การบริหารจัดการระบบประปาบาดาล
การบริหารจัดการระบบประปาบาดาล ประกอบด้วย
- การบารุงรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบประปาบาดาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- การจัดเก็บค่าใช้น้า และการดาเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
ประปาบาดาลได้อย่างยั่งยืน
1. การบารุงรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบประปาบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (2553) ได้กาหนดช่วงระยะเวลาในการบารุงรักษาส่วนประกอบ ต่าง ๆ
ของระบบประปาบาดาล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การบารุงรักษาระบบประปาบาดาล
รายการบารุงรักษาระบบ
ระยะเวลาการใช้งาน
1.
ตรวจสอบการทางานตู้ควบคุม
7 วัน
2.
ตรวจสภาพการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
7 วัน
3.
ระบายตะกอนที่หอถัง
7 วัน
4.
ล้างระบบกรอง
7 วัน
5.
ตรวจสอบการทางานของสวิทช์น้าไหล
1 เดือน
6.
ตรวจการรั่วของอุปกรณ์บริเวณหอถัง
1 เดือน
7.
ตรวจการรั่วของอุปกรณ์บริเวณถังกรอง
1 เดือน
8.
ตรวจการรั่วของท่อเมนและมาตรวัดน้า
1 เดือน
9.
ตรวจสอบสูบน้าและวัดระยะน้าลด
3 เดือน
10. ตัดวัชพืชรอบบริเวณที่ตั้งระบบประปา
3 เดือน
11. ตักตะกอนและล้างภายในหอถังเหล็ก
1 ปี
12. ตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้า
2 ปี
13. ถอนเครื่องสูบน้าเพื่อตรวจซ่อม
3 ปี
14. เปลี่ยนทรายแก้ว/ทรายละเอียดถังกรอง
3 ปี
15. เปลี่ยนถ่านโค้ก
3 ปี
16. ถอดล้างและทาความสะอาดมาตรวัดน้า
4 ปี
17. เป่าล้างบ่อน้าบาดาล
5 ปี
18. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม
5 ปี
19. ทาสีตู้ควบคุมใหม่
5 ปี
20. ทาสีภายในและภายนอกหอถังเหล็ก
5 ปี
21. เปลี่ยนวัสดุกรองของถังกรองทั้งหมด
5 ปี
22. ทาสีภายในและภายนอกถังกรอง
5 ปี
ที่มา: กรมทรัพยากรน้าบาดาล (2553)

ช่วงเวลาในการบารุงรักษาระบบกรองน้าของระบบประปาบาดาล อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
เหมาะสมกับคุณภาพน้าบาดาลที่เป็นแหล่งน้าดิบ ถ้าแหล่งน้าดิบคุณภาพน้าไม่ดี อาจต้องล้างถังกรองเร็ว
กว่าช่วงเวลาที่กาหนด
การบารุงรักษาระบบประปาบาดาลให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ช่วยให้โรงเรียนสามารถผลิต
น้าประปาที่มี คุณภาพดี เหมาะสมต่อการอุปโภค และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งช่วยให้อายุการใช้งานระบบประปายาวนานขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ อันเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการน้าสะอาดสาหรับโรงเรียนประสบความสาเร็จได้ด้วยดี

2. การจัดเก็บค่าใช้น้า และการดาเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้า
ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ
- คน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้า และกรรมการบริหารกิจการระบบประปาบาดาล
- เอกสาร ได้แก่ ทะเบียนประวัติการใช้น้า ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีธนาคาร บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- การคานวณค่าน้าที่เหมาะสม
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า และกรรมการบริหารกิจการระบบประปาบาดาล
กลุ่มผู้ใช้น้า ประกอบด้วย ผู้ใช้น้าจากระบบประปาซึ่งต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม แล้วคัดเลือก
ตัวแทนกลุ่มเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา โดยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด
2) ให้ความร่วมมือในการบารุงรักษาระบบประปา
3) สามารถตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
4) ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงผลประกอบการ
คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปา มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีโครงสร้างบุคลากรอย่างน้อย 4 คน
2) ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้ใช้น้า
3) มีความซื่อสัตย์เสียสละ
4) มีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปา มีดังนี้
1) ควบคุมด้านบริหารกิจการประปา
2) ควบคุมด้านการเงิน
3) กาหนดระเบียบข้อบังคับ
4) แจ้งผลการบริหารกิจการประปา
5) ควบคุมดูแลและบารุงรักษาระบบประปา
6) กาหนดอัตราค่าน้าตามมิเตอร์
การคานวณค่าน้าที่เหมาะสม
กรมทรัพ ยากรน้าบาดาล (2553) ได้อธิบ ายวิธีคานวณค่าใช้น้าที่เ หมาะสม โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนในการผลิตน้าประปาบาดาล ดังนี้
1) ค่าไฟฟ้า (ประมาณ 1.00 – 1.20 บาท ต่อน้า 1 ลูกบาศก์เมตร)
2) ค่าสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า เช่น สารส้ม ปูนขาว คลอรีน
3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลการประปา
4) ค่าเสื่อมราคาของปั๊มน้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อื่น ๆ
5) ค่าซ่อม และบารุงรักษาระบบประปา
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น ค่าเครื่องเขียน จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการจดมิเตอร์

เมื่อคานวณโดยรวมแล้ว สามารถกาหนดราคาค่าน้าที่เหมาะสม ได้ดังนี้
ราคาค่าน้าประปาบาดาล ใช้เครื่องสูบน้าเครื่องเดียว
- 20 – 150 หลังคาเรือน
5 บาท ขึ้นไป
- 150 – 200 หลังคาเรือน
4 บาท ขึ้นไป
- มากกว่า 200 หลังคาเรือน
3 บาท ขึ้นไป
การบริหารจัดการกิจการประปา อาจไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
- ใช้สารเคมีมากเกินไป
- ค่าตอบแทนผู้ดูแลประปาสูงเกินไป
- ปั๊ม / ระบบประปาเสียบ่อย
- ค่าไฟฟ้าแพงเกินไป
- จัดเก็บค่าใช้น้าได้ไม่ครบถ้วน มีการแอบใช้น้าโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้า
ระบบประปาบาดาลกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (2553) กาหนดขนาดและพื้นที่การให้บริการของระบบประปาบาดาล
ตามจานวนของประชาชนผู้ใช้บริการ สภาพการใช้น้า แนวทางการวางท่อเมนประธาน และระดับความสูง
ต่าของพื้นที่รับบริการเป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะระบบประปาบาดาลกรมทรัพยากรน้าบาดาล ขนาดความจุหอ
ถัง 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร มีข้อกาหนดในการให้บริการดั้งนี้
1. ประชากรผู้ใช้บริการที่สามารถให้บริการได้ ประมาณ 450 – 600 คน
2. ขนาดท่อเมน(ท่อประธาน) 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
3. ความยาวของท่อเมน (ท่อประธาน) 1,000 – 1,500 เมตร
4. ขนาดเครื่องสูบน้ามีอัตราการสูบไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ในกรณีที่โรงเรียนต้องการขยายท่อเมนระบบประปาบาดาล เพื่อให้บริการประชาชนบริเวณรอบ ๆ
โรงเรียนใช้บริการน้าประปาโรงเรียน มีปัจจัยในการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปริมาณน้าที่เครื่องสูบสามารถสูบได้
2. จานวนครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ (ที่ไม่ได้อยู่ประจาในโรงเรียน)
3. จานวนครู เจ้าหน้าที่ ที่มีบ้านพักอาศัยในโรงเรียน
4. ความยาวท่อเมนไม่เกิน 1,500 เมตร
5. ปริมาณน้าคงเหลือจากการใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค ภายในโรงเรียน
ตัวอย่างวิธีการคานวณความสามารถในการให้บริการของระบบประปาบาดาล ดังนี้
1. ถ้าเครื่อ งสูบ น้ามี อั ตราการสูบ น้าได้ 4.5 ลูก บาศก์ เ มตรต่อ ชั่วโมง โดยใช้ เ วลาสูบ น้าเป็ น
ระยะเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน
ดังนั้น ปริมาณน้าที่เครื่องสูบสามารถสูบได้
= 4.5 x 12
= 54 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
แต่โดยทั่วไปในระบบประปาจะต้องมีปริมาณน้าสูญเสีย (คิดน้าสูญเสียประมาณ 20%)
ดังนั้นปริมาณน้าที่สามารถใช้ได้จริง
= 54 x 0.8
ปริมาณน้าที่สามารถใช้ได้จริง
= 43 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2. ถ้าโรงเรียนดังกล่าวมีคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ (ไป-กลับ) จานวน 500 คน อัตราการใช้น้า
คนละ 20 ลิตรต่อวัน
ดังนั้น ปริมาณน้าที่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ใช้ = (500 x 20) / 1,000
= 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
3. ถ้าโรงเรียนดังกล่าวมี คณะครู เจ้าหน้าที่ พัก อาศัยในโรงเรียน จานวน 25 ครัวเรือน โดย
กาหนดให้ครัวเรือนมีประชากร ครอบครัวละ 5 คน มีอัตราการใช้น้า 100 ลิตรต่อคนต่อวัน
ปริมาณน้าที่ คณะครู เจ้าหน้าที่ ใช้สาหรับการอุปโภค – บริโภค
= (25 x 5 x 100) / 1,000
= 12.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ปริมาณน้าที่ใช้ภายในโรงเรียนทั้งหมด
= 43 – (10 + 12.5)
= 20.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ดังนั้น จานวนครัวเรือนที่สามารถให้บริการได้เพิ่ม = (20.5 x1,000) / (5 x 100)
= 41 ครัวเรือน หรือ 205 คน
4. ท่อประธานระบบประปาระยะไม่เกิน 1,500 เมตร
ดังนั้น สรุปได้ว่าระบบประปาบาดาลดังกล่าว สามารถให้บริการประชาชนโดยรอบโรงเรียน
ได้อีกประมาณ 41 ครัวเรือน หรือ 205 คน แต่ทั้งนี้ท่อเมนประธานไม่เกิน 1,500 เมตร
สาหรับการคานวณค่าไฟฟ้า พิจารณาจากอัตราการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบไฟฟ้าแต่ละ
ขนาดและปริมาณน้าที่ได้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการกินกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบไฟฟ้าแต่ละขนาดและปริมาณน้าที่ได้
ขนาดเครื่องสูบไฟฟ้า
แรงม้า
1.0
1.5
2.0

กิโลวัตต์
0.75
1.10
1.50

จานวนหน่วย
ต่อชั่วโมง

ค่าไฟฟ้า
(3.5 บาท/หน่วย)

ปริมาณน้าโดยเฉลี่ย
(m3 /hr )

0.75
1.10
1.50

2.63
3.85
5.25

4.0 - 4.5
5.0 - 6.0
7.0 – 8.0

