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              วิทยานิพนธน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)  ศึกษาสถานการณ์คุณภาพนํ้ าและการบริหารจดัการนํ้ า

เสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 2)  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบล

เมืองแกลง 3)  สรุปเป็นบทเรียนในการจดัการนํ้ าเสียสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ เก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผูบ้ริหาร 

เจา้หนา้ท่ี ผูน้าํชุมชนและประชาชนในเทศบาลตาํบลเมืองแกลง วิเคราะห์ปัจจยัความสาํเร็จของการ

จดัการนํ้ าเสียโดยใชเ้ทคนิค SWOT 

              ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไม่ใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียรวมแต่ใชก้ารติดตั้ ง

ถงัดักไขมนักบับ้านเรือนและร้านค้าในการบาํบัดนํ้ าเสียชุมชน มีนโยบายและโครงการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการจัดการนํ้ าเสียท่ีชัดเจน เช่น โครงการนักสืบสายนํ้ า การบริหารจัดการนํ้ าเสียของ

เทศบาลสามารถทาํให้คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

จดัการนํ้ าเสีย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และให้ความสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม มีจดัสรรงบประมาณ

เพียงพอ มีหน่วยงานรับผดิชอบอยา่งชดัเจน มีนโยบาย/แผน/โครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี

ชดัเจน มีผูน้าํชุมชนท่ีดี ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ร่วมตดัสินใจ เขา้ร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

                บทเรียนสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ 

ทุ่มเท ความกระตือรือร้นของผูบ้ริหารต่อการจัดการนํ้ าเสีย มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี สร้าง

แรงจูงใจดา้นการจดัการนํ้ าเสียให้แก่ประชาชน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นกบัประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างชุมชนเขม้แข็ง 
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  The objectives of this thesis were: 1) to study water quality situation and wastewater 

management of  Muangklang municipality; 2) to analyze factors affecting wastewater 

management of Muangklang municipality and 3) to summarize of lesson for other local 

authorities. Data were collected by observing interviewing focus group discussion with 

administrators, officers, community leaders and local people of Muangklang municipality. 

Analysis of factors affecting the wastewater management was done by using SWOT analysis. 

  It was found that Muangklang municipality did not have a central wastewater treatment 

system but used grease traps at house and shop instead. The municipality had policy and several 

projects for wastewater management, e.g. detector water project. The management helped 

improved the natural water quality to be moderately good. Factors that affected the success of 

wastewater management included the administrator had good vision and focused on the 

environmental issues; there were sufficient funds and clear division of responsibility; 

policy/plan/projects on environmental management were clear; good community leaders; people 

were aware of the problems and were involved in decision making and participated in various 

activities related to wastewater management.  

Lessons for other local authorities are: The administrators shoud have a good vision,



 

 

(5) 

dedication and enthusiasm towards wastewater management; Set up good management system, 

motivate local peoples  having a good relationship between municipality and the people; 

encourage them to participate and build a strong community. 
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 วิทยานิพนธเ์ร่ือง การจดัการนํ้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง สาํเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือในการใหข้อ้มลู 

คําปรึกษา  แนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจจากบุคคลหลายท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งรอง

ศาสตราจารย ์ดร. จาํลอง โพธ์ิบุญ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและรองศาสตราจารย ์ดร. วิสาขา 

ภู่จินดา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ ข้อแนะนาํและ

ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน รวมทั้ งกรุณาพิจารณาและ

ตรวจสอบวิทยานิพนธใ์หถ้กูตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ผูน้ ําชุมชนและ

ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และให้

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการวิจยั 

 ขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

อาจารยใ์นสาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดถ่้ายทอดและสร้าง

ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ี

ไดใ้หค้วามช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างดี และตอ้งขอขอบคุณ

เพ่ือน ๆ ท่ีรักทุกคนของผูเ้ขียนสาํหรับกาํลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 

 ขอขอบคุณ นอ้งวิวฒัน์  แกว้ดวงเลก็ นอ้งพีรยา วชัโรทยั นอ้งสุทธบถ ซ่ือมาก น้องสมชาย 

แกว้ขุนจิตร นอ้งภทัราพร เปรมประเสริฐ และนอ้งเบญจพร กิตติวิริยะกุล ผูเ้ป็นกลัยาณมิตร คอยให้

คาํปรึกษา ใหค้วามรู้ ความช่วยเหลือใหง้านใหง้านวิจยัสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 

 ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความสาํเร็จจากการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แด่ 

คุณพ่อนาวิน ศิริวิไลและครอบครัวศิริวิไล ท่ีเป็นผูใ้ห้โอกาสในการศึกษา ทุนทรัพยแ์ละกาํลงัใจ 

ตลอดจนแรงใจท่ีสาํคญัยิง่ของผูเ้ขียนตลอดมา จนทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จไดต้ามท่ี

ตั้งใจ 
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บทท่ี1 

 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและความสําคญัของการวจิยั 

 

 ปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการเพิ ่มข้ึนของประชากร

จาํนวนมากและมีการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาใชแ้ทน โดยก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

มากมาย อาทิเช่น ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตามเมืองใหญ่ ๆ ท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตาม

จาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ปัญหามลพิษทางอากาศ ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจรท่ี

หนาแน่นข้ึนซ่ึงส่งผลทาํใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษทางนํ้ า ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

ปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ า หรือแมแ้ต่นํ้ าเสียท่ีปล่อยมาจากบา้นเรือน จากการประกอบอาชีพต่าง ๆ 

ของประชาชน ส่งผลให้นํ้ าในแหล่งนํ้ าสาธารณะเกิดการเน่าเสีย เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีทาํให้

ประเทศไทยประสบปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก  และเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ตอ้งใชน้ํ้ าในการเกษตร ปัญหานํ้ าเสียจึงเป็นปัญหาสําคญัท่ีควรมีการ

จัดการแก้ไขอันดับต้น  ๆ  ซ่ึงปัญหานํ้ า เสียท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  หากเกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนนั้ นสามารถทาํการจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่นัก  เน่ืองจากมี

กฎหมายควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียหรือมาตรฐานการควบคุม ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามกฎของกระทรวง

อุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  แต่นํ้ าเสียชุมชนซ่ึงเกิดจาก บ้านเรือนท่ีพกัอาศยั 

โรงแรม อาคารพาณิชย ์ร้านอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นเป็นปัญหาท่ีค่อนขา้ง

จดัการไดย้าก เน่ืองจากประชาชนในชุมชนยงัขาดความรู้ ความตระหนกัต่อปัญหานํ้ าเสีย บางคนคิด

ว่าปัญหานํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนมาจากแหล่งอ่ืน จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยกนัแก้ไขจดัการ

ปัญหานํ้ าเสีย 

 การจัดการนํ้ าเสียชุมชนในประเทศไทยยงัขาดการจดัการท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชน

เมืองท่ียงัไม่มีระบบการจดัการนํ้ าเสียหรือระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม ในปี 2554 มีชุมชนเมืองระดบั

เทศบาลรวมทั้งสิ้น 2,010 แห่ง (รวมเมืองพทัยา) และองค์การบริหารส่วนตาํบลอีกจาํนวน 5,765 

แห่ง ขอ้มลู ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น, 2554) จากการสาํรวจ
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ในปี 2552 พบว่าชุมชนเมืองระบายนํ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มประมาณวนัละ 14 ลา้นลูกบาศก์เมตร 

เป็นนํ้ าเสียจากเทศบาลประมาณ 2.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลประมาณ 9 

ลา้นลกูบาศก์เมตรต่อวนั กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาประมาณ 2.5 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อวนั  

ในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลไดมี้การลงทุนสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํ้ าเสียชุมชนเป็น

จาํนวนเงิน 83,000 ลา้นบาท ก่อสร้างเสร็จ 90 แห่ง กาํลงัก่อสร้าง อีก 10 แห่งและชะลอการก่อสร้าง 

1 แห่งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถรองรับนํ้ าเสียได ้ 3.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั เป็นระบบซ่ึง

อยูใ่นการดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัเทศบาล 87 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 

แห่ง และกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ซ่ึงเป็นระบบบาํบดัขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับนํ้ าเสียได้

มากกวา่ 50,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั) จาํนวน 12 แห่ง เป็นระบบบาํบดัขนาดกลาง (ความสามารถ

รองรับนํ้ าเสียได ้10,000 – 50,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั)  จาํนวน 47 แห่ง และเป็นระบบบาํบดัขนาด

เล็ก (ความสามารถรองรับนํ้ าเสียไดไ้ม่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั) จาํนวน 42 แห่ง (กรม

ควบคุมมลพิษ.  สาํนักจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552: 2) ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ระดับ

เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบบาํบัดนํ้ า เสีย 

เน่ืองจากเป็นชุมชนเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ้ าเสียค่อนขา้งมาก (กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนัก

จดัการคุณภาพนํ้ า, 2549: 21 - 24) และปัญหาท่ีตามมาคือ เม่ือสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมแลว้ไม่

สามารถดาํเนินการบาํบดัไดต้ามท่ีตอ้งการ เน่ืองจากบุคลากรในหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ส่วนใหญ่

ขาดความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการและดูแลรักษาระบบบาํบดั และขาดงบประมาณต่อเน่ืองใน

การจดัการ หน่วยงานส่วนทอ้งถิ่นส่วนใหญ่ตอ้งใชง้บประมาณของทอ้งถิ่นเองในการดูแลรักษา  

ส่วนหน่วยงานส่วนทอ้งถิ่นหรือชุมชนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณนั้นก็ตอ้งหาวิธีการจดัการ

นํ้ าเสียของชุมชนใหเ้หมาะกบัชุมชนนั้น ๆ เอง  การจดัการนํ้ าเสียในแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่าง

กนัออกไปตามศกัยภาพของชุมชน เช่น ความรู้ งบประมาณ สภาพพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

 การจดัการนํ้ าเสียของแต่ละชุมชนนอกจากจะใชว้ิธีการมีระบบบาํบดันํ้ าเสียแลว้นั้น ยงัมี

วิธีการจดัการอีกหลายรูปแบบ เช่น การบาํบดันํ้ าเสียตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯ เช่น การใชก้งัหนัชยัพฒันา การบาํบดันํ้ าเสียดว้ยการผสมผสานระหว่างพืชนํ้ ากบัระบบ

เติมอากาศ ซ่ึงเป็นวิธีธรรมชาติผสมผสานกบัเทคโนโลยีแบบประหยดั โดยการจดัสร้างบ่อดกัสาร

แขวนลอย ปลูกต้นกกอียิปต์เพ่ือใชด้บักลิ่นและปลูกผกัตบชวาเพ่ือดูดซบัส่ิงโสโครกและโลหะ

หนักต่อจากนั้นจึงใชก้งัหันนํ้ าชัยพฒันาและแผงท่อเติมอากาศให้กบันํ้ าเสียตามความเหมาะสม 

ตลอดจนใหต้กตะกอนปล่อยนํ้ าลงหนองสนมเพ่ือปรับสภาพนํ้ าใหดี้ข้ึนหรือการใชว้ิธีการบาํบดันํ้ า

เสียจากแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย เช่น ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบติดกบัท่ี (On-Site Treatment) เป็นระบบ
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บาํบดันํ้ าเสียท่ีมีการก่อสร้างหรือติดตั้งกบัอาคาร บา้นเรือน เพ่ือบาํบดันํ้ าเสีย ลดความสกปรกของ

นํ้ าเสียในระดบัหน่ึงก่อนมีการปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปท่ีนิยมใชก้นัคือ บ่อดกัไขมนัหรือ

ถงัดักไขมนั ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ เป็นต้น การใช้นํ้ าหมัก

จุลินทรีย ์(EM) เติมลงในแหล่งนํ้ า ใหจุ้ลินทรียใ์นนํ้ าหมกัจุลินทรียช่์วยย่อยสลายของเสียในแหล่ง

นํ้ า ทาํใหน้ํ้ าเสียในแหล่งนํ้ ามีสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงวิธีเหล่าน้ีเป็นวิธีการจดัการนํ้ าเสียท่ีใชเ้ทคโนโลยีไม่

สูง ประหยดัค่าใชจ่้าย น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีใหก้บัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ

นอ้ยหรือปานกลาง 

 ในการศึกษาน้ีไดท้าํการศึกษาการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง  เน่ืองจาก

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงเคยประสบปัญหานํ้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหมน็ สตัวน์ํ้ าในแม่นํ้ าประแสลอยตาย

เป็นจาํนวนมาก ทางเทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดท้าํการจดัการนํ้ าเสียเพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียของ

เทศบาล โดยการใชถ้งัดกัไขมนัและการใชน้ํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) เติมลงในแหล่งนํ้ า ซ่ึงเป็นวิธีท่ี

ง่าย ประหยดัค่าใชจ่้าย ใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่สูง แต่ไดผ้ลการบาํบดัท่ีดี และจากการจดัการนํ้ าเสียและ

ขยะของเทศบาล ส่งผลให้เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มหลายรางวลั เช่น 

รางวลัเทศบาลน่าอยู่อย่างย ัง่ยืนประจาํปี พ.ศ. 2547 (สาํนักงานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2555ก)

และในปี พ.ศ. 2555 ไดรั้บรางวลัเมืองตน้แบบดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน จาก IGES ซ่ึง

เป็นหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศญ่ีปุ่น และรางวลัตวัอย่างท่ีดีดา้นเมืองคาร์บอนตํ่า จาก

โครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารการจัด

การเมืองและส่ิงแวดลอ้มสาํหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

(สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2555ข) จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการท่ีจะศึกษาเพ่ือเป็นบทเรียน

ดา้นการจดัการนํ้ าเสียใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ได ้               

 

1.2 คาํถามการศึกษา 

 

 1.2.1 สถานการณ์คุณภาพนํ้ าและการบริหารจดัการนํ้ าเสียในปัจจุบนัของเทศบาลตาํบล

เมืองแกลงเป็นอยา่งไร 

 1.2.2 ความสาํเร็จของการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีมากนอ้ย

เพียงใดและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จมีอะไรบา้ง 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์คุณภาพนํ้ าและการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบล

เมืองแกลง 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

 1.3.3 เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนในการจดัการนํ้ าเสียสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.4.1 ศึกษาสถานการณ์คุณภาพนํ้ าและการบริหารจดัการนํ้ าเสียและผลของการบริหาร

จดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง 

 1.4.2 พ้ืนท่ีท่ีใชท้าํการศึกษา คือ เทศบาลตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง 

 1.4.3 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีใชท้าํการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี ผูน้าํชุมชนและประชาชน

ในเขตเทศบาลตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง 

 1.4.4 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตั้งแต่เดือนเมษายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.5.1 ทราบถึงการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

 1.5.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

 1.5.3 สามารถนาํการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมาเป็นบทเรียนใน

การประยกุตห์าการจดัการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการนํ้ าเสียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อ่ืน ๆ 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 ผลสําเร็จของการจัดการนํ้ าเสีย คือ ในเชิงคุณภาพพิจารณาจากคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติตามมาตรฐานนํ้ าผวิดินของกรมควบคุมมลพิษและความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ี

ต่อการบริหารจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาล 



 
 

บทท่ี  2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 สาํหรับวิทยานิพนธ์เร่ืองการจดัการนํ้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง  จงัหวดัระยอง ไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใน

หวัขอ้ดงัน้ี 

 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

 2. หลกัการการจดัการนํ้ าเสีย 

 3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

 4. แนวคิดภาวะผูน้าํ 

 5. กฎหมายและอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 6. หลกัการวิเคราะห์ SWOT 

 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัต่างประเทศ 

 

2.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจดัการน้ําเสีย  

 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย มีดงัน้ี (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์ิจยั

และฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 – 1 ถึง 4 - 5) 

  

 2.1.1 แหล่งกาํเนิดนํา้เสีย 

 นํ้ าเสีย หมายถึง นํ้ าท่ีมีส่ิงเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่กลายเป็นนํ้ าท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ

และน่ารังเกียจของคนทั ่วไป ไม่เหมาะสมสาํหรับใชป้ระโยชน์อีกต่อไปหรือถา้ปล่อยลงสู่ลาํนํ้ า

ธรรมชาติก็จะทาํใหคุ้ณภาพนํ้ าของธรรมชาติเสียหายได ้ซ่ึงสามารถแยกประเภทแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย

หลกัๆไดด้งัน้ี 

 2.1.1.1 นํ้ าเสียชุมชน เป็นนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมประจาํวนัและการประกอบ

อาชีพของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ตวัอย่างเช่น นํ้ าเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและ
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ชาํระลา้งส่ิงสกปรกทั้งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นตน้  

 2.1.1.2 นํ้ าเสียอุตสาหกรรม เป็นนํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้ งแต่

การจดัหาวตัถุดิบ การลา้งวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การลา้งวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร ตลอดจน

การทาํความสะอาด โรงงาน นํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ประเภทของอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

 2.1.1.3 นํ้ าเสียเกษตรกรรม เป็นนํ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร ซ่ึงครอบคลุม

ถึงการเพาะปลกู การเล้ียงสตัว ์โดยนํ้ าเสียจากการเพาะปลกูจะมีเศษปุ๋ยเคมีในรูปของสารไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและยาฆ่าแมลงศตัรูพืชรวมทั้ งยาฆ่าวชัพืชในรูปของสารพิษต่าง ๆ ใน

ปริมาณสูง ส่วนนํ้ าเสียจากการเล้ียงสตัว ์จะพบส่ิงสกปรกในรูปของสารอินทรียเ์ป็นส่วนมาก 

 2.1.1.4 นํ้ าเสียธรรมชาติ เกิดจากการสลายตวัของพืชและส่ิงปฏิกูลของสัตวใ์นรูป

ของสารอินทรีย ์เม่ือไหลลงสู่แหล่งนํ้ าจะสลายตวัโดยการแปรสภาพของจุลินทรีย ์ทาํให้ปริมาณ

ออกซิเจนของแหล่งนํ้ านั้น ๆ ลดลง จนทาํใหเ้กิดปัญหานํ้ าเสียตามมา 

 

 2.1.2 ประเภทของนํา้เสีย  

 นํ้ าเสียท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ นั้น มีสารท่ีปะปนอยู่ในนํ้ าเสียไม่เหมือนกนั สารเหล่านั้นจะ

เป็นสารประเภทใดข้ึนอยู่กับแหล่งกาํเนิดรวมถึงขั้นตอน การเกิดนํ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ ดงันั้ น

สามารถรวบรวมและแบ่งประเภทตามสารหลกัท่ีแสดงลกัษณะเด่นของนํ้ าเสียนั้น ๆ ซ่ึงสามารถ

สรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ดงัน้ี  

 2.1.2.1 นํ้ า เ สียประเภท ท่ีมีสารอินท รีย์ คื อ  นํ้ า เ สีย ท่ี มี ส่วนประกอบของ

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั เช่น เศษขา้ว ก๋วยเต๋ียว นํ้ าแกง เศษใบตอง พืชผกั ชิ้นเน้ือ เป็นตน้ ซ่ึง

สามารถถูกย่อยสลายไดโ้ดยจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจน ทาํให้ระดบัออกซิเจนละลายนํ้ า (Dissolved 

Oxygen) ลดลง ทาํใหเ้กิดสภาพเน่าเหมน็ปริมาณของสารอินทรียใ์นนํ้ านิยมวดัดว้ยค่าบีโอดี (BOD) 

เม่ือค่าบีโอดีในนํ้ าสูง แสดงว่ามีสารอินทรียป์ะปนอยูม่ากและมีกลิ่นเน่าเหมน็ 

 2.1.2.2 นํ้ าเสียประเภทท่ีมีสารอนินทรีย  ์คือ นํ้ าเสียท่ีมีส่วนประกอบของแร่ธาตุ

ต่างๆ แมจ้ะไม่ทาํให้เกิดนํ้ าเน่าเหม็น แต่ก็สามารถเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตได ้ เช่น คลอไรด ์

ซลัเฟอร์ เป็นตน้ 

 2.1.2.3 นํ้ าเสียประเภทท่ีแพร่กระจายเช้ือโรค คือ นํ้ าเสียท่ีปะปนด้วยเช้ือโรคท่ี

ก่อใหเ้กิดโรคต่อมนุษยท์ัว่ไปจะพบทั้งหมด 4 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซวั และพยาธิ โดยมี

สาเหตุมาจากอุจจาระของมนุษยป์นมากบันํ้ าเสีย 
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 2.1.2.4 นํ้ าเสียท่ีมีความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูง สภาพนํ้ าโดยทัว่ไปควรมีค่า pH อยู่ท่ี 

5 - 9 นํ้ าท่ีมีค่า pH ตํ่ากว่า 5 เรียกว่า นํ้ าเสียท่ีมีความเป็นกรดสูง ส่วนนํ้ าท่ีมีค่า pH สูงกว่า 9 เรียกว่า

นํ้ าท่ีมีความเป็นด่างสูง ซ่ึงการอ่านค่าความเป็นกรด-ด่างนั้นจะมีช่วงตั้งแต่ 0 - 14 

 2.1.2.5 นํ้ าเสียท่ีมีโลหะหนกัท่ีเป็นพิษ คือ นํ้ าเสียท่ีมีสารอินทรียห์รือสารอนินทรีย์

ปะปนอยู ่และสามารถสะสมอยูใ่นวงจรอาหารเกิดเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม 

ทองแดง ซ่ึงปกติจะอยูใ่นนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีท่ีใชใ้นการกาํจดัศตัรูพืชท่ี

ปนมากับนํ้ าทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษน้ีมาจากอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และนํ้ าเสียจากโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 2.1.2.6 นํ้ าเสียท่ีมีสารกมัมนัตภาพรังสี คือ นํ้ าเสียท่ีปนเป้ือนดว้ยกมัมนัตภาพรังสี

ในระดับท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายของสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสารกัมมันตภาพรังสีนั้ นมี

อนัตรายสูงและบางชนิดยงัคงสภาพได้ในระยะเวลานานนับพนัปี โดยมีสารกัมมนัตภาพรังสีท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ ยเูรเนียม พลโูตเนียม และ โทเรียม ซ่ึงมีแหล่งกาํเนิดมาจากแหล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 

โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ เหมืองแร่ยเูรเน่ียม และกากกมัมนัตภาพรังสีท่ีเกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ 

อาทิ การแพทย ์การวิจยั การถนอมอาหาร เป็นตน้ 

 2.1.2.7 นํ้ าเสียท่ีมีอิฐ หิน ดิน ทรายปนอยู ่คือ นํ้ าเสียท่ีมีของแข็งต่าง ๆ ซ่ึงของแข็ง

เหล่านั้นเม่ือจมตวัสู่กน้ลาํนํ้ า ทาํใหเ้กิดสภาพไร้ออกซิเจนท่ีทอ้งนํ้ า ทาํใหแ้หล่งนํ้ าต้ืนเขิน มีความ

ขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดาํรงชีพของสตัวน์ํ้ า  

 

2.2 หลักการการจดัการน้ําเสีย 

 

การจดัการและการแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียควรพิจารณาจาก ลกัษณะหรือประเภทของนํ้ าเสีย 

วตัถุประสงค์ในการบาํบดันํ้ าเสีย และคุณภาพนํ้ าท่ีตอ้งการ เช่น การนาํกลบัมาใชใ้หม่ การกาํจดั

ความเป็นพิษ ปริมาณส่ิงเจือปนท่ีต้องกาํจัด ข้อกําหนดทางกฎหมาย ต้นทุนในการก่อสร้าง 

ขอ้พิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีการออกแบบระบบบาํบดันํ้ าเสียหลาย

รูปแบบใหเ้ลือกพิจารณา 

 

 2.2.1 การจัดการนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย (สาํนักจัดการคุณภาพนํ้ า กรมควบคุม

มลพิษ, 2549: 25) 
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 แหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียชุมชนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ บ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั โรงแรม อาคารพาณิชย ์

ร้านอาหาร ภตัตาคาร กิจกรรมการใหบ้ริการ เป็นตน้ หลงัจากมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก ําหนดให้แหล่งกําเนิดนํ้ าเสียชุมชนถูกควบคุม ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของแหล่งกาํเนิดเหล่าน้ีจะตอ้งดาํเนินการจดัการนํ้ าเสียใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ี

กาํหนด จึงจะสามารถปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีรูปแบบการจดัการนํ้ าเสียชุมชนได ้4 รูปแบบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบท่ี 1  (ใชม้ากกบับา้นเรือนทัว่ไป) 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบท่ี 2  (คาดว่าใชป้านกลางกบับา้นเรือนทัว่ไป) 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบท่ี 3  (ส่วนใหญ่ใชเ้ฉพาะแหล่งกาํเนิดท่ีถกูควบคุมตามกฏหมาย) 

 

แหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย

นํ้ าเสียจากการใชน้ํ้ า ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ 

ลงดิน นํ้ าเสียจากส้วม บ่อเกรอะ บ่อซึม 

แหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย 

นํ้ าเสียจากการใชน้ํ้ า 

นํ้ าเสียจากส้วม 

บ่อเกรอะ 

ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ 

บ่อซึม ลงดิน 

แหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย 

นํ้ าเสียจากการใชน้ํ้ า 

นํ้ าเสียจากส้วม 

บ่อเกรอะ 

ระบบบาํบดันํ้ าเสีย

ของแหล่งกาํเนิด

แต่ละแห่ง (onsite 

treatment )  
ท่อระบายนํ้ า

สาธารณะ 

นาํไปใชป้ระโยชน ์

ลงแหล่งนํ้ า 
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รูปแบบท่ี 4  (ส่วนใหญ่ใชก้บัแหล่งกาํเนิดท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริการระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของชุมชน) 
 
ภาพที่ 2.1  รูปแบบในการจดัการนํ้ าเสียท่ีพบโดยทัว่ไป จาํแนกตามแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย 
แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2549: 26. 
 

 2.2.2 ความสําคญัของระบบบําบัดนํา้เสีย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

 โรงบําบัดนํ้ า เสีย เป็นสถานท่ีรวบรวมนํ้ า เสียจากบ้านเรือน  แหล่งพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรมและสถาบนัเขา้สู่กระบวนการบาํบดัแบบต่าง ๆ เพ่ือกาํจดัมลสารท่ีอยู่ในนํ้ าเสีย ให้มี

คุณภาพดีข้ึนและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่นํ้ า ลาํคลอง แหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม

โดยรอบ โดยนํ้ าเสียท่ีผ่านการบาํบัดแลว้จะถูกระบายลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ หรือบางส่วนยงั

สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ แมว้่านํ้ าจะเป็นแหล่ง

ทรัพยากรท่ีมีการใชซ้ํ้ าหลายคร้ังวนเวียนเป็นวฎัจกัร และมีกระบวนการทาํใหส้ะอาดโดยตวัมนัเอง 

(Self Purification) แต่กระบวนการน้ีก็มีขีดความสามารถจาํกดัในแต่ละแหล่งนํ้ า ดงันั้น การบาํบดั

นํ้ าเสียจึงเป็นกลไกสาํคญัอนัหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาระของแหล่งนํ้ าในการทาํความสะอาดตวัเองตาม

ธรรมชาติและช่วยป้องกนัมิใหส้ารมลพิษปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้ าดิบในการผลิตนํ้ าประปา 

 

2.2.3 ระบบระบายนํา้เสีย (Sewerage System)  

            นํ้ าเสียจากแหล่งชุมชนท่ีเกิดจากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั และกิจกรรมในย่านธุรกิจ

การคา้ ท่ีระบายลงท่อระบายนํ้ า (Sewers) (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  

องค์ประกอบของระบบท่อระบาย 

 ระบบระบายนํา้ โดยทัว่ไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั ใชร้ะบายนํ้ าฝนและ/หรือนํ้ าเสียจาก

บา้นเรือนอาคารต่างๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี ก่อนท่ีจะระบายเขา้ระบบรวบรวมนํ้ าเสียต่อไป ประกอบดว้ย 

ท่อแรงโนม้ถ่วงและบ่อตรวจระบาย 

แหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย 

นํ้ าเสียจากการใชน้ํ้ า 

นํ้ าเสียจากส้วม บ่อเกรอะ 

บ่อดกัไขมนั 

ระบบบาํบดันํ้ าเสีย หรือ

ระบบรวบรวมนํ้ าเสีย 
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 ระบบรวบรวมนํ้าเสีย ประกอบดว้ย ท่อแรงโน้มถ่วง ท่อแรงดนั ท่อดกันํ้ าเสีย บ่อตรวจ

ระบาย อาคารดกันํ้ าเสียพร้อมตะแกรงดกัขยะ และสถานีสูบ/ยกนํ้ าเสียพร้อมตะแกรงดกัขยะ 
 ท่อระบายนํ้ าท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั แบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อแยก (Separate System) 

และระบบท่อรวม (Combined System) โดยแต่ละระบบมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

 1. ระบบท่อแยก เป็นระบบระบายนํ้ าท่ีแยกระหว่างท่อระบายนํ้ าฝน (Storm Sewer) 

ซ่ึงทาํหน้าท่ีรับนํ้ าฝนเพียงอย่างเดียว แลว้ระบายลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะในบริเวณใกลเ้คียงท่ีสุด

โดยตรง และท่อระบายนํ้ าเสีย (Sanitary Sewer) ซ่ึงทาํหน้าท่ีในการรองรับนํ้ าเสียจากชุมชนและ

อุตสาหกรรม เพ่ือส่งต่อไปยงัระบบบาํบดันํ้ าเสีย ดงันั้นจะเห็นไดว้่านํ้ าฝนและนํ้ าเสียจะไม่มีการ

ไหลปะปนกนัโดยระบบท่อแยกน้ีมีขอ้ดีคือ  

  1.1 การก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียมีขนาดเลก็กว่าระบบท่อรวม เน่ืองจากจะมี

การรวบรวมเฉพาะนํ้ าเสียเขา้ระบบบาํบดัเท่านั้น 

  1.2  ค่าดาํเนินการบาํรุงรักษาระบบตํ่ากว่าระบบท่อรวม เพราะปริมาณนํ้ าท่ี

ตอ้งการสูบและปริมาณสาร เคมีท่ีตอ้งใชมี้ปริมาณนอ้ยกว่า 

  1.3  ไม่ส่งผลต่อสุขอนามยัของประชาชน ในกรณีท่ีฝนตกหนักจนทาํให้นํ้ า

ท่วม เพราะจะไม่มีส่วนของนํ้ าเสียปนมากบันํ้ าฝน  

                           1.4   ลดปัญหาเร่ืองกลิ่นและการกดักร่อนภายในเสน้ท่อในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากมี

การออกแบบใหค้วามเร็วเฉพาะนํ้ าเสียใหมี้ค่าท่ีทาํใหเ้กิดการลา้งท่อดว้ยตวัเองในแต่ละวนั ซ่ึงจะทาํ

ใหไ้ม่เกิดการหมกัภายในเสน้ท่ออนัเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใชร้ะบบท่อแยกตอ้งเสียค่าลงทุน

สูงและมีการดาํเนินการก่อสร้างท่ียุง่ยาก 

 2. ระบบท่อรวม นํ้ าฝนและนํ้ าเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกนั จนกระทัง่ถึงระบบ

บาํบดันํ้ าเสียหรืออาคารดกันํ้ าเสีย ซ่ึงจะมีท่อดกันํ้ าเสีย (Interceptor) เพ่ือรวบรวมนํ้ าเสียไปยงัระบบ

บาํบดั นํ้ าเสีย ส่วนนํ้ าเสียรวมนํ้ าฝนท่ีเกิดการเจือจางและมีปริมาณมากเกินความตอ้งการจะปล่อยให้

ไหลลน้ฝายลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ ส่วนนํ้ าท่ีไม่ลน้ฝายก็จะเข้าสู่ท่อดกันํ้ าเสียไหลไปยงัระบบ

บาํบดันํ้ าเสียต่อไป ระบบท่อรวมมีขอ้ดี คือ ค่าลงทุนตํ่า ใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างนอ้ยกว่าระบบท่อแยก แต่มี

ขอ้เสียหลายประการดว้ยกนั เช่น ตอ้งใชข้นาดท่อใหญ่ข้ึน ระบบบาํบดันํ้ าเสียมีขนาดใหญ่ข้ึนและ

ใชค่้าลงทุนสูง เน่ืองจากนํ้ าเสียท่ีเขา้ระบบบาํบดัมีปริมาณมาก ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษามาก อาจมีปัญหา

กลิ่นเหม็นในช่วงหน้าแลง้ เน่ืองจากความเร็วนํ้ าในท่อจะตํ่ามาก และอาจมีผลต่อสุขอนามยัของ

ประชาชนไดก้รณีเกิดปัญหานํ้ าท่วม เป็นตน้  
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 2.2.4 การบําบัดนํา้เสีย สามารถแบ่งได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ   ดังนี ้(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

 2.2.4.1 การบาํบดัขั้นตน้ (Preliminary Treatment) และการบาํบดัเบ้ืองตน้ (Primary 

Treatment) เป็นการบาํบดัเพ่ือแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือนํ้ า

เสีย โดยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบดว้ย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine 

Screen) ถงัดกักรวดทราย (Grit Chamber) ถงัตกตะกอนเบ้ืองตน้ (Primary Sedimentation Tank) 

และเคร่ืองกาํจดัไขฝ้า (Skimming Devices) การบาํบดันํ้ าเสียขั้นน้ีสามารถกาํจดัของแข็งแขวนลอย

ไดร้้อยละ 50 - 70 และกาํจดัสารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของบีโอดีไดร้้อยละ 25 - 40 

 2.2.4.2 การบาํบัดขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) เป็นการบาํบัดนํ้ าเสียท่ีผ่าน

กระบวนการบาํบดัขั้นตน้และการบาํบดัเบ้ืองตน้มาแลว้ แต่ยงัคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและ

สารอินทรียท์ั้งท่ีละลายและไม่ละลายในนํ้ าเสียเหลือคา้งอยู ่โดยทัว่ไปการบาํบดัขั้นท่ีสองหรือเรียก

อีกอย่างว่าการบาํบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศยัหลกัการเล้ียงจุลินทรียใ์นระบบ

ภายใตส้ภาวะท่ีสามารถควบคุมได  ้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไ์ดร้วดเร็วกว่าท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติและแยกตะกอนจุลินทรียอ์อกจากนํ้ าทิ้งโดยใช้ถงัตกตะกอน (Secondary 

Sedimentation Tank) ทาํใหน้ํ้ าทิ้งมีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นจึงผา่นเขา้ระบบฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) 

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าไม่มีจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคปนเป้ือน ก่อนจะระบายนํ้ าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

หรือนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ (Reuse) การบาํบดันํ้ าเสียในขั้นน้ีสามารถกาํจดัของแข็งแขวนลอยและ

สารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของ บีโอดีไดม้ากกว่าร้อยละ 80 

 2.2.4.3 การบําบัดขั้ นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) เป็น

กระบวนการกาํจดัสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก และ

อ่ืน ๆ ซ่ึงยงัไม่ไดถ้กูกาํจดัโดยกระบวนการบาํบดัขั้นท่ีสอง ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้ าให้ดียิ ่งข้ึน

เพียงพอท่ีจะนํากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ได ้นอกจากน้ียงัช่วยป้องกันการเติบโตผิดปกติของ

สาหร่ายท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดนํ้ าเน่า แกไ้ขปัญหาความน่ารังเกียจของแหล่งนํ้ าอนัเน่ืองจากสีและ

แกไ้ขปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีระบบบาํบดัขั้นท่ีสองมิสามารถกาํจดัได ้กระบวนการบาํบดัขั้นสูง ไดแ้ก่ 

 1) การกาํจดัฟอสฟอรัสซ่ึงมีทั้งแบบใชก้ระบวนการทางเคมีและแบบใช้

กระบวนการทางชีวภาพ  

 2) การกาํจดัไนโตรเจน ซ่ึงมีทั้ งแบบใชก้ระบวนการทางเคมีและแบบใช้

กระบวนการทางชีวภาพ 

  โดยวิธีการทางชีวภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเปล่ียนแอมโมเนีย

ไนโตรเจนใหเ้ป็น ไนเทรต ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแบบใชอ้อกซิเจน หรือท่ีเรียกว่า “กระบวนการไนทริ
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ฟิเคชัน่ (Nitrification)” และขั้นตอนการเปล่ียนไนเทรตใหเ้ป็นก๊าซไนโตรเจน ซ่ึงเกิดข้ึนในสภาวะ

ไร้ออกซิเจน หรือท่ีเรียกว่า “กระบวนการดีไนทริฟิเคชัน่ (Denitrification)”  

 3) การกาํจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกันโดยกระบวนการทาง

ชีวภาพ ซ่ึงเป็นการใชท้ั้งกระบวนการแบบใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศในการกาํจดัไนโตรเจน โดย

กระบวนการไนตริฟิเคชนัและกระบวนการดีไนตริฟิเคชนัร่วมกบักระบวนการจบัใชฟ้อสฟอรัส

อยา่งฟุ่มเฟือย (Phosphours Luxuty Uptake) ซ่ึงตอ้งมีการใชก้ระบวนการแบบไม่ใชอ้ากาศ ต่อดว้ย

กระบวนการใช้อากาศด้วยเช่นกันทั้ งน้ีจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยผูมี้ความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการดงักล่าวเป็นอยา่งดี  

 4) การกรอง (Filtration) เป็นการกาํจดัสารท่ีไม่ตอ้งการโดยวิธีการทาง

กายภาพ อนัไดแ้ก่ สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนไดย้าก เป็นตน้  

 5) การดูดติดผวิ (Adsorption) เป็นการกาํจดัสารอินทรียท่ี์มีในนํ้ าเสียโดย

การดูดติดบนพ้ืนผวิของของแข็ง รวมถึงการกาํจดักลิ่นหรือก๊าซท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีการเดียวกนั  

 

 2.2.5 การบําบดันํา้เสีย 

 การเลือกระบบบาํบดันํ้ าเสียข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะของนํ้ าเสีย 

ระดบัการบาํบดันํ้ าเสียท่ีตอ้งการ สภาพทัว่ไปของทอ้งถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดาํเนินการดูแล

และบาํรุงรักษา และขนาดของท่ีดินท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ี

เลือกมีความเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิ่น ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยการบาํบดันํ้ าเสีย

สามารถแบ่งไดต้ามกลไกท่ีใชใ้นการกาํจดัส่ิงเจือปนในนํ้ าเสีย ไดด้งัน้ี  

 2.2.5.1 การบาํบดัทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวิธีการแยกเอา

ส่ิงเจือปนออกจากนํ้ าเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมนั

และนํ้ ามนั โดยใชอุ้ปกรณ์ในการบาํบดัทางกายภาพ คือ ตะแกรงดกัขยะ ถงัดกักรวดทราย ถงัดกั

ไขมนัและนํ้ ามนั และถงัตกตะกอน ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีมีในนํ้ าเสียเป็นหลกั 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ตัวอย่างการบาํบัดนํ้ าเสียทางกายภาพท่ีนิยม มีดงัน้ี (กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม.  ศนูยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 – 7 ถึง 4 - 11) 

 1) การดกัดว้ยตะแกรง (Screen) เป็นการกาํจดัของแข็งขนาดใหญ่ โดยใช้

ตะแกรง โดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ ตะแกรงกรองหยาบ และตะแกรงละเอียด  

 2) การดักกรวดทราย (Grit Removal) เป็นการกาํจัดกรวดทรายให้

ตกตะกอนในรางดกักรวดทราย โดยการลดความเร็วนํ้ าลง เพ่ือให้ของเสียประเภท กากดิน ทราย 
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และตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตกตะกอนลงในรางดกักรวดทรายตาม ค่าความถ่วงจาํเพาะท่ี

มากกว่านํ้ า  

 3) การตดับดดว้ยเคร่ืองตดับด (Comminutor) เป็นเคร่ืองจกัรใชใ้นการตดั

บด เพ่ือลดขนาดเศษขยะมูลฝอยและของแข็งท่ีปะปนมากบันํ้ าเสีย เม่ือผ่านเขา้มาหรือท่ีติดอยู่กบั

ตะแกรงกรอง โดยนํ้ าจะถกูดึงเขา้ไปดา้นล่างของตวัเคร่ืองจากนั้นเคร่ืองตดัท่ีหมุนไดจ้ะทาํการย่อย

ส่ิงเจือปนท่ีมีอยูใ่นนํ้ า และจะปล่อยนํ้ าออกไปทางดา้นตรงกนัขา้ม  

 4) การทาํใหล้อย (Flotation) เป็นการแยกของแข็งท่ีตกตะกอนไดย้ากหรือ

มีลกัษณะคร่ึงจมคร่ึงลอยหรือมีนํ้ าหนกัเบาออกจากส่วนท่ีเป็นของเหลว โดยใชฟ้องอากาศเป็นตวั

พาหรือยกส่ิงสกปรกใหล้อยสูงข้ึนสู่ผวินํ้ าจนกลายเป็นฝ้า แลว้จึงใชค้นหรือเคร่ืองมือกลกวาดหรือ

ตกัออกจากผวิหนา้นํ้ าเสีย  

 5) การตกตะกอน (Sedimentation) เป็นกระบวนการแยกส่ิงสกปรกท่ีไม่

ละลายนํ้ าออกจากนํ้ า โดยการกกัไวใ้นถงัหรือบ่อตกตะกอนเป็นระยะเวลาหน่ึง เพ่ือลดความเร็วใน

การไหลของนํ้ าลง ตะกอนต่าง ๆ จะจมลงสู่กน้ถงั วิธีการน้ีใชไ้ดดี้กบัตะกอนหนกั จดัเป็นการบาํบดั

ขั้นเร่ิมตน้ (Primary Treatment)  

             2.2.5.2 การบาํบดัทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นวิธีการบาํบดันํ้ าเสีย

โดยใชก้ระบวนการทางเคมี เพ่ือทาํปฏิกิริยากบัส่ิงเจือปนในนํ้ าเสีย วธีิการน้ีจะใชส้าํหรับนํ้ าเสียท่ีมี

ส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี คือ ค่าพีเอชสูงหรือตํ่าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มี

ของแข็งแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก มีไขมนัและนํ้ ามนัท่ีละลายนํ้ า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสท่ีสูง

เกินไปและมีเช้ือโรค ทั้งน้ีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบาํบดันํ้ าเสียดว้ยวิธีทางเคมี ไดแ้ก่ ถงักวนเร็ว ถงักวน

ชา้ ถงัตกตะกอน ถงักรอง และถงัฆ่าเช้ือโรค และโดยทัว่ไปการบาํบดันํ้ าเสียดว้ยวธีิทางเคมีน้ีมกัจะ

ทาํร่วมกนักบัการบาํบดันํ้ าเสียทางกายภาพโดยการใชส้ารเคมีเพ่ือทาํให้เกิดการตกตะกอน หรือทาํ

ให้เป็นกลาง หรือการทาํลายเช้ือโรค โดยมีวตัถุประสงค์ในการใชง้านแตกต่างกนั (กรมควบคุม

มลพิษ, 2554) 

 1) การตกตะกอนโดยใช้สาร เคมี  (Chemical Coagulation หรือ 

Precipitation) เป็นการตกตะกอนโดยเติมสารเคมี (Coagulant) ลงไปในนํ้ าท่ีตอ้งการบาํบดั เพ่ือ

เปล่ียนสถานะทางกายภาพของของแข็งแขวนลอยท่ีมีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ข้ึน  จนสามารถ

ตกตะกอนได ้

 2) การทาํใหเ้ป็นกลาง (Neutralization) เป็นการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง 

หรือค่า pH ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเป็นกลาง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมท่ีจะนาํไปบาํบดัในขั้นตอนอ่ืนต่อไป 
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โดยเฉพาะกระบวนการบาํบดันํ้ าเสียดว้ยวิธีทางชีวภาพ ซ่ึงสามารถทาํงานไดดี้ในนํ้ าเสียท่ีมีค่าความเป็น

กรด-ด่างสูง ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเป็นกลาง 

 3) การทาํลายเช้ือโรค (Disinfection) เป็นการทาํลายจุลินทรียท่ี์ทาํให้เกิด

โรคดว้ยสารเคมีหรือสารอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคมาสู่คน ไดแ้ก่ คลอรีนและ

สารประกอบคลอรีน โบรมีน ไอโอดีน โอโซน ฟีนอลและสารประกอบของฟีนอล แอลกอฮอลล ์

เป็นตน้ ในปัจจุบนัสารเคมีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ คลอรีน เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้าย มีราคาถกู และใชง้าน

ง่าย 

 2.2.5.3 การบาํบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นวิธีการบาํบดั

นํ้ าเสียโดยใชก้ระบวนการทาง ชีวภาพหรือใชจุ้ลินทรีย ์ในการกาํจดัส่ิงเจือปนในนํ้ าเสียโดยเฉพาะ

สารคาร์บอนอินทรีย ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่าน้ีจะถูกใชเ้ป็นอาหารและ

เป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรียใ์นถงัเล้ียงเช้ือเพ่ือการเจริญเติบโต ทาํให้นํ้ าเสียมีค่าความสกปรก

ลดลง โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ีอาจเป็นแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic Organisms) หรือ ไม่ใชอ้อกซิเจน 

(Anaerobic Organisms) ก็ได ้ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีอาศยัหลกัการทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ระบบแอกทิเว

เต็ดสลดัจ์ (Activate Sludge: AS) ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: 

RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) 

ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) ระบบบ่อบาํบดันํ้ าเสีย (Stabilization Pond) ระบบยเูอเอสบี 

(Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) และ ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter: AF) 

เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ตวัอยา่งระบบบาํบดันํ้ าเสียทางชีวภาพท่ีไดรั้บความนิยม มีดงัน้ี 

(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศนูยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 - 12) 

 1) ระบบบาํบดัแบบบ่อผึ่งนํ้ า (Oxidation Pond หรือ OP) เป็นระบบบาํบดั

นํ้ าเสียท่ีง่ายท่ีสุดโดยใชบ่้อบาํบดันํ้ าเสียขนาดใหญ่ ใชแ้บคทีเรียทาํลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสีย ดว้ย

การพ่ึงพาธรรมชาติภายในบ่อบาํบดัท่ีมีความลึกระหว่าง 0.5 - 2 เมตร สาหร่ายภายในบ่อบาํบดัจะ

สงัเคราะห์แสง และใหอ้อกซิเจน (O2) แก่นํ้ าเสียและแบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย ์และให้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) แก่สาหร่าย ซ่ึงระบบบาํบดัชนิดน้ีไม่ตอ้งมีเคร่ืองจกัรใด ๆ จึงเหมาะกบั

พ้ืนท่ีท่ีมีราคาท่ีดินไม่แพง หรือพ้ืนท่ีดินว่างเปล่าขนาดใหญ่  

 2) ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็น

ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ีติดตั้ งแบบทุ่นลอย

หรือยึดติดกับแท่น เพ่ือเพิ่มออกซิเจนในนํ้ าให้มีปริมาณเพียงพอ เพ่ือให้จุลินทรียใ์ช้ในการย่อย

สลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสีย โดยอาศยัหลกัการทาํงานของจุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน 
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(Aerobic) โดยมีเคร่ืองเติมอากาศ ซ่ึงนอกจากจะทาํหนา้ท่ีเพิ่มออกซิเจนในนํ้ าแลว้ ยงัทาํให้เกิดการ

กวนผสมของนํ้ าในบ่อดว้ย ทาํใหก้ารยอ่ยสลายสารอินทรีเป็นไปอยา่งทัว่ถึงภายในบ่อ  

ขอ้ดีของบ่อเติมอากาศ  

 ไดแ้ก่ ค่าลงทุนก่อสร้างตํ่าประสิทธิภาพของระบบสูง สามารถรับการเพิ ่มภาระมลพิษอย่าง

กระทันหัน (Shock Load) ไดดี้ มีกากตะกอนและกลิ่นเหม็นเกิดข้ึนน้อย การดาํเนินการและ

บาํรุงรักษาง่าย สามารถบาํบดัไดท้ั้งนํ้ าเสียชุมชนและนํ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม  

ขอ้เสียของระบบ 

 คือ มีค่าใชจ่้ายในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองเติมอากาศ และค่าซ่อมบาํรุงและ

ดูแลรักษาเคร่ืองเติมอากาศ 

ตวัอยา่งระบบบ่อเติมอากาศท่ีใชใ้นประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

 แหล่งชุมชนระดบัเทศบาลหลายแห่งใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ อาทิเช่น 

- เทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถรับนํ้ าเสียได ้55,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการ 

ก่อสร้าง 100 ไร่  

- เทศบาลเมืองพิจิตร สามารถรับนํ้ าเสียได ้ 1 2 , 0 0 0  ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการ 

ก่อสร้าง 43 ไร่  

- เทศบาลเมืองอ่างทอง สามารถรับนํ้ าเสียได ้8,200 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการ 

ก่อสร้าง 17 ไร่  

 3) ระบบบาํบดัแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge หรือ AS) เป็นระบบ

บําบัดนํ้ าเสียโดยวิธีชีวภาพ ท่ีอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้ าเสีย  โดยมี

องคป์ระกอบหลกัคือ ถงัเติมอากาศและถงัตกตะกอน จุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศจะอาศยัสารอินทรีย์

ในนํ้ าเสียเป็นอาหาร และใชอ้อกซิเจนซ่ึงไดจ้ากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) เพ่ือการเจริญเติบโตและ

เพิ่มปริมาณกลายเป็นตะกอน โดยแบคทีเรียท่ีเจริญเติบโตในถงัเติมอากาศจะถูกกาํจดัออกในถงั

ตกตะกอน ในการทาํงานต้องเล้ียงแบคทีเรียในถงัเติมอากาศให้มีความเข้มขน้ของแบคทีเรียท่ี

ประมาณ 2,000 - 8,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจะทาํงานไดดี้ หลงัจากนั้นนํ้ าเสียจะถูกส่งเขา้ถงั

ตกตะกอน เพ่ือแยกนํ้ าใสใหไ้หลลน้ออกไปสู่ระบบบาํบดัขั้นสุดทา้ย สาํหรับตะกอนบางส่วนจะถูก

สูบยอ้นกลบัเขา้สู่ถงัเติมอากาศ จนกว่าจะไดน้ํ้ าสะอาดท่ีเหมาะสมต่อการระบายสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ  

 4) ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch หรือ OD) เป็น

ระบบท่ีใชแ้บคทีเรียเป็นตวัหลกัในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสีย และเจริญเติบโตเพิ่มจาํนวน

ก่อนท่ีจะถกูแยกออกจากนํ้ าทิ้งโดยวิธีการตกตะกอน  
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ขอ้ดี  

 ระบบคลองวนเวียนเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการบาํบัดสูง และสามารถบาํบัด

ไนโตรเจนไดดี้  

ขอ้เสีย  

 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและการดาํเนินการสูง ใชพ้ื้นท่ีมากกว่าระบบแอคติเวเต็ดจ์สลดัจ์

ประเภทอ่ืน ผูค้วบคุมระบบจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจระบบเป็นอยา่งดี หากไม่มีการดูแลท่ีดีพอจะ

ทาํใหอุ้ปกรณ์เช่น เคร่ืองเติมอากาศชาํรุดไดง่้าย  

ตวัอยา่งระบบคลองวนเวียนท่ีใชใ้นประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

 แหล่งชุมชนระดบัเทศบาลหลายแห่งใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียแบบคลองวนเวียน อาทิเช่น  

- เทศบาลตาํบลแสนสุข จงัหวดัชลบุรี มี 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้ าเสียแสนสุขเหนือ 

ขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้าง 12 

ไร่ และระบบบาํบดันํ้ าเสียแสนสุขใต ้ ขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้9,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้าง 12 ไร่ 

- เทศบาลเมืองบา้นเพ จงัหวดัระยอง ขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้8,000 

ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้าง 27 ไร่  

 5) ระบบบาํบัดนํ้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 

Contactor หรือ RBC) เป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีปล่อยนํ้ าเสียให้ไหลผ่านตวักลางซ่ึงมีลกัษณะเป็น

แผน่จานหมุน โดยวางจุ่มอยูใ่นถงับาํบดั ตวักลางจะหมุนอย่างชา้ ๆ เม่ือหมุนข้ึนพน้นํ้ าและสัมผสั

อากาศ จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูก่บัตวักลางจะใชอ้อกซิเจนจากอากาศย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสียท่ี

ติดตวักลางข้ึนมา และเม่ือหมุนจมลงก็จะนาํนํ้ าเสียข้ึนมาบาํบดัใหม่สลบักนัเช่นน้ีตลอดเวลา  

ขอ้ดี 

 1) การเร่ิมเดินระบบ (Start Up) ไม่ยุง่ยาก ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 1 - 2 สปัดาห์ 

 2) การดูแลและบาํรุงรักษาง่าย ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญมาก

นกั  

 3) ไม่ตอ้งมีการควบคุมการเวียนตะกอนกลบั  

 4) ใช้พลงังานในการเดินระบบน้อย เน่ืองจากใช้พลงังานไฟฟ้าใช้สาํหรับขบัเคล่ือน

มอเตอร์เท่านั้นส่งผลใหค่้าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษาตํ่าดว้ย  

ขอ้เสีย  

 1) ราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากตอ้งใชว้สัดุอยา่งดีเป็นส่วนประกอบ 

 2) เพลาแกนหมุนท่ีตอ้งรับทั้งแรงอดัและแรงบิดชาํรุดบ่อยคร้ัง  
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 3) แผน่จานหมุนชีวภาพชาํรุดเสียหายง่าย หากสมัผสัรังสีอุตร้าไวโอเล็ตและสารพิษเป็น

เวลานานอยา่งต่อเน่ือง  

ตวัอยา่งระบบแผน่จานหมุนชีวภาพท่ีใชใ้นประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

แหล่งชุมชนระดบัเทศบาลหลายแห่งใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ อาทิเช่น 

- เทศบาลตาํบลหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้

8,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างประมาณ 6 ไร่  

 6) ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบบึงประดิษฐ ์( Constructed Wetland) มี 2 ประเภท 

ดงัน้ี 

  - แบบนํ้ าไหลบนผิวดิน เป็นแบบท่ีนิยมใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า

ทิ้งหลงัจากผ่านการบาํบดัจากระบบบาํบดัหลกัหรือการบาํบดัขั้นท่ีสองมาแลว้ ลกัษณะของระบบ

แบบน้ีจะเป็นบ่อดินท่ีมีการบดอดัดินให้แน่นหรือปูพ้ืนดว้ยแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษให้ไดร้ะดับ 

เพ่ือให้นํ้ าเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพ้ืนดิน  บ่อดินจะมีความลึกแตกต่างกันเพ่ือให้เกิด

กระบวนการบาํบดัตามธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามลาํดบั คือ 

ส่วนกรองและตกตะกอน ส่วนลดความสกปรกจากสารอินทรีย ์และส่วนลดสารอาหารอ่ืน (อาจ

เป็นบ่อเดียวกนัหรือหลายบ่อข้ึนกบัการออกแบบ)  

  - แบบนํ้ าไหลใตผ้วิดิน เป็นระบบท่ีแยกนํ้ าเสียไม่ใหถ้กูรบกวนจากแมลง

หรือสัตว ์และป้องกนัไม่ให้จุลินทรียต่์าง ๆ ท่ีทาํให้เกิดโรคมาปนเป้ือนกบัคนได ้ในบางพ้ืนท่ีใช้

ระบบบึงประดิษฐ์ โดยใชพื้ช เช่น กก  แฝก ธูปฤาษี เพ่ือช่วยในการกรองและตกตะกอนของสาร

แขวนลอยและสารอินทรียท่ี์ตกตะกอนแบบน้ีในการบาํบดันํ้ าเสียจากถงัเกรอะ (Septic Tank) และ

ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทิ้งจากระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

ตวัอยา่งระบบบ่อบึงประดิษฐท่ี์ใชใ้นประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

แหล่งชุมชนระดบัเทศบาลหลายแห่งใชร้ะบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland อาทิ

เช่น  

- เทศบาลเมืองสกลนคร ไดส้ร้างระบบบึงประดิษฐเ์พ่ือรับนํ้ าหลงับาํบดัจากระบบบ่อปรับ 

เสถียร (Stabilization Pond) แลว้ โดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้16,200 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ ์184.5 ไร่  

- เทศบาลนครหาดใหญ่ ไดส้ร้างระบบบึงประดิษฐเ์พ่ือรับนํ้ าหลงับาํบดัจากระบบบ่อปรับ 

เสถียร (Stabilization Pond) แลว้ โดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้138,600 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ ์515 ไร่  

- เทศบาลเมืองเพชรบุรี ไดส้ร้างระบบบึงประดิษฐเ์พ่ือรับนํ้ าหลงับาํบดัจากระบบบ่อปรับ 
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เสถียร (Stabilization Pond) แลว้ โดยมีขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้10,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ ์22 ไร่  

 7) ระบบบาํบัดนํ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) (กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศนูยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 4 - 12) เป็นระบบบาํบดั

นํ้ าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบาํบดัอินทรียใ์นนํ้ าเสีย ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการทาํงานได ้3 รูปแบบ 

คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic 

Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเน่ืองกนั บ่อสุดทา้ยจะทาํหน้าท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม บ่อปรับเสถียรสามารถใชบ้าํบดันํ้ าเสียจาก

ชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เช่นโรงงานผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว ์เป็นตน้ และเป็นระบบท่ีมีค่า

ก่อสร้างและค่าดูแลรักษาตํ่าวิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากซบัซอ้น ผูค้วบคุมระบบไม่ตอ้งมีความรู้สูง 

แต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างมากจึงเป็นระบบท่ีเหมาะกบัชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอและราคาไม่แพง ซ่ึง

โดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกนัแบบอนุกรมอยา่งนอ้ย 3 บ่อ  

 - บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) เป็นระบบท่ีใชก้าํจดัสารอินทรียท่ี์

มีความเขม้ขน้สูงโดยไม่ตอ้งการออกซิเจน บ่อน้ีจะถูกออกแบบให้มีอตัรารับสารอินทรียสู์งมาก จน

สาหร่ายและการเติมออกซิเจนท่ีผวิหนา้ไม่สามารถผลิตและป้อนออกซิเจนไดท้นั ทาํให้เกิดสภาพไร้

ออกซิเจนละลายนํ้ าภายในบ่อ จึงเหมาะกบันํ้ าเสียท่ีมีสารอินทรียแ์ละปริมาณของแข็งสูง เน่ืองจาก

ของแข็งจะตกลงสู่กน้บ่อและถกูยอ่ยสลายแบบแอนแอโรบิค นํ้ าเสียส่วนท่ีผ่านการบาํบดัจากบ่อน้ีจะ

ระบายต่อไปยงับ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) เพ่ือบาํบดัต่อไป การทาํงานของบ่อแบบน้ี จะ

ข้ึนอยูก่บัสมดุลระหว่างแบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดกรดและแบคทีเรียท่ีทาํให้เกิดก๊าซมีเทน ดงันั้นอุณหภูมิ

ของบ่อควรมากกว่า 15 องศาเซลเซียส และค่าพีเอช (pH) มากกว่า 6  

 - บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) เป็นบ่อท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 

ภายในบ่อมีลกัษณะการทาํงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค ได้รับ

ออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศท่ีบริเวณผวินํ้ าและจากการสงัเคราะห์แสงของสาหร่าย และส่วนล่าง

ของบ่ออยูใ่นสภาพแอนแอโรบิค บ่อแฟคลัเททีฟน้ีโดยปกติแลว้จะรับนํ้ าเสียจากท่ีผ่านการบาํบดั

ขั้นตน้มาก่อน กระบวนการบาํบดัท่ีเกิดข้ึนในบ่อแฟคคลัเททีฟ เรียกว่า การทาํความสะอาดตวัเอง 

(Self-Purification) สารอินทรียท่ี์อยู่ในนํ้ าจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรียป์ระเภทท่ีใชอ้อกซิเจน 

(Aerobic Bacteria) เพ่ือเป็นอาหารและสําหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลงังาน  โดยใช้

ออกซิเจนท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์แสงของสาหร่ายท่ีอยูใ่นบ่อส่วนบน สาํหรับบ่อส่วนล่างจนถึงกน้

บ่อซ่ึงแสงแดดส่องไม่ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนตํ่า  จนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic 

Condition) และมีจุลินทรียป์ระเภทไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทาํหน้าท่ีย่อยสลาย
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สารอินทรียแ์ละแปรสภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกับบ่อแอนแอโรบิค  แต่ก๊าซท่ีลอยข้ึนมาจะถูก

ออกซิไดซโ์ดยออกซิเจนท่ีอยูช่่วงบนของบ่อทาํให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ถา้หากปริมาณ

สารอินทรียท่ี์เขา้ระบบสูงเกินไป จนออกซิเจนในนํ้ าไม่เพียงพอ เม่ือถึงเวลากลางคืนสาหร่ายจะ

หายใจเอาออกซิเจนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทาํให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ลดตํ่าลง และปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ าต ํ่าลงจนอาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจน และเกิดปัญหากลิ่น

เหมน็ข้ึนได ้ 

 - บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นบ่อท่ีมีแบคทีเรียและสาหร่าย

แขวนลอยอยู ่เป็นบ่อท่ีมีความลึกไม่มากนักเพ่ือให้ออกซิเจนกระจายทัว่ทั้ งบ่อและมีสภาพเป็นแอ

โรบิคตลอดความลึก โดยอาศยัออกซิเจนจากการสงัเคราะห์แสงของสาหร่าย และการเติมอากาศท่ี

ผวิหนา้ และยงัสามารถฆ่าเช้ือโรคไดส่้วนหน่ึงโดยอาศยัแสงแดดอีกดว้ย  

 - บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมี
ความลึกไม่มากและแสงแดดส่องถึงกน้บ่อใชร้องรับนํ้ าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ เพ่ือฟอกนํ้ าทิ้งใหมี้
คุณภาพนํ้ าดีข้ึน และอาศยัแสงแดดทาํลายเช้ือโรคหรือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบันํ้ าทิ้งก่อนระบาย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบบ่อปรับเสถียรท่ีนิยมใชก้นัจะประกอบดว้ยหน่วยบาํบดั ดงัน้ี 

 1) บ่อแอนแอโรบิค (ส่วนใหญ่จะใชใ้นกรณีท่ีนํ้ าเสียมีค่าความเขม้ขน้ของสารอินทรียสู์ง 

ๆ เช่น นํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม)  

 2) บ่อแฟคคลัเททีฟ  

 3) บ่อแอโรบิค  

 4) บ่อบ่ม โดยต่อกนัแบบอนุกรม  

ขอ้ดีของระบบบ่อปรับเสถียร 

 ระบบบ่อปรับเสถียรสามารถบาํบดันํ้ าเสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นนํ้ าเสียจาก

ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร หรือนํ้ าเสียจากเกษตรกรรม เช่น 

นํ้ าเสียจากการเล้ียงสุกร เป็นตน้ การเดินระบบก็ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการ

เพิ่มอย่างกระทนัหัน (Shock Load) ของอตัรารับสารอินทรีย ์และอตัราการไหลไดดี้ เน่ืองจากมี

ระยะเวลาเก็บกกันาน และยงัสามารถกาํจดัจุลินทรียท่ี์ทาํใหเ้กิดโรคไดม้ากกว่าวิธีการบาํบดัแบบอ่ืน 

ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีระบบฆ่าเช้ือโรค  

ขอ้เสียระบบบ่อปรับเสถียร 

 ระบบบ่อปรับเสถียรตอ้งการพ้ืนท่ีในการก่อสร้างมาก ในกรณีท่ีใชบ่้อแอนแอโรบิคอาจเกิด

กลิ่นเหมน็ได ้หากการออกแบบหรือควบคุมไม่ดีพอ นอกจากน้ีนํ้ าทิ้งอาจมีปัญหาสาหร่ายปะปนอยู ่
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มาก โดยเฉพาะจากบ่อแอโรบิค (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

ตวัอยา่งระบบบ่อปรับเสถียรท่ีใชใ้นประเทศไทย 

แหล่งชุมชนระดบัเทศบาลหลายแห่งใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร อาทิเช่น 

- เทศบาลนครหาดใหญ่ มีขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้138,000 ลกูบาศกเ์มตร 

ต่อวนั ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างประมาณ 2,040 ไร่ (รวมพื้นท่ีบ่อปรับเสถียรและบึงประดิษฐ)์  

- เทศบาลเมืองพิจิตร มีขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้60,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 

ใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้าง 285 ไร่  

- เทศบาลเมืองอ่างทอง มีขนาดของระบบสามารถรองรับนํ้ าเสียได ้1,650 ลกูบาศกเ์มตรต่อ 

วนั ใชพ้ื้นท่ี ในการก่อสร้าง 40 ไร่  

 8) ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบติดกบัท่ี (Onsite Treatment) (กรมควบคุม

มลพิษ, 2545: 30 - 51) หมายถึง ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีมีการก่อสร้างหรือติดตั้ งเพ่ือบาํบดันํ้ าเสียจาก

อาคารเด่ียว ๆ เช่น บา้นพกัอาศยั อาคารชุด โรงเรียน หรืออาคารสถานท่ีทาํการ เป็นต้น โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือลดความสกปรกของนํ้ าเสียก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบ

ติดกบัท่ีสาํหรับบา้นพกัอาศยัท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ 

 - ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank)  บ่อเกรอะมีลกัษณะเป็นบ่อหรือถงั

ส่ีเหล่ียมหรือถงักลมขนาดเลก็โดยมากฝังอยูใ่ตดิ้น มีระยะเวลากกัเก็บนํ้ า 1-3 วนั ระหว่างเก็บกกัน้ี

ของแข็งท่ีอยูใ่นนํ้ าจะเกิดการตกตะกอนท่ีกน้ถงั และเกิดการยอ่ยสลายแบบไม่มีออกซิเจน จนเกิดฝ้า

หนาลอยตวัท่ีผวินํ้ าดา้นบน ถึงแมว้่าการย่อยสลายของแข็งตกตะกอนจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยงัเกิด

การสะสมของกากตะกอน จึงควรมีการนาํตะกอนออกจากถงัเป็นช่วง ๆ  ซ่ึงโดยปกติจะกระทาํทุก ๆ  1-5 

ปี ส่วนนํ้ าท่ีผา่นการบาํบดัจากถงัเกรอะ ควรมีการบาํบดัขั้นต่อไปก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 - ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) บ่อกรองไร้อากาศเป็น

ระบบบาํบดัแบบไม่ใชอ้ากาศเช่นเดียวกบับ่อเกรอะ แต่มีประสิทธิภาพในการบาํบดัของเสียมากกว่า 

โดยภายในถงัช่วงกลางจะมีชั้นตวักลาง (Media) บรรจุอยู ่ตวักลางท่ีใชก้นัมีหลายชนิด เช่น หิน 

หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวสัดุโปร่งอ่ืน ๆ ตวักลางเหล่าน้ีจะมีพ้ืนท่ีผิว

มากเพ่ือให้จุลินทรียย์ึดเกาะไดม้ากข้ึนนํ้ าเสียจะไหลเข้าทางดา้นล่างของถงัแลว้ไหลข้ึนผ่านชั้น

ตวักลาง จากนั้นจึงไหลออกทางท่อดา้นบน ขณะท่ีไหลผ่านชั้นตวักลางจุลินทรียช์นิดไม่ใชอ้ากาศ

จะยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสีย เปล่ียนสภาพใหก้ลายเป็นก๊าซกบันํ้ า นํ้ าทิ้งท่ีไหลลน้ออกไปจะมี

ค่าบีโอดีลดลง จากการท่ีจุลินทรียก์ระจายอยู่ในถงัสมํ่าเสมอ นํ้ าเสียจะถูกบาํบดัเป็นลาํดับจาก

ดา้นล่างจนถึงดา้นบน ประสิทธิภาพในการกาํจดับีโอดีของระบบน้ีจึงสูงกว่าระบบบ่อเกรอะ แต่

อาจเกิดปัญหาจากการอุดตนัของตวักลางภายในถงัและทาํให้นํ้ าไม่ไหล ดงันั้นจึงตอ้งมีการกาํจดั
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สารแขวนลอยออกก่อน เช่น มีตะแกรงดกัขยะและบ่อดกัไขมนัไวห้น้าระบบ หรือถา้ใชบ้าํบดันํ้ า

สว้มก็ควรผา่นเขา้บ่อเกรอะก่อน 

 - บ่อดกัไขมนั (Grease Trap) บ่อดกัไขมนัใชส้าํหรับบาํบดันํ้ าเสียจาก

ครัวของบา้นพกัอาศยัหอ้งอาหารหรือภตัตาคาร เน่ืองจากนํ้ าเสียดงักล่าวจะมีนํ้ ามนัและไขมนัปนอยู่

มาก หากไม่กาํจดัออกจะทาํให้ท่อระบายนํ้ าอุดตนั โดยลกัษณะนํ้ าเสียจากครัวของบา้นพกัอาศยั

กรณีท่ีไม่ผา่นตะแกรงจะมีนํ้ ามนัและไขมนัประมาณ 2,700 มิลลิกรัมต่อลิตร หากผ่านตะแกรงจะมี

นํ้ ามนัและไขมนัประมาณ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สาํหรับลกัษณะนํ้ าเสียจากครัวของภตัตาคารจะมี

นํ้ ามนัและไขมนัประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้น บ่อดกัไขมนัท่ีใชจ้ะตอ้งมีขนาดใหญ่เพียง

พอท่ีจะกกันํ้ าเสียไวร้ะยะหน่ึงเพ่ือใหไ้ขมนัและนํ้ ามนัมีโอกาสลอยตวัข้ึนมาสะสมกนัอยู่บนผิวนํ้ า 

เม่ือปริมาณไขมนัและนํ้ ามนัสะสมมากข้ึนตอ้งตกัออกไปกาํจดั เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะ

หรือนาํไปตากแหง้หรือหมกัทาํปุ๋ย บ่อดกัไขมนัจะสามารถกาํจดัไขมนัไดม้ากกว่าร้อยละ 60 บ่อดกั

ไขมนัมีทั้ งแบบสาํเร็จรูปท่ีสามารถซ้ือและติดตั้ งไดง่้าย หรือสามารถสร้างเองได ้โดยใชว้งขอบ

ซีเมนตห์รือถงัซีเมนตหิ์นขดั ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายกว่าแบบสาํเร็จรูป และสามารถปรับให้เหมาะสม

กบัพ้ืนท่ีและปริมาณนํ้ าท่ีใชก้ารออกแบบบ่อดกัไขมนัสาํหรับประเทศไทยซ่ึงมีอุณหภูมิสูง การจบั

ตวัของไขมนัชา้ ดงันั้นระยะเวลากกัพกั (Detention Time) ของบ่อดกัไขมนัจึงไม่ควรน้อยกว่า 6 

ชัว่โมง เพ่ือใหน้ํ้ ามนัและไขมนัมีโอกาสแยกตวัและลอยข้ึนมาสะสมกนัอยูบ่นผวินํ้ า และตกัออกไป

กาํจดัเม่ือปริมาณไขมนัและนํ้ ามนัสะสมมากข้ึน  

 9) นํ้ าหมกัจุลินทรีย  ์(EM : Effective Microorganisms) (กรมควบคุม

มลพิษ, 2554 อา้งถึงใน บุญยง โล่ห์วงศว์ฒัน, 2554) หมายถึง กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ ซ่ึง 

ศ.ดร.เทรูโอะฮิหงะ ผูเ้ช่ียวชาญสาขาพืชสวนมหาวิทยาลยัริวคิว เมืองโอกินาวาประเทศญ่ีปุ่น ได้

คน้พบเม่ือ พ.ศ. 2526  EM หรือนํ้ าจุลินทรีย ์มีลกัษณะเป็นของเหลว สีนํ้ าตาลดาํ มีกลิ่นอมเปร้ียวอม

หวาน ค่า pH อยู่ท่ีประมาณ 3.5 ประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์มีชีวิตจาํนวนมากกว่า 80 ชนิด ซ่ึงการ

ทาํงานของจุลินทรียใ์นธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

 1. ทาํงานแบบสร้างสรรค ์เรียกว่า กลุ่มจุลินทรียส์ร้างสรรค ์มีประมาณ

ร้อยละ 10 

 2. ทาํงานแบบเป็นกลาง เรียกว่า กลุ่มเป็นกลางคอยเก้ือหนุน 2 ฝ่ายแรก 

ทีมีจาํนวนมากถึงประมาณร้อยละ 80  

 3. ทาํงานแบบทาํลาย หรือ กลุ่มจุลินทรียโ์รค มีประมาณร้อยละ 10 ซ่ึง 

EM เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ มีจุลินทรียร์วมอยู่ 5 แฟมิล่ี 10 จีนัส 80 สปีชีส์ ในท่ีน้ีจะมี
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ทั้งจุลินทรียท่ี์ตอ้งการอากาศ คือ แอโรบิคแบคทีเรีย (Aerobic Bacteria) และจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการ

อากาศ คือ อนาโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic bacteria) เพ่ือนาํไปใชง้านแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

 1) กลุ่มจุลินทรียส์งัเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria)  

 2) กลุ่มจุลินทรียผ์ลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 

 3) กลุ่มจุลินทรียต์รึงไนโตเจน (Nitrogen fixing bacteria) 

 4) กลุ่มจุลินทรียแ์อคทิโนมยัซีทส์ (Actenomycetes) 

 5) กลุ่มจุลินทรียย์สีต ์(Yeasts)  

 ดงันั้น EM ไม่สามารถใชร่้วมกบัสารเคมี หรือยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเช้ือ

ต่างๆได ้EM ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต เช่น คน สตัว ์พืช และแมลงท่ีเป็นประโยชน์ แต่ช่วยปรับ

สภาพความสมดุลของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ถา้นาํไปใชใ้นการลา้งตลาด จะช่วยกาํจดักลิ่นเหมน็ 

ลดจาํนวนสตัวแ์ละแมลงพาหะนาํโรค ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอย่างมาก EM จะทาํงานในท่ี

มืดไดดี้ ดงันั้น การลา้งตลาดควรกระทาํในช่วงเวลาเยน็ เพ่ือใหก้ารกาํจดัส่ิงสกปรกทั้งหลายเป็นไป

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

การทํางานของ EM 

ในสภาพธรรมชาติจุลินทรียมี์จาํนวนมากหลากหลายชนิด แต่ละชนิดทาํหน้าท่ีต่างกนั EM 

หรือ Effective Microorganisms  เป็นผลิตภณัฑมี์ตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น แนวความคิดเป็นการ

ใชก้ลุ่มของจุลินทรียท่ี์มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรียห์ลายชนิด เช่น กลุ่มจุลินทรีย์

ผลิตกรดแลคติก ยสีต ์และจุลินทรียส์งัเคราะห์แสง  จุลินทรียต์วัหน่ึงสามารถย่อยสลายสายอินทรีย์

โมเลกุลใหญ่ใหเ้ลก็ลงหรือเปล่ียนเป็นสารอ่ืน ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นอาหารสาํหรับจุลินทรียก์ลุ่มอ่ืนได ้

จุลินทรียส์งัเคราะห์แสงใชแ้สงช่วยเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสารอินทรียไ์ด ้ EM ถูกนาํมาใชห้ลากหลาย

ทั้งทางดา้นการเกษตร การประมงและส่ิงแวดลอ้ม โดยคาดว่าจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อกรณีนั้นๆ 

(คือมีอาหารท่ีเหมาะสมสาํหรับจุลินทรียก์ลุ่มนั้น) สามารถเจริญเติบโตได ้และสร้างสมดุลของกลุ่ม

จุลินทรียใ์หม่ข้ึนใหท้าํการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม EM ใชไ้ม่ได้

กบัทุกสถานการณ์ เน่ืองจากหากไม่ทราบกลุ่มจุลินทรียท่ี์เร่ิมตน้ท่ีเหมาะสม  ไม่มีจาํนวนเช้ือท่ี 

เหมาะสมเพียงพอ ก็จะไม่มีประสิทธิภาพใดๆ  

EMกบัการบําบัดนํา้เสีย (สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2554) 

นํ้ าเน่าเสียเกิดข้ึนไดท้ั้ งจากธรรมชาติเอง เช่นการเกิดภยันํ้ าท่วมเป็นเวลานาน ๆ จะทาํให้

อินทรียว์ตัถุซากพืชซากสตัวเ์กิดการเน่าเสียข้ึน และนํ้ าเสียท่ีเกิดจากฝีมือของมนุษยเ์อง นํ้ าเสียคือ

ภาวะออกซิเจนในนํ้ าลดลง ค่าบีโอดีและซีโอดีเปล่ียนแปลงไปจากค่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น นํ้ าท่ี

เน่าเสียส่วนมากเกิดจากการทาํปฏิกิริยายอ่ยสลายของจุลินทรียบ์างกลุ่ม ซ่ึงส่วนมากจะเป็นกลุ่มให้



23 
 

โทษปฏิกิริยาจากการย่อยสลายท่ีไม่สมบูรณ์จึงก่อให้เกิดของเสียและกลิ่นเน่าเหม็นตามมา  

จุลินทรียบ์าํบดันํ้ าเสียเป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์ให้ประโยชน์กบัส่ิงมีชีวิตทั้ งพืชและสัตว ์คุณสมบติัเด่น

ของจุลินทรียก์ลุ่มน้ีก็คือการยอ่ยสลายท่ีสมบูรณ์ ดงันั้นการนาํไปบาํบดันํ้ าเสียก็คือการนาํจุลินทรีย์

ไปยอ่ยสลายส่ิงสกปรกท่ีตกคา้งจากการยอ่ยสลายท่ีไม่สมบูรณ์ของกลุ่นจุลินทรียท่ี์มีโทษนัน่เอง ใน

การบาํบดันํ้ าเสียดว้ยจุลินทรียบ์าํบดันํ้ าเสียหลกัการควรคาํนึงถึงปัญหาหรือท่ีมาของปัญหาก่อนว่า

ปัญหามีมากนอ้ยเพียงใด ถา้ปัญหามีมากควรใชจุ้ลินทรียเ์ขม้ขน้สูง (ไม่ผสมนํ้ า) เทหรือราดลงไป

แหล่งหรือตน้ตอของปัญหา ยิ ่งปริมาณจุลินทรียบ์าํบดันํ้ าเสียหนาแน่นมากเท่าใด ก็จะทาํให้การ

บาํบดันํ้ าเสียทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว (เกิดการย่อยสลายไดร้วดเร็วข้ึน) เม่ือกระบวนการย่อยสลายดว้ย

จุลินทรียบ์าํบดันํ้ าเสียทาํงานไดเ้ต็มท่ีก็จะทาํใหป้ฏิกิริยายอ่ยสลายเกิดข้ึนแบบสมบูรณ์ของเสียหรือ

กลิ่นเน่าเหมน็ก็จะถกูขจดัไปในท่ีสุด  

 10) ระบบบาํบดัแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) หมายถึง 

ระบบรวบรวมนํ้ าเสียและบาํบดันํ้ าเสียท่ีรับนํ้ าเสียจากบา้นเรือนหรืออาคารตั้ งแต่ 2 หลงัข้ึนไป แต่

ไม่ใช่พ้ืนท่ีทั้งหมดของชุมชน มาทาํการบาํบดัยงัระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีตั้ งอยู่ในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม

ใกลก้บับา้นเรือนหรือกลุ่มอาคารนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ าทิ้ง : BOD ≤ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร   

SS ≤ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

ภาพที่  2.2  หลกัการทาํงานของระบบบาํบดัแบบกลุ่มอาคาร 

แหล่งที่มา:  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553.  

 

ตะแกรงดกัขยะ บ่อผนันํ้ าเสีย (CSO) 

ถงัดกักรวดทราย 

สถานียกระดบันํ้ าเสีย 

นํ้ าฝน

ระบายทิง้ 

ระบบระบาย

นํ้ าทิ ้ง 

ถงัเติมอากาศ       ส่วนตกตะกอน 

แบบตรึงฟิล์ม        (Sedimentation) 

(Fixed Film Aeration Tank) 

ถงัปรับสภาพ 

นํ้ าเสีย 

(Equization Tank) 
P 

นํ้ าเสียจาก 

กลุ่มอาคาร 
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 2.2.6 การจดัการนํา้เสียตามแนวทางพระราชดําริ 

  2.2.6.1 กงัหนันํ้ าชยัพฒันา (มลูนิธิชยัพฒันา, 2553ก) 

  กงัหนันํ้ าชยัพฒันา เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศหมุนชา้แบบทุ่นลอย และจดสิทธิบตัรใน

พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการขยายตวัของเมืองและ

ปริมาณท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดแหล่งนํ้ าเสีย เป็นท่ีรวมของเช้ือโรค

นานาชนิด กระจายอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปิด ไม่มีทางระบายออก ทาํ

ใหย้ากแก่การรวบรวมนํ้ าเสียเหล่านั้นเพ่ือนาํไปบาํบดัในโรงบาํบดันํ้ าเสียและตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง 

วิธีการบาํบดันํ้ าเสียท่ีไดผ้ลท่ีสุดก็คือการเพิ่มออกซิเจนใหก้บันํ้ าซ่ึงจะช่วยให้จุลินทรียย์่อยสลายส่ิง

สกปรกในนํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการบาํบดันํ้ าเสียทางชีวภาพท่ีไดรั้บความนิยม

อยา่งมาก เพราะเป็นวิธีท่ีไดผ้ลและเสียใชค่้าใชจ่้ายในการบาํบดันอ้ย 

  กงัหันนํ้ าชยัพฒันา คือ ส่ิงประดิษฐ์ซ่ึงเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หัว เพ่ือการแกม้ลพิษทางนํ้ าซ่ึงทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดเวลา 

ดว้ยการหมุนปั่นเพ่ือเติมอากาศนํ้ าเสีย ให้กลายเป็นนํ้ าดี สามารถประยุกต์ใชบ้าํบดันํ้ าเสียจากการ

อุปโภคของประชาชน นํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ งเพิ่มออกซิเจนให้กบับ่อเพาะเล้ียง

สตัวน์ํ้ าทางการเกษตร นอกจากน้ี กงัหันนํ้ าชยัพฒันา ยงัเป็นเคร่ืองกลเติมอากาศหมุนชา้แบบทุ่น

ลอย สามารถลอยข้ึนลงไดเ้องตามระดบันํ้ ามีส่วนประกอบสาํคบัไดแ้ก่ 

 1) โครงกนัหนันํ้ า รูป12 เหล่ียม ขนาด 2 เมตร มีซองนํ้ ารูปส่ีเหล่ียมคางหม ู

ขนาดความจุ 110 ลิตร ติดตั้งโดยรอบ จาํนวน 6 ซอง 

 2) ซองนํ้ าน้ี ถูกเจาะรูพรุนเพ่ือให้นํ้ าไหลกระจายเป็นฝอย วิดดกันํ้ าดว้ย

ความเร็ว 5 รอบต่อนาที สามารถวิดนํ้ าลึกลงไปไดผ้ิวนํ้ าประมาณ 0.50 เมตร แลว้ยกนํ้ าข้ึนไปสาด

กระจายเป็นฝอยเหนือผวินํ้ าท่ีความสูงประมาณ 1 เมตร ทาํใหอ้อกซิเจนในอากาศสามารถละลายเขา้

ไปในนํ้ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะนํ้ าเสียท่ีถกูยกข้ึนไปสาดกระจายสมัผสัอากาศ แลว้ตกลงไปยงัผวินํ้ า 

ก่อใหเ้กิดฟองอากาศจมตามลงไปดว้ย ขณะเคล่ือนท่ี ซองนํ้ าจะกดลงไปใตผ้ิวนํ้ าทาํให้เกิดการอดั

อากาศภายในซองนํ้ า ส่งผลใหมี้การถ่ายเทออกซิเจนไดสู้งข้ึนตามไปดว้ย 

 3) การผลกัดันของนํ้ าด้วยความเร็วของการไหล 0.20 เมตรต่อวินาที 

สามารถผลกัดนันํ้ าออกไปจากเคร่ืองไดร้ะยะประมาณ 10 เมตร และการโยกตวัของทุ่นลอยในขณะ

ทาํงานจะส่งผลใหแ้ผน่ไฮโดรฟอยลท่ี์ติดตั้งไวใ้ต ้นํ้ าผลกัดนันํ้ าใหเ้คล่ือนท่ีไปผสมกบัออกซิเจนใน

ระดบัใตผ้วินํ้ า 

 4) ก่อใหเ้กิดกระบวนการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสานและการไหล

ของนํ้ าเสียไปตามทิศทางท่ีกาํหนดโดยพร้อมกนั 
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 5) เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได ้1.2 กิโลกรัมต่อแรงมา้ต่อ

ชัว่โมง 

 กงัหนันํ้ าชยัพฒันา ไดรั้บสิทธิบตัรจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เม่ือวนัท่ี  2 กุมภาพนัธ ์

2536  หลงัจากเลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีสนองพระราชดาํริในการพฒันา

กงัหนันํ้ า รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ยื่นขอรับสิทธิบตัรเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2535 จึง

นบัว่าเป็นสิทธิบตัรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รกของไทย และคร้ังแรกของ

โลก และถือว่าวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ของทุกปี เป็นวนันักประดิษฐ์ นับแต่นั้นเป็นตน้มา   นอกจากน้ี  

“กงัหันนํ้ าชยัพฒันา” ยงัไดรั้บรางวลัเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กร

ทางดา้นนวตักรรมท่ีเก่าแก่ของเบลเยี่ยม ภายในงาน “ Brussels Eureka 2000 ” ซ่ึงเป็นงานแสดง

ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อีกดว้ย (ศูนยภ์ูมิรักษ์

ธรรมชาติ, ม.ป.ป.)  

 2.2.6.2 การบาํบัดนํ้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชนํ้ ากับระบบเติมอากาศ

(มลูนิธิชยัพฒันา, 2553ข) 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทานพระราชดาํริให้ทาํโครงการบาํบดันํ้ า

เสีย โดยวิธีธรรมชาติผสมผสานกบัเทคโนโลยแีบบประหยดักล่าวคือ จดัสร้างบ่อดกัสารแขวนลอย 

ปลกูตน้กกอียปิตเ์พ่ือใชด้บักลิ่น และปลกูผกัตบชวาเพ่ือดูดส่ิงโสโครกและโลหะหนัก ต่อจากนั้น

จึงใชก้ังหันนํ้ าชัยพฒันาและแผงท่อเติมอากาศให้กับนํ้ าเสียตามความ เหมาะสม ตลอดจนให้

ตกตะกอนปล่อยนํ้ าลงหนองสนมเพ่ือปรับสภาพนํ้ าให้ดีข้ึน  นอกจากน้ียงัใช้ประโยชน์จาก

ผกัตบชวาในดา้นต่างๆ ไดอี้กดว้ย เช่น ทาํปุ๋ยหมกั ทอเส่ือทาํเช้ือเพลิงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียของหนองสนม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ จะเป็นการ

บาํบดันํ้ าเสียดว้ยกกอียปิต ์ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีคุณสมบติัช่วยดูดมลสารต่างๆ ท่ีปนเป้ือนอยู่ในนํ้ าเสียให้

ลดลง โดยใชล้านกรองกรวดเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะถึงบ่อปลกูกกอียปิต ์ใหท้าํหนา้ท่ีกรองสารแขวนลอย

และช่วยเติมออกซิเจนให้กบันํ้ าเสีย ตลอดจนช่วยให้เกิดจุลินทรียเ์กาะท่ีกอ้นกรวด ซ่ึงส่งผลให้มี

การยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์อยูใ่นนํ้ าเสียใหล้ดลงได ้

 นอกจากน้ีทางดา้นทา้ยนํ้ าของกระบวนการบาํบดัจะมีตะแกรงกระบะติดตั้ งไว ้เพ่ือ

รองรับเศษขยะท่ีลอยปะปนมากบันํ้ าใหก้กัไวใ้นด่านแรก จากนํ้ านํ้ าเสียจึงจะผ่านเขา้ไปในบ่อปลูก

กกอียปิต ์ซ่ึงสารอินทรียจ์ะถกูกาํจดัใหล้ดลงแลว้จึงไหลเขา้สู่บ่อตกตะกอนตามธรรมชาติ  

 2.2.6.3 การบาํบดันํ้ าเสียดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าเทียม  

 จากการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ภายใตแ้ผนงานพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทาํให้เกิดองค์ความรู้ทางดา้นการ
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จดัการนํ้ าเสียท่ีใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ ทอ้งถิ่นสามารถดาํเนินการได ้ไม่ยุ่งยาก ราคาถูก และมี

ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในทอ้งถิ่น 

 รูปแบบการบาํบดันํ้ าเสียดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าเทียมตามแนวพระราชดาํรินั้น จะเร่ิมจาก

การทาํแปลงและ/หรือทาํบ่อเพ่ือกักเก็บนํ้ าเสียท่ีรวบรวมได้จากชุมชน เพ่ือให้ไหลผ่านพืชนํ้ าท่ี

เหมาะสมกบัการบาํบดันํ้ าเสีย นั้นคือ กกกลมหรือกกจนัทบูรณ์ และธูปฤาษี ซ่ึงพืชทั้ ง 2 ชนิดน้ีจะ

ช่วยในการปลดปล่อยออกซิเจนท่ีไดจ้ากการังเคราะห์แสง นอกจากนํ้ าเสียจะผ่านพืชนํ้ าทั้ ง 2 ชนิด

แลว้ จะมีการใชดิ้นและทรายกรองนํ้ าเสีย โดยในดินเหล่าน้ีจะมีจุลินทรียใ์นดินเพ่ือลดความสกปรก

ของนํ้ าเสีย รวมทั้งระยะเวลาในการกกัพกันํ้ าเสียเพ่ือใหร้ะบบการบาํบดันํ้ าเสียมีประสิทธิภาพมาก 

 สาํหรับการไหลเวยีนของนํ้ าเสียภายในพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าเทียมนั้น จะมี 2 ลกัษณะ คือ แบบ

ท่ี 1 นํ้ าเสียจะไม่ไหลออกไปจากระบบ และแบบท่ี 2 คือ นํ้ าเสียจะเขา้มาในระบบและออกจาก

ระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยนํ้ าเสียท่ีเขา้มาใหม่จะไปดนันํ้ าเสียเก่าท่ีผ่านการกกัพกัเป็นเวลา 1 วนั ให้

ออกมาจากระบบ เม่ืออายพืุชนํ้ าครบกาํหนด สามารถตดัเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นผลพลอยไดอ่ื้นๆ ต่อไป 

 2.2.6.4 การบาํบดันํ้ าเสียดว้ยหญา้กรองนํ้ าเสีย 

 การบาํบดันํ้ าเสียตามแนวพระราชดาํริ โดยใชห้ญา้กรองนํ้ าเสียนั้น จะเร่ิมจากนํ้ าเสีย

จะเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียซ่ึงจะมีการปลูกหญา้กรองท่ีสามารถใชเ้ล้ียงเป็นอาหารสัตวไ์ด ้ไดแ้ก่ 

หญา้สตาร์ หญา้คาลลา และหญา้โคสครอส  ร่วมกบัการใชดิ้นและทรายในการกรองและย่อยสลาย

สารอินทรียด์ว้ยจุลินทรียใ์นดิน นํ้ าเสียจะขงัอยู่ในระบบเป็นเวลา 5 วนั แลว้ปล่อยทิ้งให้แห้งเป็น

เวลา 2 วนั เม่ืออายขุองหญา้รบกาํหนดสามารถตดัไปเพ่ือนาํไปเล้ียงสตัวไ์ด ้ 

 

2.2.7 การจ่ายค่าบําบัดนํา้เสีย 

 การลงทุนสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลางมีแนวคิด 3 ประการคือ  

 1) ใหด้าํเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย และประชากรหนาแน่น 

 2) มีการร่วมระดมทุนจากทุกแหล่ง 

 3) ประชาชนและผูผ้ลิตนํ้ าเสียจะตอ้งจ่ายค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย 

 การจัดการนํ้ าเสียนั้น นอกจากจะต้องใชค้วามรอบรู้ในเร่ืองของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งรอบดา้นแลว้ บางกรณียงัตอ้งอาศยังบประมาณในการจดัการนํ้ าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหากมี

การจดัการนํ้ าเสียดว้ยระบบบาํบดั ดงันั้น การจดัเก็บค่าธรรมเนียมจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เพ่ือใหส้ามารถ

มีงบประมาณในการรองรับศกัยภาพการจดัการนํ้ าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ภาษีและค่าธรรมเนียมมลพิษ (Emission charges and emission tax) เป็นหลกัการท่ียอมรับ

ว่า ส่ิงแวดลอ้มเป็นทรัพยากรท่ีสังคมเป็นเจา้ของร่วมกนั และดูดซบัมลพิษจากการระบายออกสู่
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ส่ิงแวดลอ้มจากการบริโภคของสงัคม ผูใ้ชใ้นฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม จึงตอ้งรับผดิชอบดว้ย

การจ่ายเป็น “ภาษี” ซ่ึงเปรียบเทียบไดก้ับ “ค่าเช่าบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” 

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถซ้ือขายขาดได ้ 

 ภาษีหรือค่าธรรมเนียมมลพิษ เป็นเคร่ืองมือของภาครัฐในการกดดนัใหผู้ผ้ลิตสินคา้ควบคุม

มลพิษ โดยรัฐใชอ้าํนาจในการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพื่อแปรพฤติกรรมของผูผ้ลิตผ่านกลไก

ตลาด ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ อุปสงค ์อุปทาน เพราะภาษีหรือค่าธรรมเนียมมลพิษจะทาํใหต้น้ทุนในการ

ผลิตสูงข้ึน ดงันั้น ผูผ้ลิตจึงตอ้งหาวิธีหรือแนวทางในการลดตน้ทุนเพ่ือรักษาราคาสินคา้และกาํไร

รวมทั้ งรายได ้นอกจากน้ียงัเป็นมาตรการในการจูงใจให้ผูผ้ลิตมีการควบคุมมลพิษท่ีจะเกิดข้ึน 

ยกตวัอยา่งเช่น ชุมชนแห่งหน่ึงมีการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 10 ลกูบาศก์เมตร และมูลค่าภาษี

หรือค่าธรรมเนียมในการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่ส่ิงแวดลอ้มอยูท่ี่ลกูบาศกเ์มตรละ 1,200 บาทต่อเดือน ซ่ึง

ถา้ชุมชนไม่มีการหาวิธีการเพ่ือควบคุมหรือบาํบัดนํ้ าเสียเหล่าน้ี จะต้องเสียภาษีเป็นจาํนวนเงิน 

12,000 บาทต่อเดือน แต่ถา้ชุมชนแห่งน้ีมีวิธีการในลดนํ้ าเสียหรือบาํบดันํ้ าเสียท่ีถูกตอ้งจนสามารถ

ลดนํ้ าเสียท่ีจะปล่อยสู่แวดลอ้มเหลือเพียง 5 ลูกบาศก์เมตร จะทาํให้เสียภาษีเพียง 6,000 บาทต่อ

เดือน หรือเงินท่ีจะตอ้งนาํไปจ่ายค่าภาษีสามารถลดลงไดถึ้งร้อยละ 50 (สมพจน์ กรรณนุช, 2553: 

187 - 189) 

 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารจดัการ 

 

 2.3.1 กระบวนการการจดัการ 

 จาํลอง โพธ์ิบุญ (2551: 17) ไดส้รุปหลกัการสาํคญัของกระบวนการจดัการไว ้4 ประการ 

คือ 

  1. การวางแผน (Planning) 

   - การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบติั 

   - ตั้งเป้าหมายท่ีเหมาะสม 

   - เลือกวิธีปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง  

  2. การจดัการองคก์าร (Organizing) 

   - ตั้งหน่วยงานรองรับนโยบาย 

   - แบ่งและมอบหมายงาน 

   - วางตวับุคลากรรับผดิชอบงานใหเ้หมาะสม 
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  3. การอาํนวยการ (Directing) 

   - สนบัสนุนทรัพยากรในการทาํงาน 

   - ประสานเป้าหมายคนเพ่ือผลงาน 

  4. การควบคุม (Controlling) 

   - ตดัสินใจก่อนลงทุน 

   - กาํกบัติดตามระหว่างปฏิบติั 

   - ประเมินผลหลงัปฏิบติั 

 

 2.3.2 การจดัการองค์กรแบบราชการ 

 แม็กซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยา ชาวเยอรมนัมีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ

แบบราชการ คือ ใชห้ลกัการแบ่งงานกนัทาํตามความถนดั โดยมีการกาํหนดโครงสร้างองค์กรและ

ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม มีการออกกฏเกณฑ์และขอ้บงัคบัของ

องค์กร เพราะกฏเกณฑ์น้ีจะทาํให้พฤติกรรมของคนเป็นแบบเดียวกนั และอาํนาจบังคับบญัชา

เป็นไปตามสายงาน มีลาํดบัขั้นของสายงานบงัคบับญัชาภายในองค์กรอยา่งชดัเจน ซ่ึงตารางท่ี 2.1 

แสดงลกัษณะองคก์รตามแนวคิดระบบราชการของแมก็ซ ์เวบเบอร์ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1  ลกัษณะองคก์รตามแนวคิดระบบราชการของแมก็ซ ์เวบเบอร์ (Max Weber) 

 
แนวคดิ รายละเอยีด 

1. มีการแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน - โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยอย่างง่ายๆ กาํหนดหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจน และ

เม่ือทาํงานนานๆ ผูป้ฏิบติังานจะเกดิความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

2. มีระเบียบและกฏเกณฑอ์ย่างเป็นทางการ - มีการเขียนกฏ ระเบียบอย่างเป็นทางการ เพ่ือกาํกบัดูแลพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจของผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

3. ไม่ยึดถือตวับุคคล - กฏ ระเบียบต่างๆ ท่ีกาํหนดไวจ้ะถูกนาํมาใชก้บัทุกคน แบบเดียวกนั เท่าเทียม

กนัโดยไม่คาํนึงถึงความชอบพอเป็นการส่วนตวั 

4. มีสายการบงัคบับญัชาลดหลัน่กนัลงมา - มีการกาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานลดหลั ่น

กนัลงมาอย่างชดัเจน และระบุว่าตาํแหน่ใดตอ้งรายงานต่อใคร และใครบังคับ

บญัชาใครบา้ง 

5. การกา้วหน้าในอาชีพการงานยึดหลัก

คุณธรรม 

- การคัดเลือกคนเข้าทาํงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเล่ือนขั้น 

เล่ือนตาํแหน่งงานยึดถือความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลกั 

 

แหล่งที่มา:  Weber, 1974: 328 – 377 อา้งถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 17 – 18. 
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 แต่ในปัจจุบนัการจดัโครงสร้างองคก์ารแบบระบบราชการ อาจจะไม่เหมาะสมกบัองคก์รท่ี

ตอ้งการความรวดเร็วและตอ้งการความยืดหยุ่นในการทาํงาน ขอ้จาํกดัของระบบราชการคือ อาจ

ก่อใหเ้กิดการบริหารท่ีผดิ พลาดหากใชอ้าํนาจมากเกินไป อีกทั้ งมีขั้นตอนในการทาํงานท่ีมากเกิน

ความจาํเป็น ทาํใหง้านล่าชา้ 

โครงสร้างองค์กรแบบดั้ งเดิมจะเป็นมีระดับชั้ นของผูบ้ริหารสูงสุดและผูบ้ริหารชั้ น

รองลงมาลดหลัน่กนัไปตามลาํดบั จนถึงชั้นปฏิบติังานท่ีแบ่งชั้นตามหนา้ท่ีกนัลงมาเป็นแนวดิ่ง เช่น 

ในเทศบาลหน่ึง มีนายกเทศมนตรีเป็นผูบ้ริหารสูงสุด และมีรองนายกมีอาํนาจบริหารรองลงมา ใน

ฝ่ายปฏิบติังานมีหวัหนา้หน่วยงานต่างๆ ดูแล และในหน่วยงานจะมีฝ่ายงานต่างๆ รองลงมา เป็นตน้ 

แต่ละหน่วยงานจะมีหนา้ทีตามงานของแต่ละหน่วย มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานนอ้ยมาก เพราะ

ต่างทําตามทาํตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละหน่วยเท่านั้ น โครงสร้างแบบน้ีเรียกว่า 

โครงสร้างแนวดิ่ง ในปัจจุบนัโครงสร้างองค์กรเร่ิมเปล่ียนมาเป็นการทาํงานแนวราบมากข้ึน โดย

การทาํงานแนวราบตามโครงสร้างแนวราบคือ ลดลาํดบัชั้นในแนวดิ่งลง เพิ่ม การทาํงานแนวราบ มี

การร่วมมือขา้มหน่วยงาน การส่ือสาร ประสานงานร่วมกนัมากข้ึน เพ่ือความรวดเร็วและคล่องตวั

ของการปฏิบติังาน ซ่ึงภาพท่ี 2.3 แสดงโครงสร้างขององคก์รแบบโครงสร้างแนวดิ่งและโครงสร้าง

แนวราบ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  โครงสร้างขององคก์รแบบโครงสร้างแนวดิ่งและโครงสร้างแนวราบ 

แหล่งที่มา:  วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 74. 

 

โครงสร้างองคก์รแนวราบ โครงสร้างองคก์รแนวดิ่ง 
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 2.3.3 การจดัการส่ิงแวดล้อมเมอืงและชุมชน 

          การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน (Urban Environmental Management) 

หมายถึงกระบวนการในการสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ภาพแวดลอ้มภายในเมืองและชุมชน

ดีข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั เหมาะสม และย ัง่ยนื ตลอดจนพยายามลดหรือ

กาํจัดมลพิษต่างๆให้หมดหรือน้อยลง (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2544) และในการบริหารบ้านเมืองและ

สังคมท่ีดี ควรจดัการบริหารบา้นเมืองดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ ตามระเบียบสาํนักนายก 

รัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (สํานักนายก 

รัฐมนตรี, 2542) ดงัน้ี 

  1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฏหมาย กฏขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้ทนัสมยัและเป็น

ธรรมเป็นท่ียอมรับของสงัคม และสงัคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฏหมาย กฏ ขอ้บงัคบัเหล่านั้น 

โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฏหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจตวับุคคล 

  2. หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมัน่ในทางท่ีถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงค์ให้เจา้หน้าท่ี

ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพ่ือให้คนไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ

วินยั ประกอบอาชีพสุจริต 

  3. หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ 

โดยปรับปรุงกลไกการทาํงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารได้

สะดวกและมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถกูตอ้งชดัเจน 

  4. หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ และเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็น การแจ้งความคิดเห็น การไต่

สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 

  5. หลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสาํนึกในความ

รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 

ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของตน 

  6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่  การบริหารจัดการและการบริหารจัดการและใช้

ทรัพยากรท่ีมีจาํกดัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทย มีความประหยดั 

ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีระดบัโลก และ

รักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ 
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 2.3.3.1 แนวทางการบริหารจดัการท่ีดี 

 ในการบริหารจดัการเมืองท่ีดีนั้นฝ่ายบริหารตอ้งทาํงานเป็นทีม มีการรับฟังความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ถือนโยบายไปสู่การปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั สร้างการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน และควรสร้างสญัลกัษณ์ของการส่ือสารเพ่ือกระตุน้จิตสาํนึกและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารงาน เช่น (เชาวฤทธ์ิ สาสาย, 2545: 27)   

 1) สร้างความหมายของขยะใหม่ ใหม้องว่าคือทรัพยากรท่ีมีมลูค่าทาง

เศรษฐกิจและคือตวัทาํลายระบบสุขภาพท่ีแทจ้ริง 

 2) สร้างกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ผา่นเวทีประชาสงัคมในชุมชน

ต่างๆ เพ่ือใหต้ระหนกัในการจดัการปัญหาและร่วมกนัเสนอทางออก 

 3) เทศบาลตอ้งมีความยดืหยุน่ในการบริหารงาน ใหบ้ริหารงานโดยยดึ

ประชาชนเป็นศนูยก์ลางเนน้ประโยชนข์องประชาชนเป็นจุดมุ่งหมาย เพราะอะไรก็ตามท่ีทาํแลว้

ประชาชนไดรั้บประโยชน์ หรือช่วยแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนไดต้อ้งทาํทนัที แมจ้ะขดักบักฏ

ระเบียบบางเร่ืองก็ตาม 

 4) เทศบาลจะตอ้งลงมาทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัปัญหา เพ่ือท่ีจะไดม้องเห็น

ว่าปัญหาอะไรแกไ้ด ้ปัญหาอะไรแกไ้ม่ได ้และตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร 

 สามารถสรุปแนวทางการบริหารจดัการเมืองท่ีดีได ้ดงัภาพท่ี 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4  แนวคิดการบริหารจดัการเมืองท่ีดี 

แหล่งที่มา:  สมบติั เหสกุล, พฒันา ราชวงศ,์ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และมณีรัตน์ มิตรปราสาท, 

                    2547: 66. 
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2.3.4 การมส่ีวนร่วมและความเข้มแขง็ของชุมชน 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการนํ้ า อากาศ  หากตอ้งการท่ี

จะจดัการให้เกิดความย ัง่ยืนไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีการมีส่วนร่วมของทุกคน เน่ืองจากมนุษยทุ์กคน

ลว้นแต่ไดรั้บประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มด้วยกันทั้ งสิ้น เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม แมเ้ราไม่ไดเ้ป็นผูก่้อปัญหาโดยตรง แต่ควรจะตอ้งรับผดิชอบต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่มาก

ก็นอ้ย  

 2.3.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 อรพินท์ สพโชคชยั (2538: 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในเชิงการพฒันา หมายถึง

การมีส่วนร่วมของสมาชิกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนหรือประชาชน ในการท่ีเขา้

มามีบทบาทในการดาํเนินงานพฒันาของภาครัฐ เป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมอยา่งหน่ึง แต่การมีส่วน

ร่วมในความหมายท่ีกวา้งอาจจะหมายถึง การเขา้ร่วมในกิจกรรมการพฒันาต่างๆของชุมชนโดน

ตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551: 36) ท่ีให้ความหมายวการมี

ส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดง

ทศันะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ งมีการนาํ

ความคิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย

และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในสงัคม           

 ในขณะท่ี ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์(2543: 25) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันามี

หลายระดบั โดยเฉพาะการตดัสินใจเพ่ือกาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันา รวมทั้ งการจดัสรรทรัพยากร 

การมีส่วนร่วมจะเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนในชุมชน 

 จึงพอสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมนั้น หมายถึง การท่ีบุคคล กลุ่ม ไดรั้บโอกาสในการ

เขา้ร่วมกระบวนการ การดาํเนินกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในดา้นการพฒันา 

 2.3.4.2 กระบวนการมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมาย

โดยรวมเพื่อท่ีจะใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึนและไดรั้บการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเป้าหมาย

ของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 Cohen and Uphoff (1980, อา้งในปาริชาติ วลยัเสถียร, 2543: 26) ไดแ้บ่งระดบัของ

การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดบั คือ 
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 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) ประกอบดว้ย การ

ริเร่ิมตดัสินใจ ดาํเนินการ 

 2) ตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 

(Implementation) ประกอบดว้ยการสนบัสนุนทรัพยากรการบริหาร การประสานความร่วมมือ 

 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบดว้ยผลประโยชน์

ทางดา้นวตัถุ ผลประโยชน์ทางดา้นสงัคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

 ส่วนถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551: 36 - 39) ไดแ้บ่งระดบัของการมีส่วนร่วม

ออกเป็น 4 ระดบั เช่นกนั คือ 

    1) มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบดว้ยการรับรู้ เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั

การวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

    2) มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ ประกอบดว้ยการเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆและการตดัสินใจ 

    3) มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัสรร

ผลประโยชน์ หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน 

    4) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

 เห็นไดว้่า การแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff กบัของถวิลวดี 

บุรีกุล และคณะมีความคลา้ยคลึงกนัอย่างมาก แตกต่างกนัเพียงการแบ่งระดบัแรกท่ี Cohen and 

Uphoff แบ่งให้มีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส่วนของถวิลวดี บุรีกุล และคณะให้เร่ิมจากการ

รับรู้ขอ้มลูและร่วมวางแผน 

 ส่วนจาํลอง โพธ์ิบุญ (2544: 7) กล่าวว่า การท่ีประชาชนในสงัคมมีความร่วมมือร่วม

ใจกัน พฒันาความสามารถของตนเองในการควบคุม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือประโยชน์ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน จะตอ้งมีส่วนร่วมตั้ งแต่การ

กาํหนดประเด็นปัญหา หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้ งการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนดว้ย 

 2.3.4.3 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 จาํลอง โพธ์ิบุญ (2551: 27) ไดส้รุปไวว้่า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก หากจะใหมี้การแกไ้ข

ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยหน่วยงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะปัญหาท่ี
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เกิดข้ึน เกิดจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและผลสุดทา้ยแลว้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะตกกบัประชาชน 

ดงันั้นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่วนร่วมทั้งรับรู้การเปล่ียนแปลง สาเหตุของปัญหา และการมี

ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุดและเป็นการเพิ ่มสมรรถนะในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยรวมไดเ้ป็น

อยา่งดี กลยทุธส์าํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ 

 1) การศึกษาทาํความเขา้ใจถึงวฒันธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนไทย 

 2) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในประเด็น ปัญหาและแนว

ทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชน และกาํหนดแนวทางการพฒันา 

 4) การกระจายทรัพยากรอํานาจและความรับผิดชอบในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน 

 นอกจากน้ี จาํลอง โพธ์ิบุญ (2545: 488) ได้ศึกษาถึงการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเทศบาลแหลมฉบงั พบว่า การสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางเทศบาลมีบทบาทดงัน้ี 

 1) มีนโยบาย/แผน ดา้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 2) มีผูรั้บผดิชอบในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 3) มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการดาํเนินการดา้นการ

สร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชน 

 4) ผูบ้ริหารของเทศบาลเอาใจใส่และให้ความสาํคัญกบัการเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งสูง 

 5) ผูป้ฏิบติังานดา้นเสริมสร้างความเขม้แข็ง/ส่งเสริมบทบาทของชุมชนมี

ความรับผดิชอบมุ่งมัน่ในการดาํเนินงาน 

 6) มีกิจกรรมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 7) ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของเทศบาลมีการรับฟังความคิดเห็นและเปิด

โอกาสใหชุ้มชน/กลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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2.4  แนวคดิภาวะผู้นํา (Leadership) 

 

ผูน้าํเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการบริหารงานในองคก์ร องค์กรจะประสบความสาํเร็จ

หรือลม้เหลวในการดาํเนินงานนั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดคือ ผูน้าํ ถา้องคก์รใดมีผูน้าํท่ีดีมีประสิทธิภาพก็

จะสามารถสัง่การหรือใชอิ้ทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังาน ตลอดจนทาํกิจกรรมต่างๆใน

องคก์รใหส้าํเร็จไดด้ว้ยดีแนวคิดต่างๆเก่ียวกบัสถานะของภาวะผูน้าํ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นปัจจยั

ท่ีสาํคญัยิ ่งสาํหรับผูบ้ริหารองค์กร จนตอ้งนาํมาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองคก์รใหม้ากท่ีสุด 

ผูน้าํและผูบ้ริหารมีความหมายท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารจะเป็นบุคคลท่ีสามารถทาํให้คน

อ่ืนๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายได ้โดยท่ีบุคคลเหล่านั้นจะเต็มใจทาํหรือไม่เต็มใจทาํก็ตาม ส่วนผูน้าํจะเป็น

บุคคลท่ีคาํนึงถึงความเต็มใจของบุคคลท่ีจะทาํให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย ขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัอีกอย่าง

ระหว่างผูน้ ําและผูบ้ริหาร คือ นโยบาย กล่าวคือหน้าท่ีของผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะทาํงานใน

ลกัษณะของงานประจาํ คอยควบคุมให้เป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบติังาน

ภายในองคก์ร มกัจะทาํงานซํ้ าๆ อยา่งเดิม ส่วนผูน้าํจะทาํงานในลกัษณะของงานท่ีตอ้งให้บทบาท

ความรับผิดชอบเป็นผูก้าํหนดนโยบายและพฒันานโยบายให้สามารถนํานโยบายไปปฏบัติได้ 

(วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 163) ซ่ึงเร่ืองความแตกต่างระหว่างผูน้าํและผูบ้ริหารน้ี อบัราฮมั ซาเลซนิค 

(Abraham Zaleznik) ไดแ้ยกความแตกต่างออกเป็น 4 ประการดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  ความแตกต่างระหว่างผูน้าํและผูบ้ริหารของอบัราฮมั ซาเลซนิค (Abraham Zaleznik)  

 

บุคลกิลกัษณะส่วน

บุคคล 

ผู้บริหาร ผู้นํา 

1. ทศันคติต่อเป้าหมาย - ไม่ได้เป็นเร่ืองของบุคคล เป็น

ทศันคติต่อหน้าท่ีการงาน เช่ือว่า

เป้าหมายเกิด ข้ึนจากความจาํเป็น

และความจริง 

- เป็น เ ร่ืองของบุคคล  เ ป็น

ทัศนคติท่ีมีความกระตือรือร้น 

เช่ือว่าเป้าหมายเกิดจากความ

ปรารถนาและจินตนาการ 

2. ความคิดในการ

ทาํงาน 

- มองการทาํงานเป็นเหมือนความ 

สามารถของกระบวนการท่ีรวบ 

รวมจากตวับุคคล ความคิดและส่ิง

ต่างๆ 

- มีความคิดริเร่ิม มองหาวิธีการ

ใหม่ๆ มาปรับปรุงแก้ไขปัญหา

เดิมๆ 

3. ความสัมพันธ์กับ

ผูอ่ื้น 

- หลีกเล่ียงการทาํงานอย่างโดด

เด่ียว ชอบท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

แต่จะหลีก เล่ียงความสนิทสนม

ใกล้ชิด ท่ีมาก เ กินไป  มีความ 

สัมพันธ์ท่ี เหนียวแน่นแต่หลีก 

เล่ียงความขดัแยง้ 

- มีความสะดวกสบายในการ

ทาํงานอยา่งโดดเด่ียว สนับสนุน

ค ว า ม ส นิ ทสนม ใก ล้ ชิ ด  มี

ความสมัพนัธใ์นการทาํ งานเป็น

อย่างมากและไม่ปฏิเสธความ

ขดัแยง้ 

4. ความรู้สึกของตนเอง - ผกูมดักบัความมัน่คงและรักษา

สถานภาพเดิมไว ้

- ผกูมดัอยูก่บัการต่อสูดิ้ ้นรนของ

ชีวิตและกลา้ทา้ทาย 

 

แหล่งที่มา:  Zeleznik, 1977: 67 – 78 อา้งถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 163 – 164. 

  

ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งมีภาวะผูน้าํควบคู่กนัไป โดยผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํจะตอ้งทาํใน

ส่ิงท่ีถกูตอ้งคือ มีคุณธรรม จริยธรรม เลือกทาํในส่ิงท่ีสงัคมยอมรับ ไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
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2.4.1 แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้นํา 

 2.4.1.1 การศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (OHIO State Studies) 

 การศึกษาภาวะผูน้าํ ซ่ึงพฤติกรรมของผูน้ ํามี 2 มิติ คือ การมุ่งคน (Consideration) 

เป็นการคาํนึงถึงผูอ่ื้นเป็นหลกั ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความอบอุ่น เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานอยู่

เสมอ มีความเสมอภาค ให้คาํปรึกษา สร้างความไวว้างใจร่วมกนั ส่วนอีกมิติหน่ึงคือ การมุ่งงาน 

(Initiating) เป็นการคาํนึงถึงตนเองเป็นหลกั มีการคาดหวงัในผลการปฏิบติังานเป็นสําคัญ การ

ทาํงานตอ้งมีมาตรฐาน มีกาํหนดการท่ีชดัเจน ซ่ึงการศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ การมุ่งคนและ

การมุ่งงานเป็นอิสระจากกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 การแสดงพฤติกรรมของผูน้าํ ตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ 

 

                                             การมุ่งงาน 

 

 

          การมุ่งคน 

 ตํา่ สูง 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

สูง 
การมุ่งคนสูง 

การมุ่งงานตํ่า 

การมุ่งคนสูง 

การมุ่งงานสูง 

 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 

ตํา่ 
การมุ่งคนตํ่า 

การมุ่งงานตํ่า 

การมุ่งคนตํ่า 

การมุ่งงานสูง 

 

แหล่งที่มา:  สถาพร ป่ินเจริญ, 2554: 24. 

 

 จากตารางท่ี 2.3 แสดงใหเ้ห็นว่า การท่ีผูน้าํให้ความสาํคญัในการมุ่งคนไม่จาํเป็นว่า

การมุ่งงานจะตํ่าเสมอไป การทาํงานของผูน้าํตอ้งรู้จกัใชค้น ให้ความสาํคญัทั้ งคนและงานจึงจะมี

ประสิทธฺภาพและประสิทธิผลท่ีดี 

 2.4.1.2 การศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา (University of IOWA Studies) 

มหาวิทยาลยัไอโอวาไดแ้บ่งภาวะผูน้าํเป็น 3 ประเภท คือ  

 1) ผูน้าํแบบเผด็จการ (Autocratic Style) เป็นผูน้าํท่ียึดถือตนเองเป็นจุด

ศูนยก์ลาง ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีอาํนาจการตัดสินใจทั้ งหมด เม่ือตดัสินใจแลว้จะประกาศให้สมาชิก
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ทราบและปฏิบติัตาม สมาชิกมีบทบาทในการตดัสินใจน้อยมาก ผูน้ ําจะเป็นผูท่ี้รู้ข้อมูลและส่ิง

สาํคญัในการทาํงานทั้งหมด 

 2) ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) เป็นผูน้าํท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้

ตามมีบทบาทในการตดัสินใจดว้ย ผูน้าํมีบทบาทในฐานะสมาชิกคนหน่ึงขององคก์ร เป็นผูท่ี้คอย

อาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูน้าํจะเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์รและปฏิบติัตามการตดัสินใจขององคก์ร 

 3) ผูน้าํแบบปล่อยเสรี (Liaissez-Faire) เป็นผูน้าํท่ีจะเขา้ร่วมในการทาํงาน

กบัลูกน้องน้อยมาก คือ จะเขา้ร่วมปฏิบัติงานเม่ือจาํเป็นเท่านั้น ปล่อยให้ลูกน้องดาํเนินงานไป

เร่ือยๆ โดยแต่ละคนมีอิสระในการทาํงาน การตดัสินใจไม่มีคนดูแล ขาดการประสานงานในการ

ตดัสินใจ ผูน้าํจะมีบทบาทก็ต่อเม่ือเร่ืองนั้นมีผลกระทบต่อผูน้าํเท่านั้น (วนัชยั มีชาติ, 2551: 195) 

 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของมหาลยัโอไฮโอและมหาวิทยาลยัไอโอวา พบว่า 

ผูน้าํแบบเผด็จการ คือ ผูน้าํท่ีมุ่งงานสูงแต่มุ่งคนตํ่า ส่วนผูน้าํแบบปล่อยเสรี คือ ผูน้าํท่ีมุ่งงานและคน

ตํ่า และผูน้าํแบบประชาธิปไตย คือ ผูน้าํท่ีมุ่งงานและคนสูงนัน่เอง    

 

2.5  กฎหมายและอํานาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 2.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั ไดใ้ห้ความสาํคญักบัองค์กรปกครอง

ส่วนในการกาํหนดรูปแบบเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

    2.5.1.1 มาตราท่ี 282 การกาํกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทาํเท่าท่ี

จาํเป็นและมีหลกั เกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรูปแบบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึง

สาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัมิได ้

   2.5.1.2 มาตราท่ี 290 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นย่อมมีอาํนาจหน้าท่ี

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฏหมายบญัญติั 

      กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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    1) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 

    2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูน่อกเขต

พ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 

    3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใด นอก

เขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพ้ืนท่ี 

    4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ่น  

     ในการกาํกบัดูแลตามวรรคหน่ึง “ใหมี้การกาํหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทาง

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเลือกไปปฏิบติัไดเ้อง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง

ในระดบัของการพฒันาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละ

รูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตดัสินใจดาํเนินงานตามความตอ้งการขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตดัสินใจดาํเนินงาน

ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการ

ดาํเนินงานโดยประชาชนเป็นหลกั” 

 2.5.1.3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น เร่ือง กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั 

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในเขต

จงัหวดั เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซํ้ าซอ้นในการดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนในจงัหวดั จึงสมควรกาํหนดลกัษณะของอาํนาจหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 อาศยัอาํนาจตามมาตรา 12, (15) และมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการ

กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไวด้งัต่อไปน้ี 

 (5) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ การทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รหลกัในการกาํจดัมลูฝอย ส่ิงปฏิกลูรวม การดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสีย

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัอ่ืน 
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 2.5.1.4 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 

 พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวน้ีได้ก ําหนดบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลตําบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ไดก้าํหนดอาํนาจหน้าท่ีของเทศบาล

ตาํบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซ่ึงประกอบดว้ยอาํนาจหน้าท่ีท่ีตอ้งกระทาํและอาํนาจหน้าท่ีท่ี

อาจจะกระทาํก็ไดต่้อมาไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546  

เพ่ือแกไ้ขบางมาตราเก่ียวกับวาระการดาํรงตาํแหน่งของสมาชิกเทศบาลและอาํนาจหน้าท่ีของ

เทศบาลให้สอดคลอ้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและในส่วนท่ีเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของ

เทศบาลนครให้กวา้งขวางยิ ่งข้ึนเช่น การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือม

โทรมไปจนถึงการส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว อาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการจดัใหมี้และบาํรุงทางบก

และทางนํ้ าใหมี้นํ้ าสะอาดหรือการประปาให้มีและบาํรุงทางระบายนํ้ าเป็นตน้นอกจากน้ีกฎหมาย

ยงัใหอ้าํนาจเทศบาลในการจดัตั้งสหการหรือบริษทัจาํกดัเพ่ือการพาณิชยไ์ดอี้กดว้ยหากตอ้งมีการ

มอบอาํนาจกนัก็อาจกระทาํไดโ้ดยออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยสหการมีฐานะเป็นนิติ

บุคคลแยกต่างหากจากเทศบาลท่ีมารวมตวักนัสหการสามารถทาํสญัญากบัเอกชนท่ีประสงคจ์ะร่วม

ลงทุนได ้ (กรมทรัพยากรนํ้ า และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554: 66) 

 2.5.1.5 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึง

จะใกลเ้คียงกนักบัเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล ดงัต่อไปน้ี  คือ  การจดัใหมี้และ

บาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก  การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 

รวมทั้งมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม การคุม้ครองดูแล บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น 

รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหต้าม

ความเหมาะสม 

 2.5.1.6 พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 

   พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้าํหนดเก่ียวกบัการบริหารราชการในพ้ืนท่ีเมืองพทัยา 

ซ่ึงเป็นเขตการปกครองพิเศษ โดยไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยาไวด้งัน้ี คือ การรักษาความ

สงบเรียบร้อย การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองและ

ดูแลรักษาทรัพยยสิ์นอนัเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน การวางผงัเมืองและการควบคุมการ

ก่อสร้าง การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม การจดัการจราจร การ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การกาํจดัมลูฝอยและส่ิงปฏิกูลและ
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การบาํบดันํ้ าเสีย การจดัให้มีนํ้ าสะอาดหรือนํ้ าประปา การจดัให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ 

และท่ีจอดรถ การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยและอนามัยของร้านจาํหน่ายอาหาร โรง

มหรสพและสถานบริการอ่ืน ๆ การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว การบาํรุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น 

 

 2.5.2 กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการควบคุมนํา้เสีย (กรมทรัพยากรนํ้ าและสถาบนับณัฑิต  

พฒันบริหารศาสตร์, 2554: 70 - 73)  

 2.5.2.1 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 พระราชบัญญัติฉบับน้ียกเลิกพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2484 และ

พระราชบัญญติัควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พ.ศ. 2480 เพ่ือปรับปรุงบทบญัญัติเก่ียวกับการ

ควบคุมใหมี้ลกัษณะกาํกบัดูแลและติดตามตลอดจนในการปรับปรุงอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ีและ

บทกาํหนดโทษโดยสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มุ่งเนน้ไปในการให้

อาํนาจกบัราชการส่วนทอ้งถิ่นในเร่ืองของการสาธารณสุขและการป้องกนัเหตุเดือดร้อนรําคาญอนั

เน่ืองมาจากการอยู่อาศยัหรือการประกอบอาชีพต่างๆเช่นมาตรา 26 ให้อาํนาจเจา้หน้าท่ีพนักงาน

ทอ้งถิ่นในการหา้มการก่อเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือเอกชนตลอดจนการปรับปรุงดูแล

รักษาถนนทางนํ้ าทางระบายนํ้ าคูคลองและสถานท่ีต่าง ๆ มาตรา 31 ให้อาํนาจเจา้หน้าท่ีพนักงาน

ทอ้งถิ่นในการกาํกบัดูแลตลอดรวมถึงการใหอ้าํนาจในการออกขอ้กาํหนดทอ้งถิ่นเพ่ือควบคุมการ

ระบายนํ้ าเสียจากตลาดเป็นต้นนอกจากน้ีสาระสําคญัอีกประการหน่ึงของพระราชบัญญติัการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือการใหอ้าํนาจราชการส่วนทอ้งถิ่นในการจดัการเก่ียวกบัมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกลูอีกดว้ย 

 กฎหมายฉบบัน้ีมีส่วนช่วยรักษาคุณภาพนํ้ าเพราะเป็นกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจราชการ

ส่วนทอ้งถิ่นในการออกขอ้กาํหนดต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการควบคุมการระบายนํ้ าและบาํบดันํ้ าเสีย 

 2.5.2.2 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้เร่ืองท่ีสาํคญับางประการคือการมีส่วนร่วมของประชาชนการจดัระบบการ

บริหารงานส่ิงแวดลอ้มการกระจายอาํนาจและกาํหนดแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่ราชการส่วนทอ้งถิ่นการ

ตั้งกองทุนเพ่ือการพฒันาและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละคุม้ครองพ้ืนท่ีตน้นํ้ าลาํธารมาตรา 43 ไดบ้ญัญติัไว้

ว่าในกรณีท่ีปรากฏว่าพ้ืนท่ีใดมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีตน้นํ้ าลาํธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ี

แตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยทัว่ไปหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทาํลายหรืออาจไดรั้บผล
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กระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยไ์ดโ้ดยง่ายหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติ

หรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษแ์ละพ้ืนท่ีนั้นยงัมิไดถ้กูประกาศกาํหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ให้

รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดให้

พ้ืนท่ีนั้นเป็นเขตพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

 กฎหมายฉบบัน้ีกล่าวถึงการอนุรักษ์และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มการกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติและนํ้ าเสียท่ีอาจมีผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าของโครงการฯ

บทบญัญติับางขอ้ท่ีใหอ้าํนาจนายกรัฐมนตรีในการสัง่ระงบัการกระทาํหรือการป้องกนัแกไ้ขเพื่อมิ

ใหเ้กิดอนัตรายต่อสาธารณะชนและส่ิงแวดลอ้มและใหอ้าํนาจรัฐมนตรีในการประกาศเขตอนุรักษ์

และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการป้องกนัรักษาแหล่งนํ้ าและคุณภาพของนํ้ าท่ี

โครงการจะนาํมาใชใ้นส่วนของการควบคุมมลพิษมีมาตราต่างๆบญัญติัไห้อาํนาจรัฐมนตรีในการ

กาํหนดแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมรวมถึงหน้าท่ีของเจ้าของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งกาํเนิดนั้นๆตอ้งปฏิบติัและบทลงโทษผูฝ่้าฝืน 

 2.5.2.3 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษโดยใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวง

เพ่ือใหโ้รงงานท่ีเขา้ข่ายถกูควบคุมตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการผลิตการปล่อยของ

เสียและการบาํบดัและใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหท้อ้งท่ีใด

ทอ้งท่ีหน่ึงเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได ้

 2.5.2.4 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้ า

เน่ืองจากนํ้ ามนั พ.ศ. 2547 

 ระเบียบฉบบัดงักล่าว เป็นการป้องกนัการเกิดมลพิษของแหล่งนํ้ าจากการรั่วไหล

ของนํ้ ามนั หรือการทิ้งส่ิงปนเป้ือนนํ้ ามนัลงสู่ทะเล หรือแหล่งนํ้ า ในการผลิต การขุดเจาะ การขนส่ง 

การขนถ่าย หรือการเก็บรักษานํ้ ามนั ซ่ึงจะตอ้งมีการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้ า

เน่ืองจากนํ้ ามนั รวมทั้งลดผลกระทบจากภาวะมลพิษทางนํ้ าเน่ืองจากนํ้ ามนั 

 สาระสาํคญัของระเบียบฉบบัดงักล่าว คือ การจดัตั้ งศูนยป์ระสานงานการป้องกัน

และขจดัมลพิษทางนํ้ า เพ่ือประสานงานใหก้ารปฏิบติัการขจดัมลพิษทางนํ้ าเน่ืองจากนํ้ ามนั เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํหนา้ท่ีติดต่อหน่วยงานภายนอก เพ่ือใหห้ารือขอความช่วยเหลือ ในการ

ขจัดมลพิษทางนํ้ าเน่ืองจากนํ้ ามนั  นอกจากน้ียงัมีการจัดตั้ งคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า 

“คณะกรรมการป้องกนัและขจดัมลพิษทางนํ้ าเน่ืองจากนํ้ ามนั” โดยมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย

เพ่ือวางแผนการป้องกนัประสานความร่วมมือในการขจดัมลพิษจากนํ้ ามนั ขจดัมลพิษจากคราบ 
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นํ้ ามนั และฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากคราบนํ้ ามนั รวมทั้งการประเมินค่าเสียหาย จากมลพิษท่ี

เกิดจากคราบนํ้ ามนัอีกดว้ย  

 2.5.2.5 พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 

 กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีประมงมีอาํนาจควบคุมดูแลมิใหเ้กิดภาวะนํ้ าเสียโดยกาํหนดให ้

มีอาํนาจหา้ม มิใหบุ้คคลใดเท ทิ้ง หรือระบายส่ิงใด ๆ อนัเป็นอนัตรายต่อสตัวน์ํ้ าลงในท่ีจบัสตัวน์ํ้ า  

รวมทั้งหา้มมิใหก้ระทาํการใด ๆ อนัเป็นเหตุทาํใหท่ี้จบัสตัวน์ํ้ าเกิดมลพิษ 

 2.5.2.6 พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 

 มาตรา 6.7 ของ พระราชบญัญติั น้ีกาํหนดหา้มมิใหป้ล่อยนํ้ าขุ่นขน้ หรือมลูดินทราย 

อนัเกิด จากการทาํเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร่ เวน้แต่นํ้ านั้นจะมีความขุ่นขน้ หรือมลูดินทรายไม่

เกินอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 68 บญัญติัวา่แมน้ํ้ าขุ่นขน้หรือมลูดินทรายท่ีปล่อย

ออกมา จะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดแลว้ กจ็ะตอ้งมีการจดัการป้องกนัมิใหน้ํ้ าขุ่นขน้ หรือมลู

ดินทรายนั้น ไปทาํใหท้างนํ้ าสาธารณะต้ืนเขิน หรือเส่ือมประโยชน์แก่การใชท้างนํ้ านั้น 

 2.5.2.7 พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้ าไทย (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2535 

 กฎหมายฉบบัน้ีประกาศใชบ้งัคบัตั้งแต่ พ.ศ.2456 และมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหลายคร้ัง 

โดยคร้ังล่าสุดมีการแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังใหญ่เม่ือ พ.ศ. 2535 มาตรา 119 และมาตรา 119 ทวิ ของ 

พระราชบญัญติั ฉบบัน้ี กาํหนดใหพ้นกังานเจา้ท่ามีหน้าท่ีดูแลแม่นํ้ า ลาํคลอง บึง อ่างเก็บนํ้ า หรือ

ทะเลสาบ ซ่ึงประชาชนใชส้ญัจร หรือใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ดว้ยการมิใหผู้ใ้ดเท ทิ้ง หรือกระทาํดว้ย

ประการใด ๆ ใหหิ้น กรวด ทราย ดิน โคลน ส่ิงของ หรือส่ิงปฏิกลูใด ๆ ลงในแหล่งนํ้ าเหล่านั้น อนั

จะเป็นเหตุใหแ้หล่ง นํ้ าต้ืนเขิน ตกตะกอน สกปรก หรือเกิดเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตหรือต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 2.5.2.8 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 33 (พ .ศ . 2533)  ออกตามความใน 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ขอ้ 30 ถึง 35 ของกฎกระทรวงฉบบัน้ี กาํหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่

พิเศษ ท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ ต้องมีการจัดให้มีทางระบายนํ้ าทิ้ งและระบบบาํบัดนํ้ าเสียให้ได้ตาม

มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้งจากอาคาร  ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งน้ีให้เจา้พนักงาน

ทอ้งถิ่นเป็น ผูค้วบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี  

 2.5.2.9 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บา้นเมือง พ.ศ. 2535 

 กฎหมายน้ีประกาศใชบ้งัคบัแทนพระราชบญัญติัรักษาความสะอาด และความเป็น

ระเบียบ เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2503ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางนํ้ ามีบญัญติัไว้

ในมาตรา 23, 30 และ 33 โดยกาํหนดหา้มเท ทิ้ง หรือทาํดว้ยประการใด ๆ ให้กรวด หิน ดิน ทราย 
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เลน หรือเศษวสัดุก่อสร้างตก หรือไหลลงในทางนํ้ า ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายนํ้ า

หรือ ทําให้ทางนํ้ า ต้ืนเขิน ห้ามเท ปล่อย หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคาร หรือ

ยานพาหนะ ลงในนํ้ า และหา้มเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย นํ้ าโสโครก หรือส่ิงอ่ืนใดลงในทางนํ้ า 

ทั้งน้ีมาตรา 42 และมาตรา 43 กาํหนดใหน้ายกเทศมนตรีหากเกิดในเขตเทศบาล ประธานกรรมการ

สุขาภิบาลในเขตสุขาภิบาล หรือผูว้่าราชการจงัหวดัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีหน้าท่ีดูแล

รับผดิชอบการปฏิบติัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเขตปกครองของตน ในการบงัคบัใชก้ฎหมายน้ี ให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเลือกไปปฏิบติัไดเ้อง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างใน

ระดับของการพฒันาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

รูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตดัสินใจดาํเนินงานตามความตอ้งการขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตดัสินใจดาํเนินงาน

ตามความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมทั้งจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบ 

 

2.6  หลักการวเิคราะห์ SWOT  

 

 หลกัการ SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ซ่ึงการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ

องค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึง ส่ิงท่ีมีผลดา้นโอกาสท่ี

เอ้ืออาํนวย (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)(จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 194 -195) 

 2.6.1 องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

                        สมพร แสงชยั (2548: 75 - 76) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร คือ (ก) ขอ้มูล

ปฏิบติังานภายในองค์กรในอดีต เช่น เงินลงทุน ผลการปฏิบติังานขององค์กร (ข) ขอ้มูลปัจจุบนั 

เช่น สภาพของทรัพยากรบุคคล สมรรถภาพของการบริหารและการจดัการ ทกัษะฝีมือของพนกังาน 

ความรู้และวิทยาการท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ทศันคติ ค่านิยม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งทศันคติและความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารระดบัสูง (ค) การคาดการณ์อนาคตขององค์กร ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะ

แวดลอ้มในสังคม เช่น การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนของผูบ้ริหาร ซ่ึงสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์รทัว่ไปแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) บุคลากร ซ่ึงควรจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความชาํนาญ 

ทกัษะ ทศันคติ ของบุคลากรภายในองคก์ร 
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2) งบประมาณหรือการเงิน ซ่ึงรวมถึงรายได ้ราบจ่าย เงินหมุนเวียน ผลตอบ 

แทน กาํไร 

3) วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร คอมพิวเตอร์ อาคารสถานท่ีและปัจจยั 

ทางกายภาพอ่ืน ๆ ขององคก์ร 

4) การบริหาร หมายถึง ระบบการทาํงาน โครงสร้าง กระบวนการดาํเนินงาน 

การพฒันาองคก์ร 

5) นโยบายขององคก์ร แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอ้มลูเก่ียวกบัการ 

ดาํเนินงานต่าง ๆ 

6) ผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซ่ึงควรมีรายละเอียด 

เก่ียวกบั คุณภาพ ปริมาณ และปัญหาต่าง ๆ 

        การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพ่ือหาขอ้ไดเ้ปรียบ หรือจุดแข็ง จุดอ่อน

ขององคก์ร ซ่ึง “จุดแข็ง” หมายถึง ขีดความสามารถภายในท่ีองค์กรมีอยู่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

ส่วน “จุดอ่อน” หมายถึง ลกัษณะขององค์กรท่ีทาํให้ความสามารถขององค์กรลดลงหรือดอ้ยกว่า

เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ทั้ง

ทางดา้นการเงิน การตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย ์

 2.6.2 องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

                        วีลเล็นและฮงัเกอร์ (Wheelen and Haunger, 2000: 54 อา้งถึงใน พิบูล ทีปะปาล, 

2551: 30) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มภายนอกออกเป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ 

พลงักดดนัท่ีมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการตดัสินใจดาํเนินงานในระยาวขององค์กรโดยตรง เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง กฏหมาย สงัคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั

งาน ไดแ้ก่ ปัจจยัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการดาํเนินงาน เช่น 

รัฐบาล ชุมชน คู่แข่งขนั เป็นตน้ 

                        ส่วน สมพร แสงชยั (2548: 87 – 88) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร คือ 

ขอ้มูลในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต เก่ียวกบั สภาพของลูกคา้และผูรั้บบริการ 

สภาพเศรษฐกิจ แนวโนม้ดา้นประชากร การแข่งขนั แนวโน้มทางสังคมและการเมือง วฒันธรรม 

ระเบียบและกฏขอ้บงัคบัของรัฐบาล นโยบายของรัฐในการพฒันา และการคาดหวงัหรือความ

ต้องการของบุคคลภายนอกองค์กร  เช่น  สังคมในส่วนรวม  ชุมชนท่ีใกล้ชิด  เป็นต้น  ซ่ึง

สภาพแวดลอ้มภายนอกอาจแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1) สงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ 

เช่ือจิตวิทยาทางสงัคม 
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2) เศรษฐกิจทัว่ไปท่ีมีอิทธพลต่อองคก์ร โดยรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพทาง 

กายภาพของประเทศ ภูมอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ 

3) สภาพการเมือง ซ่ึงหมายถึง นโยบายของรัฐ รัฐบาล แผนพฒันา ตลอดจน 

กฏระเบียบขอ้บงัคบัซ่ึงออกโดยรัฐ 

4) เทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

5) สภาพคู่แข่งขนั ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขนั ผูร่้วมมือทั้งในและนอก 

ประเทศ รวมทั้งหุน้ส่วน เจา้หน้ีดว้ย 

6) ประชาชนทัว่ไป ลกูคา้ ส่ือมวลชน สงัคมและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

        การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานขององค์กร ซ่ึง “โอกาส” หมายถึง ผลรวมของสภาพการต่าง ๆ รอบตวั ทั้งเวลา 

สถานท่ี หากองค์กรทาํอะไรแลว้จะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมากจากส่ิงเหล่าน้ี ส่วน “อุปสรรค” 

หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  การวิ เคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กฏหมาย 

วิทยาการเทคโนโลย ีและการแข่งขนั 

             การนําสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ SWOT มาใช้

ดาํเนินการจดัการประเมิน โดยประยุกต์ให้สามารถผสมผสานกนัเพ่ือประโยชน์สูงสุดนั้ น อาจ

ดาํเนินการไดด้งัตารางท่ี 2.4 

 

ตารางท่ี 2.4 การประยกุตส์ภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก  

 
ปัจจยัภายใน S 

จุดแข็งภายในองคก์ร 

W 

จุดอ่อนภายในองคก์ร 

ปัจจยัภายนอก 

O 

โอกาสภายนอกองคก์ร 

 

การนาํขอ้ไดเ้ปรียบของจุดแขง็ภายในและ

โอกาสภายนอกมาใช ้

 

การแกไ้ขจุดอ่อนภายในองคก์รโดย

พิจารณาจากโอกาสภายนอกท่ีเป็นผลดีต่อ

องคก์ร 

T 

อุปสรรคภายนอกองคก์ร 
การแกไ้ขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยนาํจุดจุด

แข็งภายในมาใช ้

การแกไ้ขหรือลดความเสียหายของธุรกจิ

อนัเกดิจากจุดอ่อนภายในและภายนอก

องคก์ร 

 

แหล่งที่มา:  ชูเพญ็ วิบูลสนัติ, 2541: 205. 
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 กลยุทธ์ท่ีองค์กรจะนําไปปฏิบัติควรเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดและ/หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับองคก์ร โดยพิจารณาจากกลยทุธท่ี์กาํหนดข้ึนจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากตารางท่ี 2.4 ดงัน้ี 

 1) กลยทุธ ์SO เป็นการนาํจุดแข็งและโอกาสภายนอกท่ีองคก์รพึงมีหรือพึงจะหาไดม้าใช้

ประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 2) กลยุทธ์ WO เป็นการหาวิธีแกไ้ขจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยภายในองค์กรโดยพิจารณานํา

โอกาสภายนอกท่ีจะเอ้ืออาํนวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองคก์รมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 

 3) กลยุทธ์ ST เป็นการนาํจุดแข็งภายในองค์กรมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด และแกไ้ข

หรือทาํใหอุ้ปสรรคภายนอกลดนอ้ยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แมว้่าในบางคร้ังจุดแข็งขององค์กร

อาจไม่สามารถลบลา้งอุปสรรคใหห้มดไป แต่ก็เป็นการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 4) กลยทุธ ์WT เป็นการพยายามแกไ้ขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอนัเกิดจากจุดอ่อน

ภายในองคก์รและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงต่อการดาํเนินการขององคก์ร 

องคก์รจาํเป็นตอ้งหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และประคองตวัเพ่ือความอยู่รอดซ่ึง

อาจตอ้งมีการคิดกลยทุธใ์หม่  

 

2.7  งานวจิยัที่เกี่ยวข้องและงานวจิยัต่างประเทศ 

 

 2.7.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัการนํา้เสีย 

  ณภัทร  ตั้ งกิจวาณิชย์ (2549) ศึกษาการจัดการนํ้ า เสียจากบ้านพักอาศัยและสถาน

ประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าสถานการณ์ปัญหานํ้ าเสียจากบา้นพกัอาศยัและ

สถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีระดบัความรุนแรงของปัญหามากสาเหตุของ

ปัญหานํ้ าเสียเกิดจากประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหานํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน ทั้งยงัมีนิสยัและความเคย

ชินในการระบายนํ้ าเสียจากการประกอบกิจวตัรประจาํวนัและการประกอบการโดยท่ีไม่ไดผ้า่นการ

บาํบดัอย่างถูกวิธี และไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้แหล่งนํ้ าสาธารณะและ

ระบบนิเวศในนํ้ าเสียไป นอกจากน้ียงัเกิดจากการท่ีไม่มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดและมาตรการในการ

ลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืน รวมถึงการท่ีประชาชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหานํ้ าเสียเท่าท่ีควร 

จึงทาํใหก้ารดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีของทางเทศบาลเพียงฝ่ายเดียวจากปัญหานํ้ าเสียดงักล่าว

ไดส่้งผลกระทบในหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนัคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในนํ้ า ทาํ

ให้สัตวน์ํ้ าและพืชนํ้ าไม่สามารถอาศยัอยู่ได ้ทั้งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงและเช้ือโรคต่าง ๆ ดา้น

คุณภาพชีวิตส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลแ้หล่งนํ้ าตอ้งประสบกบักลิ่นเน่าเหม็นของ
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แหล่งนํ้ าและเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีเกิดจากนํ้ าเสียดว้ย โดยเฉพาะปัญหานํ้ าเสียไดส่้งผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจในการสูญเสียงบประมาณเป็นจาํนวนมากในการก่อสร้างระบบรวบรวมและ

บาํบดันํ้ าเสีย และปัญหานํ้ าเสียดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานในการบาํบดันํ้ าเสียเป็น

อยา่งมากอีกดว้ย 

  วิไลวรรณ สุปรียาภร (2543) ศึกษาการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

พบว่าสาเหตุท่ีทาํให้เกิดนํ้ าเสียชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยามาจากการขยายตวัชุมชนก่อให้เกิด

ปริมาณนํ้ าเสียท่ีเพิ่มข้ึนและมีสารเคมีปนเป้ือน และไม่มีการบาํบัดก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ า

สาธารณะอีกทั้ งยงัขาดความเอาใจใส่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึงส่งผลทาํให้

คุณภาพนํ้ าในกวา๊นพะเยาในช่วงปี 2541- 2542 เส่ือมโทรมลง และการมีส่วนร่วมและการให้ความ

ร่วมมือของประชาชนยงัมีเฉพาะบางพ้ืนท่ีเท่านั้น เน่ืองจากบทบาทของเทศบาลเมืองพะเยาในการ

เผยแพร่ ประชาสมัพนัธค์วามรู้และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ

ยงันอ้ยมาก 

 ชลพรรษ เมธาวฒันานันท์ (2545: 130 - 144) ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการให้บริการ

ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม โดยจากการศึกษาพบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คือพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ  พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายทัว่ไปท่ีบงัคบัใชก้บัการบาํบดันํ้ าเสีย เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชก้บัการบาํบดั

นํ้ าเสียรวม หรือการกาํจดัของเสียรวมนั้นยงัไม่มีบทบญัญติัท่ีชดัเจนแยกออกจากบทบญัญติัของ

กฎหมายนํ้ าเสียทัว่ไป ทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก  มีปัญหาการบงัคบั

ใช ้การวินิจฉยั และการหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย และไดใ้หข้อ้เสนอว่า กฎหมายมีบทบาท

สําคัญประการหน่ึงท่ีจะส่งผลถึงการดําเนินการแก้ไขปัญหานํ้ า เสีย ซ่ึงกฎหมายน้ีจะต้อง

ประกอบดว้ยกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจในการจดัตั้งองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียเป็น

การเฉพาะ กฎหมายในส่วนของการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้งและคุณภาพแหล่งนํ้ าอยูใ่นตอน

หรือหมวดเดียวกนั รวมทั้ งกฎหมายในส่วนของการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือการแกไ้ข

ลงโทษผูฝ่้าฝืนและการเยยีวยาความเสียหาย จากการวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีส่วนควบคุมและแกไ้ข

ปัญหานํ้ าเสียในประเทศไทยเท่าท่ีปรากฏอยูน่ั้น การแกไ้ขโดยใชก้ฎหมายไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรในการ

แกไ้ขปัญหา เน่ืองจากขาดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบ การ

บงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบันํ้ าเสีย เป็นไปในลกัษณะต่างฝ่ายต่างทาํขาดองค์กรกลางในการควบคุม

และจดัการระบบการทาํงาน การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ า ตลอดจนมาตรฐานนํ้ าทิ้ง

ยงัไม่รัดกุมเท่าท่ีควร ทาํให้ไม่สามารถตรวจสอบให้แน่ชดัถึงคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าได ้ตลอดจน
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ขาดกฎหมายท่ีมีส่วนบงัคบัให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้จึงทาํให้ตอ้งมีการ

นาํเอากฎหมายเดิมท่ีมีอยูใ่นรูปของพระราชบญัญติัประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย

แพ่ง และพาณิชย ์มาบงัคบัใชแ้ทนกฎหมายสภาวะแวดลอ้มทางนํ้ า อนัเป็นกฎหมายเฉพาะ 

 

 2.7.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัระบบบําบัดนํา้เสีย 

  โกวิท ศรีทอง (2551: 62 - 65) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการระบบ

บาํบดันํ้ าเสีย เทศบาลเมืองสกลนคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการตดัสินใจ การปฏิบติัการ การไดรั้บผลประโยชน์ และการประเมินผลในการจดัการบ่อบาํบดั

นํ้ าเสีย และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการบ่อบาํบดันํ้ าเสียโดย

จาํแนกตามคุณลกัษณะประชากร  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชากรท่ีอาศยัอยู่รอบบ่อ

บาํบดันํ้ าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ซ่ึงเป็นแบบบึงประดิษฐ์เกิดข้ึนเน่ืองจาก ปัญหาพืชท่ีใชใ้นการ

บาํบดันํ้ าเสียเม่ือถึงเวลาท่ีเก็บเก่ียวไม่มีการกาํจดัพืชเหล่านั้น จึงทาํให้พืชท่ีใชใ้นการบาํบดันํ้ าเสีย

ตายลงเกิดการทบัถมใหเ้กิดมลพิษทางนํ้ า  รวมไปถึงการต้ืนเขิน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร อยู่ในระดับปานกลาง เป็นผล

เน่ืองมาจากการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียมีประสิทธิภาพค่อนขา้งนอ้ย เพราะประชาชนไม่มี

ส่วนร่วมในการจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย หรือภาครัฐไม่ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนไดส่้วนเสียใน

การจดัการระบบ จึงทาํให้ขาดความร่วมมือของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ

ระบบบาํบดันํ้ าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร  ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการตดัสินใจ  ดา้นการปฏิบติั  ดา้น

การไดรั้บผลประโยชน์ และดา้นการประเมินผล   

  สุนีย ์กุลเทียมสิน (2551: 62 - 72) ศึกษาทรรศนะของประชาชนต่อการสร้างระบบบาํบดันํ้ า

เสียรวม ในเขตเทศบาลตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบทรรศนะของประชาชนต่อการสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมในเขตเทศบาลตาํบลท่ายาง 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไปของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า

ทรรศนะของประชาชนต่อการสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมในเขตเทศบาลตาํบลท่ายาง ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลท่ายางมีความตอ้งการใหเ้ทศบาลตาํบล

ท่ายางดาํเนินการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมในเขตเทศบาลตาํบลท่ายาง โดยประชาชนเห็น

ความสาํคญัของการสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย ว่ามีความจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และมี

ความเห็นทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ผลกระทบท่ี

มีต่อส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของตาํบลท่ายาง  
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  โพยม แกว้คูณ (2551: 96 - 103) ศึกษาเร่ืองรูปแบบและการจดัการดา้นระบบบาํบดันํ้ าเสีย

เทศบาลเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัอยู่ 2 ประการคือ เพ่ือศึกษารูปแบบ

และระบบบาํบดันํ้ าเสียและศึกษาปัญหาขอ้เสนอแนะรูปแบบและการจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

พบว่ามีรูปแบบในการรวบรวมนํ้ าเสียโดยใชร้ะบบระบายนํ้ าเสียรวมระหว่างนํ้ าเสียกบันํ้ าฝน มี

ระบบบาํบดัแบบแบบบ่อผึ่งซ่ึงเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสิ้นเปลือง

ค่าพลงังาน ดา้นการจดัการเลือกท่ีจะเป็นผูด้าํเนินการเอง โดยการกาํหนดใหมี้กองช่างสุขาภิบาลข้ึน 

ปัญหาในการดาํเนินงานพบว่าในบ่อพกันํ้ าเสียมีกลิน่เหมน็และเป็นท่ีเพาะพนัธย์งุเน่ืองจากฝาบ่อพกั

เป็นตะแกรงเหลก็ ทาํใหว้สัดุก่อสร้างท่ีกองอยู่บนผิวจราจรไหลผ่านลงสู่บ่อพกันํ้ าเสีย รวมทั้ งการ

ทิ้งขยะ การระบายนํ้ าทิ้ ง และเศษอาหาร จากบา้นเรือน ร้านอาหาร อาคาร ร้านค้า ลงสู่บ่อพกั

โดยตรง ดา้นบ่อสูบนํ้ าเสียพบว่า บ่อสูบนํ้ าเสียมีกลิ่นเหม็นเน่ืองจากเคร่ืองสูบนํ้ าชาํรุด  ในระบบ

บาํบดันํ้ าเสียท่ีมีลกัษณะเป็นบ่อผึ่งธรรมชาติเกิดตะไคร่นํ้ าและเกิดการเน่า ส่งกลิ่นเหมน็ และปลาใน

ธรรมชาติมกัจะตายในกรณีท่ีอุณหภูมินํ้ าเสียในบ่อบาํบดัเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ดา้นการ

จดัการนํ้ าเสียพบว่ายงัไม่มีบุคลากรประจาํ แต่อาศยับุคลากรของกองช่างมาช่วยปฏิบติังาน ซ่ึงทาํให้

เกิดการดูแลท่ีไม่ทัว่ถึง ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี หอ้งทดลอง และเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ

นํ้ ามีความพร้อม แต่การตรวจสอบคุณภาพนํ้ านั้นกองช่างยงัไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง ตอ้งทดสอบ

ศนูยร์าชการหรือมหาวิทยาลยัทัว่ไป 

  สุทธินนท ์สมบติัจิราภรณ์ (2551: 50 - 65) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานระบบบาํบดั

นํ้ าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเพ่ือศึกษา ขอ้จาํกัด ปัญหา และ

อุปสรรค ในการดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสีย ผลการศึกษาพบว่า การดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ า

เสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซ่ึงมีระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

ประกอบดว้ยบ่อแอนแอโรบิค บ่อแฟคคลัเททีฟ และบ่อแอโรบิกนั้ น มีการใชท้รัพยากรในการ

บริหารท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า แต่ยงัขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานก่อสร้างระบบ ปัจจยัด้านบุคลากรพบว่า จาํนวน

บุคลากรในการดาํเนิงงานระบบ มีจาํนวนไม่เพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานในการ

ดาํเนินงานระบบบาํบดัโดยเฉพาะบุคลากรดา้นช่างเทคนิค และยงัไม่มีผูป้ฏิบติังานท่ีรับผดิชอบงาน

ระบบบาํบดันํ้ าเสียโดยตรง ผูป้ฏิบติังานทาํหน้าท่ีเพียงประคบัประคองให้ระบบทาํงานไดอ้ย่างมี

คุณภาพระดบัหน่ึง งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในการดาํเนินงานไม่เพียงพอ การใชง้บประมาณ

ตามแผนมีความล่าชา้ เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดแผน โดยไม่มีการประชุมร่วมกบัผูป้ฏิบติังาน 

ดา้นเคร่ืองมือวสัดุ มีปริมาณเพียงพอ แต่มีอายกุารใชง้านมานาน ส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรพบว่าจะ
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ซ่อมแซมเม่ือเกิดการชาํรุด ไม่มีเคร่ืองจกัรสาํรองในการทาํงาน ดา้นโครงสร้างองค์กรยงัมีจุดอ่อน

เน่ืองจากมีการกาํหนดโครงสร้างท่ีมีแต่การปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการดูแลทาํความสะอาดระบบ

ท่อรวบรวมนํ้ า ไม่ครอบคลุมถึงการดาํเนินงานทั้งระบบ  ปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน

ระบบบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัการบริหารท่ีมี

ผลต่อการดาํเนินในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงถึงสูงมาก รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้นงบประมาณ  ปัจจยัดา้น

วสัดุ และปัจจยัดา้นการจดัการท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 

  กรรฐศรน์ แดงตะโก (2551: 82 - 83)  ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพระบบบาํบดันํ้ าเสีย

เทศบาลนครหาดใหญ่โดยใชป้ริมาณจุลินทรียบ่์งช้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ

ระบบบาํบดันํ้ าเสียทางจุลชีววิทยาของเทศบาลนครหาดใหญ่โดยใชแ้บคทีเรียบ่งช้ี ไดแ้ก่ โคลิฟอร์ม

ทั้งหมด ฟีคลัโคลิฟอร์ม อีโคไล และฟีคลัสเตรปโตคอคไค ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณของ

แบคทีเรียบ่งช้ีกบัปัจจยัทางเคมี-กายภาพ ซ่ึงไดแ้ก่อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายนํ้ า 

ความเขม้แสง และปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ และศึกษาชนิดของสาหร่ายในระบบบาํบดันํ้ าเสียเพ่ือเป็น

ดชันีบ่งช้ีคุณภาพนํ้ า  ผลการศึกษาพบว่า ระบบบาํบัดนํ้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ซ่ึงใช้ระบบ

บาํบดันํ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร และบึงประดิษฐ์ ท่ีมีการเดินระบบ 7 บ่อ ไดแ้ก่ บ่อไร้อากาศหรือ

บ่อบาํบดัเบ้ืองตน้ บ่อหมกั บ่อบ่ม บึงประดิษฐ์จาํนวน 3 บ่อ และบ่อเก็บนํ้ าผ่านการบาํบัดก่อน

ปล่อยสู่คลองขุด มีประสิทธิภาพในการกาํจดัเช้ือโคลิฟอร์มทั้ งหมด ฟีคลัโคลิฟอร์ม อีโคไล และฟี

คลัสเตรปโตคอคไค ไดสู้งสุดถึงร้อยละ 99.8,  99.8, 75.8 และ ร้อยละ 98.8 ตามลาํดบั และจากการ

วิเคราะห์ทางสถิติแบบ Two-Factorial Design พบว่า ประเภทของบ่อบาํบดันํ้ าเสียมีผลต่ออุณหภูมิ 

ออกซิเจนละลายนํ้ าและค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ขณะท่ีช่วงเวลามีผลต่อ

อุณหภูมิ และความเขม้แสง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ีประเภทของบ่อบาํบดันํ้ าเสียและ

ประเภทของเช้ือแบคทีเรียบ่งช้ีมีผลต่อประสิทธิภาพการกาํจัดเช้ือแบคทีเรียอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ สําหรับความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางเคมีและกายภาพพบว่าอุณหภูมิมีความสัมพนัธ์กับค่า

ออกซิเจนละลายนํ้ าและมีความสัมพันธ์ระดับตํ่ ากับค่าความเป็นกรด-ด่าง คลอโรฟิลล์เอมี

ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับค่าความเป็นกรด -ด่าง  และค่าออกซิเจนละลายนํ้ ามีค่า

ความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางกบัค่าความเป็นกรด-ด่าง  บ่อหมกัมีคลอโรฟิลลเ์อเฉล่ียสูงสุดคือ 321

ไมโครกรัมต่อลิตร  สําหรับชนิดของสาหร่ายพบว่าทั้ งระบบพบ 5 ดิวิชั ่น ได้แก่ Cyanophyta 

Chlorophyta Euglenophyta และ Pyrrhophyta สาหร่ายท่ีพบในบ่อไร้อากาศเท่านั้นไดแ้ก่ Euglena 

ซ่ึงเป็นดชันีบ่งช้ีนํ้ าสกปรกและบ่อน้ีพบชนิดของสาหร่ายนอ้ยท่ีสุดเพียง 15 ชนิด ส่วนสาหร่ายท่ีพบ

ไดใ้นบ่อพกันํ้ าเท่านั้น ไดแ้ก่ Perediopsis และยงัพบ Pediastrum ซ่ึงเป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพนํ้ าดี และ

มีชนิดของสาหร่ายมากท่ีสุดรวม 24 ชนิด  
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  สุนทรียา ขตัตินานนท ์(2548 : 51 - 90) ศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้ าตามระดบัความ

ลึกในระบบบาํบัดนํ้ าเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวดัจนัทบุรี ซ่ึงเป็นระบบบ่อผึ่ง (Oxidation 

Ponds) ประกอบดว้ย Facultative pond จาํนวน 1 บ่อ และMaturation pond ขนาดบ่อละ 25 ไร่ 

จาํนวน 2 บ่อ บาํบดันํ้ าเสียไดว้นัละ 17,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ผลการศึกษาพบว่า  นํ้ าในสถานีสูบ

นํ้ าเสีย นํ้ าในบ่อบาํบัด และนํ้ าท่ีออกจากระบบ มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของนํ้ าในรอบวัน

สมัพนัธก์บัช่วงเวลาคือในเวลากลางวนัจะมีอุณหภูมิสูงกว่าในเวลากลางคืน ส่วนอุณหภูมิตามความ

ลึกจะลดลงตามระดบัความลึก แต่ไม่แตกต่างกนัมากนกั และนํ้ าในบ่อบาํบดัท่ี 1 2 และ 3 รวมทั้งนํ้ า

ท่ีออกจากระบบ มีอุณหภูมิลดลงตามลาํดบั  นํ้ าในบ่อบาํบดันํ้ าเสียทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิอยู่ในช่วงท่ี

เหมาะสมต่อการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์การศึกษาค่าพีเอชพบว่านํ้ าในสถานีสูบนํ้ ามีการเปล่ียนแปลง

ค่าพีเอชในรอบวนัไม่แน่นอน สาํหรับนํ้ าในบ่อบาํบดันํ้ าเสียทั้ง 3 บ่อ และนํ้ าท่ีออกจากระบบมีการ

เปล่ียนแปลงค่าพีเอชสมัพนัธก์บัช่วงเวลาคือมีค่าสูงในเวลากลางวนัและลดลงในเวลากลางคืน ค่าพี

เอชของนํ้ าในบ่อท่ี 1 มีค่าสูงกว่านํ้ าในสถานีสูบนํ้ าเสีย ส่วนนํ้ าในบ่อบาํบดัท่ี 1  2  3 และนํ้ าท่ีออก

จากระบบจะมีค่า พีเอชลดลงตามลาํดบั เม่ือพิจารณาคุณภาพนํ้ าท่ีออกจากระบบ พบว่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก ค่าออกซิเจนละลายนํ้ าจะมีค่าลดลงตาม

ความลึก บีโอดีท่ีผวินํ้ ามีค่า 7.5 - 13 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่ึงกลางความลึก7.9 - 13.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

บริเวณพ้ืนทอ้งนํ้ า 8.1 - 13.7 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระบบบาํบดันํ้ าเสียมีประสิทธิภาพกาํจดับีโอดี

ร้อยละ 70.24  ส่วนไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นนํ้ าไม่พบทุกระดบัความลึก      

 ณัฎฐา ช่ืนชม (2547: 80 - 85) ศึกษาการบริหารระบบบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาลนคร

นครราชสีมา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารระบบบาํบดันํ้ าเสียของ

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารระบบบาํบดันํ้ าเสียของ

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานบาํบัดนํ้ าเสียท่ีมีระดับการศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี และระยะเวลาทาํงานท่ี

แตกต่างกนั และเพ่ือศึกษาอุปสรรคและแนวทางการพฒันาการบริหารระบบบาํบัดนํ้ าเสียของ

เทศบาลนครนครราชสีมา  จากการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นของบุคลากรผูป้ฏิบติังานบาํบดันํ้ า

เสียของเทศบาลนครนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย แสดงให้เห็นว่าการบริหารระบบ

บาํบดันํ้ าเสียยงัมีปัญหา การดาํเนินงานไม่สาํเร็จดงัวตัถุประสงค์ เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ดาํเนินงาน ดา้นบุคลากรพบว่า จาํนวนอตัรากาํลงัไม่เพียงพอกบังานท่ีตอ้งรับผิดชอบ บุคลากรยงั

ขาดความรู้ความชาํนาญการในการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นวสัดุ อุปกรณ์

ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีจาํนวนจาํกดั ดา้นการจดัการพบปัญหาท่ีสาํคญัในการวางแผน เน่ืองจาก 

ความเหมาะสมในการกาํหนดวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการประเมินผลงานในแต่ละโครงการ การ
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ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียให้บรรลุวตัถุประสงค์ และการ

วางแผนจดัการดา้นบุคลากรใหมี้เพียงพอและเหมาะสมกบัประมาณงานดา้นการบาํบดันํ้ าเสีย  ดา้น

การจดัองคก์ร พบว่าขาดความชดัเจนและความเหมาะสมในการจดัการโครงสร้างของหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบดา้นการบาํบดันํ้ าเสีย ดา้นการจดัคนเขา้ทาํงานตามความรู้และความสามารถของบุคลากร  

 

   2.7.3 งานวจิยัต่างประเทศ 

 Allah, Thor and Young  (n.d.) ไดท้าํการศึกษาระบบบาํบดันํ้ าเสียจากการเทศบาลเมือง 

Drarga ประเทศ Morocco ซ่ึงส่วนประกอบของระบบบาํบดันํ้ าเสียซ่ึงไดรั้บความร่วมองค์การเพ่ือ

การพฒันาประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทรวงส่ิงแวดลอ้มของ Morocco โครงสร้าง

ของระบบบาํบดันํ้ าเสียดงักล่าวจะประกอบดว้ย ตะแกรงดกัในช่วงนํ้ าเสียเขา้ระบบ ชุดดกัของเสีย

จากนํ้ าเสียโดยใชก้รวด (Grit Removal) บ่อบาํบดัแบบไร้อากาศ บ่อกาํจดัไนโตรเจน และไหลไปยงั

บ่อพกันํ้ าท่ีผา่นการบาํบดัเป็นลาํดบัสุดทา้ย จากนั้นจะผ่านชั้นทรายกรอง และบึงประดิษฐ์ท่ีมีพืช

จาํพวกกก (Reed Beds) เพ่ือกาํจดัเช้ือโรค สารอินทรีย ์ส่ิงสกปรกและไนโตรเจน ตามมาตรฐานของ

องคก์ารอนามยัโลก ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 ซ่ึงนํ้ าท่ีไดจ้ากการบาํบดั ทางเทศบาลเมือง Drarga ได้

นาํมาใชใ้นการเกษตรกรรมท่ีไดไ้ม่ตอ้งการความเขม้งวดของมาตรฐานนํ้ าท่ีในการเพาะปลกูมากนกั 

เช่น ขา้วโพด กลว้ย และผกัต่างๆ ซ่ึงนํ้ าเสียเหล่าน้ีไม่ไดมี้การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีก่อให้เกิด

อนัตรายแต่อย่างใด รายได้ท่ีเข้าสู่ระบบบาํบัดจะเกิดจากการขายนํ้ าท่ีผ่านการบาํบัดในระบบ

ชลประทานเพื่อการเกษตร การขายกกท่ีไดจ้ากบึงประดิษฐ์ และการขายกากตะกอนท่ีไดจ้ากการ

บาํบดันํ้ าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  ระบบบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาลเมือง Drarga ประเทศ Morocco 

แหล่งที่มา:  Allah, Thor และ Young, n.d: 148. 
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 Hodge (2008) ไดท้าํการศึกษาระบบบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาลเมือง Honduras ในรัฐ Las 

Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบบาํบดันํ้ าเสียดงักล่าว 

ซ่ึงจากการศึกษาของ Hodge ไดเ้สนอแนะเพ่ือใหร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการ

บาํบดันํ้ าเสียทั้งหมด 2 ประการดว้ยกนัคือ 1) จะตอ้งมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และส่วนต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ้ าเสียอย่างสมํ่าเสมอ  2) ยงัมีนํ้ าบางส่วนท่ีไม่ใช่นํ้ าเสียเขา้มาปะปนและ

ไปเจือจางความสกปรกของนํ้ าเสีย ซ่ึงนํ้ าในส่วนน้ีจะถกูปล่อยลงมาในระบบบาํบดัมากถึงประมาณ 

1,000 ลิตรต่อคนต่อวนั ทาํใหเ้กิดความยากลาํบาก สาํหรับในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถนาํนํ้ าเสียมาบาํบดั

ในระบบได ้เช่นในพ้ืนท่ีท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นภูมิประเทศหรือทางดา้นเทคโนโลยีในการบาํบดันํ้ า

เสีย ควรมีการติดตั้ งระบบบาํบดัท่ีไม่มีขั้นตอนในการดูแลระบบซบัซอ้น และประหยดัค่าใชจ่้าย 

เช่น ถงัตกตะกอน หรือถงัไร้อากาศ (Septic Tank)  

  Massoud, Tareen, Tarhini, Nasr and Jurdi (2010) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการจดัการนํ้ า

เสียในพ้ืนท่ีกาํลงัพฒันา โดยเลือกพ้ืนท่ี Al-Chouf Caza ของประเทศ Lebanon เป็นกรณีศึกษา 

พบว่า แมพ้ื้นท่ีดงักล่าวจะมีระบบบาํบดันํ้ าเสียอยู่ก็ตาม แต่จากการตรวจสอบพบว่าคุณสมบติัของ

นํ้ าเสียท่ีเขา้ระบบมีค่าความสกปรกไม่แตกต่างจากนํ้ าเสียท่ีออกจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึงสาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวนั้น มาจากกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของประเทศ Lebanon ยงัมีความคลุมเครือ

ไม่ชัดเจน ทาํให้การบังคับใช้ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร การขนาดทรัพยากรทั้ งทางด้านความรู้ ผูมี้

ประสบการณ์ในการบาํบดันํ้ าเสีย และงบประมาณ เป็นอีกอุปสรรคหน่ึงท่ีทาํให้การจดัการนํ้ าเสีย

ในเทศบาลแห่งน้ียงัไม่ประสบความสาํเร็จเน่ืองจากให้ความสาํคญักบัการพฒันาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนขนาดเล็กของประเทศ ทาํให้ในบางพ้ืนท่ียงัขาดงบประมาณ

สนบัสนุนเพ่ือใชใ้นการจดัการนํ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แมว้่าประเทศท่ีกาํลงัพฒันาจะไดรั้บงบประมาณในการสนบัสนุนการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ า

เสีย แต่งบประมาณท่ีไดม้านั้น ควรจะตอ้งให้เกิดการพฒันาในการจดัการนํ้ าเสียอย่างเต็มรูปแบบ 

ดงันั้น การพฒันาทางดา้นนโยบาย การสร้างพลงัทางสถาบนั และการให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งจะเป็นส่ิง

สาํคญัท่ีสุดท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดการจดัการนํ้ าเสียไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 Mizuochi, Koyanagi, Kuyama and Iwasaki (2008) ไดท้าํการศึกษาการบาํบดันํ้ าเสียชุมชน

ในเขตชนบทของจีน โดยจีนและญ่ีปุ่นไดร่้วมมือกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม มีโครงการกระจายการ

บาํบดันํ้ าเสียชุมชนในชนบทของจีน โดยใชเ้ทคโนโลยีของทางญ่ีปุ่น ในการบาํบดันํ้ าเสียชุมชนน้ี

ใชก้ารบาํบดัแบบระบบเติมอากาศและระบบบึงประดิษฐ ์
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  ในประเทศจีนนั้นมีปริมาณนํ้ าเสียชุมชนมากกว่าปริมาณนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

มาก และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ดงันั้นการส่งเสริมมาตรการการบาํบดันํ้ าเสียในประเทศจึงถือ

เป็นประเด็นหลกั เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์เช่นน้ี จึงมีเงินลงทุนจาํนวนมากเกิดข้ึนเพ่ือการพฒันา

ระบบบาํบดันํ้ าเสียชุมชนในพ้ืนท่ีเขตเมือง โรงบาํบดันํ้ าเสียจาํนวน 1,178 แห่งไดถู้กสร้างข้ึนและ

ดาํเนินการทัว่ประเทศภายในสิ้นปี 2007 และมีการผลกัดนัให้ข้ึนอตัราค่าบาํบดันํ้ าเสียร้อยละ 60 

ดงันั้นมาตรการการบาํบดันํ้ าเสียในประเทศในเขตเมืองไดรั้บการใส่ลงในเกือบทุกสถานท่ี แต่พ้ืนท่ี

ชนบทท่ีมีประชากรขนาดใหญ่กว่าพ้ืนท่ีในเขตเมืองยงัมีความลา้หลงัต่อมาตรการเหล่าน้ี พ้ืนท่ี

ชนบทซ่ึงมีประชากรหนาแน่นนอ้ยกว่าเขตเมืองนั้นตอ้งการการกระจายระบบบาํบดันํ้ าเสียชุมชน

เพ่ือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่าการมีศูนยร์วบรวมระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดใหญ่แบบในพ้ืนท่ีเขต

เมือง สภาพทางเศรษฐกิจของชนบทนั้นตอ้งการระบบท่ีมีการก่อสร้าง การบาํรุงรักษาและค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินงานท่ีตํ่า  

  ในประเทศญ่ีปุ่น เช่นโตเกียว โอซากาและเขตเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีประชากรมากกว่าหน่ึงลา้นคน 

มีระบบบาํบัดนํ้ าเสียขนาดใหญ่ ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรน้อยกว่า 50,000 คน จะมีรัฐบาลเมือง

ทอ้งถิ่นสร้างระบบบาํบดัแบบกระจายท่ีมีการก่อสร้าง บาํรุงรักษาและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ี

ตํ่าเป็นผูดู้แล ทางญ่ีปุ่นจึงใชป้ระสบการณ์เหล่าน้ีมาแนะนาํใหก้บัโครงการน้ี 

  ความจาํเป็นของการบาํบดันํ้ าเสียในประเทศในเขตชนบทในประเทศจีนนั้นในเขตชนบท

ส่วนใหญ่ของจีนนั้ นนํ้ าเสียชุมชนมกัจะเกิดจากการเกษตร บ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีปริมาณ

ไนโตรเจนอยูใ่นระบบนํ้ าเสียเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากการทาํการเกษตรส่วนมากใชปุ๋้ยเคมี และ

อตัราการรีไซเคิลส่ิงปฏิกลูจากบา้นเรือนในชนบทมีอตัราลดลง การใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีเพิ่มข้ึนของ

การเกษตรและการปรับปรุงในมาตรฐานของผูค้นท่ีอาศยัอยูแ่ละความจาํเป็นในการบาํบดันํ้ าเสียใน

ประเทศจะเพิ่มข้ึน ความจาํเป็นในการบาํบดันํ้ าเสียในประเทศจะเพิ่มข้ึนอีกท่ีความเร็วเร่งตาม

โครงการก่อสร้างใหม่ท่ีหมู่บา้นเกษตรและนโยบายการขยายตวัของเมืองอ่ืน ๆ ดงันั้นการก่อสร้าง

ระบบบาํบดันํ้ าเสียในประเทศในพ้ืนท่ีชนบทเป็นประเด็นเร่งด่วน เพ่ือการปรับปรุงสภาพสุขอนามยั

ในพ้ืนท่ีชนบทและการลดลงของผลกระทบต่อพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า 

  ในการเลือกระบบบาํบดัจะตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี อาทิเช่น เมืองTaizhou 

จะตอ้งเลือกระบบท่ีมีขนาดเลก็และใชร้ะบบบาํบดัท่ีมีเทคโนโลยรีะดบัสูง เพราะมีความยากในการ

หาซ้ือท่ีดินขนาดใหญ่จาํนวนมากและการสร้างโรงบาํบดัท่ีใกลก้บัท่ีอยูศ่ยัจะตอ้งมีมาตรการป้องกนั

กลิ่นท่ีจะไดรั้บ การก่อสร้าง การบาํรุงรักษาและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการกาํจดักาก

ตะกอนท่ีเป็นปัญหาสําคัญในการดาํเนินงานของโรงบาํบดันํ้ าเสีย จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ํ่า ใน

ขอ้จาํกดัเหล่าน้ีการเลือกระบบกรวดเติมอากาศ (gravel contact aeration system) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้
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แพร่หลายในญ่ีปุ่น ในเมือง Taizhou ระบบบาํบดัน้ีจะถกูราดดว้ยดินเพ่ือผลิตกลิ่นน้อยลงซ่ึงข้ึนอยู่

กับกระบวนการไบโอฟิล์ม ระบบน้ีผลิตกากตะกอนน้อยกว่าระบบตะกอนเร่ง เป้าหมายของ

คุณภาพนํ้ าเสียท่ีบาํบดัคือ CODcr 60 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือตํ่ากว่า, BOD5 20 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ

ตํ่ากว่า SS 20 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือตํ่ากว่า ไนโตรเจนแอมโมเนีย 15 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือตํ่ากว่า 

คุณภาพของนํ้ าน้ีสอดคลอ้งกบัระดบัของ 1-B จากมาตรฐานการปล่อยมลพิษของโรงงานบาํบดันํ้ า

เสียชุมชนในประเทศจีน การบาํรุงรักษาเป้าหมายการดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายท่ีถูกตั้ งไวท่ี้ 0.09 

เหรียญสหรัฐต่อลกูบาศกเ์มตร  

ในเมือง Chongqing เพ่ือให้การก่อสร้างโรงบาํบัด การบาํรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงานตํ่า จึงเลือกใชร้ะบบบาํบดัแบบบึงประดิษฐ์ เพ่ือความปลอดภยัในการเดินระบบและ

ความเสถียรภาพของระบบบาํบดัแบบบึงประดิษฐ์ในระยะยาว จึงมีการรวมเอากระบวนการเติม

อากาศเบ้ืองตน้เข้าร่วมด้วย เพ่ือให้อากาศในเบ้ืองตน้ช่วยลดการผลิตของตะกอน ท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมายของนํ้ าเสียท่ีบาํบดัคือ CODcr 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือตํ่ากว่าค่า BOD5 30มิลลิกรัมต่อ

ลิตร, SS  30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนแอมโมเนีย 25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือตํ่ากว่า คุณภาพของ

นํ้ าน้ีสอดคลอ้งกับ Class 2 ของมาตรฐานการปล่อยมลพิษของโรงงานบาํบัดนํ้ าเสียชุมชนใน

ประเทศจีน พิจารณาเง่ือนไขทางเศรษฐกิจในภูมิภาคการบาํรุงรักษาเป้าหมายการดาํเนินงานและ

ค่าใชจ่้ายท่ีถกูตั้งไวท่ี้ 0.05 เหรียญสหรัฐต่อ ลกูบาศกเ์มตร  

 Leong (2006) ไดศึ้กษาการจดัการนํ้ าเสียชุมชนของเมืองวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 

พบว่าในเมืองวิกตอเรีย มีระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบติดตั้ ง (On-Site) ประมาณ 250,000 แห่ง โดย

ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบติดตั้ ง (On-Site) เป็นการจดัการนํ้ าเสียอย่างหน่ึง โดยทัว่ไปจะเป็นถงับ่อ

เกรอะ ส่วนใหญ่จะติดตั้งไวใ้ตดิ้นของบา้นเรือน มีลกัษณะดงัแสดงในภาพท่ี 2.6 

 

 
ภาพที่ 2.6  Septic tank 

แหล่งที่มา:  มหาวิทยาลยัมิชิแกน, 1997 อา้งถึงใน Nevada County Realty. n.d. 
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 แผนการจดัการนํ้ าเสียชุมชน (DWMP) เป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับรัฐบาลทอ้งถิ่นในการ

จดัการนํ้ าเสียชุมชนท่ีย ัง่ยืนเพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม แผนการจดัการนํ้ าเสียชุมชน (DWMP) 

ประกอบดว้ยสององคป์ระกอบท่ีสาํคญั ส่วนแรกของซ่ึงเป็นการจดัการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบน้ี

จะให้วิสัยทัศน์ระยะยาวสําหรับโครงการโดยการกาํหนดในระดับภูมิภาค  ส่วนท่ีสองจะเป็น

แผนปฏิบติัการเฉพาะท่ี ดงัแสดงในภาพท่ี 2.7 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7  แผนผงัความรับผดิชอบ 

แหล่งที่มา:  Leong, 2006.  

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัต่าง ๆ รวมถึงการจดัการนํ้ าเสียของ

ต่างประเทศ พบว่า งานวิจยัต่างๆภายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า

เสียเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาเก่ียวกับการจัดการนํ้ าเสียยงัมีน้อย ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ หากมี

การศึกษาเก่ียวกับการจดัการนํ้ าเสียท่ีเหมาะสมเพิ่มมากข้ึนจะช่วยให้เราสามารถหาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหานํ้ าเสียของชุมชนไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียโดยการใช้

รัฐบาลกลาง 

รัฐบาลท้องถ่ินเมืองวิกตอเรีย 

หน่วยงานกํากับดูแล 

- กรมการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ 

สิ่งแวดลอ้ม (DSE) 

- กรมการบริการประชาชน (DHS) 

- เจา้หนา้ท่ีป้องกนัสิ่งแวดลอ้ม 

(EPA) 

เจ้าหน้าที่ด้านน้ํา 

- เจา้หนา้ท่ีดา้นนํ้ าของเมือง (UWAs) 

- เจา้หนา้ท่ีดา้นกกัเกบ็นํ้ า (CWAs) 

- เจา้หนา้ท่ีดา้นนํ้ าเพื่อการเกษตร 

(RWAs) 

รัฐบาลท้องถ่ิน เทศบาลเมืองวิกตอเรีย 

ชุมชน 
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ระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดใหญ่นั้น จะตอ้งใชง้บประมาณในการศึกษามาก ส่วนการศึกษาการจดัการ

นํ้ าเสียของแต่ละชุมชนจะช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหาและสามารถนาํมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัสถานการของแต่

ละชุมชนไดดี้กว่า ประหยดังบประมาณมากกว่า และแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 ซ่ึงการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนั้น ผูศึ้กษาได้ทบทวนเก่ียวกบัหลกัการ

จดัการนํ้ าเสีย ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํ

ใหไ้ดป้ระเด็นท่ีจะใชใ้นการศึกษา เช่น การบริหารจดัการนํ้ าเสีย ระบบรวบรวมนํ้ าเสีย ระบบการ

จดัการนํ้ าเสีย ซ่ึงรายละเอียดดงับทท่ี 3 ต่อไป 



 

 

 

บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 วิธีการศึกษา ไดแ้ก่ กรอบแนวคิดในการศึกษา  วิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

และเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการนํ้ าเสีย สถานการณ์คุณภาพนํ้ าและผลของ

การจดัการนํ้ าเสียท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลเมืองแกลง เพ่ือนาํการจดัการนํ้ าเสียของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมาเป็นบทเรียนหน่ึงในการประยกุตห์ารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการนํ้ า

เสียขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ โดยไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 3.1 ซ่ึงจากกรอบแนวคิดสามารถอธิบายภาพรวมการดาํเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารและ 

เจา้หนา้ท่ีเทศบาลตาํบลเมืองแกลง เพ่ือให้ไดข้้อมูลพ้ืนฐานและขอ้มูลดา้นการจดัการนํ้ าเสียของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง โดยได้ทาํการศึกษาข้อมูลทั ่วไป ข้อมูลด้านการบริหารจดัการได้แก่ 

ผูรั้บผดิชอบ นโยบาย/แผน/โครงการ การจดัสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล  ขอ้มูลปัญหา

นํ้ าเสียของเทศบาล ขอ้มลูดา้นการบริหารจดัการนํ้ าเสีย ไดแ้ก่ ความรู้ เทคโนโลยีการบาํบดันํ้ าเสีย 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจดัการนํ้ าเสีย และไดด้าํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา

กลุ่มกบัผูน้าํชุมชนและประชาชนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ การแสดงความ

คิดเห็น การร่วมตรวจติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการนํ้ าเสีย เพ่ือใช้

เป็นขอ้มลูในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสียของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมือง

แกลง นอกจากน้ียงัใช้วิธีการสังเกตการณ์ได้แก่ การสังเกตคุณลกัษณะของนํ้ า เช่น สี กลิ่น เพ่ือ

ศึกษาพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการนํ้ าเสียของภาคส่วนต่าง  ๆ เช่น ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน และการศึกษาเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสีย เช่น นโยบายการ

จดัการนํ้ าเสียของภาครัฐและเทศบาลตาํบลเมืองแกลง รายงานคุณภาพนํ้ าแม่นํ้ าประแส จากนั้นนาํ

ขอ้มลูมาวิเคราะห์ เพ่ือใหท้ราบถึงผลของการจดัการนํ้ าเสีย และปัจจยัความสาํเร็จของการจดัการนํ้ า

เสีย เพ่ือเป็นบทเรียนสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไป  
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               เอกสารและรายงาน 
                   ท่ีเก ีย่วขอ้ง 

  - นโนบายและการบริหารการ 

  จดัการนํ้ าเสียของภาครัฐ 

  - นโยบายของเทศบาลตาํบล 

  เมืองแกลง 

  - รายงานคุณภาพนํ้ าแม่นํ้ าประแส 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

สถานการณ์และปัญหานํ้ าเสียของเทศบาล 

การสังเกตการณ ์
ภาคสนาม 

- สภาพพ้ืนท่ี  

- สภาพแหล่งนํ้ า เช่น สี 

กลิ่น 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

- ผูบ้ริหารเทศบาล 

- เจา้หนา้ท่ีของเทศบาล 

- ผูน้าํชุมชน 

- ประชาชน 

การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

1. การบริหารจดัการ 

    - ผูรั้บผิดชอบ 

    - นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

    - การจดัสรรงบประมาณ 

    - การติดตามประเมินผล 

2. วิธีการจดัการนํ้ าเสีย 

    - เทคโนโลยี 

    - ความรู้ 

3. ผลการจดัการนํ้ าเสีย 

    - ผลสาํเร็จ 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

    - การเขา้ร่วมกจิกรรมโครงการต่างๆ 

    - การแสดงความคิดเห็น  

    - การร่วมตรวจติดตามประเมินผล 

    - ความพึงพอใจของประชาชน 

ป ป

บทเรียนสาํหรับ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน 

วิเคราะหปั์จจยัความสาํเร็จ

โดยวิธี SWOT analysis 

การสนทนากลุ่ม 
( Focus Group) 

- เจา้หนา้ท่ีของเทศบาล 

- ผูน้าํชุมชน 
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3.2  วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 3.2.1 ข้อมูลทุตยิภูม ิ

 ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่  ข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบและมาตรฐานในการบาํบัดนํ้ าเสียท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งของในประเทศและขอ้มลูเก่ียวกบัประเภทของนํ้ าเสีย วิธีการบริหารจดัการนํ้ าเสีย และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งขอ้มูลนโยบายของรัฐบาลและของเทศบาลเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

โครงการท่ีดาํเนินการในการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง และรายงานผลคุณภาพนํ้ า

ในแม่นํ้ าประแสเพ่ือแสดงถึงสถานการณ์นํ้ าหลงัจากมีการจดัการนํ้ าเสีย เก็บรวบรวมจากการศึกษา

เอกสาร รายงาน รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 3.2.2 ข้อมูลปฐมภูม ิ

ขอ้มลูปฐมภูมิเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีของเทศบาล ผูน้าํชุมชน ประชาชน เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหานํ้ า

เสียก่อนและหลงัการจดัการนํ้ าเสีย และการบริหารจดัการนํ้ าเสียในปัจจุบนัของเทศบาลตาํบลเมือง

แกลง  เม่ือไดข้อ้มลูซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นภาพรวมของปัญหานํ้ าเสียและการบริหารจดัการนํ้ าเสีย  เพ่ือไป

ถอดบทเรียนความสาํเร็จของการบริหารจดัการนํ้ าเสีย 

 

3.3  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 การเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกั ใชว้ิธีการเจาะจงผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

รวมทั้งผูน้าํชุมชนและประชาชนท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสียหรือไดรั้บผลกระทบจาก

การจดัการนํ้ าเสียอยา่งชดัเจน 

 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่มโดยทาํการศึกษาจุดสนใจ หลกัคิดและ

วิธีปฏิบติั ของแต่ละกลุ่ม คือ 

 

 3.3.1 ภาคการเมอืง ไดแ้ก่ นกัการเมืองทอ้งถิ่นทั้งผูบ้ริหารและสมาชิกเทศบาล 

   1) นายกเทศมนตรี จาํนวน 1 คน 
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  2) รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 1 คน 

   3) สมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 4 คน 

 3.3.2 ภาคข้าราชการ ไดแ้ก่ ปลดัเทศบาล ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

และเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

 1) สาํนกังานปลดัเทศบาล 

  (1) ปลดัเทศบาล จาํนวน 1 คน 

  2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

   (1) ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 1 คน 

   (2) เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 1 คน 

 

 3.3.3 ภาคประชาชน 

   1) ผูน้าํชุมชน 13 คน ไดแ้ก่  

    (1) ผูน้าํชุมชนชุมชนดอนมะกอก 

  (2) ผูน้าํชุมชนหนองแตงโม 

  (3) ผูน้าํชุมชนสุนทรโวหาร 

  (4) ผูน้าํชุมชนโพธ์ิทอง 

  (5) ผูน้าํชุมชนในยาง 

  (6) ผูน้าํชุมชนสารนารถ 

  (7) ผูน้าํชุมชนหนองแหวน 

  (8) ผูน้าํชุมชนพลงชา้งเผอืก 

  (9) ผูน้าํชุมชนหนองกระโดง 

  (10) ผูน้าํชุมชนมาบใหญ่ 

  (11) ผูน้าํชุมชนแกลงแกลว้กลา้ 

  (12) ผูน้าํชุมชนแหลมยาง 

  (13) ผูน้าํชุมชนหนองควายเขาหกั 

   2) ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 3 คน 

   3) อาจารยโ์รงเรียนแกลงวิทยสถาวร จาํนวน 2 คน 

   4) สมาชิกชมรมแม่คา้ จาํนวน 2 คน 

โดยการสุ่มเลือก ประชาชนทัว่ไป อาจารยโ์รงเรียนแกลงวิทยสถาวร และสมาชิกชมรมแม่คา้ 

ใชว้ิธีการสุ่มเลือกแบบบอกต่อ (Snowball Selection) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบอกต่อกนั
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ไปเร่ือย ๆ  จนครบจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการและเฉพาะเจาะจง ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกการบอก

ต่อเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

3.4  เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดใ้ชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

และวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชก้าร

สงัเกตการณ์ภาคสนามมาประกอบ สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจึงประกอบดว้ย แนวคาํถามสาํหรับ

การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และประเด็นการสงัเกตการณ์ดงัน้ี 

 

3.4.1 แนวคาํถามสําหรับผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 

  แนวคาํถามสําหรับสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร/เจา้หน้าท่ีของเทศบาล เก่ียวกบัการจัดการนํ้ าเสีย

ของเทศบาล ประกอบดว้ยประเด็นคาํถามดงัน้ี 

 1) ปัญหานํ้ าเสียและแนวทางการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

 2) นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

   (1) โครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

   (2) งบประมาณเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

   (3) ผูใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

 3) วิธีการจดัการนํ้ าเสียและผลการดาํเนินการ 

   (1) การรวบรวมนํ้ าเสีย 

   (2) วิธีการจดัการนํ้ าเสีย สาเหตุท่ีเลือกและผลสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสีย 

   (3) หน่วยงาน/บุคลากร ผูรั้บผดิชอบการจดัการนํ้ าเสีย 

   (4) การตรวจติดตามประเมินผล 

  4) การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   (1) การเขา้ร่วมกิจกรรม 

   (2) การแสดงความคิดเห็น 

   (3) การร่วมตรวจติดตามประเมินผล 

  5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการนํ้ าเสีย 

  6) ปัญหา อุปสรรค ในการจดัการนํ้ าเสีย 

  7) ขอ้เสนอแนะ 
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3.4.2 แนวคาํถามสําหรับ ผู้นําชุมชน/ประชาชน 

 1) ปัญหานํ้ าเสียและแนวทางการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

   (1) ปัญหานํ้ าเสีย 

   (2) การปฎิบติัตามแนวทางการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

 2) ความพึงพอใจในการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

   (1) วิธีการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

   (2) ผลสาํเร็จการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

   (1) การเขา้ร่วมกิจกรรม 

   (2) การแสดงความคิดเห็น 

  (3) การร่วมตรวจติดตามประเมินผล 

 4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการนํ้ าเสีย 

 5) ปัญหา อุปสรรค ในการจดัการนํ้ าเสีย 

 6) ขอ้เสนอแนะ  

 

 3.4.3 แบบสังเกตการณ์ 

 1)  สภาพพ้ืนท่ี 

                        2)  สภาพแหล่งนํ้ า   

     (1) สีของนํ้ าจากแม่นํ้ าประแส 

     (2) กลิ่นของนํ้ าจากแม่นํ้ าประแส 

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์เน้ือหา (Context Analysis) ร่วมกบัการวิเคราะห์

แบบ 3 เส้า (Triangulation) คือ การวิเคราะห์จากแหล่งขอ้มูล 3 กลุ่มหลกั คือ ภาคการเมือง ภาค

ราชการ และภาคประชาชน และจากวิธีการศึกษาขอ้มูล 3 วิธี คือ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

และการสงัเกตการณ์/เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นท่ีใชว้ิเคราะห์ ไดแ้ก่  

 1) ปัญหานํ้ าเสียและแนวทางการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

 2) นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย 

 3) วิธีการจดัการนํ้ าเสียและผลการดาํเนินการ 
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 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 5) ความพึงพอใจในการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

 6) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการนํ้ าเสีย 

 7) ปัญหา อุปสรรค ในการจดัการนํ้ าเสีย 

  และใช ้SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมือง

แกลง การเลือกปัจจยัต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ SWOT ใชห้ลกัการในการเลือกตามองค์ประกอบ

สภาพแวดลอ้มทัว่ไปทั้ งภายในและภายนอกขององค์กรตามท่ีไดท้บทวนในบทท่ี 2 ซ่ึงปัจจยัท่ี

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงัน้ี 

 1) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ โครงสร้างและการ

บริหารจดัการ นโยบาย/แผน/โครงการ ความรู้/เทคโนโลย ีผูน้าํชุมชน และผลการจดัการ 

 2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพพ้ืนท่ี นโยบายภาครัฐ การเมือง และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 
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บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 

       การศึกษาการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง โดยวิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึกและสนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสีย ผูน้าํ

ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี  รวมทั้งการสงัเกตการณ์การดาํเนินการจดัการนํ้ าเสีย และสภาพพ้ืนท่ี

ของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล ผลสาํเร็จใน

การจดัการนํ้ าเสียและความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล ไดผ้ลการศึกษา

ดงัน้ี 

 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล (สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ก) 

 

       เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ไดมี้พระราชกฤฎีกาจดัตั้ งเทศบาลตาํบลเมืองแกลง (เดิมช่ือ

เทศบาลตาํบลทางเกวียน) และไดน้าํประกาศในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 98 ตอน

ท่ี 101 หน้า 7 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ซ่ึงถือว่าเป็นวนักาํเนิดเทศบาลตั้ งแต่นั้นเป็นตน้มา 

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง มีเน้ือท่ีในการปกครอง 14.5 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาํบลทางเกวียน ซ่ึงเป็นตาํบลหน่ึงท่ีตั้ งอยู่ในอาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ห่างจาก

จงัหวดัระยองประมาณ 47 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบล

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

                           ทิศเหนือ                             ติดต่อกบัหมู่ท่ี 2 ตาํบลทางเกวียน 

                           ทิศตะวนัออก                       ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลทุ่งควายกิน       

                           ทิศตะวนัตก                         ติดต่อกบัหมู่ท่ี 4 ตาํบลวงัหวา้     

                           ทิศใต ้                                 ติดต่อกบัหมู่ท่ี 1 ตาํบลทางเกวียน 

        พ้ืนท่ีทัว่ไปของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงค่อนขา้งเป็นท่ีราบเรียบมีเนินลกูฟกูอยูท่างทิศ

ตะวนัตกทอดยาวไปทางทิศตะวนัออก มีแม่นํ้ าประแสไหลผา่น พ้ืนท่ีราบฝั่งตะวนัออกของแม่นํ้ า

ประแสน้ีส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ส่วนทางทิศตะวนัตกจะเป็นท่ีเนินสูง - ตํ่า สลบักนัและ
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เป็นท่ีตั้งของชุมชน ยา่นการคา้สถานท่ีราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเศรษฐกิจและการ

พาณิชยท่ี์สาํคญัของเทศบาล  

        เทศบาลตาํบลเมืองแกลง มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพดัผ่านตลอดปี อากาศ

อบอุ่นไม่ร้อนจดั บริเวณชายฝั่งทะเลเยน็สบายมีฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

ซ่ึงปริมาณฝนตกเฉล่ียของปี 2538 - 2542 เป็นจาํนวน 128.8 วนัต่อปี และมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย 

1,638.12 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงอุณหภูมิเฉล่ียของปี 2538 - 2542 เป็นจาํนวน 28.91 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 38.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 15.96 องศาเซลเซียส 

        เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิช

กรรมและเกษตรกรรม มีจาํนวนครัวเรือน 7,000 หลงัคาเรือน จาํนวนประชากรทั้ งหมด 17,254 คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ี 1,190 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมี

ทั้งหมด 13 ชุมชน ประกอบดว้ย 

1. ชุมชนดอนมะกอก 

2. ชุมชนหนองแตงโม 

3. ชุมชนสุนทรโวหาร 

4. ชุมชนโพธ์ิทอง 

5. ชุมชนในยาง 

6. ชุมชนสารนารถ 

7. ชุมชนหนองแหวน 

8. ชุมชนพลงชา้งเผอืก 

9. ชุมชนหนองกระโดง 

10. ชุมชนมาบใหญ่ 

11. ชุมชนแกลงแกลว้กลา้ 
12. ชุมชนแหลมยาง 

13. ชุมชนหนองควายเขาหกั 

 

        แผนท่ีแสดงเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง แสดงในภาพท่ี 4.1  
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ภาพที่ 4.1  แผนท่ีแสดงบริเวณเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ก. 

 

 สาํหรับการบริหารของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีโครงสร้างการบริหารดงัน้ี นายกเทศมนตรี

เป็นผูบ้ริหารสูงสุด มีรองนายกเทศมนตรี 2 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

นายกเทศมนตรี มีปลดัเทศบาลทาํหนา้ท่ีรับนโยบายของนายกเทศมนตรีมาปฏิบติั และรองปลดัเทศ

เทศมนตรีมีหนา้ท่ีรองลงมา เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีหน่วยงานรับผดิชอบงานต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) กองวิชาการและแผนงาน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบั งานธุรการ งานวิเคราะห์ 

นโยบายแผนงานประชาสมัพนัธ ์งานนิติกร และงานจดัทาํงบประมาณ 

2) สาํนกัปลดัเทศบาล มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบั งานธุรการ งานเจา้หนา้ท่ี งาน 

ทะเบียนราษฎรงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และงานบริการทัว่ไป 
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3) กองคลงั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบั งานธุรการ งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ 

และทรัพสินงานจดัเก็บและพฒันารายได ้และงานแผนท่ีภาษี 

4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบั งานธุรการ งาน 

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม งานสตัวแพทย ์งานศนูยบ์ริการสาธารณสุข และงานรักษาความสะอาด 

5) กองการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับ งานธุรการ งานกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน 

และการศึกษา 

6) กองช่าง  มีหน้าท่ี รับผิดชอบงานเ ก่ียวกับ  งานธุรการ  งานวิศวกรรม  งาน

สถาปัตยกรรม 

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 

7) กองประปา มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบั งานธุรการ งานผลิต งานจาํหน่ายและ

บริการ 

 โครงสร้างการบริหารเทศบาลตาํบลเมืองแกลงแสดงในภาพท่ี 4.2  
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4.2  สถานการณ์และปัญหาน้ําเสีย 

 

1) ผลจากการสมัภาษณ์ 

     จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีเทศบาล ไดก้ล่าวว่า เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมี

พ้ืนท่ี 14.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ งหมด 17,247 คน สมยัก่อนเทศบาลตาํบลเมืองแกลง

ประสบปัญหานํ้ าในแม่นํ้ าประแสเน่าเสีย โดยเฉพาะคลองตรอกข้ีหมู ส่งผลให้พืชและสัตว์นํ้ า

บริเวณนั้นตายเป็นจาํนวนมาก  นายกเทศมนตรีคนปัจจุบนัเห็นว่าแม่นํ้ าประแสควรไดรั้บการแกไ้ข

จึงพยายามช้ีแจงและทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในเทศบาลให้เล็งเห็นปัญหาของแม่นํ้ าประแส ว่า

เกิดมาจากสาเหตุใดและส่งผลอยา่งไรกบัประชาชน เช่น การนาํผูน้าํชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนท่ี

ไปดูพ้ืนท่ีจริงใหเ้ห็นว่าแม่นํ้ าประแสในขณะน้ีเป็นอย่างไร ต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร และช้ีแจงให้

เห็นว่า “นํ้ าท่ีประชาชนใชใ้นการผลิตเป็นนํ้ าประปานั้นใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ ามาเป็นวตัถุดิบ” ซ่ึงช่วยให้

ประชาชนไดต้ระหนกัว่าไม่ควรทิ้งขยะหรือนํ้ าเสียลงสู่แม่นํ้ า  

     ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่ต่างกล่าวเหมือนกนัว่า สมยัก่อนเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา นํ้ าใน

แม่นํ้ าประแสเกิดการเน่าเหมน็ ชุมชนในเมืองส่วนใหญ่ทาํการคา้ขาย พาณิชยกรรม มีพ้ืนท่ีติดกบั

ตลาด มีการปล่อยนํ้ าเสียและขยะลงสู่แม่นํ้ าลาํคลอง โดยให้ธรรมชาติบาํบดั ส่วนชุมชนรอบนอก 

ทําการ เกษตรและรับจ้าง  จะปล่อยนํ้ า เ สียให้ไหลลงสู่สวน  ไร่  นา  ให้กลายเป็นปุ๋ยไป 

นายกเทศมนตรีคนปัจจุบนัไดใ้หค้วามสนใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และช้ีให้เห็นถึงปัญหาของแม่นํ้ า

ประแสท่ีเกิดการเน่าเสีย ว่าส่งผลกระทบอย่างไรกบัชุมชน เช่น การนาํนํ้ าในแม่นํ้ าประแสมาผลิต

เป็นนํ้ าประปา หากชุมชนไม่ช่วยกนัอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแสให้สะอาดเหมือนเดิม นํ้ าประปาท่ีทุกคน

ใชใ้นปัจจุบนัจะไม่สะอาดเท่าท่ีควร ทาํให้ประชาชนในชุมชนเร่ิมตระหนักถึงปัญหานํ้ าเสีย และ

ยนิดีใหค้วามร่วมมือกบัเทศบาล ในการติดตั้ งถงัดกัไขมนั ไม่ทิ้งขยะลงในแม่นํ้ าลาํคลอง และนาํ

ขยะมาทาํนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) ใชใ้นครัวเรือน               

  ในส่วนของประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่กล่าวว่า สมยัก่อนเม่ือมีฝนตกจะเกิดปัญหานํ้ า

ท่วม ท่อตนั นํ้ าในแม่นํ้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ซ่ึงสาเหตุมาจากการทิ้งขยะและนํ้ าเสียลงสู่ท่อและ

แม่นํ้ าลาํคลอง ในบางชุมชนประชาชนในพ้ืนท่ีทาํการเกษตร ก็จะปล่อยนํ้ าเสียลงสู่สวน ไร่ นา ของ

ตนเองและใหธ้รรมชาติเป็นผูบ้าํบดั  เม่ือนายกเทศมนตรีไดช้ี้แจงใหเ้ห็นถึงปัญหานํ้ าเสียว่าส่งผลต่อ

ประชาชนในชุมชนโดยตรง ทาํใหป้ระชาชนเร่ิมตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และอยากท่ี

จะให้ชุมชนของตนเองมีความสะอาด  มี ส่ิ งแวดล้อมท่ีดี  เป็นเมืองน่าอยู่  รู้ สึกหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน จึงยอมให้ความร่วมมือกบัทางเทศบาลในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นนํ้ าเสียและขยะ  



72 

 

2) ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

            ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดแ้ก่ ปลดัเทศบาล ผูน้าํชุมชน 4 ชุมชน (ดาํรงตาํแหน่งสมาชิก

สภาเทศบาลตาํบลเมืองแกลง) ไดก้ล่าวว่า เม่ือสมยั 10 ปีท่ีแลว้ เทศบาลประสบปัญหานํ้ าเน่าเหม็น

มาก เน่ืองจากสังคมไทยทอดทิ้งเร่ืองการคมนาคมทางนํ้ า และหันมาพฒันาเมืองโดยเน้นการ

คมนาคมทางบก มีการสร้างถนนหนทางต่าง ๆ  ซ่ึงสะดวกมากกว่าการคมนาคมทางนํ้ า การคมนาคม

ทางนํ้ าจึงถกูลดบทบาทลง และถกูทอดทิ้งในท่ีสุด เม่ือแม่นํ้ าขาดการดูแลทาํใหแ้ม่นํ้ าสกปรก อีกทั้ ง

การเพิ่มจาํนวนของประชากรและการขาดสามญัสาํนึก ทาํใหเ้กิดการมกัง่ายในการทิ้งขยะ ส่ิงของลง

แม่นํ้ า ซ่ึงส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก และประชาชนในชุมชนมองว่าปัญหาน้ี เป็นปัญหาท่ีทาง

เทศบาลจะต้องเป็นผูท่ี้เข้ามาแก้ไข เน่ืองจากทางเทศบาลมีองค์ความรู้ และมีบทบาทมากกว่า

ประชากร แต่เม่ือเทศบาลในสมยั 10 ปีท่ีแลว้ไม่เขา้มาจดัการในเร่ืองน้ี ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้

วิธีการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ คือ เม่ือมีนํ้ าเสียเกิดข้ึนก็ปล่อยให้นํ้ าเสียเหล่าน้ีเจือจางหรือแห้งไปเอง 

เป็นการปล่อยใหธ้รรมชาติบาํบดัเอง โดยไม่มีการบาํบดัใดๆเลย แต่เม่ือนายกเทศมนตรีคนปัจจุบนั

เขา้มารับตาํแหน่ง เห็นว่าแม่นํ้ าประแสท่ีเคยมีความสาํคญัต่อชุมชนเมืองแกลงมีปัญหาเน่าเสีย จึงได้

มีนโยบายในการท่ีจะฟ้ืนฟูแม่นํ้ าประแสให้กลบัมาเหมือนเดิม โดยพยายามทาํความเข้าใจกับ

ประชาชนใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของแม่นํ้ าประแส ให้ประชาชนเขา้มารับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

และมีนโยบายต่างๆหรือหากิจกรรมใหป้ระชาชนในเทศบาลเขา้ร่วมเพ่ือปลูกจิตสาํนึกในการฟ้ืนฟู

และอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส ซ่ึงผลตอบรับจากกิจกรรมหรือนโยบายต่าง ๆ ส่งผลให้แม่นํ้ าประแสท่ี

เคยเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหมน็ กลบัมาสะอาดและอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 

3) ผลจากการสงัเกตการณ์ 

               จากการลงพ้ืนท่ี พบว่า สภาพแม่นํ้ าประแสบริเวณตลาดสดในปัจจุบนัมีความสะอาด ไม่มี

กลิ่นเหมน็หรือมีขยะลอยอยูใ่นนํ้ า ประชาชนสามารถจบัสตัวน์ํ้ าจากแม่นํ้ าประแสมารับประทานได ้

ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3   

   
 

ภาพที่ 4.3  แม่นํ้ าประแสในปัจจุบนั 
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        จากการศึกษาสถานการณ์และปัญหานํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงสามารถสรุปไดว้่า 

เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมา แม่นํ้ าประแสมีสภาพเน่าเหมน็ มีขยะลอยอยูม่าก เน่ืองมาจากประชาชน

ในเทศบาลทิ้งขยะลงในแม่นํ้ า ปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าโดยไม่ไดรั้บการบาํบดัก่อน จึงก่อให้เกิด

ปัญหานํ้ าเน่าเสีย และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีของตนท่ีจะตอ้งดูแลรักษา คิดว่าเป็น

หนา้ท่ีของเทศบาลท่ีตอ้งจดัการดูแลรักษาและแกไ้ขปัญหาน้ีเอง เม่ือนายกเทศมนตรีคนปัจจุบนัเขา้

มาดาํรงตาํแหน่ง ไดใ้ห้ความสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และเห็นว่าแม่นํ้ าประแสซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าดิบท่ี

นาํมาใชผ้ลิตนํ้ าประปาเกิดการเน่าเสียมาก จึงเกิดแนวคิดว่า ควรจะให้ประชาชนของเทศบาลไดมี้

ส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์แม่นํ้ า จึงได้พาประชาชนไปดูการผลิตนํ้ าประปาของเทศบาล และ

ช้ีให้เห็นว่านํ้ าจากแม่นํ้ าประแสท่ีนาํมาผลิตนํ้ าประปาสกปรกเพียงใด หากประชาชนไม่ช่วยกัน

รักษา และจากการสนทนากลุ่มไดมี้ผูร่้วมสนทนากลุ่มบางท่านกล่าวว่า “สงัคมไทยทอดทิ้งเร่ืองการ

คมนาคมทางนํ้ า และหนัมาพฒันาเมืองโดยเนน้การคมนาคมทางบก ซ่ึงสะดวกกว่าการคมนาคมทาง

นํ้ า การคมนาคมทางนํ้ าจึงถูกลดบทบาทลง” จากคาํกล่าวน้ีทาํให้นึกยอ้นไปในสมยัอดีตคนไทย

พ่ึงพาแม่นํ้ า ลาํคลองในการทาํมาหากิน อุปโภคบริโภค คมนาคม การท่ีตอ้งพ่ึงพาแม่นํ้ าเป็นหลกัน้ี

เอง ทาํใหค้นในยคุอดีต มีความหวงแหน ดูแลรักษาแม่นํ้ า เม่ือความเจริญกา้วเขา้มา มีถนนหนทางท่ี

สะดวก การคมนาคมทางนํ้ าลดลง ผูค้นท่ีตอ้งพ่ึงพาแม่นํ้ าก็ลดลงตามไปดว้ย ความสาํคญัของแม่นํ้ า 

ลาํคลองก็ลดตามลงไป จิตสาํนึกในการท่ีจะดูแลรักษา อนุรักษ์แหล่งนํ้ าก็น้อยตามลงไป กว่าท่ี

คนเราจะเห็นถึงคุณค่าของแหล่งนํ้ าก็ตอ้งรอจนกว่าตนเองจะไดรั้บผลกระทบจากแหล่งนํ้ าท่ีเส่ือม

โทรมลง อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการทิ้งขยะหรือนํ้ าเสียจากบา้นเรือนเพียงเล็กน้อยไม่น่าท่ี

จะส่งผลต่อแม่นํ้ า โดยลืมนึกไปว่า ถา้หลาย ๆ บา้น หลายๆครัวเรือนคิดแบบเดียวกนั แม่นํ้ าก็จะมีนํ้ า

เสียเจือปนมากข้ึน เม่ือนายกเทศมนตรีไดใ้หป้ระชาชนไดเ้ห็นการผลิตนํ้ าประปาว่านาํนํ้ าจากท่ีใดมา

ผลิต ประชาชนเม่ือไดเ้ห็นก็จะเกิดความหวาดระแวงนํ้ าประปาท่ีตนเองใช ้ซ่ึงการใชแ้นวคิดแบบน้ี 

เป็นจิตวิทยาอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้จิตสาํนึกของประชาชน เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่จะคิด

ว่าถา้นํ้ าท่ีใชผ้ลิตนํ้ าประปาสกปรก นํ้ าประปาท่ีตนเองใชก้็จะสกปรกตามไปดว้ย จึงมีความรู้สึกว่า

ตนเองตอ้งช่วยรักษาแม่นํ้ าประแส จะตอ้งไม่ทิ้งขยะหรือนํ้ าเสียลงสู่แม่นํ้ า ปฏิบติัตามคาํขอร้องหรือ

การขอความร่วมมือต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการนํ้ าเสียของเทศบาล  การใช้แนวคิดน้ีจะช่วยให้

เทศบาลแกไ้ขจดัการปัญหานํ้ าเสีย โดยการสร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนในเทศบาลเห็นถึงปัญหานํ้ า

เสีย ว่าอยูใ่กลต้วัมากเพียงใด หากไม่ให้ความร่วมมือจะไดรั้บผลกระทบอย่างไร เม่ือประชาชนมี

จิตสาํนึกท่ีดีในการดูแลรักษาแหล่งนํ้ า การขอความร่วมมือในการจดัการนํ้ าเสียก็จะง่ายข้ึน  
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4.3  การจดัการน้ําเสียชุมชน 

 

1) ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

            หน่วยงานท่ีดูแลดา้นการจดัการนํ้ าเสีย คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีผูอ้าํนวยการ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูค้วบคุมดูแล มีบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้ งหมด 80 คน เป็น

บุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 3 คน งบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2554 มีประมาณ 

93,800,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3,630,000 บาท ทางเทศบาลตาํบลเมืองแกลง

ไม่ไดมี้ระบบรวบรวมนํ้ าเสียและระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม มีเพียงระบบระบายนํ้ า โดยเป็นแบบท่อ

รวมคือ นํ้ าฝนและนํ้ าเสียจะไหลลงมารวมในท่อเดียวกนั 

2) ผลจากการสมัภาษณ์ 

     จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีเทศบาล พบว่าเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ไดมี้การ

จดัการนํ้ าเสีย โดยออกเทศบญัญติัเก่ียวกบัการจบัปรับ สาํหรับคนท่ีทิ้งขยะลงแม่นํ้ า ใชภู้มิปัญญา

ชาวบ้านโดยการนําไมไ้ผ่มาดกัจบัขยะ และออกเป็นเทศบญัญัติการติดตั้ งถงัดกัไขมนับา้นท่ีขอ

เลขท่ีบา้นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จะตอ้งมีการติดตั้งถงัดกัไขมนั โดยเทศบาลจะมีการตรวจสอบว่า

มีการติดตั้งหรือไม่ และมีการเติมนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) ลงในท่อระบายนํ้ ารวมของเทศบาล โดย

แรกเร่ิมทางเทศบาลไดส้นบัสนุนถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูปใหป้ระชาชนติดตั้งและสอนใหป้ระชาชนทาํ

ถงัดกัไขมนัและนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์ (EM) แบบง่าย ๆ ใชใ้นครัวเรือน การรณรงค์ขยายการติดตั้ งถงั

ดกัไขมนัไปตามบา้นเรือนท่ีสร้างก่อนปี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้มีการติดตั้ งถงัดกัไขมนัเพิ่มข้ึน ส่วน

ร้านอาหารนั้นเทศบาลก็ใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแล เน่ืองจากจะเป็นผูก่้อให้เกิดปัญหานํ้ าเสีย

ค่อนขา้งมาก จึงตอ้งใหมี้การจดัการใหดี้กว่าท่ีอ่ืน ซ่ึงมีการสร้างกระแสว่าร้านอาหารไหนไม่มีหรือ

ไม่ให้ความร่วมมือจะเป็นเร่ืองท่ีน่าอาย ส่วนบ้านท่ีอยู่ริมคลองโดยตรงก็จะไดรั้บแจกถงับ่อดัก

ไขมนัด้วยโดยการหาถงัดักไขมนัท่ีมีราคาตํ่ามาให้หรือสอนให้ทาํถงัดกัไขมนัแบบง่ายๆ และมี

บริการการเก็บไขมนัจากถงัดักไขมนัฟรี โดยบ้านเรือนขนาดเล็กจะเก็บทุก ๆ 6 เดือน ส่วน

ร้านอาหารหากเต็มแลว้จะเรียกใหเ้ทศบาลมาเก็บ ส่วนไขมนัท่ีเก็บไดจ้ากถงัดกัไขมนัจะนาํมาผึ่งให้

แหง้ และนาํมาผสมกบัเศษใบไมท่ี้ยอ่ยใหเ้ลก็ลง ในอตัราส่วน 50 : 50  แลว้นาํมาป้ันเป็นแท่งเพ่ือใช้

เป็นเช้ือเพลิงในการตม้นํ้ าในโรงฆ่าสตัวข์องเทศบาล ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 
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ภาพที่ 4.4  กอ้นถ่านท่ีไดจ้ากการผสมไขมนัจากถงัดกัไขมนักบัเศษใบไม ้

 

       เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไม่มีการก่อสร้างระบบบาํบัดนํ้ าเสียขนาดใหญ่ เพราะนํ้ าเสียของ

เทศบาลส่วนใหญ่มาจากบา้นเรือน ร้านคา้ ร้านอาหาร ปริมาณนํ้ าเสียจึงมีปริมาณไม่มาก สามารถใช้

ถงัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติ ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ

ก่อสร้างและดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดใหญ่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และเทศบาลไดมี้การใช้

ระบบ ISO14001 ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลซ่ึงรวมการจดัการนํ้ าเสียดว้ย              

       ส่วนผูน้าํชุมชนนั้นกล่าวว่า เม่ือรับนโยบายหรือมาตรการต่างๆของทางเทศบาลก็จะนาํขอ้มูล

ต่างๆท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดให้ประชาชนในชุมชนไดรั้บทราบ โดยช่วงแรกประชาชนจะยงัไม่ค่อย

เขา้ใจ แต่หลงัจากท่ีไดมี้การพดูคุยกนัในชุมชน ประกอบกบัเจา้หนา้ท่ีทางเทศบาลก็ไดม้าอธิบายถึง

ผลดีต่างๆของนโยบายท่ีจะช่วยให้ชุมชนน่าอยู่ แม่นํ้ ากลบัมามีสภาพเดิม มีการรณรงค์ให้มี

ร้านอาหารติดตั้งบ่อดกัไขมนั สาํหรับบา้นเก่า บา้นใหม่ก็มีปัญหาเร่ืองถงัดกัไขมนับา้ง แต่ทุกคนก็

ใหค้วามสาํคญัและก็ไม่ไดท้าํใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนแปลง โดยมีผูน้าํชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่า  

ชุมชนของผมนั้นเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเทศบาล มีบา้นเก่าจาํนวนมาก การท่ี

จะใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยู่เดิมเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงบา้นใหม่นั้นเป็นเร่ืองท่ี

ยาก แต่ตวัผมเองในฐานะท่ีเป็นผูน้าํชุมชนเช่ือว่าประชาชนในชุมชนอยากเห็น

แม่นํ้ าประแสกลบัมาใสสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ตวัผมจึงตอ้งใชค้วามพยามยาม

อย่างมากในการท่ีจะเข้าไปพูดคุยกับประชาชนทุกบา้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

แนะนําให้เห็นว่าการติดตั้ งถงัดักไขมันเพิ่มตามบ้านเก่านั้ นไม่ได้ยุ่งยากหรือ

สิ้นเปลืองเงินทองมากนกั ค่อยๆเปล่ียนใจประชาชนทีละบา้น จนกว่าทั้ งชุมชนจะ

เปล่ียนมาติดตั้งถงัดกัไขมนั  

หรือผูน้าํบางชุมชนกล่าวว่า  
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ประชาชนในชุมชนต่ืนตวักบันโยบายการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลมาก เน่ืองจาก

เทศบาลมีโครงการนักสืบสายนํ้ า ให้เด็ก  ๆ ในชุมชนท่ีเป็นนักเรียนมีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพของแม่นํ้ าประแสเป็นประจาํ และนาํมาเผยแพร่บอก

ผูป้กครอง พ่อแม่ ว่าตอนน้ีคุณภาพของแม่นํ้ าประแสเป็นอย่างไรบา้ง เม่ือพ่อแม่

ไดฟั้งก็จะรู้สึกว่าการท่ีตวัเองทาํตามนโยบายของเทศบาลในการติดตั้งถงัดกัไขมนั

แลว้ ทาํใหแ้ม่นํ้ าประแสมีคุณภาพดีข้ึน ซ่ึงถือว่าเทศบาลวางแผนการจดัการนํ้ าเสีย

ของเทศบาลไดดี้ทีเดียว ผมเห็นดว้ยกบัวิธีการน้ี            

       ในส่วนของประชาชน การท่ีเทศบาลออกเทศบญัญติัการติดตั้งถงัดกัไขมนั ให้บา้นท่ีสร้างใหม่

ท่ีจะขอบา้นเลขท่ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นั้น คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะว่า การท่ีเทศบาลออกเทศบญัญติัน้ี

มาจะทาํใหแ้ม่นํ้ าประแสท่ีเน่าเสียดีข้ึน และนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัการนํ้ าเสียก็

เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัตามไดง่้ายไม่ยุง่ยาก เพียงแต่เร่ิมตน้ตอ้งปรับตวับา้งเล็กน้อย แต่เม่ือปรับตวัไดแ้ลว้ 

การปฏิบติัตามวิธีการจดัการของเทศบาลในการจดัการนํ้ าเสียก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป มีประชาชน

ท่านหน่ึงกล่าวว่า 

 เม่ือก่อนแม่นํา้ประแสเกิดการเหมน็เน่า ตนเองเป็นแม่ค้า ขายอาหารอยู่ท่ีตลาด ได้
กล่ินเน่าเสียของแม่นํ้าทุกวัน แต่ไม่รู้ว่าจะทาํอย่างไร พอนายกคนนี้มา ออกเทศ
บัญญัติให้การติดตั้งถงัดักไขมนัในร้านค้าต่างๆ บอกตรงๆตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่า
ติดตั้งถัง้ดักไขมนัแล้วจะช่วยอะไรได้ พอได้ไปอบรมมาว่าถังดักไขมันจะช่วยให้
นํา้เสียลงสู่แม่นํา้น้อยลง เลยลองดู ทางเทศบาลกใ็จดีมาสอนการสร้างถังดักไขมัน
ให้ถึงท่ีร้านและลองทาํนํ้าEM ใช้เอง ปรากฎว่าได้ผลดี เห็นนํ้าท่ีออกจากถังดัก
ไขมนัใสไม่ขุ่นเหมือนแต่ก่อน กคิ็ดว่า เออ! มันได้ผลจริงด้วย ทีนี้เลยบอกต่อคน
อ่ืน เพราะคิดว่าถ้าเราช่วยกันติดตั้งถังดักไขมันแม่นํ้าท่ีเน่าเสียก็จะกลับมา
เหมือนเดิม เพราะฉะน้ันเราต้องช่วยกัน บ้านเราเรายงัรัก ยงัอยากให้สะอาด น่าอยู่  
หากอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่ แขกไปใครมากช่ื็นชม เราต้องร่วมมือกันโดยเร่ิม
จากท่ีบ้านของเราก่อน 

 

3) ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 จากผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มได้แก่ ปลดัเทศบาล ผูน้ ําชุมชน 4 ชุมชน (ดาํรงตาํแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเมืองแกลง) ไดก้ล่าวว่า เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีวิธีการจดัการนํ้ าเสีย 

เร่ิมตน้จากการขุดลอกคลองให้สะอาดข้ึน ส่วนนํ้ าเสียจะปล่อยลงท่อระบายนํ้ ารวมของเทศบาล 

และมีการเติมนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) เป็นหยดเลก็ ๆ ตลอดเวลา และการออกเทศบญัญติัการติดตั้ ง



77 

 

ถงัดกัไขมนั ใหบ้า้นท่ีสร้างใหม่ท่ีจะขอบา้นเลขท่ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ร้านอาหารจะตอ้งติดตั้ งถงัดกั

ไขมนั ซ่ึงถา้ไม่ใหค้วามร่วมมือก็จะไม่มีการออกบา้นเลขท่ีให ้ส่วนบา้นเก่า ๆ ก็จะปลกูสร้างอยู่ตาม

ทอ้งไร่ทอ้งนา ซ่ึงจะไม่ค่อยมีปัญหา  ส่วนในชุมชนท่ีมีบา้นหนาแน่นนอกจากจะมีการดกัไขมนั

แลว้ ก็ยงัมีการใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพปล่อยลงไปบาํบดันํ้ าเสียดว้ย ซ่ึงจะเป็นลกัษณะของการทาํนํ้ าหยด

ลงไปผสมกบันํ้ าเสีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลคอยเติมนํ้ าหมกัชีวภาพตลอด สาํหรับหน้าฝนก็จะ

ไม่ใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพน้ี เน่ืองจากปริมาณนํ้ าฝนจะช่วยเจือจางนํ้ าเสียไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงทุกวนัน้ีแม่นํ้ า

ก็ใสเป็นท่ีหนา้พอใจมาก อีกทั้งประชาชนในชุมชนยอมรับนโยบายและเทศบญัญติัไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากมีการให้ความรู้ และสร้างจิตสาํนึกให้กบัชุมชนและทุกคนก็อยากให้บา้นเมืองเราน่าอยู่

ดว้ย และยงัมีพลงัขบัเคล่ือนท่ีใชบุ้คลากรทุกรูปแบบ ตั้ งแต่วยัสูงอายุ วยักลางคน เด็ก ซ่ึงรวมถึง

นกัสืบสายนํ้ าดว้ย ซ่ึงทุกคนไดมี้การพดูคุยกนัเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสุดทา้ยก็เป็นการใหค้วาม

ร่วมมือ เน่ืองจากทุกภาคส่วนรับรู้ปัญหาร่วมกนัว่าใครเป็นผูก่้อคนนั้นก็ตอ้งเป็นผูแ้ก ้

         จากการศึกษาพบว่า การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงคือ ออกเทศบญัญติัเก่ียวกบัการ

จบัปรับ สาํหรับคนท่ีทิ้งขยะลงแม่นํ้ า และออกเทศบญัญติัการติดตั้งถงัดกัไขมนักบับา้นท่ีขอบา้นเลขท่ี

ใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ว่าจะตอ้งมีการติดตั้งถงัดกัไขมนั โดยทางเทศบาลจะมีการตรวจสอบว่ามีการ

ติดตั้งจริงหรือไม่ ซ่ึงหน่วยงานท่ีจะใหค้าํแนะนาํในการติดตั้งจะเป็นกองช่างหรือกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้มส่วนการตรวจสอบเพื่อออกบา้นเลขท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีทะเบียนและนักวิชาการสุขาภิบาล แต่

ในปัจจุบนัไม่มีนกัวิชาการสุขาภิบาลแลว้ ซ่ึงทาํใหเ้ห็นว่า เทศบาลยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองการ

จดัการนํ้ าเสีย อยา่งไรก็ตามในกรณีของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง เจา้หนา้ท่ีของกองช่างและสาํนักปลดั

สามารถใหค้วามรู้และทาํงานแทนเจา้หนา้ท่ีของกองสาธารณสุขท่ีรับผดิชอบเร่ืองการจดัการนํ้ าเสียท่ีมี

จาํนวนนอ้ยได ้เน่ืองจากมีการทาํงานร่วมกนัและประสานงานกนัตลอด ซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการนํ้ าเสียโดย

การติดตั้งถงัดกัไขมนัตามบา้นเรือนดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ส่วนการติดตั้ งถงั

ดกัไขมนัใหก้บัร้านอาหารต่าง ๆ  เจา้หนา้ท่ีจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มจะมาใหค้าํแนะนาํ สอน

วิธีการสร้างถงัดกัไขมนัอยา่งง่ายข้ึนมาใชเ้อง เพ่ือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และมีการสอนทาํนํ้ าหมกั

จุลินทรีย ์(EM) เพ่ือใชใ้นครัวเรือน มีการรณรงคใ์ห้มีการติดตั้ งถงัดกัไขมนัในบา้นเรือนสมยัเก่า โดย

การรณรงคจ์ะใหผู้น้าํชุมชนเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะมี

ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัประชาชนในพ้ืนท่ี การส่ือสาร ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนทาํไดง่้ายกว่าการให้

เจา้หน้าท่ีเขา้มาทาํความเขา้ใจกับประชาชน เน่ืองจากประชาชนจะมีความไวใ้จ เคารพผูน้าํชุมชนท่ี

ตนเองเป็นผูเ้ลือกใหเ้ป็นตวัแทน แต่ถา้เป็นเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลบางคร้ังประชาชนจะมีความกลวัเกรง 

หรือไม่ค่อยเขา้ใจส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งการส่ือสาร การใหผู้น้าํชุมชนช่วยประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ ทาํความ

เขา้ใจใหป้ระชาชนในชุมชนมีการติดตั้งถงัดกัไขมนัตามบา้นเรือนจะไดผ้ลท่ีดีมากข้ึน อีกทั้ งเทศบาลมี
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บริการตกัไขมนัจากถงัดกัไขมนัและนาํมาดดัแปลงเป็นแท่งเช้ือเพลิงในตม้นํ้ าในโรงงานฆ่าสัตวข์อง

เทศบาลช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิง และทางเทศบาลยงัไดมี้โครงการนักสืบสายนํ้ า ท่ีให้เยาวชนใน

พ้ืนท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของแม่นํ้ าประแส และนาํมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ทาํให้

ประชาชนตระหนัก และสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แม่นํ้ าประแส เพราะการท่ี

ประชาชนเห็นว่าเยาวชนในชุมชนยงัมีการดูแลรักษา อนุรักษ์แม่นํ้ าประแสให้กลบัมามีสภาพท่ีดี

เหมือนกบัสมยัก่อน แลว้ตนเองท่ีเป็นผูใ้หญ่กว่าจะไม่ช่วยไดอ้ยา่งไร จากการท่ีเทศบาลใชก้ารจดัการนํ้ า

เสียอยา่งง่าย เร่ิมตน้จากการจดัการนํ้ าเสียตั้งแต่จุดเร่ิมตน้นํ้ าเสีย ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบบาํบัดนํ้ า

เสียในการจดัการนํ้ าเสียใหสิ้้นเปลืองงบประมาณ การทาํความเขา้ใจ ขอความร่วมมือกบัประชาชน ก็ใช้

ความใกลชิ้ดเป็นการส่ือสาร ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ถึงประชาชนไดง่้าย  

               

4.4  นโยบาย/แผน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการน้ําเสียของเทศบาลตาํบลเมือง 

       แกลง  จงัหวดัระยอง 

 

           1)      ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

                          1.1 นโยบายการจดัการนํา้เสียชุมชนของภาครัฐ 

                    กรมควบคุมมลพิษไดจ้ดัทาํนโยบายและพ้ืนท่ีเป้าการจดัการนํ้ าเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 – 

2584) โดยกาํหนดนโยบายการจดัการนํ้ าเสียชุมชนดงัน้ี  

1. ลดปริมาณความสกปรกของนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด โดยใหบ้า้นเรือนและอาคารทุก 

ประเภทมีการจัดการนํ้ าเสียเบ้ืองตน้ ด้วยการติดตั้ งถงัดักไขมนัและ/หรือระบบบาํบดันํ้ าเสีย ณ 

แหล่งกาํเนิด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากกบัชุมชนระดบัเทศบาลตาํบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบล

หรือพ้ืนท่ีท่ียงัไม่มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม เน่ืองจากเป็นการป้องกนัปัญหานํ้ าเสียท่ีจะเกิดข้ึน ทาํให้

ลดการก่อสร้างหรือการลงทุนจดัสร้างระบบท่อรวบรวมและระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม โดยมีแนวทาง

พิจารณา ดงัน้ี 

1.1 บา้นเรือนและอาคารท่ีก่อสร้างใหม่หรืออยูน่อกพ้ืนท่ีใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย 

รวมหรืออยูน่อกแนวเช่ือมท่อรวบรวมนํ้ าเสีย ควรมีการติดตั้งถงัดกัไขมนัและระบบบาํบดันํ้ าเสีย ณ 

แหล่งกาํเนิด 

1.2 บา้นเรือนและอาคารท่ีก่อสร้างเดิมควรติดตั้งถงัดกัไขมนัและส่งเสริมใหป้รับ 

ปรุงประสิทธิภาพของบ่อเกรอะท่ีมีอยูห่รือเปล่ียนเป็นการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด 

1.3 ปรับปรุงแกไ้ข พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กาํหนดใหบ้า้นเรือน 
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และอาคารตอ้งมีการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสียและรับนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากทุกส่วนของบา้นเรือน 

1.4  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและกรุงเทพมหานครออกขอ้บญัญติัใหบ้า้นเรือน 

และอาคารติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

1.5 จดัทาํแนวทางการออกขอ้บญัญติัทอ้งถิ่นเร่ืองการติดตั้งถงัดกัไขมนัและระบบ 

บาํบดันํ้ าเสียสาํหรับบา้นเรือนและอาคาร และแนวทางปฏิบติัในการติดตั้ งถงัดกัไขมนัและระบบ

บาํบัดนํ้ าเสีย ณ แหล่งกําเนิด เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของ

ผูป้ระกอบการ 

1.6 ดาํเนินงานตามมาตรการจดัการนํ้ าเสียจากหมู่บา้นจดัสรรท่ีกาํหนด ตั้งแต่การ 

ขออนุญาตประกอบกิจการ การจดัตั้ งนิติบุคคล การส่งเสริมให้บา้นเรือนและอาคารติดตั้ งระบบ

บาํบดันํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด หรือจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมและบริหารจัดการระบบให้มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการลดปริมาณความสกปรกของนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิดน้ี มีรูปแบบดงัภาพท่ี 4.5 

2. กาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายการจดัการนํ้ าเสียชุมชนและช่วยเหลือสนบัสนุนองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัทาํโครงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมชุมชน เพ่ือเสนอของบประมาณ

ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ เพ่ือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั หรือกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

ภาพที่ 4.5  รูปแบบการลดปริมาณความสกปรกของนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552: 3. 

 

3. ก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมเพิ ่มเติมในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยพิจารณา 

รูปแบบของระบบบาํบดันํ้ าเสียซ่ึงจะเป็นระบบรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือ

แบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant) ให้สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี ปัญหาของ

ชุมชน สถานภาพของคุณภาพแหล่งนํ้ า และความพร้อมในการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทั้งน้ี การอนุมติัจดัสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียแห่งใหม่ จะพิจารณาตาม

ข้อกาํหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ ลาํดับ

ความสําคัญของพ้ืนท่ี รูปแบบเทคโนโลยีการบาํบัดนํ้ าเสียและขนาดของระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ี

เหมาะสม และประหยดังบประมาณ ความพร้อมเร่ืองท่ีดินท่ีจัดสร้างระบบ มีผลการศึกษาความ

เหมาะสม (FS) และแบบรายละเอียด (DD) ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีจะจดัสร้าง มีการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน มีการออกขอ้บญัญติัในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมบาํบดันํ้ าเสีย เป็นตน้ 

4. สาํนกังบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินกูห้รือ 

แหล่งเงินอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการจัดสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียชุมชน และสาํนักงานคณะกรรมการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น กาํหนดสดัส่วนงบประมาณขั้นตํ่าในการจดัสรร

เงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใต้

พระราชบญัญติักาํหนดและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

5. ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมทั้งประเทศท่ีมีการจดัสร้าง 

แล้ว เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้ าเสียท่ีมีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพนํ้ าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิง้ท่ีกาํหนด 

6. พฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการนํ้ าเสียชุมชน (Municipal Sewage 

Management System: MSMS) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีการบริหารจดัการระบบท่ีดี 

และพฒันาเคร่ืองมือและระบบเครือข่าย การติดตามผลการตรวจวดัมลพิษทางนํ้ าจากแหล่งกาํเนิด

อยา่งต่อเน่ือง 

7. จดัระบบใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีการจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย โดยมี 

แนวทางดาํเนินการดงัน้ี  

7.1 ปรับปรุงพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 เพ่ือออกประกาศกาํหนดอตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

7.2 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นออกขอ้บญัญติัทอ้งถิ่นจดัเก็บค่าบริการบาํบดั 
นํ้ าเสีย 

7.3 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ า 
เสียรวมกบัค่านํ้ าใชโ้ดยปรับปรุงพระราชบญัญติัการประปานครหลวงและพระราชบญัญติัประปา

ส่วนภูมิภาค เพ่ือเพิ่มอาํนาจใหส้ามารถจดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียรวมกบัค่านํ้ าใช ้

8. ส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้ผูค้วบคุมระบบหรือผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย และ 

สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีไม่สามารถเดินระบบดว้ยตนเอง ให้ว่าจา้งเอกชนท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นผูรั้บจา้งและผูค้วบคุมระบบบาํบดันํ้ าเสียมาดาํเนินงาน 
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9. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นแหล่ง 

กาํเนิดมลพิษเพ่ือควบคุมการระบายนํ้ าเสียจากท่อระบายนํ้ าทิ้งของเมืองก่อนออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือ

ลงสู่แหล่งนํ้ า 

10. กาํกบัการบงัคบัใชก้ฏหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีถกูควบคุมภายใตพ้ระราช 

บญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีระบบบาํบัดนํ้ าเสียและ

ระบายนํ้ าทิ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งท่ีกาํหนด 

11. พฒันาเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีดีหรือแนวทางเทคโนโลยท่ีีสะอาดเพ่ือลดและป้องกนั 

มลพิษจากการประกอบกิจการเพิ่มเติม อาทิเช่น สถานบริการประเภทอู่ซ่อมรถ ร้านซกัรีด เป็นตน้ 

12. จดัทาํฐานขอ้มลูแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้ า ฐานขอ้มลูคุณภาพนํ้ าทิ้งและฐานขอ้มลู 

ปริมาณการระบายนํ้ าทิ้ งจากแหล่งกาํเนิดประเภทชุมชน และให้มีการแลกเปล่ียนและเช่ือมโยง

ขอ้มลูมลพิษทางนํ้ าจากชุมชน 

13. เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการลด 

การใชน้ํ้ าและมีการจดัการนํ้ าเสีย (กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552: 2 - 7) 

              จากนโยบายดงักล่าว ไดมี้แนวคิดการลาํดบัความสาํคญัของพ้ืนท่ีในการจดัการนํ้ าเสีย โดย

มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่ คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าสายหลกัและแหล่งนํ้ าสาํคญั

ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ า 25 ลุ่มนํ้ า ขนาดและท่ีตั้งของชุมชน และความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

โดยเรียงลาํดบัเป็นช่วงปี ดงัน้ี 

               ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2554 ดาํเนินการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร บริเวณคลองเตย องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรม

มาก เขตควบคุมมลพิษ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีความพร้อมในการจดัสร้างระบบบาํบดั

นํ้ าเสียรวม อาทิเช่น ความพร้อมด้านท่ีดิน มีรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) และแบบ

รายละเอียดการก่อสร้าง (DD) การสมทบงบประมาณ เป็นตน้ 

               ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 ดาํเนินการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร บริเวณธนบุรี องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัเทศบาลนครและเทศบาลเมือง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีตั้ งอยู่ริมนํ้ า

ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมมาก เขตควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ระดบัเทศบาลตาํบลท่ีมีคุณภาพนํ้ าพอใช ้

               ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2574 ดาํเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัเทศบาล

ตาํบลขนาดกลางและขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี และองค์กรบริหาร

ส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้
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               ช่วงปี พ.ศ. 2575 – 2584 ดาํเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรบริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าท่ีมี

คุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี (กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552: 16 - 17) 

               ซ่ึงเทศบาลตาํบลเมืองแกลงอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 

2554 (กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552: 30) 

 

             1.2  นโยบายการบริหารงานของเทศบาลตาํบลเมอืงแกลง 

              นโยบายการบริหารงานของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงในส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการนํ้ าเสีย มีดงัน้ี 

       นโยบายข้อที่ 1 นโยบายเพือ่บ้านเมอืงอยู่ดี  

จะร่วมกบัพ่ีนอ้งประชาชนสนบัสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข จะบริหารองค์กรเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่ีน้อง

ประชาชน ท่ีต่างมีประสงคใ์หบ้า้นเมืองมีความอยูดี่ ภายใตก้รอบการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติั

เทศบาล มุ่งนาํพาองคก์รเทศบาลใหเ้กิดการบริหารงาน การอาํนวยการ การวางแผน การปฏิบติังาน 

การติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธฺภาพอย่างต่อเน่ือง จดัให้มีการใชปั้จจัย

ต่างๆ ตามศกัยภาพขีดความสามารถของเทศบาล ทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวเทศบาล มุ่งเผยแพร่และส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ เร่ืองการบริหารจดัการบา้นเมือง เร่ืองสถานการณ์ความเคล่ือนไหวในวงงานเทศบาล ไปสู่

พ่ีนอ้งประชาชนเสมอดว้ยฐานะความเป็นเจา้ของบา้นเมืองร่วมกนั ให้พ่ีน้องประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลด้านต่างๆ อาทิ การพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐาน การเดินทาง การอยูอ่าศยั ความสงบเรียบร้อย การประกอบสมัมาอาชีพ 

นโยบายข้อที่ 3 นโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม 

จะพฒันาองคก์รเทศบาลใหด้าํเนินงานตามแนวทาง และทิศทางการบริหารจดัการ 

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานในระบบเมือง ดงัท่ีเคยปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานถึงแปดปี พร้อมทั้ ง

จะพฒันาคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานท่ีเหมาะสมกบัฐานะ

และสภาพพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี โดยยดึแนวทางประโยชน์สูงสุด ประหยดัสุด โดยเฉพาะต่อกรณีการนาํ

ของเสียท่ีเกิดจากระบบเมือง กลบัมาใชใ้หม่อยา่งคุม้ค่า จะมุ่งพฒันาการมีพ้ืนท่ีโล่ง พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อ

การนนัทนาการ และการพกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับชาวเทศบาล จะรักษาคลองประแสให้เป็นแหล่ง

ผลิตนํ้ าดิบคุณภาพสาํหรับผลิตนํ้ าประปา และเป็นแหล่งจบัและเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า รวมถึงการจดัให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของเมืองสาํหรับชาวเทศบาล และนกัท่องเท่ียวผูมี้ใจรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติประจาํเมือง เช่น คลองประแส และจะนาํเร่ืองการผงัเมืองท่ีไดรั้บการถ่ายโอน
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ภารกิจในการจัดทาํมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล มาใช้เป็นทิศทางในการบริหาร

จดัการการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีบริเวณต่างๆ ครอบคลุมภาคการจราจร การเดินทางและขนส่ง การ

ก่อสร้างอาคาร การระบายนํ้ า การเกษตรกรรม การอยูอ่าศยั รวมถึงการขยายตวัของชุมชนเมือง 

นโยบายข้อที่ 4 นโยบายด้านการรังสรรค์รักษาอตัลกัษณ์ประเพณ ี

จะนาํพาองคก์รเทศบาลพร้อมพ่ีนอ้งประชาชนไดต้ระหนกั และเห็นคุณค่าความสาํคญั 

ของประเพณีวฒันธรรมประจาํถิ่นท่ีมีมาแต่เดิม และท่ีไดร่้วมกนัรังสรรคข้ึ์นมาใหม่ ให้ความสาํคญั

และรักษาโบราณสถานของวดัและโรงเจ ตลอดจนอาคารเก่าในพ้ืนท่ี รวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลทาง

ประวติัศาสตร์ของเมืองต่อเน่ืองจากเดิม และการก่อสร้างหอประวติัศาสตร์เมืองแกลง เพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้ปูมประวติัของเมือง โดยอยูบ่นพ้ืนฐานความพึงพอใจของประชาชนและเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม โดยมีวตัถุประสงคใ์หอ้ตัลกัษณ์ประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ  ของเมืองไดไ้ปเก้ือกลูหนุน

ส่งใหเ้มืองเกิดความน่าอยู ่และประชาชนมีความรักความภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีไดอ้าศยัในเมือง

แกลง (สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2552ก) 

              จากนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ไดส้ร้างยุทธศาสตร์การพฒันา

ในช่วงสามปี  (พ.ศ. 2552 – 2554) ดงัน้ี 

              ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) 

              เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในช่วงสามปีโดยเรียงลาํดับ 

ก่อน-หลงั  ดงัต่อไปน้ี  

            1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

             2)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ 

             3)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการคลงั 

             4)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม 

             5)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารและการปกครอง 

             6)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

             แนวทางการพฒันาท้องถิน่ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการนํา้เสีย   

             1)  ปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่

             2)  ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายนํ้ าทุกสายเพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าไดส้ะดวก 

             3)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

             4)  ส่งเสริม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 

             5)  ส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใหทุ้กคนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง             

 6)  ก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนมาใชเ้ป็นท่ีออกกาํลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ 
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             7)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

             8)  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้มในเขตเทศบาล 

             9)  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัการมลูฝอยส่ิงปฏิกลูและของเสียอนัตราย 

             10)  พฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งและมีความรักหวงแหน ในทอ้งถิ่นของตนเอง  

              ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาต ิ 

1) แนวทางการพฒันาส่งเสริมการอบรมสร้างจิตสาํนึกเฝ้าระวงั ป้องกนั บาํบดัฟ้ืนฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2552ข)              

             มีโครงการทั้งหมด                         32 โครงการ  

             งบประมาณ                                   16,971,520 บาท               

             จากการศึกษาพบว่า มีโครงการภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทรัพยากรธรรมชาติประจาํปี พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 5 โครงการ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1  โครงการภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติประจาํปี 

                     พ.ศ. 2554 

 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม 
งบประมาณ   

(บาท)  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์

รักษาความสะอาด 

- พัฒนาชุมชนเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชและ

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินี นาถ จาํนวน 2 คร้ัง  

40,000 
กองสาธารณสุข 

งานรักษาฯ 

2. โครงการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึก

ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

- อบรมสัมนาและทศันศึกษาดูงานดา้นพลงังานและ

สิ่งแวดลอ้ม จาํนวน 1 คร้ัง 
100,000 

กองสาธารณสุข 

งานสุขาภิบาล 

3. โครงการอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส - จดัอบรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส 

ไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง 

- ทาํกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส ไม่

นอ้ยกว่า 2 คร้ัง 

150,000 
กองสาธารณสุข 

งานสุขาภิบาล 

4. โครงการคดัแยกขยะและลด

ปริมาณขยะ 

- คดัแยกขยะในโรงเรียน 

- คดัแยกขยะในชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

- กจิกรรมผา้ป่าขยะ, คดัแยกขยะในวนัเด็ก 

- กจิกรรมนกัศึกษาวิชาทหารคดัแยกขยะ 

150,000 
กองสาธารณสุข 

งานรักษาฯ 

5. โครงการตรวจติดตามระบบการ

จดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 

- โครงการตรวจติดตามระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

ISO 14001 
60,000 กองสาธารณสุข 

 

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2553. 
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2) ผลจากการสมัภาษณ์ 

           ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีได้กล่าวถึงนโยบายและแผนการจัดการนํ้ าเสียของเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง ว่าเร่ิมตน้จากการฟ้ืนฟแูม่นํ้ าประแส โดยเร่ิมจากการขุดลอกคลองเพ่ือให้นํ้ าไหล

สะดวก ต่อจากนั้นไดมี้การสร้างศาลาหลงัใหม่บริเวณศาลาตน้โพธ์ิท่ีตั้งอยูต่รงแม่นํ้ าประแสท่ีมีการ

เน่าเสีย และจดังานทาํบุญกลางบา้นบริเวณริมแม่นํ้ าประแสโดยใชแ้นวคิดท่ีว่า อดีตท่ีรุ่งเรืองมาสอน

ให้ประชาชนในเทศบาลได้คิดและตระหนักว่าอดีตบริเวณแม่นํ้ าประแสนั้ นรุ่งเรืองและให้

ประโยชน์อยา่งไร นอกจากน้ียงัมีนโยบายให้ประชาชนไดเ้ห็นปัญหานํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นการ

ปลกูจิตสาํนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนใหย้ ัง่ยนืต่อไป และได้

มีการริเร่ิมโครงการนักสืบสายนํ้ าเพ่ืออนุรักษ์แม่นํ้ าประแส โดยเทศบาลร่วมกบับริษทัเอกชนใน

เทศบาล ส่งตัวแทนอาจารยจ์ากโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและเจา้หน้าท่ีเทศบาลไปอบรม นํา

ความรู้มาเผยแพร่ในโรงเรียน รับสมคัรนกัเรียนเป็นนกัสืบสายนํ้ า ทาํการสาํรวจสภาพทางกายภาพ 

ชีวภาพ เคมี บริเวณแม่นํ้ าประแส  สมัภาษณ์ชุมชนถึงปัญหานํ้ าเสียตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยทาํ

การออกสาํรวจพ้ืนท่ีทุกๆ 3 เดือน เม่ือไดข้อ้มลูจากการสาํรวจจะนาํมาเผยแพร่ทั้งในโรงเรียนและท่ี

บา้นเป็นประจาํ สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าของชุมชน ซ่ึงหลงัจากดาํเนินโครงการปรากฎวา่ 

คุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าประแสดีข้ึน ประชาชนในเทศบาลไดรั้บรู้ถึงการเปล่ียนแปลงน้ี จึงตระหนักใน

การท่ีจะอนุรักษ์แหล่งนํ้ าของชุมชน  นอกจากน้ียงัมีนโยบายการสร้างถงัดกัไขมนัแบบง่าย ราคา

ประหยดั และแจกถงัดกัไขมนัใหป้ระชาชนนาํมาติดตั้งเพิ่มข้ึน 

           สาํหรับกิจกรรมและโครงการการรณรงคแ์ละการจดัการนํ้ าเสีย ไดแ้ก่ 

   1)  ใชแ้ห อวน ไมไ้ผ ่ขวางลาํคลอง ในการดกัเก็บขยะ  

   2)  ใช้มาตรการทางกฎหมาย ท่ีเอาผิดกับคนท่ีทิ้งขยะลงลาํคลอง โดยปรับเป็น

จาํนวนเงิน 2,000 บาท 

           3)  มาตรการทางกฎหมาย ในการติดตั้งถงัดกัเก็บไขมนั เพ่ือไม่ให้ไขมนัถูกปล่อยลง

คลองโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือถงัดักไขมันตามครัวเรือนและถงัดักไขมนัตามร้านอาหาร 

โรงเรียน โรงเจ เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดแ้นะนาํใหป้ระชาชนหรือร้านคา้ต่างๆ จดัทาํถงัดกัไขมนั

ใชก้นัเอง เพ่ือความประหยดั เน่ืองจากบา้นเรือนหรือร้านคา้ต่าง ๆ อาจมีการใชน้ํ้ าเสียมาก การซ้ือ

ถงัดกัไขมนัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีราคาสูง ทางเทศบาลเห็นว่าสามารถดดัแปลงถงัดกัไขมนัใชเ้องได ้

ไม่ยุง่ยาก และประหยดังบประมาณ จึงไดมี้การสอนการทาํถงัดกัไขมนัอย่างง่าย โดยถงัดกัไขมนั

แบบท่ี 1 จะนาํแผน่สแตนเลสมาประกอบเป็นถงัส่ีเหล่ียม แบ่งภายในถงัออกเป็น 4 ช่อง แต่ละช่อง

จะเจาะรูเอาไว ้ช่องแรกจะเจาะรูทาํเป็นท่อบริเวณดา้นบนเพื่อให้นํ้ าทิ้งไหลเขา้มาในถงั และวางตะ

กรงเพ่ือกรองเศษอาหารหรือเศษขยะ ช่องถดัไปเจาะรูใหต้ ํ่ากว่าขอบล่างของท่อแรก แลว้ต่อท่อไป
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ยงัช่องท่ี 3 และทาํแบบเดียวกนัใหท่้อท่ี 3 อยูต่ ํ่ากว่าท่อท่ี 2 เลก็นอ้ย ส่วนช่องท่ี 4 เจาะรูทาํท่อนํ้ าทิ้ง

ท่ีบาํบดัแลว้บริเวณดา้นล่าง เพ่ือปล่อยนํ้ าทิ้งสู่ธรรมชาติ หรือแบบท่ี 2 ใชถ้งันํ้ ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นถงั

ดกัไขมนัอย่างง่ายก็ได ้โดยมีส่วนประกอบ คือ ถงันํ้ าพลาสติกท่ีมีขายทัว่ไปในทอ้งตลาด ขนาด

ประมาณ 50 ลิตรใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้ ว เจาะรูถงันํ้ า

พลาสติกแลว้ต่อท่อพีวีซียาดว้ยกาวพลาสติกแบบใชค้วามร้อนละลาย โดยให้ท่อเขา้อยู่สูงกว่าท่อ

ออกประมาณ 5 เซนติเมตร นาํตระกร้าพลาสติกท่ีเป็นตะแกรงมาประกอบเขา้กบัไมแ้ขวนเส้ือ

อลมิูเนียมหรือลวดท่ีทาํเป็นหูหิ้ว แขวนไวท่ี้ทางนํ้ าเขา้ เพ่ือดกัขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อนํ้ าออก

นั้นใหต่้อท่อในถงัใหลึ้กลงไปถึงกน้ถงัโดยปลายท่ออยูห่่างจากกน้ถงัประมาณ 15 เซนติเมตร หาก

ไขมนัยงัปนเป้ือนอยูใ่นนํ้ ามาก ใหท้าํถงัดกัไขมนัเพิ่มต่อจากถงัแรก แต่ตอ้งใหร้ะดบัท่อในถงัท่ีสอง

ตํ่ากวา่ท่อแรก ดงัภาพท่ี 4.6 และ 4.7 ส่วนภาพท่ี 4.8 และ 4.9 เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นการติดตั้ งถงั

ดกัไขมนัในบริเวณโรงเรียน และสภาพของนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัโดยถงัดกัไขมนั และปล่อยลงสู่ท่อ 

เพ่ือปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป และภาพท่ี 4.10 เป็นภาพท่ีแสดงถงัใส่นํ้ าหมกัจุลินทรีย  ์(EM) ของ

เทศบาล 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  ถงัดกัไขมนัอยา่งง่ายแบบท่ี 1 (ติดตั้งท่ีร้านคา้) 
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ภาพที่ 4.7  ถงัดกัไขมนัอยา่งง่าย แบบท่ี 2 (ติดตั้งท่ีบา้น) 

 

 
 

ภาพที่ 4.8  การติดตั้งถงัดกัไขมนัในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  นํ้ าท่ีผา่นถงัดกัไขมนัก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ 
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ภาพที่ 4.10  ถงัใส่นํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) 

แหล่งที่มา:  ศนูยป์ระสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ดา้นการจดัการเมืองและส่ิงแวดลอ้ม ประจาํภาค 

                 ตะวนัออก, 2555. 

   4)  ขุดลอกแม่นํ้ าลาํคลองเพ่ือให้ระบบการไหลเวียนข้ึนลงของนํ้ าดีข้ึน เพ่ือเพิ่ม

ออกซิเจนในนํ้ าใหม้ากข้ึน 

   5)  การเติมนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) ลงในท่อระบายนํ้ า 

                          เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดส่้งเจา้หนา้ท่ีมาอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนในการทาํ

นํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) โดยนํ้ าหมกัจุลินทรียน้ี์ทาํมาจากพืช เศษอาหารต่าง ๆ ซ่ึงทาํไดโ้ดยการนาํ

เศษพืชสด เศษอาหาร ผสมกนันํ้ าตาลทรายแดง หรือกากนํ้ าตาล อตัราส่วน กากนํ้ าตาล 1 ส่วน 

พืชผกั 3 ส่วน หมกัรวมกนัในถงัปิดฝา หมกัทิ้งไวป้ระมาณ 3 - 7 วนั เราจะไดข้องเหลวขน้ ๆ สี

นํ้ าตาล ประชาชนสามารถนาํนํ้ าหมกัจุลินทรียน้ี์มาใชใ้นการขจดักลิ่นเหม็นในห้องนํ้ า หรือเติมลง

ไปในถงัดกัไขมนัท่ีติดไวต้ามบา้นเรือน 

   6)  อบรมใหค้วามรู้ประชาชน เช่น การทาํโครงการนักสืบสายนํ้ า โครงการปลูกป่า

แนวกนัชนรักษาระบบนิเวศริมคลอง (ป่าสน) เพ่ือเป็นแนวกนัชนไม่ใหมี้การบุกรุกลาํคลอง เพ่ือทาํ

เป็นบ่อกุง้ เน่ืองจากบ่อกุง้เป็นส่ิงคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว  

                          โครงการนักสืบสายนํ้ า เกิดข้ึนจากความร่วมมือกนัระหว่างเทศบาลตาํบลเมือง    

แกลงกบับริษทัเอพิน่า ในการสาํรวจ ติดตามคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสภายในเทศบาลตาํบลเมือง

แกลง โดยส่งตวัแทนอาจารยจ์ากโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการและเจา้หน้าท่ีเทศบาลไปอบรม นํา

ความรู้มาเผยแพร่ในโรงเรียน รับสมคัรนกัเรียนเป็นนกัสืบสายนํ้ า ทาํการสาํรวจสภาพทางกายภาพ 

ชีวภาพ เคมี บริเวณแม่นํ้ า ประแส  ออกสาํรวจทุก ๆ 3 เดือนดงัแสดงในภาพท่ี 4.11 และจากขอ้มูล

การสาํรวจของโครงการนักสืบสายนํ้ า ซ่ึงเป็นขอ้มูลคุณภาพนํ้ าทางชีวภาพพบว่า คุณภาพนํ้ าของ
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แม่นํ้ าประแสนั้นมีคุณภาพดีข้ึน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 – 4.6 ส่วนขอ้มูลคุณภาพนํ้ าทางเคมีของ

โครงการติดตามเฝ้าระวงัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มบริเวณลุ่มแม่นํ้ าประแส (ศนูยว์ิจยัทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวนัออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) ก็สามารถยืนยนั

ไดว้่า คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสนั้นมีคุณภาพดี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 และการติดตั้ งถงัดัก

ไขมนัของประชาชน โดยในปีพ.ศ. 2553 เทศบาลไดมี้การติดตั้งถงัดกัไขมนัตามร้านอาหารจาํนวน 

20 ถงั (สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ข) 

 

   
 

   
 

ภาพที่ 4.11  นกัเรียนทาํกิจกรรมโครงการนกัสืบสายนํ้ า 

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ค. 
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ตารางท่ี 4.2  ผลสาํรวจคุณภาพนํ้ าลุ่มนํ้ าประแส ของเครือข่ายท่ี 4 (ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”, ร.ร.วดั 

                    พลงชา้งเผอืก, ร.ร.วดัสารนารถฯ) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2549 

 

จุดสํารวจ 

ผลทางกายภาพ 

ช่ือสัตว์ 

ความ

คิดเห็นจาก

ชุมชน 

ระดับ

คุณภาพน้ํา 
อุณหภูมิอากาศ/

อุณหภูมิน้ํา (ºC) 
ค่าpH สีน้ํา/กลิ่น 

ค่าDO      

( mg/L ) 

จุดท่ี 1 

บริเวณ

โรงเล่ือย 

30/33 6.5 สีชาใส/มี

กลิ่น 

6 ไส้เดือนทะเล, 

หอยฝาเดียวและ

ตวัอ่อน หนอน

ปลอกนํ้ าปากแตร 

นํ้ าสะอาด

พอใช ้ดี 

กวา่เม่ือ 

ก่อน 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ีดี 

จุดท่ี 2 

บริเวณ

ศาลาตน้

โพธ์ิ 

33/31 6 สีชาใส/มี

กลิ่น 

12.5 ไส้เดือนนํ้ าเสีย 

หอยฝาเดียว,

ไส้เดือนทะเล, 

หอยสองฝา และ

ปลาซิว 

การดูแล

แม่นํ้ าประ

แส

สมํ่าเสมอ 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ีดี 

จุดท่ี 3 

บริเวณ

แหลมท่า

ตะเคียน 

29/30 7.1 สีนํ้ าตาล

ส้ม 

3.5 ปลาเขม็, กบ, ปู

และจิงโจน้ํ้ า 

ถา้ฝนไม่

ตก นํ้ าจะ

ดาํ สัตวน์ํ้ า

นอ้ยลง 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางไม่

ดี  

จุดท่ี 4 

บริเวณ

ทะเลนอ้ย 

32/30 7.5 สีเหลือง /

กลิ่นเคม็ 

10 กุง้, เคย, ลูกปลา

และหอย 

ไม่ตอ้งการ

ใหมี้

โรงงาน

ตั้งข้ึน 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ีดี 

 

หมายเหต:ุ  ดชันีคุณภาพนํ้ า 0 = นํ้ าสกปรกมาก, 1 = นํ้ าสกปรก, 2 = นํ้ าคุณภาพพอใช,้ 3 = นํ้ า  

                   สะอาด, 4 = นํ้ าสะอาดมาก                 

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ค. 
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ตารางท่ี 4.3  ผลสาํรวจคุณภาพนํ้ าลุ่มนํ้ าประแส ของเครือข่ายท่ี 4 (ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”, ร.ร.วดั 

                     พลงชา้งเผอืก, ร.ร.วดัสารนารถฯ) วนัท่ี 10 มีนาคม 2550 

                     

จุดสํารวจ 

ผลทางกายภาพ 

ช่ือสัตว์ 

ความ

คิดเห็นจาก

ชุมชน 

ระดับ

คุณภาพ

น้ํา 

อุณหภูมิอากาศ/

อุณหภูมิน้ํา (ºC) 
ค่าpH สีน้ํา/กลิ่น 

ค่าDO      

( mg/L ) 

จุดท่ี 1 

บริเวณ

โรงเล่ือย 

31/27 7 สีเขียว

ข้ีมา้/ ไม่

มีกลิ่น 

6.5 ปลาบู่, ปลาช่อน, 

ปลาแค,้ ปลา

หวัเงิน 

นํ้ าสะอาด

พอใช ้ดีกวา่

เม่ือก่อน 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

จุดท่ี 2 

บริเวณ

ศาลาตน้

โพธ์ิ 

36/28 6.5 สีชาใส/มี

กลิ่น 

3 หนอนร้ินนํ้ าจืด

แดง, ปลาเขม็หอย

ฝาเดียวและหอย

เจดีย ์

นํ้ าสะอาด

มากข้ึน

กวา่เดิม 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

จุดท่ี 3 

บริเวณ

แหลมท่า

ตะเคียน 

31/26 7.5 ไม่มีสี /

ไม่มีกลิ่น 

7.5 ไส้เดือนนํ้ าเสีย,โพ

ลีขีต, หอยฝาเดียว,

หนอนร้ินนํ้ าจืด

แดง, ตวัอ่อน

แมลงชา้งกรามโต 

นํ้ าใชใ้นการ

ประกอบ

อาชีพและ

ในครัวเรือน

ดีข้ึน 

 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางดี

  

จุดท่ี 4 

บริเวณ

ทะเลนอ้ย 

31/32 7.1 ใส /ไม่มี

กลิ่น 

6 กุง้ฝอย, กั้งและ 

ตวัอ่อนแมลงชา้ง

กรามโต 

สภาพลาํนํ้ า

มีความต้ืน

เขิน สัตวน์ํ้ า

หายาก บ่อ

กุง้ปล่อยนํ้ า

เสียลงคลอง 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

 

หมายเหต:ุ  ดชันีคุณภาพนํ้ า 0 = นํ้ าสกปรกมาก, 1 = นํ้ าสกปรก, 2 = นํ้ าคุณภาพพอใช,้ 3 = นํ้ า 

                   สะอาด, 4 = นํ้ าสะอาดมาก                 

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ค. 
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ตารางท่ี 4.4  ผลสาํรวจคุณภาพนํ้ าลุ่มนํ้ าประแส ของเครือข่ายท่ี 4 (ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”, ร.ร.วดั 

                    พลงชา้งเผอืก, ร.ร.วดัสารนารถฯ) วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2551 

                      

จุดสํารวจ 

ผลทางกายภาพ 

ช่ือสัตว์ 

ความ

คิดเห็นจาก

ชุมชน 

ระดับ

คุณภาพ

น้ํา 

อุณหภูมิอากาศ/

อุณหภูมิน้ํา (ºC) 
ค่าpH 

สีน้ํา/

กลิ่น 

ค่าDO     

( mg/L ) 

จุดท่ี 1 

บริเวณ

โรงเล่ือย 

32/29 6.5 สีเขียวใส 

/ไม่มี

กลิ่น 

5 หอยเจดีย,์ กุง้ฝอย

และโพลีขีต 

ตอ้งการให้

ปรับปรุง

บริเวณให้

สวยงาม ใน

คลองไม่มี

ขยะ 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

จุดท่ี 2 

บริเวณ

ศาลาตน้

โพธ์ิ 

32/28 7.3 สีเขียวใส 

/ไม่มี

กลิ่น 

5.5 หอยฝาเดียว, หอย

เจดีย,์ ปู ปลาบู่, 

ปลาเขม็, มวลนํ้ า 

แอมพิพอด และ

กุง้ฝอย 

นํ้ าสะอาด

พอใช ้ดีกวา่

เม่ือก่อน 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

จุดท่ี 3 

บริเวณ

แหลมท่า

ตะเคียน 

27/28 6.5 สีเขียว/

ไม่มีกลิ่น 

3.5 ไส้เดือนนํ้ าเสีย ปู

ลาํหว้ย, หอยฝา

เดียวและ กุง้ฝอย 

นํ้ าสะอาด

ข้ึน มีขยะ

นอ้ยลง 

นํ้ ามี

คุณภาพ

สะอาด

  

จุดท่ี 4 

บริเวณ

ทะเลนอ้ย 

29/28 7.6 สีชาใส/

ไม่มีกลิ่น 

5 โพลีขีต กุง้ฝอย ปู

ลาํหว้ย ตวัอ่อน

แมลง ชา้งกราม

โต 

เป็นบริเวณ

น่าอยู ่มีสัตว์

นํ้ ามากข้ึน 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

 

หมายเหต:ุ  ดชันีคุณภาพนํ้ า 0 = นํ้ าสกปรกมาก, 1 = นํ้ าสกปรก, 2 = นํ้ าคุณภาพพอใช,้ 3 = นํ้ า 

                   สะอาด, 4 = นํ้ าสะอาดมาก                

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ค. 
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ตารางท่ี 4.5  ผลสาํรวจคุณภาพนํ้ าลุ่มนํ้ าประแส ของเครือข่ายท่ี 4 (ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”, ร.ร.วดั 

                    พลงชา้งเผอืก, ร.ร.วดัสารนารถฯ) วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 

                    

จุดสํารวจ 

ผลทางกายภาพ 

ช่ือสัตว์ 
ความคิดเห็น

จากชุมชน 

ระดับ

คุณภาพ

น้ํา 

อุณหภูมิอากาศ/

อุณหภูมิน้ํา (ºC) 
ค่าpH สีน้ํา/กลิ่น 

ค่าDO     

( mg/L ) 

จุดท่ี 1 

บริเวณ

โรงเล่ือย 

30/30 6.7 ไม่มีสี /ไม่มี

กลิ่น 

8.5 ฝาเดียว, โพ

ลีขีต, กุง้ฝอย

และไส้เดือน

นํ้ าเสีย 

สภาพลาํนํ้ า

พอใชไ้ด ้มี

คุณภาพท่ีดี

จากเดือนก่อน 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

จุดท่ี 2 

บริเวณ

ศาลาตน้

โพธ์ิ 

28/32 6.5 สีเขียวใส /ไม่

มีกลิ่น 

4 ไส้เดือนนํ้ า

เสีย, โพลีซีต, 

ตวัสงกรานต์, 

หอยกาบ, 

หอยฝาเดียว, 

หอยเจดียแ์ละ 

กุง้ฝอย 

เม่ือก่อนนํ้ า

สะอาด ควร

ช่วยกนัเก็บ

ขยะบริเวณ

แม่นํ้ า 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

จุดท่ี 3 

บริเวณ

แหลมท่า

ตะเคียน 

30/32 7 สีนํ้ าชาใส/ 

ไม่มีกลิ่น 

9 หนอนร้ินนํ้ า

จืดแดง, โพ

ลีขีต, กุง้ฝอย

และ ลูกปลา 

 

แม่นํ้ าประแส

มีความอุดม

สมบูรณ์ 

เน่ืองจากมี

ตน้ไมบ้ริเวณ

ชายฝั่ง 

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี

  

จุดท่ี 4 

บริเวณ

ทะเลนอ้ย 

29/31 7.5 ใส/ไม่มีกลิ่น 3.5 หอยเจดีย,์หอย 

ฝาเดียว, หอย

หมวกเจ็ก, 

ปลาเขม็, กุง้

ฝอย, โพลีขีต 

นํ้ าสกปรก

มากกว่าเดิม มี

สัตวน์อ้ย

กวา่เดิม  

พอใชไ้ด ้

คอ่นไป

ในทางท่ี

ดี 

 

หมายเหต:ุ  ดชันีคุณภาพนํ้ า 0 = นํ้ าสกปรกมาก, 1 = นํ้ าสกปรก, 2 = นํ้ าคุณภาพพอใช,้ 3 = นํ้ า  

                   สะอาด, 4 = นํ้ าสะอาดมาก                

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ค. 
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ตารางท่ี 4.6  ผลสาํรวจคุณภาพนํ้ าลุ่มนํ้ าประแส ของเครือข่ายท่ี 4 (ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”, ร.ร.วดั 

                  พลงชา้งเผอืก, ร.ร.วดัสารนารถฯ) วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 

                     

จุดสํารวจ 

ผลทางกายภาพ 

ช่ือสัตว์ 
ความคิดเห็น

จากชุมชน 

ระดับ

คุณภาพ

น้ํา 

อุณหภูมิอากาศ/

อุณหภูมิน้ํา (ºC) 
ค่าpH สีน้ํา/กลิ่น 

ค่าDO     

( mg/L ) 

จุดท่ี 1 

บริเวณ

โรงเล่ือย 

27/27 7 สีเขียวใส /ไม่

มีกลิ่น 

5 หอยเจดีย,์ กุง้

ฝอยและโพ

ลีขีต 

นํ้ าสะอาด

พอใช ้ดีกวา่

เม่ือก่อน 

พอใช ้

ได ้คอ่น

ไปใน 

ทางท่ีดี 

จุดท่ี 2 

บริเวณ

ศาลาตน้

โพธ์ิ 

30/27 7 ใส /ไม่มีกลิ่น 3.5 ปูลาํห้วย , 

หอยฝาเดียว , 

หนอนดว้งนํ้ า 

, กุง้ฝอย 

นํ้ ามีคุณภาพ

พอใชไ้ด ้

สัตวน์ํ้ าลดลง

ทาํประมง

ไม่ได ้

พอใช ้

ได ้คอ่น

ไปใน 

ทางท่ีดี 

จุดท่ี 3 

บริเวณ

แหลมท่า

ตะเคียน 

26/27 6.5 สีชาอ่อน/ไม่

มีกลิ่น 

2 โพลีขีตและ

หอยเจดีย ์

นํ้ าขุน่ข้ึน พอใช ้

ได ้คอ่น

ไปใน 

ทางท่ีดี 

จุดท่ี 4 

บริเวณ

ทะเลนอ้ย 

30/28 7 ใส/ไม่มีกลิ่น 3.5 หอยฝาเดียว, 

ตวัอ่อนชีปะ 

ขาว ,กบและ 

เขียด 

มีสัตวน์ํ้ ามาก

ข้ึน 

พอใช ้

ได ้คอ่น

ไปใน 

ทางท่ีดี 

 

หมายเหต:ุ  ดชันีคุณภาพนํ้ า 0 = นํ้ าสกปรกมาก, 1 = นํ้ าสกปรก, 2 = นํ้ าคุณภาพพอใช,้ 3 = นํ้ า 

                   สะอาด, 4 = นํ้ าสะอาดมาก                

แหล่งที่มา:  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2554ค. 

 

                    จากตารางท่ี 4.2 – 4.6 พบว่า คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสตามสภาพทางชีวภาพ มี

คุณภาพท่ีพอใชค่้อนขา้งไปทางท่ีดี พบสัตวห์ลากหลายชนิด เช่น ไส้เดือนนํ้ าเสีย โพลีขีต กุง้ฝอย 

หอยฝาเดียว หนอนร้ินนํ้ าจืดแดง ตวัอ่อนแมลงชา้งกรามโต จิงโจน้ํ้ า เป็นตน้ โดยเฉพาะจิงโจน้ํ้ าเป็น

สตัวท่ี์เป็นดชันีช้ีวดัถึงคุณภาพนํ้ าท่ีดี  
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ตารางท่ี 4.7  คุณภาพนํ้ าลุ่มนํ้ าประแส บริเวณศาลาตน้โพธ์ิ 

 

พารามเิตอร์ 
คุณภาพนํา้ 

วนัที่ 12 ม.ค. 2554 

คุณภาพนํา้ 

วนัท่ี 21 ม.ิย. 2554 

มาตรฐานคุณภาพ

นํา้แหล่งนํา้ผวิดนิ 

ประเภทท่ี 3 

ความเป็นกรด – ด่าง 5.53 7.13 5 - 9 

อุณหภูมิ 27.20 28.30 
ไม่สูงกว่าอุณหภูมิ

ธรรมชาติ 3 ºC  

ค่า DO ( mg/L ) 6.65 4.80 ไม่นอ้ยกว่า 4 

ค่า BOD ( mg/L ) 2.45 0.79 ไม่มากกว่า 2 

ค่า TSS ( mg/L ) 14.0 31.62 - 

ค่าแอมโมเนีย  (μg 

N/L ) 

67.89 98.40 ไม่มากกว่า 500 

ค่าไนไตรท ์(μg N/L ) 7.87 45.92 - 

ค่าไนเตรท (μg N/L ) 118.00 635.97 ไม่มากกว่า 5,000 

ค่าซิลิเกต (μg Si/L ) 2,597.43 4,638.79 - 

ค่าฟอตเฟต (μg P/L ) 10.93 153.01 - 

 

หมายเหต:ุ  สญัลกัษณ์ –  คือ ไม่มีค่ากาํหนด 

                   ตวัเลขท่ีขีดเสน้ใต ้คือ ค่าเกินมาตรฐานกาํหนด  

แหล่งที่มา:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.  ศนูยว์จิยัทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝัง่ 

                   ตะวนัออก, 2554. 

 

                  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแส บริเวณศาลาตน้โพธ์ิ มีค่าไม่เกิน

มาตรฐาน มีค่า BOD ของวนัท่ี 12 มกราคม 2554 เท่านั้นท่ีเกินมาตรฐาน แต่ในเดือนมิถุนายนค่า 

BOD ก็ลดลง แต่โดยรวมแลว้คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสถือว่าผา่นเกณฑม์าตรฐานนํ้ าผวิดิน 

                  และจากการศึกษาสาํรวจคุณภาพนํ้ าทั้ งทางดา้น ชีวภาพและทางเคมี พบว่า คุณภาพนํ้ า

ของแม่นํ้ าประแสอยูใ่นช่วงพอใชค่้อนขา้งดี ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากคาํบอกเล่าของประชาชนในพ้ืน

ท่ีว่า คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสดีข้ึนจากเดิม ผลคุณภาพนํ้ าท่ีไดก้็สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง แต่

อยา่งไรก็ตามคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสก็ยงัตอ้งมีการบาํบดัรักษา ใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนกว่าน้ี  
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                   ส่วนผูน้ ําชุมชนกล่าวถึงนโยบายของทางเทศบาลว่า นโยบายและโครงการต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกับการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาล โดยเร่ิมตั้ งแต่ขุดลอกคูคลอง  พาไปดูสถานีผลิต

นํ้ าประปา ซ่ึงใชน้ํ้ าในแม่นํ้ าเดียวกนักบัท่ีประชาชนปล่อยนํ้ าทิ้งลงไป เพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและ

ตระหนักถึงการช่วยกนัดูแลอนุรักษ์แม่นํ้ าประแส การจดังานบุญกลางบา้น เพ่ือให้ประชาชนได้

รําลึกถึงอดีตของแม่นํ้ าประแสท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.12 รวมถึงการออกเทศ

บญัญติัการติดตั้งถงัดกัไขมนั การมีโครงการนกัสืบสายนํ้ า ทาํใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงการฟ้ืนฟู

และอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส นโยบายหรือโครงการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยใหป้ระชาชนหันมาสนใจและ

ตระหนกัถึงการดูแลเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้มและแม่นํ้ าของชุมชนมากข้ึน 

                ในส่วนของประชาชนนั้นเห็นว่า นโยบายและโครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ า

เสียของทางเทศบาล เช่นการจัดงานบุญกลางบ้าน การออกเทศบัญญัติการติดตั้ งถงัดักไขมัน 

โครงการนกัสืบสายนํ้ า หรือแมแ้ต่การพาไปดูสถานีผลิตนํ้ าประปา ลว้นแลว้แต่ช่วยให้ไดต้ระหนัก

ถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชนของตนเอง มีประชาชนท่านหน่ึงกล่าวว่า  

เม่ือก่อนไม่เคยรู้เลยว่านํ้ าประปาท่ีตวัเองใชอ้ยูน่ั้น ผลิตมาอยา่งไร ใชน้ํ้ าจากท่ีไหน

มาผลิต จนเม่ือนายกเทศบาลพาไปดูท่ีผลิตนํ้ าประปา และบอกว่านํ้ าท่ีเอามาทาํ

นํ้ าประปาก็คือ นํ้ าจากแม่นํ้ าประแสท่ีเราเห็นนั ่นแหละ ฟังคร้ังแรกตกใจมาก คิด

ในใจว่านํ้ าท่ีเราใชอ้าบ ใชท้าํกบัขา้วมาจากแม่นํ้ าประแสท่ีเน่าเหมน็ พอนายกบอก

ว่าถา้ไม่อยากใหเ้อานํ้ าท่ีเน่าเสียมาใชผ้ลิต พวกเราตอ้งช่วยกนัรักษาแม่นํ้ าประแส

ใหส้ะอาด โดยการติดตั้งถงัดกัไขมนัตามบา้นเพื่อลดความสกปรกท่ีจะปล่อยลงสู่

แม่นํ้ าประแส เราก็ตดัสินใจว่าจะทาํทนัทีเลย  

และประชาชนอีกท่านกล่าวว่า  

หลานท่ีบา้นไปโรงเรียนและเป็นสมาชิกชมรมนักสืบสายนํ้ า เวลาไปทาํกิจกรรม

ของชมรมกลบัมาก็จะมาเล่าให้ฟังเสมอว่า ตอนน้ีแม่นํ้ าประแสของบ้านเรามี

คุณภาพดีข้ึน เราเลยถามว่ารู้ไดอ้ย่างไรว่าแม่นํ้ าดีข้ึนแลว้ หลานตอบว่าก็หนูเห็น

ตวัอ่อนแมลงปอ ตวัอ่อนชีปะขาว จิงโจน้ํ้ า ฟังแลว้ยิ ่งไม่เขา้ใจว่าไอต้วัท่ีหลานว่า

มนัเป็นอยา่งไร  หลานบอกว่าท่ีชมรมเคา้อบรมและสอนว่า พวกตวัอ่อนแมลงปอ 

ตวัอ่อนชีปะขาว จิงโจน้ํ้ า เป็นสัตวท่ี์เป็นตวัช้ีวดัว่าแม่นํ้ านั้นสะอาด เพราะสัตว์

พวกน้ีจะอยูแ่ต่ในนํ้ าท่ีสะอาดเท่านั้น เราถึงร้อง อ๋อ! เขา้ใจแลว้ หลานยงับอกว่าถา้

เราช่วยกนัรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่นํ้ า และติดตั้งถงัดกัไขมนั จะช่วย

ใหแ้ม่นํ้ ากลบัมาสะอาด สวยงามอยา่เดิมเร็วข้ึน เห็นเด็กเล็กๆรู้จกัรักษาแม่นํ้ าแลว้ 

เราท่ีเป็นผูใ้หญ่จะไม่ทาํตามท่ีหลานบอกก็จะอายเด็กเสีย  
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ภาพที่4.12  งานบุญกลางบา้นคร้ังท่ี 9 วนัท่ี 21 - 25 มีนาคม 2555 ช่ือตอน “นบแม่ธรณีชลธาร ถว้น 

                   ธญัญาหาร พ่างเนาวิมานธานินทร์” 

แหล่งที่มา :  สาํนกังานเทศบาลตาํบลเมืองแกลง, 2555ค. 
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       3) ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

           จากผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มไดแ้ก่ ปลดัเทศบาล ผูน้าํชุมชน 4 ชุมชน (ดาํรงตาํแหน่งสมาชิก

สภาเทศบาลตาํบลเมืองแกลง) ไดก้ล่าวว่า นโยบายแรกสุดก็คือการขุดลอกคูคลอง ให้นํ้ าสามารถ

ไหลไดส้ะดวก ซ่ึงช่วยบาํบดันํ้ าไดเ้บ้ืองตน้ และ เทศบาลไดร่้วมมือกบัมูลนิธิโลกสีเขียวซ่ึงร่วมมือ

กบับริษทัเอรินา จดัอบรมใหค้วามรู้กบันักสืบสายนํ้ า หลงัจากนั้นก็เร่ิมให้ประชากรตระหนักและ

เอาจริงเอาจงัมากข้ึนในเร่ืองการฟ้ืนฟแูละอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส โดยไดอ้อกเทศบญัญติัเก่ียวกบัการ

จบั ปรับ สาํหรับคนท่ีทิ้งขยะลงแม่นํ้ า ใชภู้มิปัญญาชาวบา้นโดยการนาํไมไ้ผม่าดกั จบัขยะ นอกจาก

มาตรการดงักล่าวแลว้ ยงัใชม้าตรการดา้นความร่วมมือว่าจะทาํอยา่งไรใหป้ระชากรหันมารักแม่นํ้ า

ประแส โดยไดมี้การสร้างศาลา (ศาลาตน้โพธ์ิ) ข้ึนมาแทนท่ีหลงัเก่า เพ่ือให้ประชากรไดใ้ชเ้ป็นท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจ ซ่ึงทาํให้นํ้ าในแม่นํ้ าประแส ใสสะอาดมากข้ึน จากนั้นก็มีการจดักิจกรรมท่ีให้

ความสาํคญักบัแม่นํ้ ามากข้ึนซ่ึงส่ิงท่ีนาํเสนอ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นหุ่นละครเล็กโจหลุ่ย นาฎศิลป์ 

ทาํใหมี้การนึกถึงส่ิงเก่าๆท่ีอยูร่่วมกบัแม่นํ้ ามากข้ึน เม่ือประชากรเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของแม่นํ้ า

ประแส และเร่ิมมาอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส 

            จากการศึกษาพบว่า นโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของทางเทศบาลตาํบลเมืองแกลงจะ

เป็นนโยบายเพ่ือลดปริมาณความสกปรกของนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด โดยใหบ้า้นเรือนและอาคารทุก

ประเภทมีการจดัการนํ้ าเสียเบ้ืองตน้ ดว้ยการติดตั้งถงัดกัไขมนั โดยออกเทศบญัญติัการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัสาํหรับบา้นท่ีสร้างใหม่หลงัปี พ.ศ. 2549 และการออกเทศบญัญติั ในการจบัปรับ หา้มทิ้งขยะ

ลงในแม่นํ้ า รวมถึงการสร้างจิตสาํนึก ปลุกกระแสใหป้ระชาชนในเทศบาลต่ืนตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

ตรงกบันโยบายของภาครัฐท่ีตอ้งการลดปริมาณความสกปรกของนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด โดยให้

บา้นเรือนและอาคารทุกประเภทมีการจดัการนํ้ าเสียเบ้ืองตน้ ดว้ยการติดตั้ งถงัดกัไขมนัและ/หรือ

ระบบบาํบัดนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด การท่ีเทศบาลตาํบลเมืองแกลงเลือกใชน้โยบายน้ี จะช่วยให้

เทศบาลประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัการนํ้ าเสียชุมชนของทางเทศบาลได ้เน่ืองจากการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัตามบา้นเรือนเป็นการบาํบดันํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย และสภาพพ้ืนท่ีทัว่ไปของเทศบาล

เป็นอาคารพานิชย ์ท่ีอยู่อาศยั หรือเป็นไร่สวน ประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกร

และคา้ขายเป็นส่วนใหญ่ นํ้ าเสียท่ีไหลลงสู่แม่นํ้ านั้นเป็นนํ้ าเสียชุมชนท่ีมาจากบา้นเรือน มีความ

สกปรกน้อยกว่านํ้ าเสียจากชุมชนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้ งอยู่ในบริเวณชุมชน การเลือกท่ีจะ

จดัการนํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิด จะช่วยใหป้ระหยดังบประมาณในการบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาลลงได ้

เทศบาลไม่จาํเป็นต้องใช้ระบบบาํบัดนํ้ าเสียท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้สิ้นเปลือง

งบประมาณ อีกทั้งการท่ีเทศบาลร่วมมือกบับริษทัเอกชนในการจดัตั้ งโครงการนักสืบสายนํ้ า ก็จะ

ช่วยใหมี้การตรวจติดตามผลการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลดว้ย เน่ืองจากโครงการนกัสืบสายนํ้ า 
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จะตอ้งทาํการสาํรวจ ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสทุกๆ 3 เดือนและตอ้งสรุปผลสาํรวจ 

แลว้นาํไปเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ โดยผ่านทางเด็กนักเรียนหรือเสียงตามสาย และการท่ี

เทศบาลไดมี้การนาํระบบ ISO 14001 มาใชใ้นการจดัระบบบริหารจดัการก็สอดคลอ้งกบันโยบาย

ของรัฐท่ีให้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการนํ้ าเสียชุมชน (Municipal Sewage Management 

System : MSMS) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีการบริหารจดัการระบบท่ีดี ซ่ึงระบบการ

จดัการนํ้ าเสียแบบ MSMS จะเป็นระบบท่ีใช ้ISO 9001 – ISO 14001 ในการจดัการระบบ (กรม

ควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552) 

           

4.5  ความสําเร็จในการจดัการน้ําเสียชุมชน 

 

      1)  ผลจากการสมัภาษณ์ 

     ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดก้ล่าวถึงความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียในเร่ืองถงั

ดกัไขมนั ถือว่าประสบผลสาํเร็จประมาณร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากร้านคา้ ร้านอาหาร  และคิดว่า

เทศบาลไม่จาํเป็นต้องมีระบบบาํบดั เพราะนํ้ าท่ีปล่อยลงสู่แม่นํ้ านั้นเป็นนํ้ าทิ้งไม่ใช่นํ้ าเสีย  และ

ปริมาณนํ้ าท่ีไหลลงลาํคลองไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดนํ้ าเสีย อีกทั้ งคาดการณ์ว่าบ้านเรือนท่ีจะ

เกิดข้ึนภายใน 30 - 50 ปีขา้งหนา้ เพิ่มไดอี้กไม่เกิน 3,000 – 5,000 หลงั ก็น่าจะเต็มพ้ืนท่ี ทั้งน้ีถา้การ

ดกัเก็บไขมนัมีประสิทธิภาพและไดรั้บความร่วมมือ นํ้ าทิ้งท่ีมาจากครัวเรือนก็จะผ่านมาตรฐานนํ้ า

ทิ้งทัว่ไป และระบบนํ้ าข้ึน - ลงของทะเลก็ยงัช่วยเจือจางนํ้ าทิ้งเหล่าน้ีดว้ย ทาํใหน้ํ้ าในแม่นํ้ าดีข้ึน  

  ในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียนั้นยงัไม่สามารถบอก

ไดว้่าประสบผลสําเร็จทั้ งหมด เน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาตอ้งแกท่ี้ต้นเหตุ ตอ้งสร้างจิตสาํนึกให้

ประชาชนในทอ้งถิ่น                   

             ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่คิดว่า การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลประสบผลสาํเร็จประมาณ ร้อยละ 

60 - 70 ยงัตอ้งมีการรณรงค ์ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกครัวเรือนติดตั้ งถงัดกัไขมนั ซ่ึงบทบาทสาํคญั

ในการท่ีจะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จไดน้ั้น ผูน้าํชุมชนมีส่วนสาํคญัเป็นอย่างมากในการท่ีจะเผยแพร่ ทาํ

ความเขา้ใจกบัประชาชนในเขตรับผดิชอบของตนเองให้ตระหนักถึงความสาํคญัของการติดตั้ งถงั

ดักไขมนั โดยผูน้ ําชุมชนต้องอาศยัความสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนในชุมชน การเข้าไปพูดคุย 

ยกตวัอยา่งใหป้ระชาชนท่ียงัไม่ใหค้วามร่วมมือให้ความสนใจ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งใชเ้วลา การใช้

กฏหมายบงัคบัใหท้าํก็คงไดแ้ต่อาจจะมีการต่อตา้นเกิดข้ึน ตอ้งใจเยน็ เนน้การพดูคุย ทาํความเขา้ใจ 

ประชาชนท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือ หากเห็นครอบครัวอ่ืน บา้นอ่ืนติดตั้งกนัหมดแลว้ เหลือแต่ของบา้น
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ตวัเองกจ็ะเร่ิมเปล่ียนใจ และตดัสินใจเขา้ร่วมในท่ีสุด การจะทาํให้สาํเร็จไดน้ั้นตอ้งมีชุมชนนาํร่อง

ก่อน ค่อยๆทาํทีละชุมชน อาจตอ้งใชเ้วลามากแต่ทาํใหส้าํเร็จได ้ 

            ส่วนประชาชนนั้นเห็นว่า การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลประสบความสําเร็จ เป็นท่ีน่าพึง

พอใจ เน่ืองจากเห็นผลชดัเจนจากการท่ีแม่นํ้ าประแสท่ีเน่าเสีย เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี

ข้ึน โดยประชาชนท่านหน่ึงกล่าวว่า  

สมยัก่อนแม่นํ้ าประแสเกิดการเน่าเสีย ตวัเองเคยหาปลา หากุง้อยู่ในแม่นํ้ าประแส 

พอแม่นํ้ าเน่าเสีย จากเคยหากุง้ หอย ปู ปลาจากแม่นํ้ าได้ ก็ต้องเลิกไป ต้องไป

รับจา้งทาํอยา่งอ่ืน กุง้ หอย ปู ปลาท่ีเคยหากินเองได ้ก็ตอ้งไปซ้ือกินจากท่ีอ่ืน จะ

หากินแถวบ้านตัวเองอย่างเดิมก็ไม่กลา้และไม่ค่อยมีให้จับ แต่พอนายกเร่ิมมี

โครงการต่างๆเขา้มา แม่นํ้ าท่ีเคยเน่าเสียกลบัดีข้ึน ไม่มีกลิ่นเหมน็ กุง้ หอย ปู ปลา 

กลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง ก็รู้สึกดีใจ คิดว่าการทาํตามท่ีนายกบอกเป็นส่ิงท่ีดี” 

ส่วนชาวบา้นอีกท่านหน่ึงกล่าวว่า “เด๋ียวน้ีเวลาไปตลาดแลว้เห็นกุง้ หอย ปู ปลา

จากบา้นเราเองขายในตลาด รู้สึกดีใจมาก ถา้เป็นสมยัก่อนไม่กลา้กินเท่าไหร่ กลวั

ไม่สะอาด แต่เด๋ียวน้ีรู้สึกไดว้่าบา้นเมืองเราแลดูสะอาด น่าอยูน่่ามอง คงเป็นผลมา

จากการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลแน่ ๆ 

       2)  ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

            จากผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มได้แก่ ปลดัเทศบาล ผูน้าํชุมชน 4 ชุมชน (ดาํรงตาํแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเมืองแกลง) ไดก้ล่าวว่า การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลโดยการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัถือว่าประสบความสาํเร็จประมาณ ร้อยละ70 เน่ืองจากยงัมีประชาชนบางส่วน ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นบา้นเรือนท่ีก่อสร้างก่อนปี พ.ศ. 2549 ยงัไม่ใหค้วามร่วมมือ ทาํให้ตอ้งใชเ้วลา และการท่ีจะให้

ประสบความสาํเร็จทั้ งหมดได้นั้นต้องค่อยๆทาํไปทีละชุมชน ให้ชุมชนอ่ืนเห็นความสาํเร็จของ

ชุมชนนาํร่องก่อน จึงค่อยขยายไปยงัชุมชนอ่ืน โดยมีผูร่้วมกลุ่มสนทนาท่านหน่ึงกล่าวว่า “เน่ืองจาก

เป็นการทาํเพ่ือเมืองของเรา เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทุกคนก็ให้ความร่วมมืออยู่แลว้ สาํคญัก็คือตอ้งทาํ

จริงแลว้เห็นผล คนก็จะยิง่ใหค้วามร่วมมือ ทั้งน้ีคนในชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมดว้ย” 

       3)  ผลจากการสงัเกตการณ์ 

            ผูศึ้กษาประเมินจากสภาพแวดลอ้มท่ีเห็น พบว่า การจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลถือว่า

ประสบความสาํเร็จ ร้อยละ 60 - 80 เน่ืองจากคุณภาพของแม่นํ้ าท่ีสังเกตเห็นมีสีนํ้ าตาล ไม่มีกลิ่น

เหมน็ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.13   
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ภาพที่ 4.13  แม่นํ้ าประแสบริเวณศาลาตน้โพธ์ิท่ีใชใ้นงานบุญกลางบา้น 

 

            ในดา้นผลสาํเร็จ สามารถสรุปไดว้่าการจดัการนํ้ าเสียโดยการใชถ้งัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ า

เสียของทางเทศบาลนั้ นประสบความสําเร็จประมาณ ร้อยละ 60 - 80 ซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจของ

ประชาชนและเทศบาล เน่ืองจากคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั 

ประชาชนสามารถสังเกตและรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของแม่นํ้ าประแส กลิ่นเหม็น

จากนํ้ าเน่าเสียไม่มี สตัวน์ํ้ า เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ท่ีเคยมีในอดีต ปัจจุบนัก็มีจาํนวนเพิ ่มข้ึน สามารถ

จบัมาขายได ้ส่วนเทศบาลเองก็มีความพึงพอใจ เน่ืองจากการจดัการนํ้ าเสียโดยการใชถ้งัดกัไขมนั

สามารถบาํบดันํ้ าเสียของชุมชนได ้จึงไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบบาํบดัขนาด

ใหญ่ต่างๆ ใหสิ้้นเปลืองงบประมาณ ทั้งน้ีการประสบความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียไดใ้นระดบัน้ี

ของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีสาเหตุมาจากความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และการท่ี

ประชาชนจะให้ความร่วมมือไดข้นาดน้ี ผูน้ ําชุมชนมีส่วนสาํคัญในการทาํความเขา้ใจ ขอความ

ร่วมมือ สร้างจิตสาํนึกในการดูแลรักษา แม่นํ้ าและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนจากประชาชนในชุมชน 

ส่วนอีกกว่าร้อยละ 20 ท่ีเทศบาลยงัไม่ประสบความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียโดยใชถ้งัดกัไขมนัน้ี 

เน่ืองมาจากยงัมีประชาชนบางส่วนยงัไม่ใหค้วามร่วมมือ ทางเทศบาลมองว่าการใชก้ฏหมายบงัคบั

ให้ประชาชนทาํตามนั้ นสามารถทาํได้ แต่อาจเกิดการต่อต้าน การสร้างจิตสํานึกในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน อาจตอ้งใชเ้วลาแต่จะไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ และช่วยให้เกิดการจดัการท่ี

ย ัง่ยนืมากกว่าการใชก้ฏหมายบงัคบั เพราะการสร้างจิตสาํนึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชนแลว้ ต่อให้

ในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ประชาชนก็จะยงัคงมีจิตใจท่ีดีต่อการท่ีจะอนุรักษ์ รักษา

ส่ิงแวดลอ้มต่อไป ทางเทศบาลใชว้ิธีสร้างจิตสาํนึกในการจดัการนํ้ าเสีย โดยค่อย ๆ เร่ิมทีละชุมชน

ใหมี้ชุมชนนาํร่องในการจดัการนํ้ าเสียโดยใชถ้งัดกัไขมนั รณรงคใ์ห้ทุกครัวเรือนมีการติดตั้ งถงัดกั
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ไขมนั ใหผู้น้าํชุมชนเขา้ไปทาํความเขา้ใจกบัครัวเรือนท่ียงัไม่ให้ความร่วมมือ ให้เห็นถึงประโยชน์

ในการการจดัการนํ้ าเสียดว้ยวิธีน้ี เม่ือมีชุมชนตน้แบบแลว้ก็ค่อย ๆ ขยายไปทีละชุมชน ซ่ึงตอ้งทาํ

แบบค่อยเป็นค่อยไป รีบร้อนไม่ได ้ซ่ึงทางเทศบาลเช่ือว่าวิธีน้ีจะช่วยใหใ้นอนาคตการจดัการนํ้ าเสีย

ประสบผลสาํเร็จทั้งหมด 

 

4.6  บทบาทของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการ 

       จดัการน้ําเสีย 

 

      1)  ผลจากการสมัภาษณ์ 

    ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า ทาง

เทศบาลไดมี้นโยบายท่ีใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสียโดยให้ประชาชนไดเ้ขา้มาเห็น

ปัญหาของสภาพของนํ้ าก่อนท่ีจะมีการจดัการ เช่น การมีการทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่นํ้ า การท่ี

ประชาชนไดม้าเห็นปัญหาดว้ยตนเองจะสร้างความตระหนกัในการอนุรักษแ์หล่งนํ้ าของชุมชนมาก

ข้ึน มีการสร้างโครงการนักสืบสายนํ้ าให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการ

อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน อีกทั้ งเยาวชนยงัมีส่วนสาํคญัในการท่ีจะกระตุน้ให้

ผูป้กครองและคนในครอบครัวไดต้ระหนกัถึงการอนุรักษม์ากข้ึน 

  ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมี

การเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสารต่างๆในการจดัการนํ้ าเสีย การใหก้ารอบรมทาํนํ้ าหมกัจุลินทรียไ์วใ้ชใ้น

ครัวเรือน การสอนใหป้ระชาชนทาํถงัดกัไขมนัไวใ้ชเ้อง จะช่วยให้ประชาชนเขา้ใจการจดัการนํ้ า

เสียและนาํมาปฏิบติัตามไดง่้าย หากกล่าวถึงการมีส่วนร่วม เทศบาลเป็นผูใ้หข้อ้มลู ผูน้าํชุมชนเป็นผู ้

เผยแพร่ ประชาชนเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจนาํมาปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือ 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนในมุมมองของผูน้าํชุมชน คือการมีเสียงตามสายประกาศและให้

ขอ้มลูต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มและนํ้ าเสียอยา่งต่อเน่ือง มีการประชุมประชาคมอยู่

เป็นประจาํ เขา้พดูคุยกบัประชาชนทุกกลุ่มอยา่งทัว่ถึง อาศยัความสนิท คุน้เคยกบัประชาชนในการ

ท่ีจะขอความร่วมมือในการจดัการนํ้ าเสีย ในการติดตั้ งถงัดกัไขมนัเพิ่มเติมในบา้นเรือนของชุมชน 

โดยผูน้าํชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่า  

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทาํงานนอกบา้น กว่าจะกลบัมาถึงบา้นก็ค ํ่าแลว้ ตวั

ผูน้าํชุมชนก็ตอ้งทาํงานเหมือนกนั แต่ดว้ยหน้าท่ีท่ีตนเสียสละมาเป็นผูน้าํชุมชน

แลว้ ก็ตอ้งสละเวลาพกัผ่อนไปหาลูกบา้นในชุมชนของตนเอง พยามยามเขา้ไป
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พูดคุย ถามถึงปัญหาว่าเพราะอะไรถึงยงัไม่อยากติดตั้ งถงัดักไขมนั ขาดเงินทุน 

หรือต้องการให้สนับสนุนถงัดักไขมนัฟรี ต้องเข้าไปถามทีละบ้าน จะได้รู้ถึง

ปัญหา และจะไดห้าหนทางแกไ้ข ให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

การจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาล พยาพยามพูดคุยแบบพ่ีน้องครอบครัวเดียวกนั

คุยกนั ปรึกษากนั แลว้ประชาชนก็จะเร่ิมหนัมาสนใจในส่ิงท่ีเราตอ้งการใหท้าํได ้

  สาํหรับความคิดเห็นจากภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีการให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี  มีการให้ความร่วมมือท่ีจะติดตั้ งถงัดักไขมนัตามร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ 

ช่วยกนัแยกขยะ ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหารลงสู่แม่นํ้ าลาํคลอง ซ่ึงในตอนแรกท่ีให้มีการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนันั้น ประชาชนไม่ค่อยจะเห็นด้วย เพราะคิดว่าแพงเกินไป แต่เม่ือทาํไปเร่ือยๆคิดว่าไม่ได้

ยุง่ยากและสิ้นเปลืองอะไร หากทาํแลว้ช่วยใหชุ้มชนท่ีตนอยูอ่าศยัดีข้ึน ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดีข้ึน

ได ้ประชาชนท่านหน่ึงกล่าวว่า  

เคยดูในทีวีเห็นข่าวนํ้ าแข็งละลาย ดูน่ากลวันะในทีวีเค้าบอกว่าโลกร้อนข้ึน 

ส่ิงแวดลอ้มตอนน้ีกาํลงัแย ่เห็นแลว้ก็ตกใจ ลองหนักลบัมามองท่ีบา้นเรา มนัก็แย่

เหมือนกนันะ นํ้ าเน่าเสีย ส่ิงแวดลอ้มรอบบา้นเราแยแ่ลว้ เห็นอยา่งน้ีแลว้เลยคิดว่า 

ตอ้งทาํบา้นเราใหดี้ข้ึน แลว้ในเม่ือมีคนมาเสนอวิธีช่วยใหบ้า้นเราดีข้ึน ทาํไมจะไม่

ทาํล่ะ บา้นเราจะดี เราตอ้งทาํเอง คิดไดอ้ย่างน้ีพอเทศบาลมีกิจกรรมอะไรให้เขา้

ร่วมเพ่ือช่วยพฒันาบา้นเราใหดี้ข้ึน ก็จะเขา้ร่วมตลอด  

        2) ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

            จากผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มได้แก่ ปลดัเทศบาล ผูน้าํชุมชน 4 ชุมชน (ดาํรงตาํแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเมืองแกลง) ไดก้ล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจเขา้มามีส่วนร่วมกับ

นโยบายหรือกิจกรรม โครงการต่างๆของเทศบาลเป็นอย่างดี มีการประชุมกนัค่อนขา้งบ่อยเพ่ือ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร การใช้เสียงตามสายในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม โครงการต่างๆของ

เทศบาล รวมทั้ งยงัมีการให้ผูน้ ําชุมชนเข้ามามีบทบาทสําคัญในการท่ีจะสร้างความเข้าใจกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยอาศยัความคุน้เคย สนิทสนม เพ่ือให้ประชาชนเขา้ใจสาเหตุของการจดัการ

นํ้ าเสียของทางเทศบาล และเขา้ร่วมในกิจกรรม โครงการ หรือทาํตามนโยบายของเทศบาล อีกทั้ ง

ประชาชนมีการต่ืนตวั ใส่ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยู่แลว้ ทาํให้ตระหนักถึงปัญหานํ้ าเสียของเทศบาล 

และยอมใหค้วามร่วมมือกบัทางเทศบาลเป็นอยา่งดี 

            บทบาทของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหก้ารจดัการนํ้ า

เสียของเทศบาลประสบความสาํเร็จ โดยเทศบาลไดใ้ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสีย

ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา และไดเ้สนอแนวทางการจดัการนํ้ าเสียให้ประชาชนไดร่้วมตดัสินใจ เช่น 
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การท่ีเทศบาลไม่ไดบ้งัคบัใหบ้า้นเรือนท่ีสร้างก่อนปี พ.ศ. 2549 ตอ้งติดตั้ งถงัดกัไขมนั แต่ใชว้ิธีขอ

ความร่วมมือในการติดตั้ งแทน โดยให้ผูน้ ําชุมชนเป็นผูใ้ห้ข้อมูลและเผยแพร่ทาํความเข้าใจกับ

ประชาชนในชุมชน ส่วนประชาชนจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจในการนาํไปปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือ และ

ประชาชนยงัเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจดัการนํ้ าเสียโดยตรง เน่ืองจากการท่ี

ประชาชนใหค้วามร่วมมือ เขา้ร่วมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล ผลท่ี

ไดคื้อนํ้ าเสียของเทศบาลลดลง ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลดีข้ึน เทศบาลไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ในการ

จดัการนํ้ าเสีย ประชาชนในเทศบาลก็จะได้รับการช่ืนชม และได้ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงจะมีผลต่อ

สุขภาพกายและใจของประชาชนโดยตรง และจากการใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมกบันโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลทาํให้เทศบาลตาํบลเมืองแกลง

เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งเหมือนเช่นเทศบาลแหลมฉบงั (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2545: 488) โดยเทศบาลตาํบล

เมืองแกลงมีนโยบาย/แผน ดา้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มี

ผูรั้บผดิชอบในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนั ่นก็คือ มีผูน้าํชุมชนท่ีสนใจ ใส่ใจต่อการสร้าง

ความเขา้ใจใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้ใจถึงนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า

เสียและส่ิงแวดล้อมของทางเทศบาล  มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ

ดาํเนินการดา้นการสร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชน เน่ืองจากการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลในนั้น

ใช้วิธีการติดตั้ งถงัดักไขมนั จึงไม่จาํเป็นต้องใช้วิธีบาํบัดนํ้ าเสียท่ีมีขนาดใหญ่ ทาํให้ประหยดั

งบประมาณ สามารถนาํงบประมาณท่ีประหยดัไดม้าสร้างสาธารณูปโภค ทาํให้ชุมชนเขม้แข็งได ้ 

และการท่ีผูบ้ริหารของเทศบาลเอาใจใส่และให้ความสําคญักับการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนในการจัดการส่ิ งแวดล้อมเป็นอย่างสูง ซ่ึงดูได้จากนโยบายด้านต่างๆ  ล้วนส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม มีผูป้ฏิบัติงานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง/ส่งเสริมบทบาทของชุมชนมีความ

รับผดิชอบมุ่งมัน่ในการดาํเนินงาน มีกิจกรรมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น มี

กิจกรรมบุญกลางบา้นท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและสอดขอ้คิดเก่ียวกบัการรักษา อนุรักษ์

แม่นํ้ าของเทศบาล หรือการมีโครงการนกัสืบสายนํ้ าใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม

คุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าประแส และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนได้

ตระหนกัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เน่ืองจากการท่ีประชาชนใหค้วามร่วมมือในการจดัการนํ้ าเสีย 

และไดรู้้ว่าการร่วมมือนั้นไดผ้ลท่ีดี ก็จะมีความภูมิใจและอยากจะมีส่วนร่วมกบัการจดัการน้ีต่อไป 

และสุดทา้ยผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของเทศบาลมีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ชุมชน/

กลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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4.7   ปัจจยัที่มีผลต่อความสําเร็จในการจดัการน้ําเสีย  

 

        ผลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ความสาํเร็จของการจดัการนํ้ าเสีย

ของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงนั้นมาจากปัจจยัต่อไปน้ี 

1) เทศบาล มีผูบ้ริหารท่ีมีความกระตือรือร้น ใหค้วามสาํคญักบัชุมชน ประชาชน มี 

วิสยัทศัน์ลงมือปฏิบติัจริง เป็นผูท่ี้ริเร่ิม โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยประชาชน

ท่านหน่ึงกล่าวว่า  

นายกเทศมนตรีคนน้ี ชอบทาํกิจกรรม มีงานอะไรแกตอ้งเขา้ร่วมทุกคร้ัง และชอบ

สอดแทรกเร่ืองส่ิงแวดล้อมเขา้ไปด้วยตลอด อย่างเช่นงานลอยกระทง ก็ตั้ ง

เง่ือนไขไวว้่ากระทงท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งสวยงามและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่

ทาํลายแม่นํ้ า จดังานท่ีศาลาต้นโพธ์ิ ให้ชาวบา้นนึกยอ้นไปถึงสมยัก่อนว่าเป็น

อยา่งไร ทาํใหเ้รานึกยอ้นแลว้อยากให้แม่นํ้ าประแสกลบัมาดูดีอีกคร้ัง นายกท่าน

ฉลาด รู้จักวิธีในการหลอกล่อให้ประชาชนหันมาสนใจส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช้การ

บงัคบัใหท้าํ แต่พยายามเสนอให้เห็นว่าถา้ทาํตามท่ีบอกแลว้ เราจะไดป้ระโยชน์

อะไรบา้ง พอเราทาํตามไดผ้ลดีก็มีรางวลัให ้ชอบนะผูน้าํแบบน้ี   

และการท่ีจะประสบผลสําเร็จได้นั้นเจ้าหน้าท่ีท่านหน่ึงกล่าวไวว้่า “การท่ีจะเร่ิมงานใดๆ ผูน้ ํา

เดินหนา้ ผูต้ามปฏิบติัตาม ถา้นาํอยา่งเดียวไม่ได ้จะตอ้งดูขา้งหน้า ดา้นขา้ง และขา้งหลงัให้ตามไป

พร้อมๆกนั ผูน้าํตอ้งเขม้แข็ง”  

2) บทบาทของผูน้าํชุมชน คือผูน้าํชุมชนมีการส่ือสารกบัประชาชนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

เจาะทุกกลุ่ม มีการพูดคุยอย่างต่อเน่ือง เพราะผูน้าํชุมชนจะเป็นด่านแรกท่ีขอ้มูลต่างๆจะเขา้ถึง

ประชาชน ผูน้าํชุมชนตอ้งมีความเสียสละ และความขยนัในการลงพ้ืนท่ีไปพบกบัประชาชน การให้

ความเป็นกนัเอง และตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาล เพ่ือท่ีจะเผยแพร่

ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีผูน้าํชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่า “การเป็นผูน้าํชุมชน อย่าพยามยามทาํตวัเป็น

หวัหนา้คอยสัง่ลกูนอ้งใหท้าํตาม แต่ใหท้าํเหมือนเป็นคนในครอบครัว แลว้การเขา้ถึงตวัประชาชน

จะง่ายข้ึน การท่ีจะส่ือสารหรือบอกกล่าวใหป้ระชาชนสนใจหรือเขา้ร่วมก็จะทาํไดง่้ายดว้ย” 

3) ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม เพราะมีความตระหนกั 

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของเมือง โดยคิดว่า “เมืองเดียวกนั ก็ตอ้งร่วมมือกนั” ประชาชนในเทศบาลตาํบล

เมืองแกลงส่วนใหญ่มีความรู้ รับฟังข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองอยู่แลว้ การ

ให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีผลทาํให้การจัดการนํ้ าเสียของทางเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลงประสบความสาํเร็จ 
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  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี ผูน้ ําชุมชน และ

ประชาชนของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการจดัการนํ้ า

เสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 – 4.9 
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ตารางท่ี 4.10  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง คิดเป็น 

                    ร้อยละของผูใ้หข้อ้มลูหลกั  

 

ปัจจยัที่มผีลต่อความสําเร็จในการจดัการ 

นํา้เสีย 

คดิเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร  

- มีความกระตือรือร้น ชอบทาํกิจกรรม 88 

- มีวิสยัทศันก์วา้งไกล 100 

- ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 68 

- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 64 

- มีความตั้งใจจริง 96 

- มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน 68 

ผู้นําชุมชน  

- มีความสามารถในการส่ือสาร 80 

- มีความเสียสละและขยนั 88 

- มีความเป็นกนัเองกบัประชาชน 84 

- มีความรู้ ความสามารถ 52 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน  

- ใหค้วามร่วมมือกบัเทศบาลในทุกกิจกรรม 96 

- มีส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัการนํ้ าเสีย 76 

- มีความสนใจและตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 76 

- ใหค้วามใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้มมาก 56 

- ประชาชนมีความรู้และรับฟังข่าวสารท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ต่อเน่ือง 

76 

 

 จากตารางท่ี 4.10 และการสมัภาษณ์สามารถสรุปปัจจยัในความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง คือ   

1. มีผูบ้ริหาร มีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความตั้งใจจริง ความกระตือรือร้น ใหค้วาม 

ใกลชิ้ดประชาชน ลงมือปฏิบติัจริง เป็นผูท่ี้ริเร่ิม โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. บทบาทของผูน้าํชุมชนมีการส่ือสารกบัประชาชนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง เจาะทุกกลุ่ม 
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มีการพดูคุยอยา่งต่อเน่ือง และอาศยัความใกลชิ้ดเป็นกนัเองกบัประชาชนในชุมชน 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนใหค้วามร่วมมือ มีส่วนร่วมกบักิจกรรม 

ต่าง ๆ ของเทศบาล มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการนํ้ าเสีย เพราะมีความตระหนกัถึงปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม และรับฟังข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

                

4.8 ปัญหา อุปสรรค ในการจดัการน้ําเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

   

       เน่ืองจากมีบางชุมชนในเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมองว่าการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลนั้น

ยงัไม่จริงจังเท่าท่ีควร การทาํงานของเจา้หน้าท่ีบางส่วนยงัไม่เรียบร้อยเสมือนเลือกปฏิบติั ผูน้ ํา

ชุมชนคนหน่ึงไดก้ล่าวว่า  

ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลท่ียงัไม่ประสบความสาํเร็จ

มากกว่าน้ีเน่ืองจาก เทศบาลยงัดูแลพ้ืนท่ีไม่ทัว่ถึง การให้ความร่วมมือจึงยงัไม่ดี

เท่าท่ีควร ชุมชนของตนนั้ นเป็นชุมชนขนาดใหญ่ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ชุมชนประกอบอาชีพรับจา้ง ทางเทศบาลจึงไม่ให้ความสาํคญัเท่าท่ีควร ในส่วน

ของผูน้าํชุมชนกไ็ม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาล อาํนาจในการเรียกร้องสิทธ์ิต่างๆก็

นอ้ยกว่าผูน้าํชุมชนอ่ืน อีกทั้งในชุมชนมีประชากรแฝงมากการจะขอความร่วมมือ

จากประชาชนส่วนน้ีทาํไดย้าก ตอ้งใชป้ระชาชนในชุมชนจริง ๆ มาช่วยในการ

จดัการ ซ่ึงเม่ือมีการขอความร่วมมือหรือเรียกประชุม ประชาชนในชุมชนน้ีจะมา

อยา่งพร้อมเพรียงและรวดเร็ว ทางชุมชนจึงอยากใหเ้ทศบาลใหค้วามสาํคญัและใส่

ใจกบัชุมชนใหม้ากข้ึน หากเทศบาลยงัละเลย ใหค้วามใส่ใจนอ้ยอยา่งน้ี ทั้งตวัผูน้าํ

ชุมชนและประชาชนในชุมชนก็เร่ิมทอ้ต่อการปฏิบติัตามนโยบายหรือแผนการ

จัดการต่าง ๆ ของทางเทศบาล ตัวผมเองก็มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกับ

นายกเทศมนตรีดี แต่บางคร้ังคนตวัเล็ก ๆ อาํนาจในมือไม่มี การจะไปเรียกร้อง

อะไร ขอความสนใจก็ไดน้้อย เราตั้ งใจทาํตามนโยบายอย่างดี แต่คนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีกลบัไม่สนใจ ทาํแบบขอไปที ไม่เคยมาตรวจสอบ อย่างการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัท่ีไดรั้บบริจาคมานั้นเอาถงัมาให้ ติดตั้ งก็ไม่ถูกวิธี แทนท่ีถงัจะใชไ้ด ้กลบั

เป็นปัญหา นํ้ าเอ่อลน้ หอ้งสว้มใชก้ารไม่ได ้ก็ตอ้งถอดถงัดกัไขมนัท่ีไดทิ้้ง วางไว้

เฉยๆไร้ประโยชน์ พอแจง้ปัญหาไปก็กล่าวหาวา่เร่ืองมากเร่ืองเยอะไม่อยากสนใจ
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คนท่ีตั้ งใจใส่ใจ อยากทาํให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ เจอแบบน้ีบ่อยๆก็รู้สึกท้อ 

เหน่ือยไม่อยากทาํอีกต่อไป 

               จากการสมัภาษณ์พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลตาํบล

เมืองแกลงคือ ในพ้ืนท่ีรอบนอกของเทศบาล การดูแลเอาใจใส่ในการจดัการยงัไม่ดีเท่าท่ีควร อีกทั้ ง

การทาํงานของเจา้หนา้ท่ียงัขาดความเรียบร้อย เน่ืองจากยงัมีความเหล่ือมลํ้ าทางการปฏิบติัอยู่ พ้ืนท่ี

ท่ีไดรั้บการดูแลอนัดบัแรกๆจากทางเทศบาลจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผูน้ ําชุมชนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 

การร้องเรียนชองชุมชนรอบนอกจึงไดรั้บการตอบสนองชา้กว่า หากเทศบาลเขา้ไปทาํความเขา้ใจ

และใหค้วามเอาใจใส่มากกว่าน้ี การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลจะประสบความสาํเร็จมากข้ึน 

 

4.9  การวเิคราะห์ปัจจยัความสําเร็จ โดยหลักการ SWOT Analysis 

 

       จากการศึกษาการจัดการนํ้ าเสียของเทศบาลตําบลเมืองแกลง สามารถพิจารณาปัจจัย

ความสาํเร็จของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงในแต่ละดา้น โดยใชห้ลกัการของ 

SWOT Analysis ในการพิจารณา ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

    การวเิคราะห์ปัจจยัภายในน้ีเป็นการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และ 

จุดอ่อน (Weaknesses) ขององคก์ร ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ คือ ผูบ้ริหาร บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

โครงสร้างและการบริหารจดัการ นโยบาย/แผน/โครงการ ความรู้/เทคโนโลยี ผูน้าํชุมชน และผล

การจดัการ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  การวิเคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

 

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) ดา้นผูบ้ริหาร จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูบ้ริหาร

มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหก้ารจดัการนํ้ า

เสียของเทศบาลประสบความ 

สาํเร็จ ผูบ้ริหารมีความกระตือรือ 

ร้น มีวิสัยทศัน์ วางนโยบาย ริเร่ิม

โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ส่ิงแวดล้อม  ให้ความสําคัญกับ

ชุมชน  ประชาชน  ถือว่ าเ ป็นผู ้

บริหารท่ีมีภาวะผูน้ ําท่ีดี ซ่ึงการ

เ ป็ น ผู ้นํ า ท่ี ดี ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลยัโอไฮโอกล่าวว่า ผูน้าํ

ท่ีให้ความสําคัญกับคนและงาน

สูงจะสามารถก่อให้เกิดผลผลิต

ขององคก์รไดดี้ นัน่หมายความว่า

ตอ้งให้ความสาํคญักับทั้ งคนและ

งานไม่ใช้วิ ธีบังคับเพ่ือให้งาน

สาํเร็จ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ ไม่ใช้วิธีการ

บังคับเ พียงอย่าง เ ดียว ท่ีจะให้

ประชาชนติดตั้งถงัดกัไขมนัเพ่ือท่ี 

จะจัดการนํ้ า เสีย แต่ใช้วิธีแบบ

ประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้

ประชาชนมี ส่ วน ร่วมในกา ร

ตัดสินใจ เช่น การพาประชาชน 

ผู้ นํ า ชุ ม ช น  ไ ป ดู ก า ร ผ ลิ ต

นํ้ าประปาโดยใชน้ํ้ าในแม่นํ้ าประ

แสเป็นนํ้ าดิบ ทาํใหป้ระชาชนเห็น  
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 

 ถึงความจําเป็นในการร่วมมือ

จดัการนํ้ าเสียของชุมชน ส่งผลให้

การจัด การนํ้ าเสียของเทศบาล

ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ  ซ่ึ ง

นายก เทศมนตรีของเทศบาล

ตํา บ ล เ มื อ ง แ กล ง ถือ ว่ า เ ป็ น

ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํท่ีดี และส่ิง

ท่ียนืยนัว่าผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํท่ีดี

และเป็นผูน้าํท่ีเขม้แข็ง คือ การใส่

ใจ ติดตามผลการจัดการนํ้ าเสีย 

แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ

ประชาชน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ประชาชน  

 

2) ดา้นบุคลากร บุคลากรของเทศบาลตาํบลเมือง

แกลงมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการ

นํ้ าเสีย เน่ืองจากไดรั้บการอบรม

ใหค้วามรู้เร่ืองถงัดกัไขมนั การทาํ

นํ้ าหมกัจุลินทรีย (EM) และไดรั้บ

การพฒันาตามระบบการจดั การ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001   

บุคลากรท่ีทาํงานดา้นการจดัการ

นํ้ าเสียยงัไม่เพียงพอ โดยมีเจ้า 

หน้าท่ี ลูกจ้างท่ีรับผิดชอบด้าน

การจัดการนํ้ าเสียเพียง 3 คน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบนอกจาก

จะดูแลเร่ืองการจัดการนํ้ าเสีย

แลว้ยงัมีหน้าท่ีรับผิด ชอบงาน

ด้านอ่ืน ๆ อีก  อาทิเช่น การ

จดัการขยะ อีกทั้ งเจา้หน้าท่ีท่ีทาํ

หนา้ท่ีตรวจสอบการติดตั้ งถงัดกั

ไ ข มัน ก็ ไ ม่ มี แ ล้ ว  ต้ อ ง ใ ห้

เจ้าหน้า ท่ี ฝ่ายทะเบียนเป็นผู ้

ตรวจสอบทาํใหก้ารทาํงานยงั 
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  ขาดประสิทธิภาพ  เ น่ืองจาก

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนไม่ได้มี

ค ว า ม รู้ โ ด ย ต ร ง  ใ ช้ เ พี ย ง

ประสบการณ์ท่ีเคยร่วมกับเจ้า 

หน้า ท่ีสุขาภิบาลเท่านั้ น  เ ม่ือ

ประชาชนมีการปัญหาเก่ียวกับ

การติดตั้งก็อาจจะไม่สามารถให้

คว าม รู้ห รือให้ค ําป รึกษาได้

เท่าท่ีควร  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็ย ัง

ไม่ได้รับการแก้ไข ซ่ึงเหตุผล

หลัก น่ า จ ะ ม า จ า ก ก า ร ข า ด

บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะเร่ือง

การจดัการนํ้ าเสีย 

3) ดา้นงบประมาณ เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดมี้การ

จดัสรรงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 

2554 มีประมาณ 93,800,000 บาท 

แ บ่ ง เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น

ส่ิงแวดลอ้ม 3,630,000 บาท ซ่ึง

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  3.87 ข อ ง ปี 

งบประมาณ โดยในปี พ.ศ. 2554 

มีโครงการด้านส่ิ งแวดล้อม  5

โครงการ แบ่งเป็นโครงการท่ี

เ ก่ี ยวกับก ารจัดก ารนํ้ า เ สีย  1 

โครงการ  ซ่ึง ใช้งบประมาณ 

150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 
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 จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี พบว่า 

การจัดสรรงบประมาณด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและงบประมาณดา้น

การจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาล

มีความเพียงพอแลว้ แสดงให้เห็น

ว่า แมง้บประมาณท่ีไดรั้บจะน้อย 

แต่สามารถนําบริหารจัดการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ - เร่ิมต้นโครงการติดตั้ งถังดัก

ไขมนัของทางเทศบาลตาํบลเมือง

แกลง ได้มีการแจกถงัดักไขมัน

สาํเร็จรูปใหก้บัชุมชนตน้แบบเพ่ือ

นําไปติดตั้ ง เป็นตัวอย่างให้กับ

ชุมชนอ่ืนๆ และมีการแจกนํ้ าหมกั

จุลินทรีย ์(EM) เพ่ือใหป้ระชาชน

นาํไปเทเพ่ือลดกลิ่นและใชบ้าํบดั

นํ้ าเสียในครัวเรือน 

 - มีการฝึกอบรม ใหป้ระชาชนทาํ

ถงัดกัไขมนัและนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์

(EM) ใชเ้อง เพ่ือเป็นการประหยดั

ค่าใชจ่้ายเพราะสามารถทาํไดง่้าย

ไม่ยุง่ยาก 

 

 

 

 



117 

 

ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 

5) ดา้นโครงสร้างและ

การบริหารจดัการ 

โครงสร้างการบริหารงานของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงเป็นไป

ตามโครงสร้างระบบราชการ

ทั ่วไป คือ แบ่งตามหน้าท่ีรับผิด 

ชอบ แต่เป็นการแบ่งโครงสร้าง

ตามแนวราบ คือ มีการแบ่งงาน

ตามหน้าท่ีแต่จะมีการร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายต่างๆ มีการทาํงาน

ร่วมกนั โดย เทศบาลตาํบลเมือง

แกลง จะแบ่งหนา้ท่ีชดัเจนว่า การ

ดูแลเร่ืองส่ิงแวดล้อมนั้ นหน้าท่ี

หลกัเป็นของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม แต่ในเร่ืองการจดัการ

นํ้ าเสียนั้น มีการร่วมมือของหลาย

ฝ่ายในการดูแลจดัการ ตั้ งแต่การ

ออกเทศบัญญัติการติดตั้ งถังดัก

ไขมนัในบ้านเรือนท่ีสร้างหลงัปี 

พ.ศ. 2549 หน่วยงานท่ีต้องให้

คาํปรึกษากับประชาชนเก่ียวกับ

ออกแบบ การติดตั้ งถงัไขมนั คือ

กองช่างและกองสาธารณสุขและ

ส่ิ งแวดล้อม  และ เ ม่ือจะออก

บา้นเลขท่ีให้ประชาชนตอ้งมีการ

ตรวจสอบติดตามการติดตั้ งถงัดกั

ไขมันจะ เ ป็นหน้ า ท่ีของงาน

ทะเบียนและงานสุขาภิบาลทาํงาน 

โครงสร้างการบริหารมีการร่วม 

มือกันของหลายฝ่าย แต่ความรู้ 

ความสามารถเฉพาะทางยงัขาด

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากบางคร้ัง

ทาํงานร่วมกัน มีประสบการณ์

ในการทํางานร่วมกัน แต่ไม่มี

ความรู้เฉพาะทาง เม่ือเกิดปัญหา

ทาํให้แก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ดี

เท่าท่ีควร เช่น เม่ือมีการวดัระยะ

การติดตั้ งถงัดกัไขมนัผิด ทาํให้

ถังดักไขมันทํางานไม่ได้ เจ้า 

หน้า ท่ี ท่ี ต้อง รับผิดชอบตาม

โครงสร้างกลบัขาด ทาํให้เจา้ท่ีท่ี

เคยทาํงานร่วมกนัมาดูแล ก็จะทาํ

ให้ประสิทธิภาพในการทาํงาน

ลดลง 
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 ร่วมกัน ซ่ึงการทาํงานร่วมกนัจะ

ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

แล ะ ช่ ว ยแ ก้ ปั ญห าย า ม ข า ด

บุคลากรในยามจาํเป็น 

 

6) ด้านนโยบาย/แผน/

โครงการ 

- มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ต่อเน่ือง  ตามพรบ .ส่งเริมและ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535ใน

การอนุรักษ์แหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้มี

นโยบายในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าประ

แส  และส่ง เสริมให้เป็นแหล่ง

เพาะพัน ธุ์สัต ว์นํ้ า และแหล่ ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการออกเทศ

บญัญติัในการติดตั้ งถงัดักไขมนั

กับบ้านเรือนท่ีสร้างหลงัปี พ.ศ.

2549 เ พ่ือเป็นการบําบัดนํ้ าเสีย

จากบา้นเรือน ร้านอาหาร 

- เทศบาลมีกิจกรรมในการสร้าง

จิต สาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

โดย เฉพาะเร่ืองการอนุรักษแ์หล่ง

นํ้ า เช่น งานบุญกลางบ้าน ท่ีจัด

ข้ึนกลางแม่นํ้ าประแส  เ พ่ือให้

ประชาชนไดร้ะลึกถึงสภาพแม่นํ้ า

ในอดีตผ่านกิจกรรมต่างๆใน

สมยัก่อน และยงัสร้างจิตสาํนึก

ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงการ 

- นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวด 

ลอ้มของทางเทศบาลยงัมีโครง 

การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ า

เสียโดยตรงน้อย เม่ือเทียบกับ

การจดัการขยะ เน่ืองจากเทศบาล

มีศูนยก์ารเรียนรู้เก่ียวกบัการจัด 

การขยะ ดังนั้ นนโยบาย/แผน/

โครงการต่างๆจะเก่ียวกับการ

จดัการขยะมากกว่า การจัดการ

นํ้ าเสียส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ี

มีต่อเน่ืองมาจากปีก่อนๆ อาทิ

เช่น ในปี พ.ศ. 2553 โครงการท่ี

เก่ียวกับการจัดการนํ้ า เสียคือ 

โครงการอนุรักษ์แม่นํ้ าประแส 

โดยการติดตั้ งถงัดักไขมันตาม

ร้านอาหาร อบรมสร้างจิตสาํนึก

ในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าประแสและ 
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 รักษาคุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าประแส 

เพราะถา้ไม่ช่วยกนัรักษาแม่นํ้ าไว ้

ประเพณีเก่าแก่ของชุมชนท่ีจดัข้ึน

บริ เวณแม่นํ้ าประแสก็ จะสูญ

หายไป การใชกิ้จกรรมต่าง ๆ  เป็น

กุ ศ โลบา ย ท่ี ช่ ว ย ให้ เ กิ ด ก า ร

อนุรักษ ์รักษาแม่นํ้ าทางออ้มและ

เม่ือประชาชนมีจิตสํานึกในการ

รักษาแม่นํ้ า เทศบาลแนะนําให้

ติดตั้งถงัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ า

เสีย ก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้ าย่อม

ไดรั้บการตอบรับท่ีดียิง่ข้ึน   

- เทศบาลมีโครงการนักสืบสาย 

นํ้ าท่ีร่วมมือกบัภาคเอกชนในการ

ให้เยาวชนของชุมชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ดูแล ตรวจสอบ

คุณภาพนํ้ าแม่นํ้ าประแส และนํา

ขอ้มูลส่ิงท่ีพบเห็นและไดส้ํารวจ

มาเผยแพร่ให้ประชาชนในเทศ 

บาลไดรั้บทราบ เพ่ือเป็นการปลูก

จิตสํา นึกตั้ งแ ต่ เ ย าวชน  และ

ประชาชนทัว่ไปไดต้ระหนักและ

ร่วมมือกับการจัดการนํ้ าเสียของ

เทศบาล 

ในปี พ.ศ. 2554 ก็มีโครงการเดิม 

ไม่มีนโยบาย/แผน/โครงการท่ี

เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียใหม่ๆ 

ทาํให้ไม่มีการพฒันาการจดัการ

นํ้ าเสียในอนาคตได ้ 

- โครงการนกัสืบสายนํ้ าเป็นการ

สาํรววจคุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าประ

แสเบ้ืองต้นเท่านั้ น  เ น่ืองจาก

อุปกรณ์  เทคนิคต่างๆในการ

สาํรวจและใหค้ะแนนคุณภาพนํ้ า

ย ัง ไม่ทันสมัย  สามารถบอก

สภาพแม่นํ้ าเบ้ืองตน้เท่านั้น 
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 - นโยบาย/แผน/โครงการดา้นการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มมีกิจกรรมทาง

นํ้ าท่ีสอดแทรกการอนุรักษแ์ม่นํ้ า

สนบัสนุนนโยบายอยา่งดี 

 

7) ดา้นความรู้/

เทคโนโลย ี

- ความรู้/ เทคโนโลยีต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย โดยการ

ใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีทนัสมยั มี

ขนาดใหญ่หรือแมแ้ต่การบาํบัด

นํ้ าเสียอย่างง่าย เช่นการใชถ้งัดัก

ไขมนั ปัจจุบนัสามารถคน้ควา้หา

ข้อมูลได้ง่ าย ข้ึนและมี เทคนิค

ใหม่ๆเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  

- การหาขอ้มูลหรือตัวอย่างการ

จดัการนํ้ าเสียของชุมชนอ่ืน เพ่ือ

เป็นกรณี ศึกษาให้กับชุมชน ทาํ

ได้หลายวิ ธี  เ ช่น  ค้นคว้าจาก

อินเตอร์เน็ต การศึกษาดูงานตาม

ศู น ย์ก า ร เ รี ย น รู้ ห รื อ ชุ ม ช น

ตน้แบบ การจัดอบรมให้ความรู้

กบัองคก์รต่าง ๆ ของภาครัฐ ช่วย

ใหส้ามารถนาํตวัอยา่ง กรณีศึกษา

ต่าง ๆ มาปรับใชใ้หเ้หมาะ สมกบั

สภาพพ้ืนท่ีของชุมชนได ้ 

การเขา้ถึงความรู้/เทคโนโลยกีาร

บาํบดันํ้ าเสียในปัจจุบนัทาํไดง่้าย

ข้ึ น  แ ต่ ค ว าม รู้ พ้ืน ฐ านขอ ง

ประชาชนแต่ละคนไม่เท่ากัน 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้ /

เทคโนโลยีต่าง ๆ ย่อมแตกต่าง

กัน  หากได้รับความรู้แต่ไม่มี

ความเขา้ใจเพียงพอ จากท่ีจะได้

ประโยชน์จากความรู้นั้ น อาจ

กลาย เป็นว่า ความรู้ท่ีได้รับมา

ก่อให้เกิดปัญหาแทน เช่น การ

ใชน้ํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) บาํบดั

นํ้ าเสีย หากใช้ไม่ถูกวิธี แทนท่ี

จะช่วยบาํบดันํ้ าเสีย กลบัทาํให้

นํ้ าเน่าเสียมากข้ึน ความรู้ ความ

เข้า ใจของผู ้ท่ี จ ะ ใช้คว าม รู้ /

เทคโนโลยี การบาํบัดนํ้ าเสียจึง

เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 

 - ประชาชนของเทศบาลตาํบล

เมืองแกลงไดรั้บการอบรมและให้

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย

โดยการติดตั้ งถังดักไขมันและ

การผลิตนํ้ าหมกัจุลินทรีย  ์ (EM) 

ข้ึนมาใชเ้อง 

 

8) ดา้นผูน้าํชุมชน ผูน้าํชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการ

ส่ือสาร ใชค้วามใกลชิ้ดสนิทสนม

กบัประชาชนในชุมชน สามารถ

ส่ือสารข้อมูลต่าง  ๆ ท่ีได้รับมา

จากเทศบาลใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ี

เขา้ใจถึงเหตุผลของการจดัการนํ้ า

เ สี ย ของทา ง เท ศบา ล  ส ร้ า ง

แรงจูงใจ ให้ประชาชนในชุมชน

ร่วมมือ ดาํเนินการตามนโยบาย

ข อ ง เ ท ศ บ า ล  แ ล ะ เ ป็ น ผู ้ ท่ี

ประสานงานรับฟังปัญหาของ

ประชาชน เป็นตวัแทนในการรับ

ฟังและส่ือสารระหว่างประชาชน

ในชุมชนกับทางเทศบาลความ

ใกลชิ้ด การไดรั้บความนบัถือจาก

ประชาชนในชุมชน การพูดคุย

แบบ พ่ีน้อง  คนในครอบครัว 

สร้างความไวใ้จ ความน่าเช่ือถือ 

ผู้นํ า ชุ มชน มีอ ํา น า จ ในก า ร

ต่อรองกับทาง เทศบาลแตก 

ต่างกนั ผูน้าํชุมชนบางส่วนเป็น

สมาชิกสภาเทศบาล อาํนาจใน

การตดัสินใจเร่ืองการจดัการตาม

นโยบายต่างๆมากว่าผูน้าํชุมชน

ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก  การได้ รับ

สิทธิในการดูแลจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ยอ่มไดเ้ปรียบ

กว่า ดงัเช่นผูน้าํชุมชนหน่ึงกล่าว

ว่า “ตัวผมเองก็มีความใกล้ชิด
สนิทสนมกับนายกเทศมนตรีดี 
แต่บางคร้ังคนตัวเลก็ๆ อาํนาจใน
มือไม่มี การจะไปเรียกร้องอะไร 
ขอความสนใจกไ็ด้น้อย เราตั้งใจ
ทาํตามนโยบายอย่างดี แต่คนท่ี
เ ก่ี ยว ข้อง  เ จ้ าหน้า ท่ีกลับไ ม่
สนใจ” 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ)  

 

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 

9) ดา้นผลการจดัการ การจัดการนํ้ า เสียของเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง จากการสํารวจ

ของนักเรียนในโครงการนักสืบ

สายนํ้ าและโครง การติดตามเฝ้า

ระวงัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณลุ่มนํ้ าประแสของศูนยว์ิจยั

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

อ่าวไทยฝั่งตะวนัออก คุณภาพนํ้ า

ของแม่นํ้ าประแสอยู่ในระดับดี

พอใช ้สามารถสังเกตเห็นสัตวน์ํ้ า

บางชนิดท่ีเคยหายไปได ้ซ่ึงกล่าว

ไดว้่า การจดัการนํ้ าเสียโดยใชถ้งั

ดกัไขมนัของเทศบาลตาํบลเมือง

แ ก ล ง ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ

ประมาณ ร้อยละ 60 – 80  

- การบริหารจัดการนํ้ าเสียของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงเป็นการ

บริหารจดัการ เมืองท่ีดี เน่ืองจาก

เทศบาลรู้จกันาํขยะส่ิงแวดลอ้มมา

เป็นตัวกระ ตุ้น จิตสํา นึกของ

ป ร ะ ช า ช น  เ ช่ น  ก า ร ช้ี ใ ห้

ประชาชนเห็นว่านํ้ าเสียจากแม่นํ้ า

ประแสเป็นวัตถุดิบในการผลิต

นํ้ าประปา  การให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการ

นํ้ าเสียและสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็ง 

 

การจัดการนํ้ าเสียโดยการใช้ถงั

ดกัไขมนัของเทศบาลตาํบลเมือง

แกลงยงัขาดการติดตามตรวจ 

สอบการติดตั้ งท่ีถูกวิธีและการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ ายงั

ไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร เน่ือง 

จากงบประมาณ อุปกรณ์ในการ

ตรวจวัดคุณภาพยงัขาดแคลน 

การตรวจวดัยงัอาศยัการสังเกต 

การณ์ประสบการณ์ของผูต้รวจ 

วดัก็มีผลต่อการตรวจวดั เพราะ

บางคร้ังนักเรียนท่ีทาํการสาํรวจ

ยงัมีประสบการณ์ไม่เพียงพอใช้

วิ ธีตรวจ คุณภาพนํ้ า แบบวิ ธี

ชีวภาพ สงัเกตจาํนวนสัตวท่ี์เป็น

ตวัช้ีวดัหรือการวดัคุณภาพนํ้ าใช้

วิ ธี แบบ ง่ ายไ ม่ได้วิ ธี ว ัดตาม

มาตรฐาน ค่าคุณภาพนํ้ าท่ีวดัได้

จึงบ่งช้ีคุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าได้

ระดบัหน่ึงเท่านั้น 
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2. การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก          

                     การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกน้ีจะทาํการประเมินด้านโอกาส (Opportunities) และ

ขอ้จาํกดั (Threats) ท่ีอาจส่งผลต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ซ่ึงประกอบดว้ย 

สภาพพ้ืนท่ี นโยบายภาครัฐ การเมือง และการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 

4.12 

 

ตารางท่ี 4.12  การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

 

ปัจจยั โอกาส ข้อจาํกดั 

1) ดา้นสภาพพ้ืนท่ี พ้ืน ท่ีของเทศบาลตําบลเมือง   

แกลง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตร 

ท่ีอยู่อาศัย  และพ้ืนท่ีเชิงพาณิช

กรรม พ้ืนท่ีเหล่าน้ีก่อให้เกิดนํ้ า

เสียชุมชน การเลือกการจดัการนํ้ า

เสียจึงสามารถเลือกวิธีการจดัการ

นํ้ าเสียตั้งแต่ตน้กาํเนิดนํ้ าเสียอย่าง

ง่าย เช่นการใชถ้งัดกัไขมนัและนํ้ า

หมกัจุลินทรีย์ (EM) ในการจัด 

การนํ้ าเสียได้ ซ่ึงทําให้เทศบาล

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการบาํบดันํ้ า

เสีย เพราะถา้นํ้ าเสียของเทศบาล

เ ป็ น นํ้ า เ สี ย ท่ี เ ป็ น นํ้ า เ สี ย

อุตสาหกรรมจะต้องมีการใช้

ระบบบาํบดัขนาดใหญ่กว่าน้ีใน

กา ร จัด ก ารนํ้ า เ สี ย  และต้อ ง

สิ้นเปลืองงบประมาณ  

พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเมือง   

แกลงมีขนาด  14.5 ตาราง

กิโลเมตร จดัเป็นเทศบาลขนาด

กล า ง  ก า ร ก ระ จ า ยตั ว ข อ ง

ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยกัน

อย่ า ง หน าแ น่นบ ริ เ วณ เ ข ต

เทศบาลชั้นใน เช่น ชุมชนสุนทร

โวหาร ชุมชนแกลงแกล้วกล้า 

ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจของเทศบาล 

ส่วนบริเวณเขตชั้ นนอกส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตร  นํ้ า เสีย

ส่วนใหญ่เกิดจากพ้ืนท่ีชั้ นใน 

การท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีจ ํากัดการจะใช้

สร้างระบบบําบัดท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิ  ภาพมากกว่าถังดัก

ไขมัน เพ่ือรองรับการขยายตัว

ของประชาชนย่อมมีข้อจ ํากัด

ดา้นพ้ืนท่ี เน่ืองจากระบบบาํบัด

ท่ีทันสมยั มีประสิทธิ ภาพมาก 

จะใชพ้ื้นท่ีค่อนขา้งมาก 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ปัจจยั โอกาส ข้อจาํกดั 

2) ดา้นนโยบายภาครัฐ รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการ

ติดตั้ งถงัดกัไขมนัตามบา้นเรือน 

เพ่ือช่วยบาํบดันํ้ าเสียชุมชนและมี

การช่วยเหลือสนับสนุนองค์กร

ปกครอง ส่ วนท้อ ง ถิ่ น จัดทํ า

โครงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ า

เสียรวมชุมชน โดยกาํหนดพ้ืนท่ีท่ี

จะได้ รับความช่วยเหลือและ

สนับสนุน  เทศบาลตําบลเมือง  

แกลงไดรั้บการคดัเลือกเป็นพ้ืนท่ี

ท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2554 โดย

การศึกษาความเหมาะสม (FS) ใน

การสร้างระบบบาํบัดนํ้ าเสียรวม

แบบกลุ่มอาคาร  

 

3) ดา้นการเมือง กา ร เ มื อ ง ร ะดับท้อ ง ถิ่ น ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็น

การเมืองท่ีใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มโดย นโยบายต่าง ๆ 

ของเทศบาลจะมีการสอดแทรก

เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทาํมาอย่าง

ต่อเน่ือง นักการเมืองท้องถิ่น ทั้ ง

นายก เทศมนต รี  สมา ชิกสภา

เทศบาล ต่างให้ความสําคัญกับ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน การ

ทําให้เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เป็นเมืองน่าอยู ่

การเมืองระดับท้องถิ่น  สร้าง

ความแตกต่างหรือความเหล่ือม

ลํ้ าทางสงัคมกบัชุมชนบางชุมชน 

หากชุมชนใดมีผูน้ ําชุมชนเป็น

สมาชิกสภา  เทศบาล  อาจจะ

ไดเ้ปรียบในการดูแล เอาใจใส่มา

กว่าชุมชนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก

ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ทํ า ใ ห้ ก า ร

ดําเนินการจัดการส่ิงแวดล้อม

ด้านต่าง ๆ ของเทศบาลยงัไม่

ประสบความสาํเร็จทั้งหมด 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ปัจจยั โอกาส ข้อจาํกดั 

4) ดา้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมของเทศบาลตาํบล

เมืองแกลง คือ เทศบาลเป็นผูใ้ห้

ข้อมูล  ผู้นําชุมชนเป็นผู ้เผยแพร่ 

ประชาชนเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจนํามาปฏิบัติและให้ความ

ร่วมมือ 

- เทศบาลตาํบลเมืองแกลงได้ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

นํ้ าเสียตั้ งแต่การรับรู้ถึงปัญหาและ

ไดเ้สนอแนวทางการจดัการนํ้ าเสีย

ให้ประชาชนไดร่้วมตดัสินใจ ตาม

ห ลัก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ท่ี ใ ห้ สิ ท ธิ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อประชาชนใน

พ้ืนท่ีว่าในปัจจุบนัมีปัญหาส่งผลท่ี

น่ากลวั จึงเร่ิมหันมามองรอบ ๆ ตวั 

เมือง ท่ีอาศัยอยู่ก็ประสบปัญหา

เหมือนกัน  เ ม่ือมีการกระตุ้นให ้

ตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมของเมือง 

จึ งให้ความร่วม มือท่ี ดี  เข้า ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย/แผน/

โครงการ ของทางเทศบาล ดังคํา

กล่าวของประชาชนท่านหน่ึงว่า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ของเทศบาลใหค้วามร่วมมือเป็น

อย่างดี แต่ประชากรแฝงท่ีอาศยั

ในเทศบาลยงัให้ความร่วมมือ

น้อย เ น่ืองจากการอาชีพท่ีทํา

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มี

เวลามาเข้าร่วมในกิจกรรม การ

ร ณ ร ง ค์ ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ

ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ งไม่ใช่คนใน

พ้ืนท่ีโดยตรง มาอาศัยไม่นาน 

การใส่ใจหรือความตระหนักต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนจึงนอ้ย 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ปัจจยั โอกาส ข้อจาํกดั 

 “เ ค ยดู ใน ที วี เ ห็น ข่ าวนํ้ า แข็ ง
ละลาย ดูน่ากลวันะในทีวีเค้าบอก
ว่าโลกร้อนขึน้ ส่ิงแวดล้อมตอนนี้
กาํลงัแย่ เห็นแล้วก็ตกใจ ลองหัน
กลับมามองท่ีบ้านเรา  มันก็แย่
เ ห มื อ น กั น น ะ  นํ้ า เ น่ า เ สี ย 
ส่ิงแวดล้อมรอบบ้านเราแย่แล้ว 
เห็นอย่างนี้แล้วเลยคิดว่า ต้องทํา
บ้านเราให้ดีขึน้ แล้วในเม่ือมีคน
มาเสนอวิธีช่วยให้บ้านเราดีขึ ้น 
ทาํไมจะไม่ทาํล่ะ บ้านเราจะดี เรา
ต้องทํ า เอง  คิ ดไ ด้อ ย่ า ง นี้พอ
เทศบาลมีกิจกรรมอะไรให้เข้า
ร่วมเพ่ือช่วยพัฒนาบ้านเราให้ดี
ขึน้ กจ็ะเข้าร่วมตลอด”  โดยประ

ชานส่วนใหญ่คิดว่า บา้นเราเมือง

เราตอ้งช่วยกนัรักษา เม่ือเทศบาล

ขอความร่วมมือจึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย

ข้ึน เพราะประชาชนของเทศบาล

มีจิตสํานึกท่ีดีต่อบ้านเมืองของ

ตนเอง ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลดี 

ก็ส่งผลต่อประชาชนโดยตรง ได้

ทั้ ง คุณภาพชีวิ ต ท่ี ดีและความ

ภาคภูมิใจท่ีชุมชนของตนสามารถ

เป็นตวัอยา่งใหชุ้มชนอ่ืนได ้
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4.10  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะการจดัการน้ําเสีย 

 

  ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียไวว้่า การจดัการในพ้ืนท่ีเทศบาลไม่มี

ความจาํเป็นต้องสร้างระบบบาํบัด หากมีการจัดการนํ้ าเสียตั้ งแต่ในครัวเรือน มีการติดตั้ งถงัดัก

ไขมนั ก็เป็นการบาํบดัเบ้ืองตน้ทาํให้นํ้ าเสียกลายเป็นนํ้ าทิ้ง ไม่ตอ้งเสียงบประมาณจาํนวนมากใน

การสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียใหยุ้ง่ยาก เทศบาลมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการนํ้ าเสียได ้

        สาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ล่าวถึงการจดัการนํ้ าเสียหากมีมาตรการออกมาว่า ไม่อยากให้

มีการบังคบัใช  ้ควรเป็นแนวทางปฏิบติั ให้เลือกท่ีจะปฏิบัติให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีนั้น  ๆ ซ่ึงผูน้ ํา

ชุมชนไดเ้สริมแนวคิดดงักล่าวว่า การจดัการนํ้ าเสียควรมี ผูบ้ริหารท่ีมีแนวคิดในการจดัการแบบใช้

ค่าใชจ่้ายตํ่า  มีนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการส่ือสารให้ทัว่ถึง และภาคประชาชน 

ตอ้งการใหก้ารออกมาตรการการจดัการนํ้ าเสียจะตอ้งสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

          เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีความคิดว่า การจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัดีอยู่

แลว้ การให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหานํ้ าเสียท่ีตนเองก่อข้ึน และรู้จกัท่ีจะใส่ใจต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนของตนเอง รู้จกัอนุรักษแ์ละรักษาแม่นํ้ าของชุมชน เป็นการปลูกจิตสาํนึกท่ีดี

ให้กบัชุมชน การติดตั้ งถงัดกัไขมนัตามบา้นเรือน จะช่วยแกปั้ญหานํ้ าเสียตั้ งแต่ตน้ทาง เม่ือส่วน

ใหญ่ให้ความร่วมมือ ปัญหานํ้ าเสียท่ีจะเกิดข้ึนก็จะน้อยลง เม่ือตน้ทางดีปลายทางย่อมดีดว้ย การ

จดัการในลกัษณะน้ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย และยงัเป็นการจดัการท่ีย ัง่ยนื 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
      ในบทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาทั้ งหมด รวมทั้ งการอภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง เพ่ือทราบถึงการบริหารจดัการนํ้ าเสียและ

ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงประสบความสาํเร็จ และสามารถนาํผล

การศึกษาท่ีไดไ้ปประยกุตเ์ป็นบทเรียนในการบริหารจดัการนํ้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ได ้ดงัน้ี 

  

5.1  สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 

       การสรุปและอภิปรายผล การจดัการนํ้ าเสียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง จังหวดัระยอง ประกอบด้วยประเด็นหลกั ดังน้ี การจัดการนํ้ าเสียชุมชนของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสีย ความสาํเร็จของ

การจดัการนํ้ าเสีย ปัจจยัความสาํเร็จของการจดัการนํ้ าเสีย  
        

        5.1.1  การจดัการนํา้เสียชุมชนของเทศบาลตาํบลเมอืงแกล        

                     เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมา แม่นํ้ าประแสประสบปัญหา มีสภาพเน่าเหม็น ขยะลอยอยู่

มาก เน่ืองมาจากประชาชนในเทศบาลทิ้งขยะลงในแม่นํ้ า ปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าโดยไม่ไดรั้บ

การบาํบดัก่อน จึงก่อใหเ้กิดปัญหานํ้ าเน่าเสีย โดยเฉพาะบริเวณตรอกข้ีหม ูประชาชนส่วนใหญ่ของ

เทศบาลคิดว่า หน้าท่ีบาํบดันํ้ าเสียเป็นหน้าท่ีของเทศบาล จากปัญหาดงักล่าว เทศบาลตาํบลเมือง  

แกลงจึงไดมี้การบริหารจดัการนํ้ าเสีย ดงัน้ี 

                 หน่วยงานท่ีดูแลดา้นการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง คือ กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม มีผูอ้าํนวย การกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูค้วบคุมดูแล มีบุคลากรดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทั้ งหมด 80 คน เป็นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 3 คน งบประมาณ
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ประจาํปี พ.ศ. 2554 มีประมาณ 93,800,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3,630,000 

บาท ทางเทศบาลตาํบลเมืองแกลงไม่ไดมี้ระบบรวบรวมนํ้ าเสียและระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม มีเพียง

ระบบระบายนํ้ า โดยเป็นแบบท่อรวม คือ นํ้ าฝนและนํ้ าเสียจะไหลลงมารวมในท่อเดียวกนั   

                การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง คือ ออกเทศบญัญติัเก่ียวกบัการจบัปรับ 

สาํหรับคนท่ีทิ้งขยะลงแม่นํ้ า และออกเทศบญัญติัการติดตั้งถงัดกัไขมนักบับา้นท่ีขอบา้นเลขท่ีใหม่ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ว่าจะตอ้งมีการติดตั้ งถงัดกัไขมนั โดยเจา้หน้าท่ีทะเบียนราษฎร์ท่ีมีหน้ารับผิด 

ชอบในการออกบา้นเลขท่ี จะทาํงานร่วมกบัเจา้หน้าท่ีสุขาภิบาลในการตรวจสอบการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัซ่ึงก่อนท่ีประชาชนจะสร้างบา้นใหม่ กองช่างหรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มจะให้

คาํแนะนาํในการติดตั้งถงัดกัไขมนั แต่เม่ือปี 2554 ไม่มีนกัวิชาการสุขาภิบาลแลว้ เจา้หนา้ท่ีทะเบียน

ราษฎร์ตอ้งทาํหนา้ท่ีตรวจสอบแทน ซ่ึงทาํใหเ้ห็นว่า เทศบาลยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองการจดั 

การนํ้ าเสีย โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงเป็นแบบระบบราชการตามแนว 

คิดของแมก็ซ ์เวบเบอร์ (Weber, 1974: 328 – 377 อา้งถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 17 - 18) คือ ใช้

หลกัการแบ่งงานกันทาํตามความถนัด โดยมีการกาํหนดโครงสร้างองค์กรและความสัมพนัธ์

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม มีการออกกฏเกณฑ์และขอ้บงัคบัขององค์กร เพราะ

กฏเกณฑน้ี์จะทาํใหพ้ฤติกรรมของคนเป็นแบบเดียวกนั และอาํนาจบงัคบับญัชาเป็นไปตามสายงาน 

มีลาํดบัขั้นของสายงานบงัคบับญัชาภายในองคก์ร เทศบาลตาํบลเมืองแกลงเป็นระบบราชการแบบ

โครงสร้างแนวราบนัน่คือ มีการร่วมมือขา้มหน่วยงาน การส่ือสาร ประสานงานร่วมกนัมากข้ึน เพ่ือ

ความรวด เร็วและคล่องตวัของการปฏิบติังาน (วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 74) มีการสอนวิธีการสร้าง

ถงัดกัไขมนัอยา่งง่ายข้ึนมาใชเ้อง เพ่ือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และมีการสอนทาํนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์

(EM) เพ่ือใชใ้นครัวเรือน มีการรณรงคใ์หมี้การติดตั้งถงัดกัไขมนัในบา้นเรือนสมยัเก่า และเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลงร่วมมือกบับริษทัเอพิน่าจดัตั้งโครงการนกัสืบสายนํ้ า ท่ีใหเ้ยาวชนในพ้ืนท่ีไดมี้ส่วน

ร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของแม่นํ้ าประแส และนาํมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ทาํให้ประชาชน

ตระหนกั และสร้างจิตสาํนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แม่นํ้ าประแส จากการท่ีเทศบาลใชก้าร

จดัการนํ้ าเสียอย่างง่าย เร่ิมตน้จากการจดัการนํ้ าเสียตั้ งแต่จุดเร่ิมตน้นํ้ าเสีย ทาํให้ไม่จาํเป็นตอ้งใช้

ระบบบาํบดันํ้ าเสียในการจดัการนํ้ าเสียใหสิ้้นเปลืองงบประมาณ การทาํความเขา้ใจ ขอความร่วมมือ

กบัประชาชน ก็ใชค้วามใกลชิ้ดเป็นการส่ือสาร ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ถึงประชาชนไดง่้าย  

              ซ่ึงการจดัการนํ้ าเสียของทางเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีความสอดคลอ้งอยา่งมากกบัแนว

ทางการบริหารจดัการนํ้ าเสียชุมชนของภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ.  สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า, 2552: 

7 - 8) ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1  แนวทางการบริหารจดัการนํ้ าเสียชุมชนของภาครัฐกบัการบริหารจดัการนํ้ าเสียชุมชน 

                    ของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

                   

การบริหารจัดการน้ําเสียของ

ภาครัฐ 

การบริหารจัดการน้ําเสียของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประเด็นที่มีความเหมือนและ

แตกต่าง 

1. สนบัสนุนและเพิ ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

เชิงรุก  โดยการเข้าถึงพื้น ท่ีและ

ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ใกล ้

ชิดในการร่วมรับรู้ปัญหาและให้

ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งร่วมตดัสินใจ

และร่วมดาํเนินการ 

1. การรณรงคใ์หบ้า้นเรือนท่ีสร้าง

ก่อนปี พ.ศ. 2549 มีการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนั โดยใหผู้น้าํชุมชนพูดคุยและ

ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนใน

ชุมชน 

- มีการบริหารจดัการแบบเชิงรุก

เหมือนกัน  และใช้การสร้า ง

ความ สัมพนัธ์แบบใกลชิ้ด โดย

เทศบาลใช้ผูน้ ําชุมชนท่ีใกล้ชิด

และรู้จักพื้น ท่ีของชุมชนเป็น

อยา่งดีในการจดัการเชิงรุก  

2. สร้างความร่วมมือของประชา 

ชนในการดาํเนินงานจัดการนํ้ าเสีย 

ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและ

ความรู้ความ เข้า ใจชุมชนและ

ประชาชน เพื่อลดความขดัแยง้เป็น

ความร่วมมือและสร้างความเช่ือถือ

ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 

2. - จดัอบรม ใหค้วามรู้กบั

ประชาชนเก่ียวกบัการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัและการทาํนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์

(EM)  

    - การเผยแพร่ขอ้มูลคุณภาพนํ้ า

โดยนกัเรียนท่ีร่วมโครงการนกัสืบ

สายนํ้ า 

- มีการอบรม ให้ความรู้และเผย 

แพร่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากโครงการนัก 

สืบสายนํ้ า ช่วยให้ประชาชนมี

ความเข้าใจการจัด การนํ้ าเสีย

ของเทศบาลและมีความเช่ือมั ่น

ในการร่วมมือกับเทศบาล  ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวทางบริหาร

จดัการนํ้ าเสียของภาครัฐ 

3. สนบัสนุนการจดัการนํ้ าเสียตาม

แนวพระราชดาํริและนาํภูมิปัญญา

ทอ้งถิ ่นมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม

ในแต่ละพื้นท่ี 

3. การใชไ้มไ้ผ่วางขวางทางนํ้ าเพื่อ

กนัขยะในแม่นํ้ า 

- การใชไ้มไ้ผ่เพื่อกนัขยะใน

แม่นํ้ าเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ ่น 

4. สร้างความพร้อมในการบริหาร

จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นควบคู่กับการสร้างความ

เข้ม แข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนา

ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ

ของบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะ

ในการบริหารจดัการนํ้ าเสีย 

4. การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกบัการ

จัดการนํ้ าเสีย เช่น การติดตั้ งถังดัก

ไขมันและการทาํนํ้ าหมกัจุลินทรีย์

ใหก้บัประชาชน 

- มีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกบั

การจัดการนํ้ าเสียกับประชาชน

จริง แต่กบัเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล

ไม่ได้มีการจัดอบรมเพิ ่ มพูน

ความรู้ท่ีมีอยูจ่ากเดิม 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 

 

การบริหารจัดการน้ําเสียของ

ภาครัฐ 

การบริหารจัดการน้ําเสียของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประเด็นที่มีความเหมือนและ

แตกต่าง 

5. เพิ ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใช้

กฏหมายและปรับปรุงกฏหมายให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ประกอบ 

ด้วย  การกํากับดูแลและควบคุม

มลพิษจากแหล่งก ํา เ นิดนํ้ า เ สี ย

ชุมชน กาํหนดมาตรฐานการควบ 

คุมการระบายนํ้ า เ สี ย  ประเ มิน

สถานการณ์คุณภาพสิ่ งแวดล้อม

และนํ้ า เสียชุมชน  พัฒนาตัวช้ีว ัด

เพื่อสนับสนุนชุมชนในการเฝ้า

ระวงัและใหมี้การนาํหลกัการผูก้่อ

มลพิษเป็นผูจ่้ายมาใชใ้หเ้กิดผลเป็น

รูปธรรม 

5. - ออกเทศบญัญติัการติดตั้งถงัดกั

ไขมนักบับา้นท่ีสร้างหลงัปี พ.ศ. 

2549 

    - ออกเทศบญัญติัเกี่ยวกบัการจบั 

ปรับ สาํหรับคนท่ีทิ ้งขยะลงแม่นํ้ า 

- การออกเทศบญัญติัต่างๆเพื่อ

บัง คับ ใ ช้ใ นก า รกํา กับ ดู แ ล 

ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด

นํ้ าเสียชุมชนนั้ น สอดคลอ้งกับ

แนวทางของภาครัฐ แต่เทศบาล

ใชก้ารติด ตั้งถงัดกัไขมนัในการ

บาํบดันํ้ าเสียตั้งแต่ต้นกาํเนิดนํ้ า

เสียและคุณภาพนํ้ าเสียท่ีปล่อย

ออกจากบา้นเรือนกไ็ดม้าตรฐาน 

จึงไม่จําเป็นต้องใช้ระบบผู ้ก่อ

ม ล พิ ษ เ ป็ น ผู ้ จ่ า ย ม า ใ ช้ กั บ

ประชาชนในเทศบาล 

6. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั

สิ่งแวดลอ้มและมลพิษดา้นนํ้ าเสีย

ชุมชน เป็นโอกาสการเรียนรู้และ

ให้ความรู้ผ่านการรณรงค์ ประชา 

สัมพนัธ์สิ่ งแวดล้อมศึกษา การทาํ

กิจกรรม สันทนาการ เพื่อให้เกิด

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว มใ น ก า ร รั ก ษ า

สิ่งแวดลอ้มในพื้นท่ี 

6. - การมีประเพณีงานบุญกลางบา้น 

    - โครงการนกัสืบสายนํ้ า 

    - มีเสียงตามสายในแต่ละชุมชน

ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์

เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม 

- เทศบาลมีกิจกรรมและการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนใน

เทศบาลไดมี้ส่วนร่วมตลอด ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวทางบริหาร

จดัการของภาครัฐ 

7. วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีดา้น

การจัดการนํ้ า เ สี ยและควบคุม

มลพิษ มีการสนบัสนุนงบประมาณ

และส่งเส ริมให้ภาคเอกชนเข้า

ร่วมงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

ดา้นสิ่งแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 

7. เทศบาลร่วมมือกบับริษทัเอพิน่า 

จดัตั้งโครงการนักสืบสายนํ้ าในการ

ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพนํ้ า

ในแม่นํ้ าประแสหลังจ ากมีการ

จดัการนํ้ าเสีย 

- เทศบาลได้ร่วมมือกับภาค 

เอกชนในการส่งเสริมการวิจัย

สิ่ งแวดล้อม เหมือนกับแนว

ทา งก ารบริห าร จัดกา รขอ ง

ภาครัฐ 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 

 

การบริหารจัดการน้ําเสียของ

ภาครัฐ 

การบริหารจัดการน้ําเสียของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประเด็นที่มีความเหมือนและ

แตกต่าง 

8. พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามประเมินผล โดยวางระบบ

การ ติดตามตรวจสอบผลกา ร

ดํา เ นินงานจัดการนํ้ า เ สี ยของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ ่นท่ีเป็น

ม า ต ร ฐ า น  มี เ กณฑ์ ช้ี ว ั ด ก า ร

ประ เ มินผล ท่ีชัดเ จน  และ เ ปิด

โอกาสให้หน่วยงานและผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้าร่วมการติดตามและ

ประเมินผล 

8. - มีการทาํ ISO 14001  

    - การสํารวจคุณภาพนํ้ าจาก

โครงการนกัสืบสายนํ้ า 

- ระบบ ISO 14001 จะมีระบบ

ตรวจติดตามผลอยู่แลว้ และการ

สํารวจคุณภาพนํ้ าแม่นํ้ าประแส

ของโครงการนักสืบสายนํ้ าจะมี

การสํารวจทุกๆ 3 เดือนและมี

เกณฑก์ารวดัท่ีเป็นมาตรฐาน 

 

          5.1.2  นโยบาย/แผน/โครงการทีเ่กีย่วกบัการบริหารจดัการของนํา้เสียของเทศบาลตาํบลเมอืง     

แกลง จงัหวดัระยอง 

                   

                      นโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของทางเทศบาลตาํบลเมืองแกลงจะเป็นนโยบาย

เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานท่ีเหมาะสมกบัฐานะและสภาพพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 

โดยยดึแนวทางประโยชน์สูงสุด ประหยดัสุด โดยเฉพาะต่อกรณีการนาํของเสียท่ีเกิดจากระบบเมือง 

กลบัมาใชใ้หม่อยา่งคุม้ค่า ซ่ึงช่วยลดปริมาณของเสียท่ีจะปล่อยสู่ธรรมชาติได ้มุ่งพฒันาการมีพ้ืนท่ี

โล่ง พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อการนนัทนาการ และการพกัผ่อนหย่อนใจสาํหรับชาวเทศบาล จะรักษาคลอง

ประแสใหเ้ป็นแหล่งผลิตนํ้ าดิบคุณภาพสาํหรับผลิตนํ้ าประปา และเป็นแหล่งจบัและเพาะเล้ียงสัตว์

นํ้ า รวมถึงการจดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของเมือง  

                  จากนโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง ไดมี้โครงการหรือ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสีย ดงัน้ี 

1) การใชแ้ห อวน ไมไ้ผ ่ขวางลาํคลอง ในการดกัเก็บขยะ 

2) การออกเทศบญัญติั ในการจบั ปรับ หา้มทิ้งขยะลงในแม่นํ้ า ปรับเป็นเงินจาํนวน 

2,000 บาท 

3) การออกเทศบญัญติัการติดตั้งถงัดกัไขมนัสาํหรับบา้นท่ีสร้างใหม่หลงัปี พ.ศ. 2549 
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เพ่ือใหบ้า้นเรือนและอาคารทุกประเภทมีการจดัการนํ้ าเสียเบ้ืองตน้ การติดตั้ งถงัดกัไขมนัเป็นการ

บาํบดันํ้ าเสียเบ้ืองตน้ก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้ า และเทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดเ้ติมนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์

(EM) ลงในท่อระบายนํ้ ารวมของเทศบาลเพ่ือช่วยลดปัญหากลิ่นเหมน็ และเทศบาลยงัให้ความรู้กบั

ประชาชนเก่ียวกบัการสร้างถงัดกัไขมนัและการหมกันํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) ใหป้ระชาชนทาํข้ึนใช้

เองดว้ย  

4) เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดมี้กิจกรรมนาํผูน้าํชุมชนและประชาชนดูการผลิตนํ้ า 

ประปา ซ่ึงใช้นํ้ าจากแม่นํ้ าประแสเป็นนํ้ าดิบในการผลิตนํ้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และ

ตระหนกัถึงปัญหานํ้ าเน่าเสียและจะไดช่้วยกนัรักษาแม่นํ้ าใหส้ะอาด 

5) เทศบาลตาํบลเมืองแกลงร่วมมือกบับริษทัเอกชนในเขตเทศบาลจดัตั้งโครงการ 

นกัสืบสายนํ้ า ใหเ้ยาวชนของเทศบาลเป็นตวัแทนนกัสืบสายนํ้ าในการสาํรวจ ตรวจสอบคุณภาพนํ้ า

ของแม่นํ้ าประแสทุก ๆ 3 เดือน และสรุปผลสาํรวจ นาํไปเผยแพร่ให้ประชาชนไดรั้บทราบต่อไป 

โดยผลจากการสาํรวจของเยาวชนนกัสืบสายนํ้ า พบว่า คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสมีคุณภาพดีข้ึน 

สีและกลิ่นเหมน็ไม่ค่อยมีใหเ้ห็น ซ่ึงส่ิงท่ีช่วยยนืยนัว่าม่นํ้ าประแสมีคุณภาพดีข้ึน คือ มีการพบสัตว์

หนา้ดินหลายชนิดท่ีเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพนํ้ าท่ีดี เช่น จิงโจน้ํ้ า ตวัอ่อนชีปะขาว เป็นตน้ และสามารถ

พบว่าสตัวน์ํ้ าท่ีเคยมีในอดีตมีจาํนวนเพิ ่มข้ึน ชาวประมงในเทศบาลสามารถจบัมาขายได ้

6) เทศบาลตาํบลเมืองแกลงจดักิจกรรมงานบุญกลางบา้น บริเวณศาลาตน้โพธ์ิกลาง 

แม่นํ้ าประแส เพ่ือให้ประชาชนระลึกถึงอดีตท่ีเคยพ่ึงพาแม่นํ้ า เพ่ือช่วยกระตุน้จิตสํานึกในการ

อนุรักษแ์ม่นํ้ าประแส 

7) เทศบาลไดมี้การนาํระบบ ISO 14001 มาใชใ้นการจดัระบบบริหารจดัการดา้นส่ิง 

แวดลอ้มของเทศบาล  

                   จากนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีความสอดคลอ้ง

และแตกต่างกบันโยบายของรัฐ (สาํนกัจดัการคุณภาพนํ้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 2 - 7) ดงัตาราง

ท่ี 5.2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.2  นโยบายการจดัการนํ้ าเสียของภาครัฐและนโยบายการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบล 

                     เมืองแกลง 

                   

นโยบายการจัดการน้ําเสียของ

ภาครัฐ 

นโยบายการจัดการน้ําเสียของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประเด็นที่มีความเหมือนและ

แตกต่าง 

1. ลดปริมาณความสกปรกของนํ้ า

เ สี ย  ณ  แหล่ งก ํา เ นิ ด  โดย ให้

บา้นเรือนและอาคารทุกประเภทมี

การจดัการนํ้ าเสียเบ้ืองตน้ ดว้ยการ

ติดตั้ งถงัดกัไขมันและ/หรือระบบ

บาํบดันํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์มากกบัชุมชนระดบั

เทศบาลตาํบลหรือองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหรือพื้ น ท่ี ท่ี ย ังไ ม่ มี

ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม 

1. การออกเทศบญัญติัการติด ตั้งถงั

ดักไขมันสําหรับบ้านท่ีสร้างใหม่

หลงัปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้บา้นเรือน

และอาคารทุกประเภทมีการจัดการ

นํ้ า เ สีย เ บ้ืองต้น  การติดตั้ งถังดัก

ไขมนัเป็นการบาํบดันํ้ าเสียเบ้ืองตน้

ก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้ า และไดเ้ติมนํ้ า

หมัก จุ ลิ นท รี ย์  (EM) ล งใ น ท่ อ

ระบายนํ้ ารวมของเทศบาลเพื่อช่วย

ลดปัญหากลิ ่นเหมน็ 

เทศบาลและภาครัฐมีนโยบายท่ี

เหมือนกันในการจัดการนํ้ าเสีย

เ บ้ืองต้นด้วยการติดตั้ งถังดัก

ไขมัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ

สร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม 

2. ก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม

เพิ ่มเติมในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีกาํหนด 

โดยพิ จ า รณา จา กสภาพ พ้ืน ท่ี 

ปัญหาของชุมชน สถาน ภาพของ

คุณภาพแหล่งนํ้ า และความพร้อม

ในการบริหารจัดการระบบบาํบัด

นํ้ า เสียขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ ่น 

2. เทศบาลตาํบลเมืองแกลงยงัไม่มี

นโยบายการสร้างระบบบาํบัดนํ้ า

เสียรวม แมว้่าเทศบาลตาํบลเมืองแก

ลงจะอยู่ ใ นพื้ น ท่ี ท่ี ไ ด้ รับควา ม

ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

เทศบาลมีนโยบายท่ีต่า งจาก

ภาครัฐในการก่อสร้างระบบ

บาํบดันํ้ าเสียรวม เพราะเทศบาล

เช่ือว่าปัจจุบันการบาํบดันํ้ าเสีย

แบบถงัดกัไขมนั มีประสิทธิภาพ

ดี แต่ในอนาคตอาจตอ้งมีระบบ

บาํบดัรวม  

3. พฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบการ

จั ด ก า ร นํ้ า เ สี ย ชุ ม ช น   

(MSMS) เพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นมีการบริหารจัดการ

ระบบที่ดี และพฒันาเคร่ืองมือและ

ระบบเครือข่าย การติดตามผลการ

ตรวจวัดมลพิษทางนํ้ าจากแหล่ง 

กาํเนิดอยา่งต่อเน่ือง 

3. เทศบาลได้มีการนําระบบ ISO 

14001 มาใชใ้นการจัดระบบบริหาร

จดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มของเทศบาล  

 

การใช้ระบบการจัดการนํ้ าเสีย

ชุมชน (MSMS) และระบบ ISO 

14001 มีความสอดคล้องกัน 

เน่ืองจากระบบ MSMS เป็น

ระบบท่ีใช้ ISO 9001 – ISO 

14001 ในการจดัการของระบบ  
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 

  

นโยบายการจัดการน้ําเสียของ

ภาครัฐ 

นโยบายการจัดการน้ําเสียของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประเด็นที่มีความเหมือนและ

แตกต่าง 

4. จัดระบบให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ ่นมีการจดัเกบ็ค่า บริการ

บาํบดันํ้ าเสีย 

4. เทศบาลตาํบลเมืองแกลงไม่มี

นโยบายการเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ า

เสีย 

เทศบาลมีนโยบายท่ีแตกต่างจาก

ภาครัฐ เพราะไม่มีระบบบาํบัด

นํ้ า เสียรวม จึงไม่จํา เป็นต้องมี

การเกบ็ค่า บริการบาํบดันํ้ าเสีย 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและ

มีส่วนร่วมในการลดการ 

ใชน้ํ้ าและมีการจดัการนํ้ าเสีย 

5. เทศบาลตาํบลเมืองแกลงได้ให้

ความรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั

ปัญหานํ้ าเสียและการจัดการนํ้ าเสีย

ของเทศบาลผ่านโครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น การดูการผลิตนํ้ าประปา 

โครงการนักสืบสายนํ้ า  การให้

ความรู้เร่ืองถงัดกัไขมนั 

เทศบาลและภาครัฐมีนโยบายท่ี

สอดคลอ้งกัน คือ ให้ความรู้กับ

ประชาชนและให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสีย 

 

          5.1.3  ความสําเร็จของการจดัการนํา้เสีย 

                  การจดัการนํ้ าเสียโดยการใชถ้งัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ าเสียของทางเทศบาลนั้นจากการ

สัมภาษณ์ประชาชน ผูน้ ําชุมชน เจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหารของเทศบาล พบว่าประสบความสําเร็จ

ประมาณ ร้อยละ 60 - 80 ซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจของประชาชนและเทศบาล เน่ืองจากประชาชนสามารถ

สงัเกตและรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของแม่นํ้ าประแส กลิ่นเหม็นจากนํ้ าเน่าเสียไม่มี 

สตัวน์ํ้ า เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ท่ีเคยมีในอดีต ปัจจุบนัก็มีจาํนวนเพิ ่มข้ึน สามารถจบัมาขายได ้คุณภาพ

นํ้ าของแม่นํ้ าประแสท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั โดยคุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประแสผ่าน

มาตรฐานคุณภาพนํ้ าผิวดิน ประเภท 3 (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ส่วนเทศบาลเองก็มีความพึง

พอใจ เน่ืองจากการจดัการนํ้ าเสียโดยการใชถ้งัดกัไขมนัสามารถบาํบดันํ้ าเสียของชุมชนได ้จึงไม่

จาํเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบบําบัดขนาดใหญ่ต่าง ๆ ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

ความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงอยู่ในระดบัน้ี มีปัจจัยท่ีสําคญั คือ 

ความร่วมมือของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ และการท่ีประชาชนจะให้ความร่วมมือนั้น ผูน้าํชุมชนมี

ส่วนสําคัญในการทาํความเข้าใจ ขอความร่วมมือ สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษา แม่นํ้ าและ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนจากประชาชนในชุมชน ส่วนอีกกว่าร้อยละ 20 ท่ีเทศบาลยงัไม่ประสบ

ความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสียโดยใชถ้งัดกัไขมนัน้ี เน่ืองมาจากยงัมีประชาชนบางส่วนยงัไม่ให้
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ความร่วมมือ เทศบาลสามารถใชก้ฏหมายบงัคบัใหป้ระชาชนทาํได ้แต่อาจเกิดการต่อตา้น การสร้าง

จิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน อาจตอ้งใชเ้วลาแต่จะไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ และ

ช่วยให้เกิดการจัดการท่ีย ัง่ยืนมากกว่าการใช้กฏหมายบังคับ เพราะการสร้างจิตสํานึกท่ีดีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลง ประชาชนก็จะยงัคงมีจิตใจท่ีดีต่อการท่ีจะ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่อไป เทศบาลใชว้ิธีสร้างจิตสาํนึกในการจดัการนํ้ าเสีย โดยเร่ิมทีละชุมชนให้มี

ชุมชนนาํร่องในการจดัการนํ้ าเสีย เม่ือไดชุ้มชนตน้แบบแลว้ก็ค่อย ๆ ขยายไปทีละชุมชน ซ่ึงตอ้งทาํ

แบบค่อยเป็นค่อยไป เทศบาลเช่ือว่าวิธีน้ีจะช่วยให้ในอนาคตการจดัการนํ้ าเสียประสบผลสาํเร็จ

ทั้งหมด ซ่ึงการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหาร

จดัการเมืองท่ีดี (สมบติั เหสกุล, พฒันา ราชวงศ,์ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และมณีรัตน์ มิตรปราสาท,  

2547: 66) 

 

        5.1.4  ปัจจยัความสําเร็จของการจดัการนํา้เสีย 

               ปัจจยัความสาํเร็จของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั

ภายใน เป็นการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ โครงสร้างและการบริหารจดัการ นโยบาย/แผน/

โครงการ ความรู้/เทคโนโลยี ผูน้าํชุมชน และผลการจดัการ และปัจจยัภายนอก เป็นการประเมิน

ดา้นโอกาส (Opportunities) และขอ้จาํกดั (Threats) ท่ีอาจส่งผลต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง ไดแ้ก่ สภาพพ้ืนท่ี นโยบายภาครัฐ การเมือง และการมีส่วนร่วมของชุมชน  

                   ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง สรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 5.3 – 5.4  
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ตารางท่ี 5.3  การวิเคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

                                     

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านผู้บริหาร คือ ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้น

มีวิสยัทศัน์ วางนโยบาย ริเร่ิมโครงการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ให้ความสําคัญกับ

ชุมชน ประชาชน ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ ําท่ีดีคือ 

การใส่ใจ ติดตามผลการจดัการนํ้ าเสีย และเข้า

ร่วมกิจกรรมกับประชาชน มีความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัประชาชน 

ด้านบุคลากร คือ บุคลากรของเทศบาลมีความรู้

เก่ียวกบัการจัดการนํ้ าเสีย เน่ืองจากไดรั้บการ

อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการบาํบัดนํ้ าเสียโดย

การใช้ถังดักไขมัน การทํานํ้ าหมักจุลินทรีย ์

(EM) และไดรั้บการพฒันาตามระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  

ด้านงบประมาณ คือ เทศบาลตาํบลเมืองแกลง

ไดมี้การจดัสรรงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2554 

มีประมาณ  93,800,000 บาท  แบ่ง เ ป็นงบ 

ประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3,630,000 บาท ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 3.87 ของปีงบประมาณ ซ่ึงเพียงพอ

ต่อการจดัการนํ้ าเสียใหมี้ประสิทธิภาพ  

ด้านบุคลากร คือ บุคลากรท่ีทาํงานดา้นการจดั 

การนํ้ าเสียยงัไม่เพียงพอ มีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ

ดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 3 คน  

ด้านโครงสร้างและการบริหารจดัการ มีการร่วม 

มือกนัของหลายฝ่าย แต่ความรู้ ความสามารถ

เฉพาะทางยงัขาดประสิทธิภาพ 

ด้านนโยบาย/แผน/โครงการ นโยบายดา้นการ

จดั การส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลมีโครงการท่ี

เก่ียว ขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสียนอ้ย และ

โครงการนกั 

สืบสายนํ้ า อุปกรณ์ เทคนิคต่าง ๆ ในการสาํรวจ 

และใหค้ะแนนคุณภาพนํ้ ายงัไม่ทนัสมยั สามารถ

บอกคุณภาพแม่นํ้ าเบ้ืองตน้เท่านั้น 

ด้านความรู้/เทคโนโลยี ความรู้พ้ืนฐานของ

ประชาชนแต่ละคนไม่เท่ากัน การประยุกต์ใช้

ขอ้มลูความรู้/เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงแตกต่างกนั 

หากได้รับความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจเพียงพอ 

จากท่ีจะไดป้ระโยชน์จากความรู้นั้น อาจกลาย 

เป็นว่า ความรู้ท่ีไดรั้บมาก่อใหเ้กิดปัญหาแทน 
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ตารางท่ี 5.3  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ มีการแจกถงัดักไขมนั

สาํเร็จรูปให้กบัชุมชนต้นแบบ มีการแจกนํ้ า

หมัก จุ ลิ นท รี ย์  (EM) แล ะ ฝึก อบรมให้

ประชาชนทําถังดัก ไขมันและนํ้ าหมัก

จุลินทรีย ์(EM) ใชเ้อง เพ่ือเป็นการประหยดั

ค่าใชจ่้าย 

ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ  เป็น 

โครงสร้างระบบราชการตามแนวราบ คือ มี

การแบ่งงานตามหน้าท่ีแต่จะมีการร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ มีการทาํงานร่วมกนั การ

ดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้มนั้นหน้าท่ีหลกัเป็นของ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

ด้านนโยบาย/แผน/โครงการ มีนโยบายดา้น

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ในการอนุรักษ์

แม่นํ้ าประแส และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเพาะ 

พนัธุ์สัตวน์ํ้ าและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี

การออกเทศบญัญติัในการติดตั้ งถงัดกัไขมนั

กับบ้านเรือนท่ีสร้างหลงัปี พ.ศ.2549 โครง 

การนกัสืบสายนํ้ า มีกิจกรรมท่ีสอดแทรกการ

อนุรักษแ์ม่นํ้ าสนบัสนุนนโยบาย 

ด้านความรู้/เทคโนโลยี ประชาชนได้รับการ

อบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสีย

โดยการติดตั้ งถังดักไขมนัและการผลิตนํ้ า

หมกัจุลินทรีย ์(EM) 

ด้านผู้ นําชุมชน  ผู้นําชุมชนมีอาํนาจในการ

ต่อรองกบัทางเทศบาลแตกต่างกนั ผูน้าํชุมชน

บางส่วนเป็นสมาชิกสภาเทศบาล อาํนาจในการ

ตดัสินใจเร่ืองการจดัการตามนโยบายต่าง ๆ 

มากกว่าผูน้าํชุมชนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก การได ้

รับสิทธิในการดูแลจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ

ยอ่มไดเ้ปรียบกว่า 

ด้านผลการจดัการ การจดัการนํ้ าเสียโดยการใช้

ถงัดกัไขมนัของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงยงัขาด

การติดตามตรวจสอบการติดตั้งท่ีถกูวิธีและการ

ตรวจสอบคุณภ าพนํ้ า ในแม่นํ้ า ย ัง ไ ม่ ได้

มาตรฐานเท่า ท่ีควร  เ น่ืองจากงบประมาณ 

อุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพยงัขาดแคลน 

การตรวจวัดย ังอาศัยการสังเกตการณ์และ

ประสบการณ์ของผู ้ตรวจวัดก็ มีผลต่อการ

ตรวจวดั 
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ตารางท่ี 5.3  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 

ด้านผู้นําชุมชน ผูน้าํชุมชนมีบทบาทสาํคญัใน

การส่ือสาร ใช้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับ

ประชาชนในชุมชน สามารถส่ือสารข้อมูล

ต่างๆท่ีไดรั้บมาจากเทศบาลให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ีเข้าใจถึงเหตุผลของการจัดการนํ้ าเสีย

ของทางเทศบาล สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชน

ในชุมชนร่วมมือ ดาํเนินการตามนโยบายของ

เทศบาลและเป็นผูท่ี้ประสานงานรับฟังปัญหา

ของประชาชน 

ด้านผลการจัดการ  คุณภาพนํ้ าของแม่นํ้ าประ

แสอยูใ่นระดบัดีพอใช ้สามารถสังเกตเห็นสัตว์

นํ้ าบางชนิดท่ีเคยหายไปได ้การจัดการนํ้ าเสีย

โดยใชถ้งัดกัไขมนัของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง

ประสบความสาํเร็จประมาณ ร้อยละ 60 – 80 

 

 

ตารางท่ี 5.4  การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

 

โอกาส (Opportunities) ข้อจาํกดั (Treats) 

ด้านสภาพพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตร ท่ีอยู่อาศยั และพ้ืน 

ท่ีเชิงพาณิชกรรม จึงมีแต่นํ้ าเสียชุมชน การ

เลือกการจดัการนํ้ าเสียจึงสามารถเลือกวิธีการ

จดัการนํ้ าเสียตั้ งแต่ตน้กาํเนิดนํ้ าเสียอย่างง่าย 

เช่นการใชถ้งัดกัไขมนัและนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์

(EM) ในการจัดการนํ้ า เสียได้ ซ่ึงทําให้

เทศบาลประหยดัค่าใชจ่้ายในการบาํบดันํ้ าเสีย 

ด้านสภาพพื้นที่ การท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีจาํกัดการจะใช้

สร้างระบบบาํบัดท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพมาก 

กว่าถังดักไขมัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ประชาชนย่อมมีข้อจ ํากัดด้านพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ระบบบาํบดัท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพมาก จะใช้

พ้ืนท่ีค่อนขา้งมาก 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) 

 

โอกาส (Opportunities) ข้อจาํกดั (Treats) 

ด้านนโยบายภาครัฐ รัฐบาลมีนโยบายให้มี

การติดตั้งถงัดกัไขมนัตามบา้นเรือน เพ่ือช่วย

บําบัดนํ้ าเสียชุมชนและให้ช่วยเหลือสนับ   

สนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัทาํโครง 

การก่อสร้างระบบบําบัดนํ้ าเสียรวมชุมชน 

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงได ้รับการคดัเลือก

เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการสนับ สนุนในการศึกษา

ความเหมาะสมในการสร้างระบบบาํบัดนํ้ า

เสียแบบกลุ่มอาคารจากภาครัฐในช่วงปี พ.ศ. 

2553 – 2554 

ด้านการเมือง การเมืองระดับท้องถิ่นของ

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงเป็นการเมืองท่ีให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยนโยบาย

ต่าง ๆ ของเทศบาลจะมีการสอดแทรกเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเป็น

ผู ้ให้ ข้อ มู ล  ผู้นํ า ชุ มชน เ ป็ นผู ้ เ ผ ย แพ ร่ 

ประชาชนเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

นาํมาปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือ ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสียตั้ งแต่การรับรู้

ถึงปัญหาและไดเ้สนอแนวทางการจดัการนํ้ า

เสียใหป้ระชาชนไดร่้วมตดัสินใจ 

ด้านการเมอืง การเมืองระดบัทอ้งถิ่นสร้างความ

แตกต่างหรือความเหล่ือมลํ้ าทางสงัคมกบัชุมชน

บางชุมชน  หากชุมชนใดมีผู ้นํา ชุมชนเป็น

สมาชิกสภาเทศบาล อาจจะได้เปรียบในการ

ดูแลเอาใจใส่มากกว่าชุมชนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก

สภาเทศบาล  ทําให้การดํา เนินการจัดการ

ส่ิ งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลย ังไม่

ประสบความสาํเร็จทั้งหมด 

ด้านการมส่ีวนร่วมของชุมชน ประชากรแฝงท่ี

อาศยัในเทศบาลยงัใหค้วามร่วมมือนอ้ย เน่ือง 

จากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง ไม่มี

เวลามาเขา้ร่วมในกิจกรรม การรณรงคต่์างๆท่ี

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี

โดยตรงมาอาศยัอยูไ่ม่นาน การใส่ใจหรือความ

ตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชนจึงนอ้ย 
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                  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมือง     

แกลง สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

                  ปัจจยัภายใน 

                ดา้นผูบ้ริหาร พบว่าผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีความกระตือรือร้น มีวิสยัทศัน์ 

ให้ความสําคัญกับส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและประชาชน ริเร่ิมโครงการ กิจกรรมท่ีเป็นประเพณี

วฒันธรรมของทอ้งถิ่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแหล่งนํ้ าหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึง

ปัญหาของแหล่งนํ้ าในชุมชน เพ่ือกระตุน้ให้ประชาชนมีจิตสาํนึกต่อส่ิงแวดลอ้มและนาํไปสู่การ

ร่วมมือในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีภาวะผูน้าํท่ีดี เป็นผูน้าํแบบ

มุ่งทั้งงานและคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (สถาพร 

ป่ินเจริญ, 2554: 24) และส่ิงท่ียนืยนัว่าผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีภาวะนาํท่ีดี คือ การ

ใส่ใจติดตามผลการจดัการนํ้ าเสีย และการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัประชาชนตลอด ให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจโครงการต่างๆ สอดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํตามแนวคิดของอบัราฮมั ซาเลซนิค 

(Zeleznik, 1977: 67 – 78 อา้งถึงในวิเชียร วิทยอุดม, 2550: 163 – 164) และการท่ีผูบ้ริหารมีความ

กระตือรือร้น มีวิสัยทศัน์ ให้ความสาํคัญกับส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและประชาชน มีความมุ่งมัน่ มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรร มีความน่าเช่ือถือ เป็นคุณสมบติัของผูน้ ําท่ีจะประสบความสาํเร็จในการ

บริหารองคก์ร (เสน่ห์ จุย้โต, 2549: 127 – 131) 

                ดา้นบุคลากร เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียเป็น

อยา่งดี แต่จาํนวนบุคลากรท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียยงัไม่เพียงพอและตอ้งรับผิดชอบ

หลายหนา้ท่ี ทาํใหก้ารทาํงานของบุคลากรลดประสิทธิภาพลง บุคลากรเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีจะทาํ

ให้การบริหารงานประสบความสาํเร็จ การพฒันา ความรู้ ทกัษะต่าง ๆ รวมทั้ งจาํนวนบุคลากรท่ี

เพียงพอ จะนาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ (สมาน รังสิโยกฤษฎ,์ 2530: 82) 

                ดา้นงบประมาณ เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีงบประมาณดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3,630,000 บาท 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.87 ของปีงบประมาณ สําหรับเทศบาลตาํบลเมืองแกลงถือว่าเพียงพอต่อการ

จดัการนํ้ าเสีย เพราะการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลใชก้ารติดตั้ งถงัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึง

ใชค่้าใชจ่้ายนอ้ย แสดงใหเ้ห็นว่า การจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงสามารถดาํเนินงาน

ใหมี้ประสิทธิภาพได ้แมง้บประมาณในการจดัการนํ้ าเสียจะนอ้ย  

                 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เทศบาลใชถ้งัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ าเสีย ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัจึง

นอ้ย และเทศบาลไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้างถงัดกัไขมนัและนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) ข้ึนเอง ซ่ึง

ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายของประชาชนในการบาํบดันํ้ าเสียลงอีก 
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                  ดา้นโครงสร้างและการบริหาร เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีโครงสร้างเป็นระบบราชการ

แบบแนวราบ มีความการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน แต่สามารถประสานงานและร่วมมือกบั

หน่วยงานอ่ืนขององคก์ร เพ่ือช่วยให้งานมีประสิทธิภาพดียิ ่งข้ึน (วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 74) โดย

กองสาธาณสุขและส่ิงแวดลอ้มจะทาํงานร่วมกบัสาํนักปลดัเทศบาลในการติดตามตรวจสอบการ

ติดตั้งถงัดกัไขมนัก่อนออกเลขท่ีบา้นใหม่ใหป้ระชาชน แต่เน่ืองจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการ

จดัการนํ้ าเสียไม่เพียงพอ ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของสาํนักปลดัเทศบาลตอ้งทาํงานเพียงลาํพงั ในบางคร้ัง

ประสิทธิภาพของงานจึงลดลง 

                   ดา้นนโยบาย/แผน/โครงการ เทศบาลตาํบลเมืองแกลงมีนโยบายดา้นการจดัการนํ้ าเสียท่ี

ชดัเจน โดยลดปริมาณความสกปรกของนํ้ าเสีย ณ แหล่งกาํเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุก

ประเภทมีการจดัการนํ้ าเสียเบ้ืองตน้ ดว้ยการติดตั้งถงัดกัไขมนั โดยออกเทศบญัญติัการติดตั้ งถงัดกั

ไขมนัสาํหรับบา้นท่ีสร้างใหม่หลงัปี พ.ศ. 2549 และการออกเทศบญัญติั ในการจบัปรับ หา้มทิ้งขยะ

ลงในแม่นํ้ า มีโครงการนกัสืบสายนํ้ า สร้างจิตสาํนึก ปลุกกระแสใหป้ระชาชนในเทศบาลต่ืนตวัต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม แต่นโยบาย/แผน/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงยงัมีโครงการ

เก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียนอ้ยเม่ือเทียบกบัการจดัการขยะท่ีมีศนูยก์ารเรียนรู้ 

                   ดา้นความรู้/เทคโนโลยี ประชาชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการติดตั้ งถงัดกัไขมนัในการ

บาํบดันํ้ าเสียจากบา้นเรือน ซ่ึงทาํให้ประชาชนติดตั้ งถงัดกัไขมนัไดถู้กวิธีและมีส่วนช่วยในการ

ตดัสินใจติดตั้งถงัดกัไขมนัในบา้นท่ีสร้างก่อนปี พ.ศ. 2549 แต่มีประชาชนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจกบั

ความรู้ท่ีไดรั้บก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา 

                   เม่ือพิจารณาแลว้ พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ โครงสร้างการ

บริหารและนโยบาย/แผน/โครงการของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงเป็นปัจจยัหน่ึงของการบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

สภาพแวดล้อมภายในเมืองและชุมชนดีข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 

เหมาะสมและย ัง่ยนื ตลอดจนพยายามลดหรือกาํจดัมลพิษต่าง ๆ ให้หมดหรือน้อยลง (จาํลอง โพธ์ิ

บุญ ,2544)  

                   ดา้นผูน้าํชุมชน เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัอย่างหน่ึงในการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล

ตาํบลเมืองแกลง เน่ืองจากตอ้งส่ือสาร ทาํความเขา้ใจกบัประชาชน ผูน้าํชุมชนใชค้วามสัมพนัธ์ท่ี

ใกลชิ้ดแบบคนในครอบครัว รับฟัง ให้ความรู้ ทาํความเขา้ใจ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการนํ้ าเสียของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ สร้างความไวว้างใจให้กบัประชาชน เพราะการ

ส่ือสารของผูน้าํชุมชนจะทาํใหป้ระชาชนรับรู้และเขา้ใจการดาํเนินนโยบายเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า
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เสียของเทศบาล และสามารถนาํมาตดัสินใจร่วมมือกบัเทศบาล ดงันั้นผูน้าํชุมชนจึงเป็นเหมือนผู้

ประสานงานระหว่างเทศบาลกบัประชาชน 

 ปัจจยัภายนอก 

                   ดา้นสภาพพ้ืนท่ี เทศบาลตาํบลเมืองแกลงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศยั

และพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์ไม่ค่อยมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ทาํให้นํ้ าเสียส่วนใหญ่เป็นนํ้ าเสียชุมชน สามารถ

ใชก้ารจดัการนํ้ าเสียแบบถงัดกัไขมนัได ้ไม่จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียรวม แต่ในอนาคตหาก

มีการขยายตวัของประชากรเพิ ่มมากข้ึน การสร้างระบบบาํบดัรวมในพ้ืนท่ีจาํกดัจะส่งผลกระทบต่อ

การจดัการนํ้ าเสียได ้เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีชั้นใน แหล่งกาํเนิด

นํ้ าเสียจึงอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีชั้นใน การสร้างระบบบาํบดัรวมท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีค่อนขา้งมากจะทาํได้

ลาํบาก 

                   ด้านนโยบายภาครัฐ เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีนโยบายในการจัดการนํ้ าเสียท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐ ในการใชถ้งัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ าเสียชุมชนแทนการไม่มีระบบ

บาํบดันํ้ าเสียรวม และเทศบาลตาํบลเมืองแกลงไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ

ความช่วยเหลือและสนบัสนุนในการจดัการนํ้ าเสียในช่วงปี พ.ศ. 2553 -2554  

                   ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง คือ เทศบาล

เป็นผูใ้หข้อ้มูล ผูน้าํชุมชนเป็นผูป้ระสานงาน เผยแพร่ขอ้มูล และประชาชนเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมใน

การตดัสินในนาํมาปฏิบติัและให้ความร่วมมือ โดยประชาชนมีส่วนร่วมตั้ งแต่การรับรู้ถึงปัญหา 

เทศบาลเสนอแนวทางการจดัการนํ้ าเสียให้ประชาชนตดัสินในให้ความร่วมมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) ท่ีประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่รับรู้ขอ้มูล

จนถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ปัญหานํ้ าเน่าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงจะให้เทศบาล

แกไ้ขปัญหาเพียงอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและผล

สุดทา้ยแลว้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็จะตกกบัประชาชน ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่วนร่วม

ทั้ งรับรู้ การเปล่ียนแปลง สาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและป้องกัน

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยรวมไดเ้ป็นอยา่งดี การมีส่วนร่วมของประชาชนและ

เทศบาลทาํใหเ้กิดชุมชนท่ีเขม้แข็ง                     

                   ผลของการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงท่ีประสบผลสาํเร็จพอสมควร มา

จากการบริหารจดัการท่ีดี การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการนํ้ าเสียทางเทศบาลตาํบล

เมืองแกลงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนเทศบาลแหลมฉบัง  (จําลอง  โพธ์ิบุญ , 2545:488) คือ  มีนโยบาย /แผน  ในการ
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จดัการนํ้ าเสียท่ีสร้างความเขม้แข็งของชุมชน มีผูรั้บผดิชอบท่ีดี มีการจดัสรรงบ ประมาณอยา่งเพียงพอ 

ผูบ้ริหารของเทศบาลเอาใจใส่และให้ความสาํคญักบัการจดัการนํ้ าเสียและส่ิงแวดลอ้ม  ผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลมีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม และมีกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

5.2  การเสนอแนวทางการดําเนินการด้านการจดัการน้ําเสีย โดย SWOT Matrix 

 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัความสาํเร็จในการจัดการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมือง   

แกลง ในขอ้ท่ี 5.1.4 สามารถนาํมาวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Matrix เพ่ือหาแนวทางของการดาํเนิน 

การท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนได ้ดงัตารางท่ี 5.5 

          

ตารางท่ี 5.5  การเสนอแนวทางการดาํเนินการดา้นการจดัการนํ้ าเสีย โดย SWOT Matrix 

 

SWOT 

MATRIX 

ประเด็นท่ีเป็นจุดแขง็ (S) 
(S1) ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน ์กระตือรือร้น  

(S2) ผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชนมีความใกลชิ้ด

กบัประชาชน 

(S3) บุคลากรมีความรู้ 

(S4) มีนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีชดัเจน 

(S5) ใชง้บประมาณในการจดัการนํ้ าเสียนอ้ย 

ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 
(W1) บุคลากรไม่เพียงพอ 

(W2) นโยบายดา้นการจดัการนํ้ าเสียมีนอ้ย 

(W3) ประชาชนไม่ค่อยเขา้ใจความรู้ท่ี

ไดรั้บ 

(W4) การตรวจสอบคุณภาพนํ้ ายงัไม่ได้

มาตรฐานสากล 

ประเด็นทีเ่ป็นโอกาส (O) 
 (O1) นโยบายของภาครัฐท่ีใหก้าร

สนบัสนุนการจดัการนํ้ าเสีย 

(O2) นกัการเมืองระดบัทอ้งถิ่นให้

ความสาํคญักบัสิ่งแวดลอ้ม 

(O3) การมีส่วนร่วมและใหค้วาม

ร่วมมือท่ีดีของประชาชน 

1. กาํหนดนโยบายรณรงคแ์ละจดักจิกรรมท่ี

มุ่งเนน้การจดัการนํ้ าเสียท่ีชดัเจน  (S1, S4, 

O2, O3) 

2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนแขม้แข็งในการ

จดัการนํ้ าเสีย (S1,S2, O2, O3) 

 

 

1. เพิ ่มบุคลากรดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 

(W1, O1, O2) 

2. สนบัสนุนใหมี้การอบรมภาคปฏิบติั

แก ่เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและประชาชน 

(W1, W3, O1, O2, O3) 

3. มีการอบรมและส่งตรวจคุณภาพนํ้ าท่ี

ไดม้าตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง (W4, 

O1, O2, O3) 

ประเด็นทีเ่ป็นข้อจาํกดั (T) 
(T1) เทศบาลมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 

(T2) ประชากรแฝงไม่ค่อยใหค้วาม

ร่วมมือ 

(T3) มีความเหล่ือมลํ้ าอาํนาจทาง

การเมืองระดบัทอ้งถิ่น 

1. ศึกษาความเหมาะสมของระบบบาํบดันํ้ า

เสียขนาดเล็ก เพ่ือรองรับการเพิ ่มข้ึนของ

ประชากรในอนาคต (S1, S3, S5, T1) 

2. ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัดา้นการจดัการ

นํ้ าเสียระหว่างชุมชน (S2, S3, S4, T2, T3) 

1. ส่งเสริมใหแ้ต่ละชุมชนจดัตั้ง

โครงการดา้นการจดัการนํ้ าเสียเพ่ือใช้

จดัการนํ้ าเสียเฉพาะชุมชนเอง (W2, T2, 

T3) 
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 จากการวิเคราะห์ SWOT Matrix เพ่ือหาแนวทางการดาํเนินการดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 

สามารถสรุปเป็นแนวทางการจดัการได ้8 แนวทาง ดงัน้ี 

 แนวทางท่ี 1  กาํหนดนโยบายรณรงคแ์ละจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การจดัการนํ้ าเสียท่ี

ชดัเจน 

    1.1  กาํหนดนโยบายรณรงคก์ารติดตั้งถงัดกัไขมนัในบา้นเรือนท่ีสร้างก่อน 

พ.ศ. 2549 เช่น การจดักิจกรรมติดตั้งถงัดกัไขมนัฟรี โดยประชาชนท่ีมีบา้นท่ีสร้างก่อน พ.ศ. 2549 

ซ้ือถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูปหรือหาอุปกรณ์เพ่ือสร้างถงัดกัไขมนั เทศบาลจะเป็นผูม้าติดตั้งให้ฟรีไม่คิด

ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

     1.2  จดังานประจาํปีวนัแหล่งนํ้ าสะอาด โดยจดักิจกรรมรณรงค์ทาํความ

สะอาดแหล่งนํ้ าของเทศบาล สร้างถงัดกัไขมนัแจกให้กบับา้นเรือนท่ียงัไม่ติดตั้ งถงัดกัไขมนั เพ่ือ

สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์หล่งนํ้ าของชุมชน  

 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการสร้างชุมชนแขม้แข็งในการจดัการนํ้ าเสีย  

    2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยให้ประชาชนรับรู้

ถึงปัญหานํ้ าเสียของชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนในการเสนอทางเลือกในการจดัการนํ้ าเสีย ทาํ

ประชาพิจารณ์ ใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล ร่วมตดัสินใจ

ในการเลือกหรือปฏิบติัตามแนวทางการจดัการนํ้ าเสีย 

    2.2  มีการวางแผนนโยบายดา้นการจดัการนํ้ าเสียชุมชน ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการวางแผน ส่งตวัแทนในการดูแลการดาํเนินงานต่าง ๆ และเทศบาลจดัสรรงบประมาณใน

การจดัการนํ้ าเสียตามแผนท่ีวางไว ้   

    2.3  ผูบ้ริหารของเทศบาลตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่างต่อ 

เน่ือง ใหค้วามเป็นกนัเองกบัประชาชน สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กับประชาชน เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้ประชาชนร่วมมือกับการจัดการนํ้ าเสียขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

    2.4  ส่งเสริมใหชุ้มชนมีบทบาทสาํคญัในการจดัการนํ้ าเสีย เช่น จดัตั้ งศูนย์

การเรียนรู้ดา้นการจดัการนํ้ าเสียในชุมชน เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม และเรียนรู้การจดัการนํ้ าเสีย 

ส่งเสริมบทบาทของผูน้าํชุมชนใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการดึงความสนใจของประชาชนในมีส่วนร่วม 

ดูแล จดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้ 

 แนวทางท่ี 3  เพิ่มบุคลากรดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 

    3.1  เพิ่มจาํนวนบุคลากรดา้นการจดัการนํ้ าเสีย เน่ืองจากนักการเมือง

ทอ้งถิ่นและภาครัฐให้ความสําคัญด้านการจดัการนํ้ าเสีย การเพิ่มบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการ
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จดัการนํ้ าเสียจึงจาํเป็นอยา่งมาก เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินการจดัการนํ้ าเสีย โดยการเพิ ่มจาํนวน

บุคลากรจะใชง้บประมาณหรือการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน  

 แนวทางท่ี 4  สนบัสนุนใหมี้การอบรมภาคปฏิบติัแก่ เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและประชาชน 

    4.1  จดักิจกรรม อบรมให้ความรู้ภาคปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียแก่

เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลและประชาชน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีและประชาชนสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บการ

อบรมมาใช้ปฏิบัติงานได้เอง  เ น่ืองจากได้มีทดลองปฏิบัติงานจริงมาแล้ว  ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินการจดัการนํ้ าเสีย 

    4.2  จดัอบรม ดูงานในศูนยก์ารเรียนรู้หรือหน่วยงานตน้แบบท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสีย และจดัประชุมประเมินการอบรมหรือการดูงานต่าง ๆ และระดม

ความรู้และแสดงความคิดเห็นเพ่ือประยกุตค์วามรู้ท่ีรับมาปรับใชก้บัองคก์รปกครองของตนเอง 

 แนวทางท่ี 5  มีการอบรมและส่งตรวจคุณภาพนํ้ าท่ีไดม้าตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง 

    5.1  จัดอบรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าตามมาตรฐานสากล ให้แก่ 

ประชาชนและนักเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบคุณภาพนํ้ า เพ่ือให้ข้อมูลคุณภาพนํ้ าท่ี

ไดรั้บการตรวจสอบน่าเช่ือถือ 

    5.2  ส่งตรวจคุณภาพนํ้ าให้หน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับและได้รับ

มาตรฐานสากล เพ่ือนาํผลคุณภาพนํ้ าท่ีส่งตรวจมาเปรียบเทียบกบัผลคุณภาพนํ้ าท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบเอง และสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัขอ้มลูคุณภาพนํ้ า 

 แนวทางท่ี 6  ศึกษาความเหมาะสมของระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดเล็ก เพ่ือรองรับการ

เพิ่มข้ึนของประชากรในอนาคต 

    6.1  ทาํการวิเคราะห์ปัญหานํ้ าเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากการ

เพิ่มข้ึนของประชากร โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกดั และศึกษาความเป็นไป

ไดท่ี้เหมาะสมในเลือกระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดเล็ก เช่น ระบบบาํบัดนํ้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร 

(Cluster Wastewater Treatment Plant)  

     6.2  ศึกษาความเหมาะสมของการจัดการนํ้ าเสียต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของตนเอง โดยศึกษาตั้งแต่ ลกัษณะของนํ้ าเสีย ปริมาณนํ้ าเสียท่ีปล่อย

ออกสู่ธรรมชาติ และเลือกวิธีจดัการนํ้ าเสียใหเ้หมาะสมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของตนเอง 

 แนวทางท่ี 7  ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัดา้นการจดัการนํ้ าเสียระหว่างชุมชน    

    7.1  ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนแข่งขนัดา้นการจดัการนํ้ าเสีย เพ่ือให้แต่ละ

ชุมชนกระตุน้จิตสาํนึกของประชาชนในชุมชน ท่ีเป็นทั้งประชากรจริงและประชากรแฝงให้มีส่วน

ร่วมในการจดัการนํ้ าเสียภายในชุมชน เน่ืองจากการแข่งขนัจะกระตุน้จิตสาํนึกของประชาชนใหเ้กิด
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ความรู้สึกถึงชยัชนะท่ีจะไดรั้บ เพราะถา้ตอ้งการชยัชนะจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน ตั้งแต่ ผูน้าํชุมชน ประชาชนทั้งชุมชน และเป็นการช่วยลดการเหล่ือมลํ้ าทางการเมืองระหว่าง

ผูน้าํชุมชนแต่ละชุมชน เพราะการแข่งขนัเป็นการร่วมมือระหว่างผูน้าํชุมชนกบัประชาชนในชุมชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นเพียงผูต้ดัสินเท่านั้น 

 แนวทางท่ี 8  ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนจดัตั้ งโครงการด้านการจดัการนํ้ าเสียเพ่ือใช้

จดัการนํ้ าเสียเฉพาะชุมชนเอง 

    8.1  ส่งเสริมใหแ้ต่และชุมชนมีการวางแผนการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนเอง 

โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหค้วามช่วยเหลือดา้นบุคลากรท่ีให้ความรู้ งบประมาณบางส่วน

ในการจดัการนํ้ าเสีย กระจายอาํนาจในการตดัสินใจใหก้บัชุมชนในการดูแลจดัการนํ้ าเสีย 

 

5.3  บทเรียนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ๆ 

        

        จากการศึกษาการบริหารจดัการนํ้ าเสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง โดยการพิจารณา การ

บริหารจดัการนํ้ าเสีย นโยบาย/แผน/โครงการ การมีส่วนร่วมของประชา ความสาํเร็จของการจดัการ

นํ้ าเสีย รวมทั้งศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการนํ้ า

เสียของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงนั้น สามารถสรุปเป็นบทเรียนสาํหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อ่ืน ๆ ดงัน้ี 

         1)  วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหาร 

               ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจาํเป็นตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีดี มองการไกล ตอ้งมี

วิสัยทศัน์ท่ีดีเก่ียวกับดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจัดการนํ้ าเสีย มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการวางแผน

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการนํ้ าเสีย ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งนํ้ าเท่า ๆ กบัการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน กาํหนด       

กลยทุธแ์ละวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ถ่ายทอดความคิดความเขา้ใจให้ผูป้ฏิบติังาน และมี

การดาํเนินงานตามนโยบายอยา่งต่อเน่ือง 

        2)  ความมุ่งมัน่และความกระตือรือร้นของผูบ้ริหาร 

             ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดความสาํเร็จของ

การบริหารจดัการนํ้ าเสีย ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท มีความกระตือรือร้นต่อการดาํเนินงาน 

มีความตั้งใจในการดาํเนินงานแมจ้ะมีปัญหาหรืออุปสรรค ตอ้งคิดเสมอว่า ทาํเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีรับผดิชอบ 
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       3)  ระบบการบริหารจดัการนํ้ าเสียท่ีดี 

            องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีระบบการจดัการนํ้ าเสียท่ีดี จะตอ้งมีโครงสร้างการทาํงาน 

ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีอย่างชดัเจน หน่วยงานใดรับผิดชอบหรือตอ้งประสานงานร่วมมือใน

การดาํเนินงาน มีนโยบาย/แผน/โครงการเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียท่ีชดัเจน บุคลากรท่ีรับผิดชอบมี

ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการนํ้ าเสียและมีจาํนวนท่ีเพียงพอ งบประมาณในการจดัการนํ้ าเสียมี

เพียงพอและเหมาะสมสาํหรับจดัการนํ้ าเสียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นนั้น ๆ ศึกษาระบบการ

จดัการนํ้ าเสียและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีการติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินการจดัการนํ้ าเสียอยา่งต่อเน่ืองและไดม้าตรฐานตามหลกัการการจดัการนํ้ าเสีย 

       4)  สร้างแรงจูงใจดา้นการจดัการนํ้ าเสียใหแ้ก่ประชาชน 

            องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือดา้นการ

จดัการนํ้ าเสีย เพ่ือความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสีย เช่น เทศบาลตาํบลเมืองแกลงจดักิจกรรมงานบุญ

กลางบา้น บริเวณแม่นํ้ าประแส เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนลดการทิ้งขยะลงในแม่นํ้ า จะไดมี้

แม่นํ้ าท่ีสะอาดในการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป  

        5)  สร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นกบัประชาชน 

             การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นกบัประชาชนจะก่อให้เกิด

ความร่วมมือในการดาํเนินการจดัการต่าง ๆ ลดขอ้ขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน เป็นการสร้างความเขา้ใจ 

ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งสร้างความความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ประชาชนโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมและพบปะเยีย่มเยยีนประประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ รับฟังปัญหา

ของประชาชน วิธี ท่ีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนต้องใช้ผูน้ ําชุมชนเป็นผู ้

ประสานงาน เน่ืองจากมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัประชาชนเป็นอยา่งดี ใชกิ้จกรรม ประเพณีต่าง ๆ 

เป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วน 

        6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

             การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการจดัการนํ้ าเสีย การจดัการนํ้ า

เสียจะประสบความสาํเร็จไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชน เทศบาลจะตอ้งส่งเสริมให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสีย โดยเร่ิมตั้ งแต่การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รับรู้ถึงปัญหา ร่วมเสนอแนวคิดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา รวมถึงร่วมตดัสินใจและร่วมปฏิบติั

ตามมติท่ีตกลงร่วมกนั ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะตอ้งไม่มีการบงัคบั ใหป้ระชาชนมีความเต็ม

ใจท่ีจะร่วมมือ โดยการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตอ้งเร่ิมจากการปลูกจิตสาํนึกให้

ประชาชนรู้สึกหวงแหนส่ิงแวดลอ้มและแหล่งนํ้ าของทอ้งถิ่นนั้น ดงัเช่นเทศบาลตาํบลเมืองแกลง
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการนาํผูน้าํชุมชนและตวัแทนประชาชนเขา้ร่วมดูการ

ผลิตนํ้ าประปาท่ีใช้นํ้ าจากแม่นํ้ าประแสเป็นนํ้ าดิบในการผลิต ให้ประชาชนไดรั้บทราบว่านํ้ าใน

แม่นํ้ าท่ีเน่าเสียนาํมาผลิตนํ้ าประปาใหใ้ช ้ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหานํ้ า

เน่าเสียของชุมชนและตอ้งให้ความร่วมมือในการจดัการนํ้ าเสียกบัเทศบาล หรือการมีโครงการ

นกัสืบสายนํ้ าท่ีติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าประแส เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บทราบผลจาก

การร่วมมือในการจดัการนํ้ าเสียส่งผลใหแ้ม่นํ้ าประแสดีข้ึน 

       7)  การสร้างชุมชนเขม้แข็ง 

            ชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได ้จะสามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ได ้เม่ือ

สมาชิกในชุมชนมีความร่วมมือ สามคัคี มีความรักต่อส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถิ่นของตนเองแลว้ ปัญหา

เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขยะ นํ้ าเสีย ก็จะไดรั้บการดูแลรักษา อนุรักษท์รัพยากรท่ีมีคุณค่าของชุมชนไว ้

เช่น ประชาชนของเทศบาลตาํบลเมืองแกลงจะมีความรู้สึกตลอดว่า บา้นเมืองเราจะสะอาดน่าอยู ่เรา

ตอ้งเป็นผูรั้กษา ดูแลบา้นเมืองของเราเอง ซ่ึงการสร้างชุมชนเขม้แข็งจะเป็นการสร้างความย ัง่ยืน

ใหก้บัชุมชน 

 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

 

         5.4.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 

                       1)  เทศบาลตาํบลเมืองแกลงควรมีการจดัสรรบุคลากรดา้นการจดัการนํ้ าเสียให้มาก

ข้ึน และพฒันาทกัษะความรู้/เทคโนโลยดีา้นการจดัการนํ้ าเสียให้กบับุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบร่วมกัน เสริมสร้างพฒันาความรู้ อบรมทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสีย

ใหก้บัประชาชนทัว่ไป เพ่ือใหส้ามารถนาํความรู้/เทคโนโลยดีา้นการจดัการนํ้ าเสียมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

                 2)  เทศบาลควรมีการตรวจติดตามคุณภาพนํ้ าให้มีมาตรฐานมากยิ ่งข้ึน ควรมีการอบรม

ทกัษะการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าตามมาตรฐานสากลให้กบันักเรียนในโครงการนักสืบสายนํ้ า เพ่ือท่ี

นกัเรียนในโครงการจะนาํทกัษะไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แม่นยาํมากยิง่ข้ึน 

                  3)  เทศบาลควรมีการศึกษาความเหมาะสมการสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมแบบกลุ่ม

อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant) เพ่ือนาํมาใชค้วบคู่ไปกบัระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบถงั

ดกัไขมนั เน่ืองจากผลการศึกษาคุณภาพนํ้ า พบว่าคุณภาพนํ้ าท่ีบาํบดัโดยถงัดกัไขมนัมีคุณภาพ

พอใชค่้อนขา้งไปในทางท่ีดี แต่ยงัมีบางช่วงท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน ถงัดกัไขมนัสามารถบาํบดันํ้ าเสีย
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ได้ในระดับหน่ึงเท่านั้ น การมีระบบบําบัดนํ้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater 

Treatment Plant) จะช่วยบาํบดันํ้ าเสียต่อจากการบาํบดัโดยถงัดกัไขมนั จะทาํใหคุ้ณภาพของนํ้ าดีข้ึน 

และในอนาคตหากมีการขยายตวัของประชากรเพิ่มข้ึนปริมาณนํ้ าเสียจะมีมากข้ึนระบบบาํบดันํ้ าเสีย

รวมจะจาํเป็นอยา่งมาก ซ่ึงระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment 

Plant) เป็นทางเลือกท่ีนน่าจะเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากมีขนาดเล็ก ใชพ้ื้นท่ีไม่มากเหมาะกบัสภาพ

พ้ืนท่ีของเทศบาลท่ีมีจาํกดั 

                  4)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จในการจดัการนํ้ าเสีย 

ควรเร่ิมจากการมีผูบ้ริหารท่ีมีวิสยัทศัน์ ความมุ่งมัน่ ในการจดัการนํ้ าเสียอยา่งจริงจงัและมีนโยบาย/

แผน/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสียใหช้ดัเจน วางระบบการบริหารจดัการนํ้ าเสียทั้ งดา้น

บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ นโยบายให้พร้อมและเพียงพอ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความเอาใจใส่ 

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัประชาชนในการจดัการนํ้ าเสียแสดงให้ประชาชนไดเ้ห็นว่าผูบ้ริหารมี

ความจริงจงัในการจดัการนํ้ าเสีย และมีการติดตามการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าเสียอย่าง

สมํ่าเสมอ 

                  5)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนๆ ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนของตนเองมีส่วนร่วมใน

การจดัการนํ้ าเสีย ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา การเขา้ร่วมวางแผน เสนอแนวคิด และตดัสินใจในการ

จดัการนํ้ าเสีย สร้างจิตสาํนึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บัประชาชน โดยเร่ิมจากการดึงเอาเยาวชนมามี

ส่วนร่วมและใหเ้ยาวชนเป็นผูโ้นม้นา้วจิตใจของประชาชน และส่งเสริมบทบาทของผูน้าํชุมชนให้

สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในชุมชน เป็นการกระตุน้จิตสาํนึกการมีส่วนร่วม เน่ืองจากการมีส่วน

ร่วมของประชาชนมีส่วนสาํคญัต่อการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนเป็นอยา่งมาก 

 

            5.4.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

                    1)  ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ าเสียและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดย

การสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนและตวัแทนประชาชน ซ่ึงขอ้มูลความพึงพอใจอาจจะเป็นตัวอย่างท่ีไม่

สมบูรณ์ จึงควรมีขอ้มลูเชิงปริมาณโดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมดของเทศบาล 

                     2)  ควรมีการเพิ่มขอบเขตในการศึกษาโดยเพิ่มประเด็นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ

จดัการนํ้ าเสียในเร่ืองต่างๆ เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ ในการจดัการนํ้ า

เสีย เช่น ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการนํ้ าเสีย การเสนอทางเลือกในการจดัการนํ้ าเสีย อุปสรรคใน

การมีส่วนร่วม 
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       สรุปผลการศึกษาเร่ืองการจดัการนํ้ าเสียท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง แสดงในภาพท่ี 5.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                     

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1  สรุปผลการศึกษา 

การจัดการนํา้เสียของเทศบาล 

1.  การบริหารจัดการนํา้เสีย 

- ผูรั้บผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการนํ้ าเสีย 3 คน 

- งบประมาณ เป็นงบประมาณดา้นสิ่งแวดลอ้ม 3,630,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.87 ของปีงบประมาณ  

- นโยบาย/แผน/โครงการ ยึดแนวทางประโยชน์สูงสุด ประหยดัสุด โดยเฉพาะต่อกรณีการนาํของเสียท่ีเกดิจากระบบเมือง 

กลบัมาใชใ้หม่อย่างคุม้ค่า ซ่ึงช่วยลดปริมาณของเสียท่ีจะปล่อยสู่ธรรมชาติไดไ้ดมี้โครงการหรือกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจดัการ

นํ้ าเสีย ดงัน้ี การออกเทศบญัญติัการติดตั้งถงัดกัไขมนัสาํหรับบา้นท่ีสร้างใหม่หลงัปี พ.ศ. 2549 ใชร้ะบบ ISO 14001 มาใชใ้นการ

จดัระบบบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มของเทศบาล  

- การติดตามประเมินผล ในการประเมินผลการจดัการนํ้ าเสียไดใ้ชผ้ลการตรวจวดัตุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าประแสจากโครงการนกัสืบสายนํ้ า 

2.  เทคโนโลยีในการจัดการนํา้เสีย  

เทศบาลตาํบลเมืองแกลงใชก้ารบาํบดันํ้ าเสียแบบถงัดกัไขมนัและนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์(EM) 

3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการนํ้ าเสียตั้ งแต่การรับรู้ถึงปัญหา และได้เสนอแนวทางการจัดการนํ้ าเสียใหป้ระชาชนได้ร่วม

ตดัสินใจ รับทราบผลการดาํเนินการจดัการนํ้ าเสีย และมีความพึงพอใจต่อการจดัการนํ้ าเสียของเทศบาล 

4.  ผลการจัดการนํา้เสีย 

การจดัการนํ้ าเสียโดยการใชถ้งัดกัไขมนัในการบาํบดันํ้ าเสียของทางเทศบาลนั้นประสบความสําเร็จประมาณ ร้อยละ 60 - 80 ซ่ึง

เป็นท่ีน่าพอใจของประชาชนและเทศบาล 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จในการจัดการนํา้เสีย (ปัจจัยภายใน) 

- ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน ์ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นต่อการจดัการนํ้ าเสีย 

- มีบุคลากรท่ีมีความรู้แต่ยงัไม่เพียงพอ 

- จดัสรรงบประมาณเพียงพอ 

- อุปกรณ์ท่ีใชบ้าํบดันํ้ าเสียคือ ถงัดกัไขมนั 

- โครงสร้างการบริหาร มีหน่วย งานรับผิดชอบอย่างชดัเจน 

- มีนโยบาย/แผน/โครงการดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีชดัเจน 
- มีผูน้าํชุมชนท่ีดี ใหค้วามร่วม มือกบัเทศบาล 
- แหล่งความรู้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จในการจัดการนํา้เสีย 

(ปัจจัยภายนอก) 

- พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตร ท่ีอยู่อาศยั ไม่ค่อยมี

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สามารถใชก้ารจดัการนํ้ าเสียแบบ

ถงัดกัไขมนัได ้

- ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในการจดัการนํ้ าเสีย 

- ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี 

บทเรียนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 

- การมีวิสัยทศันแ์ละความมุ่งมัน่และกระตือรือร้นของผูบ้ริหาร 

- มีระบบการบริหารจดัการนํ้ าเสียท่ีดี 

- การสร้างแรงจูงใจดา้นการจดัการนํ้ าเสียใหแ้กป่ระชาชน 

- การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นกบัประชาชน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- การสร้างชุมชนเขม้แข็ง 
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