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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาการจัดการน า้เสียระดับ
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น และเสนอแนะแนว
ทางการจดัการน า้เสียระดบัชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ใช้ระเบียบวิธี
วิจยัเชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวม 18 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ร่วมกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกระนวน จ านวน 367 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การวิเคราะห์สถิติการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) น าเสนอการวิเคราะห์ด้วย
สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ต้นทางน า้เสียในชุมชนส่วนใหญ่มาจาก
ครัวเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า โรงแรม ตลาดสด รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งชุมชนมีการจัดการน า้เสียโดยการให้ครัวเรือน
ปล่อยน า้เสียลงตามท่อระบายน า้ของชุมชนเพ่ือไปรวมยงัคลองน า้เสีย ก่อนจะ
ไปสู่บอ่บ าบดัน า้เสียตอ่ไป ทัง้นีใ้นระดบัครัวเรือนยงัไม่มีการจดัการน า้เสียอย่าง
ชดัเจน และยงัไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาน า้เสีย ครัวเรือนท่ีอยู่อาศยั
ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองกระนวนส่วนใหญ่มีภาพรวมในการปฏิบตัิการจัดการ
น า้เสียในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาคือ มีจดัการน า้เสียใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.6 และกว่าร้อยละ 10.0 ยงัมีการปฏิบตัิการจัดการ
น า้เสียของครัวเรือนและชมุชนระดบัต ่า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.8 คะแนน และ
มีคะแนนการปฏิบตัิสูงสุดเท่ากับ 24.0 คะแนน เม่ือพิจารณาร้อยละของคะแนน



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

189 การจัดการน ้าเสียระดับชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

เฉล่ียจากคะแนนเต็มการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการน า้เสียของครัวเรือนและ
ชมุชน พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการปฏิบตัิกิจกรรมในครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 
60.0 ในขณะท่ีเป็นกิจกรรมในชุมชน เพียงร้อยละ 8.3 ซึ่งแนวทางการจดัการน า้
เสียระดบัชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมกับเขตเทศบาลเมืองกระนวน พบว่า จะต้องมี
การบรูณาการความร่วมมือของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน ทัง้ภาคประชาชน 
ท่ีต้องมีการปฏิบตัิเพ่ือจดัการน า้เสียอย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือทุก
ด้าน ส่วนภาครัฐก็ต้องบูรณาการการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จดัการน า้เสีย รวมถึงการสนบัสนนุงบประมาณและมีการวางแผนการท างานเพ่ือ
จัดการน า้เสียแบบเป็นขัน้ตอนและชัดเจน และภาคเอกชนก็ต้องตระหนักถึง
ส่วนรวม และสนบัสนุนการจัดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียของชุมชน ทัง้ในด้านของ
ความร่วมมือ และอาจรวมถึงงบประมาณ 
 
ค าส าคัญ:  การจดัการ การจดัการน า้เสีย ระดบัชมุชนเมือง น า้เสียชมุชน  
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Abstract 
 

This paper focuses on urban wastewater management of Kranuan 
Municipality, Khon Kaen Province, and its guideline was is to cope with urban 
wastewater management. Mixed-method methodology was implemented in 
this study. Quantitative methodology was firstly introduced. Samples of the 
study were 367 households living in Kranuan municipality area. Interview 
schedule was used to collect field data, and descriptive statistics were 
applied to analyze data. Qualitative methodology was introduced after 
completion of quantitative study phase. In-depth interview, as research 
instrument, was used to collect qualitative data with 18 persons who were 
stakeholders in Municipality and representatives of government sector, 
private sector, and civil sector. Qualitative data then was analyzed by content 
analysis method. 

The results showed that wastewater in community mostly came from 
activities of households, enterprises, shops, fresh market, and other 
governmental agencies in local area. The community coped with wastewater 
management by allowing households to release waste water through the 
community sanitary sewers to the waste stabilization pond. However, 
wastewater management at household level was still unclear. The overview 
of wastewater management in Kranuan municipality area was found at 
moderate level (66.8 %). The aspect of wastewater management was found 
at high level (22.6%), and the aspect of wastewater management was shown 
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at low level (10.0%). Considering mean score of household and community’s 
wastewater management implementation, it was found that there were 60% 
of households implementing in-house wastewater management while only 
8.3% of households implemented wastewater management in a community 
level. Appropriate guidelines for urban wastewater management in Kranuan 
Municipality were suggested. In other words, collaboration of wastewater 
management among local stakeholders, government sector and civil sector 
should be formed. Wastewater management plan should be made 
continuously. Additionally, government sector should: 1) provide information 
regarding wastewater management to local households, 2) organize 
activities to promote wastewater management in the municipality area, 3) 
support budget for implementing management plan, and 4) provide 
systematic plans to manage wastewater. Private sector should be aware of 
public interest and support the establishment of community wastewater 
treatment systems in terms of collaboration and budgeting. 

 
Keywords:  Management,  Wastewater Management, Urban Community, 

      Community Wastewater 
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1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยในระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมาได้เผชิญปัญหาเก่ียวกับ
น า้อย่างต่อเน่ือง อาทิ ปัญหาการมีน า้น้อยเกินไป หรือสถานการณ์ภัยแล้งท่ี
รุนแรง เกิดการขาดแคลนอนัเป็นผลเน่ืองจากการตดัไม้ท าลายป่า ท าให้ปริมาณ
น า้ฝนน้อยลง ปริมาณน า้ส ารองในเข่ือนหรืออ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ 
เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลีย้งสัตว์ ปัญหาการมีน า้
มากเกินไป ท าให้เกิดอุทกภัยรุนแรงท่ีเกิดขึน้ ท าให้เกิดน า้ท่วมไหลบ่าในฤดฝูน 
สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาแหล่งน า้เส่ือมโทรม และ
ปนเปือ้นสารพิษอันมีสาเหตุมาจากชุมชน สาเหตุเกิดจากน า้ทิง้จากบ้านเรือน 
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลท่ีถูกทิ ง้สู่แม่น า้ล าคลอง น า้เสียจากโรงงาน
อตุสาหกรรม น า้ฝนพดัพาเอาสารพิษท่ีตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น า้
ล าคลอง ซึง่น า้เสียท่ีเกิดขึน้สง่ผลเสียหายทัง้ตอ่สขุภาพอนามยั และเป็นอนัตราย
ต่อสิ่งมีชีวิต ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ท าให้ไม่สามารถน าแหล่งน า้นัน้มาใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งวิกฤตปัญหาน า้ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ได้สร้างความเสียหายทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการด ารงวิถีชีวิตของประชาชนอย่างมหาศาล และมี
แนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึน้  โดยสาเหตดุงักล่าวนัน้เกิดจากหลายปัจจยัร่วมกัน 
ทัง้ขาดการบริหารจัดการน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ ปริมาณความต้องการใช้น า้ท่ี
เพิ่มขึน้ พฤติกรรมการใช้น า้ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะ
โลกร้อน (กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม, 2561; UN-Water, 2018) 

อย่างไรก็ตามการจดัการน า้เสียชมุชนในประเทศไทยยงัขาดการจัดการ
ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนเมืองท่ียงัไม่มีระบบการจัดการน า้เสีย หรือระบบ
บ าบัดน า้เสียรวม การจัดการน า้เสียของแต่ละชุมชน นอกจากจะมีการสร้าง
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ระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสียชุมชนตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ต้องใช้ต้นทนุสงูแล้วนัน้ ยงัมีวิธีการจดัการน า้เสียทางเลือก ท่ีใช้วิธีการธรรมชาติ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด อาทิ  การบ าบัดน า้เสียตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
ท่ีใช้กังหนัชยัพฒันา ท่ีเป็นการบ าบดัน า้เสียโดยการใช้พืชน า้ร่วมกับระบบการ
เติมอากาศ กล่าวคือ เป็นการปลูกต้นกกอียิปต์เพ่ือใช้ดบักลิ่น ปลูกผกัตบชวา
เพ่ือดดูซบัสิ่งสกปรกและโลหะหนัก แล้วจึงใช้กังหนัน า้ชัยพฒันาตีน า้เพ่ือเพิ่ม
อากาศให้กับน า้เสีย แล้วปล่อยน า้ดีออกไปใช้ประโยชน์ ส่วนตะกอนก็ปล่อยให้
ตกและก าจดัในบอ่บ าบดั (กรมควบคมุมลพิษ, 2552) หรือการบ าบดัน า้เสียแบบ
ติดกับท่ี (On-site Treatment) เป็นวิธีการบ าบดัน า้เสียจากแหล่งก าเนิดน า้เสีย 
โดยกการก่อสร้างหรือติดตัง้กับอาคาร บ้านเรือนเพ่ือบ าบัดน า้เสีย ลดความ
สกปรกของน า้เสียในระดบัหนึ่งก่อนมีการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยทัว่ไปนิยม
ใช้กนัคือ บอ่ดกัไขมนั (ถงัดกัไขมนั) ระบบบอ่เกรอะ (Septic Tank) และระบบบ่อ
กรองไร้อากาศ เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีวิธีการบ าบัดน า้เสียโดยใช้น า้หมัก
จุลินทรีย์ (Effective Microorganisms: EM) เติมลงในแหล่งน า้ เพ่ือให้จุลินทรีย์
ช่วยย่อยสลายของเสียในแหล่งน า้ ท าให้มีสภาพน า้ท่ีดีขึน้ ซึ่งวิธีการเหล่านีล้้วน
เป็นวิธีการจดัการน า้เสียท่ีใช้เทคโนโลยีต้นทนุไมส่งู ประหยดัคา่ใช้จ่าย และอาจ
เป็นทางเลือกท่ีดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพปานกลางหรือ
น้อย (Tsagarakis, et. al., 2001) 

ส าหรับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10 ท่ีดูแลพืน้ท่ีลุ่มน า้ชีตอนบน มีเนือ้ท่ี 10,885 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 26 อ าเภอ 199 ต าบล 2,139 หมู่บ้าน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
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เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลต าบล 78 แห่ง และองค์การ
บริหารสว่นต าบล 139 แหง่ แตก่ลบัมีระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสียชมุชนเพียง 
2 แห่ง (คือ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลต าบลเข่ือนอุบลรัตน์) และอยู่
ระหวา่งก่อสร้าง 1 แหง่ (เทศบาลเมืองบ้านไผ่) (ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 10, 
2561) ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้มุ่งศกึษาแนวทางการจดัการน า้เสียระดบัชมุชนเมือง
เขตเทศบาลเมืองกระนวน ซึ่งเป็นชมุชนเมืองท่ีประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีพืน้ท่ีประมาณ 3.77 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้สิน้ 10,310 คน และมีจ านวนครัวเรือน 4,375 
หลงัคาเรือน มีการจดัการน า้เสียจากแหล่งก าเนิดก่อนปล่อยผ่านไปสู่บ่อบ าบดั
สาธารณะท่ีดแูลจดัการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับในปี 2561 
เทศบาลเมืองกระนวน ได้มีการท าความร่วมมือ (MOU) กับส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 10 เพ่ือเป็นเครือข่ายพืน้ท่ีน าร่องสาธิตการจดัการน า้เสียชุมชน
จากแหล่งก าเนิด และได้รับคดัเลือกเป็นชุมชนน าร่องเพ่ือสาธิตการจดัท าระบบ
บ าบดัน า้เสียชุมชนโดยวิธีธรรมชาติแบบบึงประดิษฐ์ ดงันัน้เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการลดปริมาณน า้เสีย จึงสนใจศึกษา “การจัดการน า้เสียระดับ
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น” อันจะไปข้อมูล
สารสนเทศเบือ้งต้น เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอเก่ียวกับระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเหมาะต่อ
การจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน และแนวทางการ
จดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ท่ีผ่านการมีส่วนร่วม
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคี ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้
แนวคิดการบริหารความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย (Public-Private - 
Producers Partnerships: 4Ps) (Camagni and Kherallah, 2016) เพ่ือให้สามารถ 
บริหารจัดการน า้เสียท่ีเกิดขึ น้ในชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน 
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อย่างเหมาะสม เป็นระบบ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นท่ียอมรับของประชาชน และเป็นบทเรียนให้กบัชมุชนเมืองอ่ืน ๆ 
ท่ีมีปัญหาการจดัการน า้เสียในลกัษณะเดียวกนั 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา  
 

เพ่ือศกึษาการจดัการน า้เสียระดบัชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน 
จงัหวดัขอนแก่น และเสนอแนะแนวทางการจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขต
เทศบาลเมืองกระนวน 
 
3. ทบทวนแนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการจัดการน า้เสีย 
 
 น า้เสีย (Wastewater) ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หมายความว่า ของเหลวรวมทัง้มวลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเปือ้นอยู่ในของเหลวนัน้ มีคณุสมบตัิท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมตามธรรมชาติ 
มักจะผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยมีมวลสารหรือสิ่งปฏิกูลท่ีละลายน า้ และไม่
ละลายน า้เจือปนอยู่ เช่น สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารเคมีท่ีเป็นพิษ สารท่ีท า
ให้เกิดฟอง กรดด่าง น า้ร้อน สารแขวนลอย สี และจุลินทรีย์ เป็นต้น จนไม่
สามารถน าน า้มาใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าท่ีควร สอดคล้องกรมควบคมุมลพิษ ส านกั
จัดการคุณภาพน า้ (2549) ได้ให้ความหมายของน า้เสีย ว่าหมายถึง น า้ท่ีมี
สิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน า้ท่ีไม่เป็นท่ีต้องการและน่า
รังเกียจของคนทัว่ไป ไมเ่หมาะสมส าหรับใช้ประโยชน์อีกตอ่ไป หรือถ้าปลอ่ยลงสู่
ล าน า้ธรรมชาติก็จะท าให้คณุภาพน า้ของธรรมชาติเสียหายได้ ส าหรับงานวิจัย
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ครัง้นี ้ให้ความสนใจในส่วนน า้เสียชุมชน (Domestic Wastewater) จึงหมายถึง 
น า้เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจ าวันของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และ
กิจกรรมท่ีเป็นอาชีพ ได้แก่ น า้เสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและช าระล้างสิ่ง
สกปรกทัง้หลายภายในครัวเรือนและอาคารประเภทตา่ง ๆ ท่ีใช้แล้วและถกูปล่อย
ทิง้ลงในแหล่งน า้ ซึ่งอาจได้รับการบ าบดัหรืออาจจะไม่ต้องอาศยักรรมวิธีการ
บ าบดัก็ได้หากน า้ทิง้นัน้มีคณุภาพตามมาตรฐานน า้ทิง้ (องค์การจดัการน า้เสีย, 
2558) ทัง้นีห้ากพิจารณาตามคณุลกัษณะน า้เสียชมุชน สามารถแยกออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ (1) ลักษณะทางกายภาพของน า้เสีย มักพิจารณาถึงตัวแบ่ง
คุณภาพน า้ คือ ของแข็ง กลิ่น สี ความขุ่น และอุณหภูมิ (2) ลักษณะทางเคมี 
อาทิ ค่าพีเอช (PH Meter) สารอินทรีย์ (Organic Compounds) สารอนินทรีย์ 
(Inorganic Compounds) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซลัเฟอร์ และสารอนินทรีย์ท่ีมี
พิษ เป็นต้น และ (3) ลกัษณะทางชีววิทยา หรือจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน า้เสีย ได้แก่ 
เชือ้แบคทีเรีย (Bacteria) เชือ้ไวรัส (Viruses) เชือ้ปรสิต (Helminths) และเชือ้โปร
โตซวั (Protozoa) (กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม และศนูย์วิจยัและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม, 2553; Allah, Thor and Yong, 2005) 

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาน า้เสียชุมชนท่ีส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน า้เสียชุมชนเพ่ือ
บ าบดัน า้เสียให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งน า้
ตามธรรมชาต ิซึง่หลกัการจดัการน า้เสียท่ีส าคญั สว่นใหญ่ประกอบด้วย (1) การ
รวบรวมน า้เสีย (Collection) เป็นการน าน า้เสียจากแหลง่ก าเนิดตา่ง ๆ ไปสู่ระบบ
บ าบดัน า้เสียอย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละพืน้ท่ี (2) การบ าบัดน า้เสีย 
(Treatment) เป็นการปรับปรุงน า้ให้มีคณุภาพดีขึน้ และมีคณุลกัษณะท่ีสามารถ
ปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้ได้ โดยไมท่ าให้เกิดการเน่าเสียของแหลง่น า้นัน้ (3) การก าจดั
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กากตะกอน (Sludge Disposal) หลังจากการบ าบดัน า้เสียจะมีตะกอนเกิดขึน้
และกากตะกอนท่ีเกิดจากขัน้ตอนต่าง ๆ ของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปของของเหลวหรือกึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง สลดัจ์หรือตะกอนท่ีเกิดขึน้ในถัง
ตกตะกอนของแตล่ะขัน้ตอนการบ าบดัจะถกูดดูไปรวมกัน เพ่ือปรับสภาพและรีด
น า้ออก เพ่ือลดปริมาณของน า้ในการตกตะกอนรวมทัง้การท าลายเชือ้โรคและลด
กลิ่น (4) การท ากลบัมาใช้ประโยชน์ (Reuse and Reclamation) ซึง่น า้เสียท่ีผ่าน
การบ าบดัแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ในการเพาะปลูกพืชการเกษตร 
การชลประทาน การพาณิชย์ ได้แก่ การรดน า้สนามกอล์ฟ สนามหญ้า การ
อุตสาหกรรม เช่น ในการลดความเย็น ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น และ (5) 
การปอ้งกนัภาวะมลพิษ (Pollution Prevention) เป็นหลกัการท่ีใช้ลดปริมาณของ
เสียต่าง ๆ ให้น้อยลง ซึ่งท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มาก (มัน่สิน ตณัฑุลเวศน์, 
2542; Hodge, 2008) 

อย่างไรก็ตาม การจัดการน า้เสียท่ีถูกต้องนัน้ อาจไม่จ าเป็นต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ 5 ประการ ข้างต้นเสมอไป โดยเฉพาะการบ าบดัน า้
เสียขนาดเล็ก (Small Treatment) หรือการบ าบัดน า้เสียจากบ้านพักอาศัย 
(Onsite Treatment) ซึ่งระบบท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบนั ได้แก่ บ่อเกรอะ (Septic 
Tank) ถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) บอ่ซึม และลานซึม (องค์การจดัการ
น า้เสีย, 2540) ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้งึให้ความสนใจกบั การจดัการน า้เสียระดบั
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือพิจารณาถึงความ
ถูกต้องท่ีจะน าไปสู่การเสนอระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเหมาะต่อการจัดการน า้เสีย
ระดบัชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ตอ่ไป 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การด าเนินโครงการวิจยัครัง้นีมี้พืน้ท่ีการด าเนินโครงการ คือ ชมุชนเมือง
เขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนเมืองท่ีประกอบด้วย 6 
หมู่บ้าน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ท่ี
ประมาณ 3.77 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้สิน้ 10,310 คน และมีจ านวน
ครัวเรือน 4,375 หลงัคาเรือน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2559) เป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีแหล่งน า้เสีย ทัง้น า้เสียท่ีมาจากครัวเรือน ชมุชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จึง
ท าให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระนวน จ าเป็นต้องมีการจัดการน า้เสียด้วย
วิธีการต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบือ้งต้นเร่ืองการจัดการน า้เสีย
ระดับชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการน า้เสียระดับชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมกับเขต
เทศบาลเมืองกระนวน จงึใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology 
Approach) โดยเร่ิมจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับประชากรคือ ครัวเรือนท่ีอยู่อาศัยในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมือง
จ านวน 4,375 ครัวเรือน ค านวณหาขนาดตวัอย่างด้วยสตูรหาขนาดตวัอย่างของ 
Taro Yamane (1967) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 367 ราย ใช้แบบสมัภาษณ์
ท่ีพฒันาขึน้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส ารวจ
การจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูกบัหวัหน้าครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์สถิติ
อย่างง่าย (Descriptive Statistics) และน าเสนอผลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่มากท่ีสดุ และคา่น้อยท่ีสดุ  
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ขณะเดียวกันก็ได้ด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน 
(Partnerships) คือ ภาครัฐ (Public) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองกระนวน ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในเชิงนโยบาย เกษตรอ าเภอกระนวน ภาคเอกชน (Private) ได้แก่ 
ผู้ จัดการศูนย์การค้าพารามนตรา และผู้ จัดการร้านค้าในอ าเภอ และภาค
ประชาชน (People) ทัง้ท่ีเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน คณะท างานพฒันา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านผู้ อาวุโส ตลอดจนครัวเรือนผู้ ได้รับผลกระทบจากการ
จัดการน า้เสีย รวม 18 ราย มีแนวทางการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการวิ เคราะห์เชิงเนื อ้หา (Miles and 
Huberman, 1994) เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการน า้เสียระดับ
ชมุชนเมืองท่ีเหมาะสมกบัเขตเทศบาลเมืองกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
 
5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครัวเรือน พบว่า หวัหน้าครัวเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน ตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป คิดเป็น
ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 2 คน 3 คน และ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 24.8 และ 12.0 ตามล าดบั โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3 คน และมีสมาชิก
ในครัวเรือนมากท่ีสดุจ านวน 6 คน สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูสดุไมเ่กินระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงหรืออนุปริญญาขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ
ร้อยละ 16.6 ตามล าดบั 
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ส าหรับการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพในงานภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ งาน
ภาคเกษตรกรรม และรับจ้างทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 23.0 และ 19.4 ตามล าดบั ท า
ให้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีความจ าเป็นพืน้ฐาน 
(จปฐ.) ก าหนด มากถึงร้อยละ 90.7 ทัง้นีมี้ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. คิดเป็นร้อยละ 9.3 โดยมีรายได้เฉล่ียเท่ากับ 25,740.1 บาท และมีรายได้
มากท่ีสุดเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตามแม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีรายได้
สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. แต่เม่ือพิจารณาในส่วนของรายจ่ายกลบัพบว่า ครัวเรือนมี
รายจ่ายตอ่เดือนสงูกว่าเกณฑ์ จปฐ. มากถึงร้อยละ 72.2 ในขณะท่ีมีรายจ่ายต ่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. คิดเป็นร้อยละ 27.8 โดยมีค่าเฉล่ียรายจ่ายเท่ากับ 11,247.1 
บาท และมีรายจา่ยสงูท่ีสดุเท่ากบั 120,000 บาท ซึง่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิต
ของสมาชิกในครัวเรือนได้ และเม่ือพิจารณาในส่วนของรายจ่ายค่าน า้ต่อเดือน
ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายจ่ายคา่น า้ตอ่เดือนตัง้แต ่301 บาท
ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ 101 - 200 บาท และ 201 - 300 บาท คิด
เป็นร้อยละ 27.2 และร้อยละ 22.3 ตามล าดบั นอกจากนีใ้นส่วนของลักษณะท่ี
อยู่อาศยั ยงัพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่อาศยัในบ้านเด่ียว/แฝด 1 ชัน้ มากถึง
ร้อยละ 82.0 โดยเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีใช้ปนูทัง้หลงั และคร่ึงปนูคร่ึงไม้ ในสดัส่วนท่ี
ใกล้เคียงกนัคือ ร้อยละ 49.9 และร้อยละ 43.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินและกรรมสิทธ์ิบ้าน คิดเป็นร้อยละ 91.4 และ 90.4 ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 1) 

 
5.2 ข้อมูลการใช้น า้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มี

ลกัษณะการใช้น า้โดยใช้เฉพาะในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ ใช้
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ส าหรับประกอบกิจการ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้น า้ในร้านค้า
ขนาดเล็ก (ค้าปลีก) คดิเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ ร้านอาหาร คดิเป็นร้อยละ 
24.6 เม่ือพิจารณาการจัดการน า้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการ
จดัการน า้เสียจากส้วมโดยใช้บ่อเกรอะ - บ่อซึม มากถึงร้อยละ 70.0 อย่างไรก็
ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าครัวเรือนกว่าร้อยละ 10.1 ไมมี่การจดัการน า้เสียจากส้วม 
ซึง่อาจน ามาซึง่ปัญหาน า้เสียในพืน้ท่ีได้ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาการจดัการน า้เสียจาก
การอุปโภคก่อนระบายทิง้ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจดัการน า้เสีย คิด
เป็นร้อยละ 96.2 โดยใช้การระบายทิง้ลงท่อน า้เสียของเทศบาลมากท่ีสดุ คิดเป็น
ร้อยละ 90.4 รองลงมาคือ ระบายทิง้ลงพืน้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 8.5 ในขณะท่ีพบว่า
มีครัวเรือนเพียงร้อยละ 3.8 ท่ีมีการจดัการน า้เสียจากการอโุภค โดยใช้บอ่เกรอะ 
- บอ่ซึม คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ใช้ถงัดกัไขมนั และใช้ถงับ าบดัน า้เสีย
ส าเร็จรูป คดิเป็นร้อยละ 28.6 และ 21.4 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

 
5.3 การปฏิบัติของครัวเรือนในการจัดการน า้เสียของครัวเรือน

และชุมชน ประกอบด้วย 2 สว่นได้แก่ (1) การปฏิบตัิของครัวเรือนในการจดัการ
น า้เสียจากกิจกรรมครัวเรือน และ (2) การปฏิบตัิของครัวเรือนในการจดัการน า้
เสียจากกิจกรรมในชุมชน ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมของระดบัการปฏิบตัิการ
จัดการน า้เสียพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการน า้เสียของครัวเรือนและ
ชมุชนในระดบัปานกลาง (ระหวา่ง 8 - 14 คะแนน) คดิเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา
คือ ครัวเรือนมีการจัดการน า้เสียของครัวเรือนและชุมชนระดบัมาก (ตัง้แต่ 15 
คะแนนขึน้ไป) และระดบัน้อย (ไม่เกิน 7 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 22.6 และร้อย
ละ 10.6 ตามล าดบั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 11.8 คะแนน และมีคะแนนการปฏิบตัิ
สงูสดุเทา่กบั 24.0 คะแนน (ตารางท่ี 3) 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

202 

เม่ือพิจารณาร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากคะแนนเต็มการปฏิบัติ
กิจกรรมการจดัการน า้เสียของครัวเรือนและชุมชน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มี
การจัดการน า้เสียจากกิจกรรมครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ในขณะท่ีมีการ
จดัการน า้เสียจากกิจกรรมในชมุชนเพียงร้อยละ 8.3 (ตารางท่ี 4) 

ส าหรับการปฏิบัติของครัวเรือนในการจัดการน า้เสียจากกิจกรรม
ครัวเรือน รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบตัิเป็นประจ าในประเด็นก่อนล้างภาชนะ
ต่าง ๆ มีการเข่ียเศษอาหารท่ีติดภาชนะทิง้ลงถังขยะก่อน (ข้อ 1) มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ ปฏิบตัิประจ าในประเด็นท าการล้างวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตอาหาร และภาชนะท่ีใช้แล้วในอ่างบรรจนุ า้ แทนการใช้น า้จากหวัก๊อก
โดยตรง (ข้อ 3) และมีการใช้น า้ยาล้างจานในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณ
น า้ล้างภาชนะเกินความจ าเป็น (ข้อ 2) คิดเป็นร้อยละ 72.5 และร้อยละ 65.4 
อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ครัวเรือนกว่าร้อยละ 68.7 ไม่เคยน าน า้ท่ีใช้แล้ว
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครัง้ (ข้อ 6) เช่นเดียวกับไม่เคยมีการตรวจสอบการ
ร่ัวไหลของน า้ และหากมีการร่ัวไหลจะด าเนินการแก้ไขทนั (ข้อ 5) และไม่เคยใช้
ตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน า้ทิง้จากอ่างล้างจาน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
และร้อยละ 35.7 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 

อย่างไรก็ตามกลบัพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบตัิในการจดัการ
น า้เสียจากกิจกรรมในชมุชนในทกุประเด็น กลา่วคือ ชมุชนไมเ่คยมีการจดัอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการน า้เสียหรือระบบบ าบดัน า้เสีย (ข้อ 4) คิดเป็นร้อย
ละ 87.7 รองลงมาคือ ครัวเรือนไม่เคยรับทราบข้อมูลเก่ียวกับการจดัการน า้เสีย
ในชุมชน (ข้อ 1) และไม่เคยมีการประชุมลูกบ้าน เพ่ือแจ้งข่าวหรือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการจัดการน า้เสียหรือระบบบ าบดัน า้เสียของชุมชน (ข้อ 3) ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกนั คดิเป็นร้อยละ 84.8 และ 83.4 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

203 การจัดการน ้าเสียระดับชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

5.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการน า้เสียระดับชุมชนเมืองที่
เหมาะสมกับเขตเทศบาลเมืองกระนวน ภายใต้การบริหารความร่วมมือกับ
พันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย (4Ps) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซึ่งล้วนเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการน า้เสียระดับ
ชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ซึ่งทัง้สามฝ่ายได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการจดัการน า้เสียระดบัชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมต่อเขตเทศบาลเมืองกระนวน 
พบว่า ในส่วน ภาคประชาชน ควรมีการด าเนินการในลักษณะของความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการมีบทบาทในการจัดการน า้เสียของ
ครัวเรือน ก่อนท่ีจะปล่อยเข้าสู่คลองน า้เสียสาธารณะ ทัง้การเตรียมความพร้อม
ด้านองค์ความรู้ และการปฏิบัติ ภายหลังจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการน า้เสียท่ีถูกต้องเหมาะสมแล้ว ชาวบ้านในชุมชนเมืองเขต
เทศบาลเมืองกระนวน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการน า้เสียใน
ชมุชนในทกุขัน้ตอน โดยเร่ิมตัง้แต่ระดบัครัวเรือนของตน กล่าวคือ มีการปฏิบตัิ
เพ่ือจดัการน า้เสียอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชน ก็ควร
ให้ความร่วมมือในฐานะเป็นผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นตลาด 
ร้านอาหาร ร้านสระผม รวมถึงร้านล้างรถ ท่ีมีกิจกรรมการใช้น า้ในปริมาณมาก
แล้วปล่อยน า้ทิง้ (น า้เสีย) ออกมายังบ่อบ าบัดน า้เสียสาธารณะ ก็ควรช่วย
ปอ้งกนัไม่ให้เกิดปัญหาน า้เสียท่ีอาจส่งผลกระทบทัง้ในแง่ของคณุภาพน า้ กลิ่น 
และน า้เสียท่วมขังในชุมชน ผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้ความ
ร่วมมือในการมีพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อการจดัระบบบ าบดัน า้เสียในชุมชนด้วย และ
ส าหรับภาครัฐ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกระนวน ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะมีการด าเนินการเพ่ือจดัการน า้
เสีย และน าไปสู่การจัดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเหมาะสมต่อการจัดการน า้เสีย
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ระดบัชุมชน เช่น การจดัโครงการท าความสะอาดคลองน า้ การลอกคลอง หรือ
การก าจัดขยะในคลองน า้ เป็นต้น ยงัควรมีกิจกรรมเพ่ือการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และน าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือการจดัการน า้อย่างถกูต้องและเหมาะสมให้กับ
ประชาชนในพืน้ท่ี ภายใต้กระบวนการอบรมให้ความรู้ การออกตรวจ ร่วมกบัการ
แนะน าแนวทางหรือวิธีการในการจัดการน า้เสียของครัวเรือนท่ีถูกต้อง ตัง้แต่
กระบวนการก าจดัน า้เสียของครัวเรือน การรวมน า้จากท่อระบายเพ่ือน าไปสู่การ
บ าบดัน า้เสียให้กลายเป็นน า้ดีท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมทัง้ก าหนดให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบคณุภาพของน า้เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจให้กบัชมุชนในการน าน า้ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ ทัง้ในเชิงการเกษตร การ
ท่องเท่ียว หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป ทัง้นีโ้ดยจะต้องจัดให้ภาค
ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจ และมีการปฏิบตัิท่ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัด้วย  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อการจัดการน า้ 
 

การจดัการน า้เสียของครัวเรือนในเขตเขตเทศบาลเมืองกระนวน พบว่า 
ครัวเรือนมีการจัดการน า้เสียระดบัครัวเรือนตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับหนึ่ง 
กล่าวคือมีการรวบรวมน า้เสียในบ่อเกรอะ - บ่อซึม บางครัวเรือนมีการใช้ถังดกั
ไขมนัและถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป ซึ่งเป็นปรับปรุงน า้ให้มีคณุภาพดีขึน้ และมี
คณุลกัษณะท่ีสามารถปล่อยลงสู่ระบายทิง้ลงท่อน า้เสียของเทศบาลได้ อย่างไร
ก็ตามเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ครัวเรือนยงัไมไ่ด้ด าเนินการก าจดักากตะกอนก่อนปล่อย
ลงท่อน า้เสีย อีกทัง้ยงัไม่ได้มีการน าน า้กลบัมาใช้ประโยชน์ (Massoud,Tareen, 
Tarhini, Nasr, and Jurdi. 2010) อย่างไรก็ตามการจดัการน า้เสียในชุมชนระดบั
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เมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน ไม่อาจด าเนินการได้โดยอาศยัเพียงฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่เป็นผู้ปฏิบตัิการ หากแตก่ารจดัการน า้เสียและการจดัตัง้ระบบบ าบดัน า้เสีย
ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การจดัการน า้เสียในชมุชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน
นัน้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง
พนัธมิตรกลุม่เปา้หมาย (4Ps) ทัง้ท่ีเป็นภาคประชาชน ซึง่ถือได้ว่าเป็นผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรง เน่ืองจากเป็นผู้ ใช้น า้และได้รับผลกระทบจากการมีน า้เสียใน
ชมุชนโดยตรง ส่วนท่ีเป็นภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการสร้างเสริมการพฒันา
และอ านวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี รวมถึงภาคเอกชนท่ีมีส่วนได้
สว่นเสียในการจดัการน า้เพ่ือการประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
อย่างหลากหลาย เพ่ือให้การจดัการน า้เป็นไปอย่างมีระบบ จนสามารถน าน า้ท่ี
ผา่นการบ าบดักลบัมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก  
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดการน า้เสีย
ระดบัชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน” ภายใต้การสนบัสนุนของโครงการ
สนบัสนนุทนุวิจยั ประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทัง้นีข้อขอบพระคณุผู้ ให้ข้อมูลส าคญั 
และครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ท่ีให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วมในครัง้นี ้
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ตารางอ้างอิง 
 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามข้อมูลปัจจัยคุณลักษณะ
ของครัวเรือน 
 

คุณลักษณะของครัวเรือน ร้อยละ  คุณลักษณะของครัวเรือน ร้อยละ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   รายได้ต่อเดือน 

(เกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 คือ 38,000 บาท/ปี  
หรือ 3,167 บาท/เดือน) 

1 คน 12.0  

2 คน 28.6  ต ่ากวา่เกณฑ์ 9.3 
3 คน 24.8  สงูกวา่เกณฑ์ 90.7 

ตัง้แต ่4 คนขึน้ไป 34.6  รวม 
100.0 
(367) 

รวม 
100.0 
(367) 

 
Mean = 25,740.1 บาท, S.D. = 30,627.0, 

Maximum = 300,000 บาท, 
Minimum = 500.0 บาท 

Mean = 3.0 คน, S.D. = 1.4, 
Maximum = 6.0 คน, Minimum = 1.0 คน 

 
 รายจ่ายต่อเดือน 

(เกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 คือ 50,790 บาท/ปี  
หรือ 4,233 บาท/เดือน) 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด   ต ่ากวา่เกณฑ์ 27.8 
ไม่เกินประถมศกึษา 58.9  สงูกวา่เกณฑ์ 72.2 

มธัยมศกึษา 24.5  รวม 
100.0 
(367) 

ตัง้แต ่ปวส./อนปุริญญา ขึน้ไป 16.6  Mean = 11,247.1 บาท, S.D. = 12813.3, 
Maximum = 120,000 บาท, 
Minimum = 1,000.0 บาท 

รวม 
100.0 
(367) 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามข้อมลูปัจจยัคณุลกัษณะ

ของครัวเรือน (ตอ่) 

อาชีพหลัก   รายจ่ายค่าน า้ต่อเดือนของครัวเรือน 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.4  ไม่เกิน 100 บาท 8.8 
งานภาคเกษตรกรรม 23.0  101 – 200 บาท 27.2 
งานภาคบริการ 37.2  201 – 300 บาท 22.3 

งานภาคอตุสาหกรรม 1.1  ตัง้แต ่301 บาท ขึน้ไป 41.7 

รับจ้างทัว่ไป 19.4  รวม 
100.0 
(367) 

แมบ้่าน/พ่อบ้าน 11.9  Mean = 436.3 บาท, S.D. = 703.3, 
Maximum = 11,000.0 บาท,  

Minimum = 0.0 บาท 
รวม 

100.0 
(367) 

 

ลักษณะที่อยู่อาศัย   การถือครองกรรมสิทธ์ิ  
บ้านเดี่ยว/แฝด 1 ชัน้ 82.0  กรรมสิทธ์ิที่ดิน  

บ้านเดี่ยว/แฝดตัง้แต ่1 ชัน้ ขึน้ไป 16.0  เป็นเจ้าของ 91.4 
ทาวน์เฮาส์ 1 ชัน้ 0.3  เชา่ 7.8 

ทาวน์เฮาส์ตัง้แต่ 1 ชัน้ ขึน้ไป 0.3  เชา่ซือ้ 0.8 

อาคารพาณิชย์ (ตกึแถว) 1.4  รวม 
100.0 
(367) 

รวม 
100.0 
(367) 

 กรรมสิทธ์ิบ้าน  

วัสดุที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย   เป็นเจ้าของ 90.4 
ไม้ทัง้หลงั 7.0  เชา่ 8.9 
ปนูทัง้หลงั 49.9  เชา่ซือ้ 0.7 

คร่ึงปนู คร่ึงไม้ 43.1  รวม 
100.0 
(367) 

รวม 
100.0 
(367) 
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามข้อมูลการใช้น า้ของ
ครัวเรือน 

 
ข้อมูลการใช้น า้ 
ของครัวเรือน 

ร้อยละ  
ข้อมูลการใช้น า้ 
ของครัวเรือน 

ร้อยละ 

1. ลักษณะการใช้น า้ 
ของครัวเรือน 

  
2. ลักษณะกิจการ 

ของครัวเรือนที่มีการใช้น า้ 
ใช้ประกอบกิจการ 18.8  ท าเกษตรกรรม 13.1 
ใช้เฉพาะในครัวเรือน 81.2  ร้านค้าขนาดเล็ก (ค้าปลีก) 43.5 

รวม 100.0 (367)  ร้านเสริมสวย/สปา 11.6 
   ร้านอาหาร 24.6 
   หอพกั/บ้านเชา่ 1.3 
   ร้านซกัรีด 2.9 
   ร้านน า้ป่ัน 2.9 
   รวม 100.0 (69) 

3. การจัดการน า้เสีย 
จากส้วม 

  
4. การจัดการน า้เสีย 
จากการอุปโภค 

มีการจัดการน า้เสีย 78.5  มีการจัดการน า้เสีย 3.8 
ใช้บอ่เกรอะ – บอ่ซมึ 70.0  ใช้บอ่เกรอะ – บอ่ซมึ 50.0 
ใช้บอ่เกรอะอยา่งเดียว 4.9  ใช้ถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป 21.4 

ใช้ถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป 2.5  ใช้ถงัดกัไขมนั 28.6 
ปลอ่ยลงในพืน้ที่ท าเกษตร 1.1  -  
ไม่มีการจัดการน า้เสีย 21.5  ไม่มีการจัดการน า้เสีย 96.2 

ไมท่ราบ 11.4  
ระบายทิง้ลงท่อน า้เสียของ

เทศบาล 
90.4 

ไมมี่การจดัการ 10.1  
ระบายทิง้ลงแหลง่น า้

ธรรมชาติ 
1.1 

-   ระบายทิง้ลงพืน้ดิน 8.5 
รวม 100.0 (367)  รวม 100.0 (367) 
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามภาพรวมของระดับการ
ปฏิบตักิารจดัการน า้เสีย 

 
การปฏิบัติการจัดการน า้เสีย 

จากกิจกรรมในครัวเรือนและชุมชน 
ร้อยละ 

ระดบัน้อย (ไมเ่กิน 7 คะแนน) 10.6 
ระดบัปานกลาง (ระหวา่ง 8 – 14 คะแนน) 66.8 
ระดบัมาก (ตัง้แต่ 15 คะแนนขึน้ไป) 22.6 

รวม 100.0 (367) 
Mean = 11.8 คน, S.D. = 3.9, Maximum = 24.0 คะแนน, Minimum 3.0 คะแนน 

 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย (mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสงูสดุ (Maximum) คะแนนต ่าสดุ (Minimum) 
และร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากคะแนนเต็ม จ าแนกตามกิจกรรมในการจัดการ
น า้เสีย 

 

กิจกรรม 
ในการจัดการน า้เสีย 

Mean S.D. Maximum Minimum 
ร้อยละ 

ของคะแนนเฉลี่ย 
จากคะแนนเต็ม 

1. กิจกรรมในครัวเรือน 10.8 3.2 18.0 3.0 60.0 
2. กิจกรรมในชมุชน 1.0 1.8 12.0 0.0 8.3 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการปฏิบตัิการจัดการน า้
เสีย และกิจกรรมในการจดัการน า้เสีย 
 

การปฏิบัติการจัดการน า้เสีย 
จากกิจกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็น 
ประจ า 

บ่อย 
ครัง้ 

บาง 
ครัง้ 

ไม่
เคย 

รวม 

กิจกรรมในครัวเรือน 
1. ก่อนล้างภาชนะต่าง ๆ  มีการเข่ียเศษอาหารที่ติดภาชนะ
ทิง้ลงถงัขยะก่อน 

90.7 4.9 1.9 2.5 100.0 
(367) 

2. มีการใช้น า้ยาล้างจานในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลด
ปริมาณน า้ล้างภาชนะเกินความจ าเป็น 

65.4 18.5 8.2 7.9 100.0 
(367) 

3. ท าการล้างวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร และภาชนะที่
ใช้แล้วในอ้างบรรจนุ า้ แทนการใช้น า้จากหวัก๊อกโดยตรง 

72.5 9.0 8.7 9.8 100.0 
(367) 

4. ใช้ตะแกรงกรองเศษอาหาร ก่อนระบายน า้ทิง้จากอ่าง
ล้างจาน 

48.8 10.9 4.6 35.7 100.0 
(367) 

5. มีการตรวจสอบการร่ัวไหลของน า้ และหากมีการร่ัวไหล
จะด าเนินการแก้ไขทนัที 

17.2 6.3 21.5 55.0 100.0 
(367) 

6. มีการน าน า้ที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 10.9 5.7 14.7 68.7 100.0 
(367) 

กิจกรรมในชุมชน      
1. รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการน า้เสียในชมุชน 0.8 2.7 11.7 84.8 100.0 

(367) 
2. ชุมชนมีการประชุมลูกบ้าน เพ่ือแจ้งข่าวหรือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาตา่ง  ๆของชมุชน 

2.5 6.8 22.3 68.4 100.0 
(367) 

3. ชุมชนมีการประชุมลูกบ้าน เพ่ือแจ้งข่าวหรือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาการจดัการน า้เสีย หรือระบบบ าบดัน า้เสียของ
ชมุชน 

0.3 3.3 13.0 83.4 100.0 
(367) 

4. ชุมชนเคยมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
น า้เสียหรือระบบบ าบดัน า้เสีย 

0.3 1.9 10.1 87.7 100.0 
(367) 
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