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ความเปลีย่นแปลงสู่ความเป็นสังคมเมอืง 

                     จากภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง
ขยายเขา้มาในเขตตาํบลดอนแกว้มากข้ึน ทาํใหพ้ื้นท่ีภายในชุมชนถูกแปร
สภาพเป็นหมู่บา้นจดัสรร และก่อใหเ้กิดนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ อีก
ทั้งมีการรุกลํ้าเขตลาํเหมืองสาธารณะเพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมมากข้ึน 
ปัญหาเหล่าน้ีทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ ไดใ้ชข้อ้บญัญติัของ
ทางตาํบลท่ีมีอยูน่าํมาบงัคบัใช ้แต่กย็งัมีส่วนใหญ่ท่ีไม่สามารถดาํเนินการ
ไดเ้น่ืองจากการเขา้อยูอ่าศยัหรือการรุกลํ้ามีมาก่อนหนา้ท่ีจะออกกฎ
ขอ้บญัญติัของตาํบล จึงตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาโดยขอความร่วมมือและ
รณรงคใ์หร่้วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะร่วมกนั
อนุรักษแ์หล่งนํ้าใหอุ้ดมสมบูรณ์ดงัเดิม 

 



                        องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ไดใ้ชว้ิธีรณรงคแ์ละขอ

ความร่วมมือ กอปรกบัใชค้าํสัง่ทางดา้นกฎหมายตามพรบ.ควบคุมทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ นาํมาบงัคบัใชใ้นตาํบล แต่กย็งัคงเกิดปัญหาแหล่งนํ้าเน่า

เสียเป็นแห่งๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ปัญหาเหล่าน้ันเกดิจากนํา้เสียชุมชนที่

ไม่ได้ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ ยิง่มีการ

เติบโตของชุมชนเมืองมากข้ึนกย็อ่มส่งผลใหเ้กิดนํ้าเน่าเสียไหลลงสู่แหล่ง

นํ้ามากข้ึนตาม และถึงแมจ้ะใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของตาํบลกย็งัคงพบ

ปัญหาเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบกเ็กิดจากครัวเรือนเดิมท่ี

อาศยัอยูก่่อนหนา้ท่ีจะมีการประกาศใชข้อ้บญัญติัตาํบลเก่ียวกบัการ

อนุรักษท์รัพยากรนํ้าเกิดข้ึน จึงทาํใหย้ากต่อการพฒันาและปรับปรุง

คุณภาพแหล่งนํ้า จะเห็นไดจ้ากค่าความสกปรกในแหล่งนํ้าท่ีเกินมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าผวิดินกาํหนดในบางแห่ง 



นํา้ และ คนตาํบลดอนแก้ว 
               นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่ามหาศาล นํ้ ามีประโยชน์

อยา่งยิง่ต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์สตัว ์และพืชถา้ขาดนํ้ าเม่ือใดก็
เป็นการยากท่ีมนุษยส์ตัวแ์ละพืชจะดาํรงชีวติอยูไ่ดน้าน ดงันั้นตั้งแต่
สมยัโบราณ จนถึงปัจจุบนัเราจะพบวา่มนุษยทุ์กหมู่ สตัวแ์ละพืชจะ
ดาํรงชีวติอยูไ่ดน้านดงันั้นตั้งแต่ทุกเหล่า ทุกเผา่พนัธ์ุ เลือกตั้งถ่ินฐาน
อยูใ่กลน้ํ้ า นํ้ าธรรมชาติมีอยูท่ ัว่ไปทั้งบนผวิดิน ใตดิ้น และใน
บรรยากาศ นํ้ าบนผวิดินเป็นแหล่งนํ้ าท่ีเราจะพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
แม่นํ้ า ลาํคลอง หนอง บึง หว้ย ลาํธาร ทะเลสาบ ทะเล และ
มหาสมุทร 



                        นํ้าธรรมชาติท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์สตัว ์

และความเจริญของพชืพนัธ์ุ ไดแ้ก่ นํ้ าบนผวิดิน ในแต่ละวนั คนเราตอ้งใช้

นํ้ าจาํนวนมากทั้งในดา้นการอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ เช่น การ

ประมง เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นตน้ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งช่วยกนั

รักษาแหล่งนํ้าธรรมชาติเหล่าน้ีใหส้ะอาดอยูเ่สมอ หากปล่อยใหมี้ส่ิง

สกปรก เช่น ขยะ หรือนํ้าท้ิง ลงปะปนอยูใ่นนํ้าธรรมชาติ กจ็ะทาํใหแ้หล่ง

นํ้านั้นกลายเป็นนํ้าเสียในภายหลงั เม่ือแหล่งนํ้าดีกลายเป็นนํ้าเสีย กจ็ะเป็น

อนัตรายต่อชีวิตความเป็นอยูข่องคน พืช และสตัว ์ไม่เฉพาะแต่พื้นท่ีเดียว

เท่านั้น อาจขยายบริเวณภยนัตรายกวา้งไกลออกไปทั้งชุมชนละแวกนั้น ๆ 

ได ้ 



เป้าหมายด้านการพฒันาการจดัการนํา้เสียของ อบต.ดอนแก้ว 

                           องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้  อาํเภอแม่ริม  

จงัหวดัเชียงใหม่  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการนํ้าเสียใน

ตาํบล จึงไดด้าํเนินการวางแผนการจดัการนํ้าเสียทั้งตาํบล โดยใช้

กฎหมายอา้งอิงในการรักษาและดูแลแหล่งนํ้าสาธารณะ  โดยออกเป็น

ขอ้บญัญติัของตาํบล เพื่อประกาศใชแ้ละใหห้น่วยงานหรือผูก่้อมลพิษ

ทางนํ้าไดย้ดึปฏิบติัใชอ้ยา่งเคร่งครัด  ซ่ึงจะไดรั้บความร่วมมือจาก

หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นท่ีท่ียดึถือและปฏิบติัตาม

เพื่อใหล้ดการเกิดมลพิษทางนํ้าตั้งแต่แหล่งกาํเนิด อีกทั้งองค์การ

บริหารส่วนตําบลดอนแก้วยงัต้องการพฒันาระบบโครงสร้าง

สาธารณูปโภคทีเ่หมาะสมสําหรับการบําบัดนํา้เสียรวมของตําบลเพือ่

บําบัดนํา้เสียให้เป็นนํา้ทิง้ทีผ่่านตามมาตรฐานกาํหนด 



                 การบังคบัใช้กฎหมายหรือข้อบัญญตัภิายใน

ตาํบลเพือ่ให้เกดิการลดการกาํเนิดมลพษิทางนํา้จาก

แหล่งกาํเนิด ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบโครงสร้าง

สาธารณูปโภคของตาํบล จะเป็นการพฒันาการ

ดาํเนินการด้านการจัดการนํา้เสียอย่างยัง่ยนื.............  



“โครงการต้นแบบระบบบําบัดนํา้เสียแบบรวมศูนย์

สําหรับนํา้เสียชุมชนทีต่ดิลาํเหมืองสาธารณะ” 

                           จากการเขา้รับฟังการประชุมเชิงวิชาการดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บขอ้มูลความรู้ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในดา้นต่างๆ 

จากหลายๆภาคส่วน และจากหลายๆประเทศท่ีเขา้ร่วมประชุมคร้ังท่ีผา่นมา ท่ี

ประเทศไทย โดย GIZ ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในการจดัการประชุมนั้น ทาง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จึงไดน้าํขอ้มูลเชิงวิชาการ และเทคโนโลยท่ีี

ท่ีทนัสมยั จากการนาํเสนอคร้ังนั้น มาศึกษาและนาํมาประกอบขอ้มูลการจดัการ

นํ้าเสียในพ้ืนท่ี พบวา่ ขอ้มูลการจดัการนํ้าเสียจากต่างประเทศมีความน่าสนใจใน

ดา้นการปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในพ้ืนของตาํบลดอนแกว้ เน่ืองจาก

สามารถรวบรวมนํ้าเสียจากครัวเรือนนาํมาบาํบดัก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



                          จากปัญหาดา้นการปล่อยนํ้าเสียชุมชนลงสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนท่ีอาศยัติดกบัแหล่งนํ้า ทาํให้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ เลง็เห็นถึงปัญหาสาํคญัน้ี จึงนาํ

ขอ้มูลการจดัการนํ้าเสีย โดยใชว้ิธีต่างๆมาประกอบ และศึกษาคน้ควา้

กระบวนการบาํบดัเหล่านั้น จนพบวา่ กระบวนการบาํบดัแบบใช้

ออกซิเจน เป็นกระบวนการบาํบดัท่ีเหมาะสมสาํหรับการบาํบดันํ้าเสีย

ชุมชนของตาํบล ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ แต่ดว้ยขนาดของ

พื้นท่ีตวัอยา่งจากต่างประเทศท่ีไดรั้บขอ้มูลมามีขนาดพื้นท่ีกวา้งใหญ่ 

ทาํใหข้นาดของระบบบาํบดันํ้าเสียมีขนาดค่อนขา้งใหญ่และตอ้งใช้

งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจาํนวนมาก 



           ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ มีการจดัทาํฐานขอ้มูลระบบภูมิ

ประเทศของตาํบล จึงนาํมาพฒันาต่อยอดกบัโครงการจดัการนํ้าเสียน้ี พบวา่ 

พื้นท่ีเลียบคลองสาธารณะส่วนใหญ่มีความลาดชนัไปตามลาํนํ้าซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในงานรวบรวมนํ้าเสียใหเ้ขา้สู่ระบบบาํบดั โดยใชแ้รงโนม้ถ่วงของ

โลกใหน้ํ้ าไหลรวมกนัในท่อหลกั และถูกส่งเขา้สู่ระบบบาํบดัรวม อีกทั้ง เม่ือ

ทาํการคาํนวณาํอตัราการการเกิดนํ้าเสียในครัวเรือน และอตัราบาํบดัท่ี

เหมาะสมพบวา่ อยูร่ะหวา่ง 80-100 ลูกบาศกเ์มตร ต่อการบาํบดั 1 ชุด

ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ซ่ึงจะสามารถรับนํ้าเสียจากครัวเรือนท่ีมี

พื้นท่ีติดกบัแหล่งนํ้าเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียชนิดน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัประหยดังบประมาณในการก่อสร้าง และง่ายต่อการ

บาํรุง ดูแลรักษา โดยชุมชน  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ จะใชร้ะบบ

การบาํบดัดงักล่าว เป็นระบบตน้แบบสาํหรับขยายผลติดตั้งใหค้รอบคลุมทั้ง

ตาํบล เพื่อใหส้ามารถบาํบดันํ้าเสียท่ีจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะต่อไป 
 



ผลลพัธ์ และ ตวัช้ีวดัในโครงการ 



                      จากการศึกษาขอ้มูล ดา้นงานออกแบบ  จะพบวา่ ระบบบาํบดันํ้าเสียชนิดใช้

ออกซิเจนตวัตน้แบบน้ี  ค่า BOD Loading ท่ีระบบจะสามารถรองรับไดอ้ยู่

ระหวา่ง 250-500 mg./l และเม่ือเขา้สู่กระบวนการบาํบดัแลว้สามารถลดค่า

ความสกปรกไดถึ้ง 70-90% โดยมีค่าคุณภาพนํ้าท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะ มีค่า BOD ไม่เกิน 20 mg./l. ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง

กาํหนด ทั้งน้ี จะสามารถลดมลพิษทางนํ้าจากนํ้าเสียชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํ

ใหน้ํ้าเสียท่ีจะถกูปล่อยลงสู่ลาํคลองโดยตรง ถกูรวบรวมโดยท่อรวบรวมไหลโดยใช้

แรงโนม้ถ่วงเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย ก่อนจะถกูบาํบดัและกลายเป็นนํ้าท้ิงท่ีผา่นตาม

มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงกาํหนด สามารถปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โดยจะทาํการตรวจวดัคุณภาพนํ้าผวิดินเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของนํ้าในแหล่งนํ้าเป็น

ช่วงตลอดระยะทาง ทั้งน้ี ระบบบาํบดัชนิดน้ีจะมีวธีิการบาํรุงและการดูแลรักษาท่ีง่าย 

เหมาะแก่การดูแลรักษาโดยชุมชน ซ่ึงจะประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมดูแลใน

ระยะยาว 



    ระยะเวลาการดาํเนินการ จะแบ่งเป็นช่วงเวลาดาํเนินการ อยูร่ะหวา่งปี 

2557-2558 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1.  เกบ็ขอ้มูล ศึกษาคน้ควา้ วิจยัและหาขอ้มูลสนบัสนุน 
 2.  ออกแบบโครงสร้างระบบบาํบดั และขออนุมติัใชโ้ดยผา่น

กระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  จดัหางบประมาณ 
 4.  ดาํเนินการก่อสร้าง ติดตั้งระบบ 
 5.  เร่ิมดาํเนินงาน 
 6.  เกบ็ขอ้มูล ศึกษา วิจยั  
 7.  ประเมินผลการดาํเนินงาน 
 8.  สรุปผลการดาํเนินงาน 



ผู้ได้รับประโยชน์ และผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ 

               ครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ ท่ีใชน้ํ้ าในการ

อุปโภคบริโภค หรือแหล่งท่ีมีกระบวนการใชน้ํ้ า ซ่ึงก่อใหเ้กิดนํ้าเสีย

และอาจส่งผลต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ 



กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

            ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูริ่มสองฝ่ังคลอง  สถานประกอบการต่างๆ 

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าโดยไม่ผา่น

กระบวนการบาํบดัอยา่งถูกวิธี 



ตวัอย่างแนวทางการดาํเนินโครงการ 



ประชุมเพือ่วางแผนการดาํเนินงาน 



สร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชน 

 



ประชุมช้ีแจงใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปทราบ 



การประชุมภาคีเครือข่าย ในตาํบลดอนแกว้ 





กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

นโยบายของผู้บริหาร 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การดาํเนินงานโดยความสมคัรใจ 

การสร้างอาสาสมคัรในชุมชน  (จิตอาสา) 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยชุมชน 



สวสัดี 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแก้ว  

อาํเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่ 
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