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บทคัดย่อ
	 บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธการพัฒนา	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษา

เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ี	 2	 เท่าน้ัน	 คือ	 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	

จังหวัดนนทบุรี	 	 ใช้แบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 นายกเทศมนตรี	 กองสาธารณสุขและส่ิง

แวดล้อม	จ�านวน	5	คน	เจ้าหน้าที่เทศบาลอ�าเภอบางบัวทอง	จ�านวน	5	และผู้น�าชุมชน	จ�านวน	7	คน	รวม	17	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการวิ

จัยพแนวทาง	1)	การด�าเนินการจัดการน�้าเสียที่ผ่านมา	ได้แก่	เติมจุลินทรีย์และอากาศลงในคลอง	ลงไปดูแลในเรื่อง

ของการเก็บขยะ	ก�าจัดผักตบชวา	2)	แผนงานในอนาคต		ควรจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียให้ชัดเจน	มีชุด

ระบบบ�าบัดขนาดเล็กติดตั้งกระจายตามจุดต่าง	 ๆ	 การขุดลอกให้คลองลึกขึ้น	 การเพิ่มก�าลังพลและให้ความรู้กับ

ประชาชน	3)	ควรมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	โดยชาวบ้านและเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนด้วยกัน	เพื่อส่ง

เสริมหรือเสริมสร้าง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน�้าเสียเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDG)	 ข้อเสนอ

แนะสภาพปัญหาน�้าเสีย	 เป็นปัญหาเร่งด่วนควรจัดเป็นวาระเร่งด่วนของชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และ

ประชาชน	 ควรมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกัน	 แผนงานในอนาคต	 ควรมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน	

ระยะกลาง	ระยะยาว	โดยประชาชนและเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนด้วยกัน	และมีการประเมินและติดตาม

โครงการในทุกขั้นตอน
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Abstract
	 This	research	paper	is	submitted	in	partial	fulfilment	of	the	dissertation	requirements	for	

the	Doctor	of	Philosophy	Program	in	Development	Strategy.	The	researchers	will	present	the	study	

results	for	the	second	objective	only	in	order	to	study	the	Strategy	Management	of	Water	Treat-

ment	in	Chan	Thong-iam	Canal,	Bangbuathong,	Nonthaburi	using	qualitative	research	model.	The	

key	informants	were	5	mayors	of	the	Public	Health	and	Environment	Division,	5	municipal	officers	

from	Bangbuathong	District	and	7	community	leaders,	totaling	17	people.	The	tools	used	for	data	

collection	were	in-depth	interview,	data	analysis	by	content	analysis.	The	results	of	the	research	

revealed	that	1)	Past	waste	water	management	operations	include	adding	microbes	and	air	to	the	

canals,	taking	care	of	garbage	collection,	water	hyacinth	disposal.	2)	Future	plan	should	formulate	

a	wastewater	management	strategy	clearly,	with	a	small	set	of	 treatment	systems	 installed	at	

various	points,	dredging	the	canals,	increasing	personnel	and	educating	the	public.	-)	Strategic	plan	

should	be	prepared	in	which	villagers	and	the	municipality	participate	in	the	preparation	of	plans	

together	to	promote	or	strengthen	Public	Participation	in	Wastewater	Management	for	Sustainable	

Development	Goals	 (SDG)	Recommendations	 for	 the	condition	of	 the	sewage	problem	 It	 is	an	

urgent	problem	and	should	be	organized	as	an	urgent	agenda	for	the	community	Government	

agencies,	the	private	sector	and	the	public	should	participate	in	the	management	together.	Future	

plans	An	urgent,	medium-term,	long-term	strategic	plan	should	be	developed	with	citizens	and	

municipalities	involved	in	making	the	plan	together.	And	the	project	is	assessed	and	followed	up	

at	every	stage

Keywords: Strategy;	Management;	Water	Treatment.	

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 จากรายงานของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 พบว่าจ�านวนและ

อัตราการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา	58	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทยได้น�าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มา

ใช้ประโยชน์จนท�าให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมและมลพิษสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ดิน	 น�้า	 ป่าไม้	 แร่ธาต	ุ

ทรัพยากรชาติชายฝั่ง	ประเทศไทยจึงต้องหาเครื่องมือที่จะมาจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน	เครื่องมือ

หนึ่งคือยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ที่รัฐน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ	ซึ่งมียุทธศาสตร์	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง	2)	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3)	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 4)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 5)	

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และ	6)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 (ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580),	 2560)	 National	

Strategy	 (2018	 -	 2037),	 2017)	 เพื่อน�ามาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	มียุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งประเทศไทยยังมีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ	(ปี	พ.ศ.	2558-2569)	ประกอบด้วย	

6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1	การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค	ยุทธศาสตร์ที่	2	การสร้างความมั่นคงของน�้าภาค
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การผลิต	ยุทธศาสตร์ที่	3	การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย	ยุทธศาสตร์ที่	4	การจัดการคุณภาพน�้า	ยุทธศาสตร์ที่	5	การ

อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้า	และยุทธศาสตร์ที่	6	การบริหารจัดการ	(แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	20	

ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580),	2559)

	 จังหวัดนนทบุรีเป็นปริมนฑลของจังหวัดกรุงเทพมหานคร	ปัจจุบันมีประชากรรวมสิ้นประมาณ	1,246,295	

คน	และบ้าน	689,035	หลังคาเรือน	รายงานสถิติจ�านวนประชากรและบ้านประจ�าปี	พ.ศ.2561	จากการที่เป็นเมือง

ที่มีประชากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร	ท�าให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ต่อเนื่อง	 ท�าให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	 จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีปัญหามลพิษทางน�้าโดยเฉพาะด้านการจัดการน�้า

เสียชุมชน	ซึ่งปี	พ.ศ.2538	กรมโยธาธิการได้จัดสรรงบประมาณจ�านวน	616.63	ล้านบาท	เพื่อก่อสร้างระบบระบาย

น�้าและบ�าบัดน�้าเสีย	พื้นที่ประชานิเวศน์	ระยะที่	1	ขึ้น	ณ	หมู่บ้านประชานิเวศน์3	ต.ท่าทราย	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	เพื่อ

แก้ไขปัญหาน�้าเสียได้	38,500	ลบ.ม.ต่อวัน	และต่อมาปี	พ.ศ.2544	–	ปัจจุบัน	(แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี	5	ปี	(พ.ศ.	

2561-2565)	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 (ฉบับปรับแผน),	 2559)	 เทศบาลนครนนทบุรีได้รับมอบโรงงาน

ปรับปรุงคุณภาพน�้า	พื้นที่ประชานิเวศน์	จากกรมโยธาธิ-การและได้ด�าเนินงานระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ตลอด	24	ชั่วโมง	

โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณประจ�าปีในการบ�าบัดน�้าเสียมาโดยตลอด	 โดยเฉล่ีย	 1.50	 บาท/

ลบ.ม.	(ที่มาสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่	10/12/2562	จากhttps://www.nakornnont.go.th/ข้อมูลระบบบ�าบัดน�้าเสีย)

	 ในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนรวมที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการเดิน

ระบบแล้วจ�านวน	 1	 แห่ง	 คือ	 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน�้าประชานิเวศน์	 3	 ของเทศบาลนครนนทบุรี	 ซึ่งสามารถ

รองรับในการบ�าบัดน�้าเสียได้	 38,500	 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ	 2	 ใน	 3	 ส่วน	 ของปริมาณน�้าเสีย

ทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี	และในปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ในระหว่างการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ชุมชนรวม	ซึ่งสามารถรองรับในการบ�าบัดน�้าเสียได้	6,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ	1	ใน	4	ส่วน	

ของปริมาณน�้าเสียท้ังหมดของเทศบาลนครปากเกร็ดท้ังหมด	 ทั้งน้ีเมื่อรวมระบบบ�าบัดน�้าเสียทั้งสองแห่งแล้ว	 จะมี

สมรรถนะสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ประมาณ	1	ใน	5	ส่วน	ของปริมาณน�้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดนนทุบรี	และ

จังหวัดนนทบุรียังมีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของหมู่บ้านจัดสรร	 อาคารชุด	 และระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ติดตั้งในอาคาร

หรือสถานที่ท�างาน	 สถานประกอบการต่าง	 ๆ	 ซ่ึงการบ�าบัดน�้าเสียของระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ผ่านมา	 ระบบบ�าบัดน�้า

เสียบางแห่งยังมีการเดินระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	หรือไม่มีการด�าเนินระบบ	ท�าให้มีการระบายน�้าเสียออก

สู่แหล่งน�้าสาธารณะ	 ซึ่งปริมาณน�้าเสียส่วนใหญ่จะมาจากชุมชนเป็นหลัก	 ประกอบกับโครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชนรวมขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นค่อนข้างยาก	

เนื่องจากไม่มีที่ดินสาธารณะหรือที่ดินก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียไว้ล่วงหน้า	ท�าให้การก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย

จะต้องจัดหาที่ดินใหม่	 ซ่ึงท่ีดินจังหวัดนนทบุรีมีราคาค่อนข้างสูงและต้องใช้งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ในการจัดซื้อที่ดินทั้งหมด	 ประกอบกับการควบคุมแหล่งก�าเนิดน�้าเสียขนาดใหญ่	 ทั้งที่มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมส่วน

กลางและไม่มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย	จึงส่งผลให้โครงการของหมู่บ้านจัดสรร	อาคารชุด	และระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ติดตั้ง

ในอาคารหรือสถานที่ท�างาน	 สถานประกอบการต่าง	 ๆ	 ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง	 ด้วยข้อจ�ากัดของงบ

ประมาณ	บุคลากรภาครัฐและการบังคับใช้กฎหมายกับชุมชนที่อยู่อาศัย	 จึงควบคุมดูแลบังคับใช้กฎหมายกับแหล่ง

ก�าเนิดน�้าเสียชุมชนต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ได้ในระดับหนึ่ง	ส่งผลให้ปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพในแม่น�้าเจ้าพระยาและคลอง

ในบริเวณจังหวัดนนทบุรีมีคุณภาพเสื่อมโทรม	 (แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2565)	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	(ฉบับปรับแผน),	2559)	Nonthaburi	Province	5-year	development	plan	(2018-

2022)	for	the	fiscal	year	2020	(plan	revised),	2016)

	 คลองจันทร์ทองเอี่ยมอยู่ในเทศบาลเมืองบางบัวทอง	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 ซ่ึงคลองจันทร์
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ทองเอี่ยมเป็น	1	ใน	54	คลอง	ที่มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าผิวดินที่กรมควบคุมมลพิษก�าหนดไว้ทั้งนี้	

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น	 ซ่ึงชุมชนส่วนใหญ่มีการปล่อยน�้าเสียโดยไม่ผ่านการบ�าบัดส่งผลให้แหล่งน�้ามี

คุณภาพเสื่อมโทรมลง	(แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี	5	ปี	(พ.ศ.	2561-2565)	Nonthaburi	Province	5-Year	Devel-

opment	Plan	(2018-2022)	รวมทั้งจากการที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อศึกษาและประเมินสถานภาพเบื้องของคลองจันทร์

ทองเอี่ยม	พบว่ามีค่าพีเอช	(pH)	มีค่า	7.4	ค่า	BOD	31.5	mg./l	มีค่า	DO	2.5	mg./l	มีค่า	TCB	160,000	และค่า	

FCB	1,400	ซึ่งเกินค่ามาตรฐานท�าให้น�้าในคลองจันทร์ทองเอี่ยมมีสภาพเสื่อมโทรม	

	 คลองจันทร์ทองเอี่ยมเส้นหลักมีระยะทางประมาณ	2.5	กิโลเมตร	นับจากพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทองถึง

สุดเขตเทศบาลต�าบลบางรักพัฒนาเพราะจะมีประตูน�้ากันไว้ระหว่างเทศบาล	 ส่วนคลองแยกย่อยจากคลองจันทร์

ทองเอี่ยมมีระยะทางประมาณ	 4	 กิโลเมตร	 (คลองบ้านดอน)	 จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า	 สถานภาพของคลอง

จันทร์ทองเอี่ยมมีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม	เนื่องจากมีชุมชน	หมู่บ้านจัดสรร	อาคารชุดอยู่จ�านวนมากและ

ระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ติดตั้งในอาคารหรือสถานที่ท�างาน	สถานประกอบการต่าง	ๆ	ยังไม่เพียงพอ	รวมทั้งยังขาดการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่ดี	 จึงท�าให้คุณภาพน�้าในคลองจันทร์ทองเอี่ยมอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม	 ซึ่งถ้าปล่อยไว้

โดยไม่ท�าอะไร	 จะท�าให้น�้าในคลองจันทร์ทองเอี่ยมมีสภาพเส่ือมโทรมมากไปกว่าน้ีและยังส่งผลกระทบพื้นที่คลอง

อื่น	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจากการค้นคว้างานวิจัยพบว่าการจัดการทรัพยากรธรมชาติโดยชุมชน	ต้องมี

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย	(stake	holder)	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาประเด็นปัญหา	วิเคราะห์ปัญหา	

ศักยภาพ	 ความพร้อม	 วางแผนและก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน	 เพื่อน�าผลไปสู่การปฏิบัติ	 (Jiamvijak	 Darakorn,	

2008)	 ซึ่งจะเป็นรูปธรรมซึ่งเพื่อท่ีจะได้รับการจัดการยุทธศาสตร์โดยชุมชนให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล

เมืองบางบัวทองซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี	 โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์

ชาติ	

	 การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อ

ประโยชน์แก่ชุมชนในด้านการเรียนรู้	 เข้าใจสภาพปัญหา	 การมีส่วนร่วมและรักษาสภาพแวดล้อมคลองจันทร์ทอง

เอี่ยมของเทศบาลเมืองบางบัวทองอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนต่อไปในการศึกษาครั้งน้ีได้ประโยชน์กับชุมชนในเขต

จังหวัดนนทบุรี	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเพื่อชุมชนละเป็นองค์ความรู้ที่ส่ง

ผลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 วิธีก�ารและเทคโนโลยีที่ใช้ในก�ารบ�าบัดน�้าเสียชุมชนการด�าเนินงานบ�าบัดน�้าเสียชุมชน	 พบว่ามีวิธีการ

ด�าเนินงานบ�าบัดน�้าเสียชุมชนใน	 2	 รูปแบบที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การบ�าบัดแบบรวมศูนย์	 (Centralized	Wastewater	

Treatment)และระบบ�าบัดแบบไม่รวมศูนย์	(Decentralized	Wastewater	Treatment)	ซึ่งการบ�าบัดแบบไม่รวม

ศูนย์	 สามารถแบ่งการท�างานออกเป็นสองลักษณะได้แก่	 การบ�าบัดเฉพาะแห่ง	 ซ่ึงมีลักษณะเป็นระบบเดี่ยว	 (Indi-

vidual	Onsite)	ในที่นี้เรียกว่า	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ณ	แหล่งก�าเนิด(On-Site	wastewater	Treatment	System)	

หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม(Clustered	wastewater	 Treatment	 System)	 (USEPA,	 2003,	

pp.7)	
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	 Burian	และคณะ	(Burian,	Nix,	Pitt	and	Durrans,	2000,	pp.33-58)	ได้ศึกษาถึงการจัดการน�้าเสียใน

สหรัฐอเมริกา	พบว่าตั้งแต่ปี	ค.ศ.1800	เป็นต้นมา	การจัดการน�้าเสียมีความหลากหลายทั้งวิธีการและเทคโนโลยี	โดย

วิธีการที่น�ามาใช้มีทั้งในอยู่ในรูปแบบของการบ�าบัดรวมและการบ�าบัดแบบไม่รวมศูนย์	วิธีการบ�าบัดน�้าเสียที่ผ่านมา

มีลักษณะเป็นวัฏจักรในช่วงกลางศตวรรษที่	19	การบ�าบัดน�้าเสียมีวิธีการด�าเนินงานแบบไม่รวมศูนย์	โดยมีลักษณะ

เป็นส้วมหลุม	(Privy	vault-cesspool	system)	และตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	19	มาจนถึงปัจจุบัน	การจัดการน�้าเสีย

แบบรวมยังคงเป็นที่ต้องการส�าหรับชุมชนเมืองโดยเทคโนโลยีที่น�ามาใช้มากที่สุดได้แก่	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ

ตะกอนเร่งขนาดใหญ่	 แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาความสนใจในการจัดการน�้าเสียแบบไม่รวมศูนย์	 (Decentralized	

Wastewater	Management:	 DWM)	 ก็ได้กลับมาเป็นทางเลือกในการบ�าบัดน�้าเสียอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาเมืองหรือชุมชนที่มีความหนาแน่นน้อย	 การจัดการน�้าเสียแบบไม่รวมศูนย์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

เพื่อนน�ามาใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย	เช่น	ถังกรองทราย	(Intermittent	sand	filtration)	เป็นต้น

	 นอกจากน้ีการการบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้พืชช่วยบ�าบัดน�้าเสียก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ	 ซึ่งปริมาณของแข็ง

แขวนลอยในบริเวณต่าง	 ๆ	 ท�าให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยลดลงเนื่องจากจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าซึ่ง

เป็นของแข็งแขวนลอยเพื่อน�าไปใช้เป็นพลังงานและน�าไปสร้างเซลล์ใหม่	 และเกิดจากการตกตะกอนของสาร

แขวนลอย	(Natthaphon	Eaman	(2006)และรากของพืชจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์	จึงท�าให้มีจ�านวนจุลินทรีย์

เพิ่มมากขึ้น	สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้มากขึ้น	(Surasawadee	Bubpharanu	(1999)

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
1. แบบของการวิจัย 

	 แบบของการวิจัย	ในครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดย	1.	ศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับสถานภาพปัญหาและสาเหตุน�้าเสียของคลองจันทร์ทองเอี่ยม	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 2.	 ศึกษา

แนวทางจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	3.	จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

น�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	4.	ประเมินแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลอง

จันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและก�าหนดเป็นกรอบใน

การศึกษาและน�ามาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์	และแบบสอบถาม

2. ประชากร 

	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	ได้แก่	นายกเทศมนตรี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	5	คน	

เจ้าหน้าที่เทศบาลอ�าเภอบางบัวทอง	5	และผู้น�าชุมชน	จ�านวน	7	คน	รวม	17	คน	วิธีการคัดเลือกโดยการพิจารณา

ตามคุณสมบัติทั้ง	5	ข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

	 1.	มีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา

	 2.	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน�้าเสียในชุมชน

	 3.	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชน

	 4.	มีหน้าและการงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	อาทิเช่น	ภาครัฐ	องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

	 5.	ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 คัดเลือกโดยทั้งหมดคัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจง

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(In–depth	Interviewing)	ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการ
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ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ	ข้อค�าถามให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์	และข้อค�าถามอ่านและเข้าใจสามรถตอบค�าถามได้

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เพื่อ

ศึกษาแนวทางการจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	มีแนวคิดและทฤษฎีการมี

ส่วนร่วม	 การมีส่วนร่วมจึงหมายถึง	 การเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานพัฒนาไม่ว่าจะ

เป็นทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยการร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจเพื่อก�าหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง	ๆ	ด้วยความเต็มใจ	โดยการใช้เทคนิคSWOT	เพื่อ

จัดท�ายุทธศาสตร์

	 ผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	น�าไปสู่การจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดการ

น�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	 โดยได้น�าข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็นแนวทางในการสร้าง

ยุทธศาสตร์	ในขั้นตอนต่อไป	

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	

ผลการวิจัย 
	 การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรีนั้นได้

ใช้เวลาประมาณ	3	ปี	 6	 เดือน	 โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการน�้าเสีย	 ในพื้นที่	 โดยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพผสมผสานกันต้ังแต่การเข้ามาส�ารวจพื้นที่	 การเก็บแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	394	คน	การสัมภาษณ์เชิงลึก(Depth	interview)	การใช้เทคนิคSWOT	และการจัดท�ายุทธศาสตร์	การเขียน

โครงการน�าร่องและการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยจัดท�าโครงการน�าร่อง	 (Pilot	 Project)โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน	 ซึ่งที่ส�าคัญ	 เป็นการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ	

20	 ปีแผนพัฒนาประเทศ	 แผนกระทรวง	 แผนจังหวัด	 และแผนท้องถิ่น	 และที่ส�าคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

จัดการน�้าเสียของประเทศ	และได้น�าความต้องการประเด็นปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ซึ่งได้มาจากกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน	 ซึ่งเห็นว่าในการจัดท�ายุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	

จะเป็นการจัดการน�้าเสียแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอีกทั้งยังได้ใช้องค์กร/กลไกลของ

ท้องถ่ินเป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยมีเทศบาลบางบัวทองพร้อมทั้งผู้วิจัยได้ร่วมกันจัดท�าโครงการน�าร่อง	 (Pilot	 Project)	

คือโครงการตรวจวัดคุณภาพน�้าและเติมเชื้อจุลินทรีย์เพื่อบ�าบัดน�้าเสียชุมชน	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ

น�้าเสียชุมชน	 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและชุมชนพื้นที่	 ภาคองค์กรเอกชน	 และภาคองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในที่นี้คือเทศบางบางบัวทองและที่ส�าคัญ	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน�้าเสีย	 ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ	 และ

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น	ๆ

	 แต่อย่างไรก็ดีต่อไปเน่ืองในการศึกษาครั้งน้ี	 ซึ่งจากเดิมตั้งใจที่จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาค

ส่วนในเทศบาลบางบัวทองเพื่อให้ได้	SWOT	และยุทธศาสตร์	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน�้าเสีย	 แต่เกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด	 19	

ซึ่งไม่ให้จัดกิจกรรม	 เช่น	การประชุม	การรวมตัวกันกับคนหมู่มาก	ท�าให้ผู้วิจัยต้องศึกษา	 รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์
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ข้อมูล	 และสรุปประมวลผล	 จึงอาจเกิดความเบี่ยงเบนได้	 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการจัดเวที

ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่	 ผลที่ได้รับคือ	 ได้ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	

อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 ได้โครงการน�าร่อง	 1	 โครงการ	 และที่ส�าคัญได้ด�าเนินการประสานกับเทศบาล

บางบัวทองเพื่อน�ายุทธ์ศาสตร์และโครงการน�าร่องดังกล่าวไปบรรจุอยู่ในแผน	๓	 ปีของเทศบาลบางบัวทอง	 ซึ่งจะ

เป็นส่วนผลักดันการท�างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรเอกชน	ประชาชนและชุมชนต่อไป	ซึ่งค้นพบ

แนวทาง

	 1)	 การด�าเนินการจัดการน�้าเสียที่ผ่านมา	 ได้แก่	 เติมจุลินทรีย์ซ่ึงจุลินทรียทั่วไปย่อยสลายได้ยากมากจะ

ต้องหาจุลินทรีย์เฉพาะมาย่อยสลายสารเหล่านี้	และการอากาศลงในคลอง	ลงไปดูแลในเรื่องของการเก็บขยะ	ก�าจัด

ผักตบชวา	จะช่วยให้น�้ามีการถ่ายเท	เคลื่อนที่ก็จะท�าให้เกิดออกซิเจนได้ดีกว่ามีวัชพืชเยอะๆ

	 2)	 แผนงานในอนาคต	บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียให้

ชัดเจน	 มีชุดระบบบ�าบัดขนาดเล็กติดตั้งกระจายตามจุดต่าง	 ๆ	 การขุดลอกให้คลองลึกขึ้น	 การเพิ่มก�าลังพลและให้

ความรู้กับประชาชน	

	 3)	 ควรมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 โดยชาวบ้านและเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนด้วยกัน	 เพื่อส่ง

เสริมหรือเสริมสร้าง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน�้าเสียเพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDG)	 โดยให้มี

ส่วนร่วมในการคิด	การวางแผน	การปฏิบัติ	การติดตามประเมินผล	และการร่วมการใช้ประโยชน์

 

อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	มี	3	ส่วน

ได้แก่	1)	สภาพปัญหา	2)	แนวทางแก้ไขปัญหา	3)	ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	ดังนี้	

	 2.1	สภาพปัญหา	พบว่า	1)	กลิ่นเหม็นที่เกิดจากน�้าเสียในคลองของชุมชน	ขยะ	การเน่าเสียของผักตบชวา	

คลองตื้นเขิน	2)	สาเหตุ	และแหล่งก�าเนิดของน�้าเสีย	พบว่า	สาเหตุมาชาวบ้านริมคลองของชุมชน	หมู่บ้านจัดสรร	เกิด

จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนน้อย	ภาคเกษตรมีส่วนน้อยมาก	และไม่มีการบ�าบัดน�้าให้ดีก่อนโดยน�้าเสียจากการ

ใช้งานและปล่อยลงคลองโดยตรง	สอดคล้องกับ	Napat	Tangkitvanich.	(2006,p.59)	ได้ศึกษาแนวทางการจัดการ

น�้าเสียจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหา

น�้าเสียเกิดจากประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหาน�า้เสียที่เกิดขึ้นทั้งยังมีนิสัยและความเคยชินในการระบายน�า้เสีย

จากการประกอบกิจวัตรประจ�าวันและการประกอบการโดยที่ไม่ได้ผ่านการบ�าบัดอย่างถูกวิธี	 และไม่ใส่ใจในความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 โครงการของเทศบาลส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาน�้าเสียที่ปลายเหตุ	 ไม่มีการน�า

เอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน�้าเสียเท่าที่ควร	

	 2.2	 แนวทางแก้ไขปัญหา	 การด�าเนินการจัดการน�้าเสียที่ผ่านมา	 ปัจจุบันและในอนาคต	 พบว่า	 1)	 การ

ด�าเนินการจัดการน�้าเสียที่ผ่านมา	ได้แก่	เติมจุลินทรีย์ลงในคลอง	เติมอากาศลงในคลอง	2)	ลงไปดูแลในเรื่องของการ

เก็บขยะ	ก�าจัดผักตบ	3)	แผนงานในอนาคต	ควรท�าเป็นชุดระบบบ�าบัดขนาดเล็กติดตั้งกระจายตามจุดต่าง	ๆ 	4)	การ

ขุดลอกให้คลองลึกขึ้น	5)	การแก้ไขคือการเพิ่มก�าลังพลและให้ความรู้กับประชาชน	สอดคล้องกับ	Sophina	Benja-

metha.	 (2005,p.96)	 ได้ศึกษาการจัดการปัญหาน�้าเสียของเทศบาลนครยะลา	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการน�้า

เสียที่เหมาะสม	 คือ	 การบ�าบัดน�้าเสีย	 โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆได้	 7	 โซน	 ตามสภาพการไหลรวมกันของน�้า	

รวมถึงจ�านวนประชากรในแต่ละโซน	และคาดการณ์ส�าหรับรองรับน�้าเสียไปอีก	10	ปี	 วิเคราะห์อัตราการใช้น�้าของ

แต่ละวัน	 เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 โดยใช้หลักการธรรมชาติให้มากที่สุด	 เพราะเป็นวิธีที่ไม่

ยุ่งยาก	การดูแลรักษาง่าย	ไม่ใช้เทคนิคขั้นสูง	หากพื้นที่โซนใดมีขนาดไม่เพียงพอ	จ�าเป็นต้องลดขนาดพื้นที่ลงโดยติด
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ตั้งเครื่องเติมอากาศเข้าไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	ผลการศึกษาพบว่า	ได้วิธีการบ�าบัดน�้าเสีย	2	วิธี	คือ	

1)	 วิธีการบ�าบัดน�้าเสียแบบระบบสระเติมอากาศ	 และ	 2)	 วิธีการบ�าบัดแบบระบบบ่อผึ่ง	 เป็นระบบที่ใช้หลักการ

ธรรมชาติ	เป็นวิธีที่เหมาะสมในการจัดการน�้าเสียของเทศบาลนครยะลา

	 2.3	 กรอบแนวทางหรือยุทธศาสตร์	 การบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการจัดการน�้าเสียของชุมชนและ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง	 พบว่า	 1)	 ควรมีกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์	 สอดคล้องกับ	 Seree	 Phongphit	

(2005,p.120)	 ในหนังสือแนวคิดแนวปฏิบัติ:	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	 ความว่า	 ยุทธศาสตร์	 เป็นแผนการ

ด�าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ	ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง	ๆ	สัมพันธ์สอดคล้องกัน	เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพ

ฝันที่วาดไว้	เป็นการร่วมจิต	มีเป้าประสงค์อันแสดงถึงเจตจ�านงค์ร่วมของทุกฝ่าย	ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพื่อกระท�า

พันธกิจอันถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 เพื่อให้เกิดผลกระทบและได้ผลลัพธ์ที่พึง

ประสงค์	แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต	รู้ปัจจุบัน	เพื่อไล่ให้ทันอนาคต	วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา	

วิเคราะห์ทรัพยากร	ทุนต่าง	ๆ 	อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่	หรือที่ยัง

ซ่อนเร้นอยู่	 แผนยุทธศาสตร์ท่ีดีเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี	 บริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ	

เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง	เป็นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี	ก่อให้เกิดการร่วมใจ	มีหลักการดีก่อให้เกิดการร่วมคิด	มี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ก่อให้เกิดการร่วมท�า	และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี	ก่อให้เกิดการร่วมแรง	ใน

ภาษาไทยก็พูดกันเป็นวลีว่า	ร่วมแรงร่วมใจ	ร่วมคิดร่วมท�า	2)	ชาวบ้านและเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนด้วย

กัน	 การส่งเสริมหรือเสริมสร้าง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน�้าเสียเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDG)	

สอดคล้องกับ	Kampee	Kongpalang.	(2008,p.102)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ปัญหาน�้าเสีย	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาพบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน�้า

เน่าเสียในแม่น�้าอยู่ในระดับต�่า	 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า	 ไม่รู้ว่าส่วนไหนรับผิดชอบ	 ไม่มีเวลา	 ไม่รู้

ปัญหาต่าง	ๆ 	ไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม	ขาดความร่วมมือประชาชนยังไม่เข้าใจ	ไม่มีการจัดกิจกรรม	ประชาชนยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจท้ังภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนน้อย	 ทัศนคติกับพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ	 กล่าวคือ	 เมื่อการส่ือสารก่อให้เกิดความรู้และทัศนคติในทางบวก

ต่อสิ่งที่เผยแพร่นั้นแล้ว	แต่ในขั้นการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงข้ามได้

	 ในการศึกษาครั้งนี้	พบว่า	ก่อนเข้ามาท�าการศึกษาวิจัยชุมชนเทศบาลบางบัวทอง	ยังขาดปัจจัยหลายอย่าง

เช่น	ขาดความรู้ความเข้าใจ	ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม	และขาดนโยบายในการจัดการน�้าเสียของท้องถิ่น	หลัง

จากท�าการศึกษาวิจัยจะได้ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	

เพื่อเป็นการจัดการน�้าเสียแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน	 รวมทั้งได้รูปแบบการท�างาน

เชิงบรูณาการระหว่าง	ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรเอกชนและประชาชนและชุมชนต่อไป

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
	 ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียคลองจันทร์ทองเอี่ยม	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	ได้ค้นพบ	แนวทาง	

คือ1)	การด�าเนินการจัดการน�้าเสียที่ผ่านมา	ได้แก่	เติมจุลินทรีย์และอากาศลงในคลอง	เก็บขยะ	ก�าจัดผักตบชวา	2)	

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน�้าเสียให้ชัดเจน	มีชุดระบบบ�าบัดขนาดเล็กติดตั้งกระจายตามจุดต่าง	 ๆ	 การขุด

ลอกให้คลองลึกขึ้น	 3)	 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 โดยชาวบ้านและเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนด้วยกัน	 ใน

การจัดการน�้าเสียเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของคลองจันทร์ทองเอี่ยม	 อ�าเภอ

บางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี
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ข้อเสนอแนะ
ผลจากจากการศึกษาพบว่า 

	 1)	สภาพปัญหาน�้าเสีย	สาเหตุเกิดจากมาชาวบ้านริมคลองในชุมชน	หมู่บ้านจัดสรร	 โรงงานอุตสาหกรรม

เป็นส่วนน้อย	 จากภาคเกษตรมีส่วนน้อยมาก	 และไม่มีการบ�าบัดน�้าให้ดีก่อนโดยน�้าเสียจากการใช้งานและปล่อยลง

คลองโดยตรง	 สภาพปัญหาน�้าเสีย	 เป็นปัญหาเร่งด่วนควรจัดเป็นวาระเร่งด่วนของชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	

และประชาชน	ควรมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกัน

	 2)	การด�าเนินการจัดการน�้าเสียที่ผ่านมา	ได้แก่	เติมจุลินทรีย์และอากาศลงในคลอง	ลงไปดูแลในเรื่องของ

การเก็บขยะ	ก�าจัดผักตบ	ในส่วนนี้ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	

	 3)	แผนงานในอนาคต	ควรมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน	ระยะกลาง	ระยะยาว	โดยประชาชน

และเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนด้วยกัน	และมีการประเมินและติดตามโครงการในทุกขั้นตอน	
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