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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั 

 
โครงการวจิยัเรื่อง การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคในพื้นที่ต าบล

ดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีุดประสงคห์ลกั เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้า
น ้าที่น ามาใช้ในการอุปโภคและบรโิภค และศึกษารูปแบบการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการ
อุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน และชุมชนสามารถด าเนินกจิกรรมตามรปูแบบ 
ที่เลอืกไว้ได้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปญัหาในพื้นที่ได้อย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที่ 5  
นี้จะเป็นการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจัย รวมทัง้ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
สรปุผลการวิจยั 

จากการศกึษา คุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าทีน่ ามาใชใ้นการอุปโภคและบรโิภค ในเขตพืน้ที่
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า คุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตื้นในพื้นที่ต าบล
ดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่เมือ่น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน พบว่า 
คุณภาพน ้าของบ่อน ้าตืน้ทีต่ าบลดอนแกว้ ส่วนใหญ่มคีุณภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ยกเวน้ หมู่
ที ่2 และหมูท่ี ่6 มคี่าความขุน่เกนิเกณฑม์าตรฐาน และปรมิาณแมงกานีสของหมู่ที ่1 และ หมู่ที ่
2 นัน้ มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน ส่วนคุณภาพน ้าจากระบบประปาหมู่บา้น พบว่า คุณภาพน ้าของ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 มคี่าความขุ่นค่อนข้างสูง ส่วนปรมิาณของแขง็ทัง้หมด ความกระด้าง 
ยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานแต่มคี่าทีค่่อนขา้งสูง ปรมิาณเหลก็นัน้ พบว่า ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่2 3 
และ 4 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และปริมาณแมงกานีสนั ้น พบว่า ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 
มปีรมิาณแมงกานีสเกินเกณฑม์าตรฐาน ซึ่งถ้าจะน ามาบรโิภค จะต้องมกีารปรบัปรุงคุณภาพ  
ใหไ้ดม้าตรฐานก่อน  

ส าหรบัการศกึษารูปแบบและแนวทางการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคและ
บรโิภค รวมทัง้ร่วมกนัก าหนดรปูแบบทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชน ในการปรบัปรุงคุณภาพน ้า 
พบว่า กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรบัการน ามาใช้แก้ปญัหาทรพัยากรน ้าในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว 
ไดแ้ก่ กจิกรรมการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้นหมู่ที ่2 ทีม่คีวามช ารุดทรุดโทรมใหอ้ยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ กจิกรรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน 
โดยได้น ้าดื่มชุมชนที่สะอาดและได้มาตรฐาน วนัละ 250 ลติร กิจกรรมการท าระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน พบว่า ได้น ้าดื่มประมาณ 120 ลติร/วนั กิจกรรมการ
ท าสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็ และกิจกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน และจาก
การประเมนิผลการด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อวเิคราะห์ความคุ ้มทุนของ
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กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า
กิจกรรมที่ให้ความคุ้มทุนมากที่สุด คอื กิจกรรมการปรบัปรุงคุณภาพน ้า เพื่อการบรโิภคใน
ชุมชน, กิจกรรมการปรบัปรุงคุณภาพน ้า เพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน, กิจกรรมการท าสาร
กรองส าหรบัก าจดัสนิมเหล็ก กิจกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรอืน และกิจกรรมการ
ปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 รูปแบบการแก้ปญัหาการจัดการปญัหาทรัพยากรน ้ าในชุมชนนั ้น ประกอบด้วย 
การเริ่มต้นจากการร่วมกันค้นหาปญัหาของชุมชน หลังจากนัน้จะร่วมกันก าหนดรูปแบบ 
การแก้ปญัหา การร่วมกันก าหนดเป้าหมายและตัวชี้ว ัดการจดัการปญัหาในพื้นที่ ร่วมกัน
ก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหาการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า ร่วมกนัวางแผนในการด าเนิน
กจิกรรมการแก้ปญัหา ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปญัหา และร่วมกนัตดิตามและประเมนิผล
การแก้ปญัหาร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการแก้ปญัหาดังกล่าว มคีวามสอดคล้องกับหลักการวิจยั 
เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ (Participatory Action Researcher: PAR) ซึง่เป็นการร่วมกนั
ด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมผีู้ปฏบิตัิงานท างานอยู่ในพื้นที่ ทัง้ที่เป็นชาวบ้านและนักพฒันา 
ท างานรว่มกบัผูว้จิยัภายนอก ซึง่เป้าหมายคอื ใหชุ้มชนไดร้บัความรูถ้งึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
และร่วมกนัด าเนินการแก้ปญัหา นอกจากนัน้ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัยงัสอดคล้องกบั
แนวคดิการมสี่วนรว่มของประชาชนซึง่ ปารชิาต ิวลยัเสถยีร (2543) กล่าวว่าการแก้ปญัหาแบบ
มสี่วนร่วมนัน้จะเริม่จากการค้นหาปญัหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกจิกรรมแก้ไขปญัหา 
การปฏบิตังิานการร่วมรบัผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถิน่
กบัตวัแทนชุมชนซึง่จากผลการวจิยัไดน้ าทัง้ 2 แนวคดิ มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปญัหาทัง้สิน้ คอื 
การร่วมกนัศึกษาสภาพปญัหาการจดัการทรพัยากรน ้าในชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมุ่งเน้น 
ที่การแก้ปญัหาจะเป็นการท างานร่วมกันของคนในพื้นที่ ผู้น าทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการร่วมกบัทมีนักวจิยั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ดงัที่
ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนัน้ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหาร่วมกัน ยงัอาศัย
แนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนเขา้มาใชใ้นการแก้ปญัหา ตัง้แต่การมสี่วนร่วมในการคน้หา
สาเหตุของปญัหาโดยอาศยัแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้า ในส่วนของการจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ในพืน้ที่ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่นัน้ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วรางคณา สังสิทธิส์วัสดิ ์และคณะ (2545)  
ได้ท าการศกึษาคุณภาพแหล่งน ้าดบิและน ้าประปาในระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น รวม 10 แห่ง ผลการวเิคราะหพ์บว่า คุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมแีละชวีภาพ
ของน ้าดบิจากทุกแหล่งยงัอยูใ่นเกณฑป์ลอดภยัต่อการน ามาอุปโภคบรโิภค ตามมาตรฐานแหล่ง
น ้าผิวดินประเภทที่ 3 ระดับพอใช้ และคุณภาพน ้ าประปา น ้ าประปาทุกแห่งมีคุณภาพน ้ า 
ทางกายภาพ เคมีทัว่ไป ทองแดง สังกะสี โครเมียม และแคดเมียม ตามเกณฑ์มาตรฐาน



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                          บทที ่5 
การจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคในพื้นทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                  สรุปผลการวจิยั 

 5-3 

น ้าประปากรมอนามยั เหลก็ แมงกานีส ตะกัว่ และอลูมเินียม สูงเกนิกว่าค่ามาตรฐาน และตรวจ
ไม่พบคลอรนีอิสระตกค้าง และสอดคล้องกับการศึกษาของ อารรีตัน์ โพธิส์วรรณ และคณะ 
(2543) ได้ศกึษาคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในเป้าหมายของโครงการประปากรมอนามยั 
จงัหวดัระยอง รวมทัง้สิน้ 18 แห่ง 162 ตวัอย่างโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ประปาหมู่บา้นทีใ่ช้
น ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิ 14 แห่ง และ 2)ประปาหมู่บา้นทีใ่ชแ้หล่งน ้าผวิดนิเป็นแหล่งน ้าดบิ 4 
แห่ง เก็บตวัอย่างแห่งละ 3 จุด คอื น ้าดบิก่อนปรับปรุง น ้าผ่านระบบปรบัปรุง และน ้าประปา
ปลายทาง พบว่า คุณภาพน ้าประปาปลายทางไมไ่ดม้าตรฐาน รอ้ยละ 50 โดยพบปญัหาปรมิาณ
เหลก็เกนิมาตรฐาน รอ้ยละ 22.8 นอกจากน้ีในระบบน าประปาบาดาล ยงัพบปญัหาการปนเป้ือน
ของสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพไดแ้ก่ ตะกัว่ แคดเมยีม แต่ละชนิด รอ้ยละ 8 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินกจิกรรมของกจิกรรม การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค
ในพืน้ทีต่ าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่ามขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ควรจะมกีารน าเอากจิกรรมทีไ่ด้ด าเนินการในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว ไปเผยแพร่ใหก้บั
ประชาชนและชุมชนอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่คลอบคลุมพื้นที่
ต าบลดอนแกว้ทัง้หมด  
 2. การท าระบบน ้าอุปโภคบรโิภคส าหรบัครวัเรอืนและชุมชน ควรจะมเีจา้หน้าที่เขา้ไป
ตดิตามผล และตรวจสอบความเรยีบรอ้ย และเขา้ไปตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าอยา่งสม ่าเสมอ  
 3. ควรมกีารเขา้รว่มกจิกรรมกบัสถานศกึษาต่างๆ ดว้ย เพื่อเป็นการปลกูฝงัแนวคดิ 
ในการอนุรกัษ์และจดัการทรพัยากรน ้าทีเ่หมาะสม 
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