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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนี เป็ น การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุป ระสงค์เพือประเมิ นคุณ ภาพนํา
ด้ านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ของประปาหมู่บ้านตําบลสาวะถี อําเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่น
โดยระบบประปาหมู่บ้ านในตําบลสาวะถี ประกอบด้ วย ระบบประปาหมู่ บ้านผิวดิน 12 แห่ง และ
ระบบประปาหมู่บ้านบาดาล 1 แห่ง รวม 13 แห่ ง ดําเนินการวิจัยระหว่า งเดือนมิ ถุน ายน 2554
ถึง เดือนมีนาคม 2555 โดยเก็บตัวอย่างนําจากระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน แห่ งละ 3 ตัวอย่าง
ได้ แก่ นําดิบเพือการประปา นําประปา ณ ต้ น ท่ อระบบจ่ ายนํา และนําประปาจากปลายท่อระบบ
เส้นท่อ และเก็บตัวอย่างนําจากระบบประปาหมู่บ้านบาดาลแห่ งละ 2 ตัวอย่าง ได้ แก่ นําประปา ณ
ต้ นท่อระบบจ่ายนํา และนําประปาจากปลายท่อระบบเส้ นท่อ วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ สถิตคิ ่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าร้ อยละ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพนําดิบ ทีทําการประเมิน เฉพาะ
ส่วนของระบบประปาผิวดิน 12 แห่ ง จั ดอยู่ ใ นคุณ ภาพนําแหล่ ง นําผิวดิน ประเภทที 3 ซึง
เหมาะสมในการใช้ เป็ น แหล่งนําดิบเพือการประปา ทังด้ านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย จํานวน
10 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง จัดอยู่ในคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน ประเภทที 4 และในส่วนของคุณภาพ
นําประปา ณ ต้ น ท่อระบบจ่ ายนํา และนําประปาจากปลายท่อระบบเส้ น ท่อ เมื อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ม าตรฐานคุณภาพนําประปาของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 พบว่า ดัชนี คุณภาพนําทางด้ าน
กายภาพทีไม่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คือ ความขุ่น ค่าเฉลีย 6.38 (พิสยั 23-1=22) ดัชนีคุณภาพ
นําทางด้ า นเคมีท ีไม่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน ได้ แก่ พี เ อช ค่ า เฉลีย 6.78 (พิสัย 7.9-5.5=2.4)
เหล็ก ค่ า เฉลีย 1.02 (พิสัย 3.1-0.1=3.0) แมงกานีส ค่า เฉลีย 0.50 (พิสัย 2.5-0.0=2.5)
ตะกัว ค่ า เฉลีย 0.03 (พิ สัย 0.08-0.00=0.08) และฟลูอ อไรด์ ค่ า เฉลีย 0.82 (พิ สัย 1.50.7=0.8) ส่วนดัชนี คุณ ภาพนําทางด้ า นแบคที เ รี ยดัชนี คุณ ภาพนํ าที ไม่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน
ได้ แก่ โคลิฟ อร์ ม แบคที เ รี ยและฟี คัลโคลิฟ อร์ ม แบคทีเ รี ย ดังนั นควรมี ก ารเฝ้ าระวัง คุณ ภาพ
นําประปาทุกแห่งอย่างสมําเสมอ โดยการเก็บตัวอย่างนําตรวจคุณภาพนําประปาทุกเดือน และการ
ให้ ความรู้เกียวกับ การดูแลระบบประปาและการเฝ้ าระวัง คุณ ภาพนําแก่ ผ้ ดู ูแลระบบประปาของ
หมู่บ้าน
คําสําคัญ: คุณภาพนําประปา, ระบบประปาหมู่บา้ น, ผูด้ แู ลระบบประปา
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Abstract
A research survey was conducted at 13 water supply plants in Sawathee subdistrict, Khon Kaen from June 2011 to March 2012. Twelve plants use surface
water as the raw water source; the remaining plant uses water from a deep well.
The water supply plants were tested about the water quality. Water samples were
collected from the raw water sources, supply pipes and consumer taps. However,
the ground water plant only had samples taken from the supply pipe and consumer
tap. These samples underwent physical, chemical and bacterial examinations
which were compared with the required water standard of the Department of
Health (2010), Ministry of Public Health. The data was analyzed and presented as
average, standard deviation and percentage statistics. The results show that water
from only 10 out of 12 water plants were suitable for consumption before
treatment according to the physical, chemical and bacterial conditions. Generally
the raw water quality was found to be of Class 3. The water quality in the
distribution systems failed a number of tests. Firstly, it did not meet water clarity
index, which is one of the many physical parameters. The turbidity of the water
with an average of 6.38 (range, 23-1=22) was substandard. Secondly, the chemical
properties were tested and it was found that the pH averaged at 6.78 (range, 7.95.5=2.4), Fe averaged 1.02 (range, 3.1-0.1=3.0), Mn averaged 0.50 (range, 2.50.0=2.5), Pb averaged 0.03 (range, 0.08-0.00=0.08) and fluoride averaged 0.82
(range, 1.5-0.7=0.8). All these indices did not comply with the standard. Finally,
coliform bacteria and fecal coliform bacteria were found in the distribution
systems. It is recommended to regularly monitor the quality of water supply
plants. This monitoring should include taking regular water samples and training
of operators of the water treatment system as well as maintain the system
regularly and also test the water quality often.
Keyword: water quality, water supply plant, performance of water supply plant
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บทนํา
นําเป็ นปัจจัยทีมีความสําคัญเป็ น อย่า งยิงต่อชีวิตของ
มนุ ษย์ ทังการใช้ อุปโภคและบริ โ ภค ดังนั นในการดํา รงชีวิต
ของมนุ ษย์ต้อ งมี นําอุปโภคบริโ ภคอย่ างเพี ยงพอ โดยเฉพาะ
ในการบริโภคนั นจําเป็ นอย่างยิง เพราะในร่างกายของมนุ ษ ย์
นั นประกอบด้ วยนําเป็ นสัดส่ว นถึง 2 ใน 3 ของนํ าหนั กตัว
(Guyton, 1991) ซึงนําจะทําหน้ าทีในการรักษาสมดุลต่างๆ ใน
ร่างกาย และโดยปกติแล้ วเพือให้ ร่างกายเกิดความสมดุลมาก
ทีสุด ควรจะได้ ดืมนําสะอาดอย่างน้ อยวันละ 8 แก้ ว นอกจาก
ปริมาณนําทีร่างกายควรจะได้รับแล้ ว นําทีบริโภค หรืออุปโภค
ก็ควรจะเป็ น นําทีสะอาดด้ วย เพื อป้ องกัน การได้ รับ เชือโรค
หรือสิงผิดปกติต่างๆ ในนําทีใช้ อปุ โภคบริโภคนันเข้ า สู่ร่างกาย
เช่ น อหิ วาตกโรค บิด ไทฟอยด์ พิ ษ จากสารเคมี ใ นนํ านั น
สามารถก่อให้ เ กิดการเจ็บป่ วยได้ ระบบนําประปาตามแบบ
มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้า น ในปั จจุ บันแบ่งเป็ น 7 ระบบ
(กรมทรัพยากรนํา, 2548) ซึงเป็ น การจําแนกตามลักษณะ
แหล่ง นําทีนํ า มาผลิตนํ าประปาและจํา นวนครั วเรือ นที ใช้ นํ า
โดยทีในบางหมู่บ้านหรือบางชุมชนมีครัวเรือนจํานวนมาก แต่
ระบบนําประปาทีมีในหมู่บ้านนันเป็ นระบบขนาดเล็ก ทําให้ ไม่
สามารถจ่ายนําให้ กบั คนในหมู่บ้านได้ อย่างเพียงพอ ซึงปั ญหา
อาจเกิดจากการทีไม่ มี แ หล่ ง นําขนาดใหญ่ เ พี ย งพอทีจะทํ า
ระบบประปาขนาดใหญ่กว่านันหรือบางทีกย็ ังขาดงบประมาณ
ในการก่อสร้ างประปาให้ มีขนาดเพียงพอกับความต้ องการได้
ในขณะเดียวกันระบบประปาทีมี อยู่นันก็ไ ม่ ได้ม าตรฐาน ขาด
การดูแลบํารุงรักษา ให้ สามารถผลิตนําประปาทีสะอาดเหมาะ
สําหรับการอุปโภค และบริโภค ส่งผลให้ ยังเกิดปั ญหาการขาด
แคลนนํ าอุปโภคบริ โภค ซึงปั ญ หาการขาดแคลนนําอุป โภค
บริโภคนี ในบางพืนทีทีมี แหล่งนําเพียงพอก็ยังเกิดปั ญหาขึน
ได้ เนืองจากระบบนําประปาทีไม่ ได้ไ ด้ ม าตรฐานนั นเอง ตําบล
สาวะถี อําเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่น ทุกหมู่ บ้านมี ระบบผลิต
นําประปาภายในหมู่บ้าน โดยทัง 24 หมู่บ้า นมีระบบประปา
จํานวน 13 แห่ง ประกอบด้ วย ระบบประปาหมู่ บ้านผิวดิน 12
แห่ ง และระบบประปาหมู่ บ้านบาดาล 1 แห่ ง ซึงบางแห่ งใช้
สําหรับจ่ายนําประปาให้ ม ากกว่า 1 หมู่บ้า น จากข้ อมูลจํานวน
ผู้ป่วยสะสมด้ วยโรค/สาเหตุต่างๆ 10 อัน ดับแรกของตําบล
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สาวะถี ปี 2542–2553 พบว่า อุจจาระร่วง ซึงเป็ นโรคทีเกียว
เนืองมาจากนําเป็ นสือ เป็ นสาเหตุให้ เ จ็บป่ วยของตําบลสาวะถี
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสาวะถี, 2554) จากปั ญหา
ดังกล่ าวผู้วิจัย จึง สนใจทีจะศึ กษาเกียวกับคุณ ภาพนําประปา
โดยสํา รวจนํ าดิบ เพื อการประปา นํ าประปา ณ ต้ น ท่ อระบบ
จ่ ายนํา และนําประปาจากปลายท่อระบบเส้ น ท่ อ เพือใช้ เ ป็ น
ข้ อมูลในการพัฒนาระบบประปาของตําบลสาวะถีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือตรวจประเมิ น คุณ ภาพนําประปาด้ านกายภาพ
เคมี และแบคทีเ รี ย ของตํา บลสาสะถี อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ขอนแก่น

วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ (Survey
Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
(1) จุ ดเก็บ ตัวอย่า งนํ าจากระบบประปา ทังหมด
13 แห่ ง ประกอบด้วย ระบบประปาหมู่บ้ านผิวดิน 12 แห่ ง
และระบบประปาหมู่บ้านบาดาล 1 แห่ง ทําการเก็บข้ อมูลและ
ประเมิ นคุณภาพนําทังทางด้ านกายภาพ เคมี และแบคทีเรี ย
โดยเก็บในระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 3 จุ ด และระบบประปา
หมู่ บ้านบาดาล 2 จุ ด ได้ แก่ นําดิบเพือการประปา ซึงเก็บ
เฉพาะระบบประปาผิวดิน นําประปา ณ ต้ น ท่ อระบบจ่ ายนํา
และนําประปาจากปลายท่อระบบเส้นเส้นท่อ
(2) ดัช นี คุณ ภาพนํ า วิ ธ ีก ารประเมิ น คุ ณ ภาพนํ า
และการเก็บ รั ก ษาตัว อย่ า ง การวิ จั ย ครั งนี ได้ ก ํา หนดดัช นี
คุณภาพนําประปาหมู่บ้าน ตาม WHO. Guidelines for Drinking
Water Quality 2nd Edition Volume 3: Surveillance and control
of community supplies. Geneva, 1997 ประเมินคุณ ภาพนํา
ตามวิธีของหนั งสือ “Standard Method for The Examination
of Water and Wastewater” (APHA, AWWA, and WEF,
2005) และวิธกี ารเก็บรักษาตัวอย่าง (ดังตารางที 1)

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย
(1) แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างนํา
(2) อุป กรณ์ เครื องมื อ และสารเคมี ใ นการตรวจ
ประเมิ นคุณ ภาพนํา อุปกรณ์ เครืองมือในการตรวจประเมิ น
คุณ ภาพนํ า ซึงได้ ปรั บความเทียงตรงเทียบตามมาตรฐาน
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(calibration) ก่ อ นใช้ งานทุ กครั ง ส่ว นสารเคมี ที ใช้ ใ นการ
ตรวจประเมินคุณภาพนําใช้ A.R. Grade

การเก็บรวบรวมข้อมู ล
เก็บตัวอย่างนํา ทังระบบประปาหมู่ บ้านผิวดิน และ
ระบบประปาหมู่บ้านบาดาล โดยทําการเก็บ 1 ครัง ระหว่า ง
วันที 21 มกราคม 2555 ถึง 24 มกราคม 2555 เพือตรวจ
ประเมิ น คุณ ภาพนํ าด้ า นกายภาพ เคมี แ ละแบคทีเ รี ย ณ
ห้ องปฏิบตั กิ ารกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยกเว้นค่าความขุ่น พีเอช และไนเตรท ทีทํา การตรวจวิเคราะห์
ทันที ณ จุดเก็บ

การวิเคราะห์ข อ้ มู ล
วิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี คุ ณ ภาพนํ า โดยใช้ ค่ า เฉลี ย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าร้ อ ยละ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนําประปา กรมอนามัย (2553)

ผลการวิจัย
ข้อมู ลทัวไปของระบบประปา
แหล่งนําดิบตามธรรมชาติทีนํา มาปรั บปรุงคุณภาพ
นําเพื อใช้ ผลิต เป็ นนํ าประปาหมู่ บ้า นทัง 13 แห่ ง ในตํา บล
สาวะถี มี อยู่ 2 แหล่ง คือ แหล่งนําผิวดิน และแหล่งนําใต้ ดิน
เมือสอบถามข้ อมูลผู้ดรู ะบบประปาหมู่ บ้านผิวดิน 12 แห่ ง พบว่า
ผู้ดูและระบบเคยผ่ า นการอบรมเกียวกับการดูแลระบบการ
ผลิตนําประปา 9 แห่ ง (ร้ อยละ 75.00) ในส่วนของการ
ปรับปรุงคุณภาพนําในการผลิตนําประปาส่วนใหญ่ มีการเติม
สารส้ม และมีการเติมคลอรีนเท่ากัน 7 แห่ง (ร้ อยละ 91.67)
แต่ ร ะบบประปาทุ ก แห่ ง ไม่ มี ก ารตรวจวัด ปริ ม าณคลอรี น
ตกค้ าง เนื องจากไม่ มีเครืองมืออุปกรณ์ในการตรวจวัด 8 แห่ ง
(ร้ อยละ 66.67) ทังยัง พบว่ า ส่ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยตรวจสอบ
คุณ ภาพนํ าประปามากถึง 11 แห่ ง (ร้ อยละ 91.67) และ
ระบบประปาทุ กแห่ งยังไม่ อยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐานประปาดืมได้
ในด้ า นระบบประปาหมู่ บ้า นบาดาล ทุ กคนไม่ เ คยผ่ า นการ
อบรมเกียวกับ การดูแ ลระบบการผลิตนําประปา ในด้ านการ
ปรับปรุงคุณภาพนําในการผลิตนําประปาไม่ มีการเติมคลอรีน
และระบบประปายังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประปาดืมได้

คุณภาพนําจากระบบประปา
(1) ผลการประเมินคุณภาพนําดิ บ
นําดิบเพื อการประปา การประเมิ นนํ าดิบจะทํา
การประเมิ น เฉพาะส่ วนของระบบประปาผิว ดิ น 12 แห่ ง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําในแหล่งนําผิวดิน
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ประเภทที 3 ซึงเหมาะสมในการใช้ เป็ น แหล่ งนําดิบเพือการ
ประปา พบว่า มีระบบประปา 2 แห่ ง ทีมีปริมาณตะกัว (ร้ อยละ
16.67) ไม่ เ หมาะสมในการใช้ เป็ นแหล่งนําดิบเพื อการประปา
และระบบประปาทุ ก แห่ ง มี ค่ า พี เ อช แมงกานี ส ทองแดง
สังกะสี ไนเตรท ปริม าณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียและปริม าณ ฟี
คัลโคลิฟ อร์ ม แบคทีเ รี ยเหมาะสมในการใช้ เป็ นแหล่ งนําดิบ
เพือการประปา รายละเอียดการประเมินคุณ ภาพนําดิบ แสดง
(ดังรูปที 1)
(2) ผลการประเมินคุณภาพนําประปา
นํ าป ระปา ณ ต้ น ท่ อ ระบบจ่ า ยนํ า ทํ า การ
ประเมิ น นํ าประปาทั ง 13 แห่ ง เปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนําประปาของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 ด้ าน
กายภาพ พบว่า ระบบประปาทุกแห่งมีคา่ สีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ความขุ่นอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานร้ อยละ 61.54 ด้ านเคมี พบว่า
พีเอช อยูใ่ นเกณฑ์ม าตรฐาน ร้ อยละ 76.92 ปริมาณเหล็กอยู่
ในเกณฑ์ ม าตรฐาน ร้ อยละ 38.46 ปริ ม าณแมงกานี สและ
ปริ มาณตะกัวอยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐานเท่า กัน ที ร้ อ ยละ 53.85
ปริม าณฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ 84.62 และ
ระบบประปาทุ ก แห่ ง มี ป ริ ม าณทองแดง สัง กะสี ไนเตรท
สารละลายทั งหมด และความกระด้ างรวมอยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน ด้ านแบคทีเรีย พบว่า ปริม าณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
และปริม าณฟี คัลโคลิฟอร์ม แบคทีเรี ยอยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน
ร้ อยละ 23.08
นําประปาจากปลายท่อระบบเส้ น ท่ อ ทําการประเมิน
นํ าประปาทั ง 13 แห่ ง เปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพนําประปาของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 ด้ านกายภาพ
พบว่า ระบบประปาทุกแห่ งมีค่าสีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ
ความขุ่นอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานร้ อ ยละ 61.54 ด้ านเคมี พบว่า
พีเอชอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ 84.62 ปริมาณเหล็กอยู่
ในเกณฑ์ ม าตรฐาน ร้ อยละ 38.46 ปริ ม าณแมงกานี สและ
ปริ มาณตะกัวอยู่ ในเกณฑ์ม าตรฐานเท่า กัน ที ร้ อยละ 46.15
ปริม าณฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ 84.62 และ
ระบบประปาทุ ก แห่ ง มี ป ริ ม าณทองแดง สัง กะสี ไนเตรท
สารละลายทั งหมด และความกระด้ า งรวม อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน ด้ านแบคทีเรีย พบว่า ปริม าณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
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และปริม าณฟี คัลโคลิฟอร์ม แบคทีเรี ยอยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน
ร้ อยละ 23.08 รายละเอีย ดการประเมิ น คุณ ภาพนําประปา
(ดังรูปที 2)
คุณภาพนําเมือพิจารณารายหมู่บ้าน พบว่า คุณภาพ
นําทางด้ านกายภาพพบ 8 แห่ ง ที มี ความขุ่ น อยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานทังนําประปา ณ ต้ น ท่อระบบจ่ ายนําและนําประปา
ปลายท่อระบบเส้นท่อ ร้ อยละ 61.54 (≤5 NTU) มีค่าเฉลีย
6.38 ส่วนด้ า นเคมีส่วนใหญ่ มีปัญ หาปริม าณเหล็ก ซึงอยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐานเพียง 5 แห่ ง ร้ อยละ 38.46 (≤ 0.5 mg/l)
โดยมีคา่ เฉลีย 1.02 รองลงมาคือ ปริมาณตะกัวและแมงกานี ส
ทีมี นําประปา ณ ต้ น ท่ อระบบจ่ ายนําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 7
แห่ ง และนํ าประปาปลายท่ อ ระบบเส้ น ท่ อ อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน 6 แห่ง ค่าพีเอชมีนําประปา ณ ต้ นท่ อระบบจ่ายนํา
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 10 แห่ ง และนําประปาปลายท่ อระบบ
เส้นท่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 11 แห่ ง และปริมาณฟลูออไรด์
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทังนําประปา ณ ต้ น ท่อระบบจ่ายนําและ
นําประปาปลายท่ อ ระบบเส้ น ท่ อ ร้ อ ยละ 84.62 (≤ 0.7
mg/l) ค่าเฉลีย 0.82 มี 2 หมู่บ้านทีไม่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คือ บ้ านหนองตาไก้ และบ้ านหนองปิ ง(บาดาล) ส่วนคุณภาพ
นําด้ า นแบคทีเ รี ย พบว่ า ปริ มาณโคลิฟ อร์ ม แบคที เ รี ย และ
ฟี คัลโคลิฟ อร์ม แบคทีเรี ยมี เ พี ยง 3 หมู่ บ้า น ทีอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานทังนําประปา ณ ต้ น ท่อระบบจ่ ายนําและนําประปา
ปลายท่อระบบเส้นท่อ ได้ แก่ บ้ านสาวะถี บ้ านโนนรัง และบ้ าน
เพียฟาน รายละเอียดการประเมินคุณภาพนํา (ดังตารางที 2)

บทสรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า คุณภาพนําดิบทีทํา
การประเมินเฉพาะส่วนของระบบประปาผิวดิน 12 แห่ งนั น
จัดอยู่ในคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน ประเภทที 3 ซึงเหมาะสม
ในการใช้ เ ป็ น แหล่ง นํ าดิบเพื อการประปา ทั งด้ า นกายภาพ
เคมี และแบคทีเรีย จํานวน 10 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ ง แห่ ง จัด
อยูใ่ นคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน ประเภทที 4 และในส่วนของ
คุณภาพนํ าประปาทั ง 13 แห่ ง พบว่า นําประปา ณ ต้ น ท่ อ
ระบบจ่ า ยนํา และนําประปาจากปลายท่ อระบบเส้ น ท่ อ เมื อ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ม าตรฐานคุณ ภาพนํ าประปาของกรม
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อนามัย พ.ศ. 2553 ดัชนีคณ
ุ ภาพนําทางด้ านกายภาพทีไม่ อ ยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ความขุ่น ดัชนีคุณภาพนําทางด้ านเคมี
ทีไม่ อยู่ ในเกณฑ์ม าตรฐาน ได้ แ ก่ พี เ อช เหล็ก แมงกานี ส
ตะกัว และฟลูออไรด์ ส่วนดัชนี คณ
ุ ภาพนําทางด้ านแบคทีเรีย
ดัชนี คณ
ุ ภาพนํ าทีไม่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้ แ ก่ โคลิฟ อร์ ม
แบคทีเรียและฟี คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ผลการตรวจประเมินคุณภาพนําดิบทีทําการประเมิ น
เฉพาะส่วนของระบบประปาผิวดิน 12 แห่ งนัน ระบบประปา
2 แห่ง ทีจัดอยูใ่ นคุณภาพนําแหล่งนําผิวดิน ประเภทที 4 การ
อุ ป โภ คบริ โ ภ คต้ อ งผ่ า นการฆ่ า เชื อตามปกติ และผ่ า น
กระบวนการปรับปรุง คุณภาพนําเป็ น พิ เศษก่อน ได้ แก่ แหล่ง
นําห้ วยขมินซึงใช้เ ป็ นแหล่งนําดิบเพือการประปาบ้ านเพียฟาน
และแหล่ ง นําลําห้ วยหิ น ลาดซึงใช้ เ ป็ นแหล่ ง นํ าดิบ เพื อการ
ประปาบ้ า นลาดนาเพี ย ง จากการสํา รวจสภาพทัวไปบริเ วณ
แหล่ งนํา ไม่ มีก ารล้ อมรั ว หรือกําจัดวัชพืชรอบบริเ วณแหล่ง
นําผิ วดิน ทีใช้ ใ นการผลิตนํ าประปา เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิดการ
ปนเปื อนได้ ง่าย ไม่ว่าจากการทิงขยะลงแหล่งนํา ตะกอนดิน
จากฝน หรือสารเคมีทางการเกษตรทีชะล้ างลงแหล่งนํา ทังยัง
มีการปล่อยสัตว์เข้าไปภายในแหล่งนําอีกด้วย
คุณ ภาพนํ าประปา ณ ต้ น ท่ อ ระบบจ่ า ยนํ า และ
นําประปาจากปลายท่ อระบบเส้ นท่อ ปั ญหาทางด้านกายภาพ
คือ ความขุ่น จากการสํารวจและสัมภาษณ์ผ้ ดู ูแลระบบประปา
หมู่ บ้า น พบว่า ผู้ดูแ ลระบบเคยผ่ า นการอบรม แต่ผ่า นการ
อบรมมานานแล้ ว และผู้ดแู ลระบบทีไม่ เคยผ่านการอบรม ยัง
ขาดความรู้ ความชํา นาญด้ า นการผลิต การทํา ความสะอาด
ระบบผลิต มีผลให้ ผ้ ดู ูแลระบบประปามี การปฏิบัติงานไม่ ตรง
ตามรอบระยะเวลาในการบํารุงรักษาระบบผลิตนําประปา ทําให้
ค่าความขุ่นของนําในระบบประปาไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ปัญหาทางด้ านเคมีและโลหะหนักในนําประปา ได้ แก่
ค่าพีเอช ซึงอาจเกิดเนื องมาจากการเติมสารส้ ม ยังไม่ เพี ยงพอ
ตะกั ว สาเหตุ ท ี ไม่ ส ามารถกํา จั ดตะกั วในระบบประปาได้
เนื องจาก ระบบปรับปรุงคุณภาพนํามี การเติม สารส้มเพื อช่ วย
ตกตะกอนในระบบประปา และสารส้ มช่วยตกตะกอนที พี เอช
เป็ นกลาง แต่ ตะกั วตกตะกอนที พี เ อชเป็ นด่ าง ดั งนั นจึ ง ไม่
สามารถกําจัดตะกัวออกจากนําประปาได้ ปริมาณเหล็ก จากการ
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สํารวจและสัมภาษณ์ผ้ ดู ูแลระบบประปาทังระบบประปาผิวดิน
และระบบประปาบาดาล สาเหตุ เ กิ ดจากระบบท่ อ จ่ า ยนํ าที
ให้ บริ การไปยังครั วเรือนของประชาชนส่วนใหญ่เ ป็ นท่ อเหล็ก
แมงกานี ส กํา จัดไม่ ได้ ด้วยสารส้ ม แต่ อาจกําจัดได้ ด้ วยวิธีการ
ปรับพีเอชให้ ได้ ไม่น้ อยกว่ า 9 ด้ วยปู นขาว หรือการใช้ คลอรี น
ออกซิเดชัน ซึงยังเป็ นปั ญหาในระบบประปาทียังรอการแก้ ไข
ผลการศึก ษาสอดคล้ องกับ การศึ ก ษาของธนาวัฒ น์ รัก กมล
และคณะ (2553) ทีศึ กษาเพือประเมิ นความเสียงทางสุขภาพ:
กรณี ศึกษาระบบผลิตนําประปาหมู่ บ้ านถําลา ตําบลลานข่ อย
พบว่ า มี การปนเปื อนของเหล็กและแมงกานี ส และฟลูออไรด์
เนืองจากวิธีการตรวจวัดนันใช้ ชุดทดสอบปริมาณฟลูออไรด์ใน
นํ าบริ โ ภค (อ 35) อาจทํ า ให้ ได้ ผลการตรวจประเมิ น
คลาดเคลือนไปบ้ าง ส่วนปั ญหาคุณภาพนําทางด้ านแบคทีเ รีย
ส่วนใหญ่ยงั พบการปนเปื อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟี คัล
โคลิฟอร์ มแบคทีเรีย ผลการศึ กษาสอดคล้ องกับการศึกษาของ
วรางคณา สังสิท ธิ สวัสดิ (2552) ที ศึ ก ษาเรืองสถานการณ์
คุณ ภาพนํ าประปาและความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ นํ าจากระบบ
ประปาหมู่บ้านบาดาล ในพืนทีลุ่มนําสาขาห้ วยสามหมอ จังหวัด
ขอนแก่น ทีพบว่า ระบบประปามี ปัญหาในด้ านแบคทีเรีย ซึงอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้ อยละ 31.82 จากการสัมภาษณ์และ
สํารวจ พบว่า อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น ท่อประปาเก่ารัวระหว่าง
การขนส่งนํ า ผู้ดูแลระบบประปาไม่ เห็นความสําคัญของการฆ่า
เชือโรค ไม่ มีการคํานวณปริมาณคลอรีนทีเติมในระบบการผลิต
นําประปา มี ผลให้ การเติม คลอรี นไม่ เ พี ยงพอในการฆ่ าเชือ
นอกจากนียังพบว่าไม่ มีการระบายตะกอนในระบบการผลิตตาม
รอบระยะเวลาในการบํารุงรักษา ทําให้ ประสบปั ญหาตะกอนค้ าง
ในเส้ นท่ อ เป็ นอาหารของแบคทีเรีย เป็ น ต้ น ซึงการปนเปื อน
ของโคลิฟอร์มแบคที เรียและฟี คัลโคลิฟอร์มแบคทีเรี ยนีถือได้
ว่ ามี ความเสียงต่ อสุข ภาพ และมี ความเสียงทางด้ า นอนามั ย
สิงแวดล้อม ดังนันระบบประปาหมู่บ้านผิวดินบ้ านโคกล่าม บ้ าน
หนองตาไก้ บ้านหนองเม็ก บ้ านม่ วงโป้ บ้ านโนนกู่ บ้ านหินขาว
บ้ านงิว บ้ านหนองปิ ง บ้ านลาดนาเพี ยง และระบบประปาบาดาล
บ้ านหนองปิ ง ควรให้ ความสําคัญในการเติมคลอรีนในสัดส่วนที
เหมาะสม เพื อให้ นํ ามี ค ลอรี น ตามปริ ม าณที กํ า หนดได้
นอกจากนีปริมาณคลอรีนทีเตรียมได้ ควรใช้ หมดใน 2 วัน เพือ
ไม่ให้ ปริมาณของคลอรีนอิสระตกค้ างในสารละลายลดตําลง จน
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฆ่าเชือ และทีสําคัญควรมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ าโดยการตรวจวัดปริ มาณคลอรีน
อิสระตกค้ างด้วย
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ในการพิจารณาทางด้ านคุณภาพของนํามี ความจําเป็ น
อย่างยิง ในส่วนของการเลือกแหล่งนําดิบ นอกจากต้ องพิจารณา
ในด้ านปริม าณของนําต้ องเพี ยงพอต่อความต้ องการใช้ นําแล้ ว
ยังต้ องพิ จารณาทางด้ านคุณ ภาพนํ าควบคู่ไ ปด้ วย เนื องจาก
คุณภาพนําจะเป็ นปั จจัยซึงกําหนดระบบปรับปรุงคุณภาพนําว่า
จะต้ องใช้ กระบวนการอะไรบ้ าง และมี จาํ นวนมากน้ อยเพียงใด
ดังนันโดยทัวไปจึงต้ องมี การเก็บนําตัวอย่างจากแหล่งนําดิบนัน
ไปตรวจประเมิ นคุณภาพ ก่ อนตัดสิน ใจเลือกระบบปรับปรุง
คุณภาพนํา (ปราโมทย์ เชียวชาญ, 2551) แต่เนืองด้ วยระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในตําบลสาวะถีไม่ สามารถพิ จารณาทางด้ าน
คุณภาพนํ าร่ วมกับการพิ จารณาในด้ านปริม าณความเพียงพอ
ของนํา เนืองจากไม่สามารถเลือกแหล่งนําดิบทีจะนํามาใช้ ในการ
ผลิตนําในระบบประปาได้ ด้ วยสาเหตุของปริมาณแหล่งนําดิบที
มีอยู่อย่ างจํากัด นั บเป็ นปั ญหาทีสําคัญของคุณภาพนํ าในเขต
ภาคอีสาน ถึงแม้ จะพบว่าคุณภาพนําไม่ เหมาะสม ก็จาํ เป็ นต้ อง
ใช้ เพือแก้ ไขปัญหาความแห้ งแล้ ง ประกอบกับบุคลากรมีความรู้
ในเรื องการดู แลระบบนํ าประปาไม่ ม ากนั ก ทําให้ คุณ ภาพ
นําประปาหมู่ บ้านทีผลิตได้ ยงั ไม่ เหมาะในการบริโภค และจาก
ข้ อมู ลการตรวจประเมิ น ด้ านคุ ณภาพนําประปา จะเห็ นได้ ว่า
คุณภาพนําประปา ณ ต้นท่อระบบจ่ายนํา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่ต่างกับนําประปาจากปลายท่ อระบบเส้ นท่ อ มี เพียงค่า พีเอช
แมงกานีส และตะกัว ทีต่างกันเล็กน้ อย คือ ค่าพีเอช ณ ต้ นท่ อ
ระบบจ่ ายนํา อยู่ ใ นเกณฑ์ม าตรฐานน้ อยกว่ า นําประปาจาก
ปลายท่ อระบบเส้น ท่อ 1 แห่ ง ค่าแมงกานี สและตะกัว ณ ต้ น
ท่อระบบจ่ ายนํ า อยู่ ในเกณฑ์ม าตรฐานมากกว่านําประปาจาก
ปลายท่อระบบเส้นท่อ 1 แห่ง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
(1) ควรมี ก ารเฝ้ าระวังคุณ ภาพนํ าประปาทุ ก แห่ ง
อย่ า งสมํ าเสมอ โดยการเก็ บ ตัว อย่ า งนํ าตรวจคุ ณ ภาพ
นําประปาทุกเดือน และการให้ ความรู้เ กียวกับการดูแลระบบ
ประปาและการเฝ้ าระวังคุณภาพนําแก่ผ้ ดู ูแลระบบประปาของ
หมู่บ้าน
(2) ควรมี การสนั บ สนุ น ทั งงบ ประมาณ และ
บุคลากรที มี ความสามารถแก่ ชุม ชนในการดูแ ลบํา รุง รั กษา
ระบบประปาอย่า งเร่ง ด่วน โดยเฉพาะคุณภาพนําประปาทัง
ด้ านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ทีไม่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลายดัชนี
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ท ําการวิจั ย ขอขอบพระคุ ณ ทุ น อุ ดหนุ น และ
ส่งเสริมการทํา วิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ประจํ า ปี การศึ ก ษา 2554 และศู น ย์ วิ จั ย และ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ าแบบบู ร ณาการ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที ให้
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ทุ น อุ ด หนุ นการทํ า วิ จั ย ใ น ครั งนี แ ละขอขอบพร ะคุ ณ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลสาวะถีทีช่ วย
ประสานงานการเก็บ ข้ อ มู ล และขอขอบพระคุณผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้ านตําบลสาวะถีทุ กท่ าน ทีให้ ความร่ วมมือ ในการ
ตอบแบบสัมภาษณ์และแบบสํารวจเป็ นอย่างดียงิ
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ตารางที 1 มาตรฐานคุณภาพนําประปาตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพนําประปา
ดัชนีคุณภาพนํา*
หน่วยวัด
ค่าทีกําหนด
วิธีการตรวจประเมิน**
สี (Color)
แพลตตินัมโค ≤ 15
Visual Comparison Method
บอลท์
ความขุน่ (Tusubidity)
เอ็นทียู
Nephelometric Method
≤5
พีเอช (pH)
สารละลายทังหมด (TDS)

-

ความกระด้ างรวม (Hardness)

6.5-8.5
≤ 1,000
≤ 500

ฟลูออไรด์ (F)

≤ 0.7
มิลลิกรัม/
ลิตร

ไนเตรท (NO3)
≤ 50
ตะกัว (Pb)
≤ 0.01
เหล็ก (Fe)
≤ 0.5
แมงกานีส (Mn)
≤ 0.3
ทองแดง (Cu)
≤ 1.0
สังกะสี (Zn)
≤ 3.0
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
เอ็มพีเอ็น/
0
(Total Coliform Bacteria) และ 100
ฟี คัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย
มิลลิลิตร
(Faecal Coliform Bacteria)
หมายเหตุ
* WHO (1997)
** APHA, AWWA and WEF (2005)
ทีมา: กรมอนามัย (2553)

การไตเตรท โดย Indicator Method
Gravimetric method (Total Dissolved Solids
Dried at 180 °C)
EDTA Titrimetric Method
ชุดทดสอบปริมาณฟลูออไรด์ในนําบริโภค (อ
35)
Nitrate Field Test Kit
Flame AAS (Nitric Acid Digestion Method)

วิธี Standard Multiple Tube Fermentation
Technique
(MPN Tests)

การเก็บรักษาตัวอย่าง
แช่เย็นที 4๐C
วัดทันที ด้ วย Turbidity
Meter
วัดทันที ณ จุดเก็บ
แช่เย็นที 4๐C
เติมกรดไนตริกเข้ มข้ น
จน pH < 2
แช่เย็นที 4๐C
วัดทันที ณ จุดเก็บ
เติมกรดไนตริกเข้ มข้ น
จน pH < 2

แช่เย็นที 4๐C
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ตารางที 2 คุณภาพนําประปาจําแนกตามระบบประปาหมู่ บ้าน
ระบบประปา
กายภาพ
เคมี
ความขุ่น
pH
Fe
Mn
Pb
(แพลตตินมั
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
โคบอลท์)
1. โคกล่าม
ต้ นท่อ
15
7.2
3.1
0.5
0.0
ปลายท่อ
15
7.2
3.1
0.5
0.0
2. หนองตาไก้ ต้ นท่อ
1
7.0
0.8
1.0
0.0
ปลายท่อ
1
7.3
0.8
1.0
0.0
3. หนองเม็ก
ต้ นท่อ
23
7.9
3.1
0.0
0.0
ปลายท่อ
23
7.3
3.1
0.0
0.0
4. ม่วงโป้
ต้ นท่อ
4
7.0
0.8
0.7
0.0
ปลายท่อ
4
7.0
0.8
0.6
0.0
5. โนนกู่
ต้ นท่อ
7
7.0
1.0
0.5
0.0
ปลายท่อ
7
7.1
1.0
0.5
0.0
6. หินขาว
ต้ นท่อ
8
7.2
0.6
0.0
0.01
ปลายท่อ
8
7.1
0.6
0.0
0.02
7. สาวะถี
ต้ นท่อ
10
6.7
0.3
0.6
0.01
ปลายท่อ
10
6.7
0.3
0.7
0.01
8. งิว
ต้ นท่อ
2
6.5
0.5
0.3
0.04
ปลายท่อ
2
6.8
0.5
0.4
0.04
9. หนองปิ ง
ต้ นท่อ
3
6.1
0.7
0.0
0.03
(บาดาล)
ปลายท่อ
3
5.8
0.7
0.0
0.04
10. หนองปิ ง
ต้ นท่อ
1
6.7
0.3
0.2
0.04
ปลายท่อ
1
6.5
0.3
0.1
0.04
11. โนนรัง
ต้ นท่อ
2
5.5
0.3
0.1
0.07
ปลายท่อ
2
6.3
0.33
0.0
0.05
12. เพียฟาน
ต้ นท่อ
3
6.6
1.3
2.5
0.06
ปลายท่อ
3
6.7
1.3
2.5
0.06
13. ลาดนา
ต้ นท่อ
4
6.3
0.5
0.1
0.06
เพียง
ปลายท่อ
4
6.8
0.5
0.1
0.08
- Mean
6.38
6.78
1.02
0.50
0.03
- SD
6.31
0.51
0.95
0.67
0.03
- Min
1
5.5
0.1
0.0
0.0
- Max
23
7.9
3.1
2.5
0.08
- เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา
6.5≤5
≤0.5
≤0.3
≤0.01
8.5
หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ทางด้ านแบคทีเรียยึดผลการวิเคราะห์ทเหมื
ี อนกัน 2 ใน 3 ซํา
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Fluo
ride
(mg/l)
0.7
0.7
1.5
1.5
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.5
1.5
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.82
0.29
0.7
1.5
≤0.7

แบคทีเรีย
โคลิฟอร์ม
ฟี คัล
(MPN/
(MPN/
100 ml) 100 ml)
13
23
13
23
34
6.8
34
6.8
4.5
4.5
4.5
4.5
540
6.1
>1,600
6.1
7.8
<1.8
7.8
<1.8
13
13
17
11
2
2
2
2
2
2
2
2
14
11
79
17
23
17
23
17
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
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รูปที 1 ร้ อยละของดัชนีคณ
ุ ภาพนําทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําในแหล่งนําผิวดิน
ประเภทที 3 จําแนกตามดัชนี คุณภาพนําทีตรวจวัด

รูปที 2

ร้ อยละของดัชนีคณ
ุ ภาพนําทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําประปา
กรมอนามัย พ.ศ.2553 จําแนกตามดัชนีคุณภาพนําทีตรวจวัด

