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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนริมนํ้า จงัหวดันครปฐม และ  

2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงไดด้าํเนินการสาํรวจพื้นท่ี สัมภาษณ์บุคคลในชุมชน

ริมนํ้า สุ่มเกบ็ตวัอยา่งนํ้าก่อนและหลงัดาํเนินโครงการ ร่วมกบัการจดัประชุมช้ีแจงการ

ดาํเนินโครงการและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกาํหนดเป้าหมายของการ

มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน ประกอบดว้ย การระบุปัญหา/ความตอ้งการของคนใน

ชุมชน การศึกษาทางเลือก การประเมินทางเลือก และขั้นตอนการเลือกทางเลือกซ่ึง

นาํไปสู่เทคนิคและกิจกรรมของแต่ละชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ชุมชนริมนํ้า 13 แห่ง เขา้ร่วมโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีแนวทางและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนตนเอง สามารถเป็นชุมชนตน้แบบลดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม โดยกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการลว้นเกิดจากความตอ้งการของชาวชุมชนในการแกไ้ขปัญหา ผลสาํเร็จของ

โครงการสามารถขยายผลไปยงัชุมชนอ่ืนๆ ได ้อาทิ การผลิตดินถุงพร้อมปลูกผสม

ผกัตบชวา การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะในครัวเรือน/ตลาด การผลิตแก๊สชีวภาพจาก

ผกัตบชวา การผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ การผลิตนํ้าหมกัชีวภาพปรับสภาพนํ้า การใช้

ไส้เดือนในการทาํดินชีวภาพ 2) ประชาชน/ผูน้าํชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจต่อการ

ปรับตวัเพื่อรับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการดาํเนินกิจกรรม

ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การพฒันาจกัรยานป่ันนํ้า ลดใชพ้ลงังาน การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ

ปรับปรุงภูมิทศันแ์ละเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวริมฝ่ังคลอง การทาํทุ่นลอยนํ้าป้องกนัผกัตบชวา 

การทาํแปลงผกัลอยนํ้า การเสริมสร้างเครือข่ายผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ รณรงคก์ารใชพ้ื้นท่ีริมร้ัวในการปลูกพืช

สมุนไพรปลอดสารพิษ  

 

 
 



ข 

 อยา่งไรกต็าม แมภ้ายหลงัการดาํเนินโครงการ คุณภาพนํ้ายงัไม่ดีข้ึนในระดบัท่ี

ไดม้าตรฐานในหลายพื้นท่ี แต่ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วม

โครงการ มีความพึงพอใจโครงการท่ีดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตรงกบัความตอ้งการของ

ชุมชนมากท่ีสุด และส่ิงท่ีไดรั้บจากการประสานความร่วมมือแฝงดว้ยประโยชนต่์อการ

พฒันาคน เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั การรวมกลุ่มก่อใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนในดา้นการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ต่อไป 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงการน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และ

ความร่วมมือของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงมิอาจจะนาํมากล่าวไดท้ั้งหมด ซ่ึงผูท่ี้ขา้พเจา้ขอ

กราบขอบพระคุณเป็นท่านแรกคือ นายวรพล จนัทร์งาม ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 (นครปฐม) ท่ีไดใ้หโ้อกาสและมอบหมายภารกิจอนัสาํคญัน้ีให้

ขา้พเจา้รับผดิชอบ ขอขอบพระคุณนางสาวผสุดี เยีย่มสวสัด์ิ หวัหนา้กลุ่มงานพฒันา

ระบบบริหารราชการ สสภ.5  ณ ขณะนั้น ท่ีใหค้าํปรึกษา ใหแ้นวทางการดาํเนินงาน และ

ใหค้าํแนะนาํเม่ือพบปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในระหวา่งการปฏิบติังาน 

 

 ขอขอบคุณนายธรรมราช อิสระวฒันานนท ์นอ้งชายท่ีเป็นกาํลงัหนุนเสริมให้

การทาํงานเป็นไปอยา่งคล่องตวัและราบร่ืน ขอขอบคุณนางสาวนิยดา แซ่ล้ิม นอ้งสาวท่ี

ช่วยเหลือจดัรูปเล่มเอกสารผลงานวชิาการฉบบัน้ี และขอขอบคุณพี่ๆ นอ้งๆ สาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินงานในคร้ังน้ี ตลอดจนให้

คาํปรึกษาช่วยเหลือตรวจทานแกไ้ขและเป็นกาํลงัใจจนทาํให้เอกสารผลงานวชิาการ

ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีเป็นกาํลงัใจสาํคญัในการทาํงาน 

รวมทั้งสามีท่ีคอยสนบัสนุนช่วยเหลือ ห่วงใยและเป็นกาํลงัใจใหเ้สมอมา คุณค่าความดี

ของเอกสารผลงานวชิาการฉบบัน้ี ขอมอบใหแ้ก่ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

แม่นํ้าท่าจีน และแม่นํ้าแม่กลอง เป็นแม่นํ้าสายสาํคญัในพื้นท่ีลุ่มนํ้าท่าจีน และ

ลุ่มนํ้าแม่กลอง แต่ปัจจุบนัเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองและ

เศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดการใชป้ระโยชนท่ี์ดินอยา่งไม่เหมาะสม ส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นภาวะเส่ือมโทรม เช่น ป่าไมถู้กทาํลาย ภยัแลง้ 

อุทกภยั ดินเส่ือมโทรม และการปนเป้ือนของสารอนัตรายในส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม ท่ีมีสาเหตุมาจากการระบายนํ้าเสียจาก

แหล่งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้

ประโยชนใ์นดา้นเกษตรกรรม 

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย 4 จงัหวดัคือ จงัหวดันครปฐม 

จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดัราชบุรี มีขนาดพื้นท่ี รวม 32,205,709 

ตารางกิโลเมตร หรือ 20,127,927 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 40 อาํเภอ 418 ตาํบล 

3,861 หมู่บา้น จาํนวนประชากรทั้ง 4 จงัหวดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3 ของประเทศ 

และมีความหนาแน่นของประชากร 105 คนต่อตารางกิโลเมตร ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียความ

หนาแน่นของประชากรประเทศ โดยจงัหวดัท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด

คือ จงัหวดันครปฐม 403 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ จงัหวดัสุพรรณบุรี 163 คน

ต่อตารางกิโลเมตร ส่วนจงัหวดัท่ีมีความหนาแน่นของประชากรนอ้ยท่ีสุดคือ จงัหวดั

กาญจนบุรี เท่ากบั 43 คนต่อตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศของกลุ่มจงัหวดัฯ        

มีแม่นํ้าท่าจีน แม่นํ้าแม่กลอง และแม่นํ้าแควไหลผา่นพื้นท่ี นอกจากนั้นยงัมีเข่ือน         

ศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิราลงกรณ์ เป็นแหล่งท่ีมาของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
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ในพื้นท่ี และเหมาะแก่การเกษตรกรรมทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นการเพาะปลูก

ขา้ว พืชผกั พืชไร่ ผลไม ้รวมถึงการทาํประมงและปศุสัตว ์มีศกัยภาพสูงในการ

สนบัสนุนบทบาทการเป็นครัวโลก และยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมาย มีเขต

ชายแดนติดต่อกบัเมียนมาร์ซ่ึงเหมาะแก่การคา้ชายแดน และเช่ือมความสัมพนัธ์กบั

ประเทศเพื่อนบา้นสอดคลอ้งกบัแนวความคิดการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในอนาคตซ่ึงการเกษตรกรรมนอกจากจะมีความสาํคญั เน่ืองจากเป็นแหล่งรายไดห้ลกั

ของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่แลว้ ยงัเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ

ภาคอุตสาหกรรมอีกดว้ย แต่ปัจจุบนัผลผลิตทางการเกษตรทั้งในดา้นปริมาณและ

คุณภาพกาํลงัไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีกล่าวขา้งตน้ และจากปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นปัญหาระดบัโลก  

ในดา้นเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1  

ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย ไมผ้ล พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั ส่วนปศุสัตว ์การเล้ียงไก่ สุกร โคเน้ือ 

และโคนม มีการส่งออกกลว้ยไม ้หน่อไมฝ้ร่ัง ขา้วโพดอ่อน พริกและกระเจ๊ียบเขียว      

สู่ตลาดยโุรปเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมเกษตร มีท่ีตั้งของ

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ โรงสีขา้ว โรงงานแปรรูผกัและผลไม ้รวมทั้ง

โรงงานผลิตอาหารกระป๋องเพื่อการส่งออก ซ่ึงสร้างเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มจงัหวดั สาํหรับ

สินคา้เกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงสุดในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2554 คือ ขา้ว 

จาํนวน 11,994  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.53 ของมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตรกลุ่มจงัหวดัฯ 

รองลงมา คือ สุกร ผลไม ้พืชผกั และออ้ยโรงงาน ตามลาํดบั  

จงัหวดันครปฐม มีพื้นท่ีเกษตรกรรม จาํนวนทั้งส้ิน 796,662 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

58.78 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีสาํคญัของจงัหวดั

นครปฐม ประชากรร้อยละ 16.07 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ผลไมแ้ละพืชผกั การเล้ียงสัตวแ์ละการเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้า ระบบการเกษตรในจงัหวดันครปฐม จดัเป็นเขตเกษตรกา้วหนา้ เพราะมีระบบ

ชลประทานท่ีดี โดยอาศยัแหล่งนํ้าจากลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา ท่าจีน แม่กลอง พืชเศรษฐกิจ

ท่ีทาํรายไดใ้หจ้งัหวดั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย ไมผ้ล พืชผกัต่างๆ และไมด้อกไมป้ระดบั 
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สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 (นครปฐม) ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าท่าจีน และคลองสาขา จาํนวน 21 สถานี ตั้งแต่ตน้นํ้าแม่นํ้าท่าจีนจงัหวดั

ชยันาทถึงปากแม่นํ้าจงัหวดัสมุทรสาคร และประเมินโดยใชเ้กณฑด์ชันีคุณภาพนํ้าทัว่ไป 

(Water Quality Index : WQI) ในปี พ.ศ.2556 พบวา่คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม 

ร้อยละ 81 และคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก ร้อยละ 19 และเม่ือพิจารณา

คุณภาพนํ้าในช่วง 10 ปียอ้นหลงั (ปี 2547-2556) พบวา่ คุณภาพนํ้าแม่นํ้าท่าจีนตอนบน

อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม – พอใช ้ส่วนคุณภาพนํ้าแม่นํ้าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง     

ยงัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม 

ดงันั้น เพื่อยกระดบัผลผลิตในภาคเกษตรกรรมใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และ

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตามวสิัยทศันข์องจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัและการเตรียมความ

พร้อมในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้เกษตรและพฒันาคุณภาพ

ชีวติของประชาชน ผูศึ้กษาจึงไดด้าํเนินโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อ

สนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั การศึกษาคร้ังน้ีเลือกพื้นท่ีดาํเนินการบริเวณ

ชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ และคูคลองสาขาของแม่นํ้าท่าจีนในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม

จาํนวน 10 คลอง โดยใชก้ลไกสาํคญั คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชนริมนํ้า และลดผลกระทบท่ีจะทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อทาํใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเหมาะสมต่อการใช้

ประโยชนท์างดา้นเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีชุมชนริมนํ้าจงัหวดันครปฐม 

2.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

 

3. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ตุลาคม พ.ศ. 2557  –  กนัยายน พ.ศ.2558 
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4.พืน้ทีด่ําเนินการ 

 บริเวณลุ่มนํ้าท่าจีน จงัหวดันครปฐม 

 

5. สัดส่วนของผลงาน 

 การศึกษาการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรท่ี

ปลอดภยั โดยผูข้อประเมินมีสัดส่วนของผลงานท่ีปฏิบติั คิดเป็น ร้อยละ 85 ของผลงาน

ทั้งหมด และมีผูร่้วมดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 1) นางสาวผสุดี เยีย่มสวสัด์ิ นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ ใหก้าร

สนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการ โดยเอ้ืออาํนวยการปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ร่วมแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 15 
 

ตาราง 1 

สัดส่วนผลงานของผู้ขอประเมินกบัผู้ ร่วมดาํเนินการ 

การดาํเนินการ สดัส่วนผลงานของ

ผูข้อประเมิน 

สดัส่วนผลงานของ 

ผูร่้วมดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีชุมชนริมแม่นํ้าท่าจีน และคูคลอง

สาขาในจงัหวดันครปฐม 

1.2 การจดัประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนินงาน

โครงการฯ  

1.3 ระดมความคิดเห็น และร่วมกาํหนดแผนการ

ดาํเนินงาน 

 

  

ร้อยละ  90           ร้อยละ  10 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

การดาํเนินการ 
สดัส่วนผลงานของ

ผูข้อประเมิน 

สดัส่วนผลงานของ 

ผูร่้วมดาํเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 

การวเิคราะห์สภาพพื้นท่ี และการดูแลรักษา ปรับปรุง

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2.1 วเิคราะห์คุณภาพนํ้า 

2.2 เสนอแนวทางและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 พฒันาตน้แบบชุมชนลดการก่อมลพิษโดยการ

ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 

กิจกรรมท่ี 3 

เพิ่มขีดความสามารถในระดบัชุมชน ในการเตรียมความ

พร้อมรับมือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

3.1 การใหค้วามรู้และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการรับมือต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2 การพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

3.3 การติดตามและประเมินผล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 15 

 

 

6. ข้อจํากดัของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีปัจจยัท่ีอาจมีผลทาํใหผ้ลการดาํเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้อาทิ คุณภาพนํ้าก่อนและหลงัดาํเนินโครงการไม่เปล่ียนแปลงมากนกั  
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ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

 1) การไม่สามารถควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพนํ้าซ่ึงมาจากภายนอกจงัหวดั 

รวมทั้งปัญหามลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ีไม่ทราบแน่ชดั (Non Point Source)  

 2) ปัญหามลพิษสะสมในลาํนํ้าบางสาย มีการสะสมมาเป็นระยะเวลานานหลายปี

ไม่สามารถลดมลพิษไดใ้นระยะเวลาสั้นเพียงปีเดียว 

 3) สถานประกอบการและฟาร์มเล้ียงสัตวท่ี์ปล่อยนํ้าท้ิงลงแม่นํ้า คู คลอง           

อาจยงัไม่ใหค้วามร่วมมือในการลดมลพิษ 
 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

7.1 ลุ่มนํ้าท่าจีน 

7.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

8. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

8.1 การบูรณาการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งใชร้ะยะเวลาและความ

ร่วมมืออยา่งจริงจงัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในพื้นท่ีดาํเนินการมีหน่วยงานหลากหลาย

ท่ีเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวติ ทาํใหมี้

นโยบายและแผนงานท่ีหลากหลายไปตามพนัธกิจขององคก์รนั้นๆ ดงันั้น จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งทบทวนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินงานท่ีมีอยูเ่ดิม     

ทั้งในระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

8.2 การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น กลุ่มชุมชนหมู่บา้นจดัสรร ยงัไม่ค่อยไดรั้บ

ความร่วมมือมากนกั เน่ืองจากบริบทของชุมชนท่ีเป็นสังคมเมือง และทศันคติของ

ประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่คิดวา่การดาํเนินงานของภาครัฐ

ท่ีผา่นมาขาดความต่อเน่ือง โครงการ/กิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มยงัเป็น

โครงการระยะส้ันๆ หน่วยงานต่างๆ แยกกนัดาํเนินการ รวมทั้งการรณรงคใ์นชุมชน    

ยงัขาดแรงจูงใจในการท่ีจะทาํใหชุ้มชนร่วมเป็นอาสาสมคัร  
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9. ประโยชน์ของผลงาน 

9.1 หน่วยงานราชการ เอกชน ผูป้ระกอบการ เกษตรกร ประชาชนทัว่ไป ตระหนกัถึง

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติ (แหล่งนํ้า) และ

สามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชนเ์พื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการแหล่งนํ้า

ใหมี้คุณภาพดี เหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน ์ 

9.2 ชุมชนมีแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยใชภู้มิปัญญาท่ีเหมาะสมกบั

ทอ้งถ่ิน และพฒันาสู่ตน้แบบชุมชนลดการก่อมลพิษได ้

 
 



 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาน้ีไดศึ้กษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

เป็นขอ้มูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวจิยั โดยมีคาํนิยามศพัท์แนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ลุ่มนํ้าท่าจีน 

2. ขอ้มูลทัว่ไปและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครปฐม 

3. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. แนวคิดดา้นการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่าย 

6. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. ลุ่มนํา้ท่าจีน 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มนํ้าท่าจีนตั้งอยูท่างตอนกลางประเทศไทยและอยูท่างฝ่ังขวาของแม่นํ้า

เจา้พระยามีพื้นท่ีลุ่มนํ้ารวมทั้งส้ิน 13,477.16 ตร.กม. พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขต 13 จงัหวดั

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชยันาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา 

ราชบุรีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทยัธานี ลกัษณะ

ลุ่มนํ้าวางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต ้

ทิศเหนือ             ติดกบั     ลุ่มนํ้าสะแกรัง 

ทิศใต ้                 ติดกบั     อ่าวไทย 

ทิศตะวนัออก     ติดกบั     ลุ่มนํ้าเจา้พระยา 

ทิศตะวนัตก        ติดกบั    ลุ่มนํ้าแม่กลอง 
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สภาพทัว่ไปของลุ่มนํ้าท่าจีน เป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้าซ่ึงเป็นท่ีราบเดียวกนักบัท่ี

ราบลุ่มนํ้าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตกตอนบนของลุ่มนํ้า เป็นท่ีเชิงเขาแต่มีระดบัไม่สูงมากนกั

ส่วนตอนกลางและตอนล่างเป็นท่ีราบลุ่มติดต่อกบัท่ีราบลุ่มของลุ่มนํ้าแม่กลอง แม่นํ้า  

ท่าจีนแยกออกมาทางฝ่ังขวาของแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีตาํบลมะขามเฒ่า อาํเภอวดัสิงห์

จงัหวดัชยันาท ไหลผา่นจงัหวดัสุพรรณบุรี นครปฐม และออกสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดั

สมุทรสาคร แม่นํ้าท่าจีนมีช่ือเรียกต่างๆกนั ตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปากแม่นํ้า คือ คลอง

มะขามเฒ่า แม่นํ้าสุพรรณบุรี แม่นํ้านครชยัศรี และแม่นํ้าท่าจีน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://www.haii.or.th สืบคน้เม่ือ 1 ธนัวาคม 2559 

 
 

ภาพ 1 สภาพภูมิประเทศและลาํนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าท่าจีน 
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สาํหรับพื้นท่ีครอบคลุมของลุ่มนํ้าท่าจีนในเขตจงัหวดัต่างๆ แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 2 

รายละเอียดของจังหวดัในลุ่มนํา้ท่าจีน 

จงัหวดั 
พ้ืนท่ีจงัหวดั 

(ตร.กม.) 

พ้ืนท่ีในเขตลุ่มนํ้ าท่าจีน ร้อยละของ

พ้ืนท่ีจงัหวดั 

ร้อยละของพ้ืนท่ี

ในลุ่มนํ้ าท่าจีน (ตร.กม.) ไร่ 

กรุงเทพมหานคร 1,573.52 11.71 7,318 0.74 0.09 

กาญจนบุรี 19,376.39 2,088.57 1,305,358 10.78 15.50 

ชยันาท 2,500.40 1,646.72 1,029,202 65.86 12.22 

นครปฐม 2,124.82 1,844.57 1,152,855 86.81 13.69 

นนทบุรี 637.06 3.25 2,031 0.51 0.02 

พระนครศรีอยธุยา 2,557.82 57.60 36,003 2.25 0.43 

ราชบุรี 5,195.27 23.07 14,417 0.44 0.17 

สมุทรสงคราม 409.33 32.45 20,280 7.93 0.24 

สมุทรสาคร 858.00 663.53 414,704 77.33 4.92 

สิงห์บุรี 830.68 9.26 5,788 1.11 0.07 

สุพรรณบุรี 5,426.34 4,819.38 3,012,115 88.81 35.76 

อ่างทอง 952.70 220.01 137,507 23.09 1.63 

อุทยัธานี 6,621.64 2,057.03 1,285,646 31.07 15.26 

รวม  13,477.16 8,423,225  100.00 

ท่ีมา : รายงานการดาํเนินการดา้นการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโครงการพฒันาระบบ

คลงัขอ้มูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจาํลองนํ้าท่วมนํ้าแลง้, 2555 

 1.2 ระบบลุ่มนํ้า 

การแบ่งลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าท่าจีนไดก้าํหนดตามผลการศึกษาของโครงการ

ศึกษาสาํรวจออกแบบสถานีอุทกวทิยา 25 ลุ่มนํ้าหลกัของประเทศไทย ของกรม
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ทรัพยากรนํ้า โดยพิจารณาหลกัเกณฑก์ารแบ่งขอบเขตลุ่มนํ้าสาขา การเรียกช่ือลุ่มนํ้า    

ลาํนํ้าและการกาํหนดรหสัลุ่มนํ้าโดยยดึถือ “มาตรฐานลุ่มนํ้าและลุ่มนํ้าสาขา” ของ

คณะอนุกรรมการศนูยข์อ้มูลสารสนเทศอุทกวทิยา (นํ้าผวิดิน) ภายใตค้ณะกรรมการอุทก

วทิยาแห่งชาติ (ปัจจุบนัไดร้วมอยูใ่นกรมทรัพยากรนํ้า) ซ่ึงปรากฏอยูใ่นรายงาน

ผลการวจิยั เร่ือง ทะเบียนประวติัและแผนท่ีแสดงตาํแหน่งสถานีอุทกวทิยาและ

อุตุนิยมวทิยาในประเทศไทย (กมุภาพนัธ์ 2539) เป็นแนวทางในการดาํเนินงานและได้

ทาํการปรับเพิ่มเติมหลกัเกณฑบ์างประการใหช้ดัเจนและสมบูรณ์ข้ึน โดยมีการนาํขอ้มูล

จากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม ไดแ้ก่ แผนท่ีการแบ่งขอบเขตลุ่มนํ้าของหน่วยงานต่างๆ

ในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นท่ีชลประทาน แนวคนักั้นนํ้า

ท่วมและการสาํรวจสนามในบางพื้นท่ี รวมทั้งไดใ้ชแ้ผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 

1:50,000 ชุดปัจจุบนัจากกรมแผนท่ีทหารมาใชใ้นการกาํหนดขอบเขตลุ่มนํ้า ซ่ึงแบ่ง

พื้นท่ีลุ่มนํ้าท่าจีนออกเป็น 2 ลุ่มนํ้าสาขาไดแ้ก่ หว้ยกระเสียว มีพื้นท่ี 1,929.47 ตาราง

กิโลเมตร และท่ีราบแม่นํ้าท่าจีน มีพื้นท่ี 11,547.69 ตารางกิโลเมตร 

 

 1.3 คุณภาพนํ้า 

 จากการศึกษาผลการสาํรวจคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าท่าจีนโดยกรมควบคุมมลพิษ

และสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 (นครปฐม) มีแหล่งนํ้าสาํคญัไดแ้ก่แม่นํ้าท่าจีนและ

หว้ยกระเสียว เน่ืองจากหว้ยกระเสียวเป็นตน้นํ้า ซ่ึงยงัไม่พบปัญหาวกิฤตดา้นคุณภาพนํ้า

จึงไม่มีสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ้า แต่อาจพิจารณาจากจุดตรวจวดัในแม่นํ้าท่าจีน สามารถ

สรุปผลไดด้งัน้ี 

1) แม่นํ้าท่าจีนตอนล่าง จากปากแม่นํ้าอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร (กิโลเมตร

ท่ี 0) ถึงหนา้ท่ีวา่การอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม (กิโลเมตรท่ี 82 จากปากแม่นํ้า)     

ในปัจจุบนัคุณภาพนํ้ายงัคงเส่ือมโทรมมากจดัอยูใ่นชั้นคุณภาพท่ี 5 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษซ่ึงไดก้าํหนดคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าท่าจีน

ในช่วงน้ีไวใ้นชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 4 

2) แม่นํ้าท่าจีนตอนกลาง (กิโลเมตรท่ี 82-202) ตั้งแต่ อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั

นครปฐม ถึงประตูระบายนํ้าโพธ์ิพระยา จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการทดสอบคุณภาพนํ้า 
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ในปี พ.ศ. 2556 จดัอยูใ่นชั้นคุณภาพท่ี 4 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าของกรม

ควบคุมมลพิษท่ีไดก้าํหนดคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าท่าจีนในช่วงน้ีไวใ้นชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 3 

3) แม่นํ้าท่าจีนตอนบน (กิโลเมตรท่ี 202-318) ตั้งแต่ประตูระบายนํ้าโพธ์ิพระยา 

(TC23) ถึงสะพานมะขามเฒ่า อาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท (TC28) ผลการทดสอบ

คุณภาพนํ้าในปี พ.ศ. 2556 จดัอยูใ่นชั้นคุณภาพท่ี 3 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้า

ของกรมควบคุมมลพิษท่ีไดก้าํหนดคุณภาพนํ้า ของแม่นํ้าท่าจีนในช่วงน้ีไวใ้นชั้น

คุณภาพนํ้าท่ี 2 

 

2. ข้อมูลทัว่ไปและคุณภาพส่ิงแวดล้อมจังหวดันครปฐม 
จงัหวดันครปฐมมีพื้นท่ีรวม 2,168,327 ตารางกิโลเมตร (1,355,204 ไร่) คิดเป็น

ร้อยละ 0.42 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ โดยจดัอยูใ่นลาํดบัท่ี 62 ของประเทศ ตั้งอยูห่่างจาก

กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะทางตามถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามถนน

บรมราชชนนี (ป่ินเกลา้ - นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร หรือตามทางรถไฟ 62 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั    อาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 ทิศใต ้              ติดต่อกบั    อาํเภอกระทุ่มแบน อาํเภอบา้นแพว้ 

   จงัหวดัสมุทรสาครและอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั    อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางกรวย 

  จงัหวดันนทบุรี อาํเภอบางไทร           

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และเขตทววีฒันา 

      เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบั      อาํเภอบา้นโป่ง อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  

                                                         อาํเภอท่ามะกา อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 
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ภาพ 2 แผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม 

ท่ีมา : www.nakornpathom.go.th สืบคน้วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 
  

 วสิัยทศันจ์งัหวดั คือ “เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปท่ีได้

มาตรฐานสากล การท่องเท่ียวปลอดภยั และชีวติเป็นสุข”   

 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครปฐม พ.ศ.2558-2561 ประกอบดว้ย 3 ประเดน็

ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค่าสินคา้มีความปลอดภยัไดม้าตรฐานระดบัสากลและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมรวมทั้งมีภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนและสร้างสังคม

คุณภาพอยา่งย ัง่ยนื 
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ลกัษณะการปกครอง 

จงัหวดันครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ 106 ตาํบล และ 904 

หมู่บา้น หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน แยกเป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 

แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาํบล 18 แห่ง และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 93 แห่ง (ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั, 2557) 
 

ตาราง 3 

การแบ่งเขตการปกครอง 

อาํเภอ 

พืน้ที ่(ตร.กม) 
ตาํบล หมู่บ้าน 

เทศบาล

นคร 

เทศบาล

เมอืง 

เทศบาล

ตาํบล 
อบต. 

ขนาด ร้อยละ 

เมืองนครปฐม 417.44 19.3 25 214 1 1 5 21 

สามพราน 249.347 11.5 16 111 - 3 2 12 

นครชยัศรี 284.031 13.1 24 108 - - 3 22 

บางเลน 588.836 27.1 15 180 - - 4 15 

กาํแพงแสน 405.019 18.7 15 204 - - 1 15 

ดอนตูม 171.354 7.9 8 69 - - 1 6 

พทุธมณฑล 52.3 2.4 3 18 - - 2 2 

 2,168.327 100 106 904 1 4 18 93 

ท่ีมา: ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั, 2557 
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ลกัษณะภมิูประเทศ 

 จงัหวดันครปฐม มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบไม่มีภูเขาและป่าไม ้ระดบัความสูง

ของพื้นท่ีแตกต่างกนั 2 -10 เมตร เหนือนํ้าทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่สูงจาก

ระดบันํ้าทะเลปานกลาง 6 เมตร ลาดเอียงจากภาคเหนือลงสู่ทิศใต ้และทิศตะวนัตกสู่  

ทิศตะวนัออก มีแม่นํ้าท่าจีนไหลผา่นจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้พื้นท่ีทางตอนเหนือ และ

ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน มีระดบัความสูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลาง  

6 - 10 เมตร พื้นท่ีตอนกลางของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มมีท่ีดอนกระจายเป็นแห่งๆ มีแหล่ง

นํ้ากระจายอยูท่ัว่ไป พื้นท่ีดา้นตะวนัออกและทิศใต ้เป็นท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้าท่าจีน มีคลอง

ธรรมชาติ และคลองซอยท่ีขดุข้ึนเพื่อการเกษตรและคมนาคม 
 

พืน้ท่ีลุ่มนํา้ 

จงัหวดันครปฐม เป็นจงัหวดัหน่ึงในพื้นท่ีลุ่มนํ้าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง     

มีแม่นํ้าท่าจีน (แม่นํ้านครชยัศรี) เป็นแม่นํ้าสายหลกัไหลผา่นจงัหวดั ซ่ึงมีแม่นํ้าสาขา

ไหลมารวมกนั จากการศึกษาขอ้มูลแผนท่ีชั้นคุณภาพนํ้าลุ่มนํ้าของสาํนกังานโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปี พ.ศ. 2554 จดัอยูใ่นชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 5 ซ่ึง

เป็นพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชนด์า้นเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทาํนา และกิจกรรมการเกษตร

อ่ืนๆ โดยมีมาตรการการใชท่ี้ดิน สาํหรับ ทาํไม ้เหมืองแร่ ไมผ้ลทุ่งหญา้ พืชไร่ และขา้ว  
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ภาพ 3 แผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าท่าจีน 

ท่ีมา : http://www.haii.or.th สืบคน้เม่ือ 1 ธนัวาคม 2559 
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ลกัษณะภมิูอากาศ 

ภูมิอากาศของจงัหวดันครปฐมจดัอยูใ่นประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical 

savannah climate) สภาพอากาศโดยทัว่ไปข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝน

ตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนขา้งร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดั 

จากสถิติขอ้มูลอุณหภูมิของจงัหวดันครปฐม โดยใชข้อ้มูลของสถานี

อุตุนิยมวทิยาจงัหวดันครปฐม เปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ปรากฏวา่ 

อุณหภูมิโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑป์กติ สาํหรับอุณหภูมิสูงท่ีสุดวดัได ้40.2 องศาเซลเซียส 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2557 และอุณหภูมิตํ่าท่ีสุด วดัได ้10.0 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 

24 มกราคม 2557 
 

ตาราง 4 

เปรียบเทียบอุณหภมิูย้อนหลงั 5 ปี (ปี พ.ศ.2554 – 2558) 

ปี พ.ศ. 
อุณหภูมิเฉลีย่

สูงสุด (0C) 

อุณหภูมิเฉลีย่

ตํ่าสุด (0C) 

อุณหภูมิเฉลีย่ 

(0C) 

อุณหภูมิสูง

ทีสุ่ด (0C) 

อุณหภูมิตํ่า

ทีสุ่ด (0C) 

2554 32.5 22.7 27.7 37.7 14.4 

2555 33.9 23.7 28.8 39.5 18.4 

2556 33.4 22.3 27.9 40.1 12.0 

2557 33.8 22.0 27.9 39.0 10.0 

2558 36.8 21.0 28.9 34.0 20.4 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดันครปฐมในปี2557พบวา่ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อหวั 256,501 บาทต่อปีโดยทั้งจงัหวดัมีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัอนุกรมใหม่ตาม

ราคาประจาํปี 261,676 ลา้นบาทรายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาการผลิตอุตสาหกรรม

มากท่ีสุดคิดเป็นมูลค่า 152,251 ลา้นบาทหรือร้อยละ 58.2 รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง

การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนตข์องใชส่้วนบุคคลและของใชใ้น

ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า 31,554 ลา้นบาทหรือร้อยละ 12.1 สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์

และการป่าไมคิ้ดเป็นมูลค่า 18,620 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.1 สาขาตวักลางทางการเงิน

คิดเป็นมูลค่า 9,514 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.6 และสาขาการบริการดา้นอสังหาริมทรัพย์

การใหเ้ช่าและบริการทางธุรกิจคิดเป็นมูลค่า 8,575 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.3 ส่วนท่ีเหลือ

อีกประมาณ 41,161 ลา้นบาทหรือร้อยละ 15.7 กระจายอยูใ่นสาขาการผลิตอ่ืนๆ 
 

การเกษตรกรรม 

จงัหวดันครปฐมมีพื้นท่ีเกษตรกรรม จาํนวนทั้งส้ิน 796,662 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

58.78 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีสาํคญัของจงัหวดั

นครปฐม ประชากรร้อยละ 16.07 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ผลไมแ้ละพืชผกั การเล้ียงสัตวแ์ละการเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้า 

ระบบการเกษตรในจงัหวดันครปฐม จดัเป็นเขตเกษตรกา้วหนา้ เพราะมีระบบ

ชลประทานท่ีดี โดยอาศยัแหล่งนํ้าจากลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา ท่าจีน แม่กลอง ประกอบกบั

เกษตรกรจงัหวดันครปฐมมีศกัยภาพสูง สามารถเรียนรู้วทิยาการแบบใหม่ๆ และมีการ

ใชเ้ทคโนโลยภีาคการเกษตรท่ีพฒันามากข้ึนระดบัหน่ึง พืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายไดใ้ห้

จงัหวดั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย ไมผ้ล พืชผกัต่างๆ และไมด้อกไมป้ระดบั การเกษตรกรรมของ

จงัหวดันครปฐมมีความเป็นไปไดสู้งต่อการวางแผนจดัระบบการผลิต เพื่อเช่ือมโยงการ

ส่งออก  
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การอุตสาหกรรม  

การอุตสาหกรรมเป็นสาขาท่ีสาํคญัมาก เน่ืองจากในจงัหวดันครปฐมมีจาํนวน

โรงงาน อุตสาหกรรมสูงถึง 3,116 โรงงาน เหตุผลสืบเน่ืองมาจากจงัหวดันครปฐมอยู่

ห่างกรุงเทพมหานคร เพียง 56 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร      

มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก รวมถึงเป็นเส้นทางหลกัลงสู่ภาคใตข้องประเทศไทย จึงทาํ

ใหภู้มิศาสตร์ทางดา้นการคมนาคมไดเ้ปรียบจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง สาํนกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดันครปฐมไดจ้ดัทาํทาํเนียบโรงงานแบ่งเป็น 21 ประเภท

ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมอาหารเป็นอนัดบัหน่ึง มีจาํนวนทั้งส้ิน 375 โรงงาน 

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเคมี และ

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ตามลาํดบั ส่วนอุตสาหกรรมท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ อุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีจาํนวน รวมทั้งส้ิน 5 โรงงาน จงัหวดันครปฐมมีพื้นฐานท่ีดีดา้นการเกษตรหรือ

เกษตรแปรรูป จึงทาํใหจ้าํนวนโรงงานท่ีเก่ียวกบัดา้นการเกษตรมีจาํนวนมาก              

โดยส่วนใหญ่จะเป็นจาํพวกอาหารสัตวแ์ปรรูปเส้นหม่ี/บะหม่ีสาํเร็จรูป หรือจาํพวกขนม

ปังอบกรอบ 
 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน 

จากขอ้มูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดินจงัหวดันครปฐมของกรมพฒันาท่ีดิน ปี  2554 

ซ่ึงจาํแนกออกเป็น เพื่อการเกษตรกรรม โรงเรือนปศุสัตว ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า โรงงาน/

อุตสาหกรรม แหล่งนํ้า ชุมชน/ตวัเมือง/ยา่นการคา้ พื้นท่ีลุ่ม และอ่ืนๆ โดยพบวา่ มีการ

ใชป้ระโยชนท่ี์ดินเพื่อเกษตรกรรมมากท่ีสุด ประมาณ 746,064 ตารางกิโลเมตร    

(นาขา้ว พืชไร่ และไมผ้ล) รองลงมาคือ ชุมชน/ตวัเมือง/ยา่นการคา้ ประมาณ 211,424 

ตารางกิโลเมตร และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า (กุง้ ปลา) ประมาณ 179,807 ตารางกิโลเมตร 

แหล่งนํ้า ประมาณ 54,559 ตารางกิโลเมตร และการใชป้ระโยชนท่ี์ดินอ่ืนๆ ดงัตารางท่ี  5

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ แนวโนม้การขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัและ ยา่นการคา้ 

แหล่งอุตสาหกรรม พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ามีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน ในขณะท่ีพื้นท่ี

เกษตรกรรมมีแนวโนม้ลดลง 
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ตาราง 5 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวดันครปฐม ปี 2543 และ ปี 2554 

ลาํดับ

ที่ 
ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

พืน้ที ่(ตารางกโิลเมตร) ร้อยละ (%) 

2543 2554 2543 2554 

1 เกษตรกรรม 941,877 746,064 70.40 55.76 

2 โรงเรือนปศุสัตว ์ 4,419 12,422 0.33 0.93 

3 เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 116,079 179,807 8.68 13.44 

4 โรงงาน/อุตสาหกรรม 6,206 19,869 0.46 1.49 

5 แหล่งนํ้า 19,553 54,559 1.46 4.08 

6 ป่าไม ้ 676 - 0.05 - 

7 ชุมชน/ตวัเมือง/ยา่นการคา้ 201,683 211,424 15.07 15.80 

8 พื้นท่ีลุ่ม 3,002 13,975 0.22 1.04 

9 อ่ืนๆ 61,709 117,084 4.55 8.64 

รวมทั้งหมด 1,355,204 100 

ท่ีมา : กรมพฒันาท่ีดิน, 2554 

ทรัพยากรนํา้ 

จงัหวดันครปฐม มีพื้นท่ีอยูใ่นเขตลุ่มนํ้าหลกั คือ ลุ่มนํ้าท่าจีนและลุ่มนํ้าแม่กลอง 

โดยมีเน้ือท่ีจงัหวดัในลุ่มนํ้าท่าจีน 1.2 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้า และ       

ในลุ่มนํ้าแม่กลอง 135,752.7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้า ทั้งน้ี พื้นท่ีทั้งหมดไดรั้บ

การจาํแนกเป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้น 5 

แม่นํ้าสายหลกัไดแ้ก่ แม่นํ้าท่าจีน มีความยาวทั้งส้ิน 325 กิโลเมตร จาก     

ปากแม่นํ้า อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ข้ึนไปทางตอนเหนือผา่นจงัหวดันครปฐม 
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จงัหวดัสุพรรณบุรีและจนถึงจุดเร่ิมตน้ของแม่นํ้าท่าจีน ท่ีบา้นปากคลองมะขามเฒ่า 

อาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท   

คู คลอง ไดแ้ก่ คลองเจดียบู์ชา คลองมหาสวสัด์ิ คลองทววีฒันา  คลองนรา

ภิรมย ์คลองภาษีเจริญ คลองบางแกว้ คลองบางระกาํ คลองบางขโมย คลอง ตาหร่ัง 

คลองพระมอพิสัย และอ่ืนๆ 

แหล่งนํ้าขนาดเลก็ ไดแ้ก่ สระเกบ็นํ้า 2 แห่ง (บา้นไผข่อม ตาํบลไผหู่ชา้ง อาํเภอ

บางเลน และหมู่บา้นหว้ยพระ อาํเภอดอนตูม) และฝายนํ้าลน้ 2 แห่ง (หมู่บา้นรางแขม 

ตาํบลทุ่งขวาง และหมู่บา้นทุ่งขโมย ตาํบลหนองกระทุ่ม อาํเภอกาํแพงแสน) 
 

ปริมาณนํา้ฝน 

ปริมาณนํ้าฝนในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม ไม่ค่อยผนัแปรตามพื้นท่ีมากนกั โดยมี

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปีประมาณ 1,059.5 มม.  
 

สภาพอุทกวิทยา 

ลุ่มนํ้าท่าจีนมีพื้นท่ีลุ่มนํ้า 13,681 ตารางกิโลเมตร แยกออกมาทางฝ่ังขวาของ

แม่นํ้าเจา้พระยาท่ีตาํบลมะขามเฒ่า อาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท มีลุ่มนํ้าสาขาท่ีสาํคญั

คือ หว้ยกระเสียว ไหลผา่นจงัหวดัสุพรรณบุรี นครปฐม ออกสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดั

สมุทรสาคร แม่นํ้าท่าจีนมีช่ือเรียกต่างๆ กนั ตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปากแม่นํ้า คือ 

คลอง มะขามเฒ่า แม่นํ้าสุพรรณบุรี แม่นํ้านครชยัศรี และแม่นํ้าท่าจีน ตามลาํดบั โดยมี

ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉล่ีย 1,395.4 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แบ่งเป็นนํ้าท่ารายปีเฉล่ียในช่วงฤดูฝน 

1,183.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉล่ียในช่วงฤดูแลง้ 212.1 ลา้น

ลูกบาศกเ์มตร 

นอกจากน้ี มีการนาํเขา้นํ้าท่าจากลุ่มนํ้าเจา้พระยาและแม่กลอง เน่ืองจากลุ่มนํ้า    

ท่าจีนมีการใชน้ํ้ามาก โดยนาํเขา้ปริมาณนํ้าท่าจากลุ่มนํ้าแม่กลอง ผา่นคลองท่าสาร -     

บางปลา และคลองจระเขส้ามพนั เฉล่ียปีละ 744 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และจากแม่นํ้า

เจา้พระยา ผา่นคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง และ ปตร.พลเทพ  เฉล่ียปีละ 2,897 

ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ส่งผลใหมี้ปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าท่าจีนรวมเฉล่ียปีละ 5,036 ลา้น
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ลูกบาศกเ์มตร เป็นสัดส่วนปริมาณนํ้าท่าจากลุ่มนํ้าเจา้พระยา และลุ่มนํ้าแม่กลองร้อยละ 

57.52 และ 14.77 ตามลาํดบั 
 

สถานการณ์คุณภาพนํา้ 

แหล่งนํ้าท่ีมีความสาํคญัของจงัหวดันครปฐม คือ แม่นํ้าท่าจีน ซ่ึงเป็นแม่นํ้าสาย

สาํคญัลาํดบัท่ี 2 ของประเทศรองจากแม่นํ้าเจา้พระยา ไหลผา่นพื้นท่ี 4 จงัหวดั คือ 

ชยันาท สุพรรณบุรี นครปฐม และลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร รวมความยาว 325 

กิโลเมตร สาํหรับแม่นํ้าท่าจีนช่วงท่ีไหลผา่นจงัหวดันครปฐม ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอ 

บางเลน อาํเภอนครชยัศรี และอาํเภอสามพราน รวมความยาวประมาณ 97 กิโลเมตร 

แบ่งเป็นแม่นํ้าท่าจีนตอนกลาง ตั้งแต่อาํเภอบางเลนถึงอาํเภอนครชยัศรี และแม่นํ้าท่าจีน

ตอนล่าง ตั้งแต่อาํเภอนครชยัศรี ถึงอาํเภอสามพราน นอกจากน้ี ยงัมีคูคลองจาํนวนมากท่ี

เป็นสาขาของแม่นํ้าท่าจีนตลอดทัว่ทั้งจงัหวดั ซ่ึงปัจจุบนัแม่นํ้าท่าจีนไดเ้ส่ือมโทรมลง

อยา่งมาก จนกระทัง่ถูกจดัใหเ้ป็นแม่นํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมมากท่ีสุดสายหน่ึงของ

ประเทศ 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 ในปี 

2556 ซ่ึงคุณภาพนํ้าของแม่นํ้าท่าจีนบริเวณจงัหวดันครปฐม (ท่าจีนตอนกลาง และท่าจีน

ตอนล่าง) ถูกกาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดินประเภทท่ี 3 

และ 4 ในภาพรวมพบวา่ คุณภาพนํ้าจดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม (ประเภทท่ี 4) เน่ืองจากมี

ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรียโ์ดยเฉล่ีย 4.6 มก./ล. (มาตรฐานตอ้งไม่เกิน 4 มก./ล.) 

โดยเฉพาะบริเวณวดัเทียนดดั อาํเภอ สามพราน ซ่ึงพบวา่มีการปนเป้ือนของแบคทีเรีย

กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มสูงร่วมดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย 81,000 เอม็พีเอน็/100 มล. โดย

แหล่งกาํเนิดท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษท่ีสาํคญั คือ ชุมชนริมนํ้า ภาคเกษตรกรรม (ฟาร์มสุกร 

สวนกลว้ยไม ้การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า) และภาคอุตสาหกรรม 

คุณภาพนํ้าคลองสาขาแม่นํ้าท่าจีน (ตอนกลาง และตอนล่าง)พิจารณาโดยใช ้

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดินประเภทท่ี 3 และ 4 ในปี 2556 พบวา่ คลอง

มหาสวสัด์ิอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม คลองเจดียบู์ชาอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก โดยพบวา่ 

ค่าเฉล่ียของปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าต ํ่าสุด 1.4 มก./ล ค่าเฉล่ียบีโอดีสูง 6.1 มก./ล 
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อีกทั้งมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์มสูงสุดคือ 190,000 เอม็พีเอน็/100 มล.  ทั้งน้ี 

เน่ืองจากปริมาณของเสียจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งชุมชนริมนํ้า ภาคเกษตรกรรม และ

ภาคอุตสาหกรรม ทาํใหมี้การปนเป้ือนของสารอินทรียใ์นปริมาณในปริมาณมาก เป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหคุ้ณภาพนํ้าใน คลองสาขามีคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม - เส่ือมโทรมมาก

เช่นเดียวกบัแม่นํ้าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง 
 

ตาราง 6 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํา้แม่นํา้ท่าจีนในจังหวดันครปฐม ปี 2556 

แม่นํา้ท่า

จีน 

ประเภท 

แหล่งนํา้* 
สถานีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํา้ คุณภาพนํา้ 

ทีไ่ม่ได้ 

มาตรฐาน 

DO 

(มก./ล.) 

BOD 

(มก./ล.) 

FCB 

(หน่วย) 

ตอนกลาง 3 สะพานบางเลน 2.1 4.0 2,300 DO, BOD 

ตอนล่าง 4 ท่ีวา่การอาํเภอ

นครชยัศรี  

2.4 3.9 3,800 - 

สะพานโพธ์ิแกว้ 1.8 4.3 1,900 DO, BOD 

วดับางชา้งเหนือ 2.0 4.3 10,000 BOD, FCB 

วดัเทียนดดั  
1.8 6.5 81,000 DO, BOD, 

FCB 

มาตรฐานประเภทท่ี 3 ≮ 4.0 ≯ 2.0 ≯4,000  
มาตรฐานประเภทท่ี 4 ≮ 2.0 ≯ 4.0 - 

หมายเหตุ: มก./ล. หมายถึง มิลลิกรัมต่อลิตร , * ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง กาํหนดประเภทของแหล

นํ้าในแม่นํ้าท่าจีน ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2537 

หน่วย  หมายถึง  MPN / 100 

 

≮หมายถึง ไม่ตํ่ากวา่ ≯หมายถึง ไม่เกินกวา่ 

DO = ค่าออกซิเจนละลาย 

 

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์

 

FCB = แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

 ท่ีมา : สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5, 2557 
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3. การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศโดย

เฉล่ีย หรือการเปล่ียนแปลงของลกัษณะอากาศจากค่าเฉล่ียในช่วงรอบทศวรรษหรือ

ยาวนานกวา่ โดยคณะกรรมการวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change : IPCC) ไดร้ะบุวา่ “การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อาจเกิดจาก

ความผนัแปรตามธรรมชาติ หรือจากกิจกรรมของมนุษย”์ และคาํจาํกดัความตามกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ท่ีกล่าววา่ “การเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์

เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของชั้นบรรยากาศโลก และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

ในช่วงเวลาเดียวกนั” โดย UNFCCC ไดร้ะบุลกัษณะของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

ตามสาเหตุคือ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากกิจกรรมของมนุษย ์และจากความผนัแปร

ตามธรรมชาติ 

 ใน พ.ศ.2553 IPCC ไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินคร้ังท่ี 1 ท่ียนืยนัวา่กิจกรรมของ

มนุษยส่์งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ (IPCC First Assessment Report 1990) ทาํใหเ้กิด

การต่ืนตวัในระดบันานาชาติเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและแหล่ง

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึงยอ่มส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

สาํหรับประเทศไทยซ่ึงประชากรโดยส่วนใหญ่อาศยัแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติใน

การทาํมาหาเล้ียงชีพและดาํรงชีวติ  

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปรียบเทียบภูมิอากาศของ 2 หว้ง

เวลา ระหวา่งอดีต-ปัจจุบนั และปัจจุบนั-อนาคต การเปล่ียนแปลงนั้นอาจเกิดไดใ้นหลาย

ดา้นและหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเฉล่ียเท่านั้น เช่น การขยบัเล่ือน

ของฤดูกาล การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝนรวมรายปี การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิสูงสุด/

ตํ่าสุดในแต่ละช่วงฤดูกาล การเปล่ียนแปลงการกระจายตวัของปริมาณฝนรายเดือน    
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การเปล่ียนแปลงน้ีรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงในแง่พื้นท่ี (Space) หว้งเวลา (Time)  

ความรุนแรง (Magnitude) ความถ่ี (Frequency) (ศุภกร, 2557) 

 จากความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกนัในระดบัโลก ซ่ึงประเทศไทยกไ็ดต้ระหนกัถึง

ความจาํเป็นในการร่วมกบัประชาคมโลกในเร่ืองดงักล่าวอยา่งจริงจงั จึงไดใ้หสั้ตยาบนั

เขา้เป็นรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสาร

เกียวโต (The Kyoto Protocol : KP) เม่ือปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2545 ตามลาํดบั และได้

เขา้ร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือระดบัโลกในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศอยา่งต่อเน่ืองนอกจากน้ี ประเทศไทยไดจ้ดัทาํนโยบายและแผน

ระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั ฉบบัแรกไดแ้ก่ “ยทุธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ยการจดัการ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551-2555 โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 22 

มกราคม พ.ศ.2551 ใหก้ระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใชเ้ป็นกรอบนโยบายใน

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั และเพื่อใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองสาํนกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทรองรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในระยะยาว

ในการดาํเนินงานของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวสิัยทศันเ์พื่อให ้“ประเทศไทยมี

ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าตาม

แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื”  
  

 การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 สาํหรับประเทศไทย มีการศึกษาทั้งในเชิงสถิติและการคาดการณ์โดยแบบจาํลอง

ภูมิอากาศ ขอ้มูลการตรวจวดัท่ีผวิพื้นและในบรรยากาศจากสถานีอุตุนิยมวทิยา           

ทัว่ประเทศ บ่งช้ีวา่อุณหภูมิในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2498-2552 เพิ่มสูงข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญั โดยค่าเฉล่ียรายปีของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉล่ีย และอุณหภูมิตํ่าสุด           

มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 0.86 0.95 และ 1.45 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั และมีอตัราการ

เปล่ียนแปลงต่อทศวรรษเท่ากบั 0.156 0.174 และ 0.263 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั       
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ซ่ึงอตัราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียต่อทศวรรษไทย (0.174 องศาเซลเซียสต่อ

ทศวรรษ) มีอตัราการเพิ่มข้ึนสูงกวา่ของโลก (0.126 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ)  (อศัมน 

ล่ิมสกลุ และแสงจนัทร์ ล้ิมจิรกาล, 2554)  

 การสร้างภาพจาํลองของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยใน

อนาคตล่วงหนา้ 30-100 ปี ดว้ยการลดขนาด (downscale) ผลลพัธ์ของแบบจาํลอง

ภูมิอากาศโลกลงบนพื้นท่ีประเทศไทย ตามรูปแบบของการพฒันาในอนาคตท่ีจะส่งผล

ต่อความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศในระดบัต่างๆ แบ่งเป็น 3 กรณี 

ไดแ้ก่ (1) กรณี B2 ท่ีความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 800 ส่วนในลา้นส่วน    

(2) กรณี A1B ท่ีความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 850 ส่วนในลา้นส่วน (3) กรณี 

A2 ท่ีความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 1,250 ส่วนในลา้นส่วน (IPCC 2007)  

โดยใชแ้บบจาํลอง 4 แบบ ซ่ึงพบวา่ทุกแบบจาํลองใหผ้ลสอดคลอ้งกนั คือ อุณหภูมิ

โดยรวมเพิ่มข้ึน แต่อตัราการเพิ่มของอุณหภูมิมีความแตกต่างกนั ส่วนการเปล่ียนแปลง

ปริมาณนํ้าฝนยงัไม่เห็นแนวโนม้ชดัเจนนกั แต่แบบจาํลองส่วนมากคาดการณ์วา่จะมี

ปริมาณนํ้าฝนเพิ่มข้ึนในอนาคต (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2554)        

อยา่งไรกต็าม ประเดน็สาํคญัของผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

ทรัพยากรนํ้าอาจสรุปได ้ดงัน้ี 

 1) ปริมาณนํ้าฝนจะมากข้ึนในบางพื้นท่ีและลดลงในบางพื้นท่ี การเปล่ียนแปลง

ของปริมาณนํ้าฝนอาจมีต่อปริมาณนํ้าบนพื้นผวิ การสะทอ้นแสงและพืชพรรณธรรมชาติ 

ซ่ึงมีผลต่อการระเหยของนํ้าและการก่อตวัของเมฆจะส่งผลกลบัมายงัปริมาณนํ้าฝนอีก 

 2) การคาดการณ์ผลกระทบในเขตร้อนช้ืนทาํไดค่้อนขา้งยาก แบบจาํลองสภาพ

ภูมิอากาศใหผ้ลแตกต่างกนัในเร่ืองของความเขม้ขน้และการกระจายของนํ้าฝนในเขต

ร้อนช้ืน ความซบัซอ้นของระบบภูมิอากาศในเขตร้อนช้ืนทาํใหก้ารคาดการณ์มีความไม่

แน่นอนสูง การศึกษาเบ้ืองตน้ในประเทศไทยพบวา่ผลท่ีไดร้ะหวา่งแบบจาํลองสภาพ

ภูมิอากาศมีความแตกต่างกนัสูง เน่ืองจากแบบจาํลองท่ีใชเ้ป็นแบบจาํลองระดบัโลก    

จึงไดมี้การดาํเนินการวจิยัเพื่อศึกษาแบบจาํลองภูมิอากาศโดยใชแ้บบจาํลองระดบั

ทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้ความถูกตอ้งมากข้ึน 
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 3) การเปล่ียนแปลงของฝน ส่งผลกระทบต่อการกระจายของนํ้าใตดิ้นและนํ้าผวิ

ดินในภูมิภาคต่างๆ 

 4) สภาพภูมิอากาศมีความแหง้แลง้มากข้ึน พื้นท่ีท่ีแหง้แลง้และก่ึงแหง้แลง้อาจมี

ความอ่อนไหวมากข้ึนเน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนท่ีลดลง รวมทั้งการระเหยของนํ้าและการ

คายนํ้าของพืชท่ีมากข้ึน 

 5) การเปล่ียนแปลงของนํ้าท่าและการระเหยของนํ้าจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองไป

ยงัระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงของระดบันํ้า อุณหภูมินํ้า ความร้อนของนํ้าในระบบ

นิเวศนํ้าจืดมีผลต่อการอยูร่อดและการเจริญเติบโตของพืชและสัตวน์ํ้าบางชนิด 

 6) แรงกดดนัของปัญหาในดา้นทรัพยากรนํ้าท่ีมีมากข้ึนจะนาํไปสู่ปัญหาความ

ขดัแยง้ท่ีรุนแรงข้ึน เพราะสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงมีผลเช่ือมโยงไปถึงปริมาณนํ้า 

การจดัสรรนํ้าและความสามารถในการผลิตอาหาร ปัญหาท่ีรุนแรงข้ึนจะเป็นสาเหตุ

สาํคญัใหเ้กิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมี

ทรัพยากรนํ้าจาํกดั 

 7) ทางเลือกในการปรับตวัต่อความเส่ียงในเร่ืองทรัพยากรนํ้ามีไม่มากนกั แต่

แนวทางท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยลดปัญหาดา้นทรัพยากรนํ้าในระยะยาวคือ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรนํ้า การพฒันาแหล่งนํ้าใหม่ และการจดัการแหล่ง

นํ้าท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพในระยะยาว การใชก้ฎระเบียบและเทคโนโลยใีนการ

ควบคุมการใชท่ี้ดินและนํ้า การสร้างแรงจูงใจและการเกบ็ภาษีท่ีมีผลต่ออุปนิสัยการใช้

นํ้าโดยตรง การปรับปรุงระบบการจดัการนํ้า การดาํเนินงานดา้นองคก์าร มาตรการการ

ปรับตวัอ่ืนๆ อาจรวมถึงการปกป้องพืชพรรณธรรมชาติ การฟ้ืนฟูแม่นํ้าลาํคลองให้

เป็นไปอยา่งธรรมชาติ การลดมลพิษของนํ้า และการปรับปรุงระบบการเกษตรท่ีอนุรักษ์

ทรัพยากรนํ้า 
  

รูปแบบการปรับตัวด้านการใช้ทรัพยากรนํา้ท่ีสอดคล้องกบัความเส่ียงสภาพ

ภมิูอากาศ 

 จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีผลกระทบต่อสภาพอุทกวทิยาของ

ลุ่มนํ้าของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือเกิดปรากฏการณ์ลานินญ่า ซ่ึงเป็น
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ปรากฏการณ์ท่ีปริมาณนํ้าฝนมากจนทาํใหเ้กิดปัญหาอุทกภยัในหลายพื้นท่ีของประเทศ

ไทย ส่วนในปีท่ีเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีปริมาณนํ้าฝนนอ้ย

กวา่ปกติกจ็ะทาํใหเ้กิดปัญหาภยัแลง้ โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย   

ดงัจะเห็นไดว้า่ประเทศกไ็ดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผล

กระทบต่อปริมาณฝนและนํ้าท่า ทาํใหมี้แนวโนม้เปล่ียนแปลงไปจากอดีต นาํไปสู่ปัญหา

ในการจดัสรรทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาโดยไม่มีการปรับตวัเพื่อ

เตรียมพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ  

 สาํหรับประเทศไทยมีผลการศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต (ศุภกร, 2557) บ่งช้ีวา่  

 1) อุณหภูมิเฉล่ียโดยทัว่ไปจะสูงข้ึนเลก็นอ้ยทั้งกลางวนัและกลางคืน  

 2) วนัท่ีร้อนท่ีสุดในรอบปีจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนมาก  

 3) ช่วงเวลาอากาศร้อนท่ียาวนานข้ึน ฤดูหนาวท่ีสั้นลง 

 4) มีพื้นท่ีท่ีอากาศร้อนจดัมากข้ึน  

 5) ปริมาณนํ้าฝนรายปีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน แต่ฤดูฝนจะยงัคงมีระยะเวลาเท่าเดิม 

ลกัษณะเช่นน้ีอาจทาํใหฤ้ดูนํ้าหลากมีนํ้ามากหรือนํ้าท่วม 

 6) อาจมีการขยบัเล่ือนของฤดูกาล  

 7) ฤดูแลง้อาจแลง้จดั เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมีอากาศร้อนในรอบปีมีแนวโนม้ร้อน

มากข้ึน และนานข้ึน 

 8) ความแปรปรวนระหวา่งฤดูและระหวา่งปีจะเพิ่มสูงข้ึน  

 โดยคาดวา่ เราจะเห็นการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนในช่วง 30 ปี ขา้งหนา้เป็นตน้

ไป การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจส่งผลใหสั้งคมและภาคส่วนต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัความ

เส่ียงในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม ดงันั้น เราจึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนและปรับตวั

เพื่อใหส้ังคมมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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United Nations Environment Program (UNEP,1998) ไดก้าํหนดแนวทางการ 

ปรับตวัการวางแผนและจดัการดา้นแหล่งนํ้ามาตรฐานไว ้(สุจริต, 2558) ประกอบดว้ย

มาตรการดงัน้ี 

1) การปรับตวัของนํ้าตน้ทุนประกอบดว้ย 

1.1) การปรับปรุงโครงสร้างทางชลศาสตร์ท่ีมีอยูเ่ดิม 

ก) กรณีอตัราการไหลลดลงหรือการสูญเสีย 

การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีตั้งและความสูงของอาคารรับนํ้า 

การดาดคลองคอนกรีต 

การใชท่้อนํ้าปิดแทนทางนํ้าเปิด 

การรวมระบบอ่างเกบ็นํ้าแบบแยกเขา้เป็นระบบเดียว 

การใชว้ธีิการเติมนํ้าใตดิ้นเพื่อลดการระเหย 

ข) กรณีปริมาณนํ้าเพิ่มมากข้ึน 

การยกระดบัความสูงของเข่ือน 

การติดตั้งเทอร์ไบนเ์พิ่มมากข้ึน 

การเพิ่มขนาดคลอง 

การขดุลอกตะกอนจากอ่างเกบ็นํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าเกบ็กกั 

1.2) การก่อสร้างโครงสร้างใหม่ 

• อ่างเกบ็นํ้า 

• โรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

• ระบบส่งนํ้า 

• กลุ่มบ่อบาดาล 

• การส่งถ่ายนํ้าขา้มลุ่มนํ้า 

1.3) ทางเลือกการจดัการแหล่งนํ้าตน้ทุนในปัจจุบนั 

• การเปล่ียนกติกาการควบคุมนํ้า (operating rules ) ของอ่างเกบ็นํ้า 

• การใชน้ํ้าร่วมระหวา่งนํ้าผวิดินและใตดิ้น 

• การจดัลาํดบัความสาํคญัในการปล่อยนํ้า 

• การบูรณการระบบการดาํเนินการเข่ือน 
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• การประสานความร่วมมือกนัระหวา่งอุปทานและอุปสงค ์

2) การปรับตวัต่อความตอ้งการนํ้าประกอบดว้ย 

2.1) การอนุรักษแ์ละปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 2.2) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

2.3) การใชก้ลไกราคา/ตลาดเป็นแรงผลกัดนัในการควบคุม 

2.4) การใชน้ํ้าซํ้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ 
 

แนวทางการพัฒนาเมืองท่ีสอดคล้องกบัความเส่ียงสภาพภมิูอากาศ 

 เมืองนิเวศนห์รือนครนิเวศนเ์ป็นแนวคิดท่ีเป็นผลมาจากปัญหาสภาพแวดลอ้ม

เมืองซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวติของมนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นเมืองนั้นๆ รวมไปถึง

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้ง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการเร่งใช้

ทรัพยากรอนัเป็นผลมาจากการเร่งพฒันาเศรษฐกิจท่ีเนน้ตวัเลขการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมนาํไปสู่ภาคการผลิตท่ีเนน้ปริมาณ

ในการผลิต (Mass Production)โดยส่งผลต่อความเป็นธรรมในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติจากปัญหาต่างๆ จึงเป็นผลใหเ้กิดแนวคิดการพฒันาท่ีจะทาํใหก้าร

พฒันาเศรษฐกิจมนุษยแ์ละธรรมชาติอยูร่่วมกนัได ้นอกจากนั้น ปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนยงัเป็นผลใหป้ระเทศต่างๆ นาํเอาแนวคิดเมืองนิเวศนม์าพฒันา

เมืองทั้งการสร้างเมืองใหม่และการปรับเปล่ียนรูปแบบเมืองเดิมท่ีมีอยูเ่พื่อการพฒันา

เมืองอยา่งย ัง่ยนื (Urban Sustainable Development) (เสาวนีย,์ 2544) 

 ทั้งน้ี  แนวคิดเมืองนิเวศนเ์ป็นเมืองแห่งอุดมคติแห่งศตวรรษท่ี 21 มุ่งหวงัให้

ประชาชนในเมืองอยูอ่าศยัแบบพึ่งพาอาศยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวคิดท่ี

มุ่งเนน้ใหม้นุษยต์ระหนกัวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงคุณค่าของ

ส่ิงแวดลอ้ม ลดการใชท้รัพยากรและลดการผลิตของเสียต่างๆทั้งการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ

เพื่อนาํทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ และการรณรงคใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนเพื่อ

ปรับพฤติกรรมในการใชท้รัพยากร รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การศึกษาส่ิงแวดลอ้มทั้ง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Build Environment) และส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ

(Natural Environment) 
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แนวทางในการสร้างเมืองนิเวศนห์รือการเปล่ียนแปลงเมืองท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้

เป็นเมืองนิเวศนป์ระกอบไปดว้ย 7 แนวทางดงัน้ี (การเคหะแห่งชาติ, 2553) 

1) ผลกัดนัใหมี้การปฏิบติัใชห้ลกั 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) อยา่งจริงจงั

ดว้ยการลดการบริโภคพลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติการลดขยะ ฯลฯ การใชซ้ํ้ าและ

การนาํทรัพยากรหรือส่ิงของกลบัมาใชใ้หม่ในอตัราส่วนท่ีมากกวา่ชุมชนทัว่ไป 

2) พยายามเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมืองใหม้ากกวา่ 4 ตารางเมตรต่อคนหรือบางเมือง

เช่น ในประเทศองักฤษกพ็ยายามเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีคุณภาพใหไ้ดม้ากกวา่ร้อยละ 40 

ของพื้นท่ีเมืองทั้งหมด 

3) ใชพ้ลงังานทดแทน เช่น พลงังานจากแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานจาก      

ชีวมวล (Biomass) พลงังานจาก Fuel Cell เป็นตน้ 

4) ใชร้ะบบขนส่งมวลชนซ่ึงใชพ้ลงังานสะอาด การเดินเทา้ และการเดินทางดว้ย 

จกัรยานเป็นหลกั 

5) อาคารต่างๆ รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งก่อสร้างตามแนวทาง Eco Architecture 

หรือ Green Architecture เช่น การออกแบบโดยคาํนึงถึงการประหยดัพลงังาน 

6) มีสาธารณูปการท่ีจาํเป็นสาํหรับประชากรเมือง ไดแ้ก่ โรงเรียน ตลาด

สวนสาธารณะ เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางไปใชบ้ริการสาธารณูปการนอกเมือง เป็นการ

ลดการใชเ้ช้ือเพลิงหรือพลงังาน 

7) การพฒันาเมืองไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติในพื้นท่ี

นั้นๆ 

 

4. แนวคดิด้านการจัดการมลพษิส่ิงแวดล้อม 
 4.1 นํา้เสีย 

 นํ้าเสีย หมายถึง นํ้าท่ีผา่นการใชป้ระโยชนต่์างๆ เช่น การชาํระลา้งร่างกาย การ

ขบัถ่ายของเสีย การลา้งวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม การลา้งเคร่ืองจกัร การหล่อเยน็

เคร่ืองจกัร ฯลฯ ทาํใหน้ํ้าเปล่ียนไปจากเดิม เน่ืองจากมีส่ิงสกปรกต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์

และอนินทรียถ่์ายเทลงมาเจือปนในนํ้า ปริมาณส่ิงสกปรกในนํ้าเสียจึงข้ึนอยูก่บัการใช้

ประโยชนข์องนํ้า ดงันั้น นํ้าท้ิงจากแต่ละแหล่งจึงมีลกัษณะไม่เหมือนกนั จนกระทัง่
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กลายเป็นนํ้าท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการและน่ารังเกียจของคนทัว่ไป ไม่เหมาะสมสาํหรับใช้

ประโยชนอี์กต่อไป แต่ถา้ปล่อยลงสู่ลาํนํ้าธรรมชาติ กจ็ะทาํใหคุ้ณภาพนํ้าของธรรมชาติ

เสียหายได ้(กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 
 

คุณภาพนํา้ 

 คุณภาพนํ้า  (water quality) หมายถึง สภาวะของนํ้าท่ีมีองคป์ระกอบของ

ส่ิงเจือปนทั้งทางดา้นกายภาพ เคมี และชีววทิยา ในปริมาณท่ีควรจะมีในแต่ละประเภท

ของแหล่งนํ้า (เกษม จนัทร์แกว้, 2547) โดยคุณภาพของนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติจะ

เปล่ียนแปลงไปมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัของสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ สภาพ

ภูมิประเทศ  ลกัษณะภูมิอากาศ ลกัษณะของธรณีวทิยา พืชพรรณธรรมชาติ รวมถึง

กิจกรรมของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ในการตรวจวดัคุณภาพนํ้าจะใชด้ชันี

คุณภาพนํ้าเพื่อเป็นตวับ่งช้ีสภาวะของนํ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ

ตรวจวดัสามารถแสดงค่าเป็นตวัเลขตามหลกัวทิยาศาสตร์ 
  

 ดัชนีคุณภาพนํา้ (water quality indicators) 

แหล่งนํ้าตามธรรมชาติทัว่ไปยอ่มมีส่ิงปะปนหลากหลายประเภททั้งสามารถมอง

ดว้ยตาเปล่าและท่ีมองไม่เห็น ส่ิงปะปนในนํ้าอาจมีคุณประโยชนห์รือเป็นส่ิงจาํเป็น 

ในทางกลบักนัอาจใหโ้ทษแก่มนุษยไ์ดเ้ช่นกนั ดงันั้น การใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งนํ้าควร

พิจารณาคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมในการนาํมาใช ้ดงันั้น ดชันีคุณภาพนํ้าทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้น

กายภาพ เคมี และชีววทิยา จึงถูกใชเ้ป็นส่ิงบอกถึงคุณลกัษณะของแหล่งนํ้า ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1) ดัชนีคุณภาพนํา้ทางกายภาพ (physical water quality indicators) 

คุณภาพนํ้าทางกายภาพเป็นคุณภาพนํ้าท่ีสามารถทราบไดด้ว้ยประสาทสัมผสั

ทั้ง 5 ของมนุษย ์เช่น การมองเห็นดว้ยตา การดมกล่ิน การล้ิมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณภาพทาง

กายภาพของนํ้าไม่ไดมี้โทษต่อสุขภาพของคนมากนกัและสามารถกาํจดัออกไดง่้าย เม่ือ

เทียบกบัคุณภาพนํ้าดา้นอ่ืนแต่กลบัเป็นคุณภาพหลกัท่ีนาํไปใชว้ดัคุณภาพเพื่ออุปโภค

และบริโภค ดชันีคุณภาพนํ้าทางกายภาพท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
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1.1) อุณหภูมิ (temperature) 

  อุณหภูมิของนํ้าธรรมชาติมกัแปรผนัตามอุณหภูมิอากาศ ระดบัความสูง

ของพื้นท่ี สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งความเขม้ของแสง กระแสลม ความลึกของแหล่งนํ้า 

ปริมาณสารแขวนลอย และสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของลาํนํ้า ซ่ึงอุณหภูมิของนํ้าสัมพนัธ์

กบัแสง เม่ือแสงส่องลงไปในนํ้าแสงจะเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน ส่งผลโดยตรงต่อ

อุณหภูมิของแหล่งนํ้าซ่ึงเป็นปฏิกิริยาเคมีในนํ้า และมีอิทธิพลต่อปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในนํ้า อนัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อระบบนิเวศแหล่งนํ้า นอกจากน้ีอุณหภูมิของนํ้าสูงจะ

ทาํใหค้วามหนาแน่นของนํ้านอ้ยลง ตามปกตินํ้ามีความหนาแน่นมากท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียส แต่ถา้อุณหภูมิตํ่านํ้ามีความหนืดมากและมีความตา้นทานมากดว้ย 

นอกจากน้ีนํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงยอ่มมีผลใหส้ารต่างๆในนํ้าละลายไดม้ากเพราะนํ้าเป็นตวัทาํ

ละลาย (solvent) ท่ีดี 

1.2) ของแขง็แขวนลอย (suspended solids) 

ของแขง็แขวนลอยหรือ สารแขวนลอยหมายถึง ของแขง็ท่ีไม่ละลายนํ้า

แต่มีขนาดเลก็พอท่ีจะแขวนลอยอยูใ่นนํ้าได ้ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้ามีความสาํคญั

ในการควบคุมคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ เน่ืองจากของแขง็แขวนลอยเหล่าน้ีสามารถกั้น

แสงแดดท่ีส่องลงสู่แหล่งนํ้า ทาํใหก้ารสังเคราะห์แสงของพืชลดลง เป็นการลดปริมาณ

ออกซิเจนในนํ้าลดลงอีกทางหน่ึง 

1.3) ของแขง็ทั้งหมดในนํ้า (total  solids) 

ของแขง็ทั้งหมดในนํ้า  หมายถึง  ของแขง็ท่ีเป็นสารแขวนลอย  เช่น  

ตะกอนท่ีแขวนลอยและของแขง็ท่ีละลายนํ้าได ้ ส่วนใหญ่เป็นเกลืออินทรีย ์ มีอินทรีย์

สารและก๊าซเลก็นอ้ย  สาํหรับนํ้าเสียจากครัวเรือนจะมีอินทรียส์ารและอนินทรียส์าร

อยา่งละคร่ึง  ประมาณสองในสามเป็นสารละลาย  โดยหน่ึงในสามเป็นสารแขวนลอย  

ของแขง็ทั้งหมดในนํ้าวเิคราะห์ไดจ้ากการนาํนํ้าท่ีมีส่ิงเจือปนมาระเหยดว้ยไอนํ้าจะได้

ตะกอนเหลืออยูแ่ลว้เม่ือนาํตะกอนไปอบใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิ  103 – 105  องศาเซลเซียส  

ส่วนท่ีไม่ระเหย  เรียกวา่  ของแขง็ทั้งหมด  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ  คือ  

ส่วนแรกเป็น  total  suspended  solids  ซ่ึงประกอบดว้ยของแขง็ท่ีสามารถตกตะกอนได ้
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(settleable  solids)  และของแขง็แขวนลอย (suspended  solids)  สาํหรับส่วนท่ีสอง  เป็น

ของแขง็ส่วนท่ีละลายในนํ้า (total dissolved solids) 

  ปริมาณของแขง็ทั้งหมดในนํ้าบริโภคมีค่าอยูร่ะหวา่ง  20 –1,000  

มิลลิกรัมต่อลิตร  ซ่ึงค่าความกระดา้งของนํ้าจะสูงเม่ือค่าของแขง็ทั้งหมดสูง  ของแขง็

เป็นส่ิงเจือปนในนํ้าท้ิงท่ีทาํใหส้มบติัของนํ้าเปล่ียนแปลง  ถา้สารท่ีเจือปนในนํ้าเป็น

สารอินทรียท่ี์จุลินทรียย์อ่ยสลายได ้ กจ็ะทาํใหค่้าการละลายของออกซิเจนในนํ้าลดลง

อยา่งรวดเร็ว  โดยปริมาณของแขง็ทั้งหมดในนํ้าเกิดจากหลายๆปัจจยั เช่น ลกัษณะและ

ช่วงเวลาการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ปริมาณนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า  ปริมาณนํ้าฝนและอิทธิพลของ

นํ้าทะเล  

  กรรณิการ์ (2544) กล่าววา่ ปริมาณของแขง็ทั้งหมดในนํ้าแสดงถึงปริมาณ

ส่ิงเจือปนทั้งหมดในนํ้า  มีประโยชนม์ากในการพิจารณาความเหมาะสมของนํ้าท่ีจะ

นาํมาทาํเป็นนํ้าอุปโภคบริโภค  นํ้าท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นนํ้าประปาควรมีปริมาณของแขง็

ทั้งหมดในนํ้านอ้ยกวา่  500  มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.4) ของแขง็ท่ีละลายนํ้า (total  dissolved  solids) 

ของแขง็ท่ีละลายในนํ้า  ซ่ึงส่วนมาก  ไดแ้ก่  เกลืออนินทรีย ์ เช่น  NaCl , 

NaCO3 และสารอินทรียบ์างอยา่ง  เช่น นํ้าตาล  แป้ง ซ่ึงส่วนท่ีละลายไดใ้นนํ้ามีทั้ง 

เกลืออนินทรียแ์ละสารอินทรีย ์ จึงเรียกรวมกนัวา่ของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายนํ้าได ้ total  

dissolved  solids (TDS)  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สารท่ีละลายในนํ้าเหล่าน้ีมีขนาดประมาณ  

10-6  ถึง  10-3  ไมครอน  

1.5) ความขุ่น (turbidity) 

ความขุ่นของนํ้า  หมายถึง  นํ้าท่ีมีสารแขวนลอย  ซ่ึงขดัขวางทางเดิน

ของแสงท่ีผา่นนํ้านั้น  เกิดจากการท่ีนํ้านั้นมีสารพวกอนุภาคแขวนลอย (suspended  

matters) ซ่ึงไดแ้ก่  ดินเหนียว (clay)  ทรายแป้ง (silt)  แพลงตอน (plankton)  อนุภาค

อินทรียวตัถุขนาดเลก็ (finely devidedorganicmatters) หรือพวกจุลินทรีย์

(microorganisms) ทั้งน้ี  เม่ือแสงส่องลงกระทบประจุสารปนเป้ือนดงักล่าว  สารกลุ่มน้ี

สามารถใหแ้สงบางส่วนผา่นเขา้ไปได ้ แต่เกิดการหกัเหกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ  

และแสงบางส่วนอาจถูกดูดซบัเอาไว ้ จึงทาํใหม้องเห็นเป็นนํ้าขุ่น  ระดบัของความขุ่น
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มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั  ขนาดและจาํนวนของสารแขวนลอย  ดชันีการหกัเหของแสง 

(reflecting  index) เม่ือกระทบสารแขวนลอยซ่ึงเป็นสมบติัเฉพาะตวัของสารนั้นๆ  

รวมทั้งสีของสารแขวนลอย 

1.6) การนาํไฟฟ้า (electrical  conductivity) 

ค่าการนาํไฟฟ้าเป็นการวดัความสามารถของนํ้าท่ีใหก้ระแสไฟฟ้าไหล

ผา่นซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้และชนิดของอิออนท่ีมีอยูใ่นนํ้า  ตลอดจนอุณหภูมิ  นํ้าท่ี

มีอิออนของสารต่างๆสามารถนาํไฟฟ้าไดท้ั้งส้ิน  ในสนามไฟฟ้ากระแสอิออนบวกจะ

เคล่ือนท่ีไปยงัอิเลค็โทรดขั้วลบ  และอิออนลบจะเคล่ือนท่ีไปยงัอิเลค็โทรดขั้วบวก  พวก

กรด ด่าง และเกลือ  อนินทรีย ์ เช่น  HCl  Na2CO3 และ  NaClเป็นตวันาํไฟฟ้าไดดี้เพราะ

แตกตวัใหอิ้ออนบวกและลบ  ในทางตรงขา้ม  สารอินทรีย ์ เช่น  ซูโครส  และเบนซีน  

ไม่แตกตวัในนํ้า  จึงไม่นาํไฟฟ้า  การนาํไฟฟ้าไม่ไดเ้ป็นค่าเฉพาะอิออนตวัใดตวัหน่ึง  

แต่เป็นค่ารวมของอิออนท่ีเกิดจากสารละลายหลายชนิด  ค่าน้ีจึงไม่สามารถบอกใหท้ราบ

ถึงชนิดของสารในนํ้า  บอกไดเ้พียงการเพิ่มหรือลดของอิออนท่ีละลายในนํ้าเท่านั้น  

กล่าวคือ  ถา้ค่าการนาํไฟฟ้าเพิ่มข้ึน  แสดงถึงสารท่ีแตกตวัไดใ้นนํ้าเพิ่มข้ึน  หรือถา้ค่า

การนาํไฟฟ้าลดลง  แสดงไดว้า่สารท่ีแตกตวัไดใ้นนํ้าลดลง  เป็นตน้ 

1.7) กล่ิน (Odor) 

นํ้าตามธรรมชาติเป็นนํ้าท่ีไม่มีกล่ิน นํ้าท่ีมีรส กล่ิน มกัเป็นนํ้าเสียซ่ึง

อาจจะมีสารเคมีหรือส่ิงเน่าเป่ือยปะปนอยูจึ่งทาํใหมี้กล่ิน โดยมาจะเกิดจากกล่ิน

ไฮโดรเจนซลัไฟล ์(H2S) ท่ีมาจากการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์บบไม่ใชอ้อกซิเจน กล่ิน

ของนํ้าจึงข้ึนอยูก่บัปริมาณส่ิงปฏิกลูท่ีละลายอยูใ่นนํ้า  

 

2) ดัชนีคุณภาพนํา้ทางเคมี (chemical water quality indicators) 

 โดยธรรมชาติ คุณภาพนํ้าทางเคมีเกิดข้ึนจากแร่ธาตุท่ีละลายมากบันํ้าตาม

ธรรมชาติแร่ธาตุเหล่าน้ีสามารถทาํใหคุ้ณสมบติัของนํ้าเปล่ียนแปลงได ้อาจทาํใหน้ํ้านั้น

ไม่ปลอดภยัสาํหรับอุปโภคบริโภคเพราะสารบางอยา่งอาจเป็นพิษต่อมนุษยไ์ด้ และ   

บางชนิดอาจมีผลต่อการนาํไปใชป้ระโยชนน์อ้ยมาก ดชันีคุณภาพทางเคมีของนํ้าท่ี

สาํคญัในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
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 2.1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

  ความเป็นกรด-ด่างของนํ้า หรือ pH เป็นค่าแสดงปริมาณความเขม้ขน้

ของไฮโดรเจนอิออน(H+)ในนํ้า มาจากคาํวา่ positive potentieal of hydrogen ions โดย 

pH ของสารละลาย คือ ค่าลบของ logarithm ของความเขม้ขน้ของ H+ หรือ pH = - 

log(H+) ส่ิงท่ีช้ีบอกความเป็นกรด คือ ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนอิออน(H+) และส่ิงท่ี

ช้ีบอกความเป็นเบส คือ ความความเขม้ขน้ของไฮดรอกซิลอิออน (OH-) ค่า pH ไม่ได้

บอกถึงความเป็นกรดหรือด่างรวมของสารละลายนั้นๆ แต่บอกถึงความเขม้ขน้ของ

ไฮโดรเจนอิออน (H+) ณ เวลานั้น สารละลายท่ีมี pH เท่ากนั อาจมีความเป็นกรดและ

ความเป็นด่างต่างกนัถา้ pH มีค่าเป็น 7 (H+) มีค่าเท่ากบั 10-7โมล/ลิตร สารละลายเป็น

กลาง ถา้ pH มีค่าตํ่ากวา่ 7 (H+) มีค่ามากกวา่ 10-7โมล/ลิตร สารละลายเป็นกรด ถา้ pH มี

ค่าสูงกวา่ 7(H+) มีค่านอ้ยกวา่ 10-7โมล/ลิตร สารละลายเป็นเบส (กรรณิการ์,2544) pH 

ของนํ้าธรรมชาติจะอยูใ่นช่วง 4 – 9 แต่ส่วนใหญ่แลว้ค่อนขา้งเป็นเบสเลก็นอ้ย เน่ืองจาก

มีคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต นํ้าท่ีมี pH สูงหรือตํ่ากวา่ ช่วงน้ีอาจเน่ืองจากถูกปะปน

โดยกรดหรือด่างแก่จากนํ้าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม  

 2.2) ออกซิเจนละลายในนํ้า (dissolved oxygen) 

 ออกซิเจนละลายในนํ้าคือ ปริมาณออกซิเจนซ่ึงละลายอยูใ่นนํ้า นบัไดว้า่

เป็นดชันีท่ีมีความสาํคญัในการดาํรงชีวติของส่ิงมีชีวติในนํ้า เน่ืองจากออกซิเจนเป็นตวั

ควบคุมกระบวนการการใชพ้ลงังานของแหล่งนํ้า ไม่วา่พืชหรือสัตวต์อ้งการออกซิเจน

ในการหายใจ  ในแหล่งนํ้าท่ีมีความสกปรกมาก ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าจะถูก

แบคทีเรีย พวก aerobic bacteria ใชย้อ่ยสลายสารสกปรกเหล่านั้น ทาํใหป้ริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นนํ้าถูกใชห้มดหรือลดลง  ดงันั้น ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน

นํ้านั้นจึงเป็นดชันีบ่งช้ีสภาวะของแหล่งนํ้าไดดี้ ปริมาณการละลายของออกซิเจนใน

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงนั้นข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของนํ้า  ความกดอากาศ  และความเคม็  

ปริมาณการละลายของออกซิเจนจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิของนํ้าลดลง  เช่นเดียวกบันํ้าท่ีมี

ความเคม็สูง ทาํใหอ้อกซิเจนละลายในนํ้าไดน้อ้ยลงดว้ย 

 ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ  ออกซิเจนละลายในนํ้ามาจากกระบวนการ

สังเคราะห์แสงของพืชและสาหร่าย  และจากบรรยากาศท่ีผวินํ้า  ออกซิเจนละลายในนํ้า
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ท่ีผลิตไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยพืชและสาหร่ายจะถูกใชใ้นกระบวนการ

หายใจของส่ิงมีชีวติในนํ้า  สาํหรับการเติมอากาศท่ีผวินํ้า  โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ออกซิเจนท่ีละลายนํ้า  ไดแ้ก่  อุณหภูมิ  อตัราการหายใจของส่ิงมีชีวติในนํ้า  อตัราการ

สังเคราะห์แสงของพืชนํ้า  ความลึกของนํ้า  ความดนับรรยากาศ  ช่วงเวลาของวนัและ

ฤดูกาล ปริมาณสารอินทรีย ์ และประสิทธิภาพการยอ่ยสลายสารอินทรียข์องจุลินทรีย์ 

 ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ามีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร  แหล่งนํ้าท่ี

เหมาะแก่การดาํรงชีวติ  การขยายพนัธุ์และการอนุรักษสั์ตวน์ํ้า  ควรมีค่าออกซิเจนละลาย

ในนํ้าไม่ตํ่ากวา่  5  มิลลิกรัมต่อลิตร  แต่โดยทัว่ไปสัตวน์ํ้าส่วนใหญ่จะดาํรงชีวติอยูไ่ด้

อยา่งปกติท่ีค่าออกซิเจนละลายนํ้าไม่ตํ่ากวา่ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  ในแหล่งนํ้าโดยเฉพาะ

อ่างเกบ็นํ้าบางแห่ง  ออกซิเจนละลายในนํ้ามีค่าสูงมากเกินกวา่10 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน

เวลากลางวนัแสดงใหเ้ห็นวา่อาจมีการเจริญเติบโตท่ีผดิปกติของสาหร่ายในแหล่งนํ้า 

(algae bloom)  เป็นเหตุใหเ้กิดการผลิตค่าออกซิเจนละลายนํ้าท่ีมากเกินปกติ  อาจเป็น

อนัตรายต่อสัตวน์ํ้าทาํใหเ้กิดโรค gas  bubble  disease โดยจะเกิดฟองก๊าซข้ึนในระบบ

หมุนเวยีนโลหิต  ขณะท่ีช่วงเวลากลางคืนออกซิเจนละลายนํ้าเหล่านั้นจะลดตํ่าลงมาก

เน่ืองจากการหายใจของสาหร่ายทาํใหแ้หล่งนํ้าขาดออกซิเจนกะทนัหนัซ่ึงเป็นสาเหตุให้

สัตวน์ํ้าขาดอากาศหายใจจนตายได ้

2.3) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(biochemical  oxygen  demand) 

  ความสกปรกในรูปสารอินทรียคื์อ ปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใชใ้น

การยอ่ยสลายสารอินทรียช์นิดท่ียอ่ยสลายได ้(decomposable) ภายใตส้ภาวะท่ีมี

ออกซิเจน (กรรณิการ์, 2544) แบคทีเรียพวกน้ีเป็นแอโรบิคแบคทีเรีย (aerobic  bacteria) 

และแฟคคลัเททีฟแบคทีเรีย (facultative  bacteria) ซ่ึงจะยอ่ยสลายสารอินทรียต่์างๆ      

ท่ีมีอยูใ่นนํ้ามาใชใ้นการเจริญเติบโต สร้างเซลลใ์หม่ และทาํใหเ้กิดพลงังาน กล่าวคือ  

สารอินทรียเ์ม่ือถูกยอ่ยสลายโดยแบคทีเรียท่ีตอ้งอาศยัออกซิเจนจะเกิดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  นํ้า (H2O)  แอมโมเนีย (NH3) และพลงังาน   

  ในแหล่งนํ้าท่ีมีความสกปรกมากเกินไปพวกแอโรบิคแบคทีเรีย (aerobic 

bacteria) จะเจริญเติบโตมากและใชอ้อกซิเจนในนํ้าจนหมด จนกระทัง่ออกซิเจนในนํ้ามี

สภาพเป็นศนูย ์ แบคทีเรียพวกน้ีจะตายลงโดยมีพวกแอนแอโรบิคแบคทีเรีย (anaerobic 
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bacteria) จะเจริญเติบโตแทนท่ี กระบวนการท่ีแอนแอโรบิคแบคทีเรียยอ่ยสลาย

สารอินทรียท่ี์มีอยูใ่นนํ้า โดยไม่ใชอ้อกซิเจนอิสระ (free oxygen)  แต่จะใชอ้อกซิเจนท่ีมี

อยูใ่นสารประกอบต่างๆ ในของเสีย เช่น เกลือซลัเฟต (SO2-
4)  เกลือไนเตรท (NO-

3)  

เป็นตน้ เพื่อเป็นแหล่งพลงังานแทนออกซิเจนอิสระสาํหรับการเจริญเติบโตและสร้าง

เซลลใ์หม่ปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารอินทรียจ์ะเกิดก๊าซมีเทน (CH4) 

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) นํ้า (H2O) และพลงังาน  

 โดยทัว่ไปแหล่งนํ้าผวิดินท่ีอนุรักษไ์วส้าํหรับการดาํรงชีวติสัตวน์ํ้า และ

การผลิตนํ้าประปาขั้นพื้นฐานไม่ควรมีค่าบีโอดีเกินกวา่ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถา้จะ

อนุรักษไ์วเ้พื่อกิจกรรมดา้นการเกษตรไม่ควรมีค่าบีโอดีเกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน

แหล่งนํ้าท่ีจะอนุรักษไ์วใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อกิจกรรมดา้นอุตสาหกรรมไม่ควรมีค่าบีโอดี

เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2.4) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปของไนเตรท ซ่ึงเกิดจากการยอ่ยสลายของเสีย

หรือนํ้าท้ิงท่ีมีส่วนประกอบของไนโตรเจนหรือการชะลา้งปุ๋ยหนา้ดินในพื้นท่ี

เกษตรกรรม โดยทัว่ไปปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนจะเปล่ียนรูปมาจากแอมโมเนีย-

ไนโตรเจนในแหล่งนํ้า โดยแบคทีเรียกลุ่ม autotrophicnitrifying ซ่ึงแหล่งนํ้าท่ีมีความ

สกปรกสูงและมีการปนเป้ือนอยา่งสมํ่าเสมอ มกัตรวจพบไนเตรท-ไนโตรเจนในปริมาณสูง  

ซ่ึงยอ่มแสดงวา่มีการปนเป้ือนจากของเสียหรือส่ิงสกปรกจากชุมชน  หรือมีการชะลา้ง

หนา้ดินในพื้นท่ีเกษตรกรรมในปริมาณสูง  ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อการนาํนํ้ามาใชใ้นการ

บริโภคหรือการผลิตนํ้าประปาทาํใหเ้กิดโรคระบบโลหิต เรียกวา่ methemoglobinemia

มาตรฐานคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผวิดินไม่ควรมีค่าไนเตรท-ไนโตรเจน  เกินกวา่ 5 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจนท่ีมากเกินปกติอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการเจริญเติบโตและเพิ่ม

ประชากรของพืชนํ้าอยา่งรวดเร็วผดิปกติ  เช่น สาหร่าย แพลงคต์อนพืช (algae  bloom) 

หรือผกัตบชวา  เป็นตน้  เน่ืองจากไนเตรทเป็นปุ๋ยหรือสารอาหารสาํคญัของพืชนํ้า       

ซ่ึงพืชนํ้าเหล่าน้ีจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการใชอ้อกซิเจนของสัตวน์ํ้า การใชน้ํ้าเพื่อผลิต

ประปาและการคมนาคม เป็นตน้ ในนํ้าผวิดินจะพบ ไนเตรทในปริมาณนอ้ยมกัตํ่ากวา่ 1 

มิลลิกรัมต่อลิตรของไนโตรเจน  และอยา่งมาก ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตรของไนโตรเจน 
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แต่สาํหรับนํ้าใตดิ้นอาจมีไนเตรทสูงตั้งแต่ 0 – 1,000  มิลลิกรัมต่อลิตรของไนโตรเจน 

ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ  นอกจากไนเตรทเขา้สู่แหล่งนํ้าจากการเน่าเป่ือยของ

ส่ิงมีชีวติแลว้  ยงัมาจากปุ๋ยท่ีใชเ้พื่อการเกษตรกรรม (เกินขนาดและต่อเน่ือง) และนํ้าเสีย

อีกดว้ย  

2.5) ไนไตรท-์ไนโตรเจน (NO2-N) 

 ไนไตรทเ์ป็นสภาวะก่ึงกลางของวฏัจกัรไนโตรเจนทั้งในการ

ออกซิเดชนัของแอมโมเนียไปเป็นไนเตรทและในการรีดกัชนัของไนเตรท การ

ออกซิเดชนัและรีดกัชนัน้ีอาจเกิดในระบบบาํบดันํ้าเสียทางชีวภาพ หรือในระบบการจ่าย

นํ้าและในนํ้าธรรมชาติ ไนไตรทอ์าจเขา้มาสู่ระบบประปาโดยการใชเ้ป็นตวัขดัขวางการ

กดักร่อน (corrosion  inhibitor) ในนํ้าของกระบวนการอุตสาหกรรม ไนไตรทพ์บนอ้ย

มากในนํ้า  เน่ืองจากการสลายตวัทางชีวะของโปรตีน  เป็นตวัช้ีใหท้ราบถึงความสกปรก

เน่ืองจากอินทรียส์าร (กรรณิการ์,2544) อาจพบไนไตรทบ์า้งในนํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดั

แลว้แต่มกัพบในปริมาณนอ้ย  คือไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สาํหรับในนํ้าผวิดินและ   

นํ้าใตดิ้น  มีค่าตํ่ากวา่ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สาํหรับนํ้าท้ิงของระบบบาํบดันํ้าเสียแบบ

ชีวภาพกไ็ม่พบไนไตรทสู์งมาก  ยกเวน้ระบบบาํบดัท่ีทาํงานไม่ไดผ้ล  จึงมีไนไตรทสู์ง  เช่น  

ระบบบาํบดัแบบเอเอสท่ีปฏิกริยาไนตริฟิเคชนัไม่สามารถเกิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไนไตรท์

ไม่สามารถเปล่ียนเป็นไนเตรททั้งหมด ทาํใหมี้การสะสมของไนไตรทแ์ละทาํใหเ้กิด

ความเป็นพิษต่อสัตวน์ํ้า  เช่น ปลา กุง้รวมทั้งแบคทีเรียดว้ย 

2.6) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 

 แอมโมเนียไนโตรเจน หมายถึงไนโตรเจนทั้งหมดท่ีอยูใ่นรูปแอมโมเนีย

และแอมโมเนียอิออนท่ีอุณหภูมิและความดนัปกติ  แอมโมเนียจะอยูใ่นสภาวะก๊าซและ

พบไดใ้นนํ้าตามธรรมชาติก๊าซ NH3น้ีอยูใ่นสภาวะสมดุลในนํ้า เกิดเป็นแอมโมเนียม      

อิออน (NH+
4)  

  ตามธรรมชาติจะพบแอมโมเนียในนํ้าผวิดิน  นํ้าใตดิ้นและในนํ้าโสโครก  

แอมโมเนียจาํนวนมากเกิดจากกระบวนการ deamination ของสารประกอบท่ีมีอินทรีย์

สารไนโตรเจน  และจากการไฮโดรไลซีสของยเูรีย นอกจากน้ี ยงัอาจเกิดตามธรรมชาติ

โดยการรีดกัชนัของไนเตรทภายใตส้ภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน ในโรงบาํบดันํ้าเสียบางแห่ง  
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แอมโมเนียจะถูกเติมลงไปเพื่อไปรวมกบัคลอรีนตกคา้งในนํ้า จะพบแอมโมเนียมีความ

เขม้ขน้ตํ่ากวา่ 10 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตรในนํ้าผวิดินและนํ้าบาดาล ส่วนในนํ้า

โสโครกพบมากกวา่ 30 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร  

2.7) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total  phosphorus) 

 ฟอสฟอรัสเป็นธาตุท่ีพบไดท้ัว่ไปในส่ิงมีชีวติทุกชนิดและมกัพบในรูป

ของฟอสเฟต  สารประกอบฟอสเฟตเป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นของมนุษย ์สัตว ์พืชและ

จุลินทรีย ์พบไดใ้นยนี ฟันกระดูกและกลา้มเน้ือ นอกจากน้ีสารฟอสเฟตเป็น

ส่วนประกอบสาํคญัในปุ๋ย  ผงซกัฟอก ยาสีฟัน นมขน้ อาหาร เคร่ืองด่ืม และสารลด

ความกระดา้งของนํ้า สารโซเดียมไตรพอลิฟอสเฟตนิยมใชก้นัมากในผงซกัฟอก  โดยทาํ

หนา้ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพใหส้ารลดแรงตึงผวิ ทาํใหส่ิ้งสกปรกในเส้ือผา้หลุดไดง่้ายใน

กระบวนการผลิตนํ้าประปาตอ้งมีการเติมพอลิฟอสเฟตปริมาณเลก็นอ้ยเพื่อใชป้รับ

สภาพของนํ้าประปามิใหก้ดักร่อน  หรือตกตะกรันในเส้นท่อ  

  ฟอสฟอรัส  เป็นธาตุสาํคญัธาตุหน่ึงสาํหรับการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียและพืชนอกเหนือไปจากไนโตรเจน  และมีผลต่อขบวนการ eutrophication  

โดยถา้เกิดข้ึนในแหล่งนํ้าโดยมีขอบเขตหรือปริมาณท่ีพอเหมาะกจ็ะช่วยใหแ้หล่งนํ้านั้น

มีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน  แต่ถา้มีปริมาณมากเกินไปจะมีผลเสียต่อแหล่งนํ้า  เพราะจะ

ทาํใหป้ริมาณออกซิเจนลดนอ้ยลงในขณะเดียวกนักจ็ะเพิ่มปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดม์ากข้ึน  และทาํใหเ้กิดการบงัแสงของพืชนํ้า ทาํใหพ้ืชนํ้าสังเคราะห์

แสงไม่ไดแ้ละตายลงนอกจากน้ียงัพบฟอสฟอรัสในนํ้าใตดิ้น  นํ้าไหลบ่าหนา้ดิน  และ

พบฟอสฟอรัสบางส่วนในรูปของสารฟอสฟอรัสอินทรียท่ี์ละลายนํ้าไดแ้ละในรูป

อนุภาคท่ีไม่ละลายนํ้า แต่ส่วนใหญ่จะพบฟอสฟอรัสทั้งประเภทสารอินทรียแ์ละ         

อนินทรียใ์นรูปท่ีเติมออกซิเจนแลว้ คือสารฟอสเฟตอินทรียแ์ละสารฟอสเฟตอนินทรีย ์ 

ซ่ึงเป็นรูปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศของแหล่งนํ้าเป็นอยา่งมาก และในแหล่งนํ้า  

ฟอสเฟตจะอยูร่่วมกบัธาตุท่ีมีประจุบวกต่างๆ  เช่น  เหลก็ แคลเซียม และโซเดียม และ

บางส่วนจะถูกดูดซึมอยูก่บัดินเหนียวใตท้อ้งนํ้าไดด้ว้ย  เน่ืองจากฟอสฟอรัสละลายนํ้า 

ไดดี้  และมีปริมาณสูงกวา่สารฟอสฟอรัสอินทรียท่ี์ละลายนํ้า ดงันั้นจึงอาจใชค่้าของ
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ฟอสเฟตแทนค่าผลรวมของฟอสฟอรัสทั้งหมดท่ีละลายอยูใ่นนํ้าได ้(total  dissolved  

phosphorus)  

  ฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบสาํคญัของสารซกัฟอก ฟอสเฟตช่วยกาํจดั

ความกระดา้ง (Caและ Mg) ในนํ้า ทาํใหส้ารซกัฟอกสามารถทาํความสะอาดผา้ในนํ้า

กระดา้งได ้(ซ่ึงต่างจากสบู่) นอกจากน้ีฟอสเฟตยงัทาํใหเ้ศษดินหรือส่ิงสกปรก

แขวนลอยอยูใ่นนํ้าโดยไม่จบักบัผา้ใหม่อีก  จะเห็นไดว้า่ฟอสเฟตช่วยเพิ่มพลงัใหก้บัสาร

ซกัฟอกในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่ ปริมาณฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ในนํ้าเสียชุมชนเกิดข้ึน

จากการใชผ้งซกัฟอกในครัวเรือน ความเขม้ขน้ของฟอสเฟตท่ีพบในนํ้าเสียชุมชนของ

ประเทศไทยมีค่าอยูใ่นช่วง 2 – 10  มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบชีวภาพไม่

สามารถกาํจดัฟอสฟอรัสไดท้ั้งหมดนํ้าท้ิงของระบบบาํบดันํ้าเสียจึงเติมปริมาณ

ฟอสฟอรัสใหก้บัแหล่งนํ้าธรรมชาติตลอดเวลา 

  

3) ดัชนีคุณภาพนํา้ทางชีววิทยา (biological quality indicators ) 

  ในแหล่งนํ้ามีส่ิงมีชีวติจาํนวนมากมายท่ีอาศยัอยูมี่ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่

ปะปนอยูบ่างชนิดสามารถมองเห็นไดแ้ละบางชนิดไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า

แต่มีความสาํคญัต่อระบบนิเวศแหล่งนํ้า  เพราะส่ิงมีชีวติขนาดเลก็เหล่าน้ีช่วยยอ่ยสลาย

ของแขง็ท่ีเน่าเป่ือยในนํ้า  และมีบทบาทสาํคญัในการหมุนเวยีนแร่ธาตุและสารอาหารใน

แหล่งนํ้าส่ิงมีชีวติขนาดเลก็เหล่าน้ีบางชนิดอาจเป็นอนัตรายต่อระบบนิเวศหรือคนท่ีใช้

แหล่งนํ้านั้นกไ็ด ้ ดงันั้น ปริมาณและชนิดจุลินทรียส์ามารถใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพนํ้า

ไดเ้พราะหากมีปริมาณจุลินทรียม์ากเกินไปอาจเป็นอนัตรายต่อคน  หากปนเป้ือนในนํ้า

บริโภคและอุปโภค จุลินทรียเ์หล่าน้ี  ไดแ้ก่  แบคทีเรีย  นอกจากน้ี  ดชันีคุณภาพนํ้าทาง

ชีววทิยาท่ีสามารถบ่งบอกระดบัคุณภาพนํ้าไดค่้อนขา้งดีนั้นไดแ้ก่ พวกแพลงกต์อนสัตว์

หนา้ดิน ปลา และพรรณไมน้ํ้า 

 คุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย ถือวา่มีความสาํคญัท่ีสุด เพราะนํ้าท่ีใชด่ื้มนั้นอาจมี

เช้ือโรคท่ีทาํใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ข้ึนได ้โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากนํ้าเป็นส่ือ (waterborn 

disease) ซ่ึงเกิดเน่ืองจากเช้ือแบคท่ีเรีย ท่ีทาํใหเ้กิดโรค (pathogenic bacteria) เช่น 

ไทฟอยด ์บิด อหิวาตกโรค เป็นตน้ โดยเช้ือโรคเหล่าน้ีไดป้นเป้ือนลงในแหล่งนํ้า ทาํให้
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เกิดการระบาดได ้เช้ือแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งนํ้าอาจจะแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ

ได ้ดงัน้ี 

 3.1) Enteric pathogens 

  เป็นเช้ือแบคทีเรียชนิดท่ีเป็นอนัตรายและสามารถทาํใหเ้กิดโรคในคนได ้

เช้ือแบคทีเรียพวกน้ีจะสามารถเจริญไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คือ เท่ากบั

อุณหภูมิในร่างกายคน ไดแ้ก่เช้ือ Vibrio chileraซ่ึงทาํใหเ้กิดอหิวาตกโรค เช้ือ 

Salmonella typhiทาํใหเ้กิดโรคไทฟอยดแ์ละกลุ่ม Shigellaทาํใหเ้กิดโรคบิด เป็นตน้ เม่ือ

ผูป่้วยท่ีเป็นโรคดงักล่าวถ่ายอุจจาระลงไปปนเป้ือนในแหล่งนํ้า แบคทีเรียพวกน้ีจะอยูใ่น

นํ้าไดเ้ป็นเวลานาน การท่ีจะตรวจวเิคราะห์เช้ือแบคทีเรียจากนํ้ามีกรรมวธีิท่ีละเอียด

รอบคอบและยุง่ยากมาก ดงันั้นการตรวจวเิคราะห์นํ้าทางแบคทีเรีย จึงไม่นิยมตรวจเช้ือ

พวกน้ีโดยตรง 

3.2) Coliform bacteria 

  เป็นแบคทีเรียพวกท่ีอยูใ่นลาํไส้คนและสัตวม์ากท่ีสุด โดยจะมีอยูใ่น

ลาํไส้ของสัตวเ์ลือดอุ่นทุกชนิด ในอุจาระปกติของคน 1 กรัม จะมีเช้ือแบคทีเรียโคลิ

ฟอร์มประมาณ 1 แสน ถึง 1 พนัลา้นเซลล ์โดยปกติแลว้เช้ือแบคทีเรียพวกน้ีไม่ก่อใหเ้กิด

โรคเป็น non-pathogens แต่เม่ือถ่ายอุจจาระลงไปปนเป้ือนในนํ้า มนัสามารถดาํรงชีวติ

อยูใ่นนํ้าไดน้านกวา่พวกแรก การตรวจวเิคราะห์กง่็ายกวา่พวกแรก ดงันั้นในการตรวจ

คุณภาพนํ้าจึงนิยมใชเ้ช้ือแบคทีเรียโคลิฟอร์มเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพทางแบคทีเรียของนํ้า 
  

 แหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํา้ 

 หมายถึง ผูท่ี้ทาํใหมี้การปนเป้ือนมลสารโดยการปล่อยนํ้าท้ิง นํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า

โดยตรง การปล่อยนํ้าจากบ่อส้วม การท้ิงขยะมูลฝอย การชะลา้งพงัทลายของดิน เป็นตน้ 

ลว้นก่อใหเ้กิดมลพิษทางนํ้าทั้งส้ิน ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะมีปริมาณและคุณลกัษณะนํ้าเสีย

แตกต่างกนั และก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีแตกต่างกนัดว้ย กิจกรรมหลกัท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษ

ทางนํ้าแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ ชุมชน เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม 

ดงัน้ี 
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 1) นํ้าเสียจากชุมชน หมายถึง นํ้าท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชนใ์นกิจกรรมต่างๆและ

ระบายนํ้าท้ิงลงสู่ท่อระบายนํ้า แหล่งรองรับนํ้าเสีย หรือแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ โดย

ไม่ไดผ้า่นการบาํบดัใหมี้ลกัษณะดีข้ึนหรือสะอาดข้ึนก่อน ส่งผลทาํใหแ้หล่งนํ้ามีคุณภาพ

นํ้าเส่ือมโทรมและเน่าเสีย ไดแ้ก่ นํ้าเสียจากบา้นพกัอาศยั อาคารสาํนกังาน ร้านคา้ ตลาด 

โรงแรม โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 2) นํ้าเสียจากเกษตรกรรม หมายถึง นํ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรทั้งใน

ดา้นการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์โดยสารปนเป้ือนในนํ้าเสียประเภทน้ีมีทั้งสารอินทรียแ์ละ

สารอนินทรีย ์ซ่ึงสารเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากมูลสัตว ์การใชปุ๋้ย การใชส้ารเคมีและยา

ปราบศตัรูพืช 

 3) นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง นํ้าเสียท่ีเกิดจากขบวนการต่างๆ    

ในขบวนการอุตสาหกรรม เช่น การลา้งวตัถุดิบ การลา้งเคร่ืองจกัร การระบายความร้อน 

เป็นตน้ โดยส่ิงปนเป้ือนในนํ้าเสียประเภทน้ีมีทั้งสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะการใชน้ํ้าและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
  

การกาํจัดนํา้เสียและการควบคุมมลพิษทางนํา้ 

 วธีิหน่ึงในการควบคุมมลพิษทางนํ้า กคื็อการไม่ผลิตสารมลพิษทางนํ้า หรือผลิต

ใหน้อ้ยลงเท่าท่ีจะทาํได ้หากเกิดมลพิษทางนํ้าข้ึนแลว้จะตอ้งมีการกาํจดัมลพิษในนํ้าให้

เหลือนอ้ยท่ีสุด การกาํจดันํ้าเสียทาํไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

 1) การบาํบดันํ้าเสียโดยวธีิธรรมชาติ (self purification) ในนํ้าจะมีจุลินทรีย์

โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิดท่ีใชอ้อกซิเจน ทาํหนา้ท่ีกาํจดัสารมลพิษในนํ้าเสียอยูแ่ลว้โดย

ธรรมชาติ การยอ่ยสลายสารมลพิษท่ีเป็นสารอินทรียโ์ดยแบคทีเรียทาํใหล้ดการเน่าเสีย

ของนํ้าหากมีการควบคุมจาํนวนแบคทีเรียใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป   

จนทาํใหเ้กิดการขาดแคลนออกซิเจน หรือไม่นอ้ยจนเกินไปจนเกิดการยอ่ยสลายไม่ทนั 

นอกจากนั้น ยงัตอ้งควบคุมปริมาณออกซิเจนในนํ้าใหมี้มากพอ โดยจดัการใหอ้ากาศใน

นํ้ามีการหมุนเวยีนตลอดเวลา เช่น ติดตั้งเคร่ืองตีนํ้า หรือการพ่นอากาศลงในนํ้า เป็นตน้ 

 2) การทาํใหเ้จือจาง (dilution)  วธีิน้ีเป็นการทาํใหข้องเสียหรือสารมลพิษเจือจาง

ลงดว้ยนํ้าจาํนวนมากพอ เช่น การระบายนํ้าเสียลงแม่นํ้า ทะเล วธีิน้ีตอ้งคาํนึงถึงปริมาณ
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ของเสียท่ีแหล่งนํ้าจะสามารถรับไวไ้ดด้ว้ย นัน่คือจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปริมาตรของนํ้าท่ีจะ

ใชใ้นการเจือจาง และข้ึนกบัอตัราการไหลของนํ้าในแหล่งน้ี วธีิน้ีจึงตอ้งใชพ้ื้นท่ีมาก 

ปริมาตรมาก จึงจะทาํใหเ้กิดการเจือจางข้ึนได ้

 3) การทาํใหก้ลบัสู่สภาพดี แลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ (recycle) วธีิน้ีเป็นการทาํนํ้า

เสียใหก้ลบัมาเป็นนํ้าดี เพื่อนาํมาใชต่้อไปไดอี้ก มกักระทาํในโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงจะ

มีผลดีเกิดข้ึนคือ ลดปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงาน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการ

ผลิต เน่ืองจากนาํนํ้าท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชไ้ดอี้ก นํ้าท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่น้ีอาจมีคุณสมบติั

ดอ้ยกวา่นํ้าท่ีใชค้ร้ังแรก ดงันั้นจึงนาํไปเป็นนํ้าทาํความสะอาด รดนํ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 

 4) การควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า วธีิน้ีเป็นการป้องกนัและลดการนาํ

สารมลพิษลงสู่แหล่งนํ้า อาทิ กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กาํหนดมาตรฐานนํ้า

ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ใหมี้ค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี 

20 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้น โรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งดาํเนินการบาํบดันํ้าเสียใหไ้ด้

มาตรฐานดงัท่ีกาํหนดไวก่้อนปล่อยสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

 5) การบาํบดันํ้าเสีย แหล่งนํ้าท่ีเกิดนํ้าเน่าเสียแลว้ จะตอ้งหา้มท้ิงส่ิงปฏิกลูของเสีย

ลงในแหล่งนํ้านั้นอีก ทั้งน้ี เพื่อใหเ้วลานํ้าเกิดกระบวนการกาํจดัของเสียโดยวธีิธรรมชาติ 

วธีิน้ีตอ้งใชเ้วลานาน อาจสามารถเร่งเวลาใหเ้ร็วข้ึนดว้ยการเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพื่อให้

แบคทีเรียสามารถทาํงานไดดี้ข้ึน 

6) การกกัเกบ็ของเสียไวร้ะยะหน่ึงก่อนปล่อยออกจากแหล่งผลิต (detention)    

วธีิน้ีของเสียจะมีการสลายตวัเองตามธรรมชาติในช่วงเวลาท่ีกกัเกบ็ไว  ้
 

หลกัการป้องกนัมลพิษทางนํา้ 

 วธีิในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษทางนํ้ามีหลายวธีิ โดยท่ีเราสามารถมีส่วนร่วม

ในการรักษาสภาพท่ีดีของแหล่งนํ้าไดโ้ดย 

 - ไม่ท้ิงของเสียลงแหล่งนํ้า และทางระบายนํ้าสาธารณะ  

 - บาํบดันํ้าเสียขั้นตน้ ก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าหรือท่อระบายนํ้า  

 - ช่วยกนัลดปริมาณการใชน้ํ้า และลดปริมารขยะในบา้นเรือน  
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 - ลดหรือหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช ในกิจกรรมทาง

การเกษตร หรือสารเคมีท่ีใชใ้นบา้นเรือน 

 - ควรนาํนํ้าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน ์

 - สร้างจิตสาํนึกของประชาชนใหต้ระถึงความสาํคญัของการรักษาคุณภาพแหล่ง

นํ้า และประหยดัการใชน้ํ้าเท่าท่ีจาํเป็น 
  

 การบาํบดันํา้เสีย 

 การบาํบดันํ้าเสีย  หมายถึง การกาํจดัหรือทาํลายส่ิงปนเป้ือนในนํ้าเสียใหห้มดไป

หรือเหลือนอ้ยท่ีสุด ใหไ้ดม้าตรฐานท่ีกาํหนดและไม่ทาํใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม    

นํ้าเสียจากแหล่งต่างกนัจะมีคุณสมบติัไม่เหมือนกนั ดงันั้น กระบวนการบาํบดันํ้าเสีย  

จึงมีหลายวธีิ โดยระบบบาํบดันํ้าเสียทัว่ไปมี 3 วธีิ คือ 

1) การบวนการทางเคมี (chemical process) เป็นวธีิการบาํบดันํ้าเสียโดยการแยก

สารต่างๆ หรือส่ิงปนเป้ือนในนํ้าเสียท่ีบาํบดั เช่น โลหะหนกั สภาพความเป็นกรด ด่าง 

สูงๆ ท่ีปนเป้ือนอยูด่ว้ยการเติมสารเคมีต่างๆ ลงไปเพื่อเขา้ไปทาํปฏิกิริยาซ่ึงจะมี

ประโยชนใ์นการแยกสาร แต่วธีิน้ีมีขอ้เสียคือ เม่ือเติมสารเคมีลงในนํ้าเสียแลว้ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และวธีิน้ีจะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับสารเคมีค่อนขา้งสูง ดงันั้น

กระบวนการทางเคมีจะเลือกใชก้ต่็อเม่ือนํ้าเสียไม่สามารถบาํบดัไดด้ว้ยกระบวนการทาง

กายภาพหรือชีวภาพ  

 2 ) กระบวนการทางชีววิทยา (biological process)เป็นการอาศยัหลกัการใช้

จุลินทรียต่์างๆ มาทาํการยอ่ยสลายเปล่ียนอินทรียส์ารไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และแอมโมเนีย เป็นการบาํบดันํ้าเสียท่ีดีท่ีสุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรียใ์น

แหล่งนํ้า แต่หลกัการน้ีควรเลือกสภาวะแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานของจุลินทรีย ์

โดยสัมพนัธ์กบัปริมาณของจุลินทรียแ์ละเวลาท่ีใชใ้นการยอ่ยสลาย แบคทีเรียท่ีเลือกใช้

ในการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรียท่ีตอ้งใชอ้อกซิเจน 

(aerobic bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มท่ีไม่ใชอ้อกซิเจน (anaerobic bacteria) 
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คุณสมบติัสารท่ีใช้ในการบาํบดัแหล่งนํา้ 

ก) สารสกดัชีวภาพ (EM : Effective Microorganism) คือนํ้าหมกั ท่ีไดจ้าก การ

หมกัเศษพืช เศษอาหารหรือแมแ้ต่โปรตีนจากสัตว ์และเศษอาหารเขา้ดว้ยกนั ในตวัสาร

หมกัจะประกอบดว้ยจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนและไม่ตอ้งการออกซิเจน คุณสมบติั

ของนํ้าสกดัชีวภาพทั้งดา้นกายภาพ เคมี และจุลชีววทิยา จะแตกต่างกนัไป  โดยข้ึนอยูก่บั

วตัถุดิบท่ีนาํมาหมกั  

การใชส้ารสกดัชีวภาพบรรเทาปัญหานํ้าเน่าเสียในเบ้ืองตน้ ควร ใชอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสมดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 

(1) ใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีนํ้าท่วมขงัเน่าเสีย โดยท่ีนํ้าเน่าเสียจะเป็นแหล่ง อาหารของ

จุลินทรียท์าํใหจุ้ลินทรียท์าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) ไม่ควรใชใ้นระยะท่ีนํ้าไหลแรงเพราะความเร็วของนํ้าจะทาํใหจุ้ลินทรียก์ระจาย

ตวัหรือเจือจางและถูกพดัพาไปตามกระแสนํ้า 

(3) ควรใชใ้นพื้นท่ีท่ีจาํกดั มีอากาศถ่ายเท นํ้าน่ิง และไม่มีนํ้าไหลเขา้มาเพิ่มเติม 

เพื่อใหจุ้ลินทรียท่ีเติมลงไปไดท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) การใชส้ารสกดัชีวภาพตอ้งมีปริมาณการใชต่้อพื้นท่ีหรือปริมาตรของนํ้าเสีย

ท่ีเหมาะสม เพื่อใหจ้าํนวนจุลินทรียมี์ความเขม้ขน้เพียงพอต่อการยอ่ย สลาย

สารประกอบอินทรียใ์นนํ้า 

(5) ระดบัความลึกของนํ้าในพื้นท่ีตอ้งเหมาะสมกบัสารสกดัชีวภาพท่ีใชน้ัน่คือ

ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ควรใชส้ารสกดัชีวภาพแบบนํ้าหรือแบบผง หากความลึกไม่เกิน 

2 เมตร ควรใชส้ารสกดัชีวภาพแบบกอ้น 

(6) ควรใชส้ารสกดัชีวภาพต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จนกวา่สภาพนํ้าดีข้ึน 

(7) สารสกดัชีวภาพท่ีจะใชต้อ้งไม่เกบ็ไวน้านจนเส่ือมสภาพ ซ่ึง หากนาํไปใช้

จะเป็นการเพิ่มของเสียลงในนํ้าอีก  

ข) นํา้หมกัชีวภาพ (จุลินทรีย์ขยาย) มีส่วนผสมและวธีิการทาํตามขั้นตอน

(สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5, 2554) ดงัน้ี   
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ส่วนผสมในการทาํหัวเชื้อขยาย ประกอบดว้ย  

 (1) หวัเช้ือจุลินทรีย ์ จาํนวน    20     ลิตร  

 (2) กากนํ้าตาล          จาํนวน 20     ลิตร  

(3) นํ้าสะอาด          จาํนวน 1,000    ลิตร     

(หรือยอ่โดยใชส้ัดส่วน นํ้า : กากนํ้าตาล : หวัเช้ือ EM = 50 : 1 : 1) 

อุปกรณ์ 

(1) ถงัพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 1,000 ลิตร    

(2) ไมพ้าย (หรือไมก้วาดทางมะพร้าวมีดา้มยาว) สาํหรับคน 

 

วิธีทาํ 

(1) เติมนํ้าสะอาดลงในถงัพลาสติกประมาณคร่ึงถงั แลว้จึงเติมกากนํ้าตาล 20 

ลิตร และหวัเช้ือจุลินทรีย ์20 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั 

(2)  เติมนํ้าสะอาดใหเ้ตม็ถงัพลาสติก แลว้ปิดฝา เกบ็ไวใ้นท่ีร่ม โดยใชเ้วลาในการ

หมกัเป็นระยะเวลา 5 วนั พร้อมทั้งทาํการกวนวนัละ 2 คร้ัง (เชา้ - เยน็)หรืออาจใชป๊ั้มลม

ลกัษณะท่ีดี คือ เกิดฟองเลก็ๆ ขณะคน  

(3) เม่ือครบกาํหนด สามารถนาํนํ้าหมกัมาใชป้ระโยชนไ์ด ้(โดยหากเป็นการ

ฉีดพ่น ใชก้ารผสมในสัดส่วน EM ประมาณ 1 ลิตร ต่อนํ้า 1,000 ลิตร แต่ในกรณีท่ีนํ้าเสีย

มาก อาจผสม EM 1 ลิตร ต่อนํ้า 500 ลิตร 

 

ประโยชน์ 

(1) กล่ินเหมน็ลดลง   

(2) ลดการแพร่ระบาดของแมลงวนั  

(3) บาํบดันํ้าเสีย 
 

การนาํนํา้หมกัชีวภาพไปแนะนาํการใช้กบัชุมชน 

(1) กรณีท่ีใหเ้ป็นขวด : ควรใชป้ระมาณ 3 - 5 ฝา ต่อนํ้า 10 ลิตร แลว้นาํไปใช้

ประโยชนใ์นครัวเรือน รวมทั้งบาํบดันํ้าเสีย (เนน้การแกปั้ญหาตั้งแต่ตน้ทาง คือ ใชใ้น

ส้วม ในบา้นเรือนมากกวา่ใชใ้นส่ิงแวดลอ้ม คูคลอง) 
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(2) การฉีดพ่น ผสมในสัดส่วน EM 1 ลิตร ต่อนํ้า 1,000 ลิตร       

(3) ในกรณีท่ีนํ้าเสียมาก อาจผสม EM 1 ลิตร ต่อนํ้า 500 ลิตร 

 

ค) จุลินทรีย์ก้อน (EM Ball) มีส่วนผสมและวธีิการทาํตามขั้นตอน (สาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5, 2554) ดงัน้ี 

ส่วนผสมของจุลินทรีย์ก้อน (สูตร 500 ลกู)ประกอบดว้ย  

1) จุลินทรียข์ยายชนิดนํ้า จาํนวน    30 ลิตร 

2) ทรายละเอียด   จาํนวน     25 กิโลกรัม  

3) ราํละเอียด   จาํนวน    15 กิโลกรัม  

4) ราํหยาบ    จาํนวน    10 กิโลกรัม  

5) โบกาฉิ   จาํนวน    10 กิโลกรัม  

* โบกาฉิ- ประกอบดว้ย มูลสัตวแ์หง้ แกลบราํละเอียด จุลินทรียข์ยายชนิดนํ้า กากนํ้าตาล

นํ้าสะอาด (ท่ีผา่นการเล้ียงเช้ือ) 

หมายเหตุ   หากไม่มีโบกาฉิ อาจใชก้ากนํ้าตาลในปริมาณ 0.5 กิโลกรัม แทนได ้

  อาจใชดิ้นเหนียว/ดินโคลนตะกอนแทนดินทรายได ้(ดินเหนียวแหง้ป่ัน

ละเอียด) 

 อาจใชดิ้นขยุไผแ่ทนราํหยาบได ้ทั้งน้ี สัดส่วน/ส่วนผสมต่างๆ อาจปรับ

ตามสภาพวสัดุดิบในพื้นท่ี และ/หรือ เพื่อใหมี้ปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสมในการป้ัน

กอ้นจุลินทรีย ์

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ พลัว่ อุปกรณ์สาํหรับวางผึ่ง EM Ball

ถุงพลาสติกสาํหรับใส่ EM Ball ท่ีแหง้แลว้ 
 

วิธีการทาํจุลินทรีย์ก้อน 

( 1)  นาํทรายละเอียด ราํหยาบ โบกาฉิ ผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนั 

(2)  นาํจุลินทรียข์ยายชนิดนํ้า ราดบนส่วนผสมในขอ้ท่ี 1 ผสมใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง 

(3)  แลว้จึงนาํราํละเอียดมาผสมใหเ้ขา้กนั โดยใหมี้ความช้ืนประมาณ 50%  

(4)  เม่ือผสมไดท่ี้แลว้ ใหน้าํมาป้ันเป็นกอ้นกลมขนาดพอเหมาะ 
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(5) นาํกอ้น EM Ball ผึ่งใหแ้หง้สนิทในท่ีร่ม ประมาณ 5 - 7 วนั         

(พลิกก ลบัดา้น ทุกๆ 2 วนั)  

(6) ในช่วงแรกจะมีราข้ึนและจะฝ่อลงไปในระหวา่งเวลาผึ่ง 7 วนั  

(7)  นาํ EM Ball ท่ีแหง้สนิทแลว้บรรจุใส่ถุง เพื่อนาํไปใช  ้

 

วิธีการนาํไปใช้ EM Ball 1 ลกู สามารถบาํบดัรักษาสภาพนํ้าใหดี้ได ้ประมาณ 

5,000 - 10,000 ลิตร หรือ EM Ball หน่ึงกอ้น ต่อพื้นท่ี 4 ตารางเมตร 

 

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ก้อน 

(1) ยอ่ยสลายอินทรีย ์สารแขวนลอยในนํ้า ปรับค่า pH ใหเ้ป็นกลาง 

(2) ลดปริมาณข้ีเลน ทาํใหเ้ลนไม่เน่าเหมน็ 

(3) ใชค้วบคู่กบัจุลินทรียข์ยายชนิดนํ้า จะทาํใหผ้ลของการบาํบดันํ้ามี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

3) กระบวนการทางกายภาพ (physical process) เป็นการบาํบดันํ้าเสียอยา่งง่าย  

ซ่ึงจะแยกของแขง็ท่ีไม่ละลายนํ้าออก วธีิน้ีจะแยกตะกอนไดป้ระมาณร้อยละ 50-60  

ส่วนเร่ืองแยกความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(บีโอดี) ประมาณร้อยละ 20-30 เท่านั้น 

วธีิการต่างๆ ในกระบวนการน้ีมีหลายวธีิ เช่น การดกัดว้ยตะแกรง (screening) การตดั

ยอ่ย (combination) การกวาด (skimming) การทาํใหล้อย (floating) 

 4) กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (physical-chemical process) เป็นกระบวนการ

ท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยมากกวา่กระบวนการท่ีกล่าวมา ซ่ึงกระบวนการน้ีจะใชใ้นขั้นตอน

สุดทา้ยในการบาํบดันํ้าเสียท่ีผา่นกระบวนการในขั้นตอนอ่ืนแลว้ เช่น การดูดซบัดว้ย

ถ่าน (carbon absorption)  

 

4.2 ขยะมูลฝอย 

ปัจจุบนัวทิยาการกา้วหนา้ทาํใหจ้าํนวนประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิด

การขยายตวัของชุมชน อตัราการบริโภคเพิ่มข้ึน ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอย อนัเป็นเหตุ

สาํคญัประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีผลต่อสุภาพอนามยั นบัเป็น
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ปัญหาท่ีสาํคญัของชุมชน ซ่ึงตอ้งจดัการและแกไ้ขปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ปริมาณขยะมูลฝอย มีหลายประการ (ศิริกลัยา และคณะ, 2541) ไดแ้ก่ ลกัษณะอุปนิสัย

ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ลกัษณะการดาํรงชีพของประชาชน ความถ่ีของการบริการเกบ็

รวบรวมขยะมูลฝอย และกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั  
  

 ผลกระทบจากขยะมลูฝอย 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการมีปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมากข้ึนใน

ชุมชน ไม่สามารถเกบ็รวบรวมและนาํไปกาํจดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ผลกระทบต่อแหล่งนํ้า ทาํใหแ้ม่นํ้าลาํคลองต่างๆ เป็นท่ีสะสมของขยะท่ีไม่

สามารถยอ่ยสลายได ้เช่น ถุงพลาสติก โฟม นอกจากนั้นยงัทาํใหแ้หล่งนํ้ากลายเป็น

แหล่งเพาะพนัธุ์ของเช้ือโรค อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดการสะสมยองสารพิษท่ีปะปนมากบัขยะ

มูลฝอยหรือของเสียอนัตรายจากชุมชนหรือจากการเกษตร เช่น กระป๋องฉีดยากนัยงุ  

ขวดบรรจุสารปราบศตัรูพืช นอกจากนั้น ยงัทาํใหส้ภาพภูมิทศันข์องแหล่งนํ้าขาดความ

สวยงามและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 

 2) ผลกระทบต่อดิน ขยะมูลฝอยส่งผลใหพ้ื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีฝังกลบขยะ  

มูลฝอยไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนด์า้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร เกิดการ

ปนเป้ือนของนํ้าชะมูลฝอยลงสู่พื้นดิน นอกจากนั้นขยะท่ีเป็นของเสียอนัตราย เช่น 

ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอร่ี เม่ือนาํไปฝังกลบฝนดินจะทาํใหมี้โลหะหนกัในดินเป็น

ผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน 

 3) ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใตดิ้น หากเกิดการปนเป้ือนของนํ้าชะมูลฝอยลงสู่ชั้น

ใตดิ้น มีความเส่ียงต่อการนาํมาเป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 4) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษทาง

นํ้า มลพิษทางดิน และมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากขยะมูลฝอยท่ีขาดการเกบ็รวบรวม

หรือไม่กาํจดัใหถู้กวธีิ และปล่อยคา้งไวใ้นพื้นท่ีชุมชน เม่ือมีฝนตกลงมาชะเอาความ

สกปรก เช้ือโรค และสารพิษไหลลงสู่แหล่งนํ้า ทาํใหแ้หล่งนํ้าเกิดการเน่าเสียและถา้มี

การเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้กจ็ะทาํใหเ้กิดควนัและสารพิษ ทาํใหคุ้ณภาพอากาศเสีย 
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 5) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยและไม่

สามารถกาํจดัได ้กลายเป็นขยะมูลฝอยตกคา้งท่ีตอ้งหาสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมา

รองรับ ถา้เป็นท่ีดินท่ีอยูใ่กลชุ้มชนมกัมีราคาสูง และไดรั้บการต่อตา้นจากชาวบา้น

ใกลเ้คียง ส่วนท่ีดินท่ีห่างไกลชุมชนออกไปกต็อ้งเสียงบประมาณค่าขนส่ง ทาํใหเ้กิด

ปัญหาดา้นงบประมาณอีกทั้งยงัส่งผลเสียแก่สภาพแวดลอ้มทาํใหบ้า้นเมืองขาดความ

สะอาดและความสวยงาม ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 
5. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาเครือข่าย 
 ในทางสังคมวทิยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งหน่ึงท่ี

แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มจะมีขอบเขตท่ีชดัเจน รู้วา่ใครเป็นสมาชิก รู้วา่ใครไม่ใช่

สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได ้มีโครงสร้างทางสังคมระดบัหน่ึง แต่เครือข่าย

เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีไม่มีขอบเขตการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมกไ็ด ้สาระของการเช่ือมโยง

ระหวา่งกนัท่ีจะช่วยใหม้องเห็นเป็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลกัษณะ คือ เครือข่ายการ

แลกเปล่ียน เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร และเครือข่ายความสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนั 

เครือข่ายไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนตายตวั อาจมีการออกแบบโครงสร้างข้ึนมาทาํหนา้ท่ี

สานความสัมพนัธ์ระหวา่งคน / กลุ่มองคก์รใหต่้อเน่ือง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบงัคบัให้

ใครทาํอะไรได ้แต่ละคน/กลุ่มองคก์รต่างกเ็ป็นศนูยก์ลางของเครือข่ายไดพ้อๆ กนั ดงันั้น รูปแบบ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซบัซอ้นกวา่กลุ่ม/องคก์รมาก  
 

ความจาํเป็นท่ีต้องมีเครือข่าย  

เครือข่ายในการพฒันาจะไม่จาํเป็น ถา้คนหรือองคก์รมีการติดต่อสัมพนัธ์กนักบั

คนหรืองคก์รในสาขาเดียวกนัทั้งแนวตั้งและแนวราบอยูแ่ลว้เป็นอยา่งดี เช่น มีการ

ติดต่อกนัระหวา่งหน่วยงานวจิยั หน่วยงานฝึกอบรม หน่วยงานส่งเสริมและสนบัสนุน

โครงการพฒันาชนบท หรืองคก์รต่างๆ ทราบถึงส่ิงท่ีเป็นจริงเก่ียวกบันโยบาย 

ผลการวจิยัและการดาํเนินงานในท่ีต่างๆ ทราบถึงแหล่งวชิาการ แนวทางการพฒันา

ทางการบริหาร สงัคม เศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละแหล่ง 
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และแต่ละแนวทางการพฒันามีทรัพยากรท่ีจะดาํเนินงานของตนเอง สามารถร่วมมือกบั

เพื่อนในวงการเดียวกนัในหนทางท่ีองคก์รของตนจะไดรั้บประโยชน ์หรือทาํใหรั้ฐบาล 

องคก์ร และชุมชนรับฟังขอ้เสนอแนะขององคก์รของตนไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ในความเป็นจริง

ไม่ใช่เช่นนั้น  หน่วยงานพฒันาไม่วา่จะเป็นหน่วยงานพฒันาเอกชนหรือหน่วยงาน

พฒันาของรัฐต่างหน่วยงานกนัไม่เคยเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีทาํงานคลา้ยคลึงกนั มุ่ง

แกไ้ขปัญหาวนัต่อวนั มีการทาํงานซํ้ าซอ้นกนัในพื้นท่ีเดียวกนั แต่ละหน่วยงานกมี็การ

ส่งข่าวสารขอ้มูลไหลเวยีนกนัอยูภ่ายในหน่วยงานของตนและขอ้มูลข่าวสารมีค่อนขา้ง

จาํกดั การทาํงานใชก้รอบความคิดหรือหลกัการเฉพาะท่ีเคยใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงพฒันา

ในสาขาแคบๆ และเป็นไปตามนโยบายขององคก์ร หรือแมแ้ต่องคก์รชุมชนในหมู่บา้น

เดียวกนักต่็างกลุ่มต่างทาํงานของตนไม่เคยติดต่อช่วยเหลือกิจการของกนัและกนั ไม่เคย

ใหค้าํปรึกษาหารือซ่ึงกนัและกนักมี็อยูอ่ยา่งมากมาย เม่ือเป็นเช่นน้ีในยามท่ีตอ้งการ

เคร่ืองมือในการพฒันา ซ่ึงอาจเป็นปัจจยันาํเขา้ เทคโนโลย ีการฝึกอบรมแนวความคิดใน

การวจิยั ขอ้เสนอโครงการหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรมการพฒันาบุคคลหรือองคก์ร

ซ่ึงจะใชส่ิ้งต่างๆ ท่ีพอจะหาไดใ้กลมื้อ และอาจมีการออกแบบใหม่หรือสร้างข้ึนใหม่ถา้

จาํเป็น ซ่ึงตอ้งเสียเวลาคน้หานาน เครือข่ายสามารถแกปั้ญหาขา้งตน้ไดด้ว้ยการเปิด

โอกาสใหบุ้คคลและองคก์รไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งบทเรียนและ

ประสบการณ์กบับุคคลหรือองคก์รท่ีอยูน่อกหน่วยงานหรือองคก์รของตน และใหค้วาม

ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 
 

ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย จาํแนกได้ดังนี ้

1) เครือข่ายเชิงพื้นท่ี (area network) หมายถึงการวมตวัของกลุ่ม องคก์ร 

เครือข่ายท่ีอาศยัพื้นท่ีดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานรวมกนั เป็น

กระบวนการพฒันาท่ีอาศยักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นเป้าหมายนาํทางเครือข่ายเชิง

พื้นท่ีสามารถจดัไดห้ลายระดบัตามพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น  การแบ่งเครือข่าย

ตามระบบการปกครองของรัฐ  การแบ่งพื้นท่ีตามความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  

2)  เครือข่ายเชิงประเดน็กิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือข่ายท่ีใชป้ระเดน็

กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์รโดยมองขา้มมิติ
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เชิงพื้นท่ี มุ่งเนน้การจดัการในประเดน็กิจกรรมนั้นๆ อยา่งจริงจงัและพฒันาใหเ้กิดความ

ร่วมมือกบัภาคีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบา้น 

เครือข่ายธนาคารหมู่บา้น เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เป็นตน้ 

3) เครือข่ายเป็นตามโครงสร้างหนา้ท่ี หมายถึง เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยั

ภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชนใ์นสังคมเป็นแนวทางในการแบ่ง

เครือข่าย โดยเครือข่ายต่างๆ มุ่งเนน้การดาํเนินการภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลกัของกลุ่ม

ผลประโยชนน์ั้นๆ ลกัษณะของโครงสร้างของเครือข่ายประเภทน้ี สาํหรับสังคมไทยอาจ

แบ่งกลุ่มผลประโยชนไ์ด ้4 ภาคส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจ

เอกชน เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) และเครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่าย

ประมงพื้นบา้น เครือข่ายปราชญอี์สาน ชมรมเรารักษแ์ม่นํ้าท่าจีน 
 

ความสาํคัญของการสร้างความร่วมมือของชุมชน/เครือข่าย 

แมว้า่จุดมุ่งหมายของการประสานความร่วมมือในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคือ การรับประโยชนจ์ากการดาํเนินงานร่วมกนั 

ประโยชนท่ี์วา่น้ีอาจอยูใ่นรูปประโยชนท์างเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งประโยชนร่์วมกนั

ในทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั แต่ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก

การประสานความร่วมมือท่ีอาจมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน แต่กแ็ฝงดว้ยประโยชนท่ี์

จะเกิดต่อการพฒันาคน ซ่ึงมีอยูม่ากมายหมายประการ (กิติชยั, 2548) พอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมในการสร้างความร่วมมือบางกิจกรรมเนน้การสร้างจิตสาํนึก 

(Awareness) ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงอาจปรับเปล่ียนไปตามกลุ่มเป้าหมายท่ี

ตอ้งการพฒันาใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและจิตสาํนึกเช่นฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ

อนุรักษดิ์นและนํ้า 

2) ก่อใหเ้กิดการพฒันาคนใหมี้ภาวะความเป็นผูน้าํกลุ่ม (Leadership) เป็นท่ี

ยอมรับกนัวา่การสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งอาศยัผูน้าํท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดี มีความโปร่งใสใน
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การนาํกลุ่ม ไม่เลือกปฏิบติักบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง การประสานความ

ร่วมมือท่ีดีก่อใหเ้กิดเครือข่ายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะท่ีมีความหลากหลายของ

รูปแบบกิจกรรม อนัเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํไดเ้ป็น

อยา่งดี 

3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมากการรวมกลุ่มของคนมกัเป็นการรวมกนัในเร่ือง

เฉพาะเท่านั้น คือเป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้ดา้นใดดา้นหน่ึง หรือคนท่ีรู้จกักนัมาก่อน ซ่ึงอาจ

ทาํใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้ใหม่มีขอ้กาํจดัได ้ขณะท่ีการประสานความร่วมมือในการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไม่เฉพาะแต่การรวมกลุ่มเพื่อใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงเท่านั้น แต่เป็นการประสานความร่วมมือกนัในลกัษณะพหุภาคี หลากหลาย

อาชีพ หลากหลายพื้นความรู้ หลายหลายวยั/อาย ุหลายหลายประสบการณ์ หลายหลาย

กิจกรรมในการดาํเนินการ เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือรวมกลุ่มกนัในการทาํกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงก่อใหเ้กิดปัญญาในการถ่ายทอดองคค์วามรู้และขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั ทา้ยสุด

กจ็ะเกิดการพฒันาความคิดสติปัญญาในการดาํรงชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

4) การประสานความร่วมมือก่อใหเ้กิดการบรรลุจุดหมายท่ีตอ้งการของการ

รวมกลุ่ม การรวมกลุ่มก่อใหเ้กิดพลงัในการผลกัดนัใหชุ้มชน ประชาชน หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งดาํเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ินนโยบายการ

พฒันาประเทศในระดบัต่างๆ 
  

 การริเร่ิมจัดทาํโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

 ในปัจจุบนัการกาํหนดโครงการมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน แต่เดิมใชก้าร

กาํหนดโครงการโดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง แต่เน่ืองดว้ยโครงการท่ีไดก้าํหนด

ข้ึนนั้น ขาดการยอมรับในขั้นนาํโครงการไปปฏิบติั เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น 

ขาดการส่ือสารทาํความเขา้ใจ มุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีปราศจากการบูรณาการร่วมกบั

องคค์วามรู้ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ดงันั้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ริเร่ิมโครงการ จึงเป็นประเดน็ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ และเป็นการยนืยนัใหเ้ห็นถึงการมี

ส่วนร่วมตั้งแต่การริเร่ิมโครงการ ท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง (กิติชยั, 
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2549) เห็นวา่ แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการของชุมชน มี

ขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1) การส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัชุมชน เป็นกระบวนการทาํความเขา้ใจกบั

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะมีการริเร่ิมและพฒันาโครงการร่วมกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัชุมชน

ทอ้งถ่ิน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะใชก้ารปรึกษาหารือกบัผูน้าํชุมชน และ/หรือ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการส่ือสาร 

ประกอบดว้ย 

 1.1) บทบาท/หนา้ท่ีของหน่วยงาน/องคก์รท่ีรับผดิชอบการดาํเนินงาน  

 1.2) เป้าประสงคข์องการดาํเนินงาน  

 1.3) ความตอ้งการดา้นความร่วมมือของชุมชนท่ีมีต่อการดาํเนินงาน  

 1.4) วธีิการดาํเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบติั  

 1.5) ประโยชนท่ี์ชุมชนจะไดรั้บ  

 2) กาํหนดบุคคล/กลุ่มผูส้นใจในการริเร่ิมโครงการ เป็นการกาํหนดตวับุคคล/

กลุ่มท่ีจะมาร่วมในการดาํเนินงานของโครงการในระดบัชุมชน ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มผูส้นใจ 

(Interest Group) ในชุมชน เช่นกลุ่มแกนนาํดา้นการอนุรักษ ์กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุ

กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงการเลือก/คดักรอง

กลุ่มใดๆมาร่วมดาํเนินงาน ตอ้งพิจารณาถึงความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของโครงการ 

รวมทั้งคาํนึงถึงระดบัความสนใจท่ีกลุ่มเหล่าน้ีมีต่อการดาํเนินงาน เน่ืองจากเม่ือถึงเวลาท่ี

ตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินงาน กลุ่มเหล่าน้ีตอ้งมีบทบาทหลกัในการระดมความคิดเห็น 

วเิคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการ และวางกรอบการพฒันาโครงการท่ีคาํนึงถึง

ความสามารถในการปฏิบติัไดจ้ริง 

 3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนเพื่อจดัทาํโครงการ เป็นการ

สร้างเวทีเพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย ทั้งน้ี ควรมีวทิยากรกระบวนการ 

(Facilitators) ทาํหนา้ท่ีในการอาํนวยความสะดวกในการประชุม โดยมีแนวทางปฏิบติั 

ดงัน้ี 
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 3.1) สาํรวจและตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยการตรวจสอบ

อาจใชก้ารสาํรวจจากสถานท่ีจริง รวมถึงการเกบ็ตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มไปวเิคราะห์ใน

หอ้งปฏิบติัการ 

 3.2) ประเมินแนวโนม้ของความรุนแรง/ระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดย

พิจารณาจากระดบัความรุนแรง ตั้งแต่ระดบัเตือนภยั (Warning Stage) ระดบัเส่ียงภยั 

(Risky Stage) และระดบัวกิฤต (Critical Stage)  

 3.3) เตรียมประเดน็สาํหรับการประชุมเวทีชาวบา้น และประสานงานการจดั

ประชุมกบักลุ่มภาคท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.4) ดาํเนินการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม  

 - เรียนรู้ภูมินิเวศชุมชนทอ้งถ่ิน(การทาํแผนท่ีเดินดิน) 

  - ทบทวนปัญหา/สาเหตุ  

  - รูปแบบการดาํเนินงานท่ีผา่นมา (ความสาํเร็จ/ขอ้ดี/ขอ้จาํกดั)  

  - วสิัยทศัน/์เป้าประสงค/์ภาคีร่วมพฒันา  

  - กิจกรรมการดาํเนินงานของโครงการ  

  - การบริหารจดัการโครงกร  

  - การติดตามและผลกัดนักิจกรรมสู่การปฏิบติั  

  - การติดตามและประเมินผลกิจกรรม/ตวัช้ีวดั  

 3.5) สรุปขอ้ตกลงท่ีไดจ้ากการประชุม การจดัทาํขอ้ตกลงเป็นผลมาจากการ

เรียนรู้และยอมรับในผลการระดมความคิดเห็นร่วมกนัของทุกฝ่าย จากนั้นวทิยากร

กระบวนการควรเขา้มาร่วมสนบัสนุนการจดัทาํขอ้ตกลงท่ีได ้เพื่อนาํขอ้ตกลงไปปฏิบติั

ต่อไป ลกัษณะของขอ้ตกลงควรมีความยดืหยุน่และคาํนึงถึงประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ เป็น

ความเห็นพอ้งของสมาชิก ก่อใหเ้กิดประโยชนร่์วมกนัของสมาชิก ไม่ติดขดัเร่ืองขอ้

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีระยะเวลาในการดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ และมีหน่วยงาน/

องคก์รท่ีเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุน 

 4) การริเร่ิมโครงการตอ้งเป็นไปอยา่งมีขั้นตอน ในการริเร่ิมโครงการข้ึนใน

ชุมชนนั้น ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนการจดัทาํโครงการ ตั้งแต่การทบทวนกิจกรรมท่ี

ชุมชนทาํมาในอดีต เพื่อประเมินทุนทางสังคมและศกัยภาพท่ีชุมชนมีอยู ่จากนั้นจึง
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ประเมินสภาพปัญหาและความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหา เพื่อนาํไปสู่การเขียน

โครงการซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไข ดงัน้ี 

 4.1) การริเร่ิมโครงการตอ้งเกิดจากแรงจูงใจ ท่ีเกิดจากความตอ้งการของ

สมาชิกในชุมชนดว้ยกนัเอง 

 4.2) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์/แผนงานพฒันาทอ้งถ่ิน  

 4.3) การเสนอรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการ ตอ้งยดึหลกัความสามารถ

ในการปฏิบติัได ้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดข้องชุมชน ความประหยดัใน

งบประมาณ/ค่าใชจ่้าย ความคุม้ค่าของการดาํเนินงานท่ีจะไดผ้ลลพัธ์ของงาน และความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 5) กาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงยนืยนัถึงบทบาทของ

ฝ่ายต่างๆ ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโครงการอยา่งแทจ้ริง และเป็นกลไก

หน่ึงของการสร้างการรับรู้ร่วมกนัของแต่ละฝ่ายในการปฏิบติังาน โดยปกติหลาย

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการมกักาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตายตวั ทั้งการ

วนิิจฉยัสั่งการ การกระจายงาน การมอบอาํนาจ การแกไ้ขปัญหา การติดตามและ

ประเมินผล ดว้ยเหตุน้ี จึงพบวา่ในบางโครงการแมจ้ะมีเป้าประสงคข์องโครงการท่ีดี แต่

เม่ือถึงขั้นตอนการปฏิบติัจริง กลบัติดขดัเร่ืองการบริหารจดัการโครงการดงันั้น การ

บริหารจดัการโครงการท่ีดี ควรจดัโครงสร้างของการบริหารงานท่ีเกิดความยดืหยุน่ แต่มี

แบบแผนของการปฏิบติัท่ีดีไปพร้อมๆ กนั 
 

ระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งและมีหลายระดบัจากการ

มีส่วนร่วมนอ้ยไปสู่การมีส่วนร่วมมาก International Association for Public Participation 

ซ่ึงเป็นสถาบนัฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา ไดจ้ดั

ระดบัการมีส่วนร่วมไว ้5 ระดบั (อา้งถึงในภิรดี, 2554) ดงัต่อไปน้ี 
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(1) การมส่ีวนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (inform) เป็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุด บทบาทของประชาชนมีนอ้ยมาก เพียงแต่รับทราบวา่เกิด

อะไรท่ีไหน ดงันั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นน้ีอยูใ่นลกัษณะการใหข้อ้มูลทางเดียว

จากรัฐสู่ประชาชน เช่น การจดัทาํส่ือเผยแพร่ การทาํวารสาร การจดัทาํป้าย การพาชม

สถานท่ีจริง การใชส่ื้อวทิยแุละโทรทศัน์ ถึงแมก้ารใหข้อ้มูลจะอยูใ่นระดบัการมีส่วน

ร่วมตํ่า แต่การใหข้อ้มูลเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากต่อการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงข้ึน เพราะถา้ 

ประชาชนไม่ทราบขอ้มูลท่ีครบถว้น การตดัสินใจท่ีสมเหตุผลคงไม่เกิดข้ึน 

(2) การมส่ีวนร่วมในระดับหารือ/รับฟังความคดิเห็น (Consult) เป็นลกัษณะการ

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริง ความรู้สึกและความคิดเห็น

ประกอบการตดัสินใจ ดงันั้น ประชาชนมีบทบาทในฐานะการใหข้อ้มูล การตดัสินใจ

เป็นของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบการมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ี เช่น การสาํรวจความ

คิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบนักฎหมายส่วนใหญ่มกักาํหนดใหห้น่วยงานภาครัฐ

จดัการมีส่วนร่วมของประชาชน อยา่งนอ้ยในระดบัรับฟังความคิดเห็น 

(3) การมส่ีวนร่วมในระดับการเข้ามามบีทบาท (Involve) เป็นลกัษณะการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมทาํงานตลอดกระบวนการตดัสินใจ มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและขอ้มูลระหวา่งรัฐกบัประชาชนอยา่งจริงจงั และมีจุดมุ่งหมายชดัเจน 

ขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอ้นออกมาในทางเลือกต่างๆ ระดบัการมีส่วน

ร่วมของประชาชนขั้นน้ีใกลเ้คียงกบัการมีส่วนร่วมในระดบัการสร้างความร่วมมือ 
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เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดบัสร้างความร่วมมือมีลกัษณะเป็นกิจกรรมถาวร

มากกวา่การมีส่วนร่วมในขั้นน้ี นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการเขา้

มามีบทบาทน้ี การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยยงัเป็นของภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แต่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งเขม้ขน้ 

ตวัอยา่งเทคนิคการมีส่วนร่วมท่ีใชม้าก อาทิ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การตั้ง

คณะทาํงานภาคประชาชน 

(4) การมส่ีวนร่วมในระดับสร้างความร่วมมอื (Collaboration) เป็นการให้

บทบาทของประชาชนในระดบัสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทาํงานร่วมกนัใน

กระบวนการของการตดัสินใจ ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอ้นออกมาใน

การตดัสินใจค่อนขา้งสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นน้ี เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และภาคเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝ่ายประชาชน ผลการตดัสินใจท่ีออกมา เป็นผลการ

ตดัสินใจร่วมกนั (อรทยั, 2552) เช่ือวา่น่าจะนาํไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉนัทใ์น

สังคม เพราะประชาชนหรือตวัแทนประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์รตดัสินใจดว้ย 

ไม่ใช่เพียงใหค้วามคิดเห็นต่อองคก์รตดัสินใจ   

(5) การมส่ีวนร่วมในระดับให้อาํนาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นท่ีให้

บทบาทแก่ประชาชนในระดบัท่ีสูงสุด เพราะใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ รัฐจะ

ดาํเนินการตามการตดัสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นน้ีท่ีรู้จกักนัดีคือ การลง

ประชามติ และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยกระบวนการประชาคมนั้นอยูใ่นขั้นน้ี 

เพราะทั้ง 2 กรณี เป็นการใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ และภาครัฐดาํเนินการตามผลการ

ตดัสินใจ ภาครัฐมีบทบาทในการจดัหาขอ้มูล สร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนและ

นาํเสนอทางเลือกเพื่อใหป้ระชาชนตดัสินใจ ซ่ึงประเดน็ท่ีใหป้ระชาชนตดัสินใจมกัเป็น

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชนข์องการตดัสินใจในขั้นน้ีคือการ

สร้างการเรียนรู้ร่วมกนั ความเขา้ใจและความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 

 

การตดัสินใจวา่การเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในระดบัใดคงเป็นเร่ืองของ

นโยบายของหน่วยงาน หรือผูน้าํหน่วยงานตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนตั้งแต่ตน้ และตอ้งแจง้

ใหป้ระชาชนทราบก่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความ
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เขา้ใจผดิเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วม ประสบการณ์ท่ีผา่นมาหลายคร้ังในการจดั

กิจกรรมการมีส่วนร่วมภาครัฐอาจตอ้งการกาํหนดระดบัการมีส่วนร่วมไวแ้ค่การให้

ขอ้เทจ็จริง/ขอ้มูล (Inform) และการปรึกษาหารือ/รับฟังความคิดเห็น (Consult) ในขณะ

ท่ีประชาชนหรือองคก์รพฒันาเอกชนคาดหวงัวา่การเปิดใหป้ระชาชนมามีส่วนร่วม

หมายถึงมีอาํนาจในการตดัสินใจ (Empower) ซ่ึงถา้ไม่มีการส่ือสารสร้างความเขา้ใจถึง

วตัถุประสงคข์องการจดัและระดบัการมีส่วนร่วมใหช้ดัเจนตั้งแต่ตน้ จะนาํไปสู่ความ

ขดัแยง้ได ้การวางแผนโครงการมีส่วนร่วม โดยกาํหนดระดบัการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนจึง

มีความจาํเป็น สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เปิดโอกาสใหป้ระชาชน/เครือข่ายท่ีเขา้ร่วม

โครงการ มีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้คือ การใหข้อ้มูลข่าวสาร ระดบัหารือ/รับฟังความ

คิดเห็น จนถึงระดบัการเขา้มามีบทบาท (Involve) นัน่คือ ภายหลงัการจดัประชุมเชิง

ปฏิบติัการ และการจดัเวทีประชุมกลุ่มยอ่ย ขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอ้น

ออกมาในทางเลือกต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง   

ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะ นํ้าเสีย การลดการใช้

สารเคมีในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ 
  

ข้อจาํกดัของการเสริมสร้างความร่วมมือระดับชุมชน 

 การประสานความร่วมมือและการขยายเครือข่ายในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยอ่มมีขอ้จาํกดัเกิดข้ึน ดว้ยเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อการ

ดาํรงชีวติปกติของคนในชุมชน ซ่ึงสามารถวเิคราะห์สาเหตุได ้ดงัน้ี 

1) บทบาทตามภารกิจของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั ทาํใหต่้างคนต่างทาํ  

ไม่สามารถประสานความร่วมมือกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี คนในชุมชนท่ีแตกต่าง

กนัเร่ืองพื้นฐานอาชีพ ทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนัในการทาํกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั 

ตามไปดว้ย 

 2) องคก์รท่ีมีอยูใ่นชุมชนขาดความเขม้แขง็ ขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ 

ขาดปัจจยัในการสนบัสนุนการทาํงาน ส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพิงการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
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 3)ไม่สามารถสร้างผูน้าํร่วมกนัได ้การประสานความร่วมมือระหวา่งกนัตอ้ง

อาศยัผูน้าํการประสานทั้งสองฝ่ายใหข้ึ้นมาเป็นผูน้าํร่วม เร่ืองผูน้าํร่วมตอ้งเป็นผูท่ี้คนใน

ชุมชนตอ้งพิจารณาคดัสรรตามความเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีจะดาํเนินการดว้ย 

 4) ชุมชนขาดฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่มีผูรู้้

และเขา้ใจสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ไดมี้การบนัทึก รวบรวม วเิคราะห์ปัญหาและ

สาเหตุอยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้น เม่ือจะประสานความร่วมมือระหวา่งกนัจึงขาดขอ้มูลใน

การเช่ือมโยงกิจกรรม เช่น พื้นท่ีเป้าหมาย แหล่งทรัพยากรท่ีสาํคญั เป็นตน้ 

 5) ขาดแหล่งงบประมาณในการทาํกิจกรรมร่วมกนั การสนบัสนุนทุนของภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคก์รความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการผลกัดนั

ใหเ้กิดการต่ืนตวัและความร่วมมือต่อไป 

 

6. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

มนูญ และคณะ (2558) ทาํการศึกษาชุมชนกบัการจดัการอุทกภยัธรรมชาติ 

กรณีศึกษา ชุมชนลุ่มนํ้าเจา้พระยาและท่าจีน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสนทนากลุ่ม

กบัผูน้าํชุมชนและหวัหนา้ครัวเรือน จากชุมชนริมคลองมหาสวสัด์ิ กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และชุมชนบางระกาํ จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา

พบวา่ ทุกชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนการรวมกลุ่มและคุน้เคยกบัการทาํ

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัเป็นประจาํปัจจยัหลกัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในช่วงก่อนเกิด

และระหวา่งเกิดอุทกภยัคือ การเตรียมการล่วงหนา้ท่ีดีในช่วงหลงัเกิดคือความร่วมแรง

ร่วมใจและความสามคัคีของสมาชิก นอกจากน้ี ยงัมีความเขม้แขง็ของผูน้าํชุมชนและ

ชุมชนมีประสบการณ์รับมืออุทกภยั แสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการทาํงานของเครือข่าย 

ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในการปรับเปล่ียนเรียนรู้และจดัการตวัเองของชุมชน 
 

พิชญา (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ของวถีิชุมชนริมฝ่ังนํ้าต่อพฤติกรรมการปล่อย

ของเสียลงสู่แม่นํ้าท่าจีน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยูต่าํบล

ริมฝ่ังแม่นํ้าท่าจีน โดยมีระยะห่างจากบา้นถึงแม่นํ้าท่าจีนไม่เกิน 500 เมตร จาํนวน 400 

ครัวเรือน ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนมีความผกูพนัและใหค้วามสาํคญักบัแม่นํ้าท่าจีน
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นอ้ย ไม่มีการใชป้ระโยชนจ์ากแม่นํ้าโดยตรง แต่ใชแ้ม่นํ้าเป็นแหล่งระบายของเสียจาก

ครัวเรือนลงสู่แม่นํ้าโดยตรง จากผลการน้ีศึกษาน้ี จึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแม่นํ้าท่าจีน 
  

สุริยพงศ ์(2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ศาลาดิน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในการจดัการคุณภาพนํ้าในคลองมหา

สวสัด์ิ โดยการสาํรวจและตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้าคลองโดยรอบชุมชน จาํนวน 24 

ตวัอยา่ง จากคลองมหาสวสัด์ิ คลองสาขา ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพนํ้ามีค่าออกซิเจน

ละลายในนํ้าต ํ่า ค่าฟีคลัโคลิฟอร์มสูง พบปัญหาความหนาแน่ของผกัตบชวา การปล่อย

นํ้าจากการเผาซากเหลือท้ิงทางการเกษตร และนํ้าท้ิงท่ีมีปุ๋ยออกสู่แหล่งนํ้า การแกไ้ข

ปัญหามลพิษทางนํ้าเหล่าน้ีจึงควรมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  

กรมวชิาการเกษตร (2555)ไดท้าํการศึกษาและประเมินสถานการณ์การ

แพร่กระจายของสารพิษจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่นํ้าสายหลกัของประเทศไทย 

จาํนวน 4 สาย ไดแ้ก่ แม่นํ้าเจา้พระยา แม่นํ้าป่าสัก แม่นํ้าท่าจีน และแม่นํ้าบางปะกง     

ผลการศึกษาพบวา่ แม่นํ้าป่าสักซ่ึงเป็นแม่นํ้าสายยาวมีสารพิษบางชนิดปนเป้ือนใน

ปริมาณสูง และส่วนใหญ่เป็นสารกาํจดัวชัพืช ส่วนแม่นํ้าสายอ่ืนพบสารพิษทัว่ๆ ไป 

ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มท่ีมีการตกคา้งยาวนาน (POPs) ซ่ึงเป็นกลุ่มออร์กาโนคลอรีน   

เช่น ดีดีที เอนดริน เป็นตน้ แต่มีปริมาณตํ่า ซ่ึงสารเหล่าน้ีหา้มใชม้าเป็นเวลานาน

ประมาณ 30 ปีแลว้ แต่ยงัตรวจพบอยู ่ขอ้มูลปริมาณสารพิษท่ีตรวจพบน้ี กรมวชิาการ

เกษตรจะไดน้าํไปใชใ้นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าผวิดิน โดยกาํหนดใหมี้ความ

ปลอดภยัสาํหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งคาํนึงถึงส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งนํ้าดว้ย

 
 



 

  บทที่  3 

วธีิการศึกษา 

 

การดาํเนินการโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อสนบัสนุนการ

ผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั ระหวา่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึง  กนัยายน  พ.ศ. 2558 

ของนางเพญ็สินี หนูทอง ตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ ผูข้อประเมิน        

มีส่วนของผลงานท่ีปฏิบติั คิดเป็นสัดส่วนผลงาน ร้อยละ 85 ของผลงานทั้งหมด          

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี มีผูร่้วมดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1) นางสาวผสุดี เยีย่มสวสัด์ิ ตาํแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ  

ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการ โดยเอ้ืออาํนวยการปฏิบติังานแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ร่วมแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบติังาน โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 15 

1. รายละเอยีดขั้นตอนการศึกษาในภาพรวมและของผู้ขอประเมนิ 

สาํหรับการดาํเนินโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อสนบัสนุนการ

ผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั ผูข้อประเมินไดรั้บผดิชอบดาํเนินการมีส่วนของผลงานท่ี

ปฏิบติั คิดเป็นสัดส่วนผลงาน ร้อยละ 85 ของผลงานทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการ

ดาํเนินงานในภาพรวมและส่วนของผูข้อประเมินรายเอียดดงัตาราง 7  
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ตาราง 7 

รายละเอียดขัน้ตอนการศึกษาในภาพรวมและของผู้ขอประเมิน 

ขั้นตอน/กิจกรรม การดาํเนินงานในภาพรวม การดาํเนินงานของผูข้อประเมิน 

1. การเสริมสร้าง

กระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนใน

การอนุรักษแ์ละ

ฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

1.1 ศึกษาขอ้มลูดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีชุมชนริมนํ้า 

จงัหวดันครปฐม และผลการ

ดาํเนินงานท่ีผา่นมา  

1.2 ดาํเนินการจดัการประชุมเพือ่

ช้ีแจงแนวทางดาํเนินโครงการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

พื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลอง

สาขา เพื่อสนบัสนุนการผลิต

สินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั กบั

หน่วยงานภาครัฐ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยมี

นางสาวผสุดี เยีย่มสวสัด์ิ เป็นผู ้

ช้ีแจงโครงการฯ และให้

คาํปรึกษาแนะนาํ 

1.3 ระดมความคิดเห็นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เพื่อระบุประเด็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางแกไ้ข 

ในแต่ละชุมชน  

- ทาํการศึกษาขอ้มูลดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีชุมชนริมนํ้า 

จงัหวดันครปฐม และผลการดาํเนินงาน

ท่ีผา่นมา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

ช้ีแจงโครงการฯ 

-  จดัการประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการ

ดาํเนินโครงการในภาพรวม ไดแ้ก่ 

จดัทาํรายช่ือชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อส่ง

หนงัสือเชิญประชุมไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ประกอบดว้ย 

หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เอกชน สถาบนัการศึกษา 

เครือข่าย และประชาชนทัว่ไป ในการ

เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงการดาํเนิน

โครงการฯ 

- ประสานงานวทิยากร ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม สถานท่ีจดัประชุม และอ่ืนๆ  

- จดัการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อระบุประเด็น

ปัญหาดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และร่วมกาํหนด

แผนการดาํเนินงานของชุมชน        
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ขั้นตอน/กิจกรรม การดาํเนินงานในภาพรวม การดาํเนินงานของผูข้อประเมิน 

 2.1 สาํรวจพื้นท่ี เพื่อศึกษาสภาพ

ปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 

2.2 การวเิคราะห์คุณภาพนํ้า 

2.3 หารือร่วมกบัชุมชน ถึง

แนวทางการดาํเนินการดูแล

รักษา ปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

2.4 พฒันาชุมชนตน้แบบลดการ

ก่อมลพิษ โดยมีนางสาวผสุดี 

เยีย่มสวสัด์ิ เป็นผูเ้ป็นผูริ้เร่ิมและ

ใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการ

ดาํเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ 

 

 

 

 

- การวเิคราะห์สภาพพื้นท่ี ประเด็น

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ีเพื่อ

ประกอบการพิจารณาพื้นท่ีดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดลอ้ม 

- สาํรวจจุดท่ีจะเก็บตวัอยา่งนํ้า 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณจึงไม่

สามารถเก็บตวัอยา่งนํ้าไดทุ้กชุมชน 

ดงันั้น จึงเลือกจุดเก็บท่ีเป็นตวัแทนของ

แต่ละพื้นท่ี เช่น ชุมชนบา้นจดัสรร 

ชุมชนเกษตรกรรม 

- วเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพนํ้าทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพเปรียบเทียบ

คุณภาพนํ้าก่อนและหลงัดาํเนินการ 

และแจง้ผลการทดสอบคุณภาพนํ้าให้

ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

- หารือร่วมกบัชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วม

โครงการฯ ถึงแนวทางและรูปแบบการ

ดาํเนินกิจกรรมในการดูแลรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งนํ้า 

- พฒันาตน้แบบชุมชนลดมลพษิ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมใหชุ้มชน

ริมนํ้าในจงัหวดันครปฐมมีส่วนร่วม/มี

บทบาทในการลดปัญหามลพิษทางนํ้า 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ขั้นตอน/กิจกรรม การดาํเนินงานในภาพรวม การดาํเนินงานของผูข้อประเมิน 

3. เพิ่มขีด

ความสามารถใน

ระดบัชุมชนในการ

เตรียมความพร้อม

รับมือผลกระทบ

การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

3.1 การใหค้วามรู้และคาํแนะนาํ

เก่ียวกบัการรับมือผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

- สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ชุมชนในการ

รับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

- สรุปสภาพปัญหา  แนวทางการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชนรวมทั้งองค์

ความรู้ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี

ดาํเนินการในระดบัชุมชน และ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน 

- ส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เนน้เกษตร

อินทรียชี์วภาพ ลดการใชส้ารเคมี    

โดยรณรงคท์ั้งในเกษตรภาคครัวเรือน 

และเครือข่ายผูผ้ลิตสีเขียวท่ีมีอยูเ่ดิมใน

พื้นท่ี 

4. การติดตามและ

ประเมินผล 

4.1 ติดตามและประเมินผล - ทาํการติดตามและประเมินผล ตาม

ตวัช้ีวดัของโครงการ และการประเมิน

ความพึงพอใจของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนริมนํ้ าแม่นํ้ าท่าจีนและคูคลองสาขา รวบรวมขอ้มูลชุมชน ประสานงานเครือข่ายชุมชน
 
 

ส่ือสารแนวทางการดาํเนินงานร่วมกบัชุมชนและผูน้าํ
 *

 

ประเมินสภาพปัญหาและประเด็น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั 

เตรียมการสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ตรวจสอบชุมชน / กลุ่มผูส้นใจ 

*
 

สาํรวจขอ้มูลชุมชน 

เวทีประชุมกลุ่มยอ่ย/ระดมความคิดเห็น 
*
 สมัภาษณ์ผูน้าํชุมชน 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

กาํหนดพ้ืนท่ีดาํเนินการ พฒันาชุมชนตน้แบบลดการก่อมลพิษ 
*
 

เพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมรับมือ

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ออกแบบการดาํเนินงาน/กิจกรรมนาํร่องของชุมชน

พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ประเมินศกัยภาพและทุนทางสงัคม 
ติดตามและประเมินผล 

ภาพ
 4 ขั้ นตอน

การดาํเนิ
น

งาน
ใน

ภาพ
รวม 

67 

หมายเหตุ : *  ดาํเนินงานร่วมกบันางสาวผสุดี เยีย่มสวสัด์ิ 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 

1. การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดล้อม 

1.1 ผูข้อประเมินไดท้าํการศึกษาขอ้มูลชุมชนท่ีมีการดาํเนินการในการแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการเชิญ

เครือข่ายเหล่าน้ีเขา้ร่วมการประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนินโครงการฯ 

1.2 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ คร้ังท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีแจงแนว

ทางการดาํเนินโครงการฯ กบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ชุมชน ผูน้าํชุมชน โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในพื้นท่ี  

1.3 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ/ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็นของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งและกลุ่มตวัแทนต่างๆ เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ปัญหาดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดลอ้ม และกาํหนดแผนการดาํเนินงานร่วมกนั 

  

 2. การวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ี และจัดทาํแนวทางการดูแลรักษา ปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 

 2.1 ผูรั้บการประเมินทาํการสาํรวจพื้นท่ีร่วมกบัผูน้าํชุมชน เพื่อสาํรวจและ

ตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ประเมินศกัยภาพของชุมชนในการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ร่วมกบัการคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ

เก่ียวกบัการดาํเนินงานของเครือข่ายส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม โดยศึกษาจาก

เอกสาร จากเวปไซต ์และการสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังาน

เกษตรจงัหวดั สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์ สาํนกังานพฒันาท่ีดิน 

2.2 เชิญชวนเครือข่าย/ชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ โดยการ

ประสานงานทางโทรศพัท ์และหนงัสือราชการ   

2.3 หารือร่วมกบัชุมชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ โดยการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม เร่ิมตั้งแต่การทบทวนปัญหา/สาเหตุ รูปแบบการดาํเนินงานท่ี

 
 

 

 

 
 



 69   

ผา่นมา (ความสาํเร็จ/ขอ้ดี/ขอ้จาํกดั) เป้าประสงค ์กิจกรรมการดาํเนินงานของโครงการ 

การบริหารจดัการโครงการ การติดตามและประเมินผล  

2.4 สรุปขอ้ตกลงท่ีไดจ้ากการประชุม กาํหนดแผนการดาํเนินงาน               

วางแนวทางและรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ

แหล่งนํ้าของแต่ละชุมชน เพื่อนาํขอ้ตกลงไปปฏิบติัต่อไป 

2.5 ประเมินคุณภาพนํ้า เปรียบเทียบผลคุณภาพนํ้ากบัมาตรฐานคุณภาพนํ้าใน

แหล่งนํ้าผวิดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) 

โดยในขั้นตอนสาํรวจจุดท่ีจะเกบ็ตวัอยา่งนํ้านั้น เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณจึงไม่

สามารถเกบ็ตวัอยา่งนํ้าเพื่อวเิคราะห์ทดสอบในหอ้งปฏิบติัการไดทุ้กชุมชน ดงันั้น       

จึงเลือกจุดเกบ็ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละพื้นท่ี จากคูคลองท่ีมีสภาพแวดลอ้มและ

การใชป้ระโยชนท่ี์แตกต่างกนั จาํนวน 3 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าก่อนและหลงั

ดาํเนินการ ไดแ้ก่ คลองมหาสวสัด์ิ คลองโรงเจ และคลองตอ้ยต่ิง ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าดิบเพื่อ

การประปา เพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเท่ียว และเป็นแหล่ง

พกัผอ่นหยอ่นใจโดยกาํหนดจุดเกบ็ตวัอยา่ง ดงัตาราง 8  
 

ตาราง 8 

จุดเกบ็ตัวอย่างนํา้ 

คลอง จุดเกบ็ สถานท่ีเกบ็ 

คลองมหาสวสัด์ิ MW 1 ปากคลองตาคลี 

MW 2 ปากคลองตาแถม 

MW 3 ปากคลองปฏิรูป 1 

MW 4 ทางระบายนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสียหมู่บา้น

พฤกษา 8 

คลองโรงเจ LJ 1 หนา้ประตูระบายนํ้า 

LJ 2 ช่วงผา่นกลางหมู่บา้นพฤกษา 8 

LJ 3 ช่วงหลงัผา่นกลางหมู่บา้นพฤกษา 8 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

คลอง จุดเกบ็ สถานท่ีเกบ็ 

คลองตอ้ยต่ิง TT 1 หลงัสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดั

นครปฐม 

TT 2 หลงัจวนผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม 

TT 3 หลงับา้นพกัขา้ราชการจงัหวดันครปฐม 
 

2.6 การวิเคราะห์ข้อมลูคุณภาพนํา้ 

เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดินตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) ดงัภาคผนวก ง โดยดชันี

คุณภาพนํ้าทางกายภาพ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ (temperature) ความนาํไฟฟ้า (conductivity) 

ความเคม็ (salinity) ความขุ่น (turbidity)  ดชันีคุณภาพนํ้าทางเคมี ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-

ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) 

แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ดชันีคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ ไดแ้ก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทั้งหมด (TCB) ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 

2.7 เสนอแนวทางและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน และ

พฒันาตน้แบบชุมชนลดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมใหชุ้มชนริมนํ้าในจงัหวดั

นครปฐมมีส่วนร่วมโดยมีบทบาทในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดมลพิษทางนํ้า   

 

 3. การเพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือ

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 3.1 ใหค้วามรู้และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการรับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  และผลกัดนัสู่การปฏิบติั โดยการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อใหค้วามรู้ 

ความเขา้ใจและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

3.2 ส่งเสริมการทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เนน้เกษตร

อินทรีย ์ลดการใชส้ารเคมี โดยทดลองในแปลงเกษตรของกลุ่มเครือข่าย 
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3.3 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม หรือเครือข่ายผูผ้ลิตสีเขียว โดยต่อยอดการดาํเนินงานในพื้นท่ีชุมชนคลอง

มหาสวสัด์ิเป็นชุมชน เน่ืองจากมีศกัยภาพ มีความพร้อมในหลายดา้น อาทิ ความเขม้แขง็

ของผูน้าํชุมชน มีเครือข่ายท่ีลดการใชส้ารเคมีในการเกษตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ของจงัหวดันครปฐม โดยรณรงคใ์หเ้กษตรกรทาํการเกษตรปลอดภยัในภาคครัวเรือน 

สนบัสนุนการใชน้ํ้าหมกัจุลินทรียแ์ทนการใชส้ารเคมี การปลูกพืชผกัสมุนไพรริมร้ัว 

เป็นตน้ 

โดยแนวทางการดาํเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดบัชุมชนในการ

เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เร่ิมจากการ

สาํรวจพื้นท่ี การสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน การพิจารณาศกัยภาพทุนทางสังคมของชุมชน 

ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของผูน้าํชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การมีเครือข่ายท่ีลด

การใชส้ารเคมีในการเกษตร เป็นตน้ และผูข้อรับการประเมินไดร่้วมกนัแสดงความ

คิดเห็นกบักลุ่มประชาชนซ่ึงมีความตอ้งการเขา้มามีบทบาทในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชนตนเองในการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ หรืออีกนยัหน่ึงคือ การกา้วสู่สังคมคาร์บอนตํ่า ซ่ึงเกณฑพ์ิจารณาท่ีใชห้ารือ

ร่วมกนั ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน ์ระบบการสัญจร (ทางนํ้า) ความ

รุนแรง/ระดบัผลกระทบ รูปแบบกิจกรรม และความยากง่ายในการพฒันา     

  

 4. การติดตามประเมินผล 

การประเมินผลตามตวัช้ีวดัของโครงการฯ และการประเมินความพึงพอใจ

ของชุมชนต่อการดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ 

 
 



 
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 การดาํเนินงานของ “โครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อสนบัสนุนการ

ผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั” นั้น ผูข้อประเมินไดว้างกรอบการดาํเนินงานผา่น

กระบวนการวางแผนอยา่งมีส่วนร่วม โดยการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทั้งดา้นสภาพพื้นท่ี

ดาํเนินการ ลกัษณะชุมชนในพื้นท่ี ตลอดจนความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน

ในพื้นท่ีต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชน เพื่อนาํประเดน็

ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนมาพิจารณาในการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีมี

ความแตกต่างกนัไป 
  

นอกจากขั้นตอนการพิจารณาพื้นท่ีดาํเนินการแลว้ ผูข้อประเมินไดก้าํหนด

ขอบเขตของการดาํเนินงานท่ีเนน้การตอบวตัถุประสงคข์องโครงการ จาํนวน 2 ขอ้ คือ 

1) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

ในพื้นท่ีริมนํ้าจงัหวดันครปฐม 2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเตรียม

ความพร้อมรับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจากวตัถุประสงค์      

ทั้ง 2 ขอ้ ดงักล่าว สามารถกาํหนดกรอบวางแผนการดาํเนินงานของโครงการฯ 

ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 9 

กรอบการวางแผนการดาํเนินงานของโครงการฯ 

วตัถุประสงค ์ รูปแบบกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีชุมชนริมนํ้าจงัหวดั

นครปฐม 

 จดัประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนินงานแก่ชุมชนและ

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ระดมความคิดเห็นของชุมชน พิจารณาประเด็นปัญหาใน

ชุมชน ความตอ้งการของชุมชน และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 จาํนวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจง และระดม

ความคิดเห็น อยา่งนอ้ย 60 คน 

 จาํนวนคนท่ีเขา้ร่วมระดมความคิดเห็น กาํหนดแผนการ

ดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งนอ้ย 60 คน 

 การวเิคราะห์สภาพพื้นท่ี 

การประเมินคุณภาพนํ้า 

 การเสนอแนวทางและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 การวเิคราะห์สภาพพื้นท่ี 13 ชุมชน 

การวเิคราะห์ทดสอบคุณภาพนํ้า จาํนวน10 สถานี 

 แนวทางและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
 

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการ

เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การใหค้วามรู้และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการรับมือ

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 ประชาชน/ผูน้าํชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจต่อการปรับตวั

เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ลดการใชส้ารเคมี 

 การเสริมสร้างเครือข่ายผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม/เครือข่ายผูลิ้ตสีเขียว 

 การติดตามและประเมินผล  การประเมินตามตวัช้ีวดั และการประเมินความพึงพอใจ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. การเสริมสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 

ในพืน้ทีชุ่มชนริมนํา้ จังหวดันครปฐม 
 1.1 การจดัประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนินโครงการฯ  

การประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนินโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลอง

สาขา เพื่อสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีแจงแนว

ทางการดาํเนินโครงการฯ กบัหน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงการประชุมไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเดอะรอยลัเจมส์กอลฟ์  

รีสอร์ท จงัหวดันครปฐม โดยมี ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ ทาํหนา้ท่ีวทิยากรกระบวนการ    

การประชุมในคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 62 คน สามารถสรุปประเดน็และ

ขอ้คิดเห็นจากการประชุมได ้ดงัน้ี 
 

ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ อาจารย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 การดาํเนินงานดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มนั้น ถือไดว้า่เป็นโครงการท่ี

มีความสาํคญัท่ีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรใหก้ารสนบัสนุน เช่น โครงการของ

สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย “ลดเมืองร้อน ดว้ยมือเรา” มีการดาํเนินการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 4 

แนวทาง ไดแ้ก่ 1) ลดเมืองร้อนดว้ยการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 2) ลดเมืองร้อนดว้ยการ

ลดขยะในเมือง 3) ลดเมืองร้อนดว้ยการเดินทางอยา่งย ัง่ยนื และ 4) ลดเมืองร้อนดว้ยการ

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง โดยการมอบเงินทุนสนบัสนุนการดาํเนินงานใหแ้ก่หน่วยงานท่ี

เขา้ร่วมโครงการ การจดัค่ายอบรมความรู้การแกไ้ขภาวะโลกร้อนแก่คณะครู อาจารย ์

ตวัแทนเทศบาล และการจดัค่ายเยาวชนลดโลกร้อน เพื่อใหค้ณะทาํงานนาํความรู้ท่ีได้

จากการอบรมไปพฒันาแผนงานการดาํเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนในชุมชนของตนเอง 

 จะเห็นไดว้า่โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งการการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนใน

การลงมือคิด ลงมือทาํ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทั้งจากสภาพ

ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคมและวฒันธรรม ชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็น
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ปัจจยัสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ทุกคนในชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการคิด ติดตาม เฝ้าระวงัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของเรา โครงการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ี

แม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั เป็น

โครงการท่ีเนน้การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 

และการจดัการมลพิษในระบบพื้นท่ีท่ีมีบริบทแตกต่างกนัออกไป การประชุมในวนัน้ี

นอกจากจะเป็นการช้ีแจงกระบวนการดาํเนินงานของโครงการแลว้นั้น ยงัตอ้งการเปิด

เวทีใหทุ้กท่านไดเ้ล่าถึงประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตนเอง เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหาและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 

นายไพโรจน์ พรรณไพโรจน์ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายา 

 ปัญหาส่วนใหญ่ในเขตคลองมหาสวสัด์ิ เกิดจากปัญหานํ้าเน่าเสีย ปัญหา

ผกัตบชวา และวชัพืชในลาํคลอง ปัญหาอุทกภยั ปัญหาการรุกลํ้าพื้นท่ีริมฝ่ังคลอง ซ่ึง

สาเหตุท่ีสาํคญัเน่ืองจากหมู่บา้นจดัสรรไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสีย เกษตรเผาตอซงัขา้วใน

นาเพื่อเพาะปลูก อีกทั้งสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีลุ่มและประชาชนอาศยัตามชายคลอง เม่ือถึง

ฤดูฝนและช่วงนํ้าหลากจึงเกิดนํ้าท่วมขงัทุกปี ประกอบกบัจาํนวนวชัพืชและผกัตบชวา

ในคูคลองมีเป็นจาํนวนมาก ทาํใหกี้ดขวางการสญัจรทางนํ้าของประชาชนและการ

ระบายนํ้า ในการแกไ้ขปัญหาผกัตบชวาท่ีผา่นมา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การ

ใหช้าวบา้นช่วยกนัเกบ็ผกัตบชวา ซ่ึงการเกบ็ผกัตบชวาจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง ดว้ย

เหตุท่ีผกัตบชวาเป็นพืชลอยนํ้าท่ีมีการเจริญเติบโตและขยายพนัธุ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย

การแตกหน่อ แต่ทั้งน้ีในการดาํเนินงานดงักล่าวมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการ

เบิกจ่ายงบประมาณ จึงตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาถึงความจาํเป็นในการ

เบิกค่าจา้งแรงงานในการกาํจดัผกัตบชวาเป็นกรณีพิเศษ 

 นอกจากน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การส่งเสริมการปลูกพืชปลอด

สารพิษ เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจาํหน่วยภายในและภายนอกชุมชน เพื่อการอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มของชุมชน และสนบัสนุนการมีสุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภคและเป็นการลด

รายจ่ายเพิ่มรายได ้เป็นการสนบัสนุนการใชชี้วติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นายศกัรินทร์ ชูเกตุ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาํบลลานตากฟ้า 

 ปัญหานํ้าเน่าเสียของคลองโรงเจนั้น เกิดจากการท่ีมีหมู่บา้นจดัสรรข้ึนขนาบขา้ง

ริมฝ่ังคลองโรงเจ ซ่ึงบา้นจดัสรรในละแวกนั้นมีประมาณ 3,000 หลงัคาเรือน ซ่ึงอยูใ่น

พื้นท่ีของหมู่ท่ี 4 และ 5 ตาํบลลานตากฟ้า และหมู่ท่ี 1 และ 4 ตาํบลมหาสวสัด์ิ ไดมี้การ

ระบายนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะโดยไม่ผา่นการบาํบดั จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

นํ้าของคลองมหาสวสัด์ิ และคลองโรงเจท่ีเช่ือมต่อกบัแม่นํ้าท่าจีน โดยมีตน้เหตุสาํคญั

เกิดจากความลม้เหลวในการบริหารจดัการนิติบุคคล จนทาํใหห้มู่บา้นดงักล่าวตอ้งมาอยู่

ในพื้นท่ีความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการเขา้ไปดูแลพื้นท่ีและกาํจดั

ขยะ ท่ีจริงแลว้ช่วงแรกเร่ิมของโครงการมีระบบบาํบดันํ้าเสียแห่งละ 1 ระบบ  แต่มีการ

ปล่อยท้ิงจนชาํรุดทรุดโทรม ไม่มีอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร และไม่สามารถเดินระบบได ้ 

ทาํใหที้นํ้าเสียท่ีไม่ไดรั้บการบาํบดัจากหมู่บา้นไหลลงสู่คลองและแม่นํ้าท่าจีนโดยตรง 

เกิดนํ้าเน่าเสียอยา่งหนกัมากวา่ 3 ปีแลว้ จนส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวติของชาวบา้น

ไม่สามารถนาํนํ้ามาใช ้และทาํการเกษตรไดเ้ลย  
 

นายวรพล จันทร์งาม ผู้อาํนวยการสาํนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 5 (นครปฐม) 

 ปัญหาของคลองโรงเจนั้น สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 ไดด้าํเนินการติดตาม

อยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีกระทบกบัคุณภาพนํ้าและคุณภาพชีวติของประชาชน

อยา่งเห็นไดช้ดั การดาํเนินการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางสาํนกังานฯ กมิ็ได้

น่ิงนอนใจ มีการจดักิจกรรมตรวจสอบคุณภาพนํ้า การใชน้ํ้าหมกัจุลินทรียใ์นการแกไ้ข

ปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งต่อเน่ือง 
 

นายประทุม สวสัด์ินาํ สมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ

 ปัญหาท่ีคลองโรงเจไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงันั้น เน่ืองจากคนในหมู่บา้น

จดัสรรเองกน่ิ็งนอนใจ บา้นไหนท่ีไดรั้บผลกระทบจากกล่ินนํ้าเน่าเสียกร้็องเรียนไป 

บา้นไหนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงกไ็ม่ใหค้วามร่วมมือ จึงทาํใหห้น่วยงานภาครัฐ

เองกป็ระสบปัญหาในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ส่วนเร่ืองปัญหาผกัตบชวานั้น ความจริง

ไม่ใช่ปัญหา เน่ืองจากผกัตบชวาเราสามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่ง

หลากหลาย ตวัอยา่งเช่น โครงการของมหาวทิยาลยัมหิดลท่ีมีการแปรรูปผกัตบชวาเป็น
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วสัดุรองนอนสัตวท์ดลอง และการเพาะเห็ดฟางดว้ยผกัตบชวา ทาํใหชุ้มชนชาวคลอง

นราภิรมยมี์รายไดเ้พิ่มข้ึน จึงอยากใหโ้ครงการน้ีช่วยสนบัสนุนองคค์วามรู้และ

เทคโนโลยท่ีีจะช่วยแปรรูปผกัตบชวาใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั 
 

นางสรัญญา ลาภส่งเสริม ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเรือนาชมคลองมหาสวสัด์ิ 

 การเกบ็ผกัตบชวาในคลองมหาสวสัด์ิเป็นปัญหามานาน  ทั้งเร่ืองของการกีดขวาง

การสัญจรทางนํ้าและทศันียภาพของคลอง อนัส่งผลต่อการนาํชมคลองมหาสวสัด์ิและ

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีตนเองสามารถทาํไดคื้อ 

ใหเ้ยาวชนในพื้นท่ีช่วยกนัเกบ็ผกัตบชวาและขยะในคลองมหาสวสัด์ิ ซ่ึงไดค่้าตอบแทน

เป็นอาหารกลางวนัซ่ึงตนไดม้าจากการขบัเรือ มาจดัหาอาหารกลางวนัใหเ้ดก็ๆ จึงอยาก

ใหมี้โครงการท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนเยาวชนในพื้นท่ี เพื่อใหเ้ยาวชนมีจิตสาํนึกในการ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ในคลองมหาสวสัด์ิมีการส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงควรมี

โครงการท่ีอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อใหเ้ยาวชนมีโอกาสในการพฒันาภาษาเพื่อใชใ้น

การนาํชมคลองแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
 

นางสาวจงดี เศรษฐอาํนวย ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร 

 ชุมชนมหาสวสัด์ิส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม นอกจากทาํนา นาบวั ทาํสวน

เกษตรผสมผสาน ยงัมีการปลูกผลไม ้เช่น กลว้ย มะม่วง เป็นจาํนวนมาก พอถึงฤดูเกบ็

เก่ียวผลผลิตท่ีไดมี้ราคาตํ่า เกษตรกรจึงนาํผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่รูปแบบ

การผลิตยงัไม่ไดคุ้ณภาพเท่าท่ีควร รวมถึงรสชาติท่ีแตกต่าง จึงไดมี้การแต่งตั้ง

คณะทาํงานกลุ่มเกษตรแปรรูป โดยมีสมาชิกจาํนวน 7 คน นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดมี้การ

ตกแต่งและปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณริมฝ่ังคลองตรงขา้มวดัสุวรรณาราม โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ อาจารย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 การดาํเนินการของชุมชน จะสาํเร็จลุล่วงไดน้ั้น การสร้างภาคีเครือข่ายการทาํงาน

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ใหด้าํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและ

สะทอ้นผลกลบัยงัชุมชนเพื่อนาํไปพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป ในส่วนของ
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อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) นั้น ถือไดว้า่เป็น

อีกหน่ึงภาคส่วนท่ีสามารถช่วยผลกัดนัการดาํเนินงานของภาครัฐใหก้ระจายทัว่ถึงใน

ระดบัชุมชน อีกทั้งยงัมีส่วนช่วยในการทาํงานดา้นการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัชุมชน และร่วมกนัส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชน ตลอดจนมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนเช่ือมโยงเครือข่ายการ

ทาํงานภายในจงัหวดัและภูมิภาค 

 การทาํงานในลาํดบัต่อไปของโครงการฯ คือการลงพื้นท่ีภาคสนามในชุมชนท่ี

สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ และจดัการประชุมระดมความคิดเห็นจากชุมชน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประชุมจะนาํไปสู่แผนการดาํเนินงาน

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา  
  

 1.2 การจดัประชุมระดมความคิดเห็นของชุมชน  

 เป็นการประชุมร่วมกบัชุมชน ผูน้าํชุมชน โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ท่ีสนใจ

เขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงการประชุมระดมความคิดเห็นของชุมชน ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงคชุ์มชนลานตากฟ้า จงัหวดันครปฐม มีผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม ทั้งส้ิน 69 คน ซ่ึงผลจากการประชุมสามารถสรุปผลความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัแทนต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นการกาํหนดแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดด้งัน้ี 

  1) ภาพรวมของการดาํเนินโครงการฯ มีประโยชนต่์อชุมชนเป็นอยา่งยิง่ แต่ทั้งน้ี

การกาํหนดรูปแบบกิจกรรม ตอ้งอาศยัความร่วมมือของชุมชน ซ่ึงแต่ละชุมชนมีบริบทท่ี

แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นควรมีการวเิคราะห์สภาพพื้นท่ีและปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

ละเอียด 

 2) กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการควรมีการวางแผนผูรั้บผดิชอบในพื้นท่ีอยา่งชดัเจน 

เพื่อใหกิ้จกรรมในชุมชนดาํเนินไปอยา่งย ัง่ยนื มิใช่การดาํเนินงานท่ีฉาบฉวย หรือเฝ้ารอ

แต่โอกาสและงบประมาณจากภาครัฐแต่เพียงอยา่งเดียว ควรเนน้กิจกรรมท่ีสร้างความ

เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
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 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกไ้ขปัญหานํ้าเสีย กระทาํไดโ้ดยการให้

ความรู้และสร้างจิตสาํนึก การเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้า การบาํบดันํ้าเสียโดยใชน้ํ้าหมกั

จุลินทรีย ์(EM) หรือการกรองนํ้าโสโครกดว้ยทรายและถ่านอีกทั้งผลกัดนัใหห้มู่บา้น

จดัสรรมีระบบบาํบดันํ้าเสีย การใหค้วามร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยไม่แบ่งเขตการ

ปกครอง เพื่อเป็นการดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมดาํเนินการ

จดัเกบ็ผกัตบชวา เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดใหก้บัคูคลอง 

 4) การพฒันากิจกรรมของโครงการน้ี ควรเนน้การบูรณาการระหวา่งวถีิชีวติของ

ชุมชนกกบัการท่องเท่ียว อาทิ ชุมชนมหาสวสัด์ิ เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพสูงดา้น

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดอยา่งเป็นรูปธรรม รวมถึงการให้

คาํปรึกษาดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพื้นท่ี 

 5) การใชแ้รงงานคนสาํหรับการแกไ้ขปัญหาผกัตบชวานั้น ควนจะมีแผนการ

ดาํเนินงานซ่ึงจดัทาํโดยผูน้าํกลุ่มพฒันาในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงอาจมีขั้นตอนการทาํงาน

แตกต่างกนัในแต่ละชุมชน 

 6) ผูน้าํชุมชนมีบทบาทท่ีสาํคญั ผูน้าํท่ีมีศกัยภาพ มีความเขม้แขง็ สามารถเป็นท่ี

ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนในหมู่บา้น ทาํใหก้ารประสานงานกบัส่วน

ราชการทาํไดร้วดเร็ว การขายความคิดใหก้บัชาวบา้นจึงทาํไดดี้ ปฏิบติังานสนอง

นโยบายรัฐ และมีแนวทางการพฒันาชุมชนอยา่งชดัเจน โดยหลายแห่งมีการจดัเวที

ประชาคมบ่อยคร้ัง จึงมีการปรับเปล่ียนแผนอยูต่ลอดเวลา ผูน้าํชุมชนเป็นตวัอยา่งท่ีดี

ประชาชนในชุมชนกจ็ะปฏิบติัตาม ชาวบา้นใหค้วามนบัถือเกรงใจและเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ 

ทาํใหค้นในชุมชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาหมู่บา้นร่วมกบัผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร ไดเ้ป็น

อยา่งดี  

 7) ดา้นประเดน็ปัญหาของพื้นท่ี พบวา่ ปัญหาอนัดบัแรกท่ีชุมชนเห็นร่วมกนัคือ 

ปัญหาผกัตบชวา ซ่ึงถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะมีการแปรรูปผกัตบชวาไปเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อ

การใชส้อย แต่กย็งัไม่สามารถลดปัญหาเร่ืองการขยายพนัธุ์ของผกัตบชวาท่ีเติบโตอยา่ง

รวดเร็ว โดยปัญหาดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อการสัญจรทางนํ้า โดยเฉพาะการสัญจร

ทางนํ้าเพื่อธุรกิจท่องเท่ียว ส่วนปัญหานํ้าเสียนั้น ชุมชนมีความคิดเห็นในเร่ืองการจดัการ

ระบบบาํบดันํ้าเสียจากครัวเรือน ระบบบาํบดันํ้าเสียของหมู่บา้นจดัสรรท่ีนบัวนัมีการ
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ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ปัญหาสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีชุมชนใหค้วามสนใจคือ สภาพภูมิ

ทศันข์องคูคลอง ปัญหาขยะตกคา้ง  

 

1.3 การวเิคราะห์สภาพพื้นท่ี 

 จากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีน และคูคลองสาขา จาํนวน 11 

แห่ง ประกอบดว้ย คลองมหาสวสัด์ิ คลองโรงเจ คลองนกกระทุง คลองคูเมือง คลองชยั

ขนัธ์ คลองท่าเรือ-บางพระ คลองนราภิรมย ์คลองบางหลวง คลองวฒันา คลองหนอง

จอก และคลองตอ้ยต่ิง และการลงพื้นท่ีชุมชนท่ีแสดงเจตจาํนงเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในระดบัชุมชน จาํนวน 13 ชุมชน ร่วมกบัการสัมภาษณ์

บุคคลในชุมชน พบวา่ ประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของแต่ละชุมชนต่างมีความแตกต่าง

กนัในดา้นบริบทของพื้นท่ีทั้งทางกายภาพ การใชป้ระโยชน ์และความแตกต่างของ

ชุมชนท่ีอยูร่อบแหล่งนํ้า อนัส่งผลใหก้ารดาํเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงปัญหาท่ีพบไดบ่้อย อาทิ ปัญหาผกัตบชวา 

การท้ิงขยะลงในแหล่งนํ้า การใชส้ารเคมีในการเกษตร  รายละเอียดแสดงดงัตาราง 10
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ตาราง 10 

บริบทของพืน้ท่ีดาํเนินการ (1 แม่นํา้ 11 คลอง 13 ชุมชน) 

ลาํดบัท่ี พื้นท่ี บริบทเชิงพ้ืนท่ี 

1 คลองมหาสวสัด์ิ 

(ชุมชนบา้นศาลา

ดิน) 

- ชุมชนบา้นศาลาดินมีคลองมหาสวสัด์ิเป็นแหล่งนํ้ าสาํคญั 

และคลองสาขาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คลองปฏิรูป 2 คลองตาแถม 

คลองหม่อมเจา้เฉลิมศรี  

- ปัญหาผกัตบชวาขดัขวางการไหลของนํ้า และทาํใหน้ํ้ าเน่า

เสีย 

- การกาํจดัผกัตบชวาโดยการใชส้ารเคมีไดผ้ลดี แต่กลบั

สร้างผลเสียใหส่ิ้งแวดลอ้มยิง่กวา่ 

- มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูใ้ชน้ํ้ าบา้นศาลาดิน เพ่ือ

ร่วมกนัวางแผนดาํเนินงานในชุมชน 

2 คลองโรงเจ 

(ชุมชนพฤกษา 4) 

- ชุมชนพฤกษา 4 เป็นหมู่บา้นจดัสรร มีประมาณ 1,100 

หลงัคาเรือน 

- คลองโรงเจตดัผา่นชุมชน และเป็นท่ีรับนํ้ าจากแม่นํ้ าท่าจีน 

ไหลไปลงคลองปฏิรูป 1 ก่อนจะไหลเขา้สู่คลองมหาสวสัด์ิ 

ทาํใหป้ระสบกบัปัญหานํ้าเน่าเสีย มีกล่ินเหมน็ 

- บางช่วงนํ้ าน่ิงไม่มีการระบายเน่ืองจากถูกปิดกั้น 

- ภูมิทศันริ์มฝ่ังคลองรกร้าง 

3 แม่นํ้ าท่าจีน 

(ตลาดนํ้าวดั 

ลาํพญา)  

 

- เป็นตลาดขนาดใหญ่ ริมแม่นํ้ าท่าจีน มีผูค้า้จาํนวนมาก

เกือบ 400 ราย 

- ในแต่ละวนัมีขยะจาํพวกภาชนะพลาสติก แกว้ โฟม 

เปลือกผลไม ้เศษผกั เศษอาหารจาํนวนมาก  

การจดัตลาด 8 วนัต่อเดือน จะมีปริมาณขยะมากถึง 640 ถงั  

(ขนาด 200 ลิตร) 

- ขยะบางส่วนถูกท้ิงลงในแม่นํ้ าท่าจีน 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ลาํดบัท่ี พื้นท่ี บริบทเชิงพ้ืนท่ี 

4 คลองนกกระทุง 

(ชุมชนชาวคลอง

นกกระทุง) 

- สภาพปัญหาส่วนใหญ่คือ ปัญหาขยะในครัวเรือน ไดแ้ก่ 

ขยะพลาสติกและเศษอาหาร ท่ีมีการกาํจดัไม่ถูกวิธี 

- การท้ิงขยะ ปล่อยนํ้ าเสียลงคลอง ส่งผลใหเ้กิดมลพิษ    

ทางนํ้ า เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุและสัตวน์าํโรคต่างๆ 

5 คลองนกกระทุง 

(ชุมชนบา้นบางววั) 

- ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- เกษตรกรยงัคงใชส้ารเคมีต่างๆ ในการทาํการเกษตร เช่น 

ปุ๋ยเคมี สารปราบศตัรูพืช 

- การปนเป้ือนของสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้ า 

6 คลองคูเมือง 

(ชุมชนหินมูล) 

- มีการใชส้ารเคมีทางการเกษตร  

- ปัญหาผกัตบชวามีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายอยา่ง

รวดเร็ว กีดขวางการระบายนํ้ า การคมนาคมทางนํ้ าลาํบาก

ข้ึน และนํ้าเน่าเสียเน่ืองจากการทบัถมของผกัตบชวา 

7 คลองชยัขนัธ์ 

 

- เป็นคลองตน้แบบเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2555 

- มีการใชป้ระโยชนท์างนํ้ าอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ การ

สัญจรไปมาคา้ขาย ใชน้ํ้ าในการเกษตร อุปโภค และสืบสาน

ประเพณีอนัดีงามทางนํ้ า เช่น ลอยกระทง  

8 คลองท่าเรือ-

บางพระ 

(ชุมชนบา้นหลวง) 

 

- พ้ืนท่ีร้อยละ 70 ของชุมชนบา้นหลวง เป็นพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม มีทั้งการทาํนาและปลูกผกั 

-เดิมมีการใชส้ารเคมีทั้งยาฆ่าแมลงและสารบาํรุงดิน เม่ือ

เวลาผา่นไปพบวา่ เกษตรกรมีปัญหาดา้นสุขภาพมากข้ึน 

- ผูน้าํชุมชน (นางจาํปี เลก็มาบแค) ริเร่ิมการทาํเกษตร

ปลอดภยั เกิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ร่วมกบัชาวบา้น 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ลาํดบัท่ี พื้นท่ี บริบทเชิงพ้ืนท่ี 

9 คลองนราภิรมย ์ - คลองนราภิรมยเ์ป็นคลองท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหวา่งอาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ และอาํเภอไทร

นอ้ยของจงัหวดันนทบุรี กบัอาํเภอพทุธมณฑลและอาํเภอ

บางเลน จงัหวดันครปฐมไปส้ินสุดท่ีแม่นํ้ าท่าจีนในเขต

อาํเภอบางเลน 

- คลองนราภิรมย ์เป็นคลองท่ีขดุในสมยัรัชกาลท่ี 5 ดว้ยทรง

เห็นวา่คลองท่ีใชเ้ช่ือมแม่นํ้ าเจา้พระยากบัแม่นํ้ าท่าจีนทั้ง

คลองภาษีเจริญและคลองมหาสวสัด์ิเร่ิมต้ืนเขิน จึงใหข้ดุ

คลองน้ีข้ึนในแนวทิศตะวนัออกเฉียงใต-้ตะวนัตกเฉียง

เหนือ เพ่ือชกันํ้ าจากแม่นํ้ าท่าจีนใหไ้หลลงทิศใตแ้กปั้ญหา

ลาํคลองต้ืนเขิน 

- ปัญหาการขยายตวัของเขตเมืองทาํใหเ้กิดความเส่ือมโทรม

ของสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรของคลองนราภิรมย ์ 

10 คลองบางหลวง - เดิมใชค้ลองบางหลวงเป็นท่ีสัญจรไปมา แต่ปัจจุบนัใชเ้พื่อ

การระบายนํ้ า 

- เปล่ียนการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในการทาํการเกษตร ไปเป็น

บา้นอยูอ่าศยั 

- คลองเป็นท่ีรองรับนํ้ าเสียและของเสียจากชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม 

- ลาํคลองต้ืนเขิน 

11 คลองวฒันา - คลองอยูใ่นภาวะวิกฤต อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมทาํใหคุ้ณภาพนํ้า

เส่ือมโทรม ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทาํลาย 

- ปัญหาผกัตบชวา 

- มีโรงเรียนวดัดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ตั้งอยูใ่กลค้ลอง

วฒันาซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญั 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ลาํดบัท่ี พื้นท่ี บริบทเชิงพ้ืนท่ี 

12 คลองหนองจอก 

(ชุมชนวดัสาํโรง) 

- เป็นชุมชนเกษตรกรรม 

- มีการใชส้ารเคมีในการเร่งผลผลิตใหมี้จาํนวนมากและ

รวดเร็ว จนเกิดสารตกคา้งในดินและแหล่งนํ้ า 

- มีขยะอินทรียเ์กิดข้ึนเป็นจาํนวนมากในชุมชน 

13 คลองตอ้ยต่ิง - เป็นคลองท่ีไหลผา่นหลงัศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม 

- ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ใหค้วามสาํคญัของการรักษาความ

สะอาด การกาํจดัผกัตบชวา และการปรับภูมิทศันข์องคลอง

ตอ้ยต่ิง เน่ืองจากอยูใ่กลศ้าลากลางจงัหวดั 

- ริมฝ่ังคลองติดกบัสถานท่ีราชการ และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ของชาวบา้น และท่ีดินของนายทุนท่ีใหช้าวบา้นเช่าทาํ

การเกษตรสภาพริมฝ่ังคลองรกร้าง 

 

1.4 การประเมินคุณภาพนํ้า 

 จากการดาํเนินโครงการฯ ในพื้นท่ี 11 คลอง นั้น เน่ืองจากเหตุผลขอ้จาํกดัดา้น

งบประมาณ จึงไดเ้ลือกจุดเกบ็ตวัอยา่งนํ้าจากคูคลองท่ีมีสภาพแวดลอ้มและการใช้

ประโยชนท่ี์แตกต่างกนั จาํนวน 3 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าก่อนและหลงัดาํเนิน

โครงการ ไดแ้ก่ คลองมหาสวสัด์ิ คลองโรงเจ และคลองตอ้ยต่ิง ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าดิบเพื่อ

การประปา เพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเท่ียว และเป็นแหล่ง

พกัผอ่นหยอ่นใจ ทั้งน้ีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ

นํ้าในแหล่งนํ้า โดยเฉพาะจากการระบายนํ้าท้ิงจากชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม            

จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้า โดยทาํการ

วเิคราะห์ทดสอบคุณภาพนํ้าก่อนและหลงัดาํเนินกิจกรรมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อประเมินสถานภาพของคุณภาพนํ้า ผลการทดสอบคุณภาพนํ้า แสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้คลองมหาสวสัด์ิ 

พารามิเตอร์ หน่วย 

จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

MW 1 MW 2 MW 3 MW 4 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

อุณหภูมิ 0C 32.7 31.9 31.0 32.1 31.0 32.6 33.0 32.5 

ความนาํไฟฟ้า uS/cm 610 604 630 560 646 540 552 424 

ความเคม็ ppt 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 

ความขุ่น NTU 36.3 19.0 35.8 20.9 15.4 16.2 22.6 63.8 

pH - 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.1 

DO mg/l 1.3 4.1 1.1 4.9 3.9 6.7 1.7 4.7 

BOD mg/l 3.1 2.8 3.8 3.0 3.4 2.3 3.2 3.2 

NH3-N mg/l <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 0.59 0.67 0.68 

TCB MPN/100ml 16,000 5,400 16,000 1,600 92,000 7,900 160,000 16,000 

FCB MPN/100ml 7,900 1,100 4,000 340 4,800 780 22,000 1,400 
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ตาราง 12 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้คลองโรงเจ 

พารามิเตอร์ หน่วย 

จุดเก็บตวัอยา่ง 

LJ 1 LJ 2 LJ 3 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

อุณหภูมิ 0C 32.5 32.3 31.3 31.2 31.2 31.0 

ความนาํไฟฟ้า uS/cm 510 383 518 594 516 596 

ความเคม็ ppt 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 

ความขุ่น NTU 14.7 18.6 8.5 13.6 10.6 19.0 

pH - 7.3 7.1 7.3 7.8 7.3 6.8 

DO mg/l 1.5 5.1 1.3 0.4 1.4 0.4 

BOD mg/l 2.0 2.0 2.2 3.2 2.2 3.8 

NH3-N mg/l 0.48 <0.4 <0.4 13.8 0.48 12.9 

TCB MPN/100ml 480 1,600 24,000 24,000 160,000 160,000 

FCB MPN/100ml 400 920 17,000 16,000 4,600 4,100 

 
 



 
 

87 

ตาราง 13 

ผลการทดสอบคุณภาพนํา้คลองต้อยต่ิง 

พารามิเตอร์ หน่วย 

จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

TT 1 TT 2 TT 3 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

อุณหภูมิ 0C 30.9 30.0 30.2 27.8 29.2 27.7 

ความนาํไฟฟ้า uS/cm 581 682 570 825 572 816 

ความเคม็ ppt 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 

ความขุ่น NTU 8.5 29.5 5.1 9.4 276 18.0 

pH - 7.1 6.7 7.0 6.8 7.0 6.5 

DO mg/l 4.4 3.0 0.8 1.5 0.4 0.7 

BOD mg/l 3.9 2.4 2.4 3.8 8.5 6.5 

NH3-N mg/l 0.96 0.78 0.67 1.37 0.96 1.27 

TCB MPN/100ml 16,000 920 5,400 54,000 16,000 320,000 

FCB MPN/100ml 16,000 680 2,200 8,000 2,200 78,000 
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จากผลการทดสอบคุณภาพนํ้าก่อนและหลงัดาํเนินโครงการฯ พบวา่คุณภาพนํ้า

ทุกแห่งอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม – เส่ือมโทรมมาก กล่าวคือ 

 ก่อนการดาํเนินโครงการฯ คุณภาพนํ้าในคลองตอ้ยต่ิง และคลองโรงเจ จดัเป็น

คุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 5 มีค่าออกซิเจนละลายในนํ้าต ํ่า ส่วนคุณภาพนํ้าในคลอง

มหาสวสัด์ิบริเวณปากคลองตาหลี ปากคลองตาแถม และจากทางระบายนํ้าออกจาก

ระบบบาํบดันํ้าเสียหมู่บา้นพฤกษา 8 จดัเป็นคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 5 ส่วนปากคลอง

ปฏิรูป 1 จดัอยูใ่นคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 4 

 หลงัการดาํเนินโครงการฯ คุณภาพนํ้าในคลองมหาสวสัด์ิ บริเวณปากคลองตาหลี 

ปากคลองตาแถม บริเวณปากคลองปฏิรูป 1 และบริเวณทางระบายนํ้าออกจากระบบ

บาํบดันํ้าเสียของหมู่บา้นพฤกษา 8 เป็นคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 4 คุณภาพนํ้าในคลอง

โรงเจ บริเวณหนา้ประตูระบายนํ้าคลองขดุใหม่ จดัเป็นคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 4 

ส่วนบริเวณท่ีไหลผา่นหมู่บา้นพฤกษา 8 และหลงัผา่นหมู่บา้นพฤกษา 8 จดัเป็นคุณภาพ

นํ้าผวิดินประเภทท่ี 5 ส่วนคุณภาพนํ้าในคลองตอ้ยต่ิง บริเวณหลงัสาํนกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดันครปฐม จดัเป็นคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 4 

ส่วนบริเวณหลงัจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัและบา้นพกัขา้ราชการจงัหวดันครปฐม จดัอยู่

ในคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
  

 1.5 การเสนอแนวทางและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

           จากการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการ รวมทั้งการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อ

ทาํความเขา้ใจและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางแกไ้ขร่วมกนั      

ใหท้ราบถึงแนวทางมาตรการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัในดา้นปัญหา

คุณภาพนํ้า และดา้นปัญหาขยะมลูฝอย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  แนวทางการดาํเนินการด้านปัญหาคุณภาพนํา้ 

  1) รณรงคป์ระชาสัมพนัธ ์และใหค้วามรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในปัญหานํ้า

เสีย โดยดาํเนินการใหค้วามรู้แก่ชุมชนเก่ียวกบัปัญหานํ้าเสียในแหล่งนํ้า คูคลอง และการ

จดัการนํ้าเสียในครัวเรือน รวมทั้งการเกบ็วชัพืชในคลอง การบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้ดว้ย

นํ้าหมกัจุลินทรีย ์
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  2) รณรงคใ์หค้วามรู้ชุมชน สถานประกอบการในการจดัการนํ้าเสียอยา่งง่าย เช่น 

ตะแกรงดกัเศษอาหาร บ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ บ่อซึม นอกจากน้ี สถานประกอบการตอ้ง

มีระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีเหมาะสมต่อการประกอบกิจการแต่ละประเภทเพื่อบาํบดันํ้า

เสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

  3) เฝ้าระวงัและป้องกนัการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า  ตลอดจนการปฏิบติัตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4) การใช ้ EM (Effective Microorganisms) ทั้งในรูปของเหลว และ EM ball 

ดงันั้น ตอ้งเลือก EM กลุ่มท่ีชอบกินตะกอนนํ้าเน่าท่ีสะสมใตท้อ้งคลองนํ้าน่ิง/ไม่ไหลเร็ว 

  5) การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในนํ้า เช่น การทาํนํ้าตก การใชเ้คร่ืองจกัรใหอ้ากาศ  

  6) การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเก่ียวกบัการจดัการ

นํ้าเสียในทอ้งถ่ิน บา้น วดั โรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หลกัสูตรสาํหรับผูน้าํเยาวชน

อาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

  7) สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของคนในชุมชน เพื่อดูแลรักษาและใชป้ระโยชนร่์วมกนั  
 

 

   แนวทางการดาํเนินการด้านปัญหาขยะมลูฝอย  

  1) รณรงคป์ระชาสัมพนัธเ์ชิงรุก และใหค้วามรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย การนาํ

ขยะมาใชป้ระโยชน ์เช่น ทาํปุ๋ย เปล่ียนเป็นพลงังาน การปฏิวติันิสัยใชแ้ลว้ท้ิง 

  2) การเกบ็ขนขยะมูลฝอย วชัพืช และส่ิงกีดขวางทางนํ้า จดักิจกรรมพฒันาคู

คลอง จดักิจกรรมทอดผา้ป่าขยะ 

  3) การป้องกนัการสะสมของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู โดยการมีระบบจดัเกบ็ 

ส่ิงปฏิกลูและขยะมูลฝอย 
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ตาราง 14 

สรุปสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีแม่นํา้ท่าจีน 

และคูคลองสาขา จังหวดันครปฐม 

 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

คุณภาพนํ้ามีแนวโนม้เส่ือม

โทรมลง 

-ประชาชน สถาน

ประกอบการ และโรงงาน

อุตสาหกรรมปล่อยนํ้าเสีย

ลงสู่แหล่งนํ้า 

1. เฝ้าระวงั ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าอยา่งต่อเน่ือง 

2.ศึกษาคุณภาพนํ้าและวเิคราะห์

หาแหล่งท่ีมาของมลพิษต่างๆ 

การปนเป้ือนสารเคมี            

ในแหล่งนํ้า 

-เกษตรกรมีการใชส้ารเคมี

และสารกาํจดัศตัรูพืช 

1. ส่งเสริมการใชส้ารอินทรีย์

แทนปุ๋ยเคมีและและสารกาํจดั

ศตัรูพืช 

นํ้าเสียจากชุมชน -ชุมชนในเขตเมืองยงัไม่มี

ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 

-ประชาชนทิ้งขยะลงสู่

แหล่งนํ้า 

1. ติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสีย

ขั้นตน้ในครัวเรือน/ ร้านอาหาร

ริมนํ้า เช่น ถงัดกัไขมนั 

2. ก่อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสีย

รวมในเขตเมือง 

3. จดัเก็บค่าบาํบดันํ้าเสีย 

1. ส่งเสริมและรณรงคใ์ห้

ประชาชนมีการจดัการขยะโดย

หลกัการ 3Rs  

2. ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ขยะ

มูลฝอยชุมชน 

แหล่งนํ้าและลาํนํ้าต้ืนเขิน   

ไม่สามารถระบายนํ้าได ้

-การชะลา้งพงัทลายของดิน

และการทบัถมกนัของซาก

พืชซากสัตว ์

1. ปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบั

ทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดิน 

2. ขดุลอกลาํนํ้า 

3. กาํจดัผกัตบชวาซ่ึงเป็นสาเหตุ

หน่ึงท่ีขดัขวางการระบายนํ้า 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

การบริหารจดัการขาด

ประสิทธิภาพ 

-การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่

มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

1. ดาํเนินการตามมาตรา 80 

2. กาํหนดอตัราและจดัเก็บค่า

บาํบดันํ้าเสีย 

-ขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นท่ีในการเฝ้า

ระวงัและดูแลรักษาคุณภาพ

นํ้าในแหล่งนํ้า 

1.ส่งเสริม สนบัสนุน รณรงค ์

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่

ประชาชนและเยาวชนเพื่อ

ช่วยกนัเฝ้าระวงัและดูแลรักษา

คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า 

   

  จากการหารือร่วมกบัชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ ถึงแนวทางการดาํเนิน

กิจกรรมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมกนัพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ 

อาทิ ลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน ์ความรุนแรง/ระดบัผลกระทบ รูปแบบ 

กิจกรรม  และความยากง่ายในการพฒันา ทาํใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 13 แห่ง   

เพื่อพฒันาใหเ้ป็น “ชุมชนตน้แบบลดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม” โดยแต่ละชุมชนมีผลการ

ดาํเนินงาน ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 

ผลการดาํเนินงาน ชุมชนต้นแบบลดมลพิษส่ิงแวดล้อมจังหวดันครปฐม 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

1.คลองมหาสวสัด์ิ 

(ชุมชนบา้นศาลาดิน) 

ผลิตดินถุงพร้อมปลูกผสม

ผกัตบชวา 

- ชาวชุมชนร่วมเก็บผกัตบชวาจากคูคลอง แลว้นาํมาหัน่และ

ตากแหง้ ส่งขายใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชน ในราคากิโลกรัมละ 

20 บาท 

- กลุ่มฯ นาํผกัตบชวาตาแหง้มาเป็นส่วนผสมในการผลิตดิน

พร้อมปลูก โดยมีส่วนประกอบคือ หนา้ดิน แกลบดิบ 

ผกัตบชวาตากแหง้ และมูลววั 

- ส่งขายภายในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง 

- ผลิตภณัฑ ์“ดินพร้อมปลูกผสม

ผกัตบชวา” 

- คนในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

- เกิดการดูแลรักษาคลอง 

2. คลองโรงเจ 

(ชุมชนพฤกษา 4) 

คลองสวยนํ้าใส - ประชุมคณะกรรมการชุมชนพฤกษา 4 เพื่อวางแผนการ

แกไ้ขปัญหานํ้าเน่าเสียในคลองโรงเจ 

- ติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์         

ในคลอง 

- ทาํความสะอาดคลองทุก 2  เดือนร่วมกบัการเติมนํ้าหมกั

ชีวภาพ 

 

- เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน       

ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตน 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

3. แม่นํ้าท่าจีน 

(ตลาดนํ้าวดัลาํพญา)  

 

ตลาดนํ้าสีเขียว  

ตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

- จดัประชุมผูค้า้ในตลาดนํ้า ช้ีแจงโครงการ แจกแผน่พบัให้

ความรู้เร่ืองการจดัการขยะ 

- จดัทาํและติดตั้งอุปกรณ์คดัแยกขยะคู่กบัถงัขยะทัว่ไปท่ีมี

อยูเ่ดิม 80 ถงั 

- จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เชิญชวนทิ้งขยะแยกประเภท 

จาํนวน 10 จุด 

- ติดตั้งถงัหมกัปุ๋ยหมกั บริเวณสวนหยอ่ม พร้อมแผนภูมิการ

ทาํงาน 

- ตั้งศนูยส์าธิตการผลิตแก๊สชีวภาพโดยติดตั้งถงัเก็บแก๊ส

จาํนวน 2 ชุด ต่อท่อแก๊ส เตาแก๊สไปท่ีร้านคา้ 

- ผูค้า้ในตลอดนํ้าวดัลาํพญามีถงัแยกขยะ 

เศษอาหารเป็นของแต่ละร้าน  

- นกัท่องเท่ียวทิ้งขยะถูกตอ้งตามประเภท 

- สามารถแยกขยะรีไซเคิลไดม้ากกวา่ 50 

กิโลกรัม/วนั 

- มีศูนยส์าธิตการผลิตแก๊สชีวภาพ 

4. คลองนกกระทุง 

(ชุมชนชาวคลอง

นกกระทุง) 

การจดัการขยะในชุมชน

บา้นคลองนกกระทุง 

- จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองขยะใหก้บัชาวชุมชน ใหเ้ขา้ใจถึง

การทิ้งขยะ 4 ประเภทไดแ้ก่ ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล   

ขยะอนัตราย ขยะทัว่ไป 

 

- มีแหล่งเรียนรู้การจดัการขยะ ณ ศูนย์

เรียนรู้ชุมชนบา้นคลองนกกระทุง 

- ชาวชุมชน 50 หลงัคาเรือน แยกขยะได้

อยา่งถูกตอ้ง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

  - จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองขยะใหก้บัชาวชุมชน ใหเ้ขา้ใจถึง

การทิ้งขยะ 4 ประเภทไดแ้ก่ ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะ

อนัตราย ขยะทัว่ไป 

- ส่งเสริมครัวเรือนคดัแยกขยะ และนาํขยะเปียกมาทาํปุ๋ย

หมกัแทนการทิ้งลงคลอง 

- ทาํนํ้าหมกัชีวภาพ เพื่อปรับสภาพนํ้าในคลองนกกระทุง 

- ทาํแพเตย ขนาด 1.20*2 เมตร จาํนวน 10 แพ เพื่อบาํบดันํ้า

เสียในคลอง 

- มีแหล่งเรียนรู้การจดัการขยะ ณ ศูนย์

เรียนรู้ชุมชนบา้นคลองนกกระทุง 

- ชาวชุมชน 50 หลงัคาเรือน แยกขยะได้

อยา่งถูกตอ้ง 

- ผลิตนํ้าหมกัชีวภาพ ปริมาณ 200 ลิตร/

เดือน เพื่อใชป้รับสภาพนํ้าในชุมชน 

- แพเตยหอมช่วยบาํบดันํ้า 

5. คลองนกกระทุง 

(ชุมชนบา้นบางววั) 

ผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 

ชุมชนบา้นบางววั หมู่ 4 

- คน้หาขอ้มูลทางวชิาการ เช่น ธาตุอาหารในมูลสัตวแ์ต่ละ

ชนิด ไตรโครเดอร์ม่า เป็นตน้ 

- ทดลองผลิตปุ๋ยสูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับนาขา้ว 

- จดัซ้ืออุปกรณ์อดัเมด็ปุ๋ยอินทรีย  ์

- ทดลองใชปุ๋้ยอินทรียใ์นแปลงนาทดลอง และบนัทึกผล 

- ประชาสัมพนัธ์สู่กลุ่มสมาชิกและคนในชุมชน 

 

- กลุ่มเกษตรกรสามารถลดการใชปุ๋้ยเคมี

ในภาคเกษตรได ้40 กิโลกรัม/ไร่โดยใชปุ๋้ย

อินทรียม์ูลสัตว ์25 กิโลกรัม/ไร่ ทดแทน 

- ลดการตกคา้งของสารเคมีใน

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

6. คลองคูเมือง 

(ชุมชนหินมูล) 

คลองสวย นํ้าใส เกษตรกร

ปลอดภยั 

- ประชาสัมพนัธ์โครงการเก่ียวกบัการสร้างแหล่งเรียนรู้   

บ่อแก๊สชีวภาพ 

- จดัตั้งแหล่งเรียนรู้ผลิตแก๊สชีวภาพ โดยการใชผ้กัตบชวา

หรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และเศษอาหารในครัวเรือน

มาหมกัเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใชใ้นครัวเรือน 

- การนาํผกัตบชวาซ่ึงเป็นวชัพืชท่ีเป็น

ปัญหาอยา่งมากกบัคูคลองมาใชใ้นการผลิต

แก๊สชีวภาพ เป็นการกาํจดัผกัตบชวาอีกทาง

หน่ึง 

- มีแหล่งเรียนรู้การผลิตบ่อแก๊สชีวภาพ

แบบเคล่ือนท่ี จาํนวน 1 แห่ง 

7. คลองชยัขนัธ์ 

 

สร้างจิตสาํนึกร่วมกนัใน

การลดมลพิษทางนํ้า 

 

- ทาํเวทีสร้างจิตสาํนึกกระตุน้เตือนคนในชุมชนใหมี้สาํนึก 

ท่ีดีต่อคลอง (บา้น วดั โรงเรียน) 

- รณรงคท์าํความสะอาดคลอง เก็บขยะ วชัพืชในคลอง 

- กิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกนัระหวา่งพระภิกษุ ชาวบา้น 

และเด็กนกัเรียน 

- คลองสะอาด ปราศจากวชัพืช 

- ชุมชนมีความร่วมมือกนั และแสดง

เจตนารมณ์ในการดูแลรักษาคลอง 

8. คลองท่าเรือ-บางพระ 

(ชุมชนบา้นหลวง) 

 

ปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้า

สมุนไพรไล่แมลง 

- ประชุม ช้ีแจงกลุ่มเกษตรกรและชาวบา้น 

- รับสมคัร สมาชิกเขา้ร่วมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละ     

นํ้าสมุนไพรไล่แมลง 

 

- ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้า

สมุนไพรไล่แมลงใชเ้อง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

  - รับสมคัร สมาชิกเขา้ร่วมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้า

สมุนไพรไล่แมลง 

- อบรม ใหค้วามรู้ในการผลิตและประโยชน์ 

- รวมกลุ่มผลิต และแจกใหก้บัสมาชิกนาํไปใช ้ 

- สาํรวจ ประเมินผลหลงัการนาํไปใชใ้นแปลงของสมาชิก 

 

- สมาชิกกลุ่ม 20 ครัวเรือน สามารถลด-

เลิกใชส้ารเคมีในการเกษตรได ้

- ผลผลิตทางการเกษตรขายไดใ้นราคาสูง

กวา่พืชผกัท่ีใชส้ารเคมี 

9. คลองนราภิรมย ์ ธรรมนูญคลองนราภิรมย ์ - ประชาสัมพนัธ์โครงการใหชุ้มชนทั้ง 2 ฝ่ังคลองทราบ 

- จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อยกร่างธรรมนูญคลองนรา

ภิรมย ์โดยรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชน 

- ประกาศธรรมนูญคลองนราภิรมย ์เป็นกลไกการขบัเคล่ือน

และพฒันา สร้างกติกาชุมชน 

- ธรรมนูญคลองนราภิรมย ์ซ่ึงเป็น

ขอ้ตกลงท่ีมาจากเป้าหมาย กติกา สัญญา 

ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัของคนในชุมชน ในการ

ใชป้ระโยชน์ การบริหารจดัการ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคลองนรา

ภิรมย ์
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

10. คลองบางหลวง สร้างจิตสาํนึกดา้นการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน

ทอ้งถ่ินเทศบาลตาํบล 

บางหลวง 

- ประชุมคณะทาํงานขบัเคล่ือนงาน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์

โครงการ 

- ฝีกอบรมเชิงปฏิบติัการ การทาํนํ้าหมกัชีวภาพ 

- สาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูลระบบคูคลองในพื้นท่ี 

ตาํบลบางหลวง 

- สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป รวมถึงสถานการณ์สภาพ

ปัญหาคูคลองและพื้นท่ี 2 ฝ่ังคลอง เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุน

การวางแผนบริหารจดัการ 

- พฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหา 

- เวทีสาธารณะ (พื้นท่ีกลาง) รับฟังความคิดเห็นปัญหา

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

- ชุมชนร่วมกนัตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

- ร่วมทาํนํ้าหมกัเพื่อปรับสภาพคูคลอง 

- ชาวชุมชนมีจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

11. คลองวฒันา หอ้งเรียนบรูณาการสู่

ชุมชนชาวคลอง เร่ือง ดิน

ชีวภาพ จากผกัตบชวา 

ชุมชนชาวคลองวฒันา หมู่ 

5 6 และ 7 

- ประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยประกาศในโรงเรียนวดัดอนหว 

- จดักิจกรรมสร้างองคค์วามรู้ใหน้กัเรียน เร่ืองการทาํดิน

ชีวภาพ (จุลินทรีย ์ไส้เดือน) 

- ต่อยอดเป็นโครงงานจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน         

โดยนกัเรียน 

- โครงงานของนกัเรียน จาํนวน 2 

โครงงาน คือ ดินชีวภาพ และพลงัไส้เดือน

สลายอินทรียส์าร 

- นาํผกัตบชวามาใชป้ระโยชน์ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ชุมชน โครงการ วธีิดาํเนินการ ผลสาํเร็จโครงการ 

12. คลองหนองจอก 

(ชุมชนวดัสาํโรง) 

ชุมชนผกัปลอดสารพิษ - ออกแบบและก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ

ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 

- จดัตั้งกลุ่มสมาชิกผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และจดัการอบรม

วธีิการเพาะเล้ียงใหก้บักลุ่มสมาชิก 

- เร่ิมเพาะเล้ียงไส้เดือนสายพนัธ์ุแอฟฟิกนั (AF) เพื่อเก็บ   

มูลไส้เดือน ใชเ้วลา 30 วนั จึงเก็บผลผลิต โดยระหวา่งการ

เพาะเล้ียงใหส้มาชิกนาํขยะอินทรียจ์ากครัวเรือน มาใส่เป็น

อาหารใหก้บัไส้เดือน 

- เก็บผลผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน นาํไปใชใ้นแปลงเกษตรของ

สมาชิก และจาํหน่าย 

- สามารถกาํจดัขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึน

ภายในชุมชน 

- ปุ๋ยอินทรีย ์นาํไปใชใ้นแปลงเกษตร 

- ลดการใชส้ารเคมี 

13. คลองตอ้ยต่ิง ปรับปรุงภูมิทศัน์คลอง

ตอ้ยต่ิง 

- ประชาสัมพนัธ์วนัทาํกิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ 

- ขดุลอกผกัตบชวา โดยความร่วมมือของขา้ราชการท่ี

ปฏิบติังานในศาลากลางจงัหวดัและเรือนจาํจงัหวดันครปฐม 

- ทาํแพไมไ้ผก่ั้นผกัตบชวา 

- ทาํความสะอาดบริเวณพื้นท่ีริมฝังคลอง 

- กาํจดั และลดการแพร่ขยายของ

ผกัตบชวา 

- ทศันียภาพคลองดีข้ึน  
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2. เพิม่ขดีความสามารถของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมอืผลกระทบการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 การดาํเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเตรียมความพร้อม

รับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ไดพ้ิจารณาดาํเนินการในพื้นท่ี

ชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ  เน่ืองจากคลองมหาสวสัด์ิเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

ทรัพยากรทางการเกษตรมากมาย มีสวนผลไมผ้สมผสาน สามารถจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เกษตรท่ีน่าสนใจหลายแห่ง มีกิจกรรมมากมายท่ีเป็นแหล่งความรู้สาํหรับนกัท่องเท่ียว 

เช่น ล่องเรือชมสวน ท่องเท่ียวเชิงเกษตร นาขา้วศนูยส์าธิตเกษตร การทาํนาบวั กลุ่ม

วสิาหกิจชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงทุกอยา่งท่ีกล่าวมาคือการร่วมแรงร่วมใจกนัของชาวชุมชน 

นอกจากน้ี ยงัมีสถาบนัการศึกษาชั้นนาํหลายแห่งใหบ้ริการวชิาการ และสนบัสนุนการ

สร้างกิจกรรมท่ีสามารถเสริมศกัยภาพของชุมชน อยา่งไรกต็าม คลองมหาสวสัด์ิยงัมี

ปัญหาผกัตบชวา ริมฝ่ังคลองบางช่วงมีปัญหาเร่ืองภูมิทศันท่ี์ควรไดรั้บการปรับปรุง

เพื่อใหท้ศันียภาพเหมาะแก่การรองรับกิจกรรมท่องเท่ียว ปัญหาคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม  

              ดงันั้น จึงเลือกพื้นท่ีชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ เป็นพื้นท่ีดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางในการปรับตวัของชุมชน 2 ดา้น คือ 1) การ

เรียนรู้จากอดีตและการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเรียนรู้จากอดีตเป็นการดาํเนินชีวติท่ี

อยูร่่วมกบัธรรมชาติมากกวา่จะดดัแปลงหรือฝืนธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของตนเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากในอดีตชุมชนเคยมีวถีิชีวติท่ีอยูร่่วมกบัลาํนํ้า แต่

ปัจจุบนัเปล่ียนมาเป็นการพึ่งพาถนนและระบบเกษตรกรรมสมยัใหม่ การฟ้ืนฟูเป็นการ

ชุบชีวติและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนไปพร้อมๆ กนั อาทิ       

การฟ้ืนฟูคูคลองเพื่อใชป้ระโยชนใ์นการสัญจร การชลประทาน และการระบายนํ้า    

เป็นแนวทางสาํคญัหลกัในการปรับตวัเพื่อรับมือกบัปัญหานํ้าท่วม 2) การส่งเสริม

การเกษตรท่ีย ัง่ยนืรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรอินทรีย ์เกษตรธรรมชาติ การลดใชปุ๋้ยเคมี

และสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช สามารถลดสาเหตุของแก๊สเรือนกระจก เป็นตน้ โดยมีผลการ

ดาํเนินการตามแนวทางขา้งตน้ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 การใหค้วามรู้และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการรับมือผลกระทบการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศแก่ชาวชุมชนคลองมหาสวสัด์ิ (ชุมชนวดัสุวรรณาราม) (ภาคผนวก ข) 

ดงัน้ี 

       2.1.1 การอบรมการทาํนํ้าหมกัชีวภาพในการฟ้ืนฟูบาํบดันํ้าเสีย 

       2.1.2 การพฒันาจกัรยานป่ันนํ้า ลดใชพ้ลงังาน 

      2.1.3 การปรับปรุงภูมิทศันค์ลองมหาสวสัด์ิดว้ยพืชผกัสมุนไพร บริเวณศนูย์

เรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

       2.1.4 การทาํทุ่นลอยนํ้าป้องกนัผกัตบชวา 

 

2.2 การทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เนน้เกษตรอินทรีย ์ลดการใชส้ารเคมี  

ไดแ้ก่ การทาํแปลงผกัลอยนํ้า โดยสมาชิกไดเ้สนอแนวคิดในการปลูกผกับนแพในช่วง

ฤดูนํ้าท่วม โดยใชส้าํหรับปลูกผกัสวนครัวบริโภคช่วงนํ้าท่วม ผกัท่ีปลูกมีหลายชนิด 

เช่น กวางตุง้ กะเพรา พริก ผกัชี และพื้นท่ีสาํหรับทาํแปลงเกษตรลอยนํ้าน้ี ประชาชนท่ี

ใชเ้ส้นทางสัญจรไปมาสามารถเกบ็ผกัไปรับประทานได ้ปลอดภยัจากสารเคมีทุกชนิด 

ดินท่ีใชป้ลูกกเ็ป็นดินท่ีผา่นการหมกัโดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์นอกจากน้ี ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริม

เครือข่ายผูผ้ลิตสีเขียวท่ีมีอยูเ่ดิมในพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิ ซ่ึงมีการรวมกลุ่มอยูเ่ดิมแลว้ 

จาํนวน 31 คน โดยรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกใชพ้ื้นท่ีรอบบริเวณบา้น หรือริมร้ัว

ในการปลูกผกั สมุนไพรเป็นรายไดเ้สริม เช่น กะเพรา ยีห่ร่า ถัว่ฝักยาว และชะอม  

(ภาคผนวก ค)  
  

   2.3 การติดตามและประเมินผล 

   การประเมินผลตามตวัช้ีวดัโครงการฯ ทั้งผลสาํเร็จเชิงปริมาณ และผลสาํเร็จเชิง

คุณภาพ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาํเนินกิจกรรมของ

โครงการฯ มีดงัต่อไปน้ี  

  2.3.1 ผลสาํเร็จของงานเชิงปริมาณ 
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ตาราง 16 

ผลสาํเร็จของการดาํเนินโครงการเชิงปริมาณ 

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย 
ผลดาํเนินการ 

(ผา่น/ไม่ผา่น) 

ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ความเขา้ใจใน

การลดมลพิษ และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ 80  

จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ามีค่าคุณภาพนํ้าอยู่

ในเกณฑค์งเดิมหรือดีข้ึน 

ร้อยละ 60  

ส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

ประเภท 5  

จาํนวนคลองท่ีสามารถลดมลพิษได ้ แห่ง 2  

มีการดาํเนินการท่ีไดม้าตรฐานการดาํเนิน

กิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ชุมชน 1  

 

2.3.2 ผลสาํเร็จของงานเชิงคุณภาพ 

  2. 3.2.1 การพฒันาดา้นการเกษตรท่ีจะเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั มีการ

เปล่ียนแปลงค่อนขา้งนอ้ยในการผลิตสินคา้เกษตรของเกษตรกร เพราะมีการใชส้ารเคมี

ท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก แมก้ลุ่ม/แกนนาํจะพยายามสนบัสนุนเกษตรให้

ผลิตอาหารไร้สารพิษ และจดัทาํเกษตรอินทรียใ์หม้ากข้ึน แต่ปรากฏวา่ไดรั้บความสนใจ

จากเกษตรกรค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลายาวนานในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

และผลผลิตไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพและความตอ้งการของตลาด จึงพอสรุปไดว้า่การ

พฒันาดา้นสินคา้เกษตรปลอดภยัยงัไม่บรรลุผล แต่มีทิศทางและการตอบรับจากผูมี้   

ส่วนไดเ้สียเพิ่มมากข้ึน และใหค้วามสาํคญักบัสินคา้เกษตรปลอดภยัมากข้ึน 

  2. 3.2.2 ผลลพัธ์ดา้นการลดลงของมลพิษ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

ท่ีดี เหมาะสมต่อการใชป้ระโยชนท์างดา้นเกษตรกรรมนั้น พบวา่ แหล่งนํ้าผวิดินหลาย
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แหล่งในจงัหวดันครปฐม ยงัคงเป็นแหล่งนํ้าท่ีไดรั้บนํ้าท้ิงจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ นํ้าท้ิง

จากบา้นเรือน นํ้าท้ิงจากกิจกรรมทางการเกษตร เป็นผลทาํใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ตามมา อาทิ ปัญหาคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม ปัญหาขยะจากชุมชน ปัญหาวชัพืชในแหล่ง

นํ้า และยงัไม่สามารถจดัการลดมลพิษจากชุมชนหรือสถานประกอบกิจการได ้อยา่งไรก็

ตามการดาํเนินงาน/โครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการปรับตวัรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เกิดความรู้สึกเป็น

เจา้ของทรัพยากรธรรมชาติ (แหล่งนํ้า) ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่ง

นํ้าใหมี้คุณภาพดี อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน เพื่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดภยักย็งั

ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีกิจกรรมจากโครงการฯ ท่ีสามารถเป็นตน้แบบ และนาํไปขยายผลการดาํเนินงาน

ต่อไปได ้  

              2.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาํเนินกิจกรรมของ

โครงการฯ 

 ดา้นการประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่อการ

ดาํเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงการ พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจใน

ประเดน็กิจกรรมท่ีดาํเนินการในพื้นท่ีตรงตามความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด          

ในระดบัคะแนน 4.32 รองลงมาคือ ประโยชนท่ี์ประชาชนและชุมชนจะไดรั้บจาก

กิจกรรมท่ีดาํเนินการ คะแนน 4.10 ส่วนประเดน็ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด

คือ ความเพียงพอของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทาํงาน คะแนน 3.23  
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ตาราง 17 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินกิจกรรมของโครงการ 

ประเดน็ ระดบัความพึงพอใจ 

กิจกรรมท่ีดาํเนินการในพื้นท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 4.32 

การประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ข่าวสารของกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 3.84 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน 3.69 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่างๆ ของการดาํเนินงาน 3.96 

ความพอเพียงของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทาํงาน 3.23 

ประโยชน์ท่ีประชาชนและชุมชนไดรั้บจากกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 4.10 

องคก์รทอ้งถ่ินใหค้วามสาํคญัและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ี

ดาํเนินการ 

3.52 

กิจกรรมท่ีดาํเนินการจะสร้างส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหก้บัชุมชนได ้

3.78 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจะเห็นไดว้า่ การจดัประชุมระดมความคิดเห็น

โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสะทอ้นประเดน็ปัญหาในมุมมองของ

คนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถนาํประเดน็ปัญหามาจดัลาํดบัความสาํคญั/ความ

ตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจน จึงทาํใหค้ะแนนความพึงพอใจดา้นกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการในพื้นท่ี ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน ไดค่้าคะแนนความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ส่วนดา้นความพึงพอใจในความเพียงพอของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทาํงานมี

ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการดาํเนินกิจกรรมในส่วนการปรับปรุงภูมิ

ทศัน ์จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขนาดใหญ่ในการดาํเนินงาน เช่น ความตอ้งการในการลอก

คลอง ความตอ้งการเคร่ืองบาํบดันํ้าเสีย เช่น เคร่ืองเติมอากาศ กิจกรรมต่างๆ น้ีตอ้งไดรั้บ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 โครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพื้นท่ีแม่นํ้าท่าจีนและคูคลองสาขา เพื่อสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรท่ี

ปลอดภยั ไดว้างกรอบแผนการดาํเนินงานผา่นกระบวนการวางแผนอยา่งมีส่วนร่วม  

โดยไดก้าํหนดขอบเขตของการดาํเนินงานท่ีเนน้การตอบวตัถุประสงคข์องโครงการ 

จาํนวน 2 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การเสริมสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม

ในพืน้ทีชุ่มชนริมนํา้ จังหวดันครปฐม 

การดาํเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนริมนํ้านั้น อาศยั

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีประชาชน หรือผูท่ี้มี

ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น เพื่อ

แสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจต่างๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกนั ซ่ึงประโยชนข์องการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน คือ เป็นการเพิ่มคุณภาพ

การตดัสินใจ ช่วยใหเ้กิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ ทาํใหก้ารตดัสินใจรอบคอบข้ึน     

ลดความยุง่ยากในการนาํไปปฏิบติั สร้างใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมี

ความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั นอกจากน้ียงัช่วยใหเ้กิดการพฒันา

ความคิดสติปัญญาในการดาํรงชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

การจดัทาํแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในคร้ังน้ี มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือ 

Stakeholders เขา้ร่วมโครงการฯ จากเหตุผลหลากหลายประการ ไดแ้ก่ ใกลชิ้ดกบัปัญหา

ท่ีตดัสินใจ มีประโยชนท์างเศรษฐกิจ มีประโยชนใ์ชส้อย มีความสนใจมิติทางสังคม/

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นผลจากการตดัสินใจ มีค่านิยมหรือความเช่ือทางศาสนา หรือมาตรฐาน

ทางศีลธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจและมีอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการระบุปัญหา/

ความตอ้งการ ขั้นการศึกษาทางเลือก ขั้นการประเมินทางเลือก และขั้นการเลือก

ทางเลือก ทาํใหน้าํไปสู่การเลือกเทคนิคและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน/

ชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มของชุมชนริมนํ้า จงัหวดันครปฐม จาํนวน 13 

ชุมชน ดงัน้ี  

- ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ประกอบดว้ย กิจกรรมตลาดนํ้าสีเขียว  ตลาดนํ้าวดั

ลาํพญา, การจดัการขยะในชุมชนบา้นคลองนกกระทุง, ชุมชนผกัปลอดสารพิษ 

- ดา้นการจดัการผกัตบชวา ประกอบดว้ย กิจกรรมผลิตดินถุงพร้อมปลูกผสม

ผกัตบชวา, คลองสวยนํ้าใส เกษตรกรปลอดภยั (ผลิตแก๊สชีวภาพ), หอ้งเรียนบูรณาการสู่

ชุมชนชาวคลอง เร่ืองดินชีวภาพจากผกัตบชวา 

- ดา้นการลดปัญหานํ้าเสีย  ประกอบดว้ย กิจกรรมคลองสวยนํ้าใส, ปรับปรุง 

ภูมิทศันค์ลองตอ้ยต่ิง 

- ดา้นลดการใชปุ๋้ยเคมี ประกอบดว้ย กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็,             

ปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้าสมุนไพรไล่แมลง 

- ดา้นการสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย กิจกรรมการสร้าง

จิตสาํนึกร่วมกนัในการลดมลพิษทางนํ้า, ธรรมนูญคลองนราภิรมย,์ สร้างจิตสาํนึกการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

 อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะไดด้าํเนินการส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการลด

ปัญหามลพิษ และปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในคลองใหเ้หมาะสมในการดาํรงชีวติ

ของส่ิงมีชีวติ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมกบัพฒันาและสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน จากผลการทดสอบคุณภาพตวัอยา่งนํ้าภายหลงัการดาํเนินโครงการฯ ในพื้นท่ี

ตวัแทน จาํนวน 3 คลอง ไดแ้ก่ คลองมหาสวสัด์ิ คลองโรงเจ และคลองตอ้ยต่ิง พบวา่ยงั

อยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม – เส่ือมโทรมมาก แต่ส่ิงท่ีไดรั้บการประสานความร่วมมือ คือ 

ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม เกิดประโยชนต่์อการพฒันาคน เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั           

การรวมกลุ่มก่อใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
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 ดงันั้น การขยายผลการดาํเนินงานไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีปัญหา

คุณภาพอยูใ่นภาวะวกิฤต จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายให้

มีการดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

หากพิจารณาในประเดน็การบรรลุวตัถุประสงคก์ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การ

พฒันาจงัหวดันครปฐม ในดา้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการผลิตสินคา้เกษตรท่ีมี

คุณภาพนั้น เห็นไดว้า่ การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นภารกิจท่ีตอ้งอาศยั

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ผูป้ระกอบกิจการ สถาบนัการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน โดยเร่ิม

จากการสร้างความตระหนกั และสร้างจิตสาํนึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมจาก

ตนเอง ครอบครัว และขยายสู่ชุมชน ในการลดการเกิดมลพิษตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง เช่น 

ลดการใชน้ํ้า ลดปริมาณขยะโดยใชห้ลกั 3Rs  ลดการใชส้ารเคมีในภาคเกษตรกรรม    

เป็นตน้ ซ่ึงแมจ้ะไม่มีผลการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลตวัเลข

อา้งอิง เน่ืองจากการเกบ็ขอ้มูลปริมาณขยะ ปริมาณนํ้าเสีย หรือคุณภาพอากาศ จาํเป็นตอ้ง

ใชค้วามเช่ียวชาญและงบประมาณค่อนขา้งสูง อยา่งไรกต็าม การส่งเสริมความรู้ความ

เขา้ใจใหก้บัชุมชน ตลอดจนการสร้างตน้แบบในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มนั้น    

กย็งัจาํเป็นตอ้งดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดจนการประสานความร่วมมือกนัทั้งในระดบั

หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็น

รูปธรรมและยัง่ยนืต่อไป   

 

2. การเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมอืผลกระทบการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 จากการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน จึงไดร่้วมกนั

ออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีโดย

เนน้การจดัการในพื้นท่ีชุมชนคลองมหาสวสัด์ิซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการดาํเนิน

โครงการ โดยมีกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการ ประกอบดว้ย 1) การอบรมการทาํนํ้าหมกั

ชีวภาพในการฟ้ืนฟูบาํบดันํ้าเสีย 2) การพฒันาจกัรยานป่ันนํ้า ลดใชพ้ลงังาน 3)  การปรับ 
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ปรุงภูมิทศันค์ลองมหาสวสัด์ิดว้ยพืชผกัสมุนไพร บริเวณศนูยเ์รียนรู้การท่องเท่ียวเชิง

เกษตร 4) การทาํทุ่นลอยนํ้าป้องกนัผกัตบชวา 5) การทาํแปลงผกัลอยนํ้า และ 6) การ

เสริมสร้างเครือข่ายผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม / เครือข่ายผูผ้ลิตสีเขียว  

 

 จากการดาํเนินโครงการ พบวา่ ผลผลิตของโครงการน้ีตอบสนองประเดน็

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 3 ประเดน็คือ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรใหป้ลอดภยั 

และไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจจากผูบ้ริโภค (2) การเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั

ดา้นการตลาด และการประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตร (3) การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้า

ไม่ใหเ้ส่ือมโทรมลงไปกวา่เดิม เพื่อสนบัสนุนการเกษตรซ่ึงประเดน็ท่ีเห็นไดช้ดัคือ เกิด

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในชุมชน การสร้างกระบวนการทางสังคมในการ

เรียนรู้แนวทางป้องกนั แกไ้ขและฟ้ืนฟู รวมถึงการวางแผนการจดัการดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และปัญหาในพื้นท่ีได้

อยา่งเหมาะสมตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเกษตรท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี และประชาสัมพนัธ์สินคา้การเกษตรท่ี

ปลอดภยัของจงัหวดันครปฐมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน โดยเฉพาะการสร้างและ

พฒันาเครือข่ายผูผ้ลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิซ่ึงมีการ

รวมกลุ่มเดิมอยูแ่ลว้ โดยสมาชิกในกลุ่มจะปลูกผกัหลากหลายชนิดแตกต่างกนัไปตาม

สภาพพื้นท่ี สมาชิกหลายคนไดใ้ชพ้ื้นท่ีรอบบริเวณบา้น หรือริมร้ัวในการปลูกผกัเป็น

รายไดเ้สริม เช่น กะเพรา ยีห่ร่า ถัว่ฝักยาว และชะอม เพื่อจดัจาํหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

ส่งผลใหสิ้นคา้ทางการเกษตรของชุมชนคลองมหาสวสัด์ิเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน ชาวบา้น

และชุมชนมีรายไดม้ากข้ึน 

หากมองในแง่ความคุม้ค่าเชิงสังคมจากการดาํเนินโครงการ พบวา่  

 - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีองคค์วามรู้การตรวจสอบคุณภาพนํ้า ทาํใหเ้กิดความ

ระมดัระวงั ป้องกนัปัญหาคุณภาพนํ้าเส่ือมโทรมชุมชนมีความต่ืนตวั เกิดการเฝ้าระวงั

ป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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 -  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัการเกิดภาวะเรือน

กระจก สามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นท่ีมีทกัษะท่ี

จะรับมือกบัความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน  

 - เดก็ เยาวชน นกัศึกษาสามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วม

โครงการไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้มีศนูยเ์รียนรู้ตน้แบบ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินนาํร่องเพื่อลดมลพิษ 4มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลาดสินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นตน้ 

 - ครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    

มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนจากรายไดป้ระจาํ มีสุขภาพท่ีดีข้ึน และเป็นแรงบนัดาลใจใหค้นใน

ชุมชนเขา้มาร่วมกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 

 - ภาคส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา โรงเรียน 

เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษว์ถีิชีวติชุมชน หรือการดาํรงชีพ

อยา่งย ัง่ยนื โดยมีกรอบแนวทางการบูรณาการความรู้เชิงนิเวศ (Ecology Approach) เช่น 

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน การลดการผลิตของเสีย/นํ้าเสีย บริโภคสินคา้และบริการท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 

 ดา้นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่อการ

ดาํเนินงานของกิจกรรม พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจในประเดน็ท่ีดาํเนินการใน

พื้นท่ี ตรงตามความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด ดว้ยคะแนน 4.32 รองลงมาคือ 

ประโยชนท่ี์ประชาชนและชุมชนจะไดรั้บจากกิจกรรมท่ีดาํเนินการ ดว้ยคะแนน 4.10 

ส่วนประเดน็ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือในการดาํเนินงาน คะแนน 3.23 

 

ปัญหาและอปุสรรค ต่อการดําเนินงานของโครงการ 

1) การเขา้ถึงเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มชุมชนเมือง หมู่บา้นจดัสรร ยงัไม่ค่อยไดรั้บ

ความร่วมมือเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองจากบริบทของสังคมเมืองและทศันคติของประชาชนท่ี

มีต่อการดาํเนินงานของภาครัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่คิดวา่การดาํเนินงานท่ีผา่นมาขาดความ

ต่อเน่ือง โครงการและกิจกรรมการรณรงค ์การอนุรักษย์งัเป็นโครงการระยะสั้นๆ 
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หน่วยงานต่างๆ แยกกนัดาํเนินการ และการรณรงคใ์นชุมชนยงัขาดแรงจูงใจในการท่ีจะ

ใหค้นในชุมชนร่วมเป็นอาสาสมคัร จึงทาํใหข้าดความร่วมมือ 

2) ทศันคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีฝังรากลึก ซ่ึงส่วนใหญ่มีความรู้ใน

การอนุรักษค์ลอง แต่ยงัมีความเคยชินในการท้ิงขยะลงคลอง และมีความคิดเห็นวา่การ

ใชว้ธีิการต่างๆ เก่ียวกบัการบาํบดันํ้าเสียก่อนปล่อยท้ิงลงคลองเป็นเร่ืองยุง่ยาก เช่น การ

ทาํนํ้าหมกัชีวภาพ การทาํเคร่ืองกรองนํ้าเสียแบบง่าย การคดัแยกขยะในชุมชน เป็นตน้ 

3) การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มตอ้งใชร้ะยะเวลาและการร่วมมืออยา่ง

จริงจงัของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในหลายพื้นท่ีดาํเนินการมีหน่วยงานหลากหลายท่ี

เขา้ไปดาํเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวติ จึงทาํใหมี้นโยบาย

และแผนงานท่ีหลากหลายไปตามพนัธกิจขององคก์รนั้นๆ จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานมี

ความจาํเป็นท่ีตอ้งทบทวนการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินงานในพื้นท่ี

ท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

บทเรียนทีไ่ด้รับของการดําเนินโครงการ   

 1) ควรมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนเป็นอนัดบัแรก โดยตอ้งกระตุน้ใหเ้กิด

กระบวนการมีส่วนร่วม การตระหนกัรู้ร่วมกนัของประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน

ในพื้นท่ี เพื่อใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งหลากหลาย และเขา้มาเป็น

ส่วนร่วมในการดูแลป้องกนั เฝ้าระวงัปัญหาส่ิงแวดลอ้มผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบโดยตรงกบั

การจดัทาํแผนชุมชนในแต่ละหมู่บา้น อาทิ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น  

ควรคาํนึงถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนทุกดา้น รวมถึงเสนอขอทีมวทิยากรชุมชน

ท่ีมีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยดาํเนินการหรือเป็นพี่เล้ียง และ

ควรจดัทาํแหล่งสนบัสนุนความรู้ใหแ้ก่ประชาชนในหมู่บา้น เช่น การจดับอร์ด แจก

เอกสารแผน่พบั เสียงตามสายใหค้วามรู้และขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน เป็นตน้ 

 2) การดาํเนินงานดา้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มควรกระทาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้าร

แกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีดาํเนินการไดรั้บการดูแล แกไ้ข ทั้งจากหน่วยงานรัฐ ทอ้งถ่ิน และ

ภาคประชาชน 

 
 



110 

 3) การจดักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนชุมชน ควร

คาํนึงถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้

ระยะเวลาท่ีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

 4) การประชาสัมพนัธ์เพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติของคนในพื้นท่ีดาํเนินการของ

โครงการ ตอ้งอาศยังานชุมชนสัมพนัธ์เป็นหลกั ซ่ึงเป็นเร่ืองของการลงพื้นท่ีเพื่อให้

หน่วยงานท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการเป็นท่ีไวว้างใจของคนในชุมชน และทาํใหชุ้มชนรู้สึก

ภูมิใจและสบายใจท่ีมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาดูแลและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 5)  การเกบ็ขอ้มูลเชิงตวัเลขเป็นส่ิงจาํเป็น ไม่วา่จะเป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ การรายงานผลการ

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงการโดยอา้งอิงขอ้มูลเชิงตวัเลข 

ลว้นมีส่วนช่วยใหก้ารนาํเสนอผลการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนิน

โครงการชดัเจน เป็นท่ีเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน และสามารถใชป้ระโยชนเ์ป็นฐานขอ้มูลต่อไปได ้

6) ควรมีการพฒันารูปแบบการจดัการของเสียของภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม ใหเ้ป็นตน้แบบและขยายผลใหท้ัว่ถึง ซ่ึงควรมีภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้

มาร่วมในการวางแผนกิจกรรมโครงการก่อนท่ีจะนาํเสนอขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับ

การจดัสรรงบประมาณต่อไป 

7) แมจ้ะดาํเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ แลว้ แต่พบวา่คุณภาพนํ้าภาพรวมมี

คุณภาพตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผวิดิน ดงันั้นอาจตอ้งทบทวนการบูรณา

การกิจกรรมระหวา่งหน่วยงานเพื่อใหมี้ผล (impact) สูงข้ึน และสามารถสร้างผลกระทบ

เชิงยทุธศาสตร์ใหก้บัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัในภาพรวมได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 

1) ควรมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนเป็นอนัดบัแรก โดยตอ้งกระตุน้ใหเ้กิด

กระบวนการมีส่วนร่วม การตระหนกัรู้ร่วมกนัของประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน

ในพื้นท่ี เพื่อใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย และร่วมในการ

ดูแล ป้องกนั เฝ้าระวงัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2) ควรมีการจดัโครงการท่ีบูรณาการการดาํเนินงานดา้นการอนุรักษว์ถีิชีวติของ

ชุมชนกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์ 

3) การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในแม่นํ้า คู คลอง ควรครอบคลุมถึงการ

ป้องกนัและลดมลพิษจากแหล่งกาํเนิดต่างๆ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 

เกษตรกรรม ท่ีพกัอาศยัท่ีมีความหนาแน่น โดยใชร้ะบบการจดัการนํ้าเสียแบบติดกบัท่ี 

หรือระบบบาํบดันํ้าเสียรวม เพื่อลดการระบายนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ตลอดจน

การฟ้ืนฟูแม่นํ้า คู คลอง ใหมี้ศกัยภาพเอ้ือต่อการรองรับนํ้า และการระบายนํ้า 

4) เพิ่มมาตรการดา้นการจดัการนํ้าเสียในพื้นท่ีชุมชน ควรเนน้วธีิการบาํบดัโดย

ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรกล แต่ควรเนน้บาํบดัดว้ยวธีิการง่ายๆ ท่ีครัวเรือนหรือประชาชน

ดาํเนินการไดเ้อง โดยยดึหลกั ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
 

ข้อเสนอแนะด้านการจัดการขยะ 

1) เพื่อยกระดบัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมของ

โครงการ หน่วยงานเจา้ภาพควรจดัเวทีเพื่อสร้างความเขา้ใจ ควรใชก้ารประชาสัมพนัธ์

แบบสองทาง โดยคน้หาศกัยภาพผูน้าํชุมชนหรืออาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในการ

รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน การคดัแยก การลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิด การทาํโครงการปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรีย ์เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่

สามารถนาํมูลฝอยมาใชป้ระโยชนไ์ด ้เพื่อใหเ้ป็นตน้แบบและทาํอยา่งต่อเน่ือง ขยายผล

ไปยงัประชาชนทัว่ไปใหก้วา้งข้ึน 
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2) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความสาํคญัท่ีจะตอ้งมีการจดัการขยะ       

มูลฝอย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม โดยพาชุมชนศึกษาดูงาน 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการปัญหาผกัตบชวา 

1) การศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในนํ้า ลกัษณะทางชลศาสตร์ของลุ่มนํ้า ซ่ึง

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต การขยายพนัธุ์ของผกัตบชวา และตอ้งมีการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งมีการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกนั

ตลอดทั้งแม่นํ้าและคูคลองเช่ือมต่อ  

2) การใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตเคร่ืองจกัสานผกัตบชวา การ

ป้องกนัเช้ือราในเคร่ืองจกัสาน การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการตลาดศิลปหตักรรม

ผกัตบชวาใหม้ากข้ึน 

3) การใชป้ระโยชนจ์ากผกัตบชวาดา้นอ่ืนๆ เช่น การใชผ้กัตบชวาแหง้แทนดิน

ในการปลูกมะนาว การนาํผกัตบชวามาผลิตเป็นแก๊สมีเทนเพื่อการหุงตม้ เหมาะสม

สาํหรับชุมชนริมนํ้าใชเ้ป็นแก๊สหุงตม้ในครัวเรือน 
 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

1) ผูน้าํกลุ่มรวมถึงสมาชิกกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภายในกลุ่ม

ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ผูน้าํตอ้งมีความเสียสละและมีภาวะผูน้าํเพื่อแสดวงหา

ผลประโยชนแ์ละโอกาสแก่กลุ่มและสมาชิก รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นสมาชิกกลุ่มใน

การบริหารจดัการ และสมาชิกกลุ่มตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการรวมกลุ่ม อีกทั้งยงัตอ้ง

ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มท่ีไดร่้วมกนัยกร่างข้ึนมา และคอยแนะนาํ ติดตาม

การบริหารงานกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 

2) ควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัอบรม ฝึกทกัษะใหค้นใน

ชุมชนและเครือข่ายมีแนวทางในการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑห์รือสินคา้ทางการเกษตร

ปลอดสารพิษ 

3) ควรมีการจดัการรายไดท่ี้เป็นระบบ การผลิตผกัปลอดสารพิษท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จนั้น รายไดก้เ็ป็นปัจจยัหน่ึง เพราะหากเนน้แต่เร่ืองคุณภาพเพียงอยา่งเดียว 
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อาจทาํใหต้น้ทุนในการผลิตสูง ผลตอบแทนกอ็าจนอ้ยลง จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการท่ี

เป็นระบบ  
 

ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพืน้ท่ีดาํเนินการ 

1) ผูน้าํชุมชนควรมีบทบาทการเป็นผูน้าํดา้นความคิดใหก้บัชุมชน เพื่อช้ีแนะแนว

ทางการพฒันาชุมชน เพื่อใหก้ระบวนการต่างๆ ผา่นการรับฟังความคิดเห็น การหา

แนวทางร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  

2) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการศึกษาสถานการณ์และระดบัปัญหา     

ลงพื้นท่ีชุมชนท่ีประสบปัญหาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่และเสริมสร้าง

ทศันคติของชุมชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานของภาครัฐท่ีดี 

3) การประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

พื้นท่ีดาํเนินการ อาจทาํไดห้ลายระดบัและหลายวธีิ ซ่ึงบางวธีิสามารถทาํไดง่้ายๆ แต่บาง

วธีิตอ้งใชเ้วลา ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใชจ่้ายและ

ความจาํเป็นในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ตอ้งมีการพฒันาความรู้

ความเขา้ใจในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การ

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม รวมทั้งพฒันาทกัษะและศกัยภาพของบุคลากร

ของรัฐทุกระดบัควบคู่ไปดว้ย 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก  ก 
การพฒันาชุมชนต้นแบบลดการก่อมลพษิ จังหวดันครปฐม 
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1. ชุมชนบ้านศาลาดิน คลองมหาสวสัดิ์ 

ผลติดินถุงพร้อมปลูกผสมผกัตบชวา 
 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อแกไ้ขปัญหาผกัตบชวาอยา่งย ัง่ยนื 

2. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัชาวชุมชน 
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2. ชุมชนพฤกษา 4 คลองโรงเจ 

คลองสวยนํา้ใส 
 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อลดและป้องกนัปัญหานํ้าเน่าเสียในคลองโรงเจ 

2. เพื่อใหช้าวบา้นในหมู่บา้นพฤกษา 4 ไดมี้ส่วนร่วมดูแลรักษาคุณภาพนํ้า 

3. ป้องกนัปัญหาขยะมูลฝอยและผกัตบชวาในคลองโรงเจ 
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3. ตลาดนํา้วดัลาํพญา แม่นํา้ท่าจีน 

ตลาดนํา้สีเขยีว  

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมคนในของชุมชนและนกัท่องเท่ียวในการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. เพื่อส่งเสริมการคดัแยกขยะ การรีไซเคิลขยะ การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยและก๊าซ

ชีวภาพ 
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4. ชุมชนชาวคลองนกกระทุง 

การจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองนกกระทุง 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อลดปริมาณขยะท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้นโดยการคดัแยกขยะในครัวเรือน 

2. เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพนํ้าในลาํคลองนกกระทุง และเครือข่ายคู

คลองต่างๆ 
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5. ชุมชนบ้านบางววั คลองนกกระทุง หมู่ 4 

ผลติปุ๋ ยอนิทรีย์อดัเมด็ 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี หนัมาใชปุ๋้ยอินทรียอ์ดัเมด็แทน  

 2. เพื่อขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีสนใจเคร่ืองผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็แบบเคล่ือนยา้ยได้ 
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6. ชุมชนหินมูล คลองคูเมอืง 

คลองสวย นํา้ใส เกษตรกรปลอดภัย 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมใหมี้การใชผ้กัตบชวาหรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และเศษ

อาหารในครัวเรือนมาหมกัเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใชใ้นครัวเรือน 

 2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้บ่อหมกัแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก  
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7. ชุมชนคลองชัยขนัธ์ 

สร้างจิตสํานึกร่วมกนัในการลดมลพษิทางนํา้ 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อใหค้ลองสะอาดปราศจากวชัพืช  

 2. เพื่อใหค้ลองปลอดภยัจากสารเคมีท่ีใชก้าํจดัวชัพืชทางนํ้าและบนบก  

 3. เพื่อใหค้นในชุมชนมีจิตสาํนึกท่ีดีต่อคลอง และรักษาไวซ่ึ้งคลองตน้แบบ 

เฉลิมพระเกียรติ 
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8. ชุมชนบ้านหลวง คลองท่าเรือ-บางพระ 

ปุ๋ ยอนิทรีย์และนํา้สมุนไพรไล่แมลง 

วตัถุประสงค ์

 1. ลดการใชส้ารเคมีในการทาํเกษตรกรรม  

 2. เพื่อใหค้นในชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้าสมุนไพรไล่แมลงใชใ้น

ครัวเรือนและการประกอบอาชีพ 
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9. ชุมชนคลองนราภิรมย์ 

ธรรมนูญคลองนราภิรมย์ 

 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 2. เพื่อสร้างกติกาชุมชนเพื่อพิทกัษท์รัพยากรในพื้นท่ีคลองนราภิรมย์  
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10. คลองบางหลวง 

สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลบางหลวง 

 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างและพฒันาศกัยภาพการจดัการชุมชนทอ้งถ่ินสู่การจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 2. เพื่อยกกระดบัจิตสาํนึก การรับรู้ของประชาชนในแนวคิดการพึ่งตนเองในการ

อนุรักษคู์คลอง 
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11. ชุมชนคลองวฒันา 

ห้องเรียนบูรณาการสู่ชุมชนชาวคลอง เร่ือง ดินชีวภาพจากผกัตบชวา  

 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อพฒันาผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3) ใหมี้ภาวะผูน้าํในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

ในแม่นํ้าท่าจีน และสามารถคิดต่อยอดเป็นโครงงาน เพื่อแกไ้ขและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

ร่วมกบัชุมชนชาวคลองได ้

 2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
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12. ชุมชนวดัสําโรง คลองหนองจอก 

ชุมชนผกัปลอดสารพษิ 

 

วตัถุประสงค ์

 1. ลดปริมาณขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนในชุมชน  

 2. ลดการใชส้ารเคมีในภาคเกษตรกรรมของชุมชน  
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13. ชุมชนคลองต้อยติ่ง 

ปรับปรุงภูมทิศัน์คลองต้อยติ่ง 

 

วตัถุประสงค ์

 1. เพื่อใหค้ลองสะอาดปราศจากผกัตบชวา  

 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งนํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
การให้ความรู้และคาํแนะนําเกีย่วกบัการรับมือ 
ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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การอบรมการทาํ EM Balls ในการฟ้ืนฟูบําบัดนํา้เสีย 

 

การทาํ EM เป็นท่ีสนใจของประชาชนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการทาํในระดบั

ครัวเรือนและชุมชนและมีการเผยแพร่การใชป้ระโยชนใ์นหลายดา้นไดแ้ก่ดา้น

การเกษตรและส่ิงแวดลอ้มแต่ปัญหาสาํคญัท่ีพบคือ ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ

ขาดขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ในเร่ืองของกระบวนการผลิตการบรรจุการเกบ็รักษาและการ

ตรวจสอบคุณภาพซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาการทาํนํ้าหมกัชีวภาพจึงไดจ้ดั

กิจกรรมสนบัสนุนการทาํนํ้าหมกัชีวภาพและชุมชนสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและปลอดภยัทาํใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้
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การทาํปุ๋ ยนํา้หมกัชีวภาพลดการใช้สารเคม ี
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การพฒันาจักรยานป่ันนํา้ลดการใช้พลงังาน 

 

เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัจึงมีแนวคิด

ในการสร้างรถจกัรยานป่ันนํ้าเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้าของเคร่ืองสูบนํ้าและใหค้นในชุมชนมี

ส่วนร่วมและไดอ้อกกาํลงักาย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรงข้ึนทั้งยงัประหยดั

ลดค่าใชจ่้ายหรือพลงังานทางเลือกท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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การปรับปรุงภูมทิศัน์คลองมหาสวสัดิ์ด้วยพชืผกัสมุนไพร  

 

ปัจจุบนัคลองมหาสวสัด์ิไดเ้ป็นหน่ึงในคลองท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมเพื่อ

เรียนรู้วถีิชีวติชุมชนริมนํ้าท่ีผสมผสานการเรียนรู้วถีิชีวติเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี

สภาพภูมิทศันข์องคลองมหาสวสัด์ิจึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะสร้างทั้งความประทบัใจใหก้บั

นกัท่องเท่ียวในดา้นการปรับปรุงภูมิทศัน/์การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหชุ้มชนคลองมหาสวสัด์ิ

ไดเ้สนอจุดท่ีชุมชนสามารถใชป้ระโยชนร่์วมกนั คือ บริเวณเชิงสะพานวดัสุวรรณาราม 

ซ่ึงจุดดงักล่าวมีคนในชุมชนร่วมมือกนัพฒันาเป็นจุดข้ึนลงของนกัท่องเท่ียว และมีการ

ปลูกไมด้อกไมป้ระดบับางส่วน และมีการปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษของสมาชิก

กลุ่มแม่บา้นเกษตรแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร โดยผกัสวนครัวท่ีปลูก คือ ยีห่ร่า

กะเพรา 
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การทาํทุ่นขวดลอยนํา้ป้องกนัผกัตบชวา 

 

การเกบ็ผกัตบชวาในคลองมหาสวสัด์ิถือวา่เป็นปัญหามานาน  ทั้งเร่ืองของการ   

กีดขวางทางสัญจรทางนํ้าและทศันียภาพของคลอง  อนัส่งผลต่อการนาํชมคลองมหา

สวสัด์ิและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

กิจกรรมการจดัทาํทุ่นลอยนํ้ากนัผกัตบชวาและส่ิงปฏิกลูเพื่อกาํจดัผกัตบชวาท่ี  

กีดขวางทางนํ้า  ผูป้ระกอบการเรือต่างใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมน้ี  เน่ืองจากหากปล่อย

ท้ิงไวอ้าจเป็นปัญหาท่ีจะแกไ้ขไดย้ากข้ึน  จึงไดช่้วยกนันาํเสนอแนวคิดการนาํขวดนํ้าท่ี

ใชแ้ลว้มาผกูเป็นทุ่นเพื่อกนัผกัตบชวาไม่ใหกี้ดขวางการสัญจรทางนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

การส่งเสริมการทําเกษตรที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
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แปลงผกัลอยนํา้รับมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และการปลูกผกัปลอดสารพษิ 

 

จากสถานการณ์นํ้าท่วมท่ีผา่นมา ชุมชนคลองมหาสวสัด์ิตอ้งประสบกบัปัญหา

อุทกภยัทุกปี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีติดกบัแม่นํ้าประชาชนตอ้งไดรั้บผลกระทบดา้นท่ีอยู่

อาศยั และขาดแคลนอาหาร ชาวบา้นมหาสวสัด์ิไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหาดงักล่าว จึงรวมกลุ่ม

หารือเพื่อรับกบัภาวะนํ้าท่วมหรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีชาวชุมชนท่ีได้

เสนอแนวความคิดในการปลูกผกับนแพในช่วงฤดูนํ้าท่วม แกไ้ขปัญหาใหส้ามารถใช้

ชีวติอยูก่บันํ้าได ้จึงทาํแปลงผกัลอยนํ้าข้ึน ผกัท่ีปลูกมีหลายชนิด เช่น กวางตุง้ ตั้งโอ๋  

กระเพราพริก ผกัชี และเลือกพื้นท่ีปลูกในจุดท่ีประชาชนท่ีใชเ้ส้นทางสัญจรไปมา

สามารถมาเกบ็ผกัไปรับประทานไดฟ้รี ปลอดภยัจากสารเคมี โดยดินท่ีใชเ้พาะปลูก   

เป็นดินท่ีผา่นการหมกัโดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์ในส่วนของแมลงศตัรูพืชใชว้ธีิการป้องกนัโดย

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 
เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํา้ ในแหล่งนํา้ผวิดนิ 
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ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เร่ือง  กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผวิดิน 

 

                  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดิน ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด ๑ บททัว่ไป 

 ขอ้ ๑  ในประกาศน้ี  

 “แหล่งนํ้าผวิดิน” หมายถึง แม่นํ้า ลาํคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้า และแหล่งนํ้าสาธารณะ

อ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายในผนืแผน่ดิน ซ่ึงหมายความรวมถึงแหล่งนํ้าสาธารณะท่ีอยูภ่ายในผนืแผน่ดินบน

เกาะดว้ย แต่ไม่รวมถึงนํ้าบาดาลและในกรณีท่ีแหล่งนํ้านั้นอยูติ่ดกบัทะเลใหห้มายความถึงแหล่งนํ้า

ท่ีอยูภ่ายในปากแม่นํ้าหรือปากทะเลสาบ  ปากแม่นํ้าและปากทะเลสาบใหถื้อแนวเขตตามท่ีกรมเจา้

ท่ากาํหนด 

หมวด ๒ ประเภทและมาตรฐานคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผวิดิน 

 ขอ้ ๒  ใหแ้บ่งแหล่งนํ้าผวิดินออกเป็น ๕ ประเภทคือ แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๑ แหล่งนํ้าประเภท

ท่ี ๒ แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๓ แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๔ และแหล่งนํ้าประเภทท่ี ๕ 

 (๑) แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๑ ไดแ้ก่ แหล่งนํ้าท่ีคุณภาพนํ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจาก

นํ้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน  

 (ข) การขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวติระดบัพื้นฐาน  

 (ค) การอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ของแหล่งนํ้า  

 (๒) แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๒ ไดแ้ก่ แหล่งนํ้าท่ีไดรั้บนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผา่น

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทัว่ไปก่อน 

 (ข) การอนุรักษส์ัตวน์ํ้ า  
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 (ค) การประมง  

 (ง) การวา่ยนํ้าและกีฬาทางนํ้า  

 (๓) แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๓ ไดแ้ก่ แหล่งนํ้าท่ีไดรั้บนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผา่น

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทัว่ไปก่อน 

 (ข) การเกษตร  

 (๔) แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๔ ไดแ้ก่ แหล่งนํ้าท่ีไดรั้บนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผา่น

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเป็นพิเศษก่อน 

  (ข) การอุตสาหกรรม 

 (๕) แหล่งนํ้าประเภทท่ี ๕ ไดแ้ก่ แหล่งนํ้าท่ีไดรั้บนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ

สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

 ขอ้ ๓  คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าประเภทท่ี ๑ ตอ้งมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถใช้

ประโยชน์ไดต้ามขอ้ ๒ (๑) 

 ขอ้ ๔  คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าประเภทท่ี ๒ ตอ้งมีมาตรฐานดงัต่อไปน้ี  

 (๑) ไม่มีวตัถุหรือส่ิงของท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยซ่ึ์งจะทาํให ้สี กล่ินและรส

ของนํ้าเปล่ียนไปตามธรรมชาติ 

 (๒) อุณหภูมิ ( Temperature) ไม่สูงกวา่อุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน ๓ องศา

เซลเซียส 

 (๓) ความเป็นกรดและด่าง ( ph) มีค่าระหวา่ง ๕.๐-๙.๐ 

 (๔) ออกซิเจนละลาย ( DO) มีค่าไม่นอ้ยกวา่ ๖.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๕) บีโอดี ( BOD) มีค่าไม่เกินกวา่ ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๖) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกวา่ 

๕,๐๐๐ เอม็.พี.เอน็. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 (๗) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกินกวา่ 

๑,๐๐๐ เอม็.พี.เอน็. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 (๘) ไนเตรต ( NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกวา่ ๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๙) แอมโมเนีย ( NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 
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 (๑๐) ฟีนอล ( Phenols) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๑) ทองแดง ( Cu) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๒) นิคเกิล ( Ni) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๓) แมงกานีส ( Mn) มีค่าไม่เกินกวา่ ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๔) สังกะสี ( Zn) มีค่าไม่เกินกวา่ ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 

                        (๑๕) แคดเมียม ( Cd) ในนํ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCo3 ไม่เกินกวา่ ๑๐๐ 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และในนํ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ 

CaCo3 เกินกวา่ ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๖) โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลน้ท ์( Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๕ 

มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๗) ตะกัว่ ( Pb) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๘) ปรอททั้งหมด ( Total Hg) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๐๒ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๑๙) สารหนู ( As) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๒๐) ไซยาไนด ์( Cyanide) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๒๑) กมัมนัตภาพรังสี ( Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา ( Alpha) ไม่เกินกวา่ ๐.๑ 

เบคเคอเรลต่อลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกวา่ ๑.๐ เบคเคอเรลต่อลิตร 

 (๒๒) สารฆ่าศตัรูพืชและสัตวช์นิดท่ีมีคลอรีนทั้งหมด ( Total Organochlorine 

Pesticides) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (๒๓) ดีดีที ( DDT) มีค่าไม่เกินกวา่ ๑.๐ ไมโครกรัมต่อลิตร 

 (๒๔) บีเอชซีชนิดแอลฟา ( Alpha-BHC) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๐๒ ไมโครกรัมต่อลิตร 

 (๒๕) ดิลดริน ( Dieldrin) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร 

 (๒๖) อลัดริน ( Aldrin) มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร 

 (๒๗) เฮปตาคลอร์ ( Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด ์( Heptachlorepoxide) 

มีค่าไม่เกินกวา่ ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร 

 (๒๘) เอนดริน ( Endrin) ไม่สามารถตรวจพบไดต้ามวธีิการตรวจสอบท่ีกาํหนด 

 ขอ้ ๕  คุณภาพในแหล่งนํ้าประเภทท่ี ๓ ตอ้งมีมาตรฐานตาม ขอ้ ๔ เวน้แต่  

 (๑) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่นอ้ยกวา่ ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (๒) บีโอดี มีค่าไม่เกินกวา่ ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (๓) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินกวา่ ๒๐ ,๐๐๐ เอม็.พี.เอน็ ต่อ 

๑๐๐ มิลลิลิตร 
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 (๔) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกวา่ ๔ ,๐๐๐ เอม็.พี.เอน็ ต่อ ๑๐๐ 

มิลลิลิตร 

 ขอ้ ๖  คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าประเภทท่ี ๔ ตอ้งมีมาตรฐานตามขอ้ ๔ (๑) ถึง (๕) และ (๘) 

ถึง (๒๘) เวน้แต่ 

 (๑) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่นอ้ยกวา่ ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (๒) บีโอดี มีค่าไม่เกินกวา่ ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 ขอ้ ๗  คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าประเภทท่ี ๕ ตอ้งมีมาตรฐานตํ่ากวา่คุณภาพนํ้า ในแหล่งนํ้า

ประเภทท่ี ๔ 

 ขอ้ ๘  การกาํหนดใหแ้หล่งนํ้าผวิดินแหล่งใดแหล่งหน่ึงเป็นประเภทใดตามขอ้ ๒ ให้

เป็นไปตามท่ีกรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ วธีิการเกบ็ตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผวิดิน 

 ขอ้ ๙  การเก็บตวัอยา่งนํ้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามขอ้ ๓ ถึงขอ้ ๗ ใหใ้ชว้ธีิการ

ดงัต่อไปน้ี 

                       (๑) แหล่งนํ้าไหล ซ่ึงไดแ้ก่ แม่นํ้า ลาํคลอง เป็นตน้ ใหเ้ก็บท่ีจุดก่ึงกลางความกวา้ง

ของแหล่งนํ้าท่ีระดบัก่ึงกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เวน้แต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและ

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ใหเ้ก็บท่ีระดบัความลึก ๓๐ เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 

                         (๒) แหล่งนํ้าน่ิง ซ่ึงไดแ้ก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บนํ้า เป็นตน้ ใหเ้ก็บท่ีระดบั

ความลึก ๑ เมตร ณ จุดตรวจสอบสาํหรับแหล่งนํ้าท่ีมีความลึกเกินกวา่ ๒ เมตร และใหเ้ก็บท่ีจุด

ก่ึงกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสาํหรับแหล่งนํ้าท่ีมีความลึกไม่เกิน ๒ เมตร เวน้แต่แบคทีเรียกลุ่ม

โคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ใหเ้ก็บท่ีระดบัความลึก ๓๐ เซนติเมตร ณ จุด

ตรวจสอบ  จุดตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ของแหล่งนํ้าท่ีกาํหนดตามขอ้ ๘ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกรม

ควบคุมมลพิษกาํหนด 

 ขอ้ ๑๐  การตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามขอ้ ๓ ถึงขอ้ ๗ ใหใ้ชว้ธีิการดงัต่อไปน้ี  

 (๑) การตรวจสอบอุณหภูมิ ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิ ( Thermometer) วดัขณะทาํ

การเก็บตวัอยา่งนํ้า 

 (๒) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัความเป็นกรดและ

ด่างของนํ้า (pH meter) ตามวธีิการหาค่าแบบอีเล็คโตรเมตริก (Electrometric) 

 (๓) การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย ใหใ้ชว้ธีิอะไซดโ์มดิฟิเคชัน่ ( Azide 

Modification) 
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 (๔) การตรวจสอบค่าบีโอดี ใหใ้ชว้ธีิอะไซดโ์มดิฟิเคชัน่ ( Azide Modification) ท่ี

อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วนัติดต่อกนั 

 (๕) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และค่าแบคทีเรียกลุ่ม   ฟี

คอลโคลิฟอร์ม ใหใ้ชว้ธีิมลัติเพิล้ทิ้วบเ์ฟอร์เมนเตชัน่ เทคนิค ( Multiple Tube Fermentation 

Technique) 

 (๖) การตรวจสอบค่าไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน ใหใ้ชว้ธีิแคดเมียมรีดคัชัน่ 

(Cadmium Reduction) 

 (๗) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ใหใ้ชว้ธีิดิสทิลเลชัน่เนสส

เลอร์ไรเซชัน่ (Distillation Nesslerization) 

 (๘) การตรวจสอบค่าฟีนอล ใหใ้ชว้ธีิดิสทิลเลชัน่ ๔ – อะมิโน แอนติไพรีน 

(Distillation, 4-Amino antipyrene) 

  (๙) การตรวจสอบค่าทองแดง นิคเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม

ชนิดเฮก็ซาวาเลน้ท ์และตะกัว่ ใหใ้ชว้ธีิอะตอมมิค แอบซอพชัน่ ไดเร็คแอสไพเรชัน่ ( Atomic 

Absorption – Direct Aspiration) 

 (๑๐) การตรวจสอบค่าปรอททั้งหมด ใหใ้ชว้ธีิอะตอมมิค แอบซอพชัน่โคลดเ์ว

เปอร์ เทคนิค (Atomic Absorption – Cole Vapour Technique) 

 (๑๑) การตรวจสอบค่าสารหนู ใหใ้ชว้ธีิอะตอมมิค แอบซอพชัน่แก๊สซสัไฮไดรด ์

(Atomic Absorption – Gaseous Hydride) 

 (๑๒) การตรวจสอบค่าไซยาไนด ์ใหใ้ชว้ธีิไพริดีน บาร์บิทูริค แอซิด ( Pyridine – 

Barbituric Acid) 

 (๑๓) การตรวจสอบค่ากมัมนัตภาพรังสี ใหใ้ชว้ธีิโลวแ์บค็กราวด ์พร็อพพอร์ชัน่

นอล เคาน์เตอร์ (Low Background Proportional Counter) 

 (๑๔) การตรวจค่าสารฆ่าศตัรูพืชและสัตวช์นิดท่ีมีคลอรีนทั้งหมด ดีดีที บีเอชซี

ชนิดแอลฟา ดิลดริน อลัดริน เฮปตาคลอร์อีปอกไซด ์และเอนดริน ใหใ้ชว้ธีิก๊าซ – โครมาโตกราฟ่ี 

(Gas – Chromatography) 

 ขอ้ ๑๑  การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายใหใ้ชค้่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ ๒๐ (20 th Percentile 

Value) ส่วนการตรวจสอบค่าบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ

ฟอร์ม ใหใ้ชค้่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ ๘๐ โดยจาํนวนและระยะเวลาสาํหรับการเก็บตวัอยา่งนํ้าดงักล่าว ให้

เป็นไปตามท่ีกรมควบคุมมลพษิกาํหนด 
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 ขอ้ ๑๒  การเก็บตวัอยา่งนํ้าตามขอ้ ๙ และการตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามขอ้ ๑๐ จะตอ้ง

เป็นไปตามวธีิการมาตรฐานสาํหรับการวเิคราะห์นํ้าและนํ้าเสีย ( Standard Methods for Examination 

of water and Wastewater) ซ่ึง American Public HealthAssociationและ American Water Works 

Association กบั Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกนักาํหนดไวด้ว้ย 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๓๗ 

ชวน  หลีกภยั 

นายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
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