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บทท่ี 4  

ผลการวิจยั  
 
 โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่   
ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การอุปโภคและบรโิภคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวม รวมทัง้สามารถด าเนินการได้
เองในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ได้เลอืกพืน้ทีศ่กึษา คอื ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ซึ่งเป็นพืน้ทีข่องต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่มพีืน้ที่อยู่ตลอดความยาวของลุ่มน ้ายวมตอนล่างก่อนไหล
ไปบรรจบกบัแม่น ้าสาละวนิ ในส่วนของบทที่ 4 นี้แสดงถงึผลการด าเนินการวจิยัประกอบดว้ย 
บรบิทชุมชนของต าบลแม่ยวม บรบิทชุมชนเกี่ยวกบัลกัษณะการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
บรบิทดา้นความรูค้วามตระหนักในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า และรปูแบบในการแก้ปญัหา
ทรพัยากรน ้าในพื้นที่ต าบลแม่ยวม และผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่ได้คดัเลือกไว้ โดยมี
รายละเอยีดของผลการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 
บริบทของพื้นท่ีศึกษา  
 การศกึษาบรบิทของชุมชนต าบลแม่ยวมนัน้ คณะผูว้จิยัได้ท าการศกึษาโดย ตดิต่อและ
ประสานงาน สร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ท าการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น รวมทัง้ท าการศึกษา
สภาพชุมชน การรวบรวมขอ้มูลสภาพปญัหาทรพัยากรน ้าในปจัจุบนัของต าบลแม่ยวม ในส่วน
ของขอ้มูลปฐมภูมนิัน้ คณะผู้วจิยัได้ขอ้มูลจากการพบปะพูดคุยกบัประชาชนและผู้น าในต าบล
แม่ยวม รวมทัง้การใชแ้บบสอบถาม นอกจากนัน้ยงัศกึษาขอ้มูลทุตภิูมจิากเอกสารแผนพฒันา
ของต าบล และขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลการศกึษาด้านบรบิทของพื้นทีศ่กึษาจะ
แยกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยบรบิทของชุมชนต าบลแม่ยวมโดยทัว่ไป บรบิทชุมชนเกี่ยวกบั
ความตระหนักและความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค โดยมรีายละเอยีด
ผลการศกึษาดงันี้  
 1.บริบทโดยทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา  
 ต าบลแมย่วมตัง้อยูใ่นพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง แบ่งเป็น 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่1 บา้น
น ้าดบิ หมูท่ี ่2 บา้นหว้ยวอก หมูท่ี ่3 บา้นทุ่งแพม หมู่ที ่4 บา้นหว้ยสงิห ์หมู่ที ่5 บา้นหว้ยทราย 
หมู่ที ่6 บา้นหว้ยโผ หมู่ที ่7 บา้นทาตาฝ ัง่หมู่ที ่8 บา้นคะปวง หมู่ที ่9 บา้นแม่กองแป หมู่ที ่10 
บา้นแมก่องคา หมูท่ี ่11 บา้นหว้ยบง หมูท่ี ่12 บา้นแพะคะปวง หมู่ที ่13 บา้นจอมกติต ิลกัษณะ
พืน้ทีส่่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไมป้ระมาณรอ้ยละ 89 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดส่วนทีเ่หลอืเป็นพืน้ที่
ราบรมิฝ ัง่แมน่ ้ายวม การตัง้บา้นเรอืนจะตัง้ห่างจากแมน่ ้ายวมประมาณ 3 กโิลเมตร โดยพืน้ทีต่ดิ
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กบัแมน่ ้ายวมจะเป็นพืน้ทีส่ าหรบัเพาะปลกู มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ 270 ตารางกโิลเมตร การตัง้
บา้นเรอืนเป็นชุมชนใหญ่ แบบถาวรไม่เคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน ประชาชนรอ้ยละ 97 นับถอืศาสนา
พุทธ และประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพืน้เมอืงคอื กระเหรีย่ง โดยมปีระชากรทัง้หมด 9,637 คน 
ส่วนดา้นระบบสาธารณูปโภค ดา้นประปาและไฟฟ้า พบว่า ต าบลแม่ยวมมหีมู่บา้นสองแห่งทีไ่ม่
มไีฟฟ้าเขา้ถงึแต่มกีารใช้พลงังานแสงอาทติยแ์ทน ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาฝ ัง่ และหมู่ที่ 10 
บา้นแมก่องคา ในส่วนของน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคนัน้ ประกอบดว้ย ประปาหมู่บา้นจ านวน 
19 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง บ่อน ้าตื้น 396 แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง และแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ ล าหว้ย หนอง บงึ จ านวน 17 แห่ง ดงัภาพที ่4.1 และภาพที ่4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พืน้ทีศึ่กษา 

ภาพท่ี 4.1 แสดงภาพรวมของพืน้ทีศ่กึษา 



  

 4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่น า้ยวมตอนล่าง 

พืน้ทีศึ่กษา 

ภาพท่ี 4.2 แสดงพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง ในส่วนของต าบลแมย่วม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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2. บริบทชุมชนเก่ียวกบัความตระหนักและความรู้  
 การศกึษาบรบิทชุมชนในด้านความรู้ ความตระหนักและพฤตกิรรม คณะผู้วจิยัได้
ท าการศึกษาโดยการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล โดยท าการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม ซึ่งผล
การศกึษามดีงันี้  
  2.1 ความตระหนักในการจดัการทรพัยากรน ้า  
  จากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่ า ประชาชนในต าบลแม่ยวม  
มคีวามตระหนักเกี่ยวกับการจดัการทรพัยากรน ้าที่เหมาะสมอยู่ ในระดบัมาก ซึ่งประเด็นที่
ชาวบา้นมคีวามตระหนักอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การปรบัปรุงคุณภาพน ้าของชุมชนประชาชนใน
ชุมชนควรเขา้มามสี่วนรว่ม การทิง้ขยะลงในแมน่ ้าล าคลองจะท าใหเ้กดิการเน่าเสีย ส่วนประเดน็
ทีช่าวบา้นยงัมคีวามตระหนกัอยูใ่นระดบัน้อย ไดแ้ก่ ปญัหาคุณภาพน ้าอุปโภคบรโิภคของต าบล
แม่ยวมเป็นปญัหาที่ต้องได้ร ับการด าเนินการแก้ไขโดยด่วน น ้ าที่ใช้ในการอุปโภคแล้ว 
ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ การซื้อน ้าแบบบรรจุภณั์์ท าให้ได้น ้าบรโิภค 
ทีม่คีวามสะอาดและถูกหลกัอนามยั ส่วนปญัหาน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคนัน้ยงัมปีญัหาไม่
มากนัก เนื่องจากว่ายงัมปีระชาชนน้อยและยงัไม่มกีารอยู่อาศยัที่หนาแน่น และน ้าที่ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคในแหล่งน ้าธรรมชาตยิงัมคีวามสะอาดอยูใ่นเกณ์ร์บัไดแ้ต่มมีปีรมิาณไม่เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีเ่พราะมกีารเพิม่ขึน้ของประชาชนและสถานประกอบการ
มากขึน้ กท็ าใหป้ญัหาน ้าในการอุปโภคบรโิภคในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ แต่กย็งัไมถ่งึขัน้วกิฤต ิ 
 2.2 ความรู้ในการจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค  
 จากการส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคของ
หมูบ่า้น พบว่า ประเดน็ทีป่ระชาชนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ความรูเ้กี่ยวกบัระบบประปา
หมู่บา้นที่มปีระสทิธภิาพนัน้ต้องก่อสรา้งจากอุปกรณ์ทีม่รีาคาแพงและใชง้บประมาณที่ค่อนขา้ง
สูง และชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจว่าผูท้ีม่หีน้าทีดู่แลระบบประปาหมู่บา้น คอื เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ไว้เท่านัน้ ซึ่งจรงิๆ แล้วจะต้องมกีารช่วยกนัดูแลและรกัษาความสะอาดของระบบ
ประปารว่มกนั ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของการรว่มกนัพฒันาและท าความสะอาดระบบประปาหมู่บา้น 
ประชาชนยงัเขา้ใจว่าน ้าเป็นทรพัยากรทีไ่ม่สามารถน ามาหมุนเวยีนใชใ้หม่ได้ แต่ความจรงิแล้ว
น ้าเป็นทรพัยากรที่สามารถน ากลบัมาหมุนเวยีนใช้ใหม่ได้ คณะผู้วจิยัจงึได้สร้างความรูใ้ห้กบั
ชาวบา้นผ่านกจิกรรมการศกึษาดูงานระบบประปาหมู่บา้น และการอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ
ปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  
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 2.3 ปัญหาและความพึงพอใจและใช้ทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค  
  จากการส ารวจและศกึษาขอ้มูลในส่วนของปญัหาและความพงึพอใจคณะผูว้จิยั 
ได้ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ยวม พบว่า ประเดน็ที่ผู้ใช้น ้า
ส าหรบัอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้านพอใจมาก ได้แก่ ประเด็นเสียค่าช าระค่า
น ้าประปาโดยตรงกบัคณะกรรมการที่ดูแลระบบประปา ประเด็นการบรกิารของระบบประปา
หมูบ่า้นในดา้นคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของระบบน ้าประปาทีจ่่ายให ้ประเดน็ดา้นน ้ามคีวาม
ใสสะอาด ประเด็นด้านราคาน ้าประปาและค่าธรรมเนียมการให้บรกิาร ประเด็นในด้านความ
รวดเรว็ของกระบวนการให้บรกิาร ส่วนประเด็นที่ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ประเดน็การประกาศหยุดจ่ายน ้าเพื่อปรบัปรุงซ่อมแซม ประเดน็ด้านการใหบ้รกิาร
แก่ผู้ใช้น ้า ประเดน็การแนะน าขัน้ตอนการบรกิารต่างๆ เข้าใจง่าย ส่วนประเดน็ที่ประชาชนมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ประเดน็ความรูค้วามช านาญของพนักงาน ประเดน็ความ
น่าเชื่อถอืในการอ่านมาตรวดัน ้าของพนักงานอ่านมาตรวดัน ้า ประเดน็ด้านกริยิามารยาทและ
วาจาสุภาพของพนกังาน  
  ส่วนปญัหาของผูใ้ชน้ ้า พบว่า ประเดน็ทีผู่ใ้ชน้ ้าส่วนใหญ่เหน็ว่าเป็นปญัหาอยู่ใน
ระดบัมาก ได้แก่ ประเดน็แรงดนัของน ้ามไีม่แรงพอ ความไม่สม ่าเสมอของปรมิาณน ้าประปา 
ที่จ่าย ความไม่สะอาดของน ้า ปญัหาเรื่องกลิน่ของน ้า และปญัหาเรื่องความล่าช้าในการซ่อม 
ท่อแตกท่อรัว่ ในดา้นการไม่มคีวามรู ้ความช านาญเพยีงพอของพนักงาน พบว่า รอ้ยละ 39.29 
ไม่มีปญัหาเรื่องความรู้ความช านาญ ส่วนประเด็นที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปญัหาระดับ 
ปานกลาง ได้แก่ ปญัหาในด้านราคาและค่าธรรมเนียมการให้บรกิารในประเด็นเรื่องอตัราค่า
น ้าประปาแพง ค่าธรรมเนียมการขอตดิตัง้มาตรวดัน ้าใหม่ทีม่รีาคาแพง การเดนิทางมาเพื่อช าระ
ค่าบรกิารไม่สะดวก ส่วนประเด็นที่ประชาชนมีปญัหาอยู่ในระดบัน้อย ได้แก่ พนักงานหรอื
ตวัแทนไปเกบ็เงนิทีบ่า้นแลว้ไม่พบเจา้ของบา้น การบรกิารไม่สม ่าเสมอและเสมอภาค ความไม่
น่าเชื่อถอืในการอ่านมาตรวดัน ้าของพนักงาน พนักงานอธบิายขัน้ตอนการขอใช้บรกิารต่างๆ 
ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีใ่ชบ้รกิารของประปาหมูบ่า้นใหเ้ขา้ใจ  
 
รปูแบบในการจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค  
 จากการด าเนินตามการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ในบทที ่3 คณะผูว้จิยัไดน้ าผลการจากการด าเนินกจิกรรมมาสรุปประเดน็เป็นรปูแบบใน
การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชนในพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ยวม โดยมตี าบล
แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจดัการน ้าส าหรบัการ
อุปโภคบรโิภคไดด้งันี้  
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 1. วิเคราะหห์าปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกนั  
  ในส่วนของการวเิคราะหห์าปญัหาและสาเหตุของปญัหาของการจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ คณะผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาบรบิทของชุมชนทีไ่ดศ้กึษา
มาแล้วตามหวัข้อที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยัโดยเริม่ต้นจากการสร้างความ
ตระหนักให้กับประชาชนในชุมชนก่อน หลงัจากนัน้จงึให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพื่อ
น าไปสู่วเิคราะหป์ญัหาและวางแนวทางการแกป้ญัหารว่มกนัมซีึง่ผลของการด าเนินการวจิยัดงันี้   
  1.1 การสร้างความตระหนักให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี  
 การสรา้งความตระหนัก ได้ใช้กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการะดมความคดิโดยให้
ผูเ้ขา้รว่มไดแ้สดงความคดิเหน็ถงึทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคตัง้แต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนั
และสิง่ที่อยากเหน็ในอนาคต โดยได้ผลการศกึษาดงันี้ ในช่วงอดตีตัง้แต่อดตีจนประชาชนใน
ต าบลแม่ยวมมกีารอยู่กนัแบบชุมชนขนาดกลางไม่มคีรวัเรอืนหนาแน่นดงัเช่นปจัจุบนั ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนยังไม่มีมากนักส่วนใหญ่เป็นปญัหาเรื่องการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรมมากกว่า ไดแ้ก่ ทีท่ ากนิ และปญัหาน ้าใชท้างการเกษตรซึง่ การแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้
ในชุมชนจะอาศยัการแกป้ญัหาผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยมผีูสู้งอายุ
ในชุมชนเป็นผูน้ าในการแกป้ญัหา โดยจะท าการระดมผูค้นในชุมชนมาเพื่อช่วยในการแก้ปญัหา
ที่เกดิขึน้ในชุมชน เช่น การขาดแคลนน ้าในการท าการเกษตรชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมมอืกนั
สรา้งฝายกนัน ้าขึน้เพื่อทดน ้าเขา้ไปยงัพืน้ที่การเกษตรของตนเองโดยจะมผีู้สูงในอายุในชุมชน
เป็นผู้ควบคุมการแจกจ่ายน ้าในชุมชน และได้ร่วมกนัจดัการทรพัยากรน ้าอย่างถูกต้อง การ
จดัการทรพัยากรน ้าในอดตีจะเป็นการจดัการในเชงิปรมิาณมากว่า เชงิคุณภาพ ในส่วนของน ้าที่
ใชใ้นการอุปโภคบรโิภคจะใชแ้หล่งน ้าทีม่อียู่ในชุมชนไดแ้ก่ น ้าจากล าเหมอืงทีผ่่านกลางหมู่บา้น 
น ้าจากบ่อตืน้ทีข่ดุไวใ้นบา้นของตนเอง ส าหรบัการอุปโภคจะใชโ้ดยตรงเลย แต่ถ้าต้องการน ามา
บรโิภคจะท าการกรองดว้ยถ่าน หรอืว่าน ามาต้มก่อนเพื่อฆ่าเชือ้โรค รวมทัง้การเกบ็กกัน ้าฝนไว้
ส าหรบัการบรโิภคในหน้าแล้ง ปญัหาน ้าเสยีในต าบลแม่ยวมนัน้ในอดตียงัไม่มปีญัหาดงักล่าว
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเมื่อมกีารระบายน ้าเสยีลงพื้นดนิก็จะซมึหายไป รวมทัง้
ท าเลทีต่ ัง้ของชุมชนต าบลแมย่วมเป็นชุมชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกบัแมน่ ้ายวมตอนล่างตลอดความยาว
ของแมน่ ้าจงึไมม่ปีญัหา เรือ่ง ทรพัยากรน ้ามากนกั ดงันัน้ปญัหาของทรพัยากรน ้าในอดตีจงึไม่มี
ความรนุแรงมากนกั 
 ในช่วงตัง้แต่ปีพ.ศ.2543 ถงึปจัจบุนั ปญัหาทรพัยากรน ้าเริม่ความรุนแรงมากขึน้ 
เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรในชุมชน ท าใหก้ารจดัการทรพัยากรน ้าในรปูแบบเดมิ
ทีใ่ชก้นัมาตัง้แต่อดตีเริม่มปีญัหาเกดิขึน้ทัง้ เริม่ตัง้แต่การสรา้งประตูระบายน ้าของหน่วยงานของ
รฐั แทนฝายที่ชุมชนร่วมกนัสร้างขึ้น เพราะว่าประตูระบายน ้าที่หน่วยงานราชการท าให้นัน้



  

 4-7 

ชาวบ้านในชุมชนไม่มคีวามเข้าใจจงึไม่สามารถดูแล และบ ารุงรกัษาเนื่องจากว่าคิดว่าไม่ใช่
หน้าทีข่องชุมชนอกีต่อไปแล้ว และในปจัจุบนัการใชน้ ้าส าหรบัอุปโภคไดใ้ช้น ้าจากระบบประปา
หมู่บา้นหรอืประปาภูเขาเป็นหลกัแต่กย็งัมปีญัหาอยู่บางส่วนทัง้ในเรื่องน ้าขุ่น แรงดนัน ้าไม่พอ 
ค่าใชจ้า่ยในการดแูลระบบสงูเกนิไป และผูด้แูลระบบไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจระบบทีท่างการสรา้ง
ให้ ท าให้ไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนได้ ในส่วนของน ้ าดื่มนัน้ในปจัจุบัน
ชาวบ้านในชุมชนได้ซื้อน ้ าดื่มบรรจุขวดมาบริโภคเป็นส่วนใหญ่โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ
ครวัเรอืนละ 100 บาทต่อเดอืน (3 คนต่อครวัเรอืน) และมบีางส่วนยงัท าการกรองเพื่อปรบัปรุง
คุณภาพน ้าไวส้ าหรบัดื่มเองและมบีางส่วนดื่มน ้าจากน ้าฝนทีเ่กบ็กกัไว ้ 
  ในส่วนของการคาดหวงัในอนาคตจากการจดัเวทชีาวบา้นไดค้าดหวงัว่าจะไดร้บั
การแกป้ญัหาในประเดน็ต่อไปน้ี  
  1) การปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้นทีท่รดุโทรมมกีารปรบัปรงุทีด่ขี ึน้ 
  2) น ้าอุปโภคบรโิภคมสีะอาดและปลอดภยั  
  3) ผูดู้แลระบบไดแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้นและผูท้ีส่นใจ มคีวามรูเ้กี่ยวกบัระบบ
ผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของชุมชน  
  4) ประชาชนในต าบลแม่ยวม สามารถจดัท าหรอืจดัสรา้งอุปกรณ์และเครื่องมอื
ในการแก้ปญัหาน ้าเสยี และน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคไดด้ว้ยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามการ
จดัการปญัหาดงักล่าวจะต้องท าได้โดยความสามารถของประชาชนเอง นอกจากนัน้
ผูเ้ขา้รว่มเวทยีงัไม่ต้องการน าเอาระบบการแก้ปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นเขา้มาแก้ปญัหาในชุมชน 
เนื่องจากว่าจะมคีวามยากในการควบคุมระบบดงักล่าว  
 สรุปสิง่ที่ค้นพบจากการจดัเวทเีพื่อสรา้งความตระหนักท าให้ทราบว่า ในอดตีที่
ผ่านมาประชาชนในต าบลแม่ยวมไม่มปีญัหาทรพัยากรน ้าแต่เมื่อมกีารเจรญิเตบิโตของชุมชน
มากขึน้ปญัหาเรือ่งทรพัยากรน ้ากเ็พิม่มากขึน้ทัง้น ้าสะอาดส าหรบัการอุปโภคบรโิภค และน ้าเน่า
เสยีในล าน ้าของชุมชน โดยชาวบ้านรู้ตวัว่าตนเองเป็นผู้ก่อให้เกิดปญัหาทรพัยากรน ้าขึ้นใน
ชุมชน และมคีวามตระหนกัถงึปญัหาดงักล่าว จงึตอ้งการทีจ่ะแก้ไขปญัหาดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง 
ถ้าแนวทางการแก้ปญัหานัน้สามารถด าเนินการได้เอง แต่มปีญัหาหลายประการที่ต้องน ามา
พจิารณาร่วมด้วย เช่น ดา้นทุนทรพัยใ์นการลงทุน และเวลาที่จะด าเนินกจิกรรรม ซึ่งสิง่เหล่านี้
เป็นปญัหาที่ส าคญัของชาวบ้านทุกคน รวมทัง้ยงักังวลเกี่ยวกับการขาดองค์ความรู้ในการ
ด าเนินการแก้ปญัหา อย่างไรกด็ทุีกคนกย็งัต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมในการแก้ปญัหาทรพัยากร
น ้าทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชน  
 1.2 ผลการสร้างความรู้และวิเคราะหปั์ญหาของทรพัยากรน ้าในพื้นท่ี 
 จากขอ้มลูการสรา้งความตระหนักดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชน
ในชุมชนยงัขาดความรู้เกี่ยวกบัเรื่องการจดัการทรพัยากรน ้า ดงันัน้ทางคณะผู้วิจยัจงึได้จดั
กจิกรรมการศกึษาดูงานระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าในพื้นที่ เป็นการสรา้งแนวทางในการเลอืก
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จดัการทรพัยากรน ้าในชุมชนดว้ย และประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการศกึษาดูงานนัน้ ไดเ้หน็ระบบ
การจดัการทรพัยากรน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถน ามาปรบัปรุงแก้ไขปญัหาทรพัยากรน ้าใน
พืน้ทีชุ่มชนของตนเองได ้หลงัจากการศกึษาดูงานแลว้คณะผูว้จิยัไดท้ าการการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้าในชุมชน ซึ่งเป็นกจิกรรมที่จดัท าขึน้เพื่อส่งเสรมิความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรมเพื่อแกป้ญัหาทรพัยากรน ้าในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม
เกดิความรูเ้พิม่ขึน้ทางคณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการอบรมในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปรบัปรุงคุณภาพ
น ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ที่เกิดขึ้นในชุมชน หลงัจากท าการอบรมให้ความรู้แล้วทาง
คณะผูว้จิยัไดใ้ห้ผูเ้ขา้อบรมท าแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้า 
พบว่า เมื่อผ่านศกึษาดูงาน และการอบรมแล้วผู้เข้ารบัการอบรมมคีวามรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยประเด็นความรู้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ น ้าเป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญั
อย่างมาก ในการประกอบกจิกรรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ, รองลงมา คอื การบ าบดัน ้าเสยี 
หมายถงึ การรวบรวมน ้าเสยีเพื่อท าการบ าบดัก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ, นอกจากนัน้ยงั
เข้าใจมากขึ้นว่าน ้าเสียเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ของเชื้อโรค และท าให้เกิดกลิ่นเหมน็น่าร าคาญ
ตามล าดบั จากการตอบแบบสอบถามแสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมการอบรมท าใหค้วามรูข้อง
ประชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้าเพิ่มมากขึน้ในทุกประเดน็ซึง่จะน าไปสู่การ
เลอืกแนวทาง และรปูแบบทีถู่กตอ้ง รวมทัง้สามารถด าเนินกจิกรรมการแก้ปญัหาต่างๆ ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งต่อไปในอนาคต  
 ผลจากการสรา้งความรู้และวเิคราะห์ปญัหาร่วมกนัในที่ประชุมได้จดัหมวดหมู่
ของปญัหาและท าการแสวงหาแนวทางในการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคใน
ต าบลแม่ยวม โดยการระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม ซึ่งจะ
น าไปสู่การหาทางออกให้กับปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชน ซึ่งในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย
คณะผู้วิจยั ผู้น าชุมชน และชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนแสดงความความคิด เห็นเกี่ ยวกับความ
เป็นไปได้ของการพฒันารูปแบบเพื่อแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งบางทางเลอืกอาจ
เป็นไปไม่ไดส้บืเนื่องจากขอ้จ ากดัหลายประการ การเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมนัน้ ทางทีป่ระชุม
ได้เลอืกรูปแบบการแก้ปญัหาที่เกิดจากความต้องการของชุมชน โดยต้องน าประเด็นอื่นๆ ที่
ส าคญัเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ สามารถแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าของชุมชนได้ และมคีวาม
พร้อมด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมอื สถานที่และบุคลากรประชาชนในท้องถิ่นให้ความ
รว่มมอืและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้รว่มกจิกรรม มเีหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ การ
ประกอบอาชพี วฒันธรรมและประเพณขีองทอ้งถิน่ และทีส่ าคญัผลประโยชน์ทีไ่ดต้้องสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่และสามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
เมื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ประเด็นต่างๆ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้นมาพจิารณาร่วมด้วย 
ที่ประชุมมคีวามคดิเห็นว่ากิจกรรมที่น่าจะมคีวามเหมาะสมมากที่สุด และสามารถน าไปสู่การ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งจรงิจงั ดงัต่อไปนี้  
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 1) การท าแผนที่แหล่งทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในชุมชน 
เนื่องจากว่าพื้นที่ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างที่จะมีพื้นที่
กว้างขวาง การศึกษาเพื่อให้เกิดการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ให้เกิดการ
ครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมายนัน้ จะตอ้งมกีารเรยีนรูจ้ากชุมชนและรูจ้กัพืน้ทีใ่นชุมชนอยา่งละเอยีด  
 2) ส ารวจทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคของหมู่บ้านร่วมกนั โดยเริม่
จากการส ารวจขอ้มลูของแต่ละหมูบ่า้นร่วมกนัระหว่างนกัวจิยัผูด้แูลระบบ และชาวบา้นทีส่นใจ  
 3) การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในชุมชน คณะผู้วจิยัไดท้ าการเกบ็ตวัอย่าง
น ้าในชุมชนมาท าการตรวจวเิคราะห ์ไม่ว่าจะเป็นตวัอย่างน ้าจากระบบประปาหมู่บา้น ตวัอย่าง
น ้าจากบ่อน ้าตืน้ ตวัอยา่งน ้าจากระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชนและครวัเรอืน 
ซึง่การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนนัน้เองทีจ่ะให้ชาวบา้นได้รบัทราบถงึคุณภาพน ้าทีใ่ช้
ในการบริโภค และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมกับชุมชนและตรงกับความ
ตอ้งการของชาวบา้น  

 4) จดัอบรมเชงิปฏบิตัิการเกี่ยวกบัระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแบบต่างๆ 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ จนน าไปสู่การจดัท าคู่มอืการปรบัปรุงคุณภาพน ้าในรปูแบบ
ต่างๆ ฉบบัประชาชนรว่มกนั 
 5) การแผนชุมชนในการปรบัปรุงระบบน ้ าส าหรบัการอุปโภคบริโภคที่มี
ปญัหาเรยีงตามล าดบัความรนุแรงของปญัหา   
 2. ด าเนินกิจกรรมการจดัการทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภค  

 การด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลอืกไว้ ซึ่งประกอบด้วย การท าแผนที่แหล่ง
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน ส ารวจทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคของ
หมู่บ้านร่วมกนั ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าภายในชุมชนเพื่อให้ได้ขอ้มูลในการปรบัปรุงแก้ไข 
ปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จดัอบรมเชงิปฏบิตัิการเกี่ยวกบัระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จรงิ จดัท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคใน
ชุมชนทีม่ปีญัหา โดยมกีจิกรรมยอ่ยดงัต่อไปนี้  
 2.1 ท าแผนท่ีทรพัยากรน ้าส าหรบัการอปุโภคบริโภคในชุมชน  

จากการด าเนินกจิกรรมการท าแผนทีชุ่มชนในพื้นที ่พบว่า มผีูน้ าชุมชนเขา้ร่วม
กจิกรรมนี้จ านวน 15 คน แล้วจงึเริม่ท าแผนทีชุ่มชนจนได้แผนที่ชุมชนซึ่งแสดงแผนที่เกี่ยวกบั
เส้นทางแม่น ้า เส้นทางป่าไม ้และแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในชุมชนในพื้นต าบลแม่ยวม 
ทีพ่รอ้มทัง้ร่วมกนัก าหนดจุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทีต่้องการตรวจสอบคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภค
บรโิภค  ขอ้คน้พบจากการการท าแผนที่ชุมชนท าให้ทราบถงึแหล่งทรพัยากรน ้าทีชุ่มนใช้ในการ
อุปโภคบรโิภครวมถงึปญัหาที่เกิดขึ้นกบัชุมชน รวมทัง้ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมกนัท าแผนที่ได้แสดง
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหาทีม่คีวามเชื่อมโยงกนักบัชุมชนอื่น นอกจากนัน้ยงัเป็นการท าความ
รูจ้กักบักรอบของพืน้ทีข่องการศกึษาอย่างคร่าวๆ ซึง่การท าแผนทีค่ร ัง้นี้ท าใหท้ราบถงึแหล่งน ้า
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ที่ใช้ในการอุปโภคบรโิภคที่ส าคญัของชุมชน ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้านจากน ้าบาดาล 18 
แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง ประปาหมู่บ้านจากน ้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปาหมู่บา้นจากน ้าผวิดนิ 1 
แห่งบ่อบาดาล 8 แห่ง น ้าบ่อตื้นทีขุ่ดขึน้เองจ านวน 65 แห่งและล าหว้ยตามธรรมชาต ิจ านวน 5 
แห่ง โดยไดแ้ผนทีชุ่มชนดงัภาพที ่4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคพืน้ที ่ 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคพืน้ที ่(ต่อ)  
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 2.2 ส ารวจทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกนั  
 การศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับลักษณะการใช้น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

คณะผู้วจิยัได้ท าการศกึษาโดยการลงพื้นที่ไปเก็บขอ้มูลจากสถานที่จรงิและพูดคุยแลกเปลี่ยน
กบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น ้าบรโิภคจากการซื้อน ้าบรรจุขวด รองลงมา คอื 
ใช้น ้ าจากน ้ าประปาหมู่บ้าน และประปาภูเขา น ้ าฝน และน ้ าที่ชาวบ้านท าการกรองเอง 
ตามล าดบั ส่วนการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคประชาชนในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวม ส่วนใหญ่ใชน้ ้าเพื่อการ
อุปโภคจากน ้าประปาหมู่บ้าน รองลงมาคอื ประปาภูเขาของหมู่บ้าน นอกจากนี้ประชาชนใน
พืน้ทีย่งัใชน้ ้าจากบ่อตื้นที่ท าการขุดขึน้มาเองมคีวามลกึประมาณ 10-15 เมตร และล าน ้าสาขา
ของแม่น ้ายวม ตามล าดบั ดงัภาพที่ 4.4 และ 4.5 โดยภาพรวมของแหล่งทรพัยากรน ้าเพื่อ
อุปโภคบรโิภคในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวมทัง้ 13 หมู่บา้น ประกอบดว้ย ประปาหมู่บา้นจากน ้าบาดาล 
18 แห่ง ประปาภเูขา 8 แห่ง ประปาหมูบ่า้นจากน ้าบ่อตืน้ 1 แห่ง ประปาหมู่บา้นจากน ้าผวิดนิ 1 
แห่ง บ่อบาดาล 8 แห่ง และแหล่งน ้าจากล าหว้ยจ านวน 5 แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงลกัษณะของล าน ้าสาขาและแมน่ ้ายวมในช่วงทีผ่่านต าบลแมย่วม 

  

ภาพท่ี 4.5 แสดงลกัษณะของแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในพืน้ทีต่ าบลแมย่วม 
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ซึง่เหตุผลทีป่ระชาชนในพืน้ทีจ่ะใชน้ ้าประปาหมูบ่า้นในการอุปโภคบรโิภคกนัมากเพราะ
มคีวามสะอาด สะดวก รวดเรว็ในการใชท้ัง้ประปาหมูบ่า้นและประปาภูเขา นอกจากนี้ยงัมกีารใช้
น ้าบ่อตื้นทีขุ่ดขึน้มาเองดว้ย เพราะบางครัง้น ้าประปาหมู่บา้นมปีญัหา เช่น น ้าไม่ไหล หรอืไหล
บางช่วงเวลา น ้าเหมน็คลอรนีเป็นต้น ซึ่งน ้าบ่อตื้นก็เป็นทางเลอืกอีกทางเลือกหนึ่งในการมี
แหล่งน ้าส ารองไวเ้มื่อเกดิปญัหา การใชน้ ้าจากล าน ้าแม่ยวมโดยตรงไม่มกีารใชเ้นื่องจากการตัง้
บานเรอืนจะตัง้อยูต่ามล าน ้าสาขาของแมน่ ้ายวมเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของพืน้ทีใ่กลร้มิน ้าแม่ยวม
จะเป้นพืน้ทีส่ าหรบัเพาะปลูก โดยรายละเอยีดของแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในพืน้ที่ต าบล
แมย่วมจ าแนกตามหมูบ่า้นทัง้สิน้ 13 หมูบ่า้นมดีงันี้  
 1) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีหมู่บ้านน ้าดิบ  
 ในอดตีทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคของหมู่บา้นน ้าดบิส่วนใหญ่ทุก
ครวัเรอืน มบี่อน ้าตื่นลกึประมาณ 6-12 เมตร บ้านที่ตัง้อยู่บนพื้นที่สูงมบี่อลกึประมาณ 12-20 
เมตร และคุณภาพน ้าไม่ค่อยดตีัง้อยู่ในบรเิวณบ้านของตนเองใช้เป็นทัง้น ้าอุปโภคและบรโิภค
ภายในครวัเรอืน ต่อมามกีารพฒันาการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการน าน ้าดบิขึน้มา เช่น การ
ติดตัง้ป ัม้น ้า เป็นต้น ในปจัจุบนัน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในพื้นที่บ้านน ้าดิบมาจากจาก
ประปาหมู่บ้านโดยใช้บ่อบาดาลจ านวน 2 จุด และน ้าบ่อตื้นเป็นแหล่งน ้าดบิที่น ามาผลติเป็น
น ้าประปา จ านวน 1 จดุ การและกรมทรพัยากรธรณี โดยจะน ามาปรบัปรุงโดยผ่านกระบวนการ
กรอง ดงัภาพที ่4.6 – ภาพที ่4.8  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.7 แสดงน ้าบ่อน ้าตื้นและระบบกรองน ้าทีใ่ชใ้นพืน้ทีบ่า้นน ้าดบิ 

ภาพท่ี 4.6 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นน ้าดบิ 

สบูน ้าดิบ ถงัพกั ผา่นถงักรอง  แจกจ่าย 
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 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  
 มกีารผลติและการจา่ยน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง โดยประปาหมู่บา้นมี
ทัง้หมด 3 จดุ สามารถแจกจา่ยใหช้าวบา้นประมาณ 964 คน ทัง้หมด 194 หลงัคา (รายละเอยีด
ดงัภาคผนวก ก) และมชีาวบา้นบางส่วนยงัใชน้ ้าอุปโภคบรโิภคจากน ้าบ่อตืน้ทีข่ดุขึน้มาเอง  
 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  
 การดูแลระบบประปาหมู่บ้านน ้าดบิมคีณะกรรมการดูแล 7 คนซึ่งแบ่งหน้าที่
กนัรบัผดิชอบแต่ละจุด โดยจะได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ 300 บาท และได้ใช้น ้าประปาฟรใีน
ส่วนของการเกบ็ค่าบรกิารจะท าการเกบ็หน่วยละ 3 บาท ปรมิาณการใชน้ ้าของชาวบา้น มกีาร
ใช้อยู่ที่ประมาณ 2,330 ลูกบาศก์เมตรต่อเดอืน สรุปรายรบั-รายจ่าย ของประปาบ้านน ้าดบิ มี
รายรบัจากการเก็บค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบ้านเดอืนละประมาณ 7,000 บาท และในส่วนของ
รายจ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนให้กบัคนดูแล และค่าใช้จ่าย ในการซ่อม มคี่าใช้จ่าย
ประมาณเดอืนละ 5,000 บาท เงนิทีเ่หลอืเกบ็ไวเ้ป็นกองทุนประปาของหมูบ่า้น 
 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา 

 เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลทัว่ไป 1 คน ซึง้เป็นคณะกรรมการด้วย ท าหน้าที่ เปิด-
ปิด ควบคุมคุมดูแลการท างานของระบบประปา มคีวามรู้พื้นบานทางด้านช่างเพยีงเล็กน้อย  
การล้างถงักรองจะด าเนินการเมื่อเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นต้องลา้งถงักรองเมื่อน ้าขุ่นหรอืมตีะกอน 
โดยเปลีย่นวสัดุในถงักรองงน ้า เช่น กรวด ทราย ถ่าน ในชัน้ถงักรอง 

  ส่วนปญัหาทีพ่บจากการใชน้ ้า ไดแ้ก่ ปรมิาณน ้ามเีพยีงพอกบัความต้องการ
ใชใ้นครวัเรอืนในฤดูแลง้ น ้าประปาหมู่บา้นแจกจ่ายไปไม่ทัว่ถงึ (เพราะแรงดนัของน ้าประปาไม่
ค่อยแรง) รวมทัง้น ้าบาดาลทีน่ ามาใชผ้ลติน ้าประปา มกีลิน่เหมน็ มสีเีหลอืง ในบางครัง้จงึเปลีย่น
มาใช้น ้าจากบ่อที่ชาวบ้านช่วยกนัขุดผลติประปาแทน ในส่วนของการซ่อมบ ารุงประปาของ
หมูบ่า้นน ้าดบิ จะเป็นการซ่อมแซมเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าของประปาและป ัม้น ้าทีใ่ชดู้ดน ้าดบิขึน้มา

  

ภาพท่ี 4.8 แสดงถงัพกัน ้าและบ่อสบูน ้าบาดาลในพืน้ทีบ่า้นน ้าดบิ 



  

 4-15 

จากบ่อ ซึ่งป ัม้จะท างานหนักจนเกดิการไหม ้อุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบประปาเสยีหาย เสยีเงนิ
ซ่อมบ่อยครัง้การซ่อมแซมจะเรยีกช่างจากตวัอ าเภอเพื่อเขา้มาซ่อม และการซ่อมแซมเกี่ยวกบั
ระบบท่อประปา ทางคณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้มาจะช่วยกนัซ่อมแซมเอง แต่บางครัง้เงนิรายไดเ้กบ็
ค่าประปาในแต่ละเดอืนไมม่เีหลอืเพราะจะตอ้งน าไปจา่ยเป็นค่าซ่อมเสยีส่วนใหญ่ ท าใหก้ลุ่มผูใ้ช้
น ้าไม่มเีงนิเก็บสะสมเพิม่ขึ้น และหลายครัง้ที่ถูกปล่อยให้ช ารุดเสยีหายจนถึงขัน้ใช้การไม่ได้
หลายวนัเพราะไม่มเีงนิซ่อมระบบประปา จากการส ารวจพบปญัหาของรายละเอยีดของระบบ
ประปาที่ช ารุด ได้แก่ ระบบถังกรองน ้า ตู้ ระบบควบคุมไฟฟ้าน ้าดิบ ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า
น ้าประปา และระบบถงัแรงดนั ช ารดุจนควรท าการซ่อมเองได้ 

 2) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านห้วยวอก  
  น ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในพืน้ที ่บา้นหว้ยวอกม ีประชากรประมาณ 648 

คน ประปาหมู่บ้านใช้บ่อบาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิที่น ามาผลิตเป็นน ้าประปา จ านวน 4 จุด  
ซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปี 2540 โดยขัน้ตอนการโดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณในการสรา้งจาก
กรมโยธาธกิาร รวมทัง้มกีารใชน้ ้าบ่อตื้นอยู่บา้งบางส่วน ฤดูแลง้จะขาดแคลนน ้าบางแต่ไม่มาก 
ภายในหมูบ่า้นมภีาชนะกกัเกบ็น ้าฝนเพยีงพอเลก็น้อย  
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  

  การผลติน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคบ้านห้วยวอกมทีัง้สิ้น 4 จุดซึง่จะมี
ขัน้ตอนการผลติอยู่ 3 รูปแบบ ดงัแผนภาพที่ 4.9 และภาพที่ 4.10-4.11 แจกจ่ายให้กับ
ประชาชนได ้ม ี175 ครวัเรอืน มกีารใชอ้ยูท่ีป่ระมาณ 1,630 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 4.9 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยวอก 

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั ผา่นถงักรอง  แจกจ่าย 

ก) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยวอกแบบที ่1  

ถงัพกั  แจกจ่าย 
สบูน ้าดิบ 

จากน ้าบาดาล 

ข) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยวอกแบบที ่2  

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั เติมอากาศ แจกจ่าย 

ค) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยวอกแบบที ่3  
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  

  ส าหรบัค่าบริการน ้ าส าหรบัอุปโภคบริโภคคิดค่าบริการหน่วยละ 3 บาท  
มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง การบรหิารจดัการของประปาบา้นหว้ย
วอก มรีายรบัจากการเกบ็ค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบา้นเดอืนละประมาณ 5,000 บาท และในส่วน
ของรายจ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนให้กับคนดูแล และค่าใช้จ่าย ในการซ่อม มี
ค่าใชจ้า่ยประมาณเดอืนละ 4,000 บาท เงนิทีเ่หลอืเกบ็ไวเ้ป็นกองทุนประปาของหมูบ่า้น 

 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา  
 ในส่วนของการดูแลรักษาประปาหมู่บ้านห้วยวอกมีคณะกรรมการดูแล
แบ่งเป็น 2 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะม ี2 คน ประกอบไปด้วย คนดูแลระบบประปาและคนเก็บเงนิ
ค่าบรกิาร คนซึง่แบ่งหน้าทีก่นัรบัผดิชอบแต่ละจดุ จะไดร้บัค่าตอบแทนโดยหกัเอาจากค่าบรกิาร
หน่วยละ 1 บาท การซ่อมบ ารุงประปาของหมู่บ้านห้วยวอก จะด าเนินการเองหากปญัหาไม่มี

  

ภาพท่ี 4.10 แสดงถงัพกัน ้าและระบบผลติน ้าอุปโภคบรโิภคจากน ้าบาดาลในพืน้ทีบ่า้นหว้ยวอก 

  

ภาพท่ี 4.11 แสดงระบบเตมิอากาศและถงัพกัน ้าในพืน้ทีบ่า้นหว้ยวอก 
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ภาพท่ี 4.12 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมูบ่า้นของบา้นทุ่งแพม 

ความซบัซ้อนแต่หากปญัหามคีวามรุนแรงเช่นการซ่อมแซมเกี่ยวกบัระบบควบคุมการเปิดปิด
ของประปา ผู้ดูแลระบบก็จะจะเรยีกช่างจากตวัอ าเภอเพื่อเขา้มาซ่อมโดยใชเ้งนิกองทุนประปา
ของหมู่บ้าน ปญัหาของการจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในหมู่บ้าน คอื ค่าไฟฟ้าและ 
ค่าซ่อมเครือ่งสบูน ้ามคี่าใชจ้่ายสูงกว่ารายรบั และการขยายเขตบรกิการน ้าประปาเพิม่โดยไม่ได้
ดูปรมิาณน ้าดบิจากบ่อบาดาลส่งผลให้ระบบท างานหนักช ารุดบ่อย ปญัหาของการบ ารุงรกัษา 
คือผู้ดุแลรักษาระบบประปาไม่มีความรู้ทางด้านช่างหรือความรู้เกี่ยวกับการใช้และซ่อม
บ ารุงรกัษาเครื่องสูบน ้า ดงันัน้เมื่อระบบมกีารช ารุดจงึจ าเป็นต้องจ่ายค่าช่างประจ าหมู่บ้านมา
ซ่อมแทน 
 3) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านทุ่งแพม  

 แหล่งน ้ าส าหรบัการอุปโภคบริโภค เดิมทีชาวบ้านใช้น ้าจากบ่อน ้ าตื้นใน
บรเิวณบา้นเรอืนของตนเองปรมิาณมพีอในฤดูฝนและขาดแคลนบา้งในฤดแูลง้แลง้ 
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  
  บา้นทุ่งแพมประชากรประมาณ 963 คน ม ี270 ครวัเรอืน มรีะบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้ าทัง้สิ้น 3 จุด แหล่งน ้ าดิบที่ใช้ คือ บ่อบาดาลโดยน ามาผลิตเป็นน ้ าประปา 
ซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปี 2539 โดยไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณในการสรา้งจาก กรมโยธาธกิาร
และกรมทรพัยากรธรณี มขี ัน้ตอนการผลติดงัภาพที ่4.12 และ ภาพที ่4.13-4.14 ในปจัจุบนัมี
ปรมิาณการใช้น ้าอยู่ที่ประมาณ 880 ลูกบาศก์เมตรต่อเดอืน มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปา
ตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั ผา่นถงักรอง แจกจ่าย 

ก) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นทุ่งแพมแบบที ่1  

ถงัพกั แจกจ่าย 
สบูน ้าดิบ 

จากน ้าบาดาล 

ข) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นทุ่งแพมแบบที ่2  
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  
 การดูแลรกัษาระบบน ้าอุปโภคบรโิภคหมู่บ้านทุ่งแพม มคีณะกรรมการดูแล
เป็นจดุจดุละ 1 ชุด ม ี4-5 คน ซึง่แบ่งหน้าทีก่นัรบัผดิชอบแต่ละจดุ ทัง้การซ่อมแซมเบือ้งต้นและ
เก็บค่าบรกิารค่าน ้ านัน้แบ่งหน้าที่กันรบัผิดชอบโดยจะได้รบัค่าตอบแทนร้อยละ 3 ของเงิน
ค่าบรกิารน ้าประปาที่เก็บได้ โดยเก็บค่าบรกิารหน่วยละ 4 บาท ส่วนการบรหิารจดัการรายรบั-
รายจ่าย ของประปาบ้านทุ่งแพม มรีายรบัจากการเก็บค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบ้านเดือนละ
ประมาณ 3,500 บาท และในส่วนของรายจ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนให้กบัคนดูแล 
และค่าใชจ้า่ย ในการซ่อม มคี่าใชจ้า่ยประมาณเดอืนละ 3,000 บาท  
 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา 

 การซ่อมบ ารุงประปาของหมู่บ้านทุ่งแพม จะเป็นการซ่อมแซมเกี่ยวกบัระบบ

ควบคุมแผงสวิตซ์การเปิด-ปิดน ้ าของประปา และการซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบท่อประปา  

ทางคณะกรรมการที่ตัง้ขึน้มาจะช่วยกนัซ่อมแซมเอง แต่ถ้าเป็นปญัหาเกี่ยวกบัเครื่องสูบน ้าจะ

ติดต่อช่างจากอ าเภอมาซ่อมแซมให้ ปญัหาที่พบส าหรบัการใช้น ้าในการอุปโภคบรโิภค คือ 

ปรมิาณน ้าดบิไม่เพยีงพอในบางครัง้ และมกีารรัว่ซมึของท่อประปา ท าให้มภีาระค่าใช้จ่ายค่า

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกส่วนหน่ึง คือ ปญัหาด้านการบริหารจัดการระบบประปา แห่งน้ี คือ

คณะกรรมการขาดความรู้และความช านาญด้านการบรหิาร และผู้ควบคุมดูแลฯ ขาดความรู้

ความช านาญดา้นช่างซึง่มคีวามรูเ้พยีงเลก็น้อย เมื่ออุปกรณ์ช ารุดจงึไม่สามารถซ่อมแซมเองได้

จากการตรวจสอบระบบประปา ก็พบว่ามรีายการช ารุดดงันี้ ท่อกระจายน ้าแตกหลายจุดและ

ระบบถงักรองและถงัเกบ็น ้าร ัว่เกบ็น ้าไมอ่ยู ่และตูค้วบคุมไฟฟ้าเสยีซึง่ไดห้ยุดจ่ายน ้าในบางเวลา

มาแลว้ตดิต่อกนัหลายวนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13 แสดงถงักรองน ้าและบอ่สบูน ้าบาดาลในพืน้ทีบ่า้นทุ่งแพม 
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 4) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านห้วยสิงห ์ 
 ลกัษณะการตัง้ครวัเรือนกระจายอยู่สองข้าง อาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่ท า
การเกษตรและรบัจา้ง แหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภค ในอดตีเป็นบ่อน ้าตื้นในบรเิวณบา้นของ
ตนเอง ขดุลกึประมาณ 5-10 เมตร ใชเ้ป็นน ้าดื่มไดแ้ละยงัเพยีงพอส าหรบัใชใ้นครวัเรอืนดว้ย แต่
ในฤดูแล้งจะขาดแคลนบ้าง ในปจัจุบนัประชากรของบ้านห้วยสงิห์มปีระมาณ 960 คน จ านวน 
280 ครวัเรอืน ชาวบา้นทีใ่ชป้ระปาหมู่บา้นมปีระมาณ 180 ครวัเรอืน ทีเ่หลอืจะใชน้ ้าจากบ่อตื้น
ทีม่อียูเ่ดมิ ส่วนใหญ่มภีาชนะเกบ็น ้าฝนเกอืบทุกครวัเรอืนเพื่อกกัเกบ็น ้าไวใ้ชด้ื่ม 
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  
 พืน้ที่บา้นหว้ยสงิห์ประปาหมู่บ้านทัง้หมดใช้บ่อบาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิใน
การน ามาผลติเป็นน ้าประปา ซึง่มทีัง้สิ้น 2 จุด มขี ัน้ตอนการผลติดงัภาพที่ 4.15 และ ภาพที ่
4.16ชาวบา้นทีใ่ชป้ระปาหมูบ่า้นมปีระมาณ 180 ครวัเรอืน ปรมิาณการใชน้ ้าของชาวบา้น มกีาร
ใชอ้ยูท่ีป่ระมาณ 1,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 
ชัว่โมง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงถงัเกบ็น ้าและบ่อสบูน ้าบาดาลในพืน้ทีบ่า้นทุ่งแพม 

  

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั ผา่นถงักรอง แจกจ่าย 

ก) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยสงิหแ์บบที ่1  

ภาพท่ี 4.15 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมูบ่า้นของบา้นหว้ยสงิห์ 

ถงัพกั แจกจ่าย 
สบูน ้าดิบ 

จากน ้าบาดาล 

ข) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่้านของบา้นหว้ยสงิหแ์บบที ่2  
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  
 การจดัการน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในหมู่บ้านห้วยสงิห์มคีณะกรรมการ

ดแูล แบ่งเป็น 2 ชุด แต่ละชุดม ี4-5 คน ซึง่แบ่งหน้าทีก่นัรบัผดิชอบแต่ละจุด ทัง้ซ่อมแซมระบบ
เมื่อเกิดการช ารุดเสียหายและเก็บค่าบรกิารการใช้น ้าประปา รวมทัง้ท าหน้าที่ เปิด-ปิด น ้า 
ควบคุมการท างานของระบบ ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ ล้างถงักรองน ้าจะด าเนินการเดอืนละ
ครัง้ ไม่เคยใช้สารส้มหรอืคลอรนีในการบ าบดัน ้า โดยคณะกรรมการจะได้รบัค่าตอบแทนเป็น
รอ้ยละ 10 ของเงนิทีเ่กบ็ค่าน ้าได้โดยมกีารเกบ็ค่าบรกิารหน่วยละ 4 บาท สรุปรายรบั-รายจ่าย 
ของประปาบ้านห้วยสงิห์ มรีายรบัจากการเก็บค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบ้านเดอืนละประมาณ 
4,000 บาท และในส่วนของรายจา่ยซึง่เป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนใหก้บัคนดูแล และค่าใชจ้่าย 
ในการซ่อม มคี่าใชจ้า่ยประมาณเดอืนละ 3,000 บาท  
 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา  
 การดแูลรกัษาระบบประปาของหมูบ่า้นหว้ยสงิห ์จะเป็นการซ่อมแซมเกี่ยว
ป ัม้น ้าที่ใช้ดูดน ้าดิบขึ้นมาจากบ่อ การซ่อมแซมจะเรยีกช่างจากตัวอ าเภอเพื่อเข้ามาซ่อมซึ่ง
ค่าใชจ้า่ยส่วนนี้จะเสยีครัง้ละประมาณ 2,000 บาท และการซ่อมแซมเกี่ยวกบัระบบท่อประปาจะ
มกีารซ่อมเมือ่ท่อจา่ยน ้าเกดิการช ารดุเสยีหาย ทางคณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้มาจะช่วยกนัซ่อมแซม
เอง จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ปญัหาในการบ ารุงรกัษาระบบที่ส าคญัคือ ผู้ดูแลรกัษาระบบ
ประปาไม่มคีวามรู้ทางด้านช่าง หรอืความรู้เกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษา ระบบประปาดงันัน้จงึไม่
สามารถตรวจสอบซ่อมแซมเองได ้จ าเป็นตอ้งจา้งช่างในหมูบ่า้นมาซ่อมแซม ซึง่ช่วงทีท่่อจ่ายน ้า
ร ัว่ตอ้งเสยีค่าไฟฟ้าสงูขึน้อกีดว้ย ปญัหาในการผลติน ้าประปา อกีประการหนึ่ง ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าที่
ต้องจ่ายสูงและปรมิาณน ้ าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น ้ า และเนื่องจาก
ปรมิาณน ้ามน้ีอยท าให้เครื่องสูบน ้าดบิท างานหนัก ช ารุดบ่อยๆ นอกจากน้ียงัมปีญัหาผู้ใช้น ้า
บางคนไม่ยอมจ่ายเงนิเพราะระบบประปามปีญัหา โดยใหเ้หตุผลว่า น ้าไหลชา้หรอืบางทนี ้าไม่
ไหลเลย ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บขอ้มูลก็เป็นจริงตามนัน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าระบบประปาขาด
การดแูลรกัษามหีญา้ขึน้ปกคลุมเตม็พืน้ทีบ่รเิวณระบบ  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 แสดงระบบผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมู่บา้นของบา้นหว้ยสงิห์ทัง้ 2 จุด 
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ภาพท่ี 4.17 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคของบา้นหว้ยทราย  

 5) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านห้วยทราย  
 อาชพีหลกัส่วนใหญ่ชาวบ้านท าการเกษตร และรบัจ้างโดยแหล่งน ้าส าหรบั
การอุปโภคบรโิภคในอดตีชาวบา้นใชน้ ้าจากบ่อน ้าตื้นในบรเิวณบ้านของตนเองขุดลกึประมาณ 
5-10เมตร ใช้เป็นน ้ าดื่มได้ แต่ยังมีชาวบ้านส่วนหน่ึงที่มีปญัหาเรื่องน ้ าใช้ เน่ืองจากที่ตัง้
บา้นเรอืนอยูบ่นพืน้ทีส่งูเนื่องจากไมม่แีหล่งน ้าใตด้นิ  
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า 
 ในปจัจุบนับ้านห้วยทรายมี ประชากรประมาณ 1,000 กว่าคน บ้าน
หว้ยทรายม ี280 ครวัเรอืน ชาวบา้นใชน้ ้าประปาหมูบ่า้นประมาณ 210 ครวัเรอืน ส่วนทีเ่หลอืยงั
ใช้น ้าจากบ่อตื้นเช่นในอดตี ระบบประปาหมู่บ้านใช้น ้าผวิดนิเป็นแหล่งน ้าดบิที่น ามาผลติเป็น
น ้าประปา แหล่งน ้าผวิดนินี้อยู่ห่างจากทีต่ ัง้ประปาหมู่บา้นประมาณ 50 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ในช่วง
ปี 2539โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณในการสรา้งจาก กรมอนามยั ปรมิาณการใช้น ้าของ
ชาวบา้น มกีารใชอ้ยู่ทีป่ระมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดอืน มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปา
ตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง โดยมขีัน้ตอนการผลติดงัภาพที ่4.17 ถงึภาพที ่4.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั 

ถงักรอง 

เติมสารส้ม ตกตะกอน 

ถงัพกั แจกจ่าย เติมครอรีน 

ภาพท่ี 4.18 แสดงระบบการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคของบา้นหว้ยทราย  
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค 
 ประปาหมู่บ้านห้วยทรายมคีณะกรรมการดูแล 6 คนซึ่ง คนที่ดูแลระบบ
ประปามอียู ่2 คน แบ่งเป็นคนดูแลประปาและคนเกบ็ค่าน ้า ค่าตอบแทนคนดูแลระบบประปาให้
เดอืนละ 2,000 บาท ส่วนคนเกบ็ค่าน ้าไดร้อ้ยละ 10 ของเงนิค่าน ้าทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมด หรอืคดิเป็น
ประมาณเดอืนละ 1,000 บาท เกบ็ค่าบรกิารหน่วยละ 6 บาท สรุปรายรบั-รายจ่าย ของประปา
บา้นหว้ยทราย มรีายรบัจากการเกบ็ค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบา้นเดอืนละประมาณ 12,000 บาท 
และในส่วนของรายจา่ยซึง่เป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนใหก้บัคนดูแล และค่าใชจ้่าย ในการซ่อม 
มคี่าใชจ้่ายประมาณเดอืนละ 7,000 บาท และมคี่าใชจ้่ายส่วนอื่น คอื ค่าคลอรนีคดิเป็น 4,500 
บาทต่อปี และค่าสารสม้ทีใ่ชใ้นกรณชี่วงฤดฝูน น ้าจะมสีแีละตะกอนคดิเป็น 30 กระสอบต่อปี ซึง่
มรีาคากระสอบละ 400 บาท (ค่าสารส้ม 12,000 บาทต่อปี) โดยเฉลี่ยมเีงนิเหลอืประมาณ 
2,000-3,000 ต่อเดอืน  
 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา  
 การบ ารุงรกัษาและการซ่อมแซม จากการสอบถามผู้ที่ดูแลระบบประปา 
ไดข้อ้มลูมาว่าการซ่อมแซมระบบประปาไมค่่อยม ีแต่ปญัหาของระบบประปาน้ีทีม่กีค็อื ชาวบา้น
ไมก่ลา้น าน ้าประปาไปดื่มเนื่องจากมคีวามเชื่อว่า แหล่งน ้าผวิดนิทีน่ ามาผลติเป็นน ้าประปานัน้มี
สารพษิปะปนอยู่ท าให้ชาวบา้นไม่กล้าน ามาบรโิภค นอกจากนัน้ยงัพบว่าระบบประปามแีรงดนั
ไม่พอทีจ่ะจ่ายน ้าใหบ้้านที่อยู่ในพืน้ทีสู่ง เนื่องจากระบบประปาตัง้อยู่ในพื้นทีท่ี่ต ่ากว่า การดูแล
บ ารุงรกัษา เป็นหน้าที่ผู้ดูแลทัว่ไปซึ่งเป็นคณะกรรมการเพยีงคนเดยีวที่ท าหน้าที่แทบทุกด้าน 
ปญัหาในการดูแลบ ารุงรกัษา คือ ผู้ท าหน้าที่ดูแลไม่มคีวามรู้ทางด้านช่างไฟฟ้าและความรู้
เกี่ยวกับการบ ารุงรกัษาเครื่องสูบน ้ า ดงันัน้เมื่อเกิดการช ารุดจึงจ าเป็นต้องจ้างช่างมาซ่อม 
นอกจากนี้ยงัพบว่าแต่ละเดอืนจะมรีายจ่ายที่เพิม่เติมจากรายจ่ายประจ า(รายจ่ายประจ า ค่า
ไฟฟ้า สารเคม ีและค่าผูด้แูล) คอื ค่าท่อและค่าซ่อมท่อเนื่องจากท่อช ารดุเสยีหาย  
 6) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านห้วยโผ  
 ในอดตีชุมชนบ้านห้วยโผเป็นพื้นที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้มสีภาพ
เป็นภูเขาสูง และปจัจุบนัสภาพป่าก็ยงัอุดมสมบูรณ์อยู่ส่วนหน่ึง หลงัจากนัน้กไ็ด้รบัผลกระทบ
จากการบุกลุกของชาวบ้าน และส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าท าใหน้ ้าในล าน ้าหว้ยโผแหง้ไม่พอใช ้
ชาวบ้านเกรงจะเกิดปญัหาขาดน ้าต่อเน่ือง จงึได้ช่วยกนัดูแลรกัษาป่า และมกีารก าหนดกฎ
กติกา เป็นที่ยอมรบัจนมกีารรกัษาป่าอย่างจรงิจงั จนเกดิล าน ้าเลก็และไหลรวมกนัเป็นล าน ้า
ห้วยโผ ซึ่งเป็นล าน ้าสาขาของลุ่มน ้ายวมชาวบ้านจะใช้น ้าจากล าน ้าห้วยโผส าหรบัการอุปโภค
บรโิภคในชุมชน ซึง่ใชว้ธิหีาบน ้าขึน้มาจากหว้ยซึง่มนี ้าไหลตลอดปี  
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ภาพท่ี 4.19 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยโผ 

 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า 
 ในปจัจบุนัมกีารขยายตวัของชุมชนมากยิง่ขึน้จงึมคีวามต้องการน ้าส าหรบั
การอุปโภคบรโิภคมากยิง่ขึ้นปจัจุบนั บ้านห้วยโผมปีระชากรประมาณ 736 คน จ านวน 186 
ครวัเรอืน ประปาที่ใช้ในหมู่บ้านห้วยโผนี้เป็นประปาภูเขา ซึ่งมอียู่ 2 จุด สรา้งขึน้เมื่อปี 2536 
ชาวบา้นช่วยกนัวางท่อรบัน ้าจากล าหว้ยดา้นบนของล าน ้าหว้ยโผมาถงึหมู่บา้น และมกีารพฒันา
กนัมาเรือ่ยๆ โดยไดร้บังบประมาณ จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เรยีกว่าระบบประปาภูเขา ม ี2 
จดุ ใชไ้ดท้ัง้สิน้ ประมาณ 150 ครวัเรอืน สวนทีเ่หลอืใชน้ ้าจากล าน ้าหว้ยโผเช่นเดมิ ปรมิาณการ
ใชน้ ้าของชาวบา้น มกีารใชอ้ยู่ทีป่ระมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดอืน มกีารผลติและการจ่าย
น ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง ระบบประปาภูเขารบัน ้าดบิรบัน ้าจากน ้าหว้ยโผตอนบน โดย
จดัท าการกัน้เป็นฝายรบัน ้า ขนาดกว้าง ×ยาว×สูง เท่ากบั 1.5 ×1.5×1.0 เมตร หลงัจากนัน้ส่ง
มายงัถงัเก็บน ้าขนาด กว้าง×ยาว×สูง เท่ากบั 5.0×5.0×2.0 เมตร และเดนิเป็นท่อพวีซี ีขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้ว แนวเดนิท่อผ่านพืน้ทีสู่งต ่าตามไหล่เขา และเดนิท่อผ่านล าหว้ยในบาง
ช่วง ดงัภาพที ่4.19 ถงึ ภาพที ่4.21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงัพกั แจกจ่าย 
น ้าดิบ 

จากล าน ้าห้วยโผ 

ภาพท่ี 4.20 แสดงฝายกัน้น ้าและถงัพกัน ้าของบา้นหว้ยโผ 

  



  

 4-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  

 ประปาภูเขาของหมู่บ้านห้วยโผมคีณะกรรมการดูแล 3 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่กนั
รบัผดิชอบดแูลประปาภเูขาของหมูบ่า้นเกบ็ค่าบรกิาร 20 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน สรุปรายรบั-
รายจา่ย ของประปาภเูขาหมูบ่า้นหว้ยโผ มรีายรบัจากการเกบ็ค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบา้นเดอืน
ละประมาณ 3,000 บาท และรายจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหก้บัคนดูแล และค่าใชจ้่าย ในการซ่อม 
มคี่าใชจ้า่ยประมาณเดอืนละ 2,000 บาท เงนิทีเ่หลอืเกบ็ไวเ้ป็นกองทุนไวส้ าหรบัซ่อมแซมระบบ
ประปาภเูขาของหมูบ่า้น 

 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา 
 การซ่อมบ ารุงประปาภูเขาของหมู่บ้านห้วยโผนั ้น ส่วนมากจะเป็นการ

ซ่อมแซมระบบท่อประปาเป็นส่วนมาก เน่ืองจากการวางระบบท่อบางทีไ่ม่ไดฝ้งัไวใ้นดนิ จงึท า
ให้เกดิการแตกรัว่ง่าย ซึ่งทางคณะกรรมการที่ดูแลระบบประปาจะเป็นคนซ่อมแซมเอง แต่ใน
กรณีที่มนัเสยีหายมากๆก็จะจา้งชาวบ้านไปช่วยซ่อมแซม ในกรณีที่น ้าไม่ไหล่กจ็ะเปลี่ยนทศิ
ทางการเดนิท่อส่งน ้าใหม่ โดยค านึงถงึการไหลของน ้า นอกจากนี้การเดนิท่อส่งน ้ายงัค านึงถงึ
ระยะทางที่ส ัน้ที่สุดในการเดินท่อน ้ า เนื่องจากจะเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินท่อ  
ในระยะแรกทีม่กีารเดนิท่อส่งน ้ามกัจะเดนิบนพืน้ดนิ สาเหตุทีต่้องเดนิท่อไวบ้นดนิกเ็นื่องจากจะ
ได้เหน็ว่าเมื่อใดหรอืจุดใดที่มที่อแตกท่อรัว่จะได้ด าเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ดงัเดมิไดง้า่ยกว่าการฝงักลบท่อ โดยชาวบา้นทุกคนในหมูบ่า้นทีเ่ดนิเขา้ป่า เพื่อเฝ้าระวงัดูแลป่า
ไมไ้มใ่หถู้กท าลาย หรอืแมแ้ต่การเขา้ไปหาเหด็ หน่อไม ้กจ็ะช่วยกนัดูแลระบบท่อจ่ายน ้าประปา
ภูเขาด้วย ตลอดจนตรวจดูที่ระบบรบัน ้าดบิว่ามกีารอุดตนัของเศษใบไมห้รอืไม่ หากมกี็จะท า
ความสะอาดแต่หากเกดิปญัหาทีร่นุแรงมากกจ็ะรวมตวักนัเพื่อแก้ปญัหา นอกจากนี้ในบางช่วงที่
เป็นฤดูแล้ง อตัราการไหลของน ้าอาจไม่ค่อยแรงนัก และยงัขาดงบประมาณในการต่อท่อจาก
แหล่งน ้า และท่อแจกจา่ยชาวบา้นบางส่วน  

ภาพท่ี 4.21 แสดงการเดนิท่อส่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยโผ 
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 7) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านท่าตาฝัง่  
 บา้นท่าตาฝ ัง่เป็นชุมชนทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้มสีภาพเป็นภูเขาสูง 
และปจัจุบนัสภาพป่ากย็งัอุดมสมบูรณ์อยู่ และเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตบรเิวณชายแดนไทยตัง้อยู่
ติดกับแม่น ้ าสาละวิน มบี้านท่าตาฝ ัง่มีประชากรประมาณ 736 คน จ านวน 186 ครวัเรือน 
ประปาที่ใช้ในหมู่บ้านท่าตาฝ ัง่น้ีเป็นประปาภูเขา ซึ่งมีอยู่ 3 จุด สร้างขึ้นเมื่อปี 2536 โดย
ชาวบา้นช่วยกนัวางท่อรบัน ้าจากล าหว้ยลงมายงัหมูบ่า้น  
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า 
 น ้าอุปโภคบรโิภคของชุมชนในพืน้ทีบ่้านแม่ตาฝ ัง่ทัง้หมดใช้น ้าจาก ระบบ
ประปาภูเขา มทีัง้สิ้น 2 จุด มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง ระบบ
ประปาภูเขารบัน ้าดบิรบัน ้าจากล าห้วยดา้นบน โดยจดัท าการกัน้เป็นฝายรบัน ้า หลงัจากนัน้ส่ง
มายงัถงัเก็บน ้า และเดนิเป็นท่อพวีซีี ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 นิ้ว เพื่อแจกจ่ายไปยงัชุมชน 
ดงัภาพที ่4.22 ถงึภาพที ่4.24  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงัพกั แจกจ่าย 
น ้าดิบ 

จากล าห้วย 

ภาพท่ี 4.22 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นท่าตาฝ ัง่ 

ภาพท่ี 4.23 แสดงถงัพกัน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคจากระบบประปาภเูขาในพืน้ทีบ่า้นท่าตาฝ ัง่ 
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  

 ประปาภูเขาของหมู่บา้นท่าตาฝ ัง่มคีณะกรรมการดูแล 3 คน ซึง่แบ่งหน้าที่
กนัรบัผดิชอบดูแลประปาภูเขาของหมู่บ้านเก็บค่าบรกิาร 20 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน สรุป
รายรบั-รายจ่าย ของประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยโผ มรีายรบัจากการเก็บค่าบรกิารค่าน ้าจาก
ชาวบา้นเดอืนละประมาณ 3,000 บาท และรายจา่ยเป็นค่าตอบแทนใหก้บัคนดูแล และค่าใชจ้่าย 
ในการซ่อมมคี่าใช้จ่ายประมาณเดอืนละ 2,000 บาท เงนิทีเ่หลอืเกบ็ไว้เป็นกองทุนไว้ส าหรบั
ซ่อมแซมระบบประปาภเูขาของหมูบ่า้น  

 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา 
 การซ่อมบ ารุงประปาภูเขาของหมู่บ้านท่าตาฝ ัง่นัน้ ส่วนมากจะเป็นการ
ซ่อมแซมระบบท่อประปาเป็นส่วนมาก เน่ืองจากการวางระบบท่อบางทีไ่ม่ไดฝ้งัไวใ้นดนิ จงึท า
ให้เกดิการแตกรัว่ง่าย ซึ่งทางคณะกรรมการที่ดูแลระบบประปาจะเป็นคนซ่อมแซมเอง แต่ใน
กรณีที่มนัเสยีหายมากๆ ก็จะจา้งชาวบ้านไปช่วยซ่อมแซม ปญัหาอกีส่วนหน่ึงจะเป็นปญัหา
เกีย่วกบัการอุดตนัของท่อน ้าเขา้ซึง่กจ็ะมกีารดูและรกัษาเป้นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึง่จะ
มตีะกอนมากกว่าฤดกูารอื่นๆ 
 8) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านคะปวง  
 ลกัษณะการตัง้ครวัเรอืนกระจายอยู่ตามสองขา้งทางถนนใหญ่หมู่บ้าน อาชพี
หลกัส่วนใหญ่ชาวบา้น ท าการเกษตร และรบัจา้ง แหล่งน ้าอุปโภค-บรโิภค ในอดตีชาวบา้นใชน้ ้า
จากบ่อน ้าตื้นในบรเิวณบ้านของตนเองขุดลกึประมาณ 5-10 เมตร ใช้ทัง้เป็นน ้าอุปโภคและ
บรโิภค แต่ในหน้าแลง้น ้าจะมปีรมิาณน้อยลงบางครัง้กไ็มพ่อใช ้ 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.24 แสดงการเดนิท่อน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในพืน้ทีบ่า้นท่าตาฝ ัง่ 
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ภาพท่ี 4.25 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นคะปวง 

 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  
 น ้ าส าหรบัอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านคะปวงเป็นน ้ าประปาหมู่บ้านใช้น ้ า
บาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิ ม ี2 จุด มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง มี
ขัน้ตอนการผลติดงัภาพที ่4.25 และ ภาพที ่4.26 ปจัจุบนับา้นคะปวงมปีระชากรประมาณ 650 
คน จ านวน 180 ครวัเรอืน ชาวบา้นใชป้ระปาหมู่บา้นประมาณ 80 ครวัเรอืน ส าหรบัชาวบา้นที่
เหลอืใช้น ้าจากบ่อตื้นที่ชาวบ้านขุดขึน้มาใช้เอง ปรมิาณการใช้น ้าของชาวบ้าน มกีารใช้อยู่ที่
ประมาณ 620 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน  
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  
  การบรหิารจดัการจะใชค้ณะกรรมการดูแล 6 คน ซึง่แบ่งหน้าทีก่นัรบัผดิชอบ
แต่ละจุด ส าหรบัค่าตอบแทนจะให้คณะกรรมการคนละ 200 บาทต่อเดอืน เก็บค่าบริการน ้า
หน่วยละ 4 บาท การบรหิารจดัการจะมรีายรบัจากการเกบ็ค่าบรกิาร ค่าน ้าจากชาวบา้นเดอืนละ
ประมาณ 2,500 บาท และในส่วนของรายจ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนให้กบัคนดูแล 
และค่าใชจ้า่ย ในการซ่อม มคี่าใชจ้่ายประมาณเดอืนละ 3,000 บาท ในส่วนเงนิรายจ่ายทีเ่กนิมา
ใชเ้งนิกองทุนหมู่บา้นมาจ่ายช่วย บา้นคะปวงไม่มเีงนิเกบ็จากการจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภค
บรโิภค  
 

ภาพท่ี 4.26 แสดงขัน้ตอนถงักรองน ้าและถงัพกัน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นคะปวง 

  

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั ผา่นถงักรอง แจกจ่าย 
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ภาพท่ี 4.27 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นแมก่องแป 

 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา  
 การซ่อมบ ารุงประปาของหมู่บ้านคะปวงเป็นการซ่อมแซมเกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนสารกรองในถังกรองน ้ า โดยคณะกรรมการที่ดูแลจะช่วยกันเปลี่ยนสารกรองโดยมี
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครัง้ละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งจะมกีารเปลี่ยนสารกรองทุกๆ 3 เดอืน ซึ่ง
คณะกรรมการจะท ากันเองแต่ในส่วนของเครื่องสูบน ้ าเมื่อระบบช ารุดจะไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบได ้เมือ่ระบบช ารดุจะตอ้งจา้งช่างประปาหมูบ่า้นมาซ่อมบ ารงุเป็นครัง้คราวไป 

 ปญัหาที่เกิดขึ้นอกีส่วนหนึ่งมาจากการบรหิารด้านบญัช ีคอื ผู้ดูแลรกัษา
ระบบประปาไดจ้ดัท าบญัชอีย่างง่าย ไม่มรีายละเอยีดของสมาชกิผูใ้ชน้ ้า แต่รายละเอยีดจะอยู่ที่
ประธานกรรมการฯ เมื่อเกบ็เงนิค่าน ้าไดใ้นแต่ละเดอืนกจ็ะน าส่งใหก้บัประธานกรรมการ โดยที่
กรรมการคนอื่นแทบจะไมไ่ดท้ าหน้าทีข่องตนเองเลย 
 9) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านแม่กองแป 
 น ้าส าหรบัใชใ้นการอุปโภคบรโิภคของบา้นแม่กองแป ม ี2 ส่วน คอื น ้าประปา
หมูบ่า้นใชน้ ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิจ านวน 1 จุด และน ้าประปาภูเขาจ านวน 1 จุด บา้นแม่กอง
แปมปีระชากรประมาณ 978 คน จ านวน 185 ครวัเรอืน  
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า 
 ในการผลติน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในชุมชนบา้นแม่กองแป จะมกีารน าน ้า
ดบิจากน ้าบาดาลมากรองแลว้จงึเกบ็ไวใ้นถงัเพื่อแจกจ่ายใหก้บัชาวบา้น ส่วนน ้าประปาภูเขาจะ
มกีารน าน ้าจากล าหว้ยโดยการกัน้ฝ่ายและใหน้ ้าไหลผ่านท่อพวีซีมีาเกบ็ไวท้ีถ่งัพกัก่อนแจกจ่าย
ใหก้บัชาวบา้น ดงัภาพที ่4.27 ถงึภาพที ่4.29 โดยน ้าประปาจากน ้าบาดาลจะมกีารผลติและการ
จา่ยน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง แต่มกีารป ัม้น ้าเกบ็ขึน้ถงัสูงเป็นช่วงเวลา ช่วงเชา้ 06.00-
07.00 น. และช่วงเยน็ 17.00-18.00 น.เพื่อที่จะสามารถควบคุมการใช้น ้าได้ ส่วนน ้าประปา
ภเูขาจะมกีารแจกจา่ยตลอดเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

เติมอากาศ 

ถงัพกั 

กรองทราย ตกตะกอน 

แจกจ่าย 
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  

 ประปาหมู่บ้านแม่กองแปมีคณะกรรมการดูแล 5 คนซึ่งแบ่งหน้าที่กัน
รบัผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รบัคนละ 200 บาทต่อเดือนเก็บ
ค่าบรกิารหน่วยละ 6 บาท ปรมิาณการใชน้ ้าของชาวบา้น มกีารใช้อยู่ทีป่ระมาณ 250 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดอืน การจดัการระบบประปาหมู่บา้นบา้นแม่กองแป มรีายรบัจากการเกบ็ค่าบรกิารค่า
น ้าจากชาวบ้านเดอืนละประมาณ 1,400-1,500 บาท แต่ในฤดูฝนรายรบัจะลดลงเหลอืเพยีง 
1,200-1,300 บาทเท่านัน้ เนื่องจากชาวบ้านจะหนัมาใช้น ้าฝนเป็นส่วนใหญ่ และในส่วนของ
รายจ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนให้กบัคนดูแล และค่าใช้จ่าย ในการซ่อม มคี่าใช้จ่าย
ประมาณเดอืนละ 1,500-1,600 บาท จากการด าเนินกิจกรรมการจดัการน ้าเพื่อการอุปโภค
บรโิภคทีผ่่านมาหมู่บา้นกองแปไม่มเีงนิเหลอืในกองทุน บางครัง้ต้องใช้เงนิจากกองทุนหมู่บา้น
เพิม่เตมิในการซ่อมบ ารงุ  

 
 

ภาพท่ี 4.28 แสดงบ่อสบูน ้าดบิและบ่อเตมิอากาศของระบบผลติน ้าอุปโภคบรโิภคบา้นแมก่องแป 

  

ภาพท่ี 4.29 แสดงระบบกรองน ้าและถงัพกัน ้าบา้นแมก่องแป 
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  3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา  
 การดูแลและบ ารุงรกัษา เป็นหน้าที่ผู้ดูแลทัว่ไปซึ่งไม่มคีวามรู้ด้านช่างเลย
ปญัหาในการดูแลบ ารุงรกัษาคอืผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลไม่มคีวามรู้ทางด้านช่างเมื่อระบบช ารุดไม่
สามารถที่จะตรวจสอบได้ เมื่อระบบช ารุดจะต้องจ้างช่างประปาหมู่บ้านมาซ่อมบ ารุงเป็นครัง้
คราวไป การซ่อมบ ารงุประปาของหมูบ่า้นแมก่องแปส่วนมากจะเป็นการซ่อมแซมเกี่ยวกบัระบบ
การเปิดปิดน ้า และป ัม้ทีใ่ชด้ดูน ้าดบิ ซึง่เวลาเกดิการช ารุดหรอืเสยีขึน้มากจ็ะท าหนังสอืถงึต าบล
แม่ยวม เพื่อของบประมาณมาซ่อมแซม โดยจะน างบประมาณทีไ่ดม้าซือ้อุปกรณ์มาเปลีย่นโดย
ใชช้่างในหมูบ่า้นเปลีย่นเอง เพราะเงนิในกองทุนไมม่ ีอกีส่วนหน่ึงคอื ปญัหาของการบรหิารดา้น
และบญัช ีคอื ผูดู้แลรกัษาระบบประปาไดจ้ดัท าบญัชอีย่างง่าย ไม่มรีายละเอียดของสมาชกิผูใ้ช้
น ้า ท าใหก้ารจดัเกบ็รายไดไ้มแ่น่นอนและไมค่อบคลุมค่าใชจ้า่ย  
 10) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านแม่กองคาและบ้านแพะคะปวง 
 หมู่บ้านบ้านแม่กองคาและบ้านแพะคะปวงเป็นชุมชนที่มคีวามอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้สูงและมสีภาพเป็นภูเขาสูง น ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคของหมู่บ้านแม่กองคาและ
บา้นแพะคะปวงเป็นน ้าจากระบบประปาภเูขา ซึง่มทีัง้สิน้ 3 จุด ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปี 2545 ซึง่แหล่ง
น ้าของประปาภูเขานี้อยู่ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 7 กโิลเมตรโดยชาวบา้นช่วยกนัวางท่อรบัน ้า
จากล าห้วยลงมายงัหมู่บ้าน ซึ่งบ้านแม่กองคามีประชากรประมาณ 736 คน จ านวน 186 
ครวัเรอืน ในส่วนบา้นแพะคะปวงม ี220 ครวัเรอืน ประชากรประมาณ 700 กว่าคน  
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า 
 น ้ าอุปโภคบริโภคของชุมชนในพื้นที่บ้านแม่กองคาทัง้หมดใช้น ้ าจาก 
ระบบประปาภูเขา มทีัง้สิน้ 2 จุด ส่วนบา้นแพะคะปวงมทีัง้สิ้น 2 จุด มกีารผลติและการจ่าย
น ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง ปรมิาณการใชน้ ้าของชาวบา้น มกีารใชอ้ยู่ทีป่ระมาณ 2,400 
ลูกบาศก์เมตรต่อเดอืน ระบบประปาภูเขารบัน ้าดบิรบัน ้าจากล าห้วยดา้นบน โดยจดัท าการกัน้
เป็นฝายรบัน ้า หลงัจากนัน้ส่งมายงัถงัเกบ็น ้า และเดนิเป็นท่อพวีซี ีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 
นิ้ว เพื่อแจกจา่ยไปยงัชุมชน ดงัภาพที ่4.30 ถงึภาพที ่4.32  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ถงัพกั แจกจ่าย 
น ้าดิบ 

จากล าห้วย 

ภาพท่ี 4.30 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของบา้นบา้นแมก่องคาและบา้นแพะคะปวง 
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  

 ประปาภูเขาของหมู่บ้านแม่กองคาและบ้านแพะคะปวงมคีณะกรรมการดูแล
หมู่บ้านละ 3 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่กนัรบัผิดชอบดูแลประปาภูเขาของหมู่บ้านเก็บค่าบรกิาร 10 
บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน สรุปรายรบั-รายจ่าย ของประปาภูเขาหมู่บา้นแม่กองคาและบา้นแพะ
คะปวง มรีายรบัจากการเก็บค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบ้านเดือนละประมาณ 4,000 บาท และ
รายจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กบัคนดูแล และค่าใช้จ่าย ในการซ่อมมคี่าใช้จ่ายประมาณเดอืนละ 
3,000 บาท เงนิที่เหลือเก็บไว้เป็นกองทุนไว้ส าหรบัซ่อมแซมระบบประปาภูเขาของทัง้ 2 
หมูบ่า้น  

 
 
 

ภาพท่ี 4.31 แสดงล าหว้ยต้นน ้าของประปาภเูขาในพืน้ทีบ่า้นแมก่องคาและบา้นแพะคะปวง 

  

ภาพท่ี 4.32 แสดงถงัพกัน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในพืน้ทีบ่า้นแมก่องคาและบา้นแพะคะปวง 
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ภาพท่ี 4.33 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นหว้ยบง 

 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา 
 การซ่อมบ ารุงประปาภูเขาของหมู่บ้านแม่กองคาและบ้านแพะคะปวงนัน้ 
ส่วนมากจะเป็นการซ่อมแซมระบบท่อประปาเป็นส่วนมาก เนื่องจากการวางระบบท่อบางทีไ่ม่ได้
ฝงัไว้ในดิน จงึท าให้เกิดการแตกรัว่ง่าย ซึ่งทางคณะกรรมการที่ดูแลระบบประปาจะเป็นคน
ซ่อมแซมเอง แต่ในกรณีที่มนัเสยีหายมากๆ ก็จะจา้งชาวบ้านไปช่วยซ่อมแซม  ปญัหาอกีส่วน
หน่ึงจะเป็นปญัหาเกี่ยวกบัการอุดตนัของท่อน ้าเขา้ซึง่กจ็ะมกีารดูและรกัษาเป็นระยะโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดฝูนซึง่จะมตีะกอนมาก 
 11) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านห้วยบง 
 อาชีพหลกัส่วนใหญ่ชาวบ้านห้วยบง ท าการเกษตร และรบัจ้าง แหล่งน ้ า
อุปโภค-บรโิภค ในอดีตชาวบ้านใช้น ้าจากบ่อน ้าตื้นที่ขุดขึ้นมาเอง ใช้ทัง้เป็นน ้าอุปโภคและ
บรโิภค แต่ในหน้าแลง้น ้าจะมปีรมิาณน้อยลงบางครัง้กไ็มพ่อใช ้ 

 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  
 บา้นห้วยบงม ี148 ครวัเรอืน ประชากรประมาณ 487 คน ประปาหมู่บา้น

ใช้บ่อบาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิที่น ามาผลติเป็นน ้าประปาม ี2 จุด ซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปี 2535 มี
ขัน้ตอนการผลติดงัภาพที ่4.33 และ ภาพที ่4.34 มกีารผลติและการจ่ายน ้าประปาตลอดทัง้วนั 
24 ชัว่โมง แต่ในช่วงฤดูแลง้จะเปิดเป็นช่วงเวลา คอื ช่วงเชา้เวลา 05.00-08.00 น. และในช่วง
เย็น 16.00-20.00 น. เนื่องจากมีปรมิาณน ้าน้อย ชาวบ้านจะใช้น ้าประปาหมู่บ้านเพียง 86 
ครวัเรอืน ส่วนชาวบ้านที่เหลอืจะใช้น ้าจากน ้าบ่อตื้นที่ขุดขึน้เองปรมิาณการใช้น ้าของชาวบ้าน 
รวมทัง้น ้าประปาบาดาลและประปาภเูขามกีารใชอ้ยูท่ีป่ระมาณ 1,300 ลกูบาศกเ์มตรต่อเดอืน 

 
   
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั ผา่นถงักรอง แจกจ่าย 

ภาพท่ี 4.34 แสดงถงัพกัน ้าและถงักรองน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นหว้ยบง 
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค  
 การบริหารจัดการจะใช้คณะกรรมการดูแล 3 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่กัน
รบัผดิชอบแต่ละจดุ ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการทีดู่แลจะไดร้บัรอ้ยละ 15 ของค่าน ้าที่
เกบ็ไดต่้อเดอืน โดยเกบ็ค่าบรกิารน ้าหน่วยละ 5 บาท การบรหิารจดัการจะมรีายรบัจากการเกบ็
ค่าบรกิาร ค่าน ้าจากชาวบ้านเดอืนละประมาณ 2,800 บาท และในส่วนของรายจ่ายซึ่งเป็นค่า
ไฟฟ้าและค่าตอบแทนให้กบัคนดูแล และค่าใช้จ่าย ในการซ่อม มคี่าใช้จ่ายประมาณเดอืนละ 
2,000 บาท เงนิทีเ่หลอืเกบ็ไวเ้ป็นกองทุนประปาของหมูบ่า้น 

 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา  
 การซ่อมบ ารุงประปาของหมู่บ้านห้วยบง จะเป็นการซ่อมแซมเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าของประปาและป ัม้น ้าทีใ่ช้ดูดน ้าดบิขึน้มาจากบ่อ และมกีารล้างถงักรอง 3-4 เดอืน
ต่อครัง้ ส่วนการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาประปาภูเขาส่วนมากจะเป็นการซ่อมแซมระบบท่อประปา
เป็นส่วนมาก เน่ืองจากการวางระบบท่อบางที่ไม่ไดฝ้งัไวใ้นดนิ จงึท าใหเ้กดิการแตกรัว่ง่าย ซึ่ง
ทางคณะกรรมการทีด่แูลระบบประปาจะเป็นคนซ่อมแซมเอง แต่ในกรณีทีม่นัเสยีหายมากๆกจ็ะ
จ้างชาวบ้านไปช่วยซ่อมแซม ในส่วนของเครื่องสูบน ้ าเมื่อระบบช ารุดจะไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบได ้เมือ่ระบบช ารดุจะตอ้งจา้งช่างประปาหมูบ่า้นมาซ่อมบ ารงุเป็นครัง้คราวไป 
 12) น ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในพื้นท่ีบ้านจอมกิตติ 
 แหล่งน ้ าส าหรบัอุปโภคบริโภค ในอดีตเป็นบ่อน ้ าตื้นในบริเวณบ้านของ
ตนเอง ขุดลกึประมาณ 5-10 เมตร แต่ในฤดูแล้งจะขาดแคลนบา้งส่วนใหญ่มภีาชนะเก็บน ้าฝน
เกอืบทุกครวัเรอืนเพื่อกกัเกบ็น ้าไวใ้ชด้ื่ม 
 1) การจดัการดา้นการผลติและจา่ยน ้า  
 พืน้ทีบ่า้นจอมกติตปิระปาหมู่บา้นทัง้หมดใชบ้่อบาดาลเป็นแหล่งน ้าดบิใน
การน ามาผลติเป็นน ้าประปา ซึง่มทีัง้สิ้น 2 จุด มขี ัน้ตอนการผลติดงัภาพที่ 4.35 และ ภาพที ่
4.36 บา้นจอมกติตมิ ี187 ครวัเรอืน ประชากรประมาณ 593 คน ซึง่ชาวบา้นทีใ่ชป้ระปาหมู่บา้น
มทีัง้หมดประมาณ 140 ครวัเรอืน ทีเ่หลอืจะใชน้ ้าจากการประปาส่วนภูมภิาค ปรมิาณการใชน้ ้า
ของชาวบ้าน มีการใช้อยู่ที่ประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน มีการผลิตและการจ่าย
น ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง แต่บางช่วงเวลาอาจมกีารสูบเก็บและแจกจ่ายเป็นเวลา
เนื่องจากปรมิาณน ้ามน้ีอย 
  
 
 
 
 
 

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั ผา่นถงักรอง แจกจ่าย 

ก) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมูบ่า้นจอมกติตแิบบที ่1 

ภาพท่ี 4.35 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมูบ่า้นจอมกติต ิ
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 2) การบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค 
  ประปาหมู่บา้นจอมกติตมิคีณะกรรมการดูแลแบ่งเป็น 3 ชุด ชุดละ 5 คน คน
ซึ่งแบ่งหน้าที่กันรบัผิดชอบแต่ละจุด ทัง้ซ่อมแซมระบบเมื่อเกิดการช ารุดเสียหายและเก็บ
ค่าบริการการใช้น ้ าประปา รวมทัง้ท าหน้าที่ เปิด -ปิด น ้ า ควบคุมการท างานของระบบ 
ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ ลา้งถงักรองน ้าจะด าเนินการเดอืนละครัง้ ไม่เคยใชส้ารสม้หรอืคลอรนี
ในการบ าบดัน ้า ส าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ดูแลประปานัน้ ไม่มคี่าตอบแทนในส่วนนี้ 
จะมกี็แค่ได้ใช้น ้าประปาฟรเีพยีงเท่านัน้ เก็บค่าบรกิารหน่วยละ 4-5 บาทสรุปรายรบั-รายจ่าย 
ของประปาบ้านจอมกิตต ิมรีายรบัจากการเก็บค่าบรกิารค่าน ้าจากชาวบ้านเดอืนละประมาณ 
3,000 บาท และในส่วนของรายจ่ายซึ่งเป็นค่าไฟฟ้า มคี่าใช้จ่ายประมาณเดอืนละ 3,500 บาท 
ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกนิมานัน้ จะมกีารเรยีกประชุมเพื่อปรกึษาหารอืกนัและก็จะเก็บเพิม่มาจาก
ชาวบา้นทีใ่ชน้ ้าประปา  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.36 แสดงระบบผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมู่บา้นของบา้นจอมกติตทิัง้ 2 จุด 

  

สบูน ้าดิบ 
จากน ้าบาดาล 

ถงัพกั เติมอากาศ แจกจ่าย 

ข) แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าน ้าอุปโภคบรโิภคหมูบ่า้นของบา้นจอมกติตแิบบที ่2  

ภาพท่ี 4.35 แสดงขัน้ตอนการผลติน ้าอุปโภคบรโิภคของหมูบ่า้นจอมกติต ิ(ต่อ) 
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 3) สภาพปญัหาและการดแูลรกัษา 
 การดูแลรกัษาระบบประปาของหมู่บ้านจอมกิตติ จะเป็นการซ่อมแซม

เกี่ยวป ัม้น ้าที่ใช้ดูดน ้าดบิขึน้มาจากบ่อ การซ่อมแซมจะเรยีกช่างจากตวัอ าเภอเพื่อเขา้มาซ่อม 
และการซ่อมแซมเกีย่วกบัระบบท่อประปาจะมกีารซ่อมเมื่อท่อจ่ายน ้าเกดิการช ารุดเสยีหาย ทาง
คณะกรรมการที่ตัง้ขึ้นมาจะช่วยกันซ่อมแซมเอง จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ปญัหาในการ
บ ารุงรกัษาระบบที่ส าคญัคือ ผู้ดูแลรกัษาระบบประปาไม่มีความรู้ทางด้านช่าง หรือความรู้
เกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษา ซึง่บางช่วงที่ท่อจ่ายน ้าร ัว่ต้องเสยีค่าไฟฟ้าสูงขึน้อกีดว้ย ปญัหาในการ
ผลติน ้าประปา อกีประการหน่ึง ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าทีต่้องจ่ายสูงและปรมิาณน ้าทีผ่ลติไดไ้ม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้น ้า และเนื่องจากปรมิาณน ้ามน้ีอยท าให้เครื่องสูบน ้าดบิท างานหนัก 
ช ารุดบ่อยๆ ซึ่งงบประมาณที่ใช้มาจ่ายส่วนนี้ก็จะเรยีกเก็บจากชาวบ้านที่ใช้ประปา และอีก
ปญัหาหน่ึงก็คอื ปญัหาน ้าตื้นเขนิของบ่อบาดาล ท าให้ไม่มนี ้าดบิเพยีงพอต่อการน ามาผลิต
ประปา  
 13) ข้อสรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการส ารวจร่วมกนั  
  โดยภาพรวมของการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคในพื้นที่ต าบล
แมย่วมทัง้ 13 หมูบ่า้น ประกอบดว้ย ประปาหมูบ่า้นจากน ้าบาดาล 18 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง 
ประปาหมู่บา้นจากน ้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปาหมู่บา้นจากน ้าผวิดนิ 1 แห่งบ่อบาดาล 8 แห่ง น ้า
บ่อตื้นทีขุ่ดขึน้เองจ านวน 65 แห่งและแหล่งน ้าตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ น ้าหว้ยโผและน ้าหว้ยสงิห์
จ านวน 2 แห่ง โดยทีก่ารจดัการดา้นการผลติและจ่ายน ้าของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน ้ายวมตอนล่าง
ในส่วนของต าบลแม่ยวม จะมรีูปแบบที่ใชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพน ้าดงัต่อไปนี้ น ้าบาดาลการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าจะมอียู่ 2 รปูแบบ คอื น ามากรองดว้ยถงักรองทรายแลว้เกบ็พกัไว ้และอกี
รูปแบบ คือ น าน ้าดิบมาเติมอากาศแล้วจงึกรองและเก็บ ส่วนน ้าประปาภูเขานัน้จะมีเพียง
รูปแบบเดยีว คอื น าน ้าจากล าห้วยที่อยู่สูงกว่าหมู่บ้านโดยการกัน้เป็นฝายแล้วส่งมาตามท่อ
ขนาด 2 นิ้ว มาเกบ็กบัไวใ้นถงัภายในหมูบ่า้นแลว้จงึแจกจ่าย ส่วนน ้าผวิดนิทีน่ ามาท าน ้าประปา
จะมกีระบวนการทีซ่บัซอ้นมากกว่า(รายละเอยีดดงัหวัขอ้ที ่2.5 บา้นหว้ยทราย) ในส่วนของน ้า
บ่อตื้นกจ็ะมกีารสูบน ้าขึน้มาใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ โดยทุกหมู่บา้นจะมกีารผลติ
และการจา่ยน ้าประปาตลอดทัง้วนั 24 ชัว่โมง แต่อาจมกีารสบูเกบ็และแจกจ่ายเป็นเวลาในช่วงที่
มปีรมิาณน ้ามน้ีอย ในส่วนของน ้าบรโิภคชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้บรกิารซื้อน ้าบรรจุขวดซึ่งจะ
น ามาขายในหมู่บ้านซึ่งเป็นโรงผลติน ้าดื่มของชุมชนห้วยวอกจ าหน่ายในราคาราคาขวดละ 10 
บาท ปรมิาตร 20 ลติร และลงัละ 20 บาทมทีัง้สิ้น 12 ขวด บางส่วนจะบรโิภคน ้าจากระบบ
ประปาหมูบ่า้น  
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 ในส่วนของการบรหิารจดัการน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวม
จะใชร้ปูแบบของคณะกรรมการซึง่ม ี3 – 5 คน โดยจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการซ่อมแซมระบบ
เมื่อเกิดการช ารุดเสียหายและเก็บค่าบรกิารการใช้น ้าประปา รวมทัง้ท าหน้าที่ เปิด -ปิด น ้า 
ควบคุมการท างานของระบบ ตรวจสอบซ่อมแซมระบบ ล้างถงักรองน ้า ส าหรบัค่าตอบแทน
คณะกรรมการในแต่ละหมู่บา้นกจ็ะมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัตัง้แต่ ใหใ้ช้น ้าประปาฟร ีแบ่งรายได้
จากยอดเงนิที่เก็บได้ หรอืมคี่าจา้งเป็นรายเดอืน ในส่วนของค่าบรกิารน ้าประปาหมู่บ้านนัน้มี
ความแตกต่างกนัตัง้แต่ 5 บาทต่อหน่วย จนถงึ 10 บาทต่อหน่วย หรอืบางหมู่บ้านเก็บแบบ
เหมาจ่าย 10 – 20 บาท เท่ากนัทุกครวัเรอืน ในส่วนของรายรบั-รายจ่าย บางหมู่บา้นกจ็ะมเีงนิ
เหลือเข้ากองทุนหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ไม่มเีงนิเนื่องจากมคี่าใช้จ่ายมากกว่ารายรบั ส าหรบั
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กนิมานัน้ จะมกีารเรยีกประชุมเพื่อปรกึษาหารอืกนัและกจ็ะเกบ็เพิม่มาจากชาวบา้น
ทีใ่ชน้ ้าประปา  
  สภาพปญัหาของทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นปญัหา
เกี่ยวกบั การขาดองคค์วามรู ้ท าให้คณะกรรมการท าหน้าที่เพยีง เปิด-ปิด ควบคุมคุมดูแลการ
ท างานของระบบประปาเท่านัน้ แต่เมื่อเกิดการช ารุดเสียหายก็จะไม่สามารถซ่อมแซมได้
เนื่องจากความรูพ้ืน้ฐานทางด้านช่างเพยีงเลก็น้อย โดยเฉพาะความรูเ้กี่ยวกบัระบบไฟฟ้า และ
การท างานของป ัม๊น ้าที่ใช้อยู่ ท าให้ไม่สามารถแก้ปญัหาเบื้องต้นได้ รวมทัง้การขาดความรู้
พืน้ฐานในการดแูลระบบ เช่น การลา้งถงักรองจะด าเนินการเมื่อเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นต้องลา้งถงั
กรองเมื่อน ้าขุ่นหรอืมตีะกอนเท่านัน้ ส่วนความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารกรองทีอ่ยู่ในถงักรองนัน้เช่น 
กรวด ทราย ถ่าน ในชัน้ถังกรอง คณะกรรมการยงัมีความรู้ไม่ครอบคลุมท าให้ไม่สามารถ
แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  
 2.3 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าส าหรบัอปุโภคบริโภคในชุมชน  
  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนในพื้นที่ต าบลแม่ยวมนัน้ คณะผู้วิจยั 
ไดแ้บ่ง การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในชุมชนออกเป็นการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากบ่อน ้า
ตื้นและล าห้วยที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบรโิภค การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบ
ประปาหมู่บา้น ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพน ้าคณะผู้วจิยัได้ท าการตรวจวดัค่าพารามเิตอรต่์างๆ 
จากแหล่งน ้าบ่อตืน้จ านวน 20 จดุ น ้าจากล าหว้ย 5 ล าหว้ย น ้าประปาหมู่บา้นจากน ้าบาดาลและ
น ้าผวิดนิ 18 แหล่ง และน ้าประปาภูเขา 8 แหล่ง เพื่อใชเ้ป็นดชันีชีว้ดัว่าน ้าอุปโภคบรโิภค ใน
ต าบลแม่ยวม สามารถน ามาอุปโภคบรโิภคได้ตามมาตรฐานน ้าประปาของกรมอนามยั และ
มาตรฐานคุณภาพน ้าดื่มที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทหรอืไม่ โดยพารามเิตอร์ที่ท าการตรวจวดั 
ไดแ้ก่ ค่าพเีอช ค่าความขุ่น ค่าของแขง็ทัง้หมด ความกระด้าง ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางที ่4.1 
ถงึตารางที ่4.3  
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ตารางท่ี 4.1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตืน้  
จดุเกบ็

ตวัอย่างน ้า 
จดุท่ี พีเอช 

(pH) 
ความขุ่น  
(NTU) 

ของแขง็ 
ละลายน ้า 
(mg/l) 

ความ
กระด้าง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส
(mg/l) 

หมูท่ี ่1  
บา้นน ้าดบิ 

1 7.31 9.44 276.48 54.46 1.26 0.17 
2 6.89 8.26 374.59 89.28 1.08 0.08 

หมูท่ี ่2  
บา้นหว้ยวอก 

1 7.41 16.91 286.45 89.85 1.56 0.13 
2 7.64 12.24 1115.44 120.32 1.36 0.09 

หมูท่ี ่3  
บา้นทุ่งแพม 

1 7.19 8.09 1401.21 296.55 0.76 0.16 
2 6.98 7.48 839.68 181.24 0.57 0.14 

หมูท่ี ่4  
บา้นหว้ยสงิห ์

1 7.25 9.28 198.44 116.22 0.22 0.02 
2 7.81 12.72 494.08 146.68 1.35 0.13 

หมูท่ี ่5  
บา้นหว้ยทราย 

1 7.31 15.07 798.72 177.15 1.04 0.09 
2 8.10 7.96 336.11 162.07 0.24 0.20 

หมูท่ี ่8  
บา้นคะปวง 

1 6.82 9.12 140.80 108.23 0.39 0.38 
2 7.45 13.36 757.76 156.74 0.68 0.19 

หมูท่ี ่9  
บา้นแมก่องแป 

1 7.12 10.06 1201.72 150.54 1.32 0.30 
2 7.24 13.68 1136.70 298.43 0.48 0.24 

หมูท่ี ่10  
บา้นแมก่องคา 

1 7.54 5.33 1167.68 284.48 0.89 0.22 
2 7.49 8.41 632.19 219.38 0.79 0.34 

หมูท่ี ่11  
บา้นหว้ยบง 

1 7.08 7.19 228.09 69.37 0.36 0.48 
2 6.99 9.08 256.00 84.99 1.40 0.25 

หมูท่ี ่13  
บา้นจอมกติต ิ

1 7.96 13.90 536.19 160.76 0.28 0.29 
2 7.59 14.32 348.34 95.74 0.75 0.22 

มาตรฐานน ้าอุปโภค 6.5-8.5 10 NTU 1,000 mg/l 300 mg/l 1.0 mg/l 0.5 mg/l 
มาตรฐานน ้าบรโิภค 6.5-8.5 5 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 

  
จากตารางที ่4.1 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากบ่อน ้าตื้น 

ในพื้นที่ต าบลแม่ยวม ซึ่งพบว่า มคี่าพีเอช อยู่ระหว่าง 6.82 - 8.10 ค่าความขุ่น อยู่ระหว่าง 
5.33 - 16.91 NTU ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด อยู่ระหว่าง 140.80 - 1401.21 mg/l 
ความกระด้างอยู่ระหว่าง 54.46 – 298.43 mg/l ปรมิาณเหลก็ อยู่ระหว่าง 0.22 - 1.56 mg/l 
และปรมิาณแมงกานีส อยูร่ะหว่าง 0.02 - 0.48 mg/l เมื่อน าขอ้มลูทีไ่ด้ไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
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มาตรฐานน ้าดื่ม พบว่า ค่าพเีอชอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บ้าน ค่าความขุ่นมคี่าเกนิเกณฑ์
มาตรฐานทุกหมู่บ้าน ปรมิาณของแข็งละลายน ้าทัง้หมด มคี่าเกินมาตรฐานทัง้สิ้น 10 จุด 
ในหมู่ที ่2,3,5,8,9,10 และ 13 คดิเป็นรอ้ยละ 50 ค่าความกระดา้ง พบว่า มคี่าเกนิมาตรฐาน
ทัง้สิน้ 14 จุด ในหมู่ที ่2,3,4,5,8,9,10 และ 13 คดิเป็นรอ้ยละ 70 ในส่วนของ ค่าเหลก็ พบว่า มี
ค่าเกนิมาตรฐานทัง้สิ้น 14 จุด ในหมู่ที่ 2,3,4,5,8,9,10 และ 13 คดิเป็นร้อยละ 70 และค่า
แมงกานีส พบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานเกอืบทุกจุดยกเวน้เพยีงจุดเดยีวคอืทีห่มู่ 4 บา้นหว้ยสงิหม์ี
ค่าไมเ่กนิมาตรฐาน  

คุณภาพของน ้าบ่อน ้าตื้นเมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานน ้าประปาภูมภิาค พบว่า 
ค่าพเีอชมคี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บา้น ค่าความขุ่นมคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิน้ 9 จุด ในหมู่
ที ่2,3,9 และ10 คดิเป็นรอ้ยละ 45 ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด มคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิน้ 5 
จุด ในหมู่ที ่2,3,9 และ10 คดิเป็นรอ้ยละ 25 ค่าความกระด้างพบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ทุกหมูบ่า้น ในส่วนของ ค่าเหลก็ พบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิน้ 14 จุด ในหมู่ที ่2,3,4,5,8,9,10 
และ 13 คดิเป็นรอ้ยละ 70 และค่าแมงกานีส พบว่า มอียู่ในค่าเกนิมาตรฐานเกอืบทุกจุดยกเวน้
เพยีงจดุเดยีวคอืทีห่มู ่11 บา้นหว้ยบง  

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากล าหว้ย  

จดุเกบ็
ตวัอย่างน ้า 

จดุท่ี พีเอช  
(pH)  

ความขุ่น  
(NTU)  

ของแขง็  
ละลายน ้า  
(mg/l) 

ความ
กระด้าง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส
(mg/l) 

น ้าหว้ยโผ 1 8.11 12.93 625.21 121.25 0.17 0.09 
2 7.58 11.44 1,051.87 111.37 0.08 0.16 

น ้าหว้ยสงิห ์ 1 7.33 23.15 875.17 82.00 0.25 0.15 
2 7.57 18.75 754.48 56.50 0.22 0.10 

น ้าหว้ยทราย 1 7.41 11.20 691.62 95.75 0.32 0.14 
2 6.55 8.45 853.20 146.25 0.17 0.26 

น ้าหว้ยบง 1 7.13 16.75 1756.23 38.50 0.28 0.18 
2 7.35 13.75 1596.25 72.37 0.26 0.28 

น ้าหว้ยปุ๋ น 1 8.25 7.62 648.00 106.55 0.23 0.12 
2 7.84 10.63 782.55 120.53 0.10 0.06 

มาตรฐานน ้าอุปโภค 6.5-8.5  10 NTU 1,000 mg/l 300 mg/l  1.0 mg/l 0.5 mg/l 
มาตรฐานน ้าบรโิภค 6.5-8.5  5 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากล าห้วย 
ในพื้นที่ต าบลแม่ยวม ซึ่งพบว่า มีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง 6.55 - 8.25 ค่าความขุ่นอยู่ระหว่าง 
7.62 - 23.15 NTU ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด อยู่ระหว่าง 625.21 - 1756.23 mg/l 
ความกระด้างอยู่ระหว่าง 38.50 – 146.25 mg/l ปรมิาณเหลก็ อยู่ระหว่าง 0.03 - 0.28 mg/l 
และปรมิาณแมงกานีส อยูร่ะหว่าง 0.02 - 0.48 mg/l เมื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
มาตรฐานน ้าบรโิภค พบว่า น ้าจากล าหว้ยในพืน้ทีแ่ม่ยวม ค่าพเีอชอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกล า
ห้วย ความขุ่นมคี่าเกนิเกณฑ์มาตรฐานทุกล าห้วย ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมดมคี่าเกิน
เกณฑม์าตรฐานทุกล าหว้ย ค่าความกระด้างพบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิน้ 5 จุด ในพืน้ทีน่ ้า
หว้ยโผน ้าหว้ยทราย และน ้าห้วยปุ๋ น คดิเป็นรอ้ยละ 50 ในส่วนของเหลก็ พบว่า ส่วนใหญ่ทุก 
ล าห้วยมคี่าไม่เกินเกณฑม์าตรฐานยกเว้น น ้าห้วยทรายมคี่าเกนิมาตรฐาน และค่าแมงกานีส 
พบว่า มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐานทุกล าหว้ย  

คุณภาพของน ้ าล าห้วยเมื่อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้ า อุปโภค พบว่า  
ค่าพเีอชมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บา้น ความขุ่นมคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิน้ 8 จุด คดิเป็น
รอ้ยละ 80 ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด มคี่าเกนิมาตรฐานทัง้สิน้ 3 จุด ไดแ้ก่ น ้าหว้ยโผ 
น ้าห้วยทราย น ้าห้วยบง คดิเป็นรอ้ยละ 30 ความกระด้าง พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ทุกล าหว้ย ในส่วนของเหลก็ พบว่า เกอืบทุกล าหว้ยมคี่าไม่เกนิเกณฑม์าตรฐานยกเวน้ น ้าหว้ย
ทรายมคี่าเกนิมาตรฐาน และค่าแมงกานีส พบว่า ทุกล าหว้ยมคี่าไมเ่กนิเกณฑม์าตรฐาน  

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากระบบประปาหมูบ่า้น  
จดุเกบ็ตวัอย่าง

น ้า 
จดุท่ี พีเอช 

(pH) 
ความขุ่น  
(NTU) 

ของแขง็ 
ละลายน ้า 
(mg/l) 

ความ
กระด้าง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส
(mg/l) 

หมูท่ี ่1  
บา้นน ้าดบิ 

1 7.28 4.14 644.97 189.58 0.10 0.05 
2 7.49 3.69 751.33 241.84 0.08 0.09 

หมูท่ี ่2  
บา้นหว้ยวอก 

1 7.14 6.99 762.24 257.13 0.53 0.24 
2 7.53 4.96 513.63 363.90 0.13 0.32 
3 7.13 7.65 471.65 468.43 0.16 0.33 
4 6.82 5.32 215.77 223.23 0.24 0.21 

หมูท่ี ่3  
บา้นทุ่งแพม 

1 7.42 9.23 348.80 156.02 0.29 0.26 
2 7.45 8.09 668.42 272.46 0.45 0.43 
3 6.87 8.28 742.31 246.19 0.64 0.39 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากระบบประปาหมูบ่า้น (ต่อ)  
จดุเกบ็

ตวัอย่างน ้า 
จดุท่ี พีเอช 

(pH) 
ความขุ่น  
(NTU) 

ของแขง็ 
ละลายน ้า 
(mg/l) 

ความ
กระด้าง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส
(mg/l) 

หมูท่ี ่4  
บา้นหว้ยสงิห ์

1 7.80 7.91 366.17 181.63 0.98 0.48 
2 6.92 7.61 639.23 171.21 0.76 0.58 

หมูท่ี ่5  
บา้นหว้ยทราย 

1 7.22 4.37 761.66 101.26 0.16 0.12 

หมูท่ี ่6  
บา้นหว้ยโผ 

1 7.79 2.34 459.41 90.81 0.36 0.28 
2 7.19 4.99 576.19 82.08 0.55 019 

หมูท่ี ่7  
บา้นท่าตาฝ ัง่ 

1 7.41 8.82 485.49 88.35 0.15 0.53 
2 7.55 3.02 361.01 56.04 0.23 0.42 

หมูท่ี ่8  
บา้นคะปวง 

1 7.48 5.46 726.56 144.17 0.38 0.33 
2 6.83 6.79 664.25 80.20 0.63 0.27 

หมูท่ี ่9  
บา้นแมก่องแป 

1 7.55 7.00 961.08 99.11 0.35 0.12 
2 7.60 7.64 862.49 127.27 0.30 0.09 

หมูท่ี ่10  
บา้นแมก่องคา 

1 7.46 7.34 563.65 92.73 0.14 0.51 
2 6.83 6.42 659.34 96.22 0.11 0.18 

หมูท่ี ่11  
บา้นหว้ยบง 

1 8.11 7.32 635.74 243.69 0.53 0.45 
2 7.60 5.05 986.70 191.88 0.47 0.31 

หมูท่ี ่13  
บา้นจอมกติต ิ

1 7.92 7.19 544.92 287.82 0.40 0.29 
2 7.15 6.10 766.37 173.40 0.54 0.42 

มาตรฐานน ้าอุปโภค 6.5-8.5  10 NTU 1,000 mg/l 300 mg/l  1.0 mg/l 0.5 mg/l 
มาตรฐานน ้าบรโิภค 6.5-8.5  5 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบ

ประปาหมู่บ้านในพื้นทีต่ าบลแม่ยวม ซึง่พบว่า มคี่าพเีอช อยู่ระหว่าง 6.83 - 8.11 ค่าความขุ่น 
อยู่ระหว่าง 2.34 - 8.82 NTU ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด อยู่ระหว่าง 336.13 – 986.70 
mg/l ความกระด้างอยู่ระหว่าง 56.04 – 287.82 mg/l ปรมิาณเหลก็ อยู่ระหว่าง 0.11 – 0.98 
mg/l และปรมิาณแมงกานีส อยู่ระหว่าง 0.09 - 0.58 mg/l เมื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑม์าตรฐานน ้าบรโิภค พบว่า ค่าพเีอชอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บ้าน ค่าความขุ่นมคี่า
เกนิเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บา้นเกอืบทุกหมู่บา้น ยกเวน้ บา้นหว้ยทรายและ บา้นหว้ยโผไม่เกนิ
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เกณฑม์าตรฐาน ปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมดมคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐานทุกหมู่บ้านยกเว้น
บ้านท่าตาฝ ัง่ ส่วนกระด้าง พบว่า มคี่าเกนิมาตรฐานเกอืบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ้านแม่กองคา 
บ้านท่าตาฝ ัง่ บ้านห้วยโผ ในส่วนของ ค่าเหล็ก พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุก
หมู่บา้น ยกเวน้ บา้นแม่กองคา บ้านท่าตาฝ ัง่ บา้นแม่กองแป บา้นหว้ยทราย และค่าแมงกานีส 
พบว่า มคี่าเกินมาตรฐานเกือบทุกจุดยกเว้น บ้านแม่กองแป บ้านห้วยทราย และบ้านห้วยโผ 
มคี่าไมเ่กนิมาตรฐาน คุณภาพของน ้าประปาเมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานน ้าส าหรบัอุปโภคของ
ประปาภูมิภาค พบว่าเกือบทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกหมู่บ้าน ยกเว้น 
หมูบ่า้นแมก่องคา บา้นท่าตาฝ ัง่ และบา้นหว้ยสงิห ์มคี่าเกนิเกณฑม์าตรฐานเลก็น้อย  

สรุปขอ้ค้นพบจากการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคจาก
แหล่งต่าง ๆ พบว่า น ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคจากแหล่งต่างในพื้นที่ คุณภาพน ้าสามารถ
น ามาใช้เป็นน ้าในการอุปโภคได้แต่ไม่สามารถน ้าใช้ในการบรโิภคได้  ซึ่งหากต้องการน ามา
บรโิภคต้องผ่านกระบวนการบ าบดัเบื้องต้นก่อนเพื่อก าจดัสนิมเหลก็ แมงกานีส ความกระด้าง 
และของแขง็ละลายน ้าซึง่มคี่าเกนิมาตรฐานอยู่เกอืบทุกแหล่งน ้า โดยพารามเิตอรท์ี่เป็นปญัหา
มากทีสุ่ด คอื การมเีหลก็ละลาย อยู่ในน ้ามากเกนิเกณฑม์าตรฐาน รองลงมา คอื ความกระดา้ง 
และของแขง็ละลายน ้า ตามล าดบั ในส่วนของน ้าที่มาจากระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน
ต่างๆ พบว่า ทุกหมู่บา้นมคีุณภาพน ้าทีส่ามารถน ามาใชใ้นการอุปโภคไดเ้ป็นอย่างดยีกเวน้บาง
หมู่บ้านมคี่าแมงกานีสเกนิมาตรฐานแต่ก็เพยีงเลก็น้อย แต่ไม่สามารถน ามาบรโิภคได้โดยตรง
เนื่องจากคุณภาพน ้าไมผ่่านเกณฑม์าตรฐานน ้าบรโิภคจงึต้องมกีารปรบัปรุงคุณภาพน ้าเบือ้งต้น
โดยการกรองก่อนน าไปบรโิภค  
 2.4 อบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการปรบัปรงุคณุภาพน ้าส าหรบัอปุโภคบริโภค  
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจแหล่งทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค
ร่วมกนั และการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าที่ใช้ในการอุปโภคบรโิภคดงัได้กล่าวมาแล้วท าให้
ชาวบ้านในชุมชนเกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกบัปญัหาและแนวทางการแก้ปญัหามากยิง่ขึ้น 
คณะผู้วจิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นแนวทางส าหรบัการจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อใหค้วามรูท้ี่
ได้จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทางคณะผู้วิจ ัยจึงได้
ด าเนินการจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบั การท าสารกรองสนิมเหลก็และ
ตะกอนขุ่นในน ้า การปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด 
ผลการด าเนินกจิกรรมดงันี้  

 1) การท าสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็และแมงกานีส 
 การด าเนินกจิกรรมท าสารกรองสนิมเหลก็และแมงกานีสส าหรบัใช้ในชุมชน
ของต าบลแม่ยวม เป็นการน าเป็นการร่วมมอืกนัในการจดัหาสารกรองเพื่อใช้ส าหรบัปรบัปรุง
คุณภาพน ้าให้สะอาดส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในชุมชน และแก้ปญัหาสนิมเหลก็ในน ้าซึ่งเป็น
ปญัหาหลกัของน ้าที่ชุมชนน ามาอุปโภคบรโิภค ในขัน้ต้นนี้ผู้ที่จะท าหน้าที่ผลติสารกรองสนิม
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เหลก็จะเป็นทมีวทิยากรของชุมชน จ านวน 15 คน เป็นผูผ้ลติและถ่ายทอดใหก้บัผูส้นใจโดยใน
ครัง้แรกนี้ท าการผลติสารกรองจ านวน 100 ลติร ก่อนเพื่อน าไปใช้กบัระบบน ้าดื่มในครวัเรอืน 
โดยทางเทศบาลต าบลแม่ยวมและคณะผู้วจิยั ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ในการท า สาร
กรองสนิมเหลก็และ ชาวบ้านบางส่วนได้ออกแรงเพื่อช่วยกนัประกอบและติดตัง้อุปกรณ์ 
ส่วนปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรมสารกรองสนิมเหลก็ใช้ในต าบลแม่ยวม คอื การ
สรา้งความเชื่อมัน่ในเรือ่งคุณภาพของสารกรองสนิมเหลก็ว่ามปีระสทิธภิาพใชก้ารได ้และคุม้ค่า
การลงทุนใช้ในการบริโภคได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควร ทัง้การ
ประชาสมัพนัธ ์และการบอกต่อๆ กนัไป  
 จากโครงการดงักล่าวผู้วจิยัได้ท าการ                               
ของการผลติสารกรองสนิมเหล็ก ในพื้นที่ชุมชนแม่ยวม เพื่อวเิคราะห์ว่ารูปแบบกจิกรรมที่ใช้ใน
การด าเนินงานจะก่อใหเ้กดิรายไดท้ีคุ่ ้มค่ากบัค่าใชจ้่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนทีด่หีรอืไม ่
ซึง่จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจส าหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทีจ่ะด าเนินโครงการ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1) ผ                   (Benefit)  
 -   ค่าใช้จ่ายค่าในการซื้อสารกรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็จ านวน 100 
ลติร           ลติรละ 55     เป็นเงนิ 5,500 บาท อายกุารใชง้าน 2 ปี  
 รวมมลูค่าผลประโยชน์ 2,750       ปี  
 2) ตน้ทุน (Cost)  
 -    ราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าชุดผลิตสารกรองสนิมเหล็ก         
2,700                      3    ตน้ทุน 900 บาท/ปี 
 -    วสัดุส าหรบัท าสารกรอง ด่างทบัทมิจ านวน 10 ลติร  ลติรละ 65 บาท 
เป็นเงนิ 650 บาท และทรายจ านวน 100 ลติร ราคาลติรละ 2 บาท เป็นเงนิ 200 บาท ค่าก๊าซ
หุงต้มครัง้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิทีใ่ช้ในการผลติสารกรอง 650+200+100 = 950 บาท/ปี
 รวมมลูค่าต้นทุน 900+950 = 1,850       ปี 
 3) B/C Ratio เท่ากบั 2,750/1,850 = 1.48 แสดงว่ากจิกรรมการท าระบบสาร
กรองส าหรบัก าจดัสนิมเหลก็ใชใ้นชุมชนเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
มากกว่าตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
  สรุปข้อค้นพบจากการด าเนินกิจกรรมการผลติสารกรองสนิมเหล็ก พบว่า  
ผลการด าเนินกิจกรรมการผลิตสารกรองสนิมเหล็กของชุมชน ในช่วงแรกของการด าเนิน
กจิกรรมได้ประสบกบัปญัหาทัง้ในเรื่องของความเขา้ใจในกระบวนการผลติสารกรองเน่ืองจาก 
มขีัน้ตอนทีต่อ้งอธบิายโดยอาศยัความรูท้างวทิยาสาสตร ์และความมัน่ใจของประชาชนในชุมชน
ในการน าไปใชใ้นการก าจดัสนิมเหลก็ ทางคณะผูว้จิยัและทมีวทิยากรจงึต้องอธบิายและท าการ
สาธติซ ้าอกีครัง้หนึ่ง นอกจากนัน้ยงัพบว่าเป็นโครงการที่มคีวามเป็นไปไดใ้นทางเศรษฐศาสตร์
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ในการที่จะขยายกจิกรรมให้เพิม่มากขึน้ ในส่วนของปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรม
สารกรองสนิมเหลก็ใชใ้นชุมชนในพืน้ทีต่ าบลแม่ยวม คอื การสรา้งความเชื่อมัน่ในเรื่องคุณภาพ
ของสารกรองสนิมเหลก็ว่ามปีระสทิธภิาพใช้การได้ และคุม้ค่าการลงทุนใช้ในการบรโิภคได้ซึ่ง
กระบวนการดงักล่าวต้องใช้เวลาพอสมควร ทัง้การประชาสมัพนัธ์และผลจากการน าไปใช้งาน
จรงิ นอกจากขอ้ค้นพบดงัที่กล่าวมาแล้วทางผู้เขา้ร่วมการอบรม คณะผู้วจิยั และวทิยากรจาก
มหาวทิยาลยัแม่โจไ้ดพ้ฒันาคู่มอืในการท าสารกรองสนิมเหลก็ ซึง่มรีายละเอยีดทัง้วสัดุอุปกรณ์
ที่ใช้และขัน้ตอนการท าไว้ทุกขัน้ตอนเพื่อส่งเสรมิให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
(รายละเอยีดแสดงดงัภาคผนวก ค)  
 2) การท าชุดปรบัปรงุคณุภาพน ้าส าหรบับริโภคในครวัเรือน  
  การท าชุดปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบับรโิภคในครวัเรอืนเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมการท าสารกรองสนิมเหลก็ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้มนี าน าสารกรองสนิมเหล็กที่ผลติ
ขึน้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งการเริม่ต้นการด าเนินกิจกรรมปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคใน
ครวัเรอืน โดยมกีารร่วมกนัเขยีนแผนภาพขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าดงัภาพที่ 4.37 
และภาพที่ 4.38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.37 แสดงชุดปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนแบบที ่1  

 

ถงับรรจุสารกรองสนิมเหลก็ 

และแมงกานีส 

ถงับรรจุสารกรองเรซนิ 

ถงับรรจุสารกรองคารบ์อน 

น ้ำออก น ้ำเขำ้ 

หลอดยวูฆีา่เชือ้โรค  
 

1 2 

3 4 
5 



  

 4-44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลงัจากได้ขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคทัง้ 2 แบบ 
แล้วที่ประชุมได้ท าการเลอืกแบบที่ 1 เพื่อเป็นต้นแบบในการจดัท าเนื่องจากมคีวาม
เหมาะสมทัง้ทางด้านขนาดและราคาวสัดุที่ต้องซื้อ ซึ่งในการอบรมเชงิปฏบิตัิการครัง้นี้ได้ท า
ชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าต้นแบบจ านวน 10 ชุด และใช้สารกรองสนิมเหล็กที่ได้จากการอบรม
ครัง้แรกมาบรรจุในชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าด้วย ในส่วนของปญัหาจากการน าน ้าจากระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนมาใช ้พบว่า ประชาชนในต าบลแม่ยวม มคีวาม
วติกกงัวลว่าน ้าทีผ่่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแลว้นัน้ สามารถใชใ้นการอุปโภคบรโิภคไดจ้รงิ
หรอืไม ่เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจกบัชาวบา้นทางคณะผูว้จิยัจงึไดม้กีารตรวจสอบประสทิธภิาพของ
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน เพื่อเป็นการยนืยนัว่าระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าทีท่ าขึน้สามารถปรบัปรงุคุณภาพน ้าจนสามารถน ามาใชใ้นการบรโิภคได ้ซึง่จากการ

ภาพท่ี 4.38 แสดงชุดปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนแบบที ่2  

บรรจุสารกรองคารบ์อน 

ก าจดักลิน่ส,ี สารอนิทรยี ์
บรรจุสารกรองเรซนิ 

ก าจดัความกระดา้ง 

น ้ำเขำ้ 

น ้ำออก 

ข. แสดงระบบน ้าบรโิภคในครวัเรอืน 
 

ภายในถงับรรจุสารกรองสนิมเหลก็ 

และแมงกานีส 

ก. แสดงระบบน ้าอุปโภคในครวัเรอืน 
 

น ้ำเขำ้ 

น ้ำออก 
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เกบ็ขอ้มลูในระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า ได้น ้าส าหรบัการบรโิภคที่สะอาดประมาณ 40 ลติรต่อ
วนัต่อเครื่อง และผลการตรวจวเิคราะห์ประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการ
บรโิภคในครวัเรอืนแสดงดงัตารางที่ 4.4  
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากชุดปรบัปรงุคุณภาพน ้า  

ระบบ
ปรบัปรงุ
คณุภาพน ้า 

จดุเกบ็ พีเอช ความขุ่น  
(NTU) 

ของแขง็ 
ละลายน ้า 
(mg/l) 

ความ
กระด้าง
(mg/l) 

เหลก็ 
(mg/l) 

แมงกานีส
(mg/l) 

ชุดที ่1 เขา้ 7.8 6.53 521.26 171.93 0.98 0.50 
ออก 7.2 3.61 288.77 51.55 0.43 0.24 

ชุดที ่2 เขา้ 7.1 8.99 339.11 94.01 0.36 0.59 
ออก 7.3 2.31 167.14 42.38 0.25 0.23 

ชุดที ่3 เขา้ 7.6 5.42 766.51 154.14 0.56 0.72 
ออก 7.4 3.06 321.04 44.07 0.33 0.16 

ชุดที ่4  เขา้ 7.2 6.54 432.03 199.11 0.35 0.32 
ออก 7.0 2.62 222.45 77.27 0.27 0.11 

ชุดที ่5  เขา้ 6.8 7.97 349.34 193.18 0.51 0.45 
ออก 7.0 3.12 135.72 92.94 0.33 0.12 

ชุดที ่6  เขา้ 7.4 7.10 669.94 139.61 0.48 0.39 
ออก 7.3 6.10 245.46 78.24 0.26 0.16 

ชุดที ่7  เขา้ 7.3 6.99 412.24 157.13 0.45 0.44 
ออก 7.8 3.46 116.33 65.42 0.27 0.12 

ชุดที ่8 เขา้ 7.6 8.27 461.46 171.26 0.56 0.52 
ออก 7.2 2.42 285.49 53.25 0.30 0.16 

ชุดที ่9 เขา้ 7.6 6.39 456.65 85.21 0.43 0.37 
ออก 7.8 3.24 263.65 42.43 0.24 0.15 

ชุดที ่10 เขา้ 7.3 5.05 556.70 141.88 0.47 0.41 
ออก 7.2 3.69 351.33 81.44 0.28 0.09 

ค่าเฉลีย่ 

เขา้ 7.37 6.92 496.52 150.74 0.51 0.47 
ออก 7.32 3.36 239.73 62.89 0.29 0.13 

ประสทิธภิาพ - 51.44 51.71 58.28 43.13 72.34 
มาตรฐานน ้าบรโิภค 6.5-8.5 5 NTU 500 mg/l 100 mg/l 0.5 mg/l 0.3 mg/l 
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  จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคใน
ครวัเรอืนมคี่าพเีอชของน ้าออกจากระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเฉลี่ยเท่ากบั 7.32 โดยมี
ประสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณของแขง็ละลายน ้าทัง้หมด 51.71 % โดยปรมิาณของแขง็
ละลายทัง้หมดก่อนเข้าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั 496.52 mg/l และหลงัจากผ่าน
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้วปรมิาณของแขง็ทัง้หมดลดลงเหลอื 239.73 ส่วนประสทิธภิาพ
ในการก าจดัความกระด้าง พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัการบรโิภคสามารถ
ก าจดัความกระด้างได้ 58.28 % โดยมคี่าความกระด้างของน ้าก่อนเข้าระบบ 150.74 mg/l 
หล งัจากผ ่านระบบปรบัปร ุงค ุณภาพน ้ าแล ้ว ความกระด ้างลดลงเหล อื  62.89 mg/l 
ประสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณเหล็ก พบว่า สามารถก าจดัสนิมเหล็กได้ 43.13 % โดยมี
ปรมิาณเหล็กก่อนผ่านเข้าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเท่ากบั0.51 mg/l หลงัจากผ่านระบบ
แล้วสามารถลดปรมิาณเหล็กลงได้จนเหลอื 0.29 mg/l ส่วนประสทิธภิาพในการก าจดัความ
ขุ่น พบว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าสามารถก าจดัความขุ่นได้ 51.44 % โดยมคี่าความขุ่น
ก่อนผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า 6.92 mg/l หลงัจากผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าแล้ว 
ความขุ่นลดลงเหลอื 3.36 mg/l ในส่วนของประสทิธภิาพในการก าจดัแมงกานีส พบว่า ระบบ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าสามารถก าจดัแมงกานีสได้ 56.66 % โดยมคี่าแมงกานีสก่อนผ่านระบบ
ปรบัปรงุคุณภาพน ้า 0.47 mg/l หลงัจากผ่านระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าแลว้แมงกานีสลดลงเหลอื 
0.13 mg/l ซึ่งจากการศกึษาประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค พบว่า 
คุณภาพน ้าที่ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคภายในครวัเรอืน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน ้าส าหรบับรโิภคได้ของกรมอนามยั และมาตรฐานน ้าในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท
ทุกตวั และจะเห็นได้ว่าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าส าหรบัการบรโิภคส าหรบัครวัเรอืน  
มปีระสทิธภิาพในการก าจดัปรมิาณแมงกานีส ความกระด้าง และเหล็กได้ดทีี่สุดตามล าดบั  
  หลังจากด าเนินกิจกรรมแล้วทางคณะผู้วิจ ัยได้ การประเมินผลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เป็นการความสามารถในการท าก าไรของโครงการเพื่อวเิคราะห์ว่ารูปแบบ
กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินงานจะก่อให้เกิดรายได้ที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีอัตรา
ผลตอบแทนทีด่หีรอืไม่ ซึง่จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจส าหรบั องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะด าเนินโครงการ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
 - ลดค่าใช้จ่ายค่าน ้าสะอาดส าหรบัการอุปโภคจ านวนวนัละ 100 ลติร 
ค่าใชจ้า่ยลติรละ 1.00 บาท คดิเป็นเงนิ 100 บาทต่อวนั 
 รวมมลูค่าผลประโยชน์ 36,500 บาทต่อวนั 
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  2) ตน้ทุน (Cost) 
 - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าชุดระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัใชใ้น
ครวัเรอืน 10 ชุดๆ ละ 3,750 บาท เป็นเงนิ 37,500 บาท คดิอายุการใชง้าน 5 ปี ต้นทุนปีละ 
7,500 บาท/วนั 
 - ค่าสารกรองทีใ่ช้ในระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบับรโิภคในครวัเรอืน
ต้องเปลีย่นทุก 6 เดอืน ราคาชุดละ 400 บาท 10 ชุด เป็นเงนิ 4,000 บาท คดิเป็นเงนิ 8,000
บาท/ปี 
  รวมมลูค่าต้นทุน 7,500+4,000 = 11,500 บาทต่อวนั 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 36,500/11,500 = 3.17 แสดงว่ากจิกรรมการท าระบบ
ปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบับรโิภคในครวัเรอืนเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์
ทีไ่ดร้บัมากกว่าตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
  สรุปขอ้ค้นพบจากการด าเนินกจิกรรมการผลติชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบั
บรโิภคในครวัเรอืนนัน้ ในช่วงเริม่โครงการประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในขัน้ตอนการท าความ
สะอาดสารกรองในระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า ซึง่คณะผูว้จิยัและวทิยากรจากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
ตอ้งใหค้ าปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ ท าใหชุ้มชนสามารถน าไปใชป้ฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกต้องมากขึน้ในเวลา
ต่อมา ซึง่ต้องอาศยัเวลาและการศกึษาประมาณ 1-2 เดอืน ร่วมกบัการศกึษาผ่านคู่มอืทีจ่ดัท า
ขึน้รวมทัง้การแลกเปลีย่นความรูก้นัเองส่งผลให้ประชาชนจงึมคีวามเขา้ใจมากขึน้ เมื่อกิจกรรม
การใช้ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัใช้ในครวัเรอืนด าเนินกิจกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่ง 
ทางคณะผู้วจิยัได้จดัเวทเีพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และสภาพปญัหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่า 
ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน 
และดูแลระบบได้อย่างถูกต้องทุกครวัเรอืน แต่ยงัพบปญัหาเรื่องการรัว่ซมึของระบบท่อที่ใช้
ซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง นอกจากขอ้คน้พบดงัที่กล่าวมาแลว้ทางผู้เขา้ร่วมการอบรม 
คณะผูว้จิยั และวทิยากรจากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ไดพ้ฒันาคู่มอืในการท าชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้า
ส าหรบับรโิภคในครวัเรอืน ซึง่มรีายละเอยีดทัง้วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ละขัน้ตอนการท าไวทุ้กขัน้ตอน
รวมทัง้ง่ายต่อการเขา้ใจ เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง (รายละเอยีด
แสดงดงัภาคผนวก ค)  
 2.5 การท าแผนชุมขนร่วมกนัในการปรบัปรงุระบบน ้าอปุโภคบริโภคในชุมชน  
  จากข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจแหล่งทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค
ร่วมกัน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทัง้การอบรมเชิง
ปฏบิตักิารดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ท าใหช้าวบ้านในชุมชนเกดิความเขา้ใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาและ
แนวทางการแก้ปญัหามากยิง่ขึน้ และเพื่อให้เกดิความยัง่ยนืของการด าเนินกจิกรรมและมกีาร
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง คณะผูว้จิยั ผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม และตวัแทน
ผู้ดูแลระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในชุมชน ร่วมกนัเขยีนแผนชุมชนเพื่อ
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ขบัเคลื่อนการจดัการน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคอย่างยัง่ยนื โดยจะน าแผนที่เขยีนขึน้บรรจุเขา้สู่
แผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต ายลแม่ยวมตามล าดบัความส าคญั ซึ่งแผนให้มคีวาม
ชดัเจนขึน้ซึง่ในความเป็นจรงิทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดต้ัง้งบประมาณดงักล่าวไวแ้ลว้คอื
โครงซ่อมแชม/ขยายระบบจ าหน่ายประปา (หมู่ 1,2,7,10,11,12) แต่ขาดกระบวนการมสี่วนร่วม
จากชุมชน การเขยีนแผนชุมชนในครัง้นี้จงึเป็นการจดัท าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลแมย่วมทีผ่่านการมสี่วนรว่มจากประชาชนอยา่งแทจ้รงิ และจะเป็นแนวทางใหก้บัการเขยีน
แผนโดยชุมชนส าหรบัโครงการอื่นต่อไป โดยแผนทีร่ว่มกนัเขยีนขึน้มรีายละเอยีดดงันี้  
  1) แผนชุมชนการปรบัปรงุทางด้านการผลิตและการจ่ายน ้า 
 1) หมู่บ้านน ้ าดิบ แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านน ้ าดิบ
ประกอบดว้ย เปลีย่นวาลว์ทีเ่สยี จ านวน 2 ตวั ทาสกีนัสนิมถงักรองใหม่ ซ่อมตู้ควบคุมทีช่ ารุด
เสยีหาย มคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 12,000 บาท  
 2) หมู่บ้านห้วยวอก แผนการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยวอก
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมระบบลูกลอยเพื่อควบคุมป ัม๊ ซ่อมตู้ควบคุมทีช่ ารุดเสยีหาย เปลีย่นสาร
กรองใหม ่มคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 6,000 บาท  
 3) หมู่บ้านทุ่งแพม แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุ่งแพม 
ประกอบด้วย ซ่อมแซมและเปลี่ยนวาล์ว ซ่อมตู้ควบคุมที่ช ารุดเสยีหาย เดนิสายไฟหลกัใหม ่
ซ่อมบนัใดในการขึน้ไปดรูะบบเกบ็น ้ามคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 8,000 บาท  
 4) หมู่บ้านห้วยสิงห์ แผนการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยสิงห์
ประกอบด้วย ซ่อมแซมและเปลี่ยนวาล์ว ซ่อมตู้ควบคุมที่ช ารุดเสยีหาย เดินสายไฟใหม่เพื่อ
ความปลอดภยั มคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 5,000 บาท  
 5) หมู่บ้านห้วยทราย ไม่มแีผนการปรบัปรุงระบบที่ต้องใช้งบจากองค์การ
บรหิารส่วนต าบล เนื่องจากระบบท างานได้เป็นอย่างดแีละมเีงนิกองทุนเหลอืสามารถดูและ
ชุมชนของตนเองได ้  
 6) หมูบ่า้นหว้ยโผ แผนการปรบัปรงุระบบประปาหมู่บา้นหว้ยโผประกอบดว้ย 
ซ่อมแซมและเปลีย่นวาลว์ ซ่อมแซมถงัพกัน ้าทีช่ ารุดเสยีหาย สรา้งฝายกัน้น ้าในพืน้ทีต่้นน าและ
ท าทางน ้าเขา้ใหมเ่พื่อลดการอุดตนัของทางน ้าเขา้ มคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 15,000 บาท 
 7) หมู่บ้านท่าตาฝ ัง่ แผนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่าตาฝ ัง่ 
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมและเปลีย่นวาลว์ ซ่อมแซมถงัพกัน ้าที่ช ารุดเสยีหาย และจดัสรา้งถงัพกั
น ้าใหม่ สรา้งฝายกัน้น ้าในพืน้ทีต่้นน าและท าทางน ้าเขา้ใหม่เพื่อลดการอุดตนัของทางน ้าเขา้ มี
ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 20,000 บาท 
 8) หมู่บ้านแม่กองแป แผนการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้านแม่กองแป
ประกอบดว้ย ซ่อมแซมถงัพกัน ้าทีช่ ารุดเสยีหาย ซ่อมแซมตุ้ควบคุมทีช่ ารุด และท าการเปลี่ยน
ทรายใหม ่มคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 10,000 บาท 
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 9) หมู่บ้านแม่กองคาและบ้านแพะคะปวง แผนการปรบัปรุงระบบประปา
หมู่บา้นแม่กองแปประกอบดว้ย ซ่อมแซมถงัพกัน ้าทีช่ ารุดเสยีหาย และท าถงัพกัน ้าเพิม่เตมิอกี
จ านวน 3 ถงั ก่อสรา้งจุดรบัน ้าใหม่เพื่อใหล้ดการอุดตนัโดยการตดิตัง้ตะแกรงเหลก็ มคี่าใชจ้่าย
โดยประมาณทัง้สิน้ 15,000 บาท 
 10) หมูบ่า้นหว้ยบง ไม่มแีผนการปรบัปรุงระบบทีต่้องใชง้บจากองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล เนื่องจากระบบท างานได้เป็นอย่างดแีละมเีงนิกองทุนเหลอืสามารถดูและชุมชนของ
ตนเองได ้

 11) หมู่บ้านจอมกิตติ แผนการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้านแม่กองแป
ประกอบด้วย ปรบัปรุงระบบตุ้ควบคุมที่ช ารุด เปลี่ยนวาล์วที่ช ารุด ทาสกีนัสนิมถงักรองใหม ่
เปลีย่นทรายกรอง มคี่าใชจ้า่ยโดยประมาณทัง้สิน้ 7,500 บาท 

 12) ตัง้งบประมาณส าหรบัซื้อวสัดุดุปกรณ์ในการท าสารกรองเหล็กและ
แมงกานีส รวมถึงระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืนเพิม่เตมิ ได้แก่ ท่อ ขอ้ต่อ  วาล์ว 
และสารกรอง และอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็น ซึง่ในเบือ้งตน้ตอ้งใชง้บประมาณ 50,000 บาท  
 จากการเขยีนแผนชุมชนในการน าไปสู่การปรบัปรุงระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า
ส าหรบัอุปโภคบรโิภคในชุมชน พบว่า มงีบประมาณที่ต้องใช้ทัง้สิ้น 148,500 บาท ซึ่งทาง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวมไดน้ าเขา้ไปบรรจุในแผนการใชง้บประมาณ ปี 2555 และในปี
ต่อไปก็จะใช้วธีกีารแบบมสี่วนร่วมในการท าแผนชุมชนเพื่อการใช้งบประมาณให้ตรงกบัความ
ต้องการของชุมชนอย่าแท้จรงิโดยทางองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ยวมจะตัง้งบไว้ส าหรบั 
ช่อมแชมระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเป็นจ านวนเงนิ 100,000 บาทไวใ้นทุกปีงบประมาณส่วนจะ
ซ่อมแซมที่ใดหรอืใช้ในกิจกรรมใดก่อนจะใช้การท าแผนชุมชนแบบมสี่วนร่วมเป็นตวัก าหนด
ความส าคญัก่อนด าเนินการทุกครัง้  
 2) แผนชุมชนทางด้านการดแูลและการเงิน  
    ขัน้ตอนในการบรหิารจดัการระบบประปาหมู่บา้นนัน้ทางทีป่ระชุมได้ร่วมกนั
เขยีนแผนการบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในการจดัการดงัต่อไปนี้  
  1) หมูบ่า้นน ้าดบิ แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการระบบ
ปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายอนิถา อนิแสลง นายสมคดิ กนัทะวงค ์จะท า
หน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 5 คน โดยจะไดร้บั
ค่าตอบแทนเดอืนละ 300 บาท และไดใ้ชน้ ้าประปาฟร ีและเกบ็ค่าบรกิารจะท าการเกบ็หน่วยละ 
3 บาท  
  2) หมู่บ้านห้วยวอก แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงัน้ี นายสุภกัดิ ์มนัทะนา นายสุนทร พนัคนัทะ 
จะท าหน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บเงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 2 คน โดยจะ
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ได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ 300 บาท และได้ใช้น ้าประปาฟร ีและเก็บค่าบรกิารจะท าการเก็บ
หน่วยละ 3 บาท  
  3) หมู่บ้านทุ่งแพม แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายหลา้ ใจมาด ีนายยอดยิง่ กนัชดิ จะท า
หน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 3 คน โดยจะไดร้บั
ค่าตอบแทนรอ้ยละ 3 ของรายรบั และไดใ้ชน้ ้าประปาฟรแีละเกบ็ค่าบรกิารจะท าการเกบ็หน่วย
ละ 4 บาท  
 4) หมู่บ้านห้วยสงิห์ แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้ าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดังนี้  นายบุญเทียม อินตาวัน นางชฎาพร  
ดวงกนัธ ์ จะท าหน้าทีใ่นการดแูลระบบส่วนกลาง และเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 4 คน 
โดยจะไดร้บัค่าตอบแทนรอ้ยละ 10 ของรายรบั และไดใ้ชน้ ้าประปาฟร ีและเกบ็ค่าบรกิารจะท า
การเกบ็หน่วยละ 3 บาท  
 5) หมู่บา้นห้วยทราย แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายทพั โลกา นายอมัพร วนันิเทศ  จะท า
หน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 4 คน โดยจะไดร้บั
ค่าตอบแทนรอ้ยละ 10 ของรายรบั และได้ใช้น ้าประปาฟร ีและเก็บค่าบรกิารจะท าการเก็บ 
หน่วยละ 6 บาท  
 6) หมู่บ้านห้วยโผ แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายสุชาต ิสงิขรบนัจง นายโอกาส สงิขร
บนัจง จะท าหน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 3 คน 
โดยจะได้รบัค่าตอบแทนรอ้ยละ 10 ของรายรบั และเก็บค่าบรกิารแบบเหมาจ่าย 20 บาทต่อ
ครวัเรอืน  
  7) หมู่บ้านท่าตาฝ ัง่ แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงัน้ี นายสมศกัดิ ์ศรมีาล ีท าหน้าทีใ่นการดูแล
ระบบส่วนกลาง และเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 2 คน โดยจะไดร้บัค่าตอบแทนรอ้ยละ 
10 ของรายรบั และเกบ็ค่าบรกิารแบบเหมาจา่ย 20 บาทต่อครวัเรอืน  
 8) หมู่บา้นแม่กองแป แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายแอ้บดอย งามตระการตา ท าหน้าทีใ่น
การดแูลระบบส่วนกลางและเกบ็เงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 4 คน โดยจะไดร้บัค่าตอบแทน
เดอืนละ 200 บาทต่อคน และเกบ็ค่าบรกิารหน่วยละ 6 บาท   
 9) หมูบ่า้นแมก่องคาและบา้นแพะคะปวง แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดูแล
และบรหิารจดัการระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ บ้านแม่กองคา นาย
จินดา พวงค าพงษ์ นายไพรวัลย์ ลอดสุโข และทีมงานอีก 2 คน บ้านแพะคะปวง คือ  
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นายบุญสวน เผอืกพาค า นายทวแีสนปวน นายสุชาต ิสงิขรบนัจง นายโอกาส สงิขรบนัจง จะท า
หน้าที่ในการดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บเงนิค่าน ้าประปา โดยจะไดร้บัค่าตอบแทนรอ้ยละ 10 
ของรายรบั และเกบ็ค่าบรกิารแบบเหมาจา่ย 10 บาทต่อครวัเรอืน  
 10) หมู่บ้านห้วยบง แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายบวัขาว อนิทรใ์จ นายสมคดิ เจอืงทอง 
จะท าหน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บเงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 3 คน โดยจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนรอ้ยละ 15 ของรายรบั และเกบ็ค่าบรกิารหน่วยละ 5 บาท  
 11) หมู่บา้นจอมกติต ิแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดูแลและบรหิารจดัการ
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคดงันี้ นายประทนิ ธิวงษ์ นายกร เสรญิสกุล   
จะท าหน้าทีใ่นการดูแลระบบส่วนกลาง และเก็บเงนิค่าน ้าประปา และทมีงานอกี 5 คน โดยจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนรอ้ยละ 10 ของรายรบั และเกบ็ค่าบรกิารหน่วยละ 6 บาท   
 จากการเขยีนแผนชุมชนด้านการดูแลและการเงนิ ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วทาง
คณะท างานของชุมชนจะน าไปทดลองใช้และเก็บข้อมูลเพื่อปรบัปรุงการท างานและบรหิาร
จดัการใหส้ามารถดูแลระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าของชุมชนตนเองใหย้ัง่ยนื โดยองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลแม่ยวมจะท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาและจดัสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่เป็น
โครงสรา้งหลกัของระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคไวทุ้กๆ ปี   
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