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สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงคุณภาพน้ําประปาด้านกายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ	 เปรียบเทียบ 
คุณภาพนํ้าประปากับเกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.	2553	ศึกษาคุณภาพของระบบประปา 
หมู่บ้านและการใช้ประโยชน์น้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ํา	 และนําเสนอแนวทางการพัฒนา 
และการปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปา	โดยศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาทางห้องปฏิบัติการจากฐาน
ข้อมูลทุติยภูมิ	 ใช้แบบประเมินและแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากระบบประปาหมู่บ้าน	 10	 ระบบ	 และกลุ่มตัวอย่าง	
97	ครัวเรือนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ	Weighting	score	method
	 ผลการศึกษาพบว่า	 คุณภาพนํ้าประปาต้นท่อและปลายท่อ	 ด้านกายภาพ	 ด้านโลหะหนักทั่วไป	 และด้าน
แบคทีเรียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.	2553	ร้อยละ	60	90	และ	100	
ตามลําดับ	ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านร้อยละ	100	อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับพอใช้	โดยด้าน 
ระบบประปา	ด้านการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา	ด้านปริมาณน้ํา	แรงดันน้ําและคุณภาพน้ําประปา 
และด้านการบริหารกิจการระบบประปา	 อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง	 ในขณะท่ีระดับความพึงพอใจของ 
ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาในภาพรวมพบว่า	 มีระดับความ	 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	 ด้วยค่าเฉลี่ย	 3.02 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระบบประปาร่วมกับผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปา	 พบว่าควรพัฒนา 
คุณภาพนํ้าประปาตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	กรมทรัพยากรนํ้า	

คำ�สำ�คัญ : คุณภาพนํ้าประปา,	ระบบประปา

Abstract
	 The	objectives	of	this	study	is	to	know	the	quality	of	water	supply	in	the	physical,	chemical 
and	biological.	Conformed	water	supply	quality	with	the	drinking	water	quality	standard	criteria,	
Department	of	Health,	2010.	To	study	the	quality	of	the	village	water	supply	system	and	the 
utilization	of	water	supply	 for	consumption	by	water	users.	And	presenting	guidelines	 for	 the 
development	and	 improvement	of	water	supply	quality	by	studying	 the	 results	of	 laboratory	
analysis	of	water	supply	quality	from	the	secondary	database	an	assessment	form	a	questionnaire	
were	used	to	collect	data	from	10	village	water	supply	systems	and	a	sample	of	97	households.	
The	data	were	analyzed	by	descriptive	statistics	and	Weighting	score	method.
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บทนำา
 นํ้ําเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญย่ิงต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตทุกชนิด	เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิต 
การจัดหานํ้ําสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค	บริโภคเป็นสิทธ ิ
ข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนควรได้รับอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
ดังน้ันรัฐจึงมีหน้าท่ีในการจัดสรรให้ประชาชนมีนํ้ําสะอาด 
สําหรับเป็นนํ้ําดื่ม	นํ้ําใช้อย่างเพียงพอ(1)	โครงการประตู
ระบายนํ้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร	ดําเนินการก่อสร้างในพ้ืนท่ี 
2	อําเภอ	คือ	อําเภอโพธิ์ประทับช้าง	ตําบลวังจิก	ได้แก่	 
ประตูระบายนํ้ําโพธิ์ประทับช้าง	 และประตูระบายนํ้ํา 
บ้านวังจิก	อําเภอสามง่าม	ตําบลกําแพงดิน	 ได้แก่	ประตู
ระบายนํ้ ําท่าแห	 ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างโครงการครอบคลุม 
10	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่	5	หมู่ที่	6	หมู่ที่	7	หมู่ที่	8	และ 
หมู่ที่	9	ของพื้นที่ตําบลวังจิก	หมู่ที่	7	หมู่ที่	8	หมู่ที่	10 
หมู่ท่ี	11	และหมู่ท่ี	12	ของพ้ืนท่ีตําบลกําแพงดิน	โดยพ้ืนท่ี 
โครงการตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มนํ้ํายมซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มนํ้ําที่มี 
ความสําคัญระดับนานาชาติ	 โดยมีแม่นํ้ายมเป็นลํานํ้ ํา 
สายหลัก	ซ่ึงปัจจุบันสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลง 
การใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนท่ีเกษตรและชุมชน	ในขณะท่ีบริเวณ 
หนองนํ้ํา	และบึงตามธรรมชาติมีสภาพต้ืนเขิน	การก่อสร้าง 
โครงการประตูระบายนํ้ําในพื้นที่พิจิตรจะช่วยให้การกัก
เก็บนํ้ ําในแม่นํ้ ํายม	 และการทดแทนนํ้ ําเข้าลํานํ้ ําสาขา 
มีปริมาณนํ้ําเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในฤดูแล้ง	ซึ่งเป็นการเพิ่ม 
คุณค่าด้านการใช้ประโยชน์สําหรับการอุปโภค	 บริโภค 
การเกษตร	และแหล่งทําการประมงของประชาชนในพ้ืนท่ี(2)

รวมทั้งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนํ้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน	 ในปีงบประมาณ	2563	สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ได้ดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพ 
นํ้ําประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ี	จํานวน	20	แห่ง	ซ่ึงผลการตรวจ 
วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพนํ้ํา	 ด้านกายภาพ	พบว่า 
คุณภาพนํ้ําประปาหมู่บ้านท้ังหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพนํ้ําบริโภคของกรมอนามัย	จะต้องปรับปรุงให้ดีข้ึน 
โดยมีค่าความขุ่นของตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
นํ้ําประปาด่ืมได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.2553	ด้านเคมี	พบว่า 
ปริมาณฟูลออไรด์	 ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	 ปริมาณเหล็ก 
หลายแห่งไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	 และปริมาณแมงกานีส	 
พบว่าทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าเกินเกณฑ์คุณภาพนํ้ําประปา 
ดื่มได้ของกรมอนามัย	 พ.ศ.2553	 และการตรวจสอบ 
ด้านชีวภาพ	 ยังพบว่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียทุกจุดเก็บตัวอย่างเกินเกณฑ์ 
คุณภาพนํ้ําประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.2553(3)   
	 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญของ
การจัดหานํ้าสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	และ 
การผลิตนํ้ําประปาท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดสารปนเป้ือน 
หรือสิ่งที่เจือปนมากับนํ้ําดิบ	อันเป็นการลดผลกระทบต่อ 
สุขภาพของประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิด
จากอาหารและนํ้ําเป็นสื่อทั้งในระสั้นและในระยะยาว
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพนํ้ําประปาด้านกายภาพ	เคมี	และชีวภาพของ 
ระบบประปาหมู่บ้านเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ 

	 The	results	of	the	study	found	that	quality	of	water	supply	upstream	and	downstream,	
physical	aspect,	heavy	metal	aspect	and	bacteria	did	not	meet	the	standards	for	drinking	water	
quality	of	the	Department	of	Health	2010,	60,	90	and	100	percent,	 respectively.	100%	of	the	
village	water	supply	system	quality	assessment	results	were	in	the	fair	level	assessment	criteria.	
By	the	water	supply	system	production	control	and	maintenance	of	water	supply	systems	the	
amount	of	water	pressure	and	water	quality	and	the	management	of	water	supply	systems	in	
the	assessment	criteria	for	improvement.	While	the	overall	satisfaction	level	of	the	people	who	
use	water	supply	was	found	that	the	satisfaction	level	was	at	a	moderate	level.	With	an	average	
of	3.02	when	considering	the	results	of	the	water	quality	assessment	together	with	the	results	of	
the	analysis	water	quality.	It	was	found	that	water	supply	quality	should	be	improved	according	
to	the	rules	and	standards	of	the	village	water	supply	system.	Department	of	Water	Resources.

Key words : Water	Supply	Quality,	Water	Supply	Production	Process
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นํ้ําประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	 พ.ศ.2553	 เพื่อศึกษา
คุณภาพของระบบประปาหมู่บ้าน	และการใช้ประโยชน ์
นํ้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้นํ้ํา
จากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการ
ประตูระบายนํ้ํา	จังหวัดพิจิตร	ปี	2563	เพื่อนําผลที่ได้มา
วิเคราะห์และเสนอเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพนํ้ําประปา
หมู่บ้าน	ในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้ํา	
จังหวัดพิจิตร	ปี	2563	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.	 เพ่ือทราบถึงคุณภาพนํ้ําประปาด้านกายภาพเคมี
และชีวภาพ	 ของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบ 
จากโครงการประตูระบายนํ้ํา	จังหวัดพิจิตร	ปี	2563
	 2.	 เพื่ อ เปรียบเทียบคุณภาพนํ้ํ าประปาของ
หมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้ํา
จังหวัดพิจิตร	ปี	2563	กับเกณฑ์คุณภาพนํ้ําประปาดื่มได้
ของกรมอนามัย	พ.ศ.2553
	 3.	 เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบประปาหมู่บ้าน
และการใช้ประโยชน์นํ้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของประชาชนผู้ใช้นํ้ําจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่
ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้ําจังหวัดพิจิตร 
ปี	2563	
	 4.	 เพื่อนําเสนอแนวทางพัฒนาและการปรับปรุง
คุณภาพนํ้ําของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบ
จากโครงการประตูระบายนํ้ํา	จังหวัดพิจิตร	ปี	2563

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 พ้ืนท่ีการศึกษา	ประกอบด้วย	ระบบประปาหมู่บ้าน
ที่อยู่ภายในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้ํา	
จังหวัดพิจิตร	ปี	2563	จํานวน	10	หมู่บ้าน	คือ	หมู่ที่	5	 
หมู่ที่	6	หมู่ที่	7	หมู่ที่	8	และหมู่ที่	9	ของพื้นที่ตําบลวังจิก 
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง	และหมู่ที ่	7	หมู่ที ่	8	หมู่ที ่	10 
หมู่ที่	11	และหมู่ที่	12	ของพื้นที่ตําบลกําแพงดิน	อําเภอ 
สามง่าม
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	คือ
	 1)	 ระบบประปาหมู่ บ้ านที่ ดํ า เนิ นการ โดย 
คณะกรรมการหมู่บ้าน	หรือผู้นําชุมชนเป็นผู้ดูแล	บริหาร	 
และจัดการ	 ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีคุณภาพนํ้ํา 
ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนํ้ํ าประปาดื่มได้ของ 

กรมอนามัย	พ.ศ.	2553	ทั้งหมด	(100%)	จํานวน	10	แห่ง
	 2)	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	ผู้นําชุมชน	หรือผู้ดูแล 
บริหาร	และจัดการระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนท่ีผลกระทบ 
จากโครงการประตูระบายนํ้ ํา	 จังหวัดพิจิตร	ปี	 2563 
ทั้งหมด	(100%)	จํานวน	10	คน
	 3)	 ประชาชนผู้ใช้นํ้ําจากระบบประปาหมู่บ้านใน 
พ้ืนท่ีผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้ํา	 จังหวัดพิจิตร 
ปี	2563	ในพื้นที่ทั้ง	10	หมู่บ้าน	จํานวน	97	ครัวเรือน
	 การศึกษาวิจัยนี้ทําการแบ่งการศึกษาออกเป็น 
3	ส่วน	ได้แก่
	 1)	 รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
นํ้ําประปาทางห้องปฏิบัติการของตัวอย่างนํ้ําประปา 
หมู่บ้าน	 จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ	 และนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานนํ้ําประปาดื่มได้ของกรมอนามัย 
พ.ศ.2553		
	 2)	 สํารวจข้อมูลและประเมินคุณภาพระบบประปา 
หมู่บ้าน	ในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้ํา 
จังหวัดพิจิตร	ปี	2563	ทุกแห่งท่ีมีคุณภาพนํ้ําไม่เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานนํ้ําประปาด่ืมได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.	2553 
โดยใช้แบบประเมินหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ 
ระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรนํ้ําบาดาลเก็บ 
รวบรวมข้อมูล	ทั้งหมด	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ข้อมูล 
ทั่วไป	 ส่วนที่	 2	 ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพระบบประปา 
หมู่บ้าน	ประกอบด้วย	 ด้านแหล่งนํ้ําดิบ	 ด้านระบบประปา 
ด้านการควบคุมการผลิตและการบํารุงรักษาระบบประปา 
ข้อมูลด้านปริมาณ	ข้อมูลคุณภาพนํ้ําประปาและข้อมูลด้าน 
การบริหารกิจการประปา	 2	 และส่วนที่	 3	 ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะอื่นๆ	เพิ่มเติม
	 3)	 การสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์นํ้ําประปา
เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้นํ้ําจากระบบ 
ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตู 
ระบายนํ้าจังหวัดพิจิตร	 ปี	 2563	 โดยใช้แบบสอบถาม	
ทั้งหมด	4	ตอน	 ได้แก่	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้นํ้ํา 
ตอนที่	2	ข้อมูลการใช้นํ้ําอุปโภคบริโภค	ตอนที่	3	ความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีใช้นํ้ําประปา	 และตอนท่ี	 4	 การมี 
ส่วนร่วมของประชาชนผู้ใช้นํ้ําในการจัดการนํ้ําประปา
	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ	 (Validity) 
ของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมทั้ง
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คําจํากัดความหรือนิยามปฏิบัติการของตัวแปรเสนอต่อ 

ผู้เช่ียวชาญ	3	ท่าน	ซ่ึงจากการให้คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

ได้ค่า	 IOC	 อยู่ที่	 0.89	 ซึ่งถือว่า	 แบบสอบถามมีความ

สมบูรณ์

	 ตรวจสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของเครื่อง

มือในภาคสนามกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ประชากรครั้งนี้	 จํานวน	30	คน	แล้วนํามาคํานวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค	 (Cronbauh’s	 Alpha	

Coefficient)	ได้ค่า	Alpha	เท่ากับ	.787

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
 1)	 ผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพนํ้าประปา

ทางห้องปฏิบัติการ	วิเคราะห์และสรุปผลตามอ้างอิงตาม

ประกาศของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง 

เกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาดื่มได้	 พ.ศ.2553(4)	 และตาม

มาตรฐาน	Standard	Methods	for	the	Examination	

of	Water	and	Wastewater	Edition	23rd	ed.,	2017	

APHA	AWWA	WEF(5)	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าต่างๆ

	 2)	 ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

วิเคราะห์โดยการกําหนดน้ําหนักคะแนน	จากแบบประเมิน 

คุณภาพในแต่ละข้อ	 เพ่ือหาค่าถ่วงน้ําหนักหรือความสําคัญ 

ของแต่ละหลักเกณฑ์	 แต่ละด้านโดยใช้วิธีกระบวนการ 

วิเคราะห์เชิงลําดับชั้น	 Analytic	 hierarchy	 process 

(AHP	method)	 และการคํานวณระดับคุณภาพระบบ 

ประปาหมู่บ้านโดยรวม	 โดยใช้วิธีสมการถ่วงนํ้าหนัก 

(Weighting	 score	 method)	 โดยนําหลักเกณฑ์และ 

มาตรฐานคุณภาพระบบประปาที่กําหนดไว้	 มาจัดทําเป็น 

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือให้คะแนน 

ระบบประปา	แล้ววิเคราะห์ผลของคะแนน	นํามาจัดค่า 

ระดับจากผลการประเมิน	 เพื่อทราบระดับคุณภาพระบบ 

ประปาจากเกณฑ์ในแต่ละด้าน	ซ่ึงแบ่งระดับได้เป็น	5	ระดับ 

ดังนี้

	 ระดับ	A	 =	ดีมาก	 ช่วงคะแนน	 91-100	คะแนน

	 ระดับ	B	 =	ดี	 ช่วงคะแนน	 81-90	 คะแนน

	 ระดับ	C	=	พอใช้	 ช่วงคะแนน	 51-80		 คะแนน

	 ระดับ	D	=	ปรับปรุง	 ช่วงคะแนน	 31-50	 คะแนน

	 ระดับ	F	 =	ปรับปรุงเร่งด่วน	

	 	 	 	 	 ช่วงคะแนน	 0-31	 คะแนน

	 3)	 ผลการใช้ประโยชน์น้ําประปาเพ่ือการอุปโภค

บริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ําวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean:	X) 

และร้อยละ	(Percentile)	สําหรับการกําหนดเกณฑ์ในการ 

วัดระดับความพึงพอใจนั้น	 ใช้วิธีการนําคะแนนสูงสุด 

ลบคะแนนต่ําสุดและหารด้วยจํานวนช้ันตามหลักสถิติการ 

วัดการกระจายข้อมูลเพ่ือให้ได้ความกว้างของอันตรภาคช้ัน 

ซ่ึงแบ่งได้เป็น	4	ระดับ	ดังน้ี

	 เกณฑ์การแปลผล	 ระดับความพึงพอใจ

	 คะแนน		3.26-4.00	 ระดับความพึงพอใจ	มาก

	 คะแนน	 2.51-3.25	 ระดับความพึงพอใจ	ปานกลาง

	 คะแนน	 1.76-2.50	 ระดับความพึงพอใจ	น้อย

	 คะแนน	 1.00-1.75	 ระดับความพึงพอใจ	ไม่พอใจ

ผลการศึกษา

 1.	 คุณภาพน้ําประปาด้านกายภาพ	เคมี	และชีวภาพ 

	 	 1.1	 คุณภาพน้ําประปาต้นท่อ

	 	 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาต้น

ท่อทางห้องปฏิบัติการ	ด้านกายภาพ	พบว่า	ค่าความเป็น 

กรด-ดา่ง	ผา่นเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ	100	คา่ความขุน่	ผา่น

เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	60	และค่าสี	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ	80	ด้านเคมีทั่วไป	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100	

ด้านโลหะหนักท่ัวไป	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	จํานวน	2	 ดัชนี 

คุณภาพน้ําร้อยละ	100	ได้แก่	ค่าทองแดง	และสังกะสี	โดย

มีค่าเหล็ก	และค่าแมงกานีส	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 ร้อยละ 

90	 ด้านโลหะหนักสารพิษ	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	

100	ด้านแบคทีเรีย	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100

	 	 1.2	 คุณภาพน้ําประปาปลายท่อ

	 	 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาปลาย

ท่อทางห้องปฏิบัติการด้านกายภาพ	 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	 100	 ค่าความขุ่นผ่านเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ	60	และค่าสี	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อย

ละ	90	ด้านเคมีทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	

ด้านโลหะหนักทั่วไป	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	

ได้แก่	 ค่าแมงกานีส	ทองแดง	และสังกะสี	 โดยมีค่าเหล็ก	

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	 90	 ด้านโลหะหนักสารพิษ	

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	ด้านแบคทีเรียไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100



วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร                                       ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

24

	 2.	 คุณภาพน้ําประปาของหมู่บ้านเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์คุณภาพน้ําประปาด่ืมได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.2553

	 	 2.1	 คุณภาพนํ้าประปาต้นท่อ

	 	 คุณภาพนํ้าประปาต้นท่อโดยรวมร้อยละ	100	 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ของ 

กรมอนามัย	พ.ศ.2553	จํานวน	20	ดัชนีคุณภาพนํ้า	โดย

มีดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ได้แก ่

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 (Coliform	 bacteria)	 และฟิคัลโค

ลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Faecal	coliform	bacteria)	ร้อยละ 

100	ความขุ่นร้อยละ	40	สีร้อยละ	20	เหล็กและแมงกานีส 

ร้อยละ	10

	 	 2.2	 คุณภาพนํ้าประปาปลายท่อ

	 	 คุณภาพนํ้าประปาปลายท่อโดยรวมร้อยละ	

100	 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ของ 

กรมอนามัย	 พ.ศ.2553	 จํานวน	 20	 ดัชนีคุณภาพนํ้า 

โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ได้แก ่

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 (Coliform	 bacteria)	 และฟิคัลโค

ลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Faecal	coliform	bacteria)	ร้อยละ	

100	ความขุ่นร้อยละ	40	สีและเหล็กร้อยละ	10

	 3.	 คุณภาพของระบบประปาหมู่บ้าน	 และการใช้

ประโยชน์นํ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

ผู้ใช้นํ้า

	 	 3.1	คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

	 	 ระบบประปาหมู่บ้าน	 ส่วนใหญ่เป็นระบบประปา 

บาดาลแบบกรองนํ้าบาดาล	ร้อยละ	80	และเป็นประปา

บาดาลแบบสูบจ่ายตรงมีถังน้ําใส	 ร้อยละ	20	 ซ่ึงเป็นบ่อน้ํา

บาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล	 ร้อยละ	 100	 และ 

ส่วนใหญ่มีจํานวนหมู่บ้านท่ีให้บริการน้ํา	1	หมู่บ้าน	ร้อยละ 

90	ให้บริการนํ้า	3	หมู่บ้านร้อยละ	10	ซึ่งผลการประเมิน

คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	พบว่าร้อยละ	100	อยู่ใน

เกณฑ์การประเมินระดับพอใช้	 โดยมีคะแนนการประเมิน

รวมทั้ง	5	ด้าน	อยู่ระหว่าง	2.68	–	3.91	คะแนน	ผลการ

ประเมินในภาพรวม	 คือ	 มีแหล่งนํ้าดิบที่เพียงพอในการ

ผลิตนํ้าประปาได้ตลอดทั้งปี	 มีคุณภาพนํ้าดิบที่สามารถ

ปรับปรุงคุณภาพได้	 มีระบบผลิตน้ําท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน 

สมบูรณ์แต่อาจมีสภาพที่ชํารุดรั่วซึมบ้างเล็กน้อย	 แต่ไม่มี

ปัญหาในการใช้งาน	มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่ม ี

ความรู้ความสามารถ	แต่อาจจะยัง	ไม่ได้รับการอบรมฯ 

มีการควบคุมการผลิตน้ําประปาและการดูแลและบํารุงรักษา 

ระบบประปาตามสภาพการใช้งาน	 แต่ยังไม่สมํ่าเสมอ 

ปริมาณน้ําท่ีผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ	 และคุณภาพน้ํา 

พอใช้เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ 

พ.ศ.2553	ของกรมอนามัย	หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพนํ้าในห้องปฏิบัติการ	 โดยมีผลการประเมินแยก

รายด้าน	ดังนี้

	 	 	 1)	 ด้านแหล่งนํ้าดิบ	พบว่า	ระบบประปา

หมู่บ้านร้อยละ	100	อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก	

โดยมีคะแนน	อยู่ระหว่าง	90	–	100	คะแนน	โดยประเด็น

ปัญหาที่พบคือ	 คุณภาพนํ้าดิบ	 มีความขุ่น	 มีกลิ่น	 และ 

มีรสเค็มร้อยละ	50	และคุณภาพนํ้าดิบมีรสเค็ม	ร้อยละ	50

	 	 	 2)	 ด้านระบบประปา	พบว่า	ระบบประปา 

หมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุงร้อยละ	

10	ระดับพอใช้	 ร้อยละ	80	และระดับดีร้อยละ	10	 โดย 

มีประเด็นปัญหา	3	ประเด็นหลัก	คือ	ปัญหาระบบนํ้าดิบ 

ร้อยละ	80	ปัญหาระบบผลิตนํ้าร้อยละ	100	และมีปัญหา

ระบบจ่ายนํ้าร้อยละ	80	

	 	 	 3)	 ด้านการควบคุมการผลิตและบํารุง

รักษาระบบประปา	พบว่า	ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ 

การประเมินระดับปรับปรุงร้อยละ	10	และระดับพอใช ้

ร้อยละ	90	 โดยมีประเด็นปัญหา	3	ประเด็นหลัก	คือ	 

ปัญหาด้านคุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตและบํารุงรักษา 

ระบบประปาร้อยละ	 70	 และปัญหาการควบคุมการผลิต

และบํารุงรักษาระบบประปาและปัญหาการซ่อมแซม

หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบควบคุมร้อยละ	100	

	 	 	 4)	 ด้านปริมาณน้ํา	แรงดันน้ํา	และคุณภาพ 

นํ้าประปา	พบว่า	มีระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์การ

ประเมินระดับปรับปรุงร้อยละ	20	และอยู่ในเกณฑ์การ 

ประเมินระดับพอใช้ร้อยละ	80	ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นปัญหา 

นํ้าไหลแรงเป็นบางเวลาและบางพื้นที่	ปัญหาเคยส่งตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพนํ้า	 ทางห้องปฏิบัติการแต่คุณภาพนํ้า 

ไม่ผ่านเกณฑ์ประปาดื่มได้	 พ.ศ.2553	 กรมอนามัย	 และ

ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	เป็นต้น

	 	 	 5)	 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา	

พบว่า	 ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ 

ปรับปรุง	ร้อยละ	20	ระดับพอใช้ร้อยละ	60	และระดับดี 

ร้อยละ	20	โดยมีประเด็นปัญหา	4	ประเด็นหลัก	คือ	ปัญหา 
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ด้านการเงินและบัญชีร้อยละ	70	ปัญหาด้านสมาชิกผู้ใช้นํ้า 
ร้อยละ	80	และปัญหาด้านแบบแปลนหรือคู่มือร้อยละ	100	
	 	 3.2	 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์นํ้าประปา
เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้นํ้า
	 	 ประชาชนผู้ใช้นํ้าจากระบบประปาหมู่บ้าน 
ในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้า	จังหวัด 
พิจิตร	ปี	2563	จํานวน	97	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ	68.04	มีอายุ	61	ปีข้ึนไปร้อยละ	43.30	มีการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษาร้อยละ	59.79	ส่วนใหญ่มีอาชีพ 
เกษตรกรร้อยละ	45.36	มีรายได้ต่อเดือน	ต่ํากว่า	5,000	บาท 
ร้อยละ	48.45	โดยการใช้นํ้าอุปโภคบริโภคของประชาชน 
พบว่า	 แหล่งนํ้าบริโภคที่ประชาชนใช้มากที่สุดคือนํ้าถัง	
20	ลิตรร้อยละ	51.55	รองลงมาคือน้ําด่ืมบรรจุขวดร้อยละ 
28.87	แหล่งนํ ้าอุปโภคที่ประชาชนใช้มากที่สุดคือนํ้า 
ประปาร้อยละ	98.97	โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
ก่อนอุปโภคบริโภคร้อยละ	71.13	ในขณะที่ความเพียงพอ 
ของน้ําท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค	ประชาชนมีความเพียงพอ 
ด้านนํ้าดื่มร้อยละ	97.94	ความเพียงพอด้านนํ้าใช้ร้อยละ	
100	ประชาชนใช้น้ําประปาในการซักล้าง	และอาบร้อยละ 
98.97	ใช้รดนํ้าต้นไม้ร้อยละ	94.85	ใช้ทําอาหารร้อยละ	
31.96	และใช้ดื่มร้อยละ	20.62
	 	 ในขณะที่ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้ใช้นํ้าในภาพรวมพบว่า	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

 ต�ร�งที่ 3.2		ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์นํ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้นํ้า	(n=97)

รอยละ 69.07 เคยมีสวนรวม โดยประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารน้ําประปาจากเสียงตามสาย รอยละ 
57.73 และไดรับขอมูลขาวสารผานการประชุมของชุมชน รอยละ 49.48 สําหรับปญหาคุณภาพน้ําประปา 
ในปจจุบันท่ีประชาชนผูใชน้ําประสบปญหา 3 อันดับแรก คือ ปญหาดานความขุนและตะกอนรอยละ 71.13 
ปญหาดานกลิ่นและสีรอยละ 43.30 และปญหาดานขาดแคลนน้ํารอยละ 18.56 โดยประชาชนผูใชน้ํารอยละ 
53.61 มีความพอใจในการจัดการและแกไขปญหาน้ําประปา ในขณะท่ีปญหาคุณภาพน้ําประปาในอนาคตท่ี
ประชาชนผูใชน้ําคิดวาจะประสบปญหา 3 อันดับแรก คือ ปญหาดานความขาดแคลนน้ําไมพอใชรอยละ 56.70 
ปญหาดานความขุนและตะกอนรอยละ 54.64 และปญหาดานกลิ่นและสีรอยละ 44.33 
ตารางท่ี 3.2 ผลการศึกษาการใชประโยชนน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนผูใชน้ํา (n=97) 

การใชน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน รอยละ 
แหลงน้ําบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

- น้ําฝน 2 2.06 
- น้ําประปา 21 21.65 
- น้ํากรอง 2 2.06 
- น้ําถัง 20 ลิตร 50 51.55 
- น้ําดื่มบรรจุขวด 28 28.87 

แหลงน้ําอุปโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
- น้ําฝน 1 1.03 
- น้ําประปา 96 98.97 
- น้ํากรอง 1 1.03 
- น้ําถัง 20 ลิตร 2 2.06 

การปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนใช   
- ไมไดปรับปรุง 69 71.13 
- ปรับปรุง 28 28.87 

ความเพียงพอของน้ําท่ีใช   
น้ําดื่ม   

เพียงพอ 95 97.94 
ไมเพียงพอ 2 2.06 

น้ําใช   
เพียงพอ 97 100 

กิจกรรมท่ีใชน้ําประปามากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
- ดื่ม 20 20.62 
- ทําอาหาร 31 31.96 
- ชักลาง 96 98.97 
- รดน้ําตนไม 92 94.85 
- เลี้ยงสัตว 7 7.22 
- อาบ 96 98.97 

 

กลาง	 ด้วยค่าเฉลี่ย	 3.02	 โดยเมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า	 ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของน้ําประปาระดับ 
ปานกลาง		(X		=	3.16)		ความพึงพอใจต่อการแก้ไขคุณภาพ 
นํ้าประปา	ระดับปานกลาง	 (X	=	3.14)	ความพึงพอใจ 
ต่อความสมํ่าเสมอและแรงดันนํ้าประปา	 ระดับปานกลาง	
(X	=	3.13)	ความพึงพอใจต่อคุณภาพนํ้าประปา	ระดับ
ปานกลาง	 (X	=	 3.08)	 และความพึงพอใจต่อความเช่ือม่ัน 
ต่อคุณภาพน้ําประปา	ระดับปานกลาง	(X	=	2.58)	ตามลําดับ 
สําหรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ําในการจัดการน้ําประปา	
พบว่า	ประชาชนร้อยละ	69.07	เคยมีส่วนร่วม	โดยประชาชน 
ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารนํ้าประปาจากเสียงตามสาย 
รอ้ยละ	57.73	และได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมของ 
ชุมชน	ร้อยละ	49.48	สําหรับปัญหาคุณภาพนํ้าประปา	ใน
ปัจจุบันท่ีประชาชนผู้ใช้น้ําประสบปัญหา	3	อันดับแรก	คือ	
ปัญหาด้านความขุ่นและตะกอนร้อยละ	71.13	ปัญหาด้าน
กลิ่นและสีร้อยละ	43.30	และปัญหาด้านขาดแคลนนํ้า
ร้อยละ	18.56	โดยประชาชนผู้ใช้นํ้าร้อยละ	53.6	มีความ
พอใจในการจัดการและแก้ไขปัญหานํ้าประปา	 ในขณะ 
ที่ปัญหาคุณภาพนํ้าประปาในอนาคตที่ประชาชนผู้ใช้นํ้า 
คิดว่าจะประสบปัญหา	3	อันดับแรก	คือ	ปัญหาด้าน 
ความขาดแคลนนํ้าไม่พอใช้ร้อละ	56.70	ปัญหาด้าน 
ความขุ่นและตะกอนร้อยละ	 54.64	 และปัญหาด้านกลิ่น
และสีร้อยละ	44.33
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	 	 4.1	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา

ด้านคุณภาพนํ้า

	 	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพนํ้ าประปา 

ด้านคุณภาพนํ้า	พิจารณากําหนดแนวทางจากดัชนีชี้วัด 

คุณภาพนํ้า	ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ้าประปาดื่มได้ของ 

กรมอนามัย	 พ.ศ.2553	 โดยพิจารณาสาเหตุปัญหาจาก

ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาเป็นองค์ประกอบ

หลัก(6)	รายละเอียดดังตารางที่	4.1

 ต�ร�งที่ 4.1		แนวทางการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาด้านคุณภาพนํ้า

รอยละ 69.07 เคยมีสวนรวม โดยประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารน้ําประปาจากเสียงตามสาย รอยละ 
57.73 และไดรับขอมูลขาวสารผานการประชุมของชุมชน รอยละ 49.48 สําหรับปญหาคุณภาพน้ําประปา 
ในปจจุบันท่ีประชาชนผูใชน้ําประสบปญหา 3 อันดับแรก คือ ปญหาดานความขุนและตะกอนรอยละ 71.13 
ปญหาดานกลิ่นและสีรอยละ 43.30 และปญหาดานขาดแคลนน้ํารอยละ 18.56 โดยประชาชนผูใชน้ํารอยละ 
53.61 มีความพอใจในการจัดการและแกไขปญหาน้ําประปา ในขณะท่ีปญหาคุณภาพน้ําประปาในอนาคตท่ี
ประชาชนผูใชน้ําคิดวาจะประสบปญหา 3 อันดับแรก คือ ปญหาดานความขาดแคลนน้ําไมพอใชรอยละ 56.70 
ปญหาดานความขุนและตะกอนรอยละ 54.64 และปญหาดานกลิ่นและสีรอยละ 44.33 
ตารางท่ี 3.2 ผลการศึกษาการใชประโยชนน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนผูใชน้ํา (n=97) 

การใชน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน รอยละ 
แหลงน้ําบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

- น้ําฝน 2 2.06 
- น้ําประปา 21 21.65 
- น้ํากรอง 2 2.06 
- น้ําถัง 20 ลิตร 50 51.55 
- น้ําดื่มบรรจุขวด 28 28.87 

แหลงน้ําอุปโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
- น้ําฝน 1 1.03 
- น้ําประปา 96 98.97 
- น้ํากรอง 1 1.03 
- น้ําถัง 20 ลิตร 2 2.06 

การปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนใช   
- ไมไดปรับปรุง 69 71.13 
- ปรับปรุง 28 28.87 

ความเพียงพอของน้ําท่ีใช   
น้ําดื่ม   

เพียงพอ 95 97.94 
ไมเพียงพอ 2 2.06 

น้ําใช   
เพียงพอ 97 100 

กิจกรรมท่ีใชน้ําประปามากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
- ดื่ม 20 20.62 
- ทําอาหาร 31 31.96 
- ชักลาง 96 98.97 
- รดน้ําตนไม 92 94.85 
- เลี้ยงสัตว 7 7.22 
- อาบ 96 98.97 

 

รอยละ 69.07 เคยมีสวนรวม โดยประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารน้ําประปาจากเสียงตามสาย รอยละ 
57.73 และไดรับขอมูลขาวสารผานการประชุมของชุมชน รอยละ 49.48 สําหรับปญหาคุณภาพน้ําประปา 
ในปจจุบันท่ีประชาชนผูใชน้ําประสบปญหา 3 อันดับแรก คือ ปญหาดานความขุนและตะกอนรอยละ 71.13 
ปญหาดานกลิ่นและสีรอยละ 43.30 และปญหาดานขาดแคลนน้ํารอยละ 18.56 โดยประชาชนผูใชน้ํารอยละ 
53.61 มีความพอใจในการจัดการและแกไขปญหาน้ําประปา ในขณะท่ีปญหาคุณภาพน้ําประปาในอนาคตท่ี
ประชาชนผูใชน้ําคิดวาจะประสบปญหา 3 อันดับแรก คือ ปญหาดานความขาดแคลนน้ําไมพอใชรอยละ 56.70 
ปญหาดานความขุนและตะกอนรอยละ 54.64 และปญหาดานกลิ่นและสีรอยละ 44.33 
ตารางท่ี 3.2 ผลการศึกษาการใชประโยชนน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนผูใชน้ํา (n=97) 

การใชน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน รอยละ 
แหลงน้ําบริโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

- น้ําฝน 2 2.06 
- น้ําประปา 21 21.65 
- น้ํากรอง 2 2.06 
- น้ําถัง 20 ลิตร 50 51.55 
- น้ําดื่มบรรจุขวด 28 28.87 

แหลงน้ําอุปโภค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
- น้ําฝน 1 1.03 
- น้ําประปา 96 98.97 
- น้ํากรอง 1 1.03 
- น้ําถัง 20 ลิตร 2 2.06 

การปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนใช   
- ไมไดปรับปรุง 69 71.13 
- ปรับปรุง 28 28.87 

ความเพียงพอของน้ําท่ีใช   
น้ําดื่ม   

เพียงพอ 95 97.94 
ไมเพียงพอ 2 2.06 

น้ําใช   
เพียงพอ 97 100 

กิจกรรมท่ีใชน้ําประปามากท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
- ดื่ม 20 20.62 
- ทําอาหาร 31 31.96 
- ชักลาง 96 98.97 
- รดน้ําตนไม 92 94.85 
- เลี้ยงสัตว 7 7.22 
- อาบ 96 98.97 

 4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา พิจารณากําหนดแนวทางจากดัชนีชี้วัด

คุณภาพน้ํา ท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาสาเหตุปญหา
จากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาเปนองคประกอบหลัก[6] รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1  
ตารางท่ี 4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา 

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ํา แนวทางการพัฒนาและแกไขคุณภาพน้ํา 
ดานกายภาพ 

- ความขุน (Turbidity)  
- สี (Colors) 

1) การสรางแกนตะกอน + การกรอง และถานกัมมันต 
2) เติมคลอรีน รวมกับสรางแกนตะกอน + การกรอง 

ดานโลหะหนักท่ัวไป 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) 

1) กําจัดเหล็กและแมงกานีสโดยการเติมอากาศ  
ทําใหออกซิเจนในอากาศทําปฏิ กิริยา(Oxidation 
Reaction) กับเหล็กและแมงกานีสท่ีละลายอยูในน้ํา
เปลี่ยนรูปเปนผลึกท่ีไมละลายน้ํา และเขาสูถังกรอง 
เพ่ือแยกผลึกตะกอนของสนิมเหล็กออกจากน้ํา 
2) การกําจัดเหล็กและแมงกานีสโดยใชออกซิเจน และ
ปรับคา pH ใหเปนดาง จะทําใหประสิทธิภาพการ
กําจัดดีข้ึน 

ดานแบคทีเรีย 
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) 
- ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Faecal coliform 

bacteria) 

1) ใชคลอรีนในการฆาเชื้อโรคในน้ําประปาโดยการ
เพ่ิมความเขมขนในการเติมคลอรีนใหมีคาคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ําประปา 0.2 – 0.5 ppm. 
2) ตรวจสอบอุปกรณการจายคลอรีนใหอยูในสภาพ
ท่ีใชงานได 

4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ดานคุณภาพระบบประปา 
เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระบบประปารวมกับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา 

พบวาควรพัฒนาคุณภาพน้ําประปาตามหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน กรมทรัพยากร
น้ํา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ดานคุณภาพระบบประปา 
 

ระบบประปา แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา 
ดานระบบประปา 
1) ระบบน้ําดิบ  - เครื่องสูบน้ําดิบและอุปกรณท้ังหมด จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง 

พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
- จะตองมีขนาดการผลิตเพียงพอกับความตองการใชน้ําของชุมชนและ
รองรับปริมาณการใชน้ําสูงสุดตอวันได ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถังน้ํา

 
2) ระบบผลิตน้ําประปา 
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	 	 4.2	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา	

ด้านคุณภาพระบบประปา

	 	 เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระบบ

ประปาร่วมกับผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปา	 พบ

ว่าควรพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	 กรมทรัพยากรนํ้ํา 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี	4.2

 ต�ร�งที่ 4.2		แนวทางการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปา	ด้านคุณภาพระบบประปา

4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา พิจารณากําหนดแนวทางจากดัชนีชี้วัด

คุณภาพน้ํา ท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาสาเหตุปญหา
จากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาเปนองคประกอบหลัก[6] รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1  
ตารางท่ี 4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา 

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ํา แนวทางการพัฒนาและแกไขคุณภาพน้ํา 
ดานกายภาพ 

- ความขุน (Turbidity)  
- สี (Colors) 

1) การสรางแกนตะกอน + การกรอง และถานกัมมันต 
2) เติมคลอรีน รวมกับสรางแกนตะกอน + การกรอง 

ดานโลหะหนักท่ัวไป 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) 

1) กําจัดเหล็กและแมงกานีสโดยการเติมอากาศ  
ทําใหออกซิเจนในอากาศทําปฏิ กิริยา(Oxidation 
Reaction) กับเหล็กและแมงกานีสท่ีละลายอยูในน้ํา
เปลี่ยนรูปเปนผลึกท่ีไมละลายน้ํา และเขาสูถังกรอง 
เพ่ือแยกผลึกตะกอนของสนิมเหล็กออกจากน้ํา 
2) การกําจัดเหล็กและแมงกานีสโดยใชออกซิเจน และ
ปรับคา pH ใหเปนดาง จะทําใหประสิทธิภาพการ
กําจัดดีข้ึน 

ดานแบคทีเรีย 
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) 
- ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Faecal coliform 

bacteria) 

1) ใชคลอรีนในการฆาเชื้อโรคในน้ําประปาโดยการ
เพ่ิมความเขมขนในการเติมคลอรีนใหมีคาคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ําประปา 0.2 – 0.5 ppm. 
2) ตรวจสอบอุปกรณการจายคลอรีนใหอยูในสภาพ
ท่ีใชงานได 

4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ดานคุณภาพระบบประปา 
เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระบบประปารวมกับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา 

พบวาควรพัฒนาคุณภาพน้ําประปาตามหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน กรมทรัพยากร
น้ํา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ดานคุณภาพระบบประปา 
 

ระบบประปา แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา 
ดานระบบประปา 
1) ระบบน้ําดิบ  - เครื่องสูบน้ําดิบและอุปกรณท้ังหมด จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง 

พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
- จะตองมีขนาดการผลิตเพียงพอกับความตองการใชน้ําของชุมชนและ
รองรับปริมาณการใชน้ําสูงสุดตอวันได ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถังน้ํา

 
2) ระบบผลิตน้ําประปา 

 
  

 
3) ระบบจายน้ําประปา 

ใส ระบบจายสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํา และเพ่ือฆาเชื้อโรค จะตอง
มีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
- เครื่องสูบน้ําดีและอุปกรณหอถังสูง และอุปกรณประกอบ มาตรวัดน้ํา 
ทอเมนจายน้ํา และอุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง 
พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 

ดานการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา 
1) ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา - จะตองมีความรูความสามารถในการผลิตน้ําประปา ตั้งแตการพิจารณา

การเตรียมน้ําดิบ ระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ํา และดูแลเอาใจใส
ทุกข้ันตอนของการผลิตน้ําประปาใหไดตามมาตรฐาน 
-  จะตองมีความสนใจเอาใจใส ในการบํารุ งรักษาระบบประปาทุก
องคประกอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด และวิธีการท่ีถูกตอง อยางตอเนื่อง 
- จะตองสามารถดําเนินการอยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนผูใชน้ําใหนอยท่ีสุด 
- จะตองมีการสอดสองดูแลการรั่วไหลของน้ําท่ีระบบผลิตน้ํา และตาม
ตลอดแนวเสนทอท่ีจายน้ํา ตลอดจนไมใหมีการใชน้ําฟรี  

 
 
2) การดูแลและบํารุ งรักษา
ระบบประปาตามหลักวิชาการ 
3) การซอมแซม/เปลี่ยน ทอ 
อุปกรณ และระบบควบคุม 
4) การควบคุมปริมาณน้ํา
สูญเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
ดานปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา และคุณภาพน้ําประปา 
1) ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิต - จะตองเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา แรงดันของน้ํา จะตองจะตอง

ไหลแรงครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการจายน้ําตลอดเวลา 
- จะตองไดตามเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ.2553 ของกรมอนามัย ตอง
มีกระบวนการฆาเชื้อโรค และตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือท่ีปลายทอใหอยู
ระหวาง 0.2-0.5 มก./ล. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ และสง
ตัวอยางน้ําประปาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ  

 
2) คุณภาพน้ําประปาท่ีผลิต 

ดานการบริหารกิจการระบบประปา 
1) การจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจาย 
2) ผูบริหารกิจการระบบประปา 
 
 
 
 
 
3) มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
 
 
4) การประชาสัมพันธ 

- ท่ีเปดเผยและตรวจสอบได และมีการจัดการรายไดในการบริหารกิจการ
ระบบประปาอยางยั่งยืน และโปรงใส 
- จะตองมีความรูความสามารถในการบริหารกิจการประปา ตั้งแตการพิจารณา
แนวทางการจัดการเรื่องการบํารุงรักษาระบบผลิตประปาใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง การเตรียมคาใชจายสําหรับการซอมบํารุงรักษาระบบผลิต
ประปา การจัดการเรื่องรายรับ-รายจายตางๆ ใหมีความสมดุล รวมท้ังการ
จัดการในเรื่องของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานตางๆ ของระบบประปา 
- กําหนดไวอยางชัดเจน โดยจะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ
ประปาของผูบริหารกิจการและประชาชนผูใชน้ํา เพ่ือลดปญหาความ
ขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
- ผลการดําเนินการและขาวสารตางๆใหสมาชิกผูใชน้ําทราบความกาวหนา 
และทราบขอมูลตางๆ ของกิจการระบบประปาอยางตอเนื่อง  

วิจารณ 
1) คุณภาพน้ําประปาดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ  
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วิจารณ์

 1)	 คุณภาพน้ําประปาด้านกายภาพ	เคมี	และชีวภาพ	
	 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาต้นท่อ
ทางห้องปฏิบัติการ	ด้านกายภาพ	พบว่าค่าความเป็นกรด-
ด่าง	ค่าความขุ่น	และค่าสีผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	
60	และ	80	ตามลําดับ	ด้านเคมีทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ	100	ด้านโลหะหนักทั่วไป	ค่าทองแดง	และสังกะสี	
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	ได้แก่	ค่าเหล็ก	และค่า 
แมงกานีสผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	90	ด้านโลหะหนัก 
สารพิษ	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	ด้านแบคทีเรีย
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาไว้ในการประเมินคุณภาพนํ้าในระบบประปาใน 
เขตเมือง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1)	ซ่ึงพบว่าคุณภาพน้ํา
ส่วนใหญ่มีปัญหาการปนเปื้อนนํ้าทางแบคทีเรียในขณะที่ 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาปลายท่อทาง 
ห้องปฏิบัติการด้านกายภาพ	พบค่าความเป็นกรด-ด่าง	
ค่าความขุ่น	และค่าสีผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	60 
และ	90	ตามลําดับ	ด้านเคมีทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ	100	ด้านโลหะหนักทั่วไป	ค่าแมงกานีส	ทองแดง	
และสังกะสี	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	 100	 ค่าเหล็ก	
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	 90	 ด้านโลหะหนักสารพิษ	 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	ด้านแบคทีเรียไม่ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	100	ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา(1)

การประเมินคุณภาพนํ้าในระบบประปาในเขตเมือง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พบว่า	นํ้าประปาที่ผลิตได้ผ่าน
มาตรฐาน	ความขุ่น	ของแข็งแขวนลอย	ของแข็งละลาย
นํ้าไนเตรท	และ	ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด	ยกเว้น	ค่าสี	 และ	
เหล็ก	เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีอยู่ในถังตกตะกอนไม่เพียงพอ 
และพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณคลอรีนตกค้างมีค่าตํ่า
กว่ามาตรฐานทั้งในจุดสถานีสูบจ่ายก่อนออกจากระบบ
ผลิตนํ้าประปา	และที่จุดใช้งานในครัวเรือน	
 2)	 คุณภาพน้ําประปาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
นํ้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	พ.ศ.2553

	 คุณภาพนํ้าประปาต้นท่อโดยรวมร้อยละ	 100 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาดื่มได้ของ 
กรมอนามัย	 พ.ศ.2553	 จํานวน	 20	 ดัชนีคุณภาพนํ้า 
โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ได้แก่	
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Coliform	bacteria)	และฟิคัลโคล ิ
ฟอร์มแบคทีเรีย	 (Faecal	 coliform	 bacteria)	 ร้อยละ 
100	 ความขุ่น	 สี	 เหล็กและแมงกานีส	 ร้อยละ	 40	 20	
และ	10	ตามลําดับ	สําหรับคุณภาพนํ้าประปาปลายท่อ 
โดยรวมร้อยละ	100	 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัย	 พ.ศ.2553	 จํานวน	 20	
ดัชนีคุณภาพน้ํา	 โดยมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ําท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐาน	ได้แก่	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Coliform	bacteria)	
และฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	(Faecal	coliform	bacteria)
ร้อยละ	 100	 ความขุ่น	 สีและเหล็กร้อยละ	 20	 และ	 10	
ตามลําดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา(7)	 การประเมิน
ประสิทธิภาพและคุณภาพนํ้าของระบบผลิตนํ้าประปา 
หมู่บ้าน	:	กรณีศึกษา	บ้านถํ้าลา	ตําบลลานข่อย	อําเภอ
ป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	พบว่า	ด้านคุณภาพนํ้าประปา 
ปลายท่อ	ส่วนใหญ่มีปัญหาค่าความขุ่น	คลอรีนตกค้าง	เหล็ก 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด	และฟีคอลโคลิฟอร์ม	แบคทีเรีย 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของกรมอนามัย
	 3)	 คุณภาพของระบบประปาหมู่บ้านและการใช้
ประโยชน์นํ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
ผู้ใช้น้ํา
	 ระบบประปาหมู่บ้าน	 ส่วนใหญ่เป็นระบบประปา
บาดาลแบบกรองนํ้าบาดาล	 ร้อยละ	 80	และเป็นประปา
บาดาลแบบสูบจ่ายตรงมีถังน้ําใส	 ร้อยละ	20	 ซ่ึงเป็นบ่อน้ํา
บาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล	ร้อยละ	โดยผลการ
ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	พบว่าร้อยละ	100	
อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับพอใช้	 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษา(8)	กระบวนการผลิตและคุณภาพนํ้าประปาในพื้นที่

ตําบลธารปราสาท	 อําเภอโนนสูง	 จังหวัดนครราชสีมา 

4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา พิจารณากําหนดแนวทางจากดัชนีชี้วัด

คุณภาพน้ํา ท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําประปาดื่มไดของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาสาเหตุปญหา
จากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาเปนองคประกอบหลัก[6] รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1  
ตารางท่ี 4.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาดานคุณภาพน้ํา 

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ํา แนวทางการพัฒนาและแกไขคุณภาพน้ํา 
ดานกายภาพ 

- ความขุน (Turbidity)  
- สี (Colors) 

1) การสรางแกนตะกอน + การกรอง และถานกัมมันต 
2) เติมคลอรีน รวมกับสรางแกนตะกอน + การกรอง 

ดานโลหะหนักท่ัวไป 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) 

1) กําจัดเหล็กและแมงกานีสโดยการเติมอากาศ  
ทําใหออกซิเจนในอากาศทําปฏิ กิริยา(Oxidation 
Reaction) กับเหล็กและแมงกานีสท่ีละลายอยูในน้ํา
เปลี่ยนรูปเปนผลึกท่ีไมละลายน้ํา และเขาสูถังกรอง 
เพ่ือแยกผลึกตะกอนของสนิมเหล็กออกจากน้ํา 
2) การกําจัดเหล็กและแมงกานีสโดยใชออกซิเจน และ
ปรับคา pH ใหเปนดาง จะทําใหประสิทธิภาพการ
กําจัดดีข้ึน 

ดานแบคทีเรีย 
- โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) 
- ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Faecal coliform 

bacteria) 

1) ใชคลอรีนในการฆาเชื้อโรคในน้ําประปาโดยการ
เพ่ิมความเขมขนในการเติมคลอรีนใหมีคาคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ําประปา 0.2 – 0.5 ppm. 
2) ตรวจสอบอุปกรณการจายคลอรีนใหอยูในสภาพ
ท่ีใชงานได 

4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ดานคุณภาพระบบประปา 
เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระบบประปารวมกับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา 

พบวาควรพัฒนาคุณภาพน้ําประปาตามหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน กรมทรัพยากร
น้ํา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา ดานคุณภาพระบบประปา 
 

ระบบประปา แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา 
ดานระบบประปา 
1) ระบบน้ําดิบ  - เครื่องสูบน้ําดิบและอุปกรณท้ังหมด จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง 

พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
- จะตองมีขนาดการผลิตเพียงพอกับความตองการใชน้ําของชุมชนและ
รองรับปริมาณการใชน้ําสูงสุดตอวันได ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถังน้ํา

 
2) ระบบผลิตน้ําประปา 

 
 

 
 
3) ระบบจายน้ําประปา 

ใส ระบบจายสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํา และเพ่ือฆาเชื้อโรค จะตอง
มีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
- เครื่องสูบน้ําดีและอุปกรณหอถังสูง และอุปกรณประกอบ มาตรวัดน้ํา 
ทอเมนจายน้ํา และอุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง 
พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 

ดานการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา 
1) ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา - จะตองมีความรูความสามารถในการผลิตน้ําประปา ตั้งแตการพิจารณา

การเตรียมน้ําดิบ ระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ํา และดูแลเอาใจใส
ทุกข้ันตอนของการผลิตน้ําประปาใหไดตามมาตรฐาน 
-  จะตองมีความสนใจเอาใจใส ในการบํารุ งรักษาระบบประปาทุก
องคประกอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด และวิธีการท่ีถูกตอง อยางตอเนื่อง 
- จะตองสามารถดําเนินการอยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนผูใชน้ําใหนอยท่ีสุด 
- จะตองมีการสอดสองดูแลการรั่วไหลของน้ําท่ีระบบผลิตน้ํา และตาม
ตลอดแนวเสนทอท่ีจายน้ํา ตลอดจนไมใหมีการใชน้ําฟรี  

 
 
2) การดูแลและบํารุ งรักษา
ระบบประปาตามหลักวิชาการ 
3) การซอมแซม/เปลี่ยน ทอ 
อุปกรณ และระบบควบคุม 
4) การควบคุมปริมาณน้ํา
สูญเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
ดานปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา และคุณภาพน้ําประปา 
1) ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิต - จะตองเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา แรงดันของน้ํา จะตองจะตอง

ไหลแรงครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการจายน้ําตลอดเวลา 
- จะตองไดตามเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ.2553 ของกรมอนามัย ตอง
มีกระบวนการฆาเชื้อโรค และตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือท่ีปลายทอใหอยู
ระหวาง 0.2-0.5 มก./ล. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ และสง
ตัวอยางน้ําประปาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ  

 
2) คุณภาพน้ําประปาท่ีผลิต 

ดานการบริหารกิจการระบบประปา 
1) การจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจาย 
2) ผูบริหารกิจการระบบประปา 
 
 
 
 
 
3) มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
 
 
4) การประชาสัมพันธ 

- ท่ีเปดเผยและตรวจสอบได และมีการจัดการรายไดในการบริหารกิจการ
ระบบประปาอยางยั่งยืน และโปรงใส 
- จะตองมีความรูความสามารถในการบริหารกิจการประปา ตั้งแตการพิจารณา
แนวทางการจัดการเรื่องการบํารุงรักษาระบบผลิตประปาใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง การเตรียมคาใชจายสําหรับการซอมบํารุงรักษาระบบผลิต
ประปา การจัดการเรื่องรายรับ-รายจายตางๆ ใหมีความสมดุล รวมท้ังการ
จัดการในเรื่องของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานตางๆ ของระบบประปา 
- กําหนดไวอยางชัดเจน โดยจะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ
ประปาของผูบริหารกิจการและประชาชนผูใชน้ํา เพ่ือลดปญหาความ
ขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
- ผลการดําเนินการและขาวสารตางๆใหสมาชิกผูใชน้ําทราบความกาวหนา 
และทราบขอมูลตางๆ ของกิจการระบบประปาอยางตอเนื่อง  

วิจารณ 
1) คุณภาพน้ําประปาดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

 
 
3) ระบบจายน้ําประปา 

ใส ระบบจายสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ํา และเพ่ือฆาเชื้อโรค จะตอง
มีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
- เครื่องสูบน้ําดีและอุปกรณหอถังสูง และอุปกรณประกอบ มาตรวัดน้ํา 
ทอเมนจายน้ํา และอุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง 
พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 

ดานการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา 
1) ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา - จะตองมีความรูความสามารถในการผลิตน้ําประปา ตั้งแตการพิจารณา

การเตรียมน้ําดิบ ระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ํา และดูแลเอาใจใส
ทุกข้ันตอนของการผลิตน้ําประปาใหไดตามมาตรฐาน 
-  จะตองมีความสนใจเอาใจใส ในการบํารุ งรักษาระบบประปาทุก
องคประกอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด และวิธีการท่ีถูกตอง อยางตอเนื่อง 
- จะตองสามารถดําเนินการอยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนผูใชน้ําใหนอยท่ีสุด 
- จะตองมีการสอดสองดูแลการรั่วไหลของน้ําท่ีระบบผลิตน้ํา และตาม
ตลอดแนวเสนทอท่ีจายน้ํา ตลอดจนไมใหมีการใชน้ําฟรี  

 
 
2) การดูแลและบํารุ งรักษา
ระบบประปาตามหลักวิชาการ 
3) การซอมแซม/เปลี่ยน ทอ 
อุปกรณ และระบบควบคุม 
4) การควบคุมปริมาณน้ํา
สูญเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
ดานปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา และคุณภาพน้ําประปา 
1) ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิต - จะตองเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา แรงดันของน้ํา จะตองจะตอง

ไหลแรงครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการจายน้ําตลอดเวลา 
- จะตองไดตามเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ.2553 ของกรมอนามัย ตอง
มีกระบวนการฆาเชื้อโรค และตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือท่ีปลายทอใหอยู
ระหวาง 0.2-0.5 มก./ล. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ และสง
ตัวอยางน้ําประปาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ  

 
2) คุณภาพน้ําประปาท่ีผลิต 

ดานการบริหารกิจการระบบประปา 
1) การจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจาย 
2) ผูบริหารกิจการระบบประปา 
 
 
 
 
 
3) มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
 
 
4) การประชาสัมพันธ 

- ท่ีเปดเผยและตรวจสอบได และมีการจัดการรายไดในการบริหารกิจการ
ระบบประปาอยางยั่งยืน และโปรงใส 
- จะตองมีความรูความสามารถในการบริหารกิจการประปา ตั้งแตการพิจารณา
แนวทางการจัดการเรื่องการบํารุงรักษาระบบผลิตประปาใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง การเตรียมคาใชจายสําหรับการซอมบํารุงรักษาระบบผลิต
ประปา การจัดการเรื่องรายรับ-รายจายตางๆ ใหมีความสมดุล รวมท้ังการ
จัดการในเรื่องของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานตางๆ ของระบบประปา 
- กําหนดไวอยางชัดเจน โดยจะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ
ประปาของผูบริหารกิจการและประชาชนผูใชน้ํา เพ่ือลดปญหาความ
ขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
- ผลการดําเนินการและขาวสารตางๆใหสมาชิกผูใชน้ําทราบความกาวหนา 
และทราบขอมูลตางๆ ของกิจการระบบประปาอยางตอเนื่อง  

วิจารณ 
1) คุณภาพน้ําประปาดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ  
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จากการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	พบว่า	 ระบบ 

ประปาร้อยละ	100	มีผลการประเมินในระดับพอใช้	ซึ่งม ี

ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	56	–	71	คะแนนผลการประเมินใน 

ภาพรวม	คือ	มีแหล่งน้ําดิบท่ีเพียงพอในการผลิตน้ําประปา 

ได้ตลอดท้ังปี	มีคุณภาพน้ําดิบท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ 

มีระบบผลิตน้ําท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน	 สมบูรณ์แต่อาจมี

สภาพท่ีชํารุดร่ัวซึมบ้างเล็กน้อย	แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน 

มีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ	

แต่อาจจะยัง	 ไม่ได้รับการอบรมฯ	 มีการควบคุมการผลิต 

น้ําประปาและการดูแลและบํารุงรักษาระบบประปาตาม

สภาพการใช้งาน	แต่ยังไม่สมํ่าเสมอ	ปริมาณนํ้าที่ผลิตได้ 

เพียงพอกับความต้องการ	และคุณภาพน้ําพอใช้เนื่องจาก

ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้	 พ.ศ.2553	 ของ 

กรมอนามัย	หรือยังไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใน

ห้องปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมิน

ระบบน้ําประปาหมู่บ้านจากแหล่งน้ําบาดาล	:	กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก	 จังหวัดนครปฐม(9) 

พบว่าทุกระบบท่ีศึกษาควรพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ 

โดยควรบริหารจัดการอุปสงค์การใช้น้ํา	 ควรนําเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	 และควรเน้นการวาง 

แผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน	 นอกจากนี้แนวทางการ

ประเมินนี้สามารถนําไปใช้ในการติดตามระบบประปา 

หมู่บ้านอื่นๆ	 เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน	จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้ใช้น้ํา 

จํานวน	 97	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	 68.04 

มีอายุ	 61	ปีขึ้นไปร้อยละ	43.30	มีการศึกษาในระดับ 

ประถมศึกษาร้อยละ	59.79	มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ	45.36 

มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า	5,000	บาทร้อยละ	48.45	แหล่งน้ํา 

บริโภคที่ประชาชนใช้มากที่สุดคือนํ้าถัง	20	ลิตรร้อยละ	

51.55	รองลงมาคือน้ําด่ืมบรรจุขวดร้อยละ	28.87	แหล่งน้ํา 

อุปโภคท่ีประชาชนใช้มากท่ีสุดคือน้ําประปาร้อยละ	98.97 

โดยไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนอุปโภคบริโภคร้อยละ	

71.13	น้ําท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความเพียงพอร้อยละ 

98.97	ใช้รดน้ําต้นไม้	ทําอาหาร	และใช้ด่ืม	ร้อยละ	94.85 

31.96	 และ	 20.62	 ตามลําดับ	 ระดับความพึงพอใจของ 

ประชาชนผู้ใช้นํ้าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ด้วย

ค่าเฉลี่ย	3.02	โดยเมื่อพิจารณารายประเด็น	พบว่า	ความ

พึงพอใจต่อความเพียงพอของนํ้าประปา	ระดับปานกลาง 

(X	=	3.16)	ความพึงพอใจต่อการแก้ไขคุณภาพน้ําประปา	

ระดับปานกลาง	(X	=	3.14)	ความพึงพอใจต่อความสม่ําเสมอ 

และแรงดันน้ําประปา	ระดับปานกลาง	(X	=	3.13)	ความพึง

พอใจต่อคุณภาพน้ําประปา	ระดับปานกลาง	 (X	=	3.08) 

และความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ําประปา	

ระดับปานกลาง	(X	=	2.58)	ตามลําดับซ่ึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับผลการศึกษาคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน 

บ้านโนนดู่	 อําเภอเมือง	 จังหวัดอํานาจเจริญ(10)	 ที่ศึกษา

ไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอาชีพเกษตรกรรม 

ประชากรดื่มน้ําจากท่อระบบประปาโดยตรงปราศจาก

การปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนด่ืมร้อยละ	 63.45	 โดยเช่ือว่า 

น้ําจากระบบประปาไม่สะอาดเพียงพอที่จะนํามาบริโภค

มากกว่าร้อยละ	90	ซึ่งส่วนมากมีความคาดหวังระดับ 

ปานกลางในการใช้น้ําที่สะอาดเพียงพอต่อการดื่ม	ร้อยละ	

46.21	มีความพึงพอใจน้อยต่อคุณภาพน้ําใช้

	 4.	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา	ด้านคุณภาพน้ํา

กําหนดตามแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ

ระบบประปาหมู่บ้านโดยพิจารณาสาเหตุปัญหาจากผล

การประเมินคุณภาพระบบประปาเป็นองค์ประกอบหลัก

พบว่าควรพัฒนาคุณภาพน้ําประปาตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	กรมทรัพยากรน้ํา 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาการประเมินระบบน้ําประปา 

หมู่บ้านจากแหล่งนํ้าบาดาล	:	กรณีศึกษาองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลทุ่งลูกนก	จังหวัดนครปฐม(9)	พบว่าทุกระบบ

ท่ีศึกษาควรพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ	 โดยควรบริหาร 

จดัการอุปสงค์การใช้น้ํา	 ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ในการบริหารจัดการ	และควรเน้นการวางแผนการบํารุง 

รักษาเชิงป้องกัน	 นอกจากน้ีแนวทางการประเมินน้ีสามารถ 

นําไปใช้ในการติดตามระบบประปาหมู่บ้านอ่ืนๆ	เพ่ือให้การ 

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และการศึกษา 

การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของประเทศไทย:	

กรณีศึกษาชุมชน	 จังหวัดนครนายก(11)	 เสนอไว้ว่าข้อเสนอ

แนะท่ีเป็นแนวทางการพัฒนานโยบาย	ประกอบด้วย	5	ด้าน 

คือ	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้านปริมาณและคุณภาพน้ํา	ด้าน

โครงสร้างระบบประปา	 ด้านการบริหารจัดการ	 และ 

ด้านสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน	 ในพ้ืนท่ี 

ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้า	จังหวัดพิจิตร 

ปี	2563	ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังน้ี

	 1.	 กระบวนการผลิตนํ้าประปาหมู่บ้าน	 ควรมีการ

ปรับปรุงโดยเพ่ิมหน่วยการผลิตนํ้าท่ีทําหน้าท่ีฆ่าเช้ือโรค	

เช่น	ถังสัมผัสคลอรีน	เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรคเน่ือง

จากนํ้าเป็นสาเหตุของประชากร

	 2.	 ระบบประปาหมู่บ้านทุกแห่งควรพิจารณา

ดําเนินการสรรหาแหล่งนํ้าดิบสํารองโดยการใช้ประโยชน์

จากผลกระทบด้านบวกของโครงการประตูระบายนํ้า	 

จังหวัดพิจิตร	ปี	2563	ในประเด็นการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ํา 

ในแม่นํ้ายมทุกช่วงฤดูกาล	 เพื่อพิจารณาแม่นํ้ายมเป็น 

แหล่งนํ้าสํารองในการผลิตนํ้าประปา

	 3.	 ควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ	

ได้แก่	 การบันทึกปริมาณการใช้นํ้า	 การทําบัญชีรายรับ 

รายจ่าย	การเก็บข้อมูลการซ่อมบํารุง	เป็นต้น	เพ่ือสามารถ

นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

	 4.	 ควรพิจารณาการบริหารจัดการการใช้นํ้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 และการควบคุมการสูญเสียน้ํา	 เพ่ือให้ระบบ

ประปาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่าเหมาะสม

	 5.	 ควรเน้นการวางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน	

เพ่ือลดความเส่ียงในการหยุดจ่ายนํ้าเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ 

และระบบผลิตนํ้าประปา	 และสามารถบริหารจัดการงบ 

ประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยควรดําเนินการตาม

มาตรฐานการบํารุงรักษาระบบประปาของกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล

 6.	 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	กรมทรัพยากร

นํ้าบาดาล	กรมอนามัย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ

สถาบันการศึกษา	 ควรสนับสนุนด้านวิชาการโดยเฉพาะ

การอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารระบบประปาและผู้ดูแล

ระบบประปาในการดูแลและบํารุงรักษาระบบประปา 

รวมท้ังการควบคุมคุณภาพนํ้าประปาโดยการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้นํ้าเกิด 

ความม่ันใจและเช่ือม่ันในคุณภาพน้ําประปา

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา

ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	 เพื่อนร่วมงาน 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 

สาธารณสุขระดับอําเภอและตําบลทุกท่าน	 ผู้วิจัยขอกราบ 

ขอบคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	ท่ีน้ี	และขอขอบคุณคณะกรรมการ 

หมู่บ้าน	ผู้นําชุมชน	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปา	และ

ประชาชนที่อยู่ภายในพ้ืนท่ีผลกระทบจากโครงการประตู 

ระบายนํ้า	จังหวัดพิจิตร	ทั้ง	10	หมู่บ้าน	ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายในพื้นที่ 

ผลกระทบจากโครงการประตูระบายนํ้า	จังหวัดพิจิตร 

ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล	 และเสียสละเวลา 

ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	 รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย	
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