
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โครงการอุบลรักษ์สายน้้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ  
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  

จังหวัดอุบลราชธานี       
 
 
 

นางสาวพรอ้าภา สุรภักด ี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

ต้าแหน่งเลขท่ี 2098 ส่วนสิ่งแวดล้อม 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 

ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้้ารงตา้แหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
ต้าแหน่งเลขที ่2098 ส่วนสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2556 



โครงการอุบลรักษ์สายน ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
จังหวัดอุบลราชธานี       

 
 
 
 
 

นางสาวพรอ้าภา  สุรภักดี 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

ต้าแหน่งเลขท่ี 2098 ส่วนสิ่งแวดล้อม 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
ต้าแหน่งเลขท่ี 2098 ส่วนสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2556 



ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เร่ือง โครงการอุบลรักษ์สายน ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดอุบลราชธานี       
 
หลักการและเหตุผล  

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน ้าธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ 
แม่น ้ามูล ชี ล้าโดม ล้าเซบาย ล้าเซบก และล้าห้วยสาขาต่างๆ ปัจจุบันจังหวัด
อุบลราชธานีมีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเพียง 2 แหง่ คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี  
และเทศบาลเมืองวารินช้าราบ ดังนั นชุมชนต่างๆ ท่ีอยู่ริมน ้าจึงมีการปล่อยน ้าเสีย 
ท่ียังไม่ได้บ้าบัดลงสู่แหล่งน ้าต่างๆ ส่งผลให้คุณภาพน ้าเสื่อมโทรมลง ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านแหล่งน ้าตามแนวพระราชริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถ
ด้าเนินการได้โดยอาศัยหลักการธรรมชาติบ้าบัดธรรมชาติด้วยระบบพื นท่ีชุ่มน ้า ทั งนี 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นความส้าคัญของการรักษาแหล่งน ้า 
ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น ้า กุ้ง หอย ปู ปลา และได้มีพระราชด้ารัสเนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2550 โดยพระองค์ขอให้รัฐบาลและประชาชนช่วยกันรักษา
ป่า รักษาแหล่งน ้า รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั น จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้
ร่วมกับส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จัดท้า 
“โครงการอุบลรักษ์สายน ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
จังหวัดอุบลราชธานี” ขึ น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการบริหาร
จัดการและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนก่อนปล่อยลงสู่ล้าน ้าธรรมชาติ ตามแนวพระราชด้าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสายน ้า พัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมพื นที่ชุ่มน ้าให้ได้ครอบคลุมทุกพื นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถใช้น ้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสวยงามต่อไป                
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บทวิเคราะห/์แนวคิด/ข้อเสนอ   
 บทวิเคราะห์ 

โครงการอุบลรักษ์สายน ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางน ้าในแม่น ้ามลู ซึ่งเป็นแม่น ้าสายส้าคัญสายหลัก
ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปัจจุบันจากผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า พบว่าในบางจุด
เก็บตัวอย่างน ้า เช่น สถานีสูบน ้าประปาล้ามูลน้อย และปากห้วยแจระแม บ้านท่าบ่อ  
ซึ่งเป็นแหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปาส้าหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
และเทศบาลแจระแม มีการปนเป้ือนมลพิษอย่างรุนแรง คุณภาพน ้าอยู่ในระดับเสื่อมโทรม 
โดยดัชนีชี วัดคุณภาพท่ีเป็นปัญหาส้าคัญ คือ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ 
(BOD) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด (TCB) และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (FCB)  

 
 แนวคิด 

แนวคิดในการด้าเนินการ ประกอบด้วย      
1. การบริหารจัดการน้้าเสียและแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 

ตามแนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                               .  
น ้าเสียจากชุมชน เป็นปัญหาหลักประการหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก น ้าเสียเหล่านี สามารถแก้ไขและ/หรือปรับปรุงสภาพให้ดี
ขึ นด้วยการน้าไปท้าการบ้าบัดเพื่อให้มีคุณภาพท่ีดีขึ น เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบ้าบัดน ้าเสีย
มีอยู่หลากหลายวิธีการ แต่เทคโนโลยีท่ีสร้างขึ นเหล่านี มักจะต้องใช้การลงทุนท่ีค่อนข้าง
สูงทั งในด้านเครื่องจักรกลและพลังงาน รวมทั งความยุ่งยากในการบ้ารุงรักษา ส้าหรับ
เทคโนโลยีการบ้าบัดน ้าเสียตามแนวพระราชด้ารินั น พระองค์ทรงต้องการให้เป็น
เทคโนโลยีท่ีง่าย สะดวก และเป็นวิธีการท่ีอาศัยธรรมชาติให้ช่วยเหลือธรรมชาติด้วยกัน
เอง โดยการอาศัยพืชช่วยในการกรองหรือฟอกน ้าให้สะอาดขึ น อันเป็นผลมาจากพืช 
จะดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน ้าเสียน้าไปใช้ในการเจริญเติบโต และการย่อยสลาย
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สารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดินช่วยประกอบกัน นอกจากนี การใช้พืชกรองน ้าเสีย
ประเภทหญ้าเลี ยงสัตว์ยังจะได้รับผลประโยชน์ในการน้าไปใช้ในการจักสาน ท้าดอกไม้
ประดิษฐ์ เยื่อกระดาษ เชื อเพลิงเขียว และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอีกทางหนึ่ง
ด้วย และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสียที่ต้องลงทุนสูง 
อย่างในปัจจุบัน เทคโนโลยีตามแนวพระราชด้ารินี ได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
โดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ซึ่งได้ท้าการพัฒนาใช้พืชท่ัวไป 3 ชนิด คือ ธูปฤๅษี กกกลม (จันทบูรณ)์ และหญ้าแฝก
อินเดีย เป็นพืชท่ีหาได้ง่ายโดยท่ัวไปและมีแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี ยังมี
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียได้อีกด้วย                                          . 

2.  แนวทางการบ้าบัดน้้าเสียจากบ้านเรือนเบื้องต้น               
ปัจจุบันบ้านเรือนและอาคารขนาดใหญ่ไม่มีการจัดการน ้าเสียเบื องต้น 

หรือหากมีจะเป็นการติดตั งบ่อเกรอะ-บ่อซึม ซึ่งไม่เพียงพอ ท้าให้ชุมชนเมืองหลายแห่ง 
ท่ีไม่มีระบบจัดการน ้าเสียหรือระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมศูนย์ ยังคงระบายน ้าเสียลงสู่ท่อ
ระบายน ้าและไหลลงแหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง จ้าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แก่ชุมชนในการลด ป้องกัน และจัดการน ้าเสียเบื องต้นแบบง่ายๆ และเบ็ดเสร็จ 
ด้วยตนเอง ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการติดตั งบ่อดัก
ไขมัน บ่อเกรอะ บ่อซึม  ไว้ในทุกบ้าน 

3. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้้าในจังหวัด
อุบลราชธานี 
 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสอดส่องดูแล
คุณภาพแหล่งน ้า โดยการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพน ้าอย่างง่าย  
จากการสังเกตสี กลิ่น และการใช้สิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์หน้าดินท่ีพบในแหล่งน ้า  
เพื่อประเมินคุณภาพน ้าเบื องต้น  ตลอดจนแนวทางในการแจ้งเหตุผิดปกติด้านมลพิษ 
ทางน ้าแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง             .  
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ข้อเสนอ 
1. ขั นตอนเตรียมโครงการ (Project Preparation)    

1.1 ออกค้าสั่งจังหวัดแต่งตั งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติราชการ          . 
1.2 ส้ารวจข้อมูลพื นท่ีในการด้าเนินการโครงการ ประสานงานหน่วยงาน

ราชการและประชาชนในพื นที่เพื่อชี แจงโครงการตลอดจนส้ารวจความต้องการ 
ของประชาชนในพื นท่ี รวมทั งวิเคราะห์สภาพพื นที่ความเหมาะสมในการด้าเนิน
โครงการ           .   

1.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สปอร์ตโฆษณา
รายการวิทยุคลื่นแห่งความดี 103 FM เอกสารคู่มือการด้าเนินงานโครงการฯ คู่มือลด 
และบ้าบัดมลพิษจากของเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ แผ่นพับการบ้าบัด 
น ้าเสียในครัวเรือนส้าหรับประชาชน ป้ายนิทรรศการรณรงค์การติดตั งบ่อดักไขมันอย่าง
ง่ายในครัวเรือน เป็นต้น เพื่อใช้แจกจ่ายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในจังหวัด 
โรงเรียนสถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจ        . 

2. ขั นตอนการด้าเนินโครงการ (Project Implementation)         .   
2.1  จัดท้าคู่มือการด้าเนินงาน       
2.2  ส้ารวจออกแบบระบบปรับสภาพน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสีย ตามความ

เหมาะสมของพื นท่ีและปริมาณการเกิดน ้าเสีย              
2.3  ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย  3 แห่ง และระบบปรับสภาพน ้าเสีย  

3ระบบ   .   
2.4  ด้าเนินการเปิดตัวโครงการและท้าบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ติดแม่น ้ามูลและล้าน ้าสาขา.  
2.5  ด้าเนินการจัดการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและการดแูล

รักษาระบบ  .   
2.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน                    
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3. ขั นตอนผลผลิตผลลัพธ์ (Project Result)                         
3.1  ตรวจติดตามประเมินผลการด้าเนินงานโครงการ  
3.2 ด้าเนินการจัดการมอบรางวัลแก่ อปท./อ้าเภอ ท่ีมีการดูแลรักษาสายน ้า

ระดับดีเด่น 
3.3 สรุปผลการด้าเนินงาน            . 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คุณภาพแหล่งน ้าดีขึ น สภาพแวดล้อมของแหล่งน ้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม              .   

2. อปท. และชุมชนริมน ้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพในแม่น า้มลู
และล้าน ้าต่างๆ               .     

3. อปท. มีระบบปรับสภาพน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีสามารถบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนได้            
 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ   

ตัวชี วัด หน่วยนับ จ้านวน 
1. มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิว

ดินได้มาตรฐาน 
2. อปท. และชุมชนริมน ้ามีการพัฒนา

แหล่งน ้าเฉลิมพระเกียรติฯ และการ
จัดงานรณรงค์เฉลิมพระเกียรติฯ 

3. พื นที่ต้นแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
4. เปิดตัวโครงการ/ลงนาม 
5. จ้านวนระบบปรับสภาพน ้าเสีย 

สถานีตรวจวัด 
 

อปท./ครั ง 
 
 

แห่ง 
ครั ง 
ระบบ 

4 สถาน ี
 

3 แห่ง/3 ครั ง 
 
 

3  แห่ง 
1 ครั ง 

3 ระบบ 
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