
 

 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการส้ารวจสภาพปัญหาน ้าเสีย 
ในพื นที่ต้าบลโนนค่า 

ประจ้าปี ๒๕๖๕ 



 
แบบส้ารวจสภาพปัญหาน ้าเสียในพื นท่ีต้าบลโนนค่า 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า อ้าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
**************** 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ เพศ   ชาย    หญิง 

๑.๒ อายุ   ๑๕ - ๒๕ ป      ๒๖ – ๕๙ ป     ๖๐ ปีขึ้นไป                           
 ๑.๓ ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวส./อนุปริญญา 
  ปริญญาตร หรือเท ยบเท่า   อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………….. 
 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้น ้าและน ้าเสียในพื นที่  () 

 ปัญหาในครัวเรือน/ชุมชน 
สรุปความคิดเห็น 

มี ไม่มี 
๑. น้้าไม่เพ ยงพอต่อการด้ารงช พและประกอบอาช พ   
๒.  ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง   
๓.  น้้าเน่าเส ยส่งกลิ่นเหม็น   
๔. ขยะเน่าส่งกลิ่นเหม็น   
๕. ปัญหาน ้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน   
๖. ร่องระบายน ้าหรือทางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน   
๗. ระบบระบายน ้าภายในหมู่บ้าน   
 

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม         

จัดท้าโดย… กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า 

 



 
สรุปผลการส้ารวจสภาพปัญหาน ้าเสียในพื นท่ีต้าบลโนนค่า ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า อ้าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
**************** 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

   หญิง ร้อยละ ๖๔      เพศชาย ร้อยละ ๓๖   

๑.๒ อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม   
  ๒๖ – ๕๙ ป   ร้อยละ ๖๐.๕๗    ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๓๐.๑๐  
  ๑๕ - ๒๕ ป    ร้อยละ ๙.๓๓    

 ๑.๓ ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม การศึกษาระดับ  
    ประถมศึกษา ร้อยละ ๕๖.๖๖    มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๒๑.๓๓ 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๑๖.๑๑  ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ ๓.๓๓ 
  ปริญญาตร หรือเท ยบเท่า ร้อยละ ๒.๕๗   

 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้น ้าและน ้าเสียในพื นที่   
            (จากแบบสอบถามจ้านวน ๑๐๐ ชุด) 

ปัญหาในครัวเรือน/ชุมชน 
สรุปความคิดเห็น 

มี ร้อยละ ไม่มี ร้อยละ 
๑. น้้าไม่เพ ยงพอต่อการด้ารงช พและประกอบอาช พ ๒๕ ๒๕ ๗๕ ๗๕ 
๒.  ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง ๓๐ ๓๐ ๗๐ ๗๐ 
๓.  น้้าเน่าเส ยส่งกลิ่นเหม็น ๑๕ ๑๕ ๘๕ ๘๕ 
๔. ขยะเน่าส่งกลิ่นเหม็น ๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕. ปัญหาน ้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน ๑๕ ๑๕ ๘๕ ๘๕ 
๖. ร่องระบายน ้าหรือทางระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ๘๖ ๘๖ ๑๔ ๑๔ 
๗. ระบบระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ๔๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ 
   



สรุปผลการส้ารวจและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 จากข้อมูลในแบบส้ารวจและการจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือจัดท้าแผนในระดับชุมชน ทุกหมู่บ้าน พบประเด็น
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาตามล้าดับความส้าคัญดังน ้ คือ 
 ๑. ป ัญหาน้้าท่วมขังในบ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ และบ้านโนนค่า หมู่ท ่ ๓ ซ่ึงจะเป็นการท่วมขังในช่วง
ระยะเวลาเพ ยงสั้นๆ หลังจากฝนตก เนื่องจากการระบายน้้าท ่ไม่สะดวก ม การอุดตันของทางระบายน้้า เนื่องจาก
เศษดิน เศษขยะจากบ้านเรือนแต่สามารถระบายน้้าได้ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากนัก ทั้งน ้ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า ได้ด้าเนินการประสานงานกับผู้น้าชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้น้้า
ในการเป่าท่อระบายน้้าและทางระบายน้้า รวมทั้งให้ประชาชนผู้ม บ้านเรือนอยู่ติดทางระบายน้้า ด้าเนินการจัดเก็บ
ขยะและขุดลอกดินโคลนออกจากร่องระบายน้้าในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ้า 
 ๒. ปัญหาเรื่องน ้าเน่าเสีย พบในหมู่บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ เนื่องจากช่วงฤดูกาลท้านา ประชาชนต้นน้้าได้
ใช้ยาหรือสารเคม ก้าจัดวัชพืชจ้านวนมาก ท้าให้น้้าปนเปื้อนสารพิษจากยาปราบศัตรูพืช โดยน้้าไหลลงสู่คลองน้้า
ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการท ่ฝนตกในปริมาณมากท้าให้น้้าล้นและขอบบ่อขาด เนื่องจากการกัดเซาะของน้้า ใน
ปริมาณมาก และบ้านกุดปลาเข็งเป็นทางน้้าเดิมซึ่งจะไหลผ่านลงไปสู่หมู่บ้าน และไหลไปสู่ต้าบลโค้งยางต่อไป อง
๕กค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า ได้ด้าเนินการขุดลอกคลองระบายน้้าเพ่ือให้น้้าสามารถไหลได้สะดวกและแจ้ง
ปัญหาน้้าเน่าเส ยให้กับประชาชนต้นน้้าท ่อาศัยในเขตต้าบลโนนค่า ในการบ้าบัดน้้าเส ยก่อนท ่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติ และแหล่งน้้าสาธารณะเร ยบร้อยแล้ว 
 ๓ . ปัญหาน ้าประปาไม่เพียงพอในฤดูแล้ง พบว่าเกิดปัญหาในหมู่บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่  ๖ , 
บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ เนื่องจากแหล่งน ้าในการผลิตน้้าประปาไม่พ ยงพอต่อการผลิตน้้าบริโภคอุปโภคส้าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท ่ องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า ได้ด้าเนินการขุดลอกแหล่งน้้าและติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท ่เก ่ยวข้องในการขุดลอกแหล่งน้้า เพ่ือการผลิตประปาหมู่บ้านของหมู่บ้านท ่ประสบปัญหาเป็นท ่
เร ยบร้อยแล้ว 

๔. ปัญหาเรื่องแหล่งน้้าตื้นเขิน/ช้ารุดเส ยหายเนื่องจากแหล่งน้้าท ่ม 
อยู่เกิดการทับถมของตะกอนที่ภชถูกพัดมาในช่วงน ้าหลาก และม ปัญหาวัชพืช เศษดิน หิน ทรายและเศษขยะจาก
ชุมชนท้าให้แหล่งน้้าตื้นเขินได้ องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า ได้ม การจัดโครงการขุดลอกแหล่งน้้าภายใน
หมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านอย่างทั่วถึงกัน 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค่า   


