
มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย 

70 บทที่ 5   การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 

 
 
 
 
 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 71 

บทที่  5 
การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 

 
5.1   ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวม เปนกระบวนการทางสังคมที่เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในฐานะที่เปนผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสีย ไดเขามามีสวนในการรับรูขอมูลขาวสาร การวิเคราะหปญหา การแสดงความคิดเห็น 
การดําเนินการ การประสานความรวมมือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจนมี
สวนรวมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันเปนการแกไขปญหามลพิษทางน้ําของชุมชนหรือ
ทองถิ่นของตน เพื่อใหบรรลุตามความตองการที่แทจริงของประชาชน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 
เพื่อใหการบําบัดน้ําเสียของชุมชนไดรับการปองกัน แกไข และบําบัดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
อันเปนการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนตางๆ ในชุมชนหรือสังคมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสนับสนุนใหเกิดกระบวนการอยางสรางสรรค โดยมีองคประกอบของ
การดําเนินงานดังนี้ 

 การกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานการมีสวนรวมท่ีชัดเจน 
 การกําหนดเปาหมายที่ตองการ 
 การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขามามีสวนรวม 
 การสรางขอตกลงรวมกันในกระบวนการมีสวนรวม  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรหลักในระดับทองถิ่นที่ตองเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการเพื่อการปองกัน แกไขปญหาน้ําเสีย ดังนั้นหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองเขาใจมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดริเริ่มรวมกับชุมชนในการแกไขปญหา  
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รูปที่ 5-1  องคประกอบของการดําเนินงานการมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปจจุบันการพัฒนากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสียท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชนมัก
ประสบปญหาการคัดคานจากประชาชนในชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากการไมสามารถสื่อสารใหทุกฝายมีความ
เขาใจซึ่งกันและกันในการวางแผนและตัดสินใจในโครงการ ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวมก็ยอมจะชวยลดขอขัดแยงในโครงการพัฒนาตางๆ ไดเปน
อยางดี    ซึ่งความสําคัญของการมีสวนรวมในมิติตาง ๆ มีดังนี้ 
 5.1.1 ชวยเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน   
  การตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน หากเปนการตัดสินใจฝายเดียว โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจแกไขปญหาของผูนําชุมชน หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  อาจไมเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงชวยในการเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจรวมกัน 
 5.1.2 ชวยลดคาใชจายและเวลาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหา  
  โดยปกติการทํากระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาจะมีคาใชจายและเสียเวลา
ในการดําเนินการ แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของประชาชน สามารถชวยลดความลาชาท่ีเกิดจาก

 
การมีสวนรวมในการ

บําบัดน้ําเสีย 

 
วัตถุประสงค

 ขอตกลง
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ความขัดแยงไดมาก ในกรณีท่ีไมมีการแกไขดวยการมีสวนรวม ปญหาอาจลุกลามขยายความรุนแรง
เพิ่มข้ึนได 
 5.1.3 ชวยสรางฉันทามติรวมกันของสมาชิกในชุมชนตอการแกไขปญหา 
  การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝาย โดยเฉพาะสมาชิก
ในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ การสรางขอตกลงดวยกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการยอมรับของทุกฝายโดยฉันทามติรวม (Consensus Building) และเกิดความชอบธรรม
ในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
 5.1.4 ชวยเพิ่มความงายตอการปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา 
  การแสวงหาทางออกทางเลือกในการแกไขปญหาของชุมชน ดวยกระบวนการมีสวน
รวม เปนการเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ เพราะมีการระดมความคิดเห็นตอแนวทางปฏิบัติ ข้ันตอน
วิธีการ หนวยงานรับผิดชอบ  การติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงเปนผลดีตอการนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ชัดเจน และทุกฝายเห็นพองตองกัน 
 5.1.5 หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาระหวางกันของคูกรณีพิพาท 
  หากมีความขัดแยงของสมาชิกในชุมชนตอปญหามลพิษสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ยอมเปนความเสี่ยงตอการเกิดการเผชิญหนาระหวางคูกรณีพิพาทระหวางกันได ดังนั้นกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการใหท้ังสองฝาย รวมท้ังฝายท่ีไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาขอสรุปในการแกไขปญหา ชวยลดการเผชิญหนาของคูกรณีไดเปนอยางดี 
 5.1.6  ดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือของผูนําชุมชน และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การตัดสินใจของผูนําชุมชน  มักเปนการประนีประนอมมากกวาการใชแนวทางแบบ
ฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งแพ (Win-Lose Approach) ซึ่งจะทําใหผูนําชุมชนมีแรงกดดันจากสมาชิกใน
ชุมชนมาก อยางไรก็ตาม การประนีประนอมกันมักไมนํามาซึ่งการหาขอตกลงรวมกันได อันทําใหการ
แกไขปญหาไมเกิดผลเปนรูปธรรม  
  การมีสวนรวมจึงเปนการแสวงหาขอตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมเฉพาะ
ผูนําชุมชนฝายเดียวเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงมีขอสรุปที่เกิดจากทุกฝาย ผูนําชุมชนเพียงแตอํานวยความ
สะดวกในการเตรียมการใหเกิดการมีสวนรวม และนําผลและขอตกลงไปปฏิบัติ 
 5.1.7 พัฒนาความคิดสรางสรรคของสมาชิกในชุมชนในการแกไขปญหา 
  การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ตั้งแตการวิเคราะหปญหา ผลกระทบ โอกาสในการแกไขปญหา และความ
ตองการในการแกไขปญหาน้ําเสีย ดังนั้นผูท่ีเขามารวมกระบวนการดวยความสมัครใจจะเกิดการพัฒนา
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ความคิดและทักษะในกระบวนการใหไดมาซึ่งทางออกของการแกไขปญหาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน  และชวยสรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนกับชุมชน 

5.2   การสรางเครือขายลุมน้ํา 
 ปจจุบัน นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขามามีบทบาทเสริมกับ
หนวยงานภาครัฐในลักษณะของการจัดการแบบรวมมือกัน (Co-management) ท้ังนี้ไดยึดแนวทางการ
จัดการแบบพื้นที่-หนาท่ี-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation: AFP) กลาวคือ 

 เนนการบริหารจัดการโดยกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน ท้ังนี้โดยยึดกรอบพื้นที่ลุมน้ํา 
เปนฐานของการจัดการ 

 มีการประสานความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางใกลชิด 

 ใหประชาชนและชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น การบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองบูรณาการปญหาและแนวทาง
การแกไขปญหารวมกันกับทองถิ่นอื่นๆในระบบพื้นที่ลุมน้ําดวย เนื่องจากหากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ีตั้งอยูในพื้นที่ตนน้ํามีการระบายน้ําเสียลงสูลําน้ําท่ีไหลผานชุมชนทายน้ํา ก็ยอมสงผลกระทบ
ตอปญหาน้ําเสียบริเวณทายน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 การสรางเครือขายลุมน้ํา จึงเปนการประสานความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ตาง ๆ  ท่ีอยูในลุมน้ําเดียวกัน ไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา และหาแนวทางในการแกไข
ปญหาน้ําเสียท่ีจะเปนการแบงบทบาทภารกิจใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณของปญหาที่เกิดข้ึน
ในแตละพื้นที่โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 5.2.1 การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา เขามามีสวนรวมในการระดม
ความคิดเห็นตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบําบัดน้ําเสียของชุมชนทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ องคกรชุมชน โรงเรียน กลุมเครือขายตางๆ ภาคธุรกิจเอกชน ท่ีมีกิจกรรมใน
พื้นที่ เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนของชุมชนเพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย พรอมกันก็ควร
เสริมสรางศักยภาพของแตละชุมชนใหมีความรวมมือกันแบบเครือขายลุมน้ํา โดยในสาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาน้ําเสีย ใหเนนตามลักษณะทางภูมิกายภาพและความรุนแรงของปญหาในแต
ละพื้นที่เปนหลัก โดยใหแตละทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการของตนเองใหมีความสอดคลองกับแผน   
ยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมน้ํานั้นๆ เปนสําคัญ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 75 

 5.2.2 เครือขายท่ีจัดตั้ง ข้ึนควรมีกิจกรรมในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละทองถิ่น กิจกรรมที่เหมาะสมควรเปนกิจกรรมที่เปนประเด็นรวม
ของทองถิ่น ในพื้นที่ลุมน้ํา เชน กิจกรรมสืบชะตาแมน้ํา กิจกรรมอนุรักษลําน้ํา กิจกรรมนักสืบสายน้ํา 
โดยใหนักเรียนเขามารวมโครงการในการเปนนักวิทยาศาสตรนอยเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงาย 
เปนตน 
 5.2.3 การคนหาศักยภาพของผูนําเครือขาย ผูนําชุมชน เพื่อใหเปนแนวรวมในการประสาน
การทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของผูนําเครือขายท่ีมีความ
หลากหลายของกลุมอาชีพ ฐานความรู ทักษะ ประสบการณ เปนตน 
 5.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีบทบาทในการเชื่อมประสานการแกไขปญหา
รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวของ ท้ังในเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การ
ริเริ่มกิจกรรมดานการบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังการควบคุม ปองกันมิใหมีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะของชุมชน 
 5.2.5 ในการเสริมสรางเครือขายลุมน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียนั้น ตองทําใหประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่นไดรับการกระตุนในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเครือขายอยางตอเนื่อง โดย
การประชาสัมพันธเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด ท้ังท่ีเปนผูพักอาศัย อาคารบานเรือน อาคาร
พาณิชย ยานธุรกิจการคา สถานศึกษา เปนตน กลาวไดวาการเสริมสรางเครือขายลุมน้ํา เปนการ
ดําเนินงานดานการมีสวนรวมประการหนึ่งท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาน้ําเสียได 
อยางไรก็ตามการดําเนินงานแบบเครือขายมีองคประกอบที่เกี่ยวของหลายประการ เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินการไดเพียงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงองคกรเดียว แตตองเชื่อมประสานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นๆใหมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการแกไขปญหาในระบบพื้นที่ลุมน้ําควบคูไปดวย 

5.3   การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม 
 โดยปกติคุณภาพน้ํายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพฤดูกาลในชวงน้ําหลากหรือมีน้ําใน
แหลงน้ํา แมน้ํา ลําคลองมาก มักไมคอยประสบปญหาน้ําเสียบอยครั้งนัก เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนมาเจือ
จางน้ําเสียไดมาก แตในชวงฤดูแลง หรือมีน้ํานอย มักประสบปญหาน้ําเสียเกิดข้ึนบางพื้นที่หากมีกิจกรรม
ในชุมชนหลากหลาย  ท้ังโรงงานอุตสาหกรรม  ยานการคา  ยานบริการ หรือมีกิจกรรมที่มีการระบายน้ํา
เสียมาก แหลงน้ําสาธารณะนั้นก็จะเปนแหลงรองรับของเสียอยางมหาศาล อันทําใหเกิดภาวะมลพิษอื่น
ตามมามากมาย เชน กลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค เปนตน 
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 การเฝาระวังคุณภาพน้ํา เปนการติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนลักษณะทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพของคุณลักษณะของน้ําในแหลงน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมมากนอย
เพียงใด สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําไดโดยการเก็บตัวอยางน้ําในแหลงน้ําท่ีตองการทราบ
ไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ จากนั้นก็นําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา
ประเภทนั้นๆ  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มักมีความเขาใจวาการเฝาระวังคุณภาพน้ํา เปนภารกิจที่ทองถิ่น
ไมมีศักยภาพในการดําเนินงานไดเพียงพอ เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณและหองปฏิบัติการ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา ดังนั้นจึงไมมีขอมูลคุณภาพน้ําสําหรับการวางแผนและจัดการแกไข ซึ่งแทท่ีจริงแลว
ทองถิ่นสามารถที่จะเฝาระวังได โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวังไดเชนกัน  โดยมี
แนวทางดําเนินการดังนี้ 
 5.3.1 การฝกอบรมใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูและทักษะในการติดตามคุณภาพน้ําอยาง
งาย โดยใชดัชนีทางกายภาพ เชน สี ความขุน ความโปรงแสง และดัชนีทางชีวภาพ เชน การเจริญเติบโต
ของพืชน้ํา สาหราย หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถจําแนกไดดวยตาเปลาหรือ แวนขยาย เพื่อใชดัชนี
ตาง ๆ เหลานี้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ซึ่งสามารถใหหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
ท่ีมีการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมมาสนับสนุนการฝกอบรม 
 5.3.2 การแจงขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในบริเวณที่พาดผานพื้นที่ชุมชน
ของตนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ หรือหากพบการระบายน้ําเสียของสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยูในชุมชน โดยไมมีการบําบัดน้ําเสียกอน ก็สามารถแจงขาวสารตอทองถิ่น ผูนําชุมชน 
หรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของใหเขามาตรวจสอบได 
 5.3.3 การจัดทําโครงการชุมชนพิทักษลําน้ํา โดยพิจารณาวาชุมชนใดตั้งอยูใกลริมน้ํา ลําคลอง 
หรือแมน้ํา ก็ใหมีการเสริมสรางศักยภาพในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมพิทักษลําน้ํา 
โดยการเฝาระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําแบบสายน้ําหรือลําน้ํา ซึ่งจะชวยใหมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําท้ังลําน้ําได 
  การเฝาระวังคุณภาพน้ํา จึงมีความสําคัญตอการบําบัดน้ําเสียเชนเดียวกัน หากชุมชนใด
สามารถกระตุนใหประชาชนตระหนักและมีสวนรวมในการเฝาระวังได ก็จะชวยเสริมแนวทางการแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.4   การเสริมสรางกลุมอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
 กิจกรรมการเสริมสรางกลุมอาสาสมัครเพื่อพิทักษลําน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ สามารถ
ดําเนินการไดท้ังในกลุมของเด็กนักเรียน เยาวชน รวมถึงกลุมชุมชนและผูสนใจทั่วไป เนื่องจากการสราง
อาสาสมัครเปนเรื่องท่ีเปดโอกาสใหประชาชนและเยาวชนทุกระดับไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา เพื่อท่ีจะไดหาแนวทางในการจัดการกับปญหาไดอยางถูกตองบน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง 
 เนื่องจากการดําเนินงานเพื่อการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเปนเรื่องท่ีตองทําความเขาใจกับ
กลุมเปาหมายโดยตรง  เพื่อใหเขาเหลานั้นตระหนักและเห็นความสําคัญของการแกไขปญหา ดังนั้น
แนวทางในการเสริมสรางกลุมอาสาสมัคร จึงควรดําเนินการเปนขั้นตอนตางๆ  ดังนี้ 
 5.4.1 การสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษทางน้ํา 
ปญหาและสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดข้ึนและแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหา การสรางกระบวนการ
เรียนรูสามารถทําไดหลายแนวทาง ไดแก 

(1) การฝกอบรมดานมลพิษทางน้ํา 
(2) การประชุม สัมมนาในเวทีเกี่ยวกับมลพิษทางน้ํา 
(3) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียของทองถิ่นอื่นๆ ท่ีมีการดําเนินงาน

สําเร็จมาแลว เพื่อใชเปนกรณีศึกษา 
(4) การเปดเวทีเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของประชาชนในทองถิ่น

โดยอาจใชเวทีประชาคมระดับอําเภอ ระดับตําบล หรือระดับหมูบาน 
 5.4.2 การคนหาศักยภาพของผูนํา ท่ีจะเปนผูมีสวนสําคัญในการชักจูงใหมีแนวรวมในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย หรือการเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
การคนหาผูนําท่ีมีศักยภาพ สามารถเปนทั้งผูนําโดยธรรมชาติ หรืออาจเปนผูนําโดยตําแหนงก็ได 
 5.4.3   การเสริมสรางศักยภาพและความรวมมือในการจัดตั้งกลุมในรูปของอาสาสมัครพิทักษ
ลําน้ํา โดยใหผูนําเหลานั้น ระดมสมาชิกหรืออาสาสมัครท่ีจะเปนแนวรวม โดยเนนสมาชิกในชุมชนของ
ตนเองเปนลําดับแรกกอน ในกระบวนการจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร ควรมีการจัดเตรียมการตามขั้นตอน
ตางๆ  ดังนี้ 

(1) การระดมสมาชิกใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 
(2) การจัดตั้งช่ือกลุมท่ีสอดคลองกับกิจกรรมของกลุมอาสาสมัคร 
(3) การแสวงหาผูนํากลุมท่ีมีศักยภาพและเปนตัวแทนของกลุมได 
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(4) การกําหนดสถานที่ในการติดตอประสานงาน หรือการประชุมหารือของกลุม 
(5) การระดมทรัพยากรเขามาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุม 
(6) การจัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  

ท่ีวางไว 
(7) ตองมีการวางระบบการประสานงาน การสื่อสารขอมูลตางๆ อยางใกลชิด โดยเฉพาะ

ระบบการบริหารงบประมาณของกลุม การแบงบทบาทภารกิจในการดําเนินกิจกรรม การประสานงาน
กับองคกรเครือขาย เปนตน 
 5.4.4   ในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมในการดําเนินงานของอาสาสมัคร สามารถ
ดําเนินการไดในหลายลักษณะ เชน 

(1) โครงการสืบชะตาแมน้ํา ดวยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
(2) โครงการรณรงคและประชาสัมพันธไมท้ิงขยะมูลฝอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

ของชุมชน 
(3) โครงการชุมชนริมน้ํารักษาสิ่งแวดลอม 
(4) โครงการเสริมสรางจิตสํานึกของเยาวชนในตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงาย โดย

ใชดัชนีทางชีวภาพบางประการ  (หลักสูตรสิ่งแวดลอมทองถิ่น) 
(5) โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนมีการติดตั้งบอดักไขมันราคาถูกใน

ระดับครัวเรือนหรือสถานประกอบการประเภทรานอาหาร 
(6) โครงการเสริมสรางความรวมมือกับทองถิ่นใกลเคียงในการรักษาคุณภาพน้ํา 

 5.4.5 ในการดําเนินงานของกลุมอาสาสมัคร ในระยะเริ่มตน ทางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรจะสนับสนุนการเตรียมความพรอมใหกอน โดยเฉพาะการประสานงานกับผูนําชุมชนใน
พื้นที่เพื่อใหเกิดเวที ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอประเด็นปญหาเพื่อท่ีจะไดหาทางออกในการแกไข
ปญหารวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรประสานความรวมมือมายังหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เพื่อสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ขณะเดียวกันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ก็ควรสนับสนุนงบประมาณเริ่มตนในการจัดตั้งกลุมและใหกลุมอาสาสมัครท่ีจัดตั้งข้ึนคิด
โครงการนํารอง (Pilot Project) เพื่อเปดโอกาสใหพวกเขาเหลานั้นไดดําเนินกิจกรรมดวยตัวของเขาเอง 
อันเปนการกระตุนใหชุมชนมีจิตสํานึก และทักษะในการแกไขปญหามากขึ้น 
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5.5   การมีสวนรวมของประชาชนในการลดของเสียท่ีระบายลงสูแหลงน้ํา 
 น้ําเสียหรือของเสียท่ีระบายลงสูแหลงน้ํา มีแหลงกําเนิดน้ําเสียอยู 3 ประเภทคือ น้ําเสียจาก
กิจกรรมของชุมชน น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม และน้ําเสียท่ีมาจากกิจกรรมภาคเกษตร น้ําเสียแตละ
แหลงกําเนิดยอมมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อมีระบายลงสูแหลงน้ําแลว จึงทําใหเกิดการเนาเสีย
ของน้ําอยางรวดเร็ว  
 แนวทางในการจัดการน้ําเสียเพื่อลดการระบายน้ําเสียสูแหลงน้ํา จึงมีแนวทางหลักในการ
ดําเนินการดังนี้ 
 5.5.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการออกแบบรายละเอียดของการวางระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียของชุมชนใหครอบคลุมพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมการระบายน้ําเสียสูแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม 
ปญหาน้ําเสียสวนหนึ่งมาจากการที่ทองถิ่นไมมีระบบรวบรวมน้ําเสียไปยังแหลงบําบัดไดนั่นเอง ทําใหมี
การระบายออกสูแหลงน้ําโดยขาดการควบคุมจัดการ 
  ประชาชนตองมีสวนรวมในการเชื่อมระบบระบายน้ําของครัวเรือน หรือสถาน
ประกอบการตาง ๆ เขากับทอรวบรวมน้ําเสียของทองถิ่นที่วางระบบไวให เพื่อลําเลียงน้ําเสียไปยังบอ
บําบัดท่ีจัดเตรียมไวตอไป ในการเชื่อมระบบทอทางทองถิ่นควรเขามาสนับสนุนการดําเนินการใหกับ
ประชาชนในแตละรายครัวเรือน 

5.5.2 การนําน้ํากลับมาใชประโยชนใหม ประเด็นนี้เกี่ยวของกับจิตสํานึกของประชาชนดวย 
รวมท้ังเกี่ยวของกับการเห็นความสําคัญของแตละประเภทกิจกรรม การนําน้ําท่ีผานการใชแลวหนึ่งครั้ง
มาใชใหมสําหรับกิจกรรมตางๆ เชน รดน้ําตนไม ทําความสะอาดพื้น ก็ชวยลดปริมาณน้ําเสียลงไป
ไดมาก  

5.5.3 ควรมีการสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนรูจักการประหยัดน้ํา เพื่อลดปริมาณน้ําเสีย 
5.5.4 การสงเสริมการใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา 
5.5.5 การไมท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ํา 
5.5.6 การสนับสนุนใหรานอาหารริมแหลงน้ํามีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่  

หรือการติดตั้งบอดักไขมัน 
 ดังท่ีกลาวมาขางตนวา  การลดปริมาณน้ําเสียท่ีจะระบายลงสูแหลงน้ํา เปนประเด็นที่เกี่ยวของ
กับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การใหความรวมมือของประชาชน จิตสํานึกของประชาชน 
และมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ดังนั้นการแกไขปญหาจึงตองใชปจจัยท่ีกลาว
มาเปนตัวสนับสนุนดวย 
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5.6   การสรางจิตสํานึกในชุมชน 
 ความรู  จิตสํานึก  และความตระหนักของประชาชน จะนําไปสูทักษะและการมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาน้ําเสียชุมชน ดังนั้นจิตสํานึกจึงเปนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน จิตสํานึก
เกิดจากการที่ประชาชนไดรับการถายทอดความรูอยางตอเนื่อง จนเกิดสํานึกตอความรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาน้ําเสีย 
 ประชาชนที่มีจิตสํานึก ก็คือประชาชนที่มีความกังวล หวงใย และประสงคจะมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหหมดไป หากประชาชนสวนใหญของสังคมมีจิตสํานึก  การแกไขปญหาน้ํา
เสียก็จะทําไดงายยิ่งข้ึน เนื่องจากมีแนวรวมของภาคประชาชนเปนจํานวนมากชวยสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ  ไดนั่นเอง 
 การสรางจิตสํานึก เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเริ่มตนตั้งแต
เด็กเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน จนถึงวัยชรา ผานกระบวนการเรียนการสอน การทํากิจกรรม
เสริมการเรียน การเขารวมกิจกรรมในสังคม การรับรูขอมูลขาวสาร การศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งตองทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหาสาระของความรูท่ีจะ
ถายทอดครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ 
 นอกจากนี้ ประชาชนควรมีจิตสํานึกในการจายคาบริการหรือคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ํา
เสียของทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นนํารายไดจากจัดเก็บคาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการน้ําเสียและ
การบํารุงรักษาระบบบําบัดตอไป 

5.7   การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดเลือกพื้นท่ีกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย 
 มีหลายพื้นที่ ท่ีเมื่อจะมีการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียเกิดข้ึน  ก็มีการคัดคานหรือตอตาน
โครงการ ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการศึกษาและการคัดเลือกพื้นที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอ อีกทั้ง
ประชาชนโดยรอบพื้นที่ขาดการมีสวนรวมในการกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่  
 ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกพื้นที่กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียไดตั้งแต
ข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาคัดเลือก
ทางเลือก ท่ีกําหนดไวไมนอยกวา 2 พื้นที่แลวทําการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact) และผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ในแตละพื้นที่ โดยจะเลือกเอาพื้นที่ท่ี
มีผลกระทบนอยท่ีสุดเปนพื้นที่สําหรับการกอสรางโครงการ 
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 ประชาชนตองมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ   คณะทํางาน  หรือผูใหขอมูลท่ีเปนจริงใน
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ นอกจากนี้หากมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public 
Hearing) ก็ควรเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ความหวงใยตอผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนของตน เพื่อใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป 
 หากตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  ตอการคัดเลือกสถานที่กอสรางโรง
บําบัดน้ําเสียของชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควรมีแนวทางดําเนินการเพื่อใหประชาชนสามารถ
มีสวนรวมไดดังตอไปนี้ 

5.7.1 การติดตามขาวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ผานทางสื่อตางๆ 
5.7.2 การแสงความจํานงในการเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมท่ีจะจัดใหมีข้ึน 
5.7.3 การเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นหารือ 
5.7.4 การทําความเขาใจ ปรึกษาหารือความหวงใยตางๆของชุมชนที่มีตอโครงการ และการ

เจรจาตอรองในแนวทางออกของการแกไขปญหา 
5.7.5 การติดตามผลการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหความรวมมือใน

การดําเนินการ 

5.8   เขตผังเมืองกับการใชประโยชนพื้นท่ีเพื่อบําบัดน้ําเสีย 
 ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งของโรงบําบัดน้ําเสียสําหรับทองถิ่น มักเปนประเด็นที่มีความขัดแยง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ท่ีจะมีการดําเนินโครงการ   
ความขัดแยงเหลานี้หากไมไดรับการแกไขที่ดี อาจนําไปสูการคัดคานโครงการ ตลอดจนไมใหความรวมมือ
ในการบริหารจัดการโครงการในระยะยาว ดังนั้นแนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดนํามา
พิจารณาประกอบในการหาสถานที่ตั้งโครงการ ควรยึดแนวทางที่เหมาะสมดังนี้ 
 5.8.1 ใหนํามาตรการของการวางผังเมืองมาใชในการวางแผนหาสถานที่ตั้งโครงการ 
โดยทั่วไปในเขตชุมชนเมือง หนวยงานราชการจะมีการจัดทําผังเมืองรวมไว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ
เทศบาลอยูแลว  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณาพื้นที่ท่ีเหมาะสมจากการกําหนดเขต   
ผังเมืองไวก็ได หรือหากตองการพิจารณาผังเมืองท้ังจังหวัด ปจจุบันมีการจัดทําผังเมืองของทั้งจังหวัด   
ไวแลวดวยเชนกัน ในกรณีนี้ควรใชบริเวณที่ผังเมืองกําหนดไวท่ีไมใชเขตที่พักอาศัยท่ีมีความหนาแนน
มาก  อาจเปนบริเวณขอบของเมือง ซึ่งผังเมืองกําหนดไวเปนพื้นที่โลง หรือพื้นที่สีเขียว  
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 5.8.2 หากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก สามารถพิจารณาเลือกพื้นที่ในการ
กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียได โดยการพิจารณาจากแนวโนมของการขยายตัวของการใชท่ีดินของชุมชน โดย 
พื้นที่ตั้งโรงบําบัดสวนใหญ ควรหลีกเลี่ยงยานที่จะมีการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 5.8.3 การนํามาตรการทางผังเมืองมาใชในการหาที่ตั้งโรงบําบัดน้ําเสีย ควรใชควบคูกับ
มาตรการอื่นรวมดวย ท้ังนี้เนื่องจากการคัดเลือกจากการพิจารณาขอกําหนดทางผังเมืองอยางเดียว ก็อาจมี
ขอจํากัดเรื่องความเหมาะสมทางกายภาพของพื้นที่ ดังนั้นจึงควรสํารวจและประเมินสภาพแวดลอม
โดยรอบของพื้นที่ดังกลาววามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เชน การสํารวจสภาพการทวมขังของน้ํา
หรือโอกาสการเกิดน้ําทวมพื้นที่  ลักษณะการระบายน้ําของพื้นที่ คุณสมบัติและโครงสรางของดิน สภาพ
ทางธรณีวิทยารวมถึงระยะทางระหวางเขตชุมชนที่มีการรวบรวมน้ําเสียกับพื้นที่ตั้งของโรงบําบัด ปจจัย
เหลานี้ถือเปนสวนสําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงานทางวิศวกรรมและการลงทุน 

5.9   การเพิ่มศักยภาพของพื้นท่ีบําบัดน้ําเสียเพื่อนันทนาการ 
 โดยทั่วไปแลว  สถานที่สําหรับการจัดการของเสียไมวาจะเปนสถานที่ฝงกลบมูลฝอย หรือโรง
บําบัดน้ําเสีย   มักเปนพื้นที่ท่ีประชาชนทั่วไปมีความรูสึกวาเปนพื้นที่ท่ีไมนาอยูอาศัย  และมีมลพิษ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังมีผลตอมลพิษทางทัศนียภาพ (Visual Pollution) อีกดวย 
ดังนั้นจึงมักไมมีการเขาไปใชประโยชนพื้นที่เพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากวัตถุประสงคเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะเทานั้น เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากการบริหารจัดการและการควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 อยางไรก็ตาม ในพื้นที่ท่ีจัดไวเปนโรงบําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะทองถิ่นโดยสวนใหญเลือกใช
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่งธรรมชาติ (Lagoon Treatment) หรือบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ซึ่ง
ตองใชพื้นที่ท่ีมีขนาดใหญเพียงพอ หากมีระบบการจัดการและบําบัดน้ําเสียท่ีดีแลว ยอมไมเกิดผลกระทบใน
เรื่องกลิ่นรบกวนหรือผลกระทบสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดังนั้นจึงควรพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวใหมีศักยภาพ
ในการใชประโยชนท่ีสูงข้ึนในลักษณะของประโยชนพื้นที่แบบเอนกประสงค (Multiple Use)  
 แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนพื้นที่ คือ การพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การนันทนาการและการพักผอน (Recreation Area) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขามาใชสอยในยามวาง อัน
เปนการสรางความรูสึกที่ดีกับประชาชนในทองถิ่น ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงบําบัดน้ําเสียท่ี
มีประสิทธิภาพ ประชาชนจะไดเห็นประโยชนและคุณคาของการพัฒนาโครงการ 
 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการพักผอนและนันทนาการ มีแนวทางหลายรูปแบบ ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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 5.9.1 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหดูออนนุม (Soft Landscape) โดยรอบของโรงบําบัด
น้ําเสีย เปนพื้นที่สวนหยอม ซึ่งใชพื้นที่ไมมากนัก จัดทําเปนสวนหยอมขนาดเล็ก (Pocket Park) นอกจาก
จะใชประโยชนไดแลว ยังเปนพื้นที่กันชนใหกับโรงบําบัดน้ําเสียไดเปนอยางดี 
 5.9.2 การพัฒนาและปรับปรุงใหมีลานสําหรับออกกําลังกาย โดยติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย
กลางแจง (Outdoor Recreation) หรือมีลานสําหรับเตนแอโรบิค ซึ่งสามารถใชประโยชนในชวงเย็นของ
ทุกวันได 
 5.9.3 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบของบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งควรเลือกบอ
บําบัดน้ําเสียบอสุดทาย  กอนที่จะระบายออกสูแหลงสาธารณะภายนอก เนื่องจากเปนบอท่ีน้ําผานการ
บําบัดแลว การพัฒนาควรเสริมเกาอี้ มานั่งสําหรับนั่งพักผอน และมีการจัดภูมิทัศนโดยรอบใหดูสวยงาม
มากขึ้น และทําใหผูมาพักผอนเขาถึงความเปนธรรมชาติของน้ําในรูปแบบกึ่งทะเลสาบ (Lake View) 
ท้ังนี้เพราะสภาพพื้นที่มีทัศนียภาพที่เปดโลงอยูแลว  

5.10   ความเปนไปไดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
 การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว คอนขาง
เปนประเด็นที่มีความเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากจะกระทบตอการรายจายของประชาชนในทองถิ่น
โดยตรง ขณะเดียวกันก็สงผลตอแรงกดดันทางการเมืองในทองถิ่นเอง อยางไรก็ตามเมื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใดที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเกิดข้ึนแลว การแสวงหางบประมาณในการบริหาร
จัดการเปนสิ่งท่ีจําเปน มิฉะนั้นแลวก็ไมสามารถบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยเหตุนี้ทําใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการหางบประมาณสําหรับ
การบริหารจัดการระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย (Polluter Pay Principle: PPP)  
 แนวทางในการเสริมสรางใหทองถิ่นตระหนักถึงการจายคาธรรมเนียมน้ําเสีย จึงควร
สอดคลองกับความตองการและการยินยอมในการจายของประชาชนในทองถิ่นนั้นเปนสําคัญ       สิ่งท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการใหเกิดความเปนไปไดในเรื่องนี้คือ 
 5.10.1 ในกระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ควรใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการ 
โครงการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ข้ันตอนนี้เปนกระบวนการที่ตองทําตั้งแตเริ่มแรกของการ
ริเริ่มพัฒนาโครงการ เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นตระหนักถึงปญหาตั้งแตเริ่มตน 
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 5.10.2 ในการจัดเก็บคาธรรมเนียม อัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงประเภทของกิจกรรมที่
ตองจัดเก็บคาธรรมเนียมนั้น ควรดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการสํารวจความเต็มใจที่จะจาย
ของประชาชนในแตละประเภทของกิจกรรมการใชประโยชน จากนั้นใหมีการตั้งคณะทํางานรวมทุกฝาย
แบบไตรภาคี ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นฝายหนึ่ง ภาคประชาชนฝายหนึ่ง 
และภาคธุรกิจเอกชน/อุตสาหกรรมอีกฝายหนึ่ง ใหคณะทํางานชุดนี้มีบทบาทในการแสวงหาทางเลือก
ของการจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของประชาชนทุกฝายในทองถิ่น 
 5.10.3 คณะทํางานไตรภาคี ควรมีการศึกษาขอมูลทุกดาน จากนั้นนําขอมูลท้ังหมดมาเขา
ประชุมหารือในรูปแบบของ “ประชาปรึกษา (Public Consultation)” โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นตอการจายคาธรรมเนียม เพื่อใหไดขอสรุปทั้งหมดที่ตองดําเนินการตอไป 
 5.10.4 แนวคิดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ท่ีมีความเปนไปไดคือการกําหนด
อัตราการจัดเก็บที่สอดคลองกับประเภทของกิจกรรมที่ทําใหเกิดน้ําเสีย ในกลุมของประชาชนหรือ
ครัวเรือนทั่วไป ควรเวนการจัดเก็บหรือใหมีการจัดเก็บในอัตราที่ต่ําสุด แตอาจไปเพิ่มอัตราการจัดเก็บท่ี
สูงข้ึนในกลุมของผูประกอบการ รานคา รานอาหาร อาคารพาณิชย หรือโรงงานอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม 
ครัวเรือน  ควรเขารวมกิจกรรมตางๆ ในโครงการที่เกี่ยวกับการรณรงค  ประชาสัมพันธในการบําบัดน้ําเสีย
ของทองถิ่น เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นมีความตระหนักในปญหารวมกัน มิฉะนั้นการแกไขปญหาน้ําเสีย   
จะเปนภาระของฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

5.11   กรณีศึกษา 
 5.11.1 การบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เปนการบําบัดน้ําเสียโดยใชพืช  เชน  กกกลม ธูปฤาษี  หญา และปาชายเลนในการ
บําบัดน้ําเสียรวมกับระบบบอผึ่ง เพื่อรักษาคุณภาพน้ําของแมน้ําเพชรบุรีไวมิใหเสื่อมโทรม โครงการนี้อยู
ภายใตโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การบําบัดน้ําเสีย
เปนระบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland) ซึ่งเหมาะสําหรับชุมชนที่ตั้งอยูใกลริมปากแมน้ํา ริมทะเล
ชายฝง หรือปาชายเลน  
 5.11.2 การบําบัดน้ําเสียของบึงมักกะสัน 
  เปนการบําบัดน้ําเสียโดยใชพืชพวกผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสีย โดยการเลี้ยงผักตบชวา  
ใหชวยในการดูดซับเอาของเสียในน้ํามาใช วิธีการนี้ประหยัด  ดูแลรักษางาย  ลงทุนนอย การบําบัด        
มีประสิทธิภาพและเหมาะกับน้ําเสียชุมชน 
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 5.11.3 การฟนฟูคุณภาพน้ําของลุมน้ําทาจีน   
  ลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 13,700 ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย
พื้นที่  6  จังหวัด  มีแมน้ําทาจีนสายหลักเปนแมน้ําท่ีมีความสําคัญอันดับสองของประเทศรองจากแมน้ํา
เจาพระยา  แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท  มีความยาวทั้งหมด 320 กิโลเมตร 
ไหลผาน 4 จังหวัด ไดแก ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนที่เปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําทาจีน 
พบวาคุณภาพน้ําอยูในภาวะวิกฤติ  และเปนแมน้ําท่ีมีปญหาเสื่อมโทรมมากที่สุดในประเทศ  โดยเฉพาะ
ในบริเวณลุมน้ําทาจีนตอนลาง  จากอําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ลงไปจนถึงปากแมน้ํา  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร  เปนระยะความยาวของแมน้ํากวา  80 กิโลเมตร โดยมีคาออกซิเจนละลายต่ํากวา       
1  มิลลิกรัมตอลิตร  หรือต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดใหมีคาไมต่ํากวา  2  มิลลิกรัมตอลิตร  และการ
ปนเปอนของแบคทีเรียโคลิฟอรมสูงมาก   
  ท้ังนี้เนื่องจากการระบายน้ําท้ิงจากกิจกรรมตางๆ ท้ังชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
ท่ีเกินศักยภาพการฟอกตัวของแมน้ําและสงผลกระทบตอการใชประโยชนของแหลงน้ําของประชาชน 
รวมท้ังระบบนิเวศของแหลงน้ํา  ตลอดจนการสงผลกระทบตอคุณภาพแหลงน้ําและทรัพยากรชายฝง
ทะเลในบริเวณอาวไทยตอนใน 
  ลุมน้ําทาจีน เปนลุมน้ําแหงแรกที่กรมควบคุมมลพิษเขาไปมีสวนรวมและสนับสนุนให
มีการดําเนินการเปนภาพรวมทั้งพื้นที่จากตนกําเนิดแมน้ํา  และการผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูคูคลอง
ตางๆ  การใชประโยชน  การรักษาระบบนิเวศแหลงน้ํา  จนกระทั่งการไหลของน้ําออกสูชายฝงทะเล โดย
การสนับสนุนใหเครือขายประชาชนรวมกลุมกันตั้งเปนเครือขายฟนฟูลุมน้ําทาจีนขึ้น โดยมีประชาชน 
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา  แมกระทั่งการสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนและประชาชน  จึงเปนพื้นที่
ตนแบบแหงหนึ่งท่ีมีแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่ลุมน้ําของประเทศ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย 

86 บทที่ 5   การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 

รูปที่ 5-2  กระบวนการและขัน้ตอนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อการบําบัดน้ําเสีย 

การวางแผนการบริหารจัดการและการ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น 

กําหนดกระบวนการมีสวนรวม 
ของประชาชนในขัน้ตอนตางๆ 

ขั้นตอนการลดปริมาณน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิด 

ขั้นตอนวางระบบรวบรวม 
น้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

เนนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
ของทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย 
และการบริหารจัดการ 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนการคัดเลือก 
สถานที่ตั้งโครงการ 

ประชาชนตองมีสวนรวมในทุก
กระบวนการของการจัดการ 

• รณรงคการลดการทิ้งของเสีย
และขยะลงสูแหลงน้าํสาธารณะ

• ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วิเคราะหปญหาที่เกดิข้ึนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• สงเสริมใหมีการติดตัง้ระบบดัก
ไขมันเบื้องตน 

• สงเสริมการประหยัดการใชน้าํ 

• การรณรงคใหชุมชนหรือสถาน
ประกอบการในชุมชนมีการเชื่อม
ทอระบายน้าํเสียเขาสูระบบรวม  

• ประชาชนมีสวนรวมในการเลือกทีต่ั้ง
โครงการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การบําบัดน้ําเสีย 

• ประชาสัมพันธโครงการผานผูนําชุมชน
และชุมชนอยางตอเนื่อง 

• การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

• ใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม
การกอสรางระบบบําบดั 

• ใหประชาชนมีสวนรวมในการเปน
พนักงานประจําในโครงการ 

• ใหประชาชนมีสวนรวมในการจาย
คาธรรมเนียมบําบัดน้าํเสีย 

• การสงเสริมการใหประชาชนนาํน้าํที่
ผานการบาํบัดแลวมาใชใหม 

การศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดของระบบ
การบําบัดน้ําเสีย 

• ใหประชาชนเปนคณะทํางานรวมใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ 

• ใหขอมูลขาวสารแกชุมชนอยาง  
     ตอเนือ่ง 
• การสรางเครือขายความรวมมือ 

(networking) และอาสาสมัครใน
การเฝาระวงัคุณภาพน้ํา 

การทบทวนและติดตาม 
การมีสวนรวมของประชาชน 


