าบลดอนแก้ว
สามารถน ามาอุปโภคบรโิภคไดต้ามมาตรฐานน ้าประปาของกรมอนามยั และมาตรฐานคุณภาพ
น ้าดื่มที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทหรอืไม่ โดยพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวดัได้แก่ ค่าพีเอช  
ค่าความขุ่น ค่าของแขง็ทัง้หมด ความกระด้างและมกีารตรวจวเิคราะห์ประสทิธภิาพของระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน และการตรวจวเิคราะห์ประสทิธภิาพของระบบ
ปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน ซึง่ผลการตรวจวเิคราะหจ์ะน าเสนอในหวัขอ้ผล
การด าเนินกจิกรรมการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.2 การเกบ็ตวัอยา่งน ้าทีผ่่านระบบประปาหมูบ่า้น 
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หมายเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าประปาหมูบ่า้น 27 จดุ 
จดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าบ่อตืน้ 24 จดุ 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าประปาและน ้าบ่อตืน้ ในพืน้ทีต่ าบลดอนแกว้ 
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รปูแบบในการแก้ปัญหาการจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค 
 จากการด าเนินตามกจิกรรมต่างๆ ในบทที่ 3 คณะผูว้จิยัไดน้ าผลการจากการด าเนิน
กิจกรรมมาสรุปประเด็นต่างๆ จนน าไปสู่การได้มาซึ่งรูปแบบการแก้ปญัหาทรัพยากรน ้ า 
ในต าบลดอนแกว้ ซึง่ประกอบดว้ย การแสวงหาแนวทางในการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้า ในต าบล
ดอนแก้วนัน้ การเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับต าบลดอนแก้ว โดยมีรายละเอียดของผล
การศกึษาดงันี้ 
 1. การแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาทรพัยากรน ้าในต าบลดอนแก้ว 
  การแสวงหาแนวทางในการแก้ปญัหาทรัพยากรน ้ า ในต าบลดอนแก้วนัน้
คณะผู้วิจ ัยได้ใช้กระบวนจัดเวที และระดมความคิดเห็น เพื่ อให้ได้ความคิดเห็นร่วมกัน 
ในที่ประชุม ซึ่งจะน าไปสู่หาทางออกให้กบัปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อเลอืกแนว
ทางการแก้ปญัหาที่คดิว่าเหมาะสมกบัต าบลดอนแก้ว และสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิในชุมชน
ซึง่ในทีป่ระชุมไดเ้สนอรปูแบบ/ทางเลอืกในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชนดงันี้ 
  1) ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าภายในชุมชนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในการปรบัปรงุแกไ้ข 
  2) ปรบัปรงุระบบประปาหมู่บา้น หมูท่ี ่2 
  3) จดัท าระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในชุมชน 
  4) จดัท าระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน 
  5) ท าการผลติสารก าจดัสนิมเหลก็  
  6) การท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน 
  อย่ างไรก็ตาม ในที่ประชุม  ซึ่ งประกอบด้วยคณะผู้ วิจ ัยและชาวบ้าน 
ได้แลกเปลี่ยนแสดงความความคิด เห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ 
เพื่อแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าที่เกดิขึน้ ซึ่งบางทางเลอืกอาจเป็นไปไม่ได้สบืเนื่องจากขอ้จ ากดั
หลายประการ  
 2. การเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัต าบลดอนแก้ว 
  การเลอืกแนวทางที่เหมาะสมนัน้  ทางต าบลดอนแก้วได้เลือกรูปแบบการ
แก้ปญัหาที่เกดิจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความต้องการของต าบลดอนแก้ว 
ไดโ้ดยต้องน าประเดน็อื่นๆ ทีส่ าคญัเข้ามาพจิารณาดว้ย ไดแ้ก่ สามารถแก้ปญัหาทรพัยากรน ้า
ของชุมชนได้ และมีความพร้อมด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมอื สถานที่และบุคลากร
ประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้วามร่วมมอืและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรม มเีหมาะสม
และสอดคล้องกบัวถิชีวีติ การประกอบอาชพี วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่ และที่ส าคญั
ผลประโยชน์ทีไ่ดต้้องสอดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนในต าบลดอนแก้ว และสามารถ
ด าเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
  เมื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ประเด็นต่างๆ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้นมา
พจิารณาร่วมด ้วย ประชาชนในต าบลดอนแก้วมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่น่าจะมีความ
เหมาะสมกับต าบลดอนแก้วมากที่สุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง คือ 
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การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในชุมชน การปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่2 การท าระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคชุมชน ท าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า เพื่อการบริโภค 
ในครวัเรอืน และการท าสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหล็ก และการท าถงัดกัไขมนัส าหรบั
ครวัเรอืน 
  ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนัน้ที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
และความน่าจะเป็นของโครงการต่างๆ ดงันี้ 
  1) การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในชุมชน คณะผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างน ้า
ในชุมชนมาท าการตรวจวเิคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นตวัอย่างน ้าจากระบบประปาหมู่บา้น ตวัอย่างน ้า
จากบ่อน ้าตื้น ตวัอย่างน ้าจากระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชนและครวัเรอืน 
ซึง่การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนนัน้เองทีจ่ะให้ชาวบา้นได้รบัทราบถงึคุณภาพน ้าทีใ่ช้
ในการบริโภค และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมกับชุมชนและตรงกับความ
ตอ้งการของชาวบา้น 
  2) การปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่2 จากการส ารวจขอ้มลู พบว่า ระบบ
ประปาหมูบ่า้นหมูท่ี ่2 นัน้ ระบบประปาหมูบ่า้นยงัไมผ่่านเกณฑม์าตรฐานของระบบประปา ทีไ่ด้
มาตรฐาน ดงันัน้ เพื่อใหไ้ดร้ะบบประปาทีไ่ดม้าตรฐานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว จงึได้
มอบงบประมาณในการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้นหมู่ที ่2 โดยไดม้อบหมายให้คณะผูว้จิยัได้
ท าการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีผ่่านระบบประปาหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ 
  3) การท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน นัน้ทีป่ระชุมเหน็
ว่าในขัน้แรกควรท าเพยีงหนึ่งจุดก่อน และที่ประชุมได้เลอืกสถานที่ โดยจะใช้สถานที่บรเิวณ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว และโรงเรยีนดอนแก้ว เป็นสถานทีต่ ัง้ระบบน ้าดื่มชุมชนของ
ต าบลดอนแกว้  
  4) การท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคภายในครวัเรอืนนัน้ ในที่
ประชุมเหน็ว่า ควรเลอืกชาวบา้นทีม่คีวามพรอ้มและใชน้ ้าบ่อตืน้ของตนเองในการอุปโภคบรโิภค
อยูแ่ลว้มาเขา้รว่มโครงการก่อน 
  5) การท าสารกรองส าหรับก าจัดสนิมเหล็ก เพื่อน ามาใช้แทนทราย ซึ่งมี
ประสทิธภิาพในการก าจดัสนิมเหล็กค่อนข้างต ่า โดยจะเลอืกชาวบ้านที่มคีวามสนใจเข้าร่วม
กจิกรรมเพื่อเป็นวทิยากรกระบวนการจ านวน 30 คน เขา้รว่มโครงการก่อน 
  6) การท าถังดักไขมันส าหรับครัวเรือน ที่ประชุมเห็นว่าควรเริ่มทดลอง 
และน าไปปฏบิตั ิส าหรบัครวัเรอืนที่มคีวามพรอ้มและเต็มใจที่จะเขา้ร่วมโครงการอย่างแท้จรงิ
โดยในขัน้แรกจะเป็นถงัดกัไขมนัแบบง่ายส าหรบัใช้ในครวัเรอืน และชาวบ้านต้องท าได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งคณะนักวจิยัได้ท าการส ารวจในชุมชน ว่ามคีรวัเรอืนใดบ้างที่ปล่อยน ้าเสยีลงสู่คลอง 
และต้องการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยคาดการณ์ว่าน่าจะมผีูท้ีต่้องการเขา้ร่วมกจิกรรมไม่ต ่ากว่า  10
ครวัเรอืน 
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ผลการด าเนินกิจกรรมการจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค 
 ในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตดิสนิใจทีจ่ะก าหนดปญัหา และความต้องการดว้ยตนเองโดยเฉพาะในขัน้ตอน
ของการวางแผนแกไ้ขปญัหา ในการวจิยัครัง้นี้ทางคณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัผ่านกระบวนการ
มสี่วนร่วมของประชาชนในต าบลดอนแก้ว มาโดยตลอดตัง้แต่ ร่วมกนัในการคน้หาปญัหา ร่วมกนั
ในการพจิารณาแนวทางและวธิกีารในการแก้ปญัหา และในหวัขอ้นี้จะเป็นการด าเนินกจิกรรม
เพื่อแก้ปญัหา และร่วมกนัในการประเมนิผลของกจิกรรมการการจดัการทรพัยากรน ้า ในต าบล
ดอนแกว้ โดยสามารถรายงานผลการด าเนินโครงการตามกจิกรรมต่างๆ ไดด้งันี้ 
 1. การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าในชุมชน 
  การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนในพื้นที่ต าบลดอนแก้วนัน้ คณะผู้วจิยั 
ไดแ้บ่งการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในชุมชนออกเป็นการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากบ่อน ้า
ตื้น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจ
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

1.1 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าจากบ่อน ้าต้ืน 
   การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตื้น ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นกจิกรรมที่ก าหนดขึน้มา เพื่อท าการสรา้งความมัน่ใจให้กบั
ชาวบ้านในพื้นที่ในการบรโิภคน ้าจากบ่อน าตื้น และเพื่อหาแนวทางการแก้ปญัหาที่มคีวาม
เหมาะสม ซึง่ผลการตรวจวเิคราะหส์ามารถน าเสนอไดด้งัตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตืน้ 

บ่อน ้าต้ืน พีเอช 
(pH) 

ความขุ่น  
(NTU) 

ปริมาณของแขง็ 
ทัง้หมด  
(mg/l) 

ความ
กระด้าง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส
(mg/l) 

หมูท่ี ่1 6.90 6.03 110.50 30.40 0.27 0.78 
หมูท่ี ่2 7.48 18.26 277.50 143.89 0.46 1.16 
หมูท่ี ่3 7.15 5.19 162.50 64.46 0.04 0.16 
หมูท่ี ่4 7.50 3.60 192.50 97.92 0.25 0.16 
หมูท่ี ่6 6.60 10.40 237.00 78.85 0.15 0.18 
หมูท่ี ่7 6.98 6.95 4.23 210.75 0.06 0.20 
มาตรฐานน ้าประปาดื่ม
ไดก้รมอนามยั 

6.5-8.8  10 NTU 1,000 mg/l 500 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 

มาตรฐานน ้ าบรโิภคใน
ภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท 

6.5-8.8  5.0 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.3 mg/l 0.3 mg/l 
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 จากตารางที ่4.1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตื้น ในพืน้ที่
ต าบลดอนแก้ว โดยค่า พเีอช อยู่ระหว่าง 6.60 - 7.50 ความขุ่นอยู่ระหว่าง 3.60 - 18.26 NTU 
ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด อยู่ระหว่าง 4.23 - 277.50 mg/l ความกระด้างอยู่ระหว่าง 30.40 - 
210.75 mg/l ปรมิาณเหลก็ อยู่ระหว่าง 0.06 - 0.46 mg/l และปรมิาณแมงกานีส อยู่ระหว่าง 
0.20 - 1.16 mg/l เมือ่น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน พบว่า คุณภาพน ้าของบ่อน ้า
ตื้นหมู่ที ่2 และ หมู่ที่ 6 มคี่าความขุ่นเกนิเกณฑม์าตรฐาน ส่วนปรมิาณของแขง็ทัง้หมด ความ
กระดา้ง ยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน แต่มคี่าทีค่่อนขา้งสูง และปรมิาณเหลก็นัน้ พบว่า ทุกหมู่บา้น
ยงัมคีุณภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน และปรมิาณแมงกานีสนัน้ พบว่า คุณภาพน ้าในบ่อน ้าตื้น
ของหมู่ที ่1 และ หมู่ที ่2 นัน้ มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน ซึ่งถ้าจะน ามาบรโิภค จะต้องมีปรบัปรุง
คุณภาพน ้าใหไ้ดม้าตรฐานก่อน  
  1.2 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท่ีผา่นระบบประปาหมู่บ้าน 
   การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าที่ผ่านระบบประปาหมู่บ้าน คณะผู้วจิยั
ได้ท าการตรวจวเิคราะห์ค่าพารามเิตอรท์ีเ่ป็นค่ามาตรฐานของระบบน ้าประปา ซึ่งพารามเิตอร ์
ทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ พเีอช, ความขุ่น, ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด, ความกระดา้ง เหลก็
และแมงกานีส ซึง่ผลการตรวจวเิคราะหส์ามารถน าเสนอไดด้งัตารางที ่4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากระบบประปาหมูบ่า้น 

ประปาหมู่บ้าน พีเอช 
(pH) 

ความขุ่น 
(NTU) 

ปริมาณของแขง็
ทัง้หมด  
(mg/l) 

ความ
กระด้าง 
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส 
(mg/l) 

หมูท่ี ่1 7.48 0.54 57.50 26.26 0.04 0.03 
หมูท่ี ่2 7.33 5.66 60.75 12.13 0.82 0.21 
หมูท่ี ่3 6.82 5.00 61.50 17.84 0.67 0.52 
หมูท่ี ่4 6.97 1.31 76.00 20.80 0.84 0.20 
หมูท่ี ่6 6.59 1.42 107.00 35.88 0.25 0.20 
หมูท่ี ่7 7.61 0.76 126.25 57.73 0.37 0.37 
หมูท่ี ่9 6.80 1.77 163.50 41.08 0.37 0.15 
มาตรฐานน ้าประปาดื่ม
ไดก้รมอนามยั 

6.5-8.8  10 NTU 1,000 mg/l 500 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 

มาตรฐานน ้าบรโิภคใน
ภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท 

6.5-8.8  5.0 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.3 mg/l 0.3 mg/l 
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 จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบประปา
หมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว โดยค่า พเีอช อยู่ระหว่าง 6.80 - 7.61 ความขุ่นอยู่ระหว่าง 
0.76 – 5.66 NTU ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด อยู่ระหว่าง 60.75- 163.50 mg/l ความกระดา้งอยู่
ระหว่าง 12.13- 57.73 mg/l ปรมิาณเหลก็ อยู่ระหว่าง 0.04- 0.82 mg/l และปรมิาณแมงกานีส 
อยู่ระหว่าง 0.03- 0.52 mg/l ซึ่งเมื่อน าไปเทยีบกบัค่ามาตรฐาน พบว่า คุณภาพน ้าของประปา
หมู่บ้านหมู่ที ่2 มคี่าความขุ่นค่อนขา้งสูง ส่วนปรมิาณของแขง็ทัง้หมด ความกระด้าง ยงัอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานแต่มคี่าที่ค่อนขา้งสูง ปรมิาณเหลก็นัน้ พบว่า ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่2 3 และ 4 
มคี่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และปรมิาณแมงกานีสนัน้ พบว่า ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 มปีรมิาณ
แมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถ้าจะน ามาบรโิภค จะต้องมีการปรบัปรุงคุณภาพให้ได้
มาตรฐานก่อน 
  จากผลการวิเคราะห์พารามเิตอร์ต่างๆ แสดงให้เห็นน ้าที่ผ่านระบบประปา
หมู่บ้าน ในต าบลดอนแก้ว ในปจัจุบนัน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถน ามาใช้ในการบรโิภคไดโ้ดยทนัที
แต่ต้องน ามาปรบัปรุงคุณภาพเบือ้งต้นก่อน ซึง่พารามเิตอรท์ีเ่ป็นปญัหามากที่สุด คอื ความขุ่น 
สนิมเหล็ก และแมงกานีส ซึ่งมคี่าเกินมาตรฐานน ้าประปาของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้า
บรโิภคในภาชนะที่ปิดสนิท ดงันัน้ จงึต้องมกีารก าจดัสนิมเหล็ก แมงกานีส และความขุ่นก่อน
น ามาอุปโภคและบรโิภค 
 2. การปรบัปรงุระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 2 
  จากข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าประปาในทุกหมู่บ้าน  ท าให้ทาง
ชุมชนเกดิความตระหนักและน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหา คอื การปรบัปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้นหมู่ที ่2 ดงัภาพที ่4.4 จากการด าเนินกจิกรรมการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนแก้ว จนส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีท าให้ประสทิธภิาพของระบบประปาดขีึ้น 
และน ้าที่ผ่านระบบประปานัน้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ชาวบ้านมีความพึงพอใจและมัน่ใจใน
ประสทิธภิาพของระบบประปามากขึน้ จงึมกีารน าน ้าไปใช้ในการอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน จงึ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าส าหรบัการอุปโภค บรโิภค ได้เป็นอย่างมากส่วนปญัหา
และอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรม พบว่า ในช่วงแรกนัน้พบปญัหาเรื่องการก่อสรา้งที่อาจใช้
ระยะเวลานาน ท าให้ชาวบ้านขาดแคลนน ้ าอุปโภคบริโภคในช่วงที่ด าเนินการก่อสร้าง 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิ ดงัภาคผนวก ค) 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น 
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 3. การท าระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในชุมชน 
  กจิกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน ดงัภาพที ่
4.5 เป็นการร่วมมอืกนัในการจดัหาแหล่งน ้าสะอาดส าหรบัการบรโิภคในชุมชน โดยที่จะใชเ้ป็น
แหล่งผลติน ้าสะอาดและเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รื่องการผลติน ้าสะอาดส าหรบัชาวบ้าน ในต าบลดอน
แกว้ จากผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ในช่วงแรกของการด าเนินกจิกรรมไดป้ระสบกบัปญัหา 
ทัง้ในเรื่องของความมัน่ใจของประชาชนในชุมชน ในการน าน ้าไปใช้ในบริโภค รวมทัง้การ
บ ารุงรกัษา ทีช่่วงแรกผูร้บัผดิชอบยงัไม่มคีวามเขา้ใจมากนัก เช่น การล้างท าความสะอาดสาร
กรอง การตรวจวดัคุณภาพน ้าเบื้องต้น จงึมผีู้น าน ้าไปใช้ในการบรโิภคน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
และจากการสอบถาม พบว่า ในช่วงแรกมเีพยีง 25 ครวัเรอืน ทีน่ าน ้าจากระบบน ้าดื่มชุมชนไป
บริโภค หลังจากนัน้ผ่านไปหนึ่งเดือนเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ และมีการเผยแพร่ผลการ
วเิคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน พบว่า มคีุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานน ้าดื่มของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้าดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทท าให้
ประชาชนในต าบลดอนแกว้ มคีวามมัน่ใจในการใชใ้นการบรโิภคมากขึน้ ชาวบา้นส่วนทีไ่ม่ไดน้ า
น ้าดื่มชุมชนไปบรโิภคให้ข้อมูลว่า เน่ืองจากส่วนใหญ่ติดปญัหาเรื่องระยะทางที่ต้องมาบรรจ ุ
น ้าดื่ม รองลงมาคอื การไมม่ภีาชนะบรรจทุีจ่ะน ามารองรบัน ้า จงึยงัไม่ไดม้าน าน ้าดื่มชุมชนไปใช้
ก็ถือว่ามแีนวโน้มที่จะมผีู้น าไปใช้มากขึ้น จนในปจัจุบนัชาวบ้านมากกว่าร้อยละ 90 ที่ได้ใช้
ประโยชน์จากระบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน และส่วนทีไ่ดใ้ช้ประโยชน์
จากระบบน ้าดื่มชุมชนมากทีสุ่ดคอื ในช่วงเวลามกีารจดังานหรอืประชุมชาวบา้นทีว่ดัก็จะมกีาร
น าน ้าจากระบบน ้าดื่มชุมชนไปใช้ ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก 
และจากการเกบ็ขอ้มลูในระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า ชุมชนใช้น ้าประมาณ 250 ลติร/วนั ในส่วน
ของประสิทธิภาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรอโภคในชุมชน สามารถก าจดั
ของแขง็ทัง้หมดได้ 36.16 % โดยปรมิาณของแขง็ทัง้หมดน ้าก่อนเขา้ระบบ 118.10 mg/l น ้าออก 
มปีรมิาณของแขง็ทัง้หมด 75.40 mg/l ในส่วนของค่าพเีอช พบว่า ก่อนเขา้ระบบน ้ามคี่าพเีอช 
7.08 หลงัจากผ่านระบบค่าพเีอช ลดลงเหลอื 7.02 มปีระสทิธภิาพในการก าจดัความกระดา้ง 
80.02 % โดยมคี่าความกระดา้งน ้าก่อนเขา้ระบบ 48.30 mg/l และหลงัจากผ่านระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าแล้ว ความกระดา้งลดลงเหลอื 9.65 mg/l สามารถก าจดัปรมิาณเหลก็ได้ 80.69 % 
โดยน ้าก่อนเขา้ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ามปีรมิาณเหลก็ 1.33 mg/l หลงัจากผ่านระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าแล้วปรมิาณเหลก็ลดลงเหลอื 0.26 mg/l และประสทิธภิาพในการก าจดัความขุ่น 
34.29 % โดยน ้ามคีวามขุ่นก่อนผ่านเขา้ระบบเท่ากบั 1.81 NTU และหลงัจากผ่านระบบความ
ขุน่ลดลงเหลอื 1.19 NTU เมือ่น าค่าพารามเิตอรต่์างๆ ทีว่เิคราะหไ์ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน
น ้ าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย และมาตรฐานคุณภาพน ้ าในภาชนะที่ ปิดสนิท พบว่า 
ผ่านเกณฑม์าตรฐานในทุกพารามเิตอร์ (รายละเอียดเพิม่เติมดงัภาคผนวก จ) จะเห็นได้ว่า
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคส าหรบัชุมชนมปีระสทิธภิาพในการก าจดัความ
กระด้างและปรมิาณเหล็กได้มากที่สุด ส่วนปญัหาและอุปสรรค ในการด าเนินกจิกรรมระบบ
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ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว คอื การสร้างความเชื่อมัน่ในเรื่อง
คุณภาพน ้าว่ามคีวามสะอาดใชใ้นการบรโิภคได้ ซึง่กระบวนการดงักล่าวต้องใชเ้วลาพอสมควร 
ทัง้การประชาสมัพนัธ์ และการบอกต่อๆ กนัไป อกีส่วนหนึ่งคอื การหาผู้รบัผดิชอบในการดูแล
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคให้คงอยู่ตลอดไป ผู้ที่จะดูแลต้องมคีวามใส่ใจ และ
ศกึษาหาความรูใ้นการควบคุมและรกัษาระบบอยา่งต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การท าระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในครวัเรือน  
  จากการด าเนินกิจกรรมระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน 
พบว่า ในช่วงแรกมีปญัหาเรื่องการน าน ้าจากระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคใน
ครวัเรอืน มาใช้ซึ่งประชาชนในต าบลดอนแก้วมคีวามวิตกกังวล ว่าน ้าที่ผ่านระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าแล้วนัน้ สามารถใช้ในการอุปโภคบรโิภคได้จรงิหรอืไม่  เพื่อให้เกดิความมัน่ใจกบั
ชาวบ้านทางคณะผู้วจิยัจงึได้มกีารตรวจสอบประสิทธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน นอกจากนัน้ยังมีปญัหาเรื่องการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า 
เนื่องจากมขีัน้ตอนหลายขัน้ตอนท าให้ผู้ใช้ยงัขาดความเข้าใจ จงึต้องให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้ใหป้ระชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ศกึษาจากคู่มอืการด าเนินกจิกรรมทีค่ณะผูว้จิยัจดัท าขึน้ 
ซึง่ตอ้งอาศยัเวลา และการใหค้วามรูอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยคณะผูว้จิยั และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ดอนแก้ว ได้เชญิวิทยากรจากมหาวทิยาลยัแม่โจ้ มาให้ค าแนะน า และตอบข้อซกัถามต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนที่ เขา้ร่วมโครงการมคีวามเข้าใจมากขึ้น เมื่อกิจกรรมการใช้ระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าส าหรบัใช้ในครวัเรอืนด าเนินกิจกรรมมาได้ ประมาณ 1 เดอืน ทางคณะผู้วจิยั 
ได้จดัเวทเีพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และสภาพปญัหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่า ชาวบ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถใช้ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน และดูแลระบบ
ได้อย่างถูกต้องทุกครวัเรอืน แต่ยงัพบปญัหาเรื่องการรัว่ซมึของระบบท่อที่ใช้ ซึ่งผู ้ใช้ 
ก็ด าเนินการแก้ไขเอง รวมทัง้การท าความสะอาดสารกรองที่มปีญัหาในช่วงแรกประชาชน
ยงัไม่รู้วธิกีารท าความสะอาดสารกรองที่ถูกต้อง ซึ่งคณะผู้วจิยัก็ได้เข้าไปติดตามผลและให้
ความรู ้เพิม่เต ิม ท าให้น ้ าที่ได้มคีุณภาพสะอาดสามารถน าไปใช้ในการบรโิภคได้อย่าง

 

ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงการท าระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน 
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ถูกต้อง จากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า ได้น ้าส าหรบัการบรโิภคที่สะอาด
ประมาณ 120 ลติรต่อวนั และจากการตรวจวเิคราะห์ประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน (รายละเอียดดงัภาคผนวก จ) พบว่า ระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนมปีระสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณของแขง็ทัง้หมด 
35.99 % โดยปรมิาณของแขง็ทัง้หมดก่อนเข้าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั 116.30 
mg/l และหลงัจากผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้วปรมิาณของแขง็ทัง้หมดลดลงเหลอื 
74.40 ส่วนค่าพเีอช ของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั 7.22 ประสทิธภิาพในการก าจดั
ความกระด้าง พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคในครวัเรอืน สามารถ
ก าจดัความกระด้างได้ 27.45 % โดยมคี่าความกระด้างของน ้าก่อนเข้าระบบ 129.58 mg/l 
หลงัจากผ ่านระบบปรบัปร ุงค ุณภาพน ้ าแล ้ว  ความกระด ้างลดลงเหลอื  94.01 mg/l 
ประสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณเหล็ก พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าสามารถก าจดัสนิม
เหล็กได้ 84.91 % โดยมปีรมิาณเหล็กก่อนผ่านเข้าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั  
1.63 mg/l หลงัจากผ่านระบบแล ้วสามารถลดปรมิาณเหล ็กลง ได ้จนเหลอื  0.25 mg/l 
ส่วนประสทิธภิาพในการก าจดัความขุ่น พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าสามารถก าจดั
ความขุ่นได้ 19.52 % โดยมคี่าความขุน่ก่อนผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า 1.72 mg/l หลงัจาก
ผ่านระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าแลว้ ความขุ่นลดลงเหลอื 1.39 mg/l ซึง่จากการศกึษาประสทิธภิาพ
ของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรือน พบว่า คุณภาพน ้าที่ผ่านระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคภายในครวัเรอืน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้าประปาดื่มได้
ของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้าในภาชนะที่บรรจุปิดสนิททุกตวั และจะเห็นได้ว่า ระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคส าหรบัครวัเรอืน มปีระสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณ
เหล็กได้ดทีี่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.6 ภาพแสดงการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน 
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 5. การท าสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็ 
  การด าเนินกจิกรรมสารกรองสนิมเหลก็ของของต าบลดอนแก้ว ในช่วงแรกของ
การด าเนินกจิกรรม ไดป้ระสบกบัปญัหาทัง้ในเรื่องของความเขา้ใจในกระบวนการผลติสารกรอง
เนื่ องจากมีขัน้ตอนที่ต้องอธิบายโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความมัน่ใจของ
ประชาชนในชุมชนในการน าไปใชใ้นการก าจดัสนิมเหลก็ ทางคณะผูว้จิยัและทมีวทิยากรจงึต้อง
อธิบายและท าการสาธิตซ ้าอีกครัง้หนึ่ง และจากการสอบถามและพูดคุยกับชาวบ้านคนอื่น 
พบว่ามคีวามสนใจที่จะใช้สารกรองสนิมเหล็กเช่นกัน แต่ติดปญัหาเรื่องเวลาและเงนิลงทุน 
ดงันัน้จงึต้องยงัไม่เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว โดยในขัน้ต้นนี้ ผู้ที่จะท าหน้าที่ผลติสารกรองสนิม
เหลก็จะเป็นทมีวทิยากรกระบวนการของชุมชน จ านวน 20 คน เป็นผูผ้ลติและถ่ายทอดใหก้บั
ผูส้นใจโดยในครัง้แรกนี้ท าการผลติสารกรองจ านวน 150 ลติรก่อนเพื่อน าไปใชก้บัระบบน ้าดื่ม
ชุมชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแกว้ ส่วนปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรมสาร
กรองสนิมเหล็กใช้ในต าบลดอนแก้ว คอื การสรา้งความเชื่อมัน่ในเรื่องคุณภาพของสารกรอง
สนิมเหลก็ว่ามปีระสทิธภิาพใช้การได้ และคุ้มค่าการลงทุนใช้ในการบรโิภคได้ซึ่งกระบวนการ
ดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ทัง้การประชาสมัพนัธ ์และการบอกต่อๆ กนัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. กิจกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรือน 
  จากกิจกรรมการท าถงัดกัไขมนั คณะผู้วจิยัได้ท าการเก็บข้อมูลผ่านกิจกรรม
การเคาะประตูบ้าน และเก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจ จากการสอบถามพบว่าเริม่แรกชาวบ้าน 
ยงัไม่เข้าใจว่า ท าไมจะต้องมีการท าถังดักไขมนั อีกส่วนหนึ่งก็คือ  ชาวบ้านกลัวที่จะเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบบ าบดัน ้าเสยี และ
ข้อดีข้อเสียของถังดักไขมัน ซึ่ งคณะผู้วิจ ัยได้เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมกับชาวบ้านด้วย
กระบวนการสนทนาเป็นกลุ่ม และจากการส ารวจ พบว่า ชาวบา้นยงัขาดขัน้ตอนการดูแลรกัษา
ถังดักไขมันบางครัวเรือนก็ไม่มีการน าเศษอาหารที่ติดตะแกรงด้านในออกทิ้ง ท าให้
ประสทิธภิาพของถงัดกัไขมนัลดลง และยงัเหน็ว่าบางครัง้ถงัดกัไขมนัตดิในต าแหน่งทีท่ าความ

  

ภาพท่ี 4.7 ภาพแสดงการท าสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็ 
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สะอาดได้ยาก ซึ่งเมื่อด าเนินกิจกรรมไปแล้ว คณะผู้วิจยัได้เข้าไปติดตามผลการด าเนินงาน 
อกีครัง้ จงึพบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมด าเนินโครงการ สามารถใช้ถงัดกัไขมนัให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและสามารถใช้ถังดักไขมนัได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ท า ให้ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการพงึพอใจในโครงการท าถงัดกัไขมนั และยงัเป็นการลดปรมิาณน ้าเสยีที่จะปล่อยลงสู่
แมน่ ้าล าคลอง หลงัจากนัน้คณะผูว้จิยัได้ศกึษาประสทิธภิาพของถงัดกัไขมนัน ้า พบว่า สามารถ
ลดปรมิาณไขมนัได ้74.30 % ของปรมิาณไขมนัทัง้หมด (รายละเอยีดดงัภาคผนวก จ) ส่วนปญัหา
และอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรม การด าเนินกจิกรรมการท าถงัดกัไขมนัใชใ้นครวัเรอืน ปญัหา
ทีพ่บ คอื ในช่วงเริม่โครงการประชาชนยงัไม่มคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าความสะอาดถงัดกั
ไขมนั ซึ่งคณะผู้วิจยั และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้
ค าปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ โดยผลจากการตดิตามดแูล ขัน้ตอนวธิกีารท า และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ท าใหชุ้มชนสามารถน าไปใชป้ฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งมากขึน้ในเวลาต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร ์
 การประเมนิผลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เป็นการประเมนิความสามารถในการท าก าไรของ
โครงการเพื่อวเิคราะห์ว่ารปูแบบกจิกรรม ทีใ่ช้ในการด าเนินงานจะก่อให้เกดิรายไดท้ี่คุ้มค่ากบั
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนที่ดหีรอืไม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะด าเนินโครงการ  ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 1. กิจกรรมการท าระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในชุมชน 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
   - ลดค่าใช้จ่ายค่าน ้าสะอาดส าหรบัการบรโิภคที่ชาวบ้านในต าบล 
ดอนแกว้ ตอ้งจดัหาวนัละ 250 ลติร ค่าใชจ้่ายลติรละ 1.00 บาท (คดิจากราคาค่าน ้าดื่มของตู้น ้า
หยอดเหรยีญราคา 1 บาทต่อ 2 ลติร) คดิเป็นเงนิ 250.00 บาทต่อวนั 
   รวมมลูค่าผลประโยชน์ 250.00 บาทต่อวนั 

  

ภาพท่ี 4.8 ภาพแสดงกจิกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน 
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  2) ตน้ทุน (Cost) 
   - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าชุดระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อ
การบรโิภคในชุมชน เป็นเงนิ 55,500 บาท คดิอายุการใช้งาน 2 ปี (730 วนั) ต้นทุนวนัละ  
76.02 บาท/วนั 
   - ค่าสารกรองทีใ่ชใ้นระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัใชใ้นชุมชนต้อง
เปลีย่นทุกๆ 1 เดอืน (30 วนั) ราคาชุดละ 1,500 บาท คดิเป็นเงนิ 50.00บาท/วนั 
   รวมมลูค่าต้นทุน 76.02+50.00 = 126.02 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 250.00 / 126.02 = 1.99 แสดงว่ากจิกรรมการท าระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้ว มผีลประโยชน์ที่
ไดร้บัมากกว่าตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 
 2. กิจกรรมการท าระบบปรบัปรงุคณุภาพน ้าเพ่ือการบริโภคในครวัเรือน 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
   - ลดค่าใช้จ่ายค่าน ้าสะอาดส าหรบัการบรโิภคที่ชาวบ้านในต าบล 
ดอนแกว้ ตอ้งจดัหาวนัละ 120 ลติร ค่าใชจ้่ายลติรละ 1.00 บาท (คดิจากราคาค่าน ้าดื่มของตู้น ้า
หยอดเหรยีญราคา 1 บาทต่อ1 ลติร) คดิเป็นเงนิ 120 บาทต่อวนั 
   รวมมลูค่าผลประโยชน์ 120 บาทต่อวนั 
  2) ตน้ทุน (Cost) 
   - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าชุดระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อ
การบรโิภคในครวัเรอืน 10 ชุดๆ ละ 3,750 บาท เป็นเงนิ 37,500 บาท คดิอายุการใชง้าน 2 ปี 
(1,095 วนั) ตน้ทุนวนัละ 34.25 บาท/วนั 
   - ค่าสารกรองที่ใช้ในระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภค 
ในครวัเรอืนต้องเปลีย่นทุกๆ 5 เดอืน (150 วนั) ราคา ชุดละ 400 บาท 10 ชุด เป็นเงนิ 4,000 
บาท คดิเป็นเงนิ 26.67 บาท/วนั 
   รวมมลูค่าต้นทุน 34.25+26.67 = 60.92 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 120/60.92 = 1.97 แสดงว่ากจิกรรมการท าระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเป็นมี
ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่าตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 
 3. กิจกรรมการท าสารกรองสนิมเหลก็ 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
   - ลดค่าใช้จ่ายค่าในการซื้อสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหล็กจ านวน 
100 ลติร ค่าใชจ้า่ยลติรละ 90 บาท เป็นเงนิ 9,000 บาท อายกุารใชง้าน 1,500 วนั  
   รวมมลูค่าผลประโยชน์ 6.00 บาทต่อวนั 
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  2) ตน้ทุน (Cost) 
   - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าชุดผลติสารกรองสนิมเหลก็เป็นเงนิ 
2,500 บาท คดิอายกุารใชง้าน 5 ปี (1,825วนั) ตน้ทุนวนัละ 1.37 บาท/วนั 
   - ค่าวสัดุส าหรบัท าสารกรอง ด่างทบัทมิจ านวน 10 ลติรลติรละ 65 
บาท เป็นเงนิ 650 บาท และทรายจ านวน 100 ลติร ราคาลติรละ 1 บาท เป็นเงนิ 100บาท 
ค่าแก๊สหุงตม้ครัง้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิทีใ่ชใ้นการผลติสารกรอง 650+100+100 = 850 บาท 
อายกุารใชง้านขัน้ต ่าของสารกรองทีผ่ลติขึน้มอีาย ุ6 เดอืน (180 วนั) คดิเป็นเงนิ 4.72 บาท/วนั 
   รวมมลูค่าต้นทุน 1.37+4.72 = 6.09 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 6.00/6.09 = 1.13 แสดงว่ากจิกรรมการท าระบบสาร
กรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็ใชใ้นชุมชนเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
มากกว่าตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 
 4. กิจกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรือน 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
   - ลดปรมิาณน ้าเสยีปล่อยลงในแม่น ้าในต าบลดอนแก้ว ต้องจดัการ 
วนัละ 1,000 ลติร ค่าใช้จ่ายในการบ าบดัน ้าเสยี (ขอ้มูลโดยทัว่ไป 2 บาทต่อ 1000 ลติร 
คดิประสทิธภิาพการลดลงของภาระบรรทุกของสารอนิทรยีใ์นถงัดกัไขมนั รอ้ยละ 25.00) อตัรา
ลติรละ 0.0005 บาท คดิเป็นเงนิ 0.50 บาท/วนั 
   - ไดปุ้๋ ยหมกัจากไขมนัวนัละ 3 กโิลกรมัๆ ละ 0.50 บาท คดิเป็นเงนิ 1.5
บาท/วนั 
   - น ้าหมกัชวีภาพจากไขมนัและเศษอาหาร 1 ลติรต่อวนั ลติรละ 1.50 
บาท คดิเป็นเงนิ 1.50 บาท /วนั  
   รวมมลูค่าผลประโยชน์ 0.50+1.50+1.50 = 3.50 บาทต่อวนั 
  2) ตน้ทุน (Cost) 
   - ค่าอุปกรณ์การท าถงัดกัไขมนั ถงัละ 350 บาทจ านวน 10 ถงั 
รวมเป็นเงนิ 3,500 บาท คดิอายกุารใชง้าน 3 ปี (1,095 วนั) ตน้ทุนวนัละ 3.19 บาท/วนั 
   รวมมลูค่าต้นทุน เท่ากบั 3.19 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 3.50/3.19= 1.09 แสดงว่ากจิกรรมการท าถงัดกัไขมนั
ส าหรบัใชใ้นครวัเรอืนเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่าต้นทุนจงึ
เป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืได ้
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                           บทที ่4 
การจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่                                                         ผลการวจิยั  

 4-23 

 5. การปรบัปรงุระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 2 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
   - ลดค่าใช้จ่ายค่าน ้าสะอาดส าหรบัการอุปโภคที่ชาวบ้านในต าบล 
ดอนแก้ว ต้องจดัหาวนัละ 630 ลติร ค่าใชจ้่ายลติรละ 0.01 บาท (คดิจากราคาค่าน ้าประปา 10 
บาทต่อ 1,000 ลติร) คดิเป็นเงนิ 6.30 บาทต่อวนั 
   รวมมลูค่าผลประโยชน์ 5.50 บาทต่อวนั 
  2) ตน้ทุน (Cost) 
   - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้นเป็นเงนิ 
35,000 บาท คดิอายกุารใชง้าน 16 ปี (5,840 วนั) ตน้ทุนวนัละ 5.99 บาท/วนั 
   รวมมลูค่าต้นทุน 5.99 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 6.00/5.99 = 1.01 แสดงว่าการปรบัปรุงระบบประปา
หมู่บา้นหมู่ที ่2 เป็นโครงการทีด่ าเนินการแล้วเป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่าต้นทุนจงึเป็น
โครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงาน โครงการวจิยั การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภค 
ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า กจิกรรมการท าระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคในชุมชน มชีาวบ้านในพื้นที่ต าบลดอนแก้วทัง้ที่อยู่ในบรเิวณ
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว และโรงเรยีนบ้านดอนแก้ว ร้อยละ 95 มคีวามพงึพอใจ  
ต่อกิจกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคในชุมชน และกิจกรรม  
การท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคในครวัเรอืน , กิจกรรมการท าสารกรอง
สนิมเหล็ก ชาวบ้านที่เข ้าร่วมการอบรมการท าสารกรองสนิมเหล็ก บอกว่าสามารถช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการซื้อสารกรองเป็นอย่างมาก ส่วนกิจกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบั
ครวัเรอืนนัน้ ชาวบ้านในต าบลดอนแก้วที่เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจเป็นอย่างมาก 
โดยภาพรวมชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเข้ามามสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปญัหาของชุมชนที่เกดิขึ้น และยงัสามารถที่จะได้ผลการศกึษาที่ชดัเจนขึน้ เน่ืองจากว่า
สามารถรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนจากทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัเิอง โดยชาวบา้นส่วนใหญ่มคีวาม
พงึพอใจต่อรูปแบบการปรบัคุณภาพน ้า ทัง้น ้าส าหรบัอุปโภค บรโิภคและน ้าเสยี รวมทัง้ยงัได้ 
มกีารแนะน าให้มกีารจดัท าโครงการแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปญัหาด้าน
ทรพัยากรน ้าของชุมชนอย่างยัง่ยนื และยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน ้าส าหรบัอุปโภค 
บรโิภค นอกจากนัน้แลว้ยงัช่วยลดปรมิาณมลพษิทีป่นเป้ือนอยู่ในแหล่งน ้าภายในชุมชนอกีดว้ย 
หลงัจากนัน้คณะผู้วจิยัได้มกีารประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกิจกรรมที่ด าเนินการ  
ในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว พบว่า มนี ้าสะอาดส าหรบัการบรโิภคในชุมชน วนัละ 250 ลติร  
และได้น ้าสะอาดส าหรบัการบรโิภคในครวัเรอืน วนัละ 120 ลติร  




