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ผลกระทบ

จังหวัดเชียงใหม่ มีผู ้ต ิดเชื ้อไวรัส COVID-19 สะสม

จำนวน 6,998 ราย และเสียชีวิตสะสมจำนวน 37 ราย

(คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่: 

3 กันยายน 2564) [1] ในด้านเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2563 [2]

มีนักท่องเที่ยวลดลง 47% นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ลดลงถึง 82%

ทำให ้รายได ้ภายในจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ลดลง 55% 

โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็น

อย่างมาก ซึ ่งสอดคล้องกับข้อมูลในตอนต้น รวมถึง

กลุ ่มอาชีพการเกษตร เกษตรกรบางส่วน ไม่สามารถ

จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ หรือถูกยกเลิกการ

สั่งซื้อ เกษตรกรบางรายจะต้องทิ้งผลผลิตเนื่องจากราคา

ผลผลิตที่ตกต่ำและไม่มีผู้รับซื้อ

COVID-19 ส�งผลกระทบทั้งในด�านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
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ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอแม่วาง



การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบ

โดยตรงในด้านสุขภาพต่อกลุ ่มเปราะบางในจังหวัด

เชียงใหม่เท่านั้น แต่ส่งผลกระทบในเรื่องการขาดรายได้

อีกด้วย จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มเปราะบางมีรายได้

จากการรับจ้างและค่าแรงรายวันถึง 48.1% และจาก

การเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางถึง 89.6% ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และทำให้มี

รายได้ลดลง จำนวนวันในการทำงานลดลง ส่งผลให้

ค ุณภาพชีว ิตของกลุ ่มเปราะบางนั ้นแย่ลงกว่าเด ิม

บางส ่ วนม ี น ้ ำสะอาด ในการบร ิ โภคหร ื อน ้ ำด ื ่ ม

ไม่เพียงพอต้องดื่มน้ำที่ขุ่น มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติไม่ดี 

บางส่วนประสบปัญหามีน้ำสะอาดที่ใช้ล้างมือไม่เพียงพอ 

ต ้องล ้างม ือด ้วยน ้ำท ี ่ ไม ่สะอาดหร ือไม ่ปลอดภ ัย 

บางครั ้งต้องหยุดล้างมือเพราะน้ำที ่ข ุ ่น มีกลิ ่นเหม็น 

และบางส่วนไม่มีน้ำสะอาดเพียงพอที่จะซักล้างหน้ากาก

อนามัย ซึ ่งการขาดแคลนน้ำสะอาดในการล้างมือหรือ

ซ ักล ้างหน ้ากากอนาม ัย อาจก ่อให ้ เก ิดความเส ี ่ยง

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในกลุ่มเปราะบาง

ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของไวรัส COVID-19 ของประชาชนกลุ�มเปราะบาง
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หมายเหตุ : ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ชุมชนแออัด อำเภอเมืองเชียงใหม่, แคมป์ คนงาน

ก่อสร้าง อำเภอสันทราย, ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

แคมป์ คนงานก่อสร้าง อำเภอสันทราย



การเข�าถึงน้ำอ�ปโภคหร�อน้ำใช� 
การเข้าถึงน้ำสะอาดในการอุปโภคหรือน้ำใช้ไม่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากการแพร ่ระบาดของไวร ัส 

COVID-19 จากการเก็บข้อมูลกลุ ่มตัวอย่าง 98.1% 

ล้างมือบ่อยขึ้นและ 99.7% ล้างมือก่อนการรับประทาน

อาหารมากขึ ้น ผู ้ใช้น้ำส่วนใหญ่ใช้น้ำจากการประปา

ส่วนภูมิภาค ประปาชุมชนและน้ำบาดาล จากมาตรการ 

ปิดประเทศ หรือ Lock Down การจำกัดการเดินทาง

งดการรวมตัวในพื้นที่สาธารณะ ปิดสถานศึกษาเป็นการ

ชั่วคราว ทำให้นักเรียนและนักศึกษาต้องเปลี่ยนมาเรียน

ในรูปแบบออนไลน์จากที่บ้านและประชาชนบางส่วน

จะต ้องทำงานท ี ่บ ้าน หร ือ Work From Home 

ทำให้การใช้น้ำประปาในประเภทที ่อยู ่อาศัยเพิ ่มขึ ้น

  

เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่

อาศัย ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 

ในห้วงเวลาเดียวกัน ผู้ใช้น้ำประเภทราชการและธุรกิจ

ขนาดเล็ก ในปี 2563 ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับปี 2562, 

ผู้ใช้น้ำประเภทรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด

ใหญ่ ปริมาณการใช้น้ำในปี 2563 ลดลงถึง 25.5% 

เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยภาพรวมระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

การใช ้น ้ำประปาจากการประปาส่วนภูม ิภาคลดลง

ประมาณ 20-30% เมื ่อเปรียบเทียบจากช่วงสูงสุดคือ

เด ือนเมษายน 2562 และ 2563 เน ื ่องจากผู ้ ใช ้น ้ำ

ประ เภทท ี ่  2  และ  3  ค ื อ โรงแรม หอพ ัก  ท ี ่ พ ั ก  

ธุรกิจขนาดเล็ก - ขนาดใหญ่และโรงงาน อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ผู ้ใช้น้ำประเภทที ่ 1 : ที ่อยู ่อาศัยและอื ่นๆ, ผู ้ใช้น้ำประเภทที ่ 2 : ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก, 

ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 : รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)
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มาตรการการรับมือของรัฐ

รัฐบาลได้ออกมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื ่อ

ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึง

และได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าสามารถช่วยเหลือ

และเยียวยาประชาชนได้บ้าง แต่ยังมีประชาชนบางส่วน

ในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการหรือโครงการ

ของรัฐได้อย่างครบถ้วน เช่น กลุ ่มชาติพันธุ ์ที ่อยู ่ใน

ขั้นตอนการพิสูจน์สถานะบุคคล ซึ่งไม่มีเลขประจำตัว

ประชาชน 13 หลัก และกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

หรือระบบ Internet 



การจัดการน้ำอ�ปโภคหร�อน้ำใช� 

มีปริมาณการใช้น้ำที ่ลดลงและบางส่วนได้ปิดกิจการ

ไป จากมาตรการเย ียวยาผ ู ้ ได ้ ร ับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของไวร ัส COVID-19 ได ้ม ี

นโยบายให ้การประปาส ่วนภ ูม ิภาค ภายใต ้ส ังก ัด

กระทรวงมหาดไทยลดค่าน้ำ 10% [3] ให้กับผู ้ใช้น้ำ

ประเภทที ่อยู ่อาศัยโดยมีประปาชุมชนในบางพื ้นที ่

ก ็ได ้งดเก ็บค ่าน ้ำในชุมชนเป็นระยะเวลา 2 เด ือน

ใ น ช ่ ว ง ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว ร ั ส  C O V I D - 1 9

  

การจัดการน้ำสะอาดในการอุปโภคหรือน้ำใช้ ในช่วง

การระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแจ้งประสานไปยังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่และ

การประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่ ให้เพิ่มการควบคุมกำกับ

ดูแลโดยให้มีการเพิ่มปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

จากเดิมระบบน้ำประปาตามปกติจะมีปริมาณคลอรีน

อิสระคงเหลือในน้ำอยู่ที่ 0.2-0.5 ppm. ให้เพิ่มปริมาณ

คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอยู ่ที ่ 1.0 ppm. เพื ่อเพิ ่ม

ประส ิทธ ิภาพในการฆ ่าเช ื ้อโรค รวมถ ึงการจ ัดต ั ้ง

โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุม

และจัดแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดเช ียงใหม่ ร ่วมกับ การประปาส่วนภูม ิภาค 

(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ และการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาแม่ริม ในการจัดการระบบน้ำประปาเพื ่อใช้ใน

โรงพยาบาลสนามและได้ลงพื้นที่เพื ่อให้คำแนะนำกับ

สถานท ี ่ ก ่ อนท ี ่ จะม ีการ เป ิด เป ็นสถานท ี ่ ก ั กต ั ว

 

  

ระลอกที ่ 1 เพื ่อช่วยลดผลกระทบจากการขาดรายได้

ให้ก ับคนในชุมชนแต่ยังมีประชาชนบางส่วนที ่ได้ร ับ

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ ทำให้ไม่มีเงินในการ

จ่ายค่าน้ำประปาได้ ซึ ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้มี

มาตรการผ่อนปรนกับผู้ที่มีผลกระทบ โดยสามารถผ่อน

ชำระค่าน้ำประปารวมถึงการยกเว้นการงดจ่ายน้ำกับผู้ที่

ค้างชำระค่าน้ำในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

โดยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลระบบน้ำและ

ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

อยู่ที่ 1.0 ppm และได้มีการสนับสนุนคลอรีนชนิดเม็ด

ให้ก ับแต่ละสถานที ่ รวมถึงการจัดการระบบน้ำทิ ้ง

จากสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลสนาม
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ถังเก็บน้ำระดับครัวเรือน อำเภอสันทราย



การเข�าถึงน้ำบร�โภคหร�อน้ำดื่ม
การเข้าถึงน้ำสะอาดในการบริโภคหรือน้ำดื่ม โดยหลัก ๆ

ในพื้นที ่จะมีอยู ่ 3 ประเภท คือ การกรองน้ำในระดับ

ครัวเรือนโดยผ่านเครื่องกรองน้ำจากระบบน้ำประปา, 

การซื้อน้ำบรรจุขวด, และ การใช้บริการตู้น้ำดื ่มแบบ

หยอดเหรียญ จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 57.4% 

บริโภคหรือดื่มน้ำบรรจุขวด, 49.0% บริโภคน้ำดื่มจากตู้

น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประชาชน

จะต้องจัดหาด้วยตนเอง ยังไม่มีหน่วยงานที ่ทำงาน

ในเรื ่องการสนับสนุนน้ำบริโภคหรือน้ำดื ่มโดยเฉพาะ 

การระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ได ้ม ีผลกระทบ

โดยตรงกับการเข้าถ ึงน้ำสะอาดในการบริโภคหรือ

น ้ ำ ด ื ่ ม แ ต ่ เ ป ็ น ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ

รายได ้ท ี ่ลดลงหร ือการขาดรายได ้จากการตกงาน

และพื ้นที ่ขาดแคลนน้ำบริโภคหรือน้ำดื ่ม โดยข้อมูล

จากกลุ ่มตัวอย่างพบว่าในช่วงการระบาดของไวรัส 

COVID-19 ส่งผลให้มีน้ำสะอาดในการบริโภคหรือน้ำดื่ม

ในครัวเรือนไม่เพียงพอ 30.5%, ส่งผลให้มีเงินน้อยลง

สำหรับซื้อน้ำดื่ม 66.2% ทำให้ประชาชนบางรายมองว่า

การเข้าถึงน้ำสะอาดในการบริโภคหรือน้ำดื่มเป็นภาระ

ท ี ่ต ้องจ ัดการ ท ั ้ งน ี ้  ในช ่วงการระบาดของไวร ัส 

COVID-19 ได ้ม ีหน ่วยงานภาคร ัฐและภาคเอกชน

จำนวนมาก ท ี ่ ได ้บร ิ จาคน ้ ำบร ิ โภคหร ือน ้ ำด ื ่ ม

แบบบรรจุขวดให้กับโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัว

ต่าง ๆ และประชาชนที่ขาดแคลน
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โอ่งดินเผาใส่น้ำดื่ม ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอแม่วาง



ข�อเสนอแนะ
ด้านการจัดการน้ำในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ดังนี้

สนับสนุนการจัดหาน้ำอุปโภคและน้ำบริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลนหรือกลุ่มเปราะบาง 

สนับสนุนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัส COVID-19 [4]

สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้กับพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคหรือน้ำใช้ เพื่อใช้เป็นการทดแทนการล้างมือด้วยน้ำสะอาด

และสบู่

เพิ ่มมาตรการป้องกันในจุดที ่มีการใช้น้ำร่วมกัน เช่น จุดจ่ายน้ำ, ตู ้กดน้ำหยอดเหรียญ โดยการเว้นระยะห่าง

สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

เพิ่มมาตรการควบคุมในสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัส COVID-19

ขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจหรือขาดรายได้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ระยะสั้น (เร�งด�วน)

ส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ปลอดภัย (WASH) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

และ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ให้กับกลุ ่มเปราะบาง เพื ่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

และเป็นแนวทางการป้องกันแรกต่อการแพร่โรคระบาดในอนาคต รวมถึงโรคติดเชื้อที่เกิดจากน้ำที่ปนเปื้อน [5,6]

ส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ปลอดภัย (WASH) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

และ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(อสม.) [5,6] 

ควรมีการประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใหม่เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่อการเข้าถึง

น้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนกลุ่มเปราะบาง 

ส่งเสริมการผลิตน้ำดื่ม ในพื้นที่ที่มีระบบการผลิตประปาหมู่บ้านหรือประปาชุมชน

เพิ่มมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ เพื่อให้น้ำดื่ม สะอาด มีคุณภาพและได้มาตรฐานอยู่สม่ำเสมอ

ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและเพิ่มช่องทางการแสดงข้อมูลปริมาณและคุณภาพของน้ำประปา เช่น การรายงานผล

ด้วยระบบ Internet of Things (IoT) แบบ 24 ชั่วโมง (Realtime) ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางในโทรศัพท์มือถือ

การจัดการน้ำในพื้นที่สูง

 พัฒนาแหล่งเก็บน้ำของชุมชนในพื้นที่สูง เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงฤดูแล้ง

 พัฒนาคุณภาพของน้ำดื่มของชุมชนในพื้นที่สูง เพื่อให้มีน้ำดื่มเพียงพอมีคุณภาพ ในช่วงฤดูแล้ง

ระยะกลาง

-

-



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

หมายเหตุ : นโยบายหรือมาตรการบางอย่างได้ดำเนินการและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว  
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ควรมีแผนและกลยุทธ์แบบบรูณาการ เพื่อช่วยในการรับมือสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดกับเข้าถึงน้ำสะอาดใน

การอุปโภคและบริโภค 

ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดพื้นที่นำเสนอและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนา

โครงการจัดการน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 6) [7] 

ส่งเสริมและพัฒนาโครงการน้ำประปาดื่มได้ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานให้กับประชาชน เพื่อให้

เป็นการบริโภคน้ำดื่มในขั้นพื้นฐานและมีราคาที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDG 6) [7]

ส่งเสริมการวิจัยและศึกษาด้านการจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและการเข้าถึงสะอาดในการอุปโภคและบริโภค

ควรให้มีหน่วยงานที่หน้าที่ในเรื่องการสนับสนุนน้ำบริโภคหรือน้ำดื่มโดยเฉพาะ

เพิ่มมาตรการควบคุมการขุดเจาะน้ำบาดาลให้ห่างจากระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ในระดับครัวเรือน ตามระยะ

ที่กำหนดเพื่อลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ [8]

การจัดการน้ำในพื้นที่สูง

 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่สูงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 ส่งเสริมระบบประปาชุมชนในพื้นที่สูงและพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด  

ระยะยาว

โรงผลิตน้ำประปาชุมชน อำเภอสันทราย

-

-
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จัดทำโดย หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทุนวิจัย จาก SUMERNET

โครงการ VOICES เพ�อ่ศึกษาและว�จัยผลกระทบของการเข�าถึงน้ำสะอาดในการอ�ปโภค(น้ำใช�) 

และบร�โภค(น้ำด่ืม) ของประชาชนกลุ�มเปราะบาง ในช�วงการแพร�ระบาดของไวรัส COVID-19 

ในพ�น้ท่ี 5 ประเทศ ลุ�มแม�น้ำโขง ได�แก� ไทย พม�า เว�ยดนาม ลาว และ กัมพ�ชา
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อ�างอิงเอกสารนี้
หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการเข้าถึงน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคของกลุ่มเปราะบาง

ในจังหวัดเชียงใหม่. สิงหาคม 2564.
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การประปานครหลวง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

นางนิตยา เอียการนา เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
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6.

7.
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นายทรงพลศักดิ์ รัตนวิไลลักษณ์ สมาคมปกาเกอญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเชษฐา ดวงสุวรรณ์ หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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