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บทคัดย่อ
การศึ กษาครังนี เป็ นการศึ กษาเชิง พรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุป ระสงค์เพือศึกษาการ
ดูแลระบบประปา คุณภาพนําประปา และความพึงพอใจของประชาชนผู้ใ ช้ นําของระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลในเขตตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 12 แห่ง เก็บ
ข้ อมู ลด้ วยแบบสัม ภาษณ์สภาพการดูแลระบบประปา และแบบสัม ภาษณ์ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ นําจากระบบประปา จํานวน 305 คน วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ สถิตพิ รรณนา ได้ แก่
ร้ อยละ ค่า เฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทีย บผลการตรวจวิเ คราะห์ คุณภาพ
นําประปากับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบาดาลทีใช้ บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลระบบประปา
ทุ กแห่ ง มี การปฏิบัติตามตารางเวลาของการดูแ ลบํา รุง รักษาเป็ นบางกิจ กรรมแต่ปฏิบัติยังไม่
ถู กต้ องตามหลัก วิ ชาการ ระบบประปาทุ ก แห่ งไม่ มี ก องทุ น สนั บสนุ น การดํา เนิ น งาน สํา หรั บ
คุณ ภาพนําประปาผ่า นเกณฑ์ ม าตรฐานเพียง 4 แห่ ง (ร้ อยละ 33.33) เมื อพิ จารณารายด้ า น
พบว่า คุณภาพนําด้านกายภาพจากระบบประปาทุกแห่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพนําด้ านเคมี
พบว่า ระบบประปา 4 แห่ ง (ร้ อยละ 33.33) เหล็กและปริมาณสารทังหมดทีละลายได้ ไม่ ผ่า น
เกณฑ์ม าตรฐาน คุณภาพนําด้ านสารพิษ พบว่า นําจากบริเวณจุ ดปล่อยนําของระบบประปา 1
แห่ง (ร้ อยละ 8.33)และนําจากบริเวณปลายท่อประปาของระบบประปา 2 แห่ ง (ร้ อยละ 16.67)
มีค่าตะกัวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพนําด้านแบคทีเรีย พบว่า ระบบประปา 3 แห่ ง (ร้ อยละ
25) มีการปนเปื อนโคลิฟอร์ม แบคทีเ รียและฟี คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ ใ ช้ นํ า พบว่ า ประชาชนผู้ใ ช้ นํ ามี ค วามพึ ง พอใจระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 51.80
ระดับสูง ร้ อยละ 41.00 และระดับตํา ร้ อยละ 7.20 เมื อพิ จารณารายด้ าน ประชาชนมีความพึ ง
พอใจใน ระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ าน ข้ อเสนอแนะสํา หรั บ ผู้ ดู แ ลระบบป ระปาและ คณ ะ
กรรมการบริหารระบบประปา ควรมี ก ารฝึ กอบรมเพิมเติม และองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง
ควรให้ การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอปุ กรณ์ ในการดูแลระบบประปาหมู่บ้านเพือให้ การดูแล
ระบบประปามีประสิทธิภาพยิงขึน
คําสําคัญ: การดูแลระบบประปา, คุณภาพนําประปา, ประปาบาดาล
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Abstract
This descriptive study aimed to investigate the operation of the water treatment
plant and the quality of water of the Wangtong Sub-district, Nawang District, Nong
Bua Lam Phu Province in the view of the population involved. Data were collected
by means of a questionnaire at 12 separate locations from altogether 305
individuals. Common descriptive statistics were applied for this research. The water
quality at the site of investigation was tested against standard procedures. It was
found that the staff taking care of the water supply system worked on time but not
always according to the rule. Funds for the water supply management system were
insufficient. At only 4 places (33.33%) standard criteria for the water quality was
sufficient. However the physical quality of every water sample passed the standard
criteria. As far as the chemical content of the water was concerned at 4 locations
(33.33%) the iron content and other chemical substances were found to be too high.
The lead concentration was not according to standard at various measuring points.
Samples from 25% of all of the sites tested were contaminated with coliform
bacteria and fecal coliform bacteria above the standard. The level of satisfaction of
people using the water was neither very good nor very bad for 51.80% who were
asked. Overall satisfied had been 41% and not satisfied at all were 7.20%. Extra
training should be provided for the staff and the administration committees
responsible for the water supply system. The budget should be increased and the
equipment sufficiently maintained.
Keyword: water supply system, water quality, ground water supply
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บทนํา
ระบบประปาชนบทเป็ นโครงการจ้ า งเหมาก่อสร้ าง
ให้ กับ หมู่ บ้ า นในชนบทโดยหน่ วยงานราชการ คือ กรม
ทรั พ ยากรธรณี (เดิม ) กรมโยธาธิก าร (เดิม ) กรมอนามั ย
(เดิ ม ) และกรมการเร่ ง รัด พั ฒ นาชนบท (รพช.เดิม ) ซึง
ภายหลังการปฏิรปู ระบบราชการ พ.ศ. 2545 ได้ รวมงานด้ าน
นําบาดาลและระบบประปาชนบททั งหมดให้ อยู่ ในความดูแ ล
ของกรมทรั พ ยากรนําบาดาล (กรมทรั พ ยากรนําบาดาล,
2550) และได้ มี การโอนระบบการก่ อ สร้ า งประปาและการ
ดู แ ลระบบประปาให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นเป็ น
ผู้ดาํ เนิ น การ แต่เ นืองจากองค์การปกครองส่วนท้ องถินเป็ น
องค์กรทีมี ภ ารกิจ งานหลายด้ านและมี บุคลากรน้ อย จึง ขาด
บุคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญด้ านการบริห ารดูแลระบบ
ประปาทีก่อสร้ า งขึน ด้ านการบริห ารกิจการระบบประปาส่วน
ใหญ่ บ ริ ห ารงานกัน เอง โดยคัด เลื อ กคณะบุ ค คลภายใน
หมู่ บ้า นขึนมาบริ ห ารกิจ การของประปา ซึงพบปั ญ หาการ
ขาดทุ น ในหลายแห่ ง เพราะมิ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น เรื องกํา ไรในการ
บริหารกิจการ และไม่มี หน่ วยงานทีรับผิดชอบโดยตรง ทําให้
การเฝ้ าระวั ง และตรวจสอบคุณ ภาพนํ าไม่ สมํ าเสมอและ
ต่อเนื อง ระบบประปาขาดการดูแลอย่างเป็ น ระบบ ซึงมั กพบ
ปัญหาเรืองคุณภาพนําประปาไม่ ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพนําประปา
จากการสํา รวจระบบประปาที ผ่า นการรั บ รองคุณ ภาพเป็ น
ประปาดื มได้ ไม่ พ บคลอรี น ในระบบประปาหลายพื นที
(สุวรรณ์ เพ็ชรรัตน์, 2552) พืนทีตําบลวังทอง อําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู มี หมู่ บ้านในเขตรับผิดชอบ 12 หมู่บ้า น
ได้ มี ก ารพั ฒ นานํ าบาดาลขึนมาใช้ อุป โภคบริ โ ภค มี ร ะบบ
ประปาหมู่ บ้า นมาตังแต่ปี พ.ศ.2538 โดยมี ร ะบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลของสํานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทและกรม
ทรัพยากรธรณี จํานวน 12 แห่ง จากการสํารวจเบืองต้ นพบว่า
ในระบบประปาบางแห่ ง สภาพโครงสร้ างของระบบผลิตไม่
เอือต่อการใช้ งาน ลูกจ้ างผู้ดแู ลระบบซึงมีความรู้ด้านการผลิต
น้ อยอยู่แล้ ว ยังขาดความเอาใจใส่ในการดูแลอุปกรณ์ รวมถึง
ยังไม่มีข้อมูลการตรวจคุณภาพนําประปาหมู่ บ้าน เนืองจากใน
ปัจจุบนั มนุษย์ได้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิท ยาของ
แหล่งนําเพิ มขึน ทําให้ คุณภาพของนําบาดาลอาจถูกเจือปน
จากสิงปฏิกลู ต่างๆ มากยิงขึน จากการเฝ้ าระวังโรคหรือความ
เจ็บป่ วยที เกียวข้ องกับ นํา ตังแต่ เ ดือนมกราคมถึง ธัน วาคม
2553 ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตํา บล บ้ านโนนภูท อง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้ านนาเจริญ ตําบลวังทอง
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู มีผ้ ปู ่ วยด้ วยโรคอุจจาระร่ วง
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ซึงเกียวเนื องจากการใช้ นําประปา จํานวน 52 ราย คิดเป็ น
อัตราป่ วย 609.33 ต่ อ แสนประชากร มี อั ตราป่ วยสูง กว่ า
ค่ า มั ธ ยฐานย้ อ นหลั ง 5 ปี ของอํ า เภอนาวั ง จั ง หวั ด
หนองบั ว ลํา ภู (สํา นั ก งานสาธารณสุข อํา เภอนาวัง จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู, 2553) จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ยังมี
ปัญหาด้านการดูแลระบบประปา ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาการดูแลระบบประปาหมู่ บ้านแบบบาดาล ในเขตตําบล
วัง ทอง อํา เภอนาวัง จัง หวัดหนองบัวลํา ภู เพือนําไปใช้ เ ป็ น
ข้ อมู ลสําหรับการพั ฒ นาการดําเนิ นงานระบบประปาหมู่บ้า น
ให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนผู้ใช้
นําอันจะนําไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดีของประชาชนในพืนทีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือศึกษาการดูแลระบบประปา คุณภาพนําประปา
และความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ ใ ช้ นํ าของระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ในเขตตํา บลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู

วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
การวิจัยนีเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ระบบประปาหมู่ บ้า นที
ศึกษาซึงหมายถึง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลตามแบบ
ของกรมทรั พ ยากรธรณี ในเขตตํา บลวั ง ทอง อํา เภอนาวัง
จั ง หวัดหนองบั วลํา ภู จํา นวน 12 แห่ ง ผู้ดูแ ลระบบประปา
หมู่ บ้านแบบบาดาลในเขตตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบั ว ลํา ภู จํ า นวน 12 แห่ ง ทั งหมด 12 คนและ
กรรมการบริห ารระบบประปา แห่ งละ 3 คน ทังหมด 36 คน
ตัวอย่างนําประปาจากระบบประปาหมู่บ้ านแบบบาดาล แห่ ง
ละ 2 จุด ได้แก่ ตัวอย่างนําประปาจากจุดปล่อยนํา 1 ตัวอย่าง
และนําประปาบาดาลจากปลายท่อบ้ านผู้รับบริการ 1 ตัวอย่าง
รวมจํานวนทังสิน 24 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างนํา 1 ครัง ใน
วันที 28 กุมภาพั นธ์ 2555 ตรวจวิเ คราะห์ 3 ซํา และผู้แทน
ครัว เรื อนที ใช้ บ ริ ก ารนํ าประปาหมู่ บ้ านแบบบาดาลในเขต
ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู หลังคาเรือ น
ละ 1 คน เป็ นผู้ทีมี ความสามารถตอบแบบสัมภาษณ์ได้ และ
เป็ นผู้ทมีี ความยิน ดีในการตอบแบบสัมภาษณ์ จํานวนทังหมด
1,732 คน

การดูแลระบบประปาและคุณภาพนําประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลในเขตตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การคํ า น วณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ แ ทน
ครัวเรือนที ใช้ บริ ก ารนํ าประปาหมู่ บ้า นแบบบาดาล ใช้ สูตร
ทราบค่าประชากร (อรุณ จิรวัฒน์กลุ , 2542) ดังนี
N Z 2 p  1  p  
2

n=

 e 2  N  1     Z 2 p  1  p   

2


กําหนดให้

n = ขนาดตัวอย่าง
N = ประชากรทังหมด
Z2 = 1.962
2

p = สั ด ส่ ว น ค วา ม พึ งพ อใ จ ข อง ผู้ ใ ช้
นําประปาคือ 0.60 (ปิ ยะพร แผ้ วชํานาญ, 2551)
e = ค่าความคลาดเคลือนทียอมให้ เกิดขึน
ได้ในการประมาณค่าสัดส่วนคือ 5%
แทนค่าในสูตรจะได้ n = 304.2 คน
ดั ง นั น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้แ ทนครั ว เรื อ นที ใช้ บ ริ ก าร
นํ าประปาหมู่ บ้ า นแบบบาดาล จํ า นวน 305 คนและ
การคั ดเลือ กกลุ่ม ตัวอย่ า งในการศึ กษา ได้ แบ่ ง สัดส่ วนของ
ประชากรผู้ใช้ นําประปาแต่ละหมู่บ้าน โดยหาอัตราส่วนอย่า ง
ง่าย เก็บตัวอย่างผู้แทนครัวเรือนทีใช้ บริการนําประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หลัง คาเรือ นละ 1 คน ทีมีอ ายุม ากกว่า 20 ปี
ขึ นไป โดยการสุ่ม ตั ว อย่ า งแบบ เป็ นระบบ (Systematic
Sampling) โดยการเลื อ กหน่ ว ยตั วอย่ า งแรกแบบสุ่ม เริ ม
หน่ วยที 1 และจะเลือกหน่ วยตัวอย่างต่อๆ ไปทุก 5 หน่ วยจน
ครบ 305 หน่ วยตามต้ องการ

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่
(1) แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
ประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที 1 ข้ อมู ลทัวไปของผู้ดูแล
ระบบประปา ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ หลัก
ระยะเวลาการดูแลระบบ ค่ าตอบแทน ส่วนที 2 ข้ อ มู ลการ
ดูแลระบบประปา ได้ แก่ การดูแลสภาพแวดล้ อมทีตังประปา
การดูแลแหล่ง นําดิบ การดูแลรักษาเครืองสูบนําดิบและการ
ควบคุม การดูแลระบบผลิตและระบบจ่ายนํา ส่วนที 3 ข้ อมู ล
ปัญหาในปั จจุบันเกียวกับการดูแลระบบการผลิตประปา
(2) แบ บ สั ม ภ า ษ ณ์ การ บริ ห ารร ะ บ บ ป ระป า
ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไป ส่วนที 2
ข้ อมูลการบริห ารระบบประปา แบ่ งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1
ข้ อมูลสภาพการบริห ารจัดการ ได้แก่ บุคลากร การเงิน วัสดุ
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อุปกรณ์ และการจั ดการ ส่วนที 2 ข้ อมู ลปั ญหาในปั จ จุ บัน
เกียวกับการจัดการประปาหมู่บ้าน
(3) แบบสํารวจ (Checklist) สําหรับสํารวจ/สังเกต
สภาพแวดล้ อ มภายในทีตังระบบประปา ระบบนําดิบ ระบบ
การผลิตและจ่ายนํา ความสมบูรณ์ของโครงสร้ างระบบประปา
และการปฏิบตั จิ ริงของผู้ดแู ลระบบประปา
(4) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้
นําประปาหมู่ บ้านแบบบาดาล ซึงผู้วิจั ยดัดแปลงจากปิ ยะพร
แผ้วชํานาญ (2551) โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้ วย 2 ส่วน
คือ ส่วนที1 ข้ อมู ลทัวไปของผู้ตอบแบบสัม ภาษณ์ ส่วนที 2
ข้ อมู ลความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ น ําประปาหมู่บ้ า นแบบบาดาล
เป็ นข้ อคําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ชนิด 5 ระดับ จํานวน 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสะดวกทีได้ รับ
จากกรรมการบริห ารระบบประปา ด้ านการประสานงานของ
เจ้ าหน้ าทีผู้ดแู ลระบบประปา ด้ านอัธยาศัยและความสนใจของ
เจ้ าหน้ าทีผู้ดแู ลระบบประปา ด้ านความเข้ าใจในข้ อมู ลทีได้ รับ
จากบริการระบบประปา ด้านคุณภาพนําและการให้ บริการของ
ระบบประปา และด้านค่าใช้ จ่ายเมือใช้ บริการของระบบประปา
โดยได้ มี ก ารตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content
validity) ของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ ผู้เชียวชาญด้ านระบบ
ประปา 3 ท่ า น เป็ นผู้ต รวจสอบแล้ ว นํ า แบบสัม ภาษณ์ ม า
ปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมอีกครัง ค่าความเทียง (Reliability)
ของแบบสัมภาษณ์จากสูตรสัม ประสิท ธิแอลฟ่ า ครอนบาร์ ค
(Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ ค่ า ความเที ยง
(Reliability) เท่ า กับ 0.83 การแปรผลความพึง พอใจ ใช้
ค่าอัตรภาคชัน แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ตํา โดยใช้
ค่าคะแนนสูงสุดลบค่าคะแนนตําสุดแล้ วหารด้ วยจํานวนระดับ
การวั ดทีต้ อ งการ สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ตามค่ า คะแนนเฉลีย
ได้ ดงั นี
ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
ระดับสูง
3.68-5.00
ระดับปานกลาง
2.34-3.67
ระดับตํา
1.00-2.33
(5) คุณ ภาพนํ า การตรวจวิ เ คราะห์ ใ ช้ เ ครื องมื อ
อุปกรณ์ท างวิท ยาศาสตร์ เป็ นไปตามวิธีตรวจวิเ คราะห์ ข อง
Standard Method for the Examination of Water and
Wastewater 21th ed (APHA, AWWA & WFE, 2005)
แล้ วนําค่าเฉลียจากการตรวจวิเ คราะห์ ตวั อย่างละ 3 ซํา ทีได้
เปรี ยบเทีย บกับค่ ามาตรฐานคุณ ภาพนํ าบาดาลที ใช้ บ ริโ ภค
ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้ อ ม
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เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การป้ องกันด้ านสาธารณสุขและการป้ องกันในเรืองสิงแวดล้ อม
เป็ นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125
ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที 21 พฤษภาคม 2552 โดยทําการ
ตรวจวิเคราะห์ ท ีห้ องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้ น ปรอทและสารหนู ส่งวิเคราะห์
ทีห้ องปฏิบัตกิ ารกลาง สาขาขอนแก่น วิธีตรวจวิเคราะห์ ดชั นี
คุณภาพนําต่างๆ (ดังตารางที 1)

การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
วิเ คราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ สถิตพิ รรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่า เฉลีย ค่า สูง สุด ค่า ตําสุด ค่ ามั ธ ยฐานและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
สภาพการดู แ ลระบบประปาหมู่ บ ้านแบบบาดาล
ใน เ ข ต ตํ าบ ล วั ง ท อ ง อํ าเภ อ น า วั ง จั ง ห วั ด
หนองบัวลําภู
(1) สภาพโครงสร้ างระบบประปาหมู่ บ้ านแบบ
บาดาล กระบวนการผลิตนํ าประปาของระบบประปาทัง 12
แห่ง เริมจากมีการสูบนําจากบ่อบาดาลเข้ าหอถังสูงแล้ วมีการ
กําจัดสนิมเหล็กโดยถังกรองนําบาดาล นําทีผ่านถังกรองส่งไป
ยังท่อเมนจ่ายนําเพือส่งนําไปบ้ านผู้ใช้ นํา แต่ทุกแห่ งระบบถัง
กรองนํ าบาดาลใช้ งานไม่ ไ ด้ จึ ง ไม่ มี ก ารเติ ม อากาศและ
เติ ม คลอรี น ระบบประปาส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 66.70 มี
สภาพแวดล้ อ มบริ เ วณระบบการผลิ ต นํ าประปา สะอาด
เรียบร้ อย ระบบประปาทุกแห่ งมี ระบบควบคุมเครืองสูบนํา
ดิบใช้ ง านได้ แต่ ไม่ มี ก ารดูแลบํา รุงรัก ษา เครื องสูบนําดิบ ใช้
งานได้ ดี และการบํา รุง รั ก ษาได้ ถู ก วิธี สภาพแหล่ ง นําดิ บ มี
วัชพืชและเศษขยะอยูร่ อบๆ บริเวณบ่ อบาดาล ระบบการผลิต
และจ่ ายนํา ความสะอาดของถังกรองและบริเวณโดยรอบไม่
สะอาดเรียบร้ อย ประตูนําระบายตะกอนใช้ งานไม่ ได้ ไม่ เคยมี
การล้ างทรายกรอง ประตูนําและอุปกรณ์ในระบบประปาใช้ ได้
ไม่รัวซึม
(2) การดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลของผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่ บ้านแบบบาดาล พบว่า ผู้ดูแลระบบประปา
อายุเฉลีย 47 ปี (47.92 5.5) ระบบประปาทุ กแห่ งมี ผ้ ดู ูแล
ระบบประปาเป็ นเพศชาย มี สถานภาพสมรสคู่ทุกคน อาชีพ
หลักทําไร่ ทาํ นา และดํารงตํา แหน่ งโดยมีสมาชิกผู้ใช้ นําเป็ น ผู้
คัดเลือก ส่วนใหญ่ จ บการศึ กษาระดับ มั ธยมศึ กษาตอนต้ น
ร้ อยละ 50.00 ระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 41.70 และระดับ
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มัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. ร้ อยละ 8.30 รายได้เ ฉลียต่ อ
เดือน 4,583 บาท (4583.33 1164.50) ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็ น ผู้ดแู ลระบบประปาเฉลีย 3 ปี ส่วนใหญ่ ดาํ รง
ตํา แหน่ ง อืนในหมู่บ้ านโดยเป็ นกรรมการหมู่ บ้ า น ร้ อยละ
66.70 และผู้ดแู ลระบบไม่ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแล
ระบบการผลิตประปาจากหน่ วยงานราชการ
ส่วนการปฏิบั ติง านของผู้ดูแลระบบประปา พบว่ า
การดูแลทําความสะอาด กวาดขยะของทีตังระบบประปา การ
ทําความสะอาดตู้ควบคุมเปิ ดตู้ตรวจสอบความเรียบร้ อยไม่ ให้
สัตว์ไปทํารังอยู่ การตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้ า การตรวจสอบ
รอยรัวซึมของท่ อเมนจ่ายนํา และการตรวจสอบประตูนําท่อเมน
จ่ ายนํ า ผู้ดูแลระบบประปาปฏิบัติถูกต้ องตามรอบเวลาทุ กแห่ ง
ดังตารางที 2
ส่วนปั ญ หาในปั จ จุ บั น เกียวกับ การดูแ ลระบบการ
ผลิตประปา พบว่าผู้ดแู ลระบบประปามีปัญหาในด้ านการดูแล
แหล่งนําดิบ ไม่ มีอุปกรณ์และความรู้ในการเป่ าล้ างบ่อบาดาล
และการดูแลถังกรอง เช่น การล้ างทรายกรอง
(3) การบริ ห ารจั ด การของกรรมการบริ ห ารระบบ
ประปา พบว่ า กรรมการบริ หารระบบประปา ส่วนใหญ่ เ ป็ น
เพศชาย ร้ อยละ 75.00 อายุเ ฉลีย 45 ปี (45.839.02)
ส่วนใหญ่จบชันประถมศึกษา ร้ อยละ 50.00
การบริหารจัดการของกรรมการบริหารระบบประปา
พิจารณาปั จจัย บริ หาร 4 ด้ า นคือ ด้ านบุคลากร ด้ านการเงิน
ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ และด้ านการจัดการ พบว่า ระบบประปาทุ ก
แห่ งไม่ มีก องทุ นสนั บสนุ นการดําเนิ น งาน มีร ายได้ ห ลักของ
ระบบประปามาจากค่านําประปาและค่ารักษามาตรนํา มีระบบ
สํารองเงินส่วนหนึงไว้ สาํ หรับซ่อมแซมบํารุงรักษา และมีระบบ
สํา รองวั ส ดุอุป กรณ์ที เสีย หายง่ าย มี ร ะเบี ย บปฏิบั ติใ นการ
บริหารประปาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ส่ วนปั ญ หาในปั จ จุ บั น เกี ยวกั บ การจั ด การระบบ
ประปาหมู่บ้าน คือ ขาดงบประมาณสนับสนุ นจากหน่วยงานอืน
ต้ องการให้ หน่ วยงานภายนอกมาฝึ กอบรมและให้ ความรู้กับผู้ดู
ระบบและคณะกรรมการบริหารระบบประปา

คุณภาพนําประปา
(1) คุณภาพนําด้ านกายภาพ พบว่า ระบบประปาทัง 12
แห่ ง จุ ดปล่ อ ยนํ าและปลายท่ อ ดั ช นี คุ ณ ภาพนํ าด้ านสี
ความขุ่น ความเป็ นกรด–ด่า ง ผ่า นเกณฑ์มาตรฐานทังหมด
ดังตารางที 3 และรูปที 1

การดูแลระบบประปาและคุณภาพนําประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลในเขตตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
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(2) คุณภาพนํ าด้ านเคมี พบว่ า ระบบประปาทั ง 12
แห่ ง จุ ดปล่ อ ยนํ า ของระบบ ประปา และปลายท่ อ บ้ า น
ผู้รับบริการ ดัชนี คณ
ุ ภาพนํ าด้ านแมงกานีส (Mn) ทองแดง
(Cu) สังกะสี (Zn) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด์ (Cl) ฟลูออไรด์
(F) ไนเตรท (NO3) ของระบบประปาทุ ก แห่ งผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานทังหมด เหล็กและปริ มาณสารทังหมดทีละลายได้
ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน ร้ อ ยละ 66.67 ส่วนความกระด้ า ง
ทั งหมด ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน ร้ อยละ 58.33 และความ
กระด้ างถาวร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ 41.67 ดังตารางที
3 และรูปที 2
(3) คุณภาพนําด้านสารพิ ษ พบว่า ระบบประปาทัง 12
แห่ งจุ ดปล่อยนําของระบบประปาและบริ เ วณปลายท่ อ ดัชนี
คุณภาพนํ าด้า นสารหนู (As) ปรอท (Hg) และแคดเมี ย ม
(Cd) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทังหมด ส่วนดัชนีคุณภาพนําด้ า น
ตะกั ว บริ เ วณจุ ด ปล่ อ ยนํ าของระบบประปา ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐาน ร้ อยละ 91.67 และบริเ วณปลายท่ อ ผ่า นเกณฑ์
มาตรฐาน ร้ อยละ 83.33 ดังตารางที 3 และรูปที 3
(4) คุณ ภาพนําด้ า นแบคที เ รีย พบว่า จุ ดปล่อยนํ า
ของระบบประปาและบริเวณปลายท่อ ดัชนีคุณภาพนําด้ านโค
ลิฟ อร์มแบคทีเรียและฟี คอลโคลิฟอร์ม ผ่านเกณฑ์ม าตรฐาน
ร้ อยละ 75.00 ส่วนดัชนี คุณภาพนําด้ าน อี. โคไล (E.Coli)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ 50.00 ดังตารางที 3 และรูปที 4
(5) คุ ณ ภาพนํ าประปาบาดาลแยกพารามิ เ ตอร์
พบว่า มีระบบประปา 4 แห่ ง (ร้ อยละ 33.33) ทีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทังหมดทัง 4 ด้าน ได้ แก่ ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลบ้ านโนนภูทอง หมู่ 1 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
บ้ านสวนสวรรค์ หมู่ 4 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้ าน
โคกสง่า หมู่ 6 และระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้ านนา
สุรินทร์ หมู่ 7 ดังรูปที 5

ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้ใ ช้ นํ าจากระบบ
ประปาหมู่ บา้ นแบบบาดาล
(1) ข้ อมู ลทัวไป ผู้ใช้นําประปาหมู่บ้า นแบบบาดาล
ส่วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 57.00 อายุเ ฉลีย 45 ปี
(45.069.72) จบระดับชันประถมศึ ก ษา ร้ อยละ 50.20
ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 85.90 อาชีพ หลั ก
เพาะปลูก ร้ อยละ39.00 รายได้ เฉลีย 8324 บาทต่อเดือน
(8324.63497.97) จ่ ายค่ าใช้ บริ การนํ าประปาเฉลีย 88 บาท
ต่อเดือน ปริมาณนําทีใช้ตอ่ ครอบครัวเฉลีย 9 หน่วย
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(2) ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ ใช้ นํ า พบว่ า
ประชาชนผู้ ใช้ นํ า มี ความพึ งพอใจระดับปานกลาง ร้ อยละ
51.80 ระดับสูง ร้ อยละ 41.00 และระดับตํา ร้ อยละ 7.20 เมื อ
พิจารณารายด้ าน ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ทุกด้ าน ดังตารางที 4
เมื อพิ จ ารณารายข้ อ พบว่า การปรับ ปรุง คุ ณ ภาพ
นําประปาก่ อ นให้ บริ ก ารประชาชน นํ ามี ค วามกระด้ า งใน
ปริ ม าณที ยอมรั บ ได้ และการฆ่ า เชื อโรคด้ วยคลอรี น ใน
นําประปา ประชาชนผู้ใช้ นามี
ํ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับตํา
ส่วนข้ อ เสนอแนะ ประชาชนผู้ใช้ นําเสนอควรให้ มี
การปรับปรุงด้ านคุณภาพนําก่อนให้ บริก าร เช่น การกรองนํา
การเติม คลอรีน เพือฆ่าเชือโรค เพือความปลอดภัยในการใช้
นํา ควรเปิ ดให้ บริการนําประปาตลอด 24 ชัวโมง ควรมีการส่ง
เจ้ า หน้ าที เข้ า อบรมเรื องการให้ บริ ก าร และการดูแ ลระบบ
ประปาอย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสม และควรมีการประชาสัมพั น ธ์
ก่อนหยุดให้ บริการชัวคราวเมือจะทําการซ่อมท่อนํา

บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาสภาพการดูแลระบบประปาดัง กล่ า วทํา ให้
ระบบประปาหมู่ บ้ า นไม่ ส ามารถดํา เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ นอกจากจะมีสาเหตุจากการขาดการสนับสนุ น
งบประมาณและความรู้ท างวิชาการจากหน่ วยงานภายนอกใน
การบํารุง รักษาระบบแล้ ว ยังมี สาเหตุจากการขาดความรู้และ
ความตระหนั กในการดูแ ลระบบประปา ขาดความเอาใจใส่
และไม่ ให้ ความสําคัญในการดูแลบํารุงรักษาระบบประปาของ
ผู้ ดู แ ละระ บบและกร รมการบ ริ หารระบบ ประปาด้ ว ย
นอกจากนียังมี ปัญ หาในด้ านโครงสร้ างของระบบประปา ขาด
ความสมบู ร ณ์ ข องระบบผลิต นํ าประปา โดยเฉพาะระบบ
ปรั บปรุงคุณภาพนํา เนื องจากไม่มี การปรั บปรุง คุณ ภาพนํ า
ก่ อ นให้ บริ ก ารประปาชน ซึ งอาจจะส่ ง ผลต่ อ สุข ภาพของ
ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ แต่ถึ ง แม้ ว่ า ในกระบวนการผลิ ต
นําประปาจะไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนําก่อนปล่อ ยให้ บริการ
เนื องจากระบบถังกรองนําบาดาลใช้ ง านไม่ ไ ด้ แต่นํ าดิบทีสูบ
ขึนมานั นเป็ นนําทีอยู่ ลึก จากผิว ดิน ซึ งนํ าดั ง กล่ า วผ่ า นการ
กรองด้ วยธรรมชาติเ บืองต้น ทําให้ คุณภาพนําด้ านกายภาพอยู่
ในเกณฑ์ ม าตรฐานตามกํา หนด แต่ท ํ า ให้ มี ปั ญ หาคุ ณ ภาพ
นําประปาด้ านความกระด้ างทังหมด ความกระด้ างถาวร และ
ปริม าณสารทังหมดทีละลายได้ ในนําประปาของระบบประปา
บ้านวังสําราญ ระบบประปาบ้ านผาอิน ทร์แปลง ระบบประปา
บ้านนาเจริญ ระบบประปาบ้ านวังไผ่ และระบบประปาบ้ านวัง
สําราญใต้ อาจมี สาเหตุม าจากนําบาดาลมี ป ริ ม าณของแข็ง
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ละลายนําสูงกว่าปกติเ พราะมี การสัม ผัสกับแร่ ธาตุในดิน และ
ละลายแร่ธาตุปนออกมากับนําบาดาล เนื องจากระบบประปา
ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนําก่อนจ่ายนํา รวมถึงระบบเส้ นท่ อ มี
อายุการใช้งานนาน มีโอกาสทีจะเกิดการสะสมและเกิดตะกรัน
ในระบบเส้นท่ อ เมือมีการจ่ ายนํา ภายในระบบเส้ น ท่ อจะเกิด
การพั ดกวนให้ ตะกรัน ในเส้ น ท่อเกิดการละลายและไหลปน
ออกมากับ นํ าประปา จึง ทํา ให้ ความกระด้ า งทังหมด ความ
กระด้ า งถาวร และปริ ม าณสารทังหมดทีละลายได้ ท ีบริเ วณ
ปลายท่อเพิมมากขึน และอาจมี สาเหตุม าจากการดูแลระบบ
ของผู้ดูแลระบบเนืองจากผู้ดูแ ลระบบประปาไม่ เคยผ่ านการ
อบรม อาจขาดความรู้ทางวิชาการในการดูแลระบบให้ ถูกต้ อง
ตามขันตอนและกรรมการบริ ห ารประปาถึง จะเคยผ่ า นการ
อบรมแต่ไม่ได้ นาํ ความรู้มาเผยแพร่และผ่านการอบรมมานาน
แล้ ว ยั ง ขาดความตระหนั ก และเห็ น ความสํา คัญ ของการ
ให้ บริ ก ารนํ าสะอาดแก่ป ระชาชนชนด้ วย ส่วนระบบประปา
บ้ า นวัง สําราญและบ้ า นวัง สํา ราญใต้ พบค่ า ตะกัวเกิน เกณฑ์
มาตรฐาน อาจมี สาเหตุม าจาก ท่ อจ่ ายนํ าบางจุ ดยัง เป็ นท่ อ
เหล็กทีใช้ งานมานาน จึง อาจทําให้ เกิดการปนเปื อนได้ ส่ว น
คุณ ภาพนํ าด้ า นแบคที เ รี ย นํ าประปาจากจุ ด ปล่อ ยนําและ
ปลายท่อบ้ านผู้ใช้ นามี
ํ การปนเปื อนเพิมขึน อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่ น การเปลียนแปลงไปตามสภาพของเส้ น ท่ อใน
ระบบจ่ า ยนํ า ท่ อ ประปาเก่ า รั วระหว่ า งการขนส่ ง นํ า ซึง
สอดคล้ องกับ Reida et.al. (2003) ทีพบว่าคุณภาพนําจาก
ระบบประปาในประเทศอัง กฤษ ซึงใช้ น ําใต้ ดิน เป็ น แหล่งนํ า
ดิบ พบฟี คัลโคลิฟ อร์ มแบคทีเ รี ย โคลิฟ อร์ม แบคทีเ รี ย ซึง
อาจจะเกิดจากมีการปนเปื อนของแหล่งนําดิบ กรรมการบริห าร
ประปาและผู้ใช้ นาไม่
ํ เห็นความสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพ
นํา ซึงอาจจะก่ อให้ เ กิดโรคหรื อความเจ็บป่ วยทีเนื องมาจาก
การขาดแคลนนําสะอาดในการชํ า ระล้ า งทํ าความสะอาด
ร่างกายและเสือผ้าเครืองนุ่งห่ม ซึงมักจะเป็ น อาการโรคติดเชือ
ตามเยือบุต า ผิวหนัง ภายนอกร่ างกาย เช่น ริดสีดวงตา แผล
ตามผิวหนัง เป็ น ต้ น และประชาชนส่วนใหญ่ ยงั พอใจระดับ
ปานกลางกับ ระบบประปาหมู่ บ้ า นแบบบาดาลทีใช้ อยู่ ซึง
สอดคล้ องกับฉวีวรรณ วินิจเขตคําณวน (2548) ซึงได้ ศึกษา
ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้ นําประปา กรณีศึกษา
: สํานักงานประปา สาขาบางเขน ทีพบว่า โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื อแยกพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
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แต่ เ มื อพิ จ ารณารายข้ อ ด้ า นคุ ณ ภาพนํ าและการ
ให้ บริการของระบบประปา พบว่า ประชาชนผู้ใช้ นํามี ความพึง
พอใจอยู่ ใ นระดั บ ตํ า ในส่ ว นของการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพ
นําประปาก่อ นให้ บริ ก ารประชาชน นํ ามี ค วามกระด้ า งใน
ปริ ม าณที ยอมรั บ ได้ และการฆ่ า เชื อโรคด้ ว ยคลอรี น ใน
นําประปา เนื องจากระบบประปาทุกแห่ งไม่ มี ระบบปรั บปรุง
คุณภาพนํา ซึงเป็ น ขันตอนทีสําคัญในการผลิตนําประปา ทํา
ให้ ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ ตํา ข้ อเสนอแนะ
ประชาชนผู้ใช้ นําเสนอควรให้ มีการปรั บปรุงด้ า นคุณภาพนํา
ก่อนให้ บริ การ เช่น การกรองนํา การเติม คลอรี นเพือฆ่ าเชือ
โรค เพือความปลอดภัยในการใช้ นาควรเปิ
ํ
ดให้ บริการ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สําหรับประชาชนผู้ใช้ นํา ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
นําด้ วยตนเองเบืองต้ น เช่น การต้ ม หรือการกรอง และผู้ดูแล
ระบบประปาและคณะกรรมการบริห ารระบบประปา ควรมี
การฝึ กอบรมเพิ มเติม และองค์การบริห ารส่วนตําบลวังทอง
ควรให้ การสนับสนุ นงบประมาณและวัสดุอุป กรณ์ ในการดูแ ล
ระบ บป ระป าหมู่ บ้ าน เพื อให้ การดู แ ลระบบ ประปา มี
ประสิทธิภาพยิงขึน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
ควรศึกษาปั จจัยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกผู้ใช้ นําใน
การเฝ้ าระวังคุณ ภาพนําประปาหมู่ บ้า นทีมี ความสัม พัน ธ์ ต่อ
การปฏิบัติงานของผู้ดูและระบบประปาและกรรมการบริ ห าร
ประปา และควรศึ ก ษาเกียวกับ ต้ น ทุ น ในการผลิตนําประปา
เพือนําไปวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

กิตติกรรมประกาศ
การทํา วิท ยานิ พ นธ์ครั งนี ได้ รั บ ทุ น สนั บสนุ น จาก
บัณ ฑิตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น และศู น ย์วิจั ย และ
พั ฒ นาการบริห ารจัดการทรัพ ยากรนํ าแบบบูร ณาการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึงนั บเป็ นปั จจัย
สํ า คั ญ อย่ า ง หนึ ง ใ น กา ร ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ใ น ครั งนี จึ ง
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี และผู้วิจัย ขอบคุณเจ้ า หน้ า ที
ระบบประปาหมู่บ้านทุกท่านและประชาชนผู้ใช้ นําประปา ทีให้
ความร่วมมือในการวิจัยเป็ นอย่างดี
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ตารางที 1 ดัชนีคุณภาพนําและวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําประปาบาดาล
ดัชนีคุณภาพนํา
หน่วย
วิธีวิเคราะห์
กายภาพ
สี
ปลาตินัม-โคบอลต์ Visual Comparison Method
NTU
Nephelometric Method
ความขุน่
Electrometric Method
pH
เคมีและสารพิษ
มก./ล.
Atomic Absorption Spectrometry
โลหะหนั ก : เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)
(Direct air acetylene flame method)
ทองแดง(Cu) สังกะสี (Zn) แคดเมียม
(Cd) สารหนู (As) ตะกัว (Pb) ปรอท
(Hg)
มก./ล.
Turbidimetric
ซัลเฟต (SO4)
มก./ล.
Argentometric Method
คลอไรด์ (Cl)
มก./ล.
Fluorine test kit
ฟลูออไรด์ (F)
มก./ล.
Nitrate electrode Method
ไนเทรต (NO3)
ความกระด้ างทังหมด (Tatal hardnessas)
มก./ล.
EDTA Titrimetric Method
ความกระด้ างถาวร
ปริมาณสารทังหมดทีละลายได้ (Tatal
มก./ล.
Dried at 180 °c
dissolved solids)
แบคทีเรีย
MPN/100 มล.
MPN Test
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
CFU
ฟี คอลโคลิฟอร์ม
อี.โคไล (E.Coli)
ทีมา : APHA, AWWA and WFE (2005)

การเก็บรักษาตัวอย่าง
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
เติมกรดไนตริกเข้ มข้ น จน pH
ตํากว่า 2

แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
แช่เย็นที 4๐C
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ตารางที 4 คะแนนเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานรายด้าน ตามความพึงพอใจในการใช้ บริการนําประปาหมู่บ้านแบบบาดาลทัง 6 ด้ าน
ระดับความพึงพอใจ
ด้านที
ความพึงพอใจ
จํ านวน (ร้อยละ)
Mean
S.D.
ตํา
ปานกลาง
สูง
1
ด้ านความสะดวกทีได้ รับจากการบริการของระบบประปา
17
147
141
3.59
0.88
(5.60)
(48.20)
(46.20)
2
ด้ านการประสานงานของเจ้ าหน้ าทีผู้ดูแลระบบประปา
39
136
130
3.45
0.98
(12.80)
(44.60)
(42.60)
3
ด้ านอัธยาศัยและความสนใจของเจ้ าหน้ าทีผู้ดแู ลระบบ
22
154
129
3.50
0.90
ประปา
(7.20)
(50.50)
(42.30)
4
ด้ านความเข้ าใจข้ อมูลทีได้รับจากบริการของระบบประปา
45
140
120
3.36
0.99
(14.80)
(45.80)
(39.30)
5
ด้ านคุณภาพนําและการให้ บริการของระบบประปา
33
165
107
3.35
0.87
(10.80)
(54.10)
(35.10)
6
ด้ านค่าใช้ จ่ายเมือใช้ บริการของระบบประปา
37
148
120
3.39
0.97
(12.10)
(48.5)
(39.30)

ดัชนีคุณภาพนํา
pH

100.00
100.00

ความขุ่น

100.00
100.00

ปลายท่อ
จุดปล่อยนํา

100.00
100.00
ร้ อยละ

สี

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

รูปที 1 ร้ อยละของดัชนี คณ
ุ ภาพนําด้านกายภาพทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบาดาลทีใช้ บริโภค
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ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ดัชนีค ุณภาพนํา
66.67
66.67

TDS
41.67
41.67

ความกระด้ างถาวร

58.33
58.33

ความกระด้ างทังหมด
ไนเตรท

100.00
100.00

ฟลูออไรด์

100.00
100.00

คลอไรด์

100.00
100.00

ซัลเฟต

100.00
100.00

สังกะสี

100.00
100.00

ทองแดง

100.00
100.00

แมงกานีส

100.00
100.00
66.67
66.67

เหล็ก
0.00

20.00

40.00

60.00

ปลายท่อ
จุดปล่อยนํา

ร้ อยละ
80.00

100.00

รูปที 2 ร้ อยละของดัชนี คณ
ุ ภาพนําด้านเคมีทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบาดาลทีใช้ บริโภค

ดัชนีค ุณภาพนํา
แคดเมียม

100.00
100.00

ปรอท

100.00
100.00
83.33
91.67

ตะกัว

ปลายท่อ
จุด ปล่อยนํา

100.00
100.00
ร้ อยละ

สารหนู
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

รูปที 3 ร้ อยละของดัชนี คณ
ุ ภาพนําด้านสารพิษทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบาดาลทีใช้ บริโภค
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ปี ที 6 ฉบับที 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2556
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ตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

Water Supply Treatment Plant Operation and Water Quality in Wangtong Sub-district, Nawang District, Nong Bua Lam Phu Province

