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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 เนื่องจากภารกิจในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน เปนบทบาทและหนาที่หนึ่งซึ่งรัฐ
จะตองสงเสริมใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มและน้ําใชอยางเพียงพอ โดยหาก
ประชาชนในชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใชสอยอยางเพียงพอ ก็จะสงผลใหประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งการที่ประชาชนในชุมชนจะไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาการ    
ขาดแคลนน้ําสะอาดในชุมชน ซ่ึงจะทําใหแตละชุมชนมีน้ําสะอาดใชอยางยั่งยืน และจะสงผลให
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดียิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ การถายโอนภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาด ถือเปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่สําคัญภารกิจหนึ่ง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินการถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจดังกลาวยังเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้ 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
   “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจ

จัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   “มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล อาจจัดทํากิจการใดๆ 

ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา” 
   “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา” 
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   “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 

   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา  53” 
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
   “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

และหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเองดังนี้ 

   (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ” 
   “มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (24) การจัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

 และโดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา กอนการปฏิรูประบบราชการ ไดมีหนวยงานราชการ
หลายหนวยงานในสังกัดกระทรวงตางๆ คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ 
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดปฏิบัติภารกิจในดานการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
ในกิจกรรมตางๆ อาทิเชน ระบบประปาหมูบาน บอน้ําบาดาล บอน้ําตื้น ถังเก็บน้ํา เปนตน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงาน ตลอดจนความจําเปนของชุมชน ความพรอมของแหลงน้ํา
และปจจัยแวดลอมตางๆ ซ่ึงจากการที่ไดดําเนินงานดังกลาว ทําใหประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
ในปริมาณที่เพียงพอ แตในเรื่องคุณภาพยังตองมีการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม และใน
จํานวนกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการเพื่อจัดหาน้ําสะอาดใหแกประชาชนดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น 
การจัดสรางระบบประปาเปนวิธีท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับในระดับสากลวาเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐานน้ําบริโภคอยางสม่ําเสมอ และสามารถใหบริการแก
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ประชาชนจํานวนมากครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีกวางขวางไดในคราวเดียว สําหรับพื้นที่ที่มีขอจํากัด
ในเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ําดิบจากน้ําผิวดินและน้ําใตดิน การจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนได
อุปโภคอยางเพียงพอในระยะแรกที่ผานมาไดใชวิธีการอาศัยแหลงน้ําฝนทดแทนในรูปแบบถังเก็บ
น้ําขนาดใหญสําหรับชุมชน รวมกับภาชนะเก็บน้ําในครัวเรือน แตการแกไขปญหาในระยะยาว
อยางยั่งยืน จะตองหาแหลงน้ําดิบที่มีปริมาณมากพอและคุณภาพดีที่อยูหางไกลจากพื้นที่ที่มีปญหา
มาดําเนินการปรับปรุงและขยายระบบประปา ตลอดจนการจัดสรางระบบประปาหมูบานเพื่อให
สามารถบริการน้ําประปาแกประชาชนในพื้นที่ที่มีปญหาตอไป 
 ดังนั้น แนวทางที่ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนหนวยงานตางๆ จะใช
ในการพิจารณาดําเนินการก็คือ การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะเปนการดําเนินการ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอตามความจําเปน
ขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนในทองถ่ิน โดยรัฐบาลจะไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมี
น้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมตามสภาพของแตละทองถ่ิน 
รวมทั้งเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดไดดวยตนเอง อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยืนตลอดไป 

วัตถุประสงคในการจัดทํา 
 การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ จัดทําขึ้นโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําไปเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการจัดหา
น้ําสะอาด เนื่องจากเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของแตละทองถ่ิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดทํา คือ 

• เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑ คูมือ และแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการจัดทําระบบน้ําสะอาดใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถในการจัดทําระบบน้ําสะอาด
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูไปใชพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 
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• เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑ คูมือ และ
แนวทางประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับการดําเนินงานทางดานการจัดทํา
ระบบน้ําสะอาดใหกับประชาชนในชุมชน 

• เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบน้ําสะอาดในชุมชนไปแกไขปญหาตางๆ ได ตลอดจนสามารถบํารุงดูแลรักษา และการ
บริหารจัดการใหสามารถดําเนินการเพื่อใหบริการน้ําสะอาดแกประชาชนในชุมชนไดอยาง
เพียงพอตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

ขอบเขตมาตรฐาน  
 มาตรฐานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดทําระบบน้ําสะอาดสําหรับการใหบริการประชาชน โดยกําหนดแนวทางในการวางแผน
กอนการเริ่มดําเนินการ การกอสราง การบํารุงรักษา และการบริหารกิจการประปาหรือระบบน้ํา
สะอาด ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน 

คํานิยามศัพท 
 ระบบน้ําสะอาด หรือ ระบบประปาหมูบาน หมายถึง การนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
อันไดแก แหลงน้ําใตดิน หรือแหลงน้ําผิวดินมาผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อผลิต     
ใหเปนน้ําที่สะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสม แลวจายน้ําที่ผลิตไดใหแกประชาชน     
ในหมูบาน เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค โดยการจายน้ําตามทอผานมาตรวัดตลอด 24 ช่ัวโมง 
 แหลงน้ําใตดิน หมายถึง บอน้ําบาดาล น้ําที่ไดจากบอบาดาล เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมา 
หรือน้ําจากผิวดินมีการซึมผานชั้นดินชั้นหิน แลวสะสมกันเปนแองอยูใตเปลือกโลก โดยแหลงน้ํา
ใตดินที่จะนํามาทําระบบประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
 แหลงน้ําผิวดิน หมายถึง หวย หนอง คลอง บึง สระ อางเก็บน้ํา เขื่อน แมน้ํา น้ําตก น้ําซับ 
และบอน้ําตื้น โดยแหลงน้ําผิวดินที่จะนํามาทําระบบน้ําประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และ
คุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
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 การบริหารกิจการระบบประปา หมายถึง การดําเนินการที่อาศัยความรูดานการจัดการ
องคกร งบประมาณ รายรับ-รายจาย ระเบียบขอบังคับ เพื่อใหกิจการระบบประปาสามารถดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน 
 ผูดูแลระบบประปาหมูบาน หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหรับผิดชอบในการควบคุม
การผลิต ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ ซอมแซม แกไขระบบประปา 
 สมาชิกผูใชน้ํา หมายถึง เจาบานที่มีความตองการใชน้ําจากระบบประปา และสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนดขึ้น 
 น้ําดื่ม หมายถึง น้ําซึ่งไดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ (1) น้ําจากแหลงน้ําตางๆ ไดแก น้ําฝน
จากภาชนะเก็บกักน้ําจากน้ําซับ น้ํากรอง น้ําจากบอน้ําตื้น ที่ถูกสุขอนามัย (2) น้ําจากระบบประปา
ในชนบท โดยการนําน้ําจากใตดิน หรือ แหลงน้ําผิวดินมาผลิตใหเปนน้ําสะอาดตามหลักวิชาการ 
และวิธีการอันเหมาะสม เพื่อใชในการบริโภคและอุปโภค โดยการจายไปตามทอผานมาตรวัดน้ํา 
บริการใหประชาชนในหมูบาน โดยองคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ ไดใหคําจํากัดความวา 
หมายถึง “น้ําซึ่งไมมีสารเคมี หรือสารเปนพิษในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพเจือปน และ 
ปราศจากกลิ่น สี และรสที่ไมเปนที่ยอมรับ”  
 น้ําใช หมายถึง น้ําซึ่งไดจากแหลงน้ําตาง ๆ คือ บอเจาะขนาดเล็ก บอบาดาล สระขุด 
หนองน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็กและระบบประปา ทั้งนี้
คุณภาพของน้ําจะตองเปนน้ําซึ่งใสพอประมาณไมกระดางเกินไป และไมเค็มเกินไป 

มาตรฐานอางอิง 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือเลือกระบบประปาเพื่อพัฒนา อบต. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. รายการรายละเอียดท่ัวไปประกอบแบบ

แปลนการกอสรางระบบประปา. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา (ระบบ

ประปาบาดาล). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา (ระบบ
ประปาผิวดิน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. มาตรฐานการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ประปา (ระบบประปาแบบบาดาล). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. มาตรฐานการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ประปา (ระบบประปาแบบผิวดิน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 


