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โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบควบคุมน ้า 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

การท าการเกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติและมีความเสี่ยงต่อการ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ข้ึนมาจ านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกร 
แต่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนยังคงปรากฏอยู่ตลอดเวลาทุกปี การพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
เล็ก โดยการก่อสร้างแหล่งน้ าในรูปแบบต่างๆ เช่น อาคารกักเก็บระบายน้ า คู
ระบายน้ า สระน้ า ระบบส่งน้ าในไร่นาและปรบัปรุงแหลง่น้ าธรรมชาติเพื่อเป็นแหลง่

ผลิตของชุมชนเป็นต้น  และในพื้นที่ส่วนบุคคล โดยการก่อสร้างแหลง่น้ าในไร่นาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าเพื่อประกอบอาชีพท าการเกษตรได้    

พื้นที่ด าเนินการ 

หมู่ที่ ๑ - ๔ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
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โครงการอนุรกัษ์ฟืน้ฟคูลอง (คลองแพรกนาว ต.นาหมอบญุ อ.จุฬาภรณ์) 
กรมทรัพยากรน ้า 

 
ผลกระทบจากภัยแล้งในหลายพื้นที ่ท าใหร้าษฎรต่างพยายามหาแหล่งน้ า
ต้นทุนเพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ยามขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง ต าบลนาหมอบญุก็มี
ปัญหาไมม่ีแหล่งน้ าต้นทุน คลองแพรกนาวที่ไหลผ่านพื้นที่เมื่อถึงหน้าแล้งน้ า
แห้งขอดเนื่องจากไม่มีอาคารส าหรบับังคับน้ าเพื่อกักเก็บน้ าส ารองไว้ใช้
หน้าแล้ง ดังนั้นเพื่อแกป้ัญหาการขาดแคลนน้ าจึงมีการปรบัปรุงล าคลองเดมิ
ให้มีพื้นทีเ่พิ่มข้ึนมีศักยภาพในการกกัเกบ็น้ าเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส ารองไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้งของราษฎรในพื้นที ่

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของล าคลองเดิมให้สามารถกักเกบ็น้ าได้เพิ่มข้ึน เป็นแหลง่น้ าต้นทุนใช้ในการอปุโภค -บริโภค 
ของราษฎรในพื้นที่ช่วงหน้าแล้ง  
 
การด้าเนินงาน 

๑. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร  ความกว้างของก้น  (เฉลี่ย  ) ๕.๐๐ – ๔๕.๐๐ เมตร และความยาว 
๑๗๕.๐๐ เมตร  ปริมาตรเก็บกัก ๑๘,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

๒. อาคารระบายน้ าล้นทอ่เหลี่ยม คสล .ขนาด ๓.๒๐ x ๓.๕๐ เมตร ๓ ช่อง จ านวน ๑ จุด และงาน
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑- ศก.๐.๔๐ x ๘.๐๐ เมตร จ านวน ๒ จุด  
 
ผลการด้าเนินงาน 

ปัจจุบันอยูร่ะหว่างปรับสภาพพื้นที่ และงานโครงสร้าง ซึ่งด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๒๐ 
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โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน 
กรมอนามัย 

น้ า  เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  โดยเฉพาะน้ าเพื่อการบริโภคซึ่งต้องมีคุณภาพสะอาด
ปลอดภัยไม่มีสิ่งเจือปนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  จึงมีความจ าเป็นในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคใน
ชุมชนและครัวเรือน  เพื่อทราบสถานการณ์  ส่งเสริมชุมชนและครัวเรือนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
บริโภคของชุมชนให้สะอาดปลอดภัย  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ าเป็นสื่อและส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

พื นท่ีด้าเนินการ  
ด าเนินการในพื้นที่เขตอ าเภอของพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ร้อยละ ๗๐       

ผลด้าเนินงาน  
 ๑.  การด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค  

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค แบ่งเป็น ๑ ส่วน ได้แก่ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา และน้ าบริโภค
ของครัวเรือน ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย (พ.ศ.๒๕๔๓)   สรุปดังนี้ 

๑.๑ คุณภาพน้ าประปาเขตชนบท 
 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปาในเขตชนบท จ านวน ๒๑ ตัวอย่าง พบว่าคุณภาพน้ าประปา 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๔.๘ และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๕  .๒  คุณภาพน้ าประปาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานเมื่อจ าแนกตามข้อมูลส่วนใหญไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย ถึงร้อยละ ๘๑ ส่ว นปัญหาคุณภาพน้ า
ทางกายภาพพบ ความเป็นกรด -ด่าง สี และความขุ่น คุณภาพน้ าทางเคมี พบการปนเปื้อน สารละลายทั้งหมดที่
เหลือจากการระเหย ความกระด้าง คลอไรด์ ฟลูออไรด์ และ เหล็ก  

       ๑.๒ คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือน 
คุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนในเขตชนบทได้แก่  น้ าฝน จ านวน ๒๒ ตัวอย่าง พบว่า คุณภาพน้ า

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๘.๒ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๑.๘ โดยพบว่าทุกตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐาน
ทางแบคทีเรีย  
 ๒.  ประชุมเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือน เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก รับรู้ปัญหาและร่วมกันควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชนและครัวเรือนให้สะอาด
ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้เข้าประชุมเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนและครัวเรือน ๒ ครั้ง จ านวน ๑๖๐ คน 
 ๓.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภค  ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางวิทยุ 
มีดี  เอฟเอ็ม  ความถ่ี  ๙๓.๗๕ MHz   ๑๐๓.๗๕  MHz ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และความถ่ี
๑๐๕.๒๐ MHz ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง   โดยออกอากาศทุกวัน เวลา  
๑) ๐๕.๓๐–๐๖.๐๐ น. ๒) ๐๙.๓๐–๑๐.๐๐ น. ๓) ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. ๔) ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ๕) ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. เป็น
เวลา ๔ เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓  เคเบิ้ลทีวีท้องถ่ินและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ  
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 ๔.  นิเทศติดตามเครือข่ายและอาสาสมัครผูผ้่านการประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในครัวเรือนและ
ชุมชน: ณ จังหวัดสงขลา เพื่อรบัทราบข้อมลูและกระตุ้นใหเ้กิดการปฏิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรคจากการด้าเนินงาน  
๑. พื้นที่หมู่บ้านในโครงการส่วนใหญ่แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาเป็นน้ ากร่อยเนื่องจากน้ าทะเลหนุน  

คุณภาพน้ าประปาจึงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจ านวนมาก 
๒. ระบบประปามีโครงสร้างไม่สมบูรณ์  และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม  ตลอดทั้งไม่ดูแล

บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. ประชาชนยังขาดความรู้ในการเก็บกักน้ าบริโภคที่สะอาดปลอดภัย  และสุขอนามัยที่ถูกต้อง   

 
การประชุมเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
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โครงการน ้าประปาดื่มได ้
กรมอนามัย 

  การจัดหาน้ าสะอาดเพื่อการบริโภคอุปโภคโดยการสร้างระบบประปา เป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐได้
ก าหนดเป็นนโยบายหลักโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีน้ าสะอาดบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  อย่างไรก็ตาม

ประชาชนยังไม่มั่นใจว่าน้ าประปาจะมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยส าหรับการบริโภค ซึ่งต้องปราศจากเช้ือโรคและ  
สิ่งปนเปื้อนต่างๆ จึงสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาระบบประปาให้ผลิตน้ าประปาที่มีคุณภาพน้ า  
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดเพื่อรับรองเป็นน้ าประปาด่ืมได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ 
เกิดจากน้ าเป็นสื่อและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในลุ่มน้ าต่อไป   

เป้าหมาย : 

การประปาส่วนภูมิภาค  และการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ๕๐      

พื นท่ีด้าเนินการ  
รายช่ือระบบประปาที่เข้าร่วมโครงการประปาด่ืมได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อระบบประปา 
ชนิด 

แหล่งน ้าดิบ 
ท่ีตั ง 

ความครอบคลุม 

)จ้านวนครัวเรือน(  

ประปาผิวดินบ้านท่าน้ านอง ผิวดิน ม.๔ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ ่ ๓๕๐ 

ประปาผิวดินปากบางตะพง ผิวดิน ม.๑๑ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ ่ ๘๐๐ 

ประปาผิวดินบ้านน้ าบ่อ ผิวดิน ม.๓ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ ่ ๔๐๐ 

ประปาบาดาลการะเกด บาดาล ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ ่ ๓๕๒ 

ประปาผิวดินบ้านโคกแร ่ ผิวดิน ม.๒ ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.จุฬาภรณ์ ๑๕๐ 

ประปาบ้านทรายขาว บาดาล สอ.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.หัวไทร ๒๐๐ 

ประปาผิวดินบ้านโคกพิกลุ ผิวดิน ต.ทรายขาว อ.หัวไทร ๑๕๐ 

ประปาผิวดินบ้านท่าเตียน ผิวดิน ม.๘ ต.แหลม อ.หัวไทร ๓๕๐ 
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ผลด้าเนินงาน 

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีจ านวนประปาสมัครเข้าร่วมโครงการ  ๘  แห่ง และสงขลา  ๓ แห่ง  รวม
จ านวน ๑๑ แห่ง สามารถประกาศเป็นน้ าประปาด่ืมได้  ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน ๒  แห่ง โดยพบว่า  
ระบบประปาที่ไม่สามารถประกาศเป็นน้ าประปาด่ืมได้เนื่องจากคุณภาพน้ าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งทางกายภาพ  
เคมีและแบคทีเรีย  สภาพปัญหา ได้แก่  ความขุ่น  สี  ความเป็นกรด - ด่าง  สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย  
คลอไรด์  ความกระด้าง  เหล็ก ฟลูออไรด์และแบคทีเรีย   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบ  ปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่และก าหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานในปี
ต่อไป   
 อนึ่ง  กรมอนามัยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อส ารวจและจัดระดับระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการพัฒนาระบบประปาที่สามารถพัฒนาให้เป็นระบบประปาที่สามารถผลิต
น้ าประปาให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนดการรับรองน้ าประปาด่ืมได้ต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   

๑. ระบบประปามีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ช ารุด  ไม่มีระบบเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคและไม่มีงบประมาณ 
ในการซ่อมแซม ตลอดทั้งไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาต่อเนื่อง 

๒. พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งน้ าดิบมีปัญหาน้ ากร่อยเนื่องจากน้ าทะเลเข้าถึง และในพื้นที่จังหวัด
สงขลามีสายแร่ฟลูออไรด์จึงท าให้คุณภาพน้ าประปามีปัญหาฟลูออไรด์สูงกว่าค่ามาตรฐาน การบริหารกิจการระบบ
ประปาและการปรับปรงุคุณภาพน้ าจึงต้องมีความเหมาะสมกับปัญหา  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่สามารถปรับปรุงได้ทัน
ในปีนี้ 

 

 


