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The objectives of the research are 1)  to study basic information of wastewater 
treatment using natural methods 2)  to investigate on fundamental issues of the study area 3)  to 
suggest solutions based on natural wastewater treatment methods that can be applied to the 
congested neighborhood behind Wat Patumwanaram. The following research was done by 
collecting and analyzing on secondary data such as theories, journals, theses, other researches and 
online publications that are related to natural wastewater treatment. All materials were measured 
in order to develop advantages and disadvantages of this wastewater treatment method.  In 
addition, domestic case studies were evaluated to find out which natural wastewater treatment 
method is compatible with the research area. 

According to the outcomes are below: 

1)  There are four approaches of natural wastewater treatment, which are Lagoon 
Treatment, Grass Filtration, Constructed Wetland, and Mangrove Forest Filtration. All four methods 
have advantages as they are easier to build and maintain without an assistance from a specialist 
than any other wastewater treatment approaches including that these methods are environmental 
friendly and do not have any negative impacts on environment.  However, the limitation is that 
some systems require quite large space for construction, which is not suitable for urban area. 

2)  Two natural wastewater treatment systems are found to be appropriated for the 
research area.  They are Grass Filtration and Constructed Wetland Method, this is due to the fact 
that the neighborhood is only a small area with limited space as well as it is located in the city 
center.  Therefore, for this research area, it is not recommended to employ natural wastewater 
treatment system that requires an extensive space to construct since it will generate more problem 
to the community. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติเป็นแนวทางการบ้าบัดน ้าเสียโดยใช้กลไกทางธรรมชาติเป็น

ตัวบ้าบัดน ้าเสีย โดยอาศัยกลไกทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีในการปรับปรุงน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ นเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมการระบายน ้าทิ งของชุมชน รูปแบบการบ้าบัดน ้า

เสียด้วยวิธีธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 วิธี ดังนี  ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย (Lagoon Treatment) ระบบ

หญ้ากรองน ้าเสีย (Grass Filtration) ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม (Constructed 

Wetland) และระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest Filtration) โดยระบบบ้าบัดน ้าเสีย

เหล่านี เป็นระบบท่ีใช้ต้นทุนในการก่อสร้างต้่า ดูแลง่ายไม่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในการดูแลรักษา 

ประหยัดพลังงานและสามารถก้าจัดสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสียคือต้องอาศัยพื นท่ี

ในการก่อสร้างระบบจ้านวนมาก ซึ่งระบบนี สามารถสร้างได้ในทุกพื นท่ีโดยจะต้องอยู่บนพื นท่ีท่ีมีการ

กักเก็บน ้าท่ีดี โดยลักษณะดินต้องมีอัตราการซึมน ้าช้าและต้องมีการป้องกันน ้าท่วมเพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนของน ้า ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติสามารถใช้ร่วมกันระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบอื่นได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ น (โครงการวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลม

ผักเบี ย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และคณะ 2543) ซึ่งระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาตินั นเหมาะ

กับชุมชนแออัดเป็นอย่างมาก 

ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม ตั งอยู่ ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพื นท่ีขนาด 30 ไร่ 

จ้านวนประชากร 6,100 คน จ้านวนบ้าน 516 หลัง 1,260 ครัวเรือน (ส้านักงานเขตปทุมวัน 2559) 

อยู่บริเวณใจกลางเมืองถูกโอบล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ วัด และโรงเรียนซึ่งเป็นพื นท่ีท่ี

เข้าถึงได้ยากล้าบากและขาดสาธารณสุขท่ีดี เป็นหนึ่งในชุมชนแออัดท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางน ้า 

ชุมชนเหล่านี บางชุมชนก็มีประสิทธิภาพแต่ในอีกหลาย ๆ ชุมชนก็เป็นชุมชนท่ีขาดประสิทธิภาพท่ีดี 

ชุมชนเหล่านี เป็นตัวท่ีท้าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดีขึ นในพื นท่ีกรุงเทพมหานคร การปล่อยส่ิง

สกปรกของเสียลงสู่แม่น ้า ล้าคลองหรือแหล่งน ้าสาธารณะต่าง ๆ โดยขาดการจัดการน ้าเสียท่ีดีหรือใน

บางพื นท่ีก็ไม่มีมาตรการในการจัดการน ้าเสียท่ีเหมาะสมส่งผลท้าให้เกิดมลภาวะทางน ้าเพิ่มมากยิ่งขึ น

และส่งผลท้าให้พื นท่ีโดยรอบเส่ือมโทรม แหล่งน ้าสาธารณะไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ การแก้ไข

ปัญหาท่ีส่วนราชการท้าอยู่เป็นส่วนหนึ่งท่ีท้าได้แต่ต้องอาศัยงบประมาณสูงและรองรับพื นท่ีได้ไม่ท่ัวทั ง

กรุงเทพฯ ถึงจะมีการแก้ไขท่ีส่วนราชการดูแลอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน ้าเสียได้ดีพอ 
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ด้วยเหตุนี จึงจ้าเป็นจะต้องควบคุมให้อาคารหรือชุมชนต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งก้าเนิดของเสียต้องมีการ

บ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยสู่ท่อน ้าสาธารณะ เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ นและช่วยให้แหล่งน ้าเกิดการ

เน่าเสียช้าลง หากใช้ความร่วมมือของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) ก็จะสามารถบรรเทาปัญหาได้ 

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติแบบใดท่ี

เหมาะกับพื นท่ีชุมชนแออัดลักษณะนี และสามารถจะน้ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนแออัดอื่น ๆ ได้อย่างไร 

เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าเสียของพื นท่ีชุมชนแออัดต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื นฐานของระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

 1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาเบื องต้นของพื นท่ีชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม 

1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางของระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติโดยน้ามาประยุกต์ใช้กับ

พื นท่ีชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม 

 

1.3 ค าถามในการวิจัย 
 1.3.1 การบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติในประเทศไทยมีด้วยกันกี่วิธีแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย

 อย่างไร 

 1.3.2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติแบบใดท่ีเหมาะกับชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนา-

 รามราชวรวิหาร 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 การศึกษาครั งนี ครอบคลุมวิธีการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติเท่านั นไม่ได้รวมถึง

ระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องกล  

 1.4.2 ขอบเขตพื นท่ีศึกษาครอบคลุมพื นท่ีชุมชนหลังแออัดวัดปทุมวนาราม  
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ภาพท่ี 1 แสดงแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556_2/guide.html 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงขอบเขตพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps, 2559 

 

1.4.3 ศึกษาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติจากกรณีศึกษาภายในประเทศ  

1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาว่าพื นท่ีชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามเหมาะกับระบบบ้าบัด

น ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติแบบใด 

1.4.5 สรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอแนะการใช้งานระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีมีความ

เหมาะสมกับชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม 

  

N 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
 1.5.1 ก้าหนดหัวข้อการศึกษาและวางแผนโครงงานวิจัย 

 ตั งค้าถามและเสนอข้อสมมติฐานเพื่อก้าหนดหัวข้อในการศึกษาและด้าเนินการวางแผนใน

งานวิจัย 

 1.5.2 ออกแบบงานวิจัย 

 ก้าหนดขอบเขตทางด้านเนื อหา โดยสร้างกรอบค้าถามในงานวิจัย ก้าหนดกรอบแนวความคิด

ทางทฤษฎี 

1.5.3 ขั นตอนการเก็บข้อมูล (ข้อมูลทุติยภูมิ) 

 ศึกษาข้อมูลเบื องต้น ข้อมูลทุติยภูมิ ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง หนังสือ งานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสียด้วย

วิธีธรรมชาติเพื่อเป็นพื นฐานและแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงตอบค้าถามงานวิจัย 

 ศึกษาข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับพื นท่ีศึกษาโดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของพื นท่ี 

ประชากร รวมถึงแผนผังของพื นท่ีศึกษา โดยศึกษาจากงานวิจัยของบุคคลอื่นและท้าการลงส้ารวจ

พื นท่ีศึกษาในบางจุดท่ีสามารถเข้าถึงได้ เก็บข้อมูลภาพถ่ายโดยรอบพื นท่ีศึกษาท้าการสอบถามบุคคล

ท่ีเกี่ยวข้องกับพื นท่ีศึกษา 

 ศึกษากรณีศึกษาในประเทศ โดยเลือกพื นท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับพื นท่ีศึกษา เพื่อน้ามา

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบค้าถามงานวิจัย ซึ่งก้าหนดจากลักษณะทางกายภาพของ

พื นท่ี จ้านวนประชากร ลักษณะทางสังคมของพื นท่ีและลักษณะน ้าเสีย เพื่อให้กรณีศึกษามี ความ

คล้ายคลึงกับพื นท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยศึกษาจากกรณีศึกษาดังต่อไปนี  

1.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ 

2.โครงการบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม 

3.วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษกและบึงพระรามเก้า 

4.โครงการบึงมักกะสัน 

5.ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลต้าบลหันคา จ.ชัยนาท 

6.โครงการบ้าบัดน ้าเสียบริเวณเทศบาลอ้าเภอเมืองสกลนคร 
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1.5.4 ขั นตอนการวิเคราะห์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิทีได้เพื่อตอบค้าถามงานวิจัย โดยการน้ากรณีศึกษาทีท้าการศึกษามา

เปรียบเทียบกับพื นท่ีศึกษาว่าพื นท่ีศึกษาควรจะใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

1.5.5 ขั นตอนการสรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีเหมาะกับ

พื นท่ีศึกษา 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 เพื่อทราบถึงข้อมูลพื นฐานของระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

 1.7.2 เพื่อทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ นภายในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม 

1.7.2 เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนน้าไปประกอบการพิจารณา

การจัดการน ้าเสียของชุมชนอื่นต่อไป 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยเรื่องแนวทางการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนแออัดหลัง
วัดปทุมวนารามได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นดังนี  
   1. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย 

   2. การจัดการน ้าเสียชุมชน 

   3. ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทย 

   4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   5. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

2.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดการน้ าเสีย 
 น ้าเสีย หมายถึง น ้าท่ีมีส่ิงปะปนต่าง ๆ จนกลายเป็นน ้าท่ีไม่เป็นท่ีต้องการของคนท่ัวไป ไม่
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้อีก หากปล่อยสู่แหล่งน ้าสาธารณะก็จะท้าให้คุณภาพน ้าเสียหาย  

 2.1.1 แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 
 แหล่งก้าเนิดของมลพิษทางน ้าสามารถแบ่งได้หลากหลายวิธี ส่วนมากจะแบ่งตามกิจกรรม

ของมนุษย์ หรือแบ่งตามแหล่งก้าเนิด หากแบ่งตามกิจกรรมของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 3 กิจกรรม
หลัก ดังนี  (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2559) 

  1) น ้าเสียชุมชน (Domestic Waste Water) 

 น ้าเสียชุมชน หมายถึง น ้าเสียท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ และถูกระบายทิ ง
ลงสู่ท่อน ้าสาธารณะหรือแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบ้าบัดให้สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานน ้า

ทิ งชุมชนซึ่งท้าให้แหล่งน ้าสาธารณะเส่ือมโทรมและไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ แหล่งก้าเนิดน ้า
เสียชุมชนจะมาจาก บ้านพักอาศัย ภัตตาคาร โรงแรม อาคารพาณิชย์ โรงเรียน ตลาด เป็นต้ 

  2) น ้าเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร (Agricultural Waste Water) 

 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากกิจกรรมทางเกษตรจะมาจาก พื นท่ีเพาะปลูก ฟาร์มเลี ยงสัตว์ และบ่อ
เลี ยงปลา เป็นต้น โดยลักษณะของน ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประเภทนี จะมีเศษปุ๋ยเคมีและสารอินทรีย์

ปะปนอยู่เป็นจ้านวนมาก 
  3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Water) 

 น ้าเสียจากอุตสาหกรรมนั นสามารถแยกได้ตามประเภทของอุตสาหกรรมนั น ๆ ลักษณะของ
อุตสาหกรรมแต่ละชนิดก็จะก่อให้เกิดลักษณะของน ้าเสียท่ีแตกต่างกัน ค่าของบีโอดีท่ีได้ก็จะแตกต่าง

กันตามลักษณะของอุตสาหกรรม 
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 2.1.2. ประเภทของน้ าเสีย  

 ประเภทของน ้าเสียสามารถจ้าแนกได้ตามแหล่งก้าเนิดของน ้าเสียนั น ๆ สารท่ีปะปนออกมา
จากน ้าเสียก็จะแตกต่างกันไปตามแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย สามารถแบ่งประเภทของน ้าเสียได้ดังนี  (กรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2559) 
  1) น ้าเสียประเภทท่ีมีสารอินทรีย์ คือ น ้าเสียท่ีมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต

โปรตีน ไขมัน เช่น เศษอาหาร ซึ่งจะถูกย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ท่ีใช้ก๊าซออกซิเจน ท้าให้ระดับ

ออกซิเจนละลายน ้าลดลง ท้าให้เกิดสภาพเน่าเหม็น ปริมาณของสารอินทรีย์ในน ้า นิยมวัดด้วยค่าบีโอ
ดี หากในน ้ามีค่าบีโอดีสูงแสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่มาก 

  2) น ้าเสียประเภทท่ีมีสารอนินทรีย์ คือ น ้าเสียท่ีมีแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ ไม่ท้าให้
น ้าเน่าเสีย แต่เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต  

  3) น ้าเสียประเภทท่ีแพร่กระจายเชื อโรค คือ น ้าเสียท่ีปะปนด้วยเชื อโรคต่าง ๆ ท่ีท้า
ให้เกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัวและพยาธิ สาเหตุท่ีเกิดน ้าเสียประเภทนี นั นเกิด

จากการท่ีอุจจาระของมนุษย์ปะปนมาในน ้า 

  4) น ้าเสียท่ีมีความเป็นกรด-ด่างสูง คือ น ้าเสียท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ปกติ คือมี
สภาพความเป็นกรดหรือด่างสูงกว่าค่าปกติท่ีควรเป็น สภาพปกติของน ้าควรมีค่ากรด-ด่างอยู่ท่ี 5-9 

  5) น ้าเสียท่ีมีโลหะหนักท่ีเป็นพิษ คือ น ้าเสียท่ีมีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ปะปน
อยู่ เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต โดยมากจะพบในน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน ้าเสียจากกิจกรรม

ทางการเกษตร 

  6) น ้าเสียท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสี คือ น ้าเสียท่ีถูกปะปนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีใน
ระดับท่ีเส่ียงอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทนี มักจะอยู่ในบริเวณท่ีมี

การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ เหมืองแร่ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 
  7) น ้าเสียท่ีมีอิฐ หิน ดิน ทรายปนอยู่ คือ น ้าเสียท่ีมีของแข็งต่าง ๆ ปะปนอยู่ ซึ่ง

ของแข็งเหล่านี จะจมลงสู่พื นผิวของแหล่งน ้านั นๆ ท้าให้เกิดสภาวะไร้อากาศในใต้น ้า ท้าให้แหล่งน ้า
ตื น มีความขุ่นสูง ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

 2.1.3 ผลกระทบของน้ าเสีย 

 การระบายน ้าเสียท่ีไม่มีประสิทธิภาพนั นส่งผลท้าให้เกิดเป็นปัญหาด้านสารอินทรีย์ สามารถ
สรุปได้ดังนี  (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2559) 

  1) สารอินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ คือ สารท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
อาจจะเกิดจากส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น ส่ิงปฏิกูลจากมนุษย์และสัตว์ เศษซากต่าง ๆ เป็นต้น 

ส่วนมากสารอินทรีย์จะสามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ สารอินทรีย์ส่งผล
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ท้าให้เกิดปัญหาน ้าเน่าเสีย เนื่องจากจุลินทรีย์ท่ีใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน ้ามี

ปริมาณน้อยลง ท้าให้เกิดกล่ินเน่าเหม็น 
  2) น ้ามันและไขมัน เช่น น ้ามันท่ีมาจากเครื่องยนต์ต่างๆ หรือน ้ามันท่ีมาจาก

กิจกรรมของมนุษย์ เนื่องจากน ้ามันมีลักษณะเด่นท่ีจะแยกตัวจากส่ิงต่าง ๆ หากลงไปอยู่ในน ้าก็จะเกิด

เป็นแผ่นฟิล์มบนผิวน ้าขวางการถ่ายเทออกซิเจนระหว่างน ้ากับอากาศ ท้าให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้า 

  3) เชื อโรค คือ จุลินทรีย์ท่ีสามารถท้าให้เกิดการติดเชื อโรคได้ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย 

รา โปรโตซัวและหนอนพยาธิ เชื อโรคเหล่านี เป็นตัวท่ีก่อให้เกิดการแพร่กระจายโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์

และสัตว์ 

 

2.2 การจัดการน้ าเสียชุมชน 
ชุมชน หมายถึง หมู่ชนหรือกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ

เดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ชุมชนแออัด หมายถึง พื นท่ีเส่ือมโทรมประเภทหนึ่งท่ีเกิดขึ นในพื นท่ีเมือง มีลักษณะคือ

อาคารบ้านเรือนจะถูกสร้างแบบต้่ากว่ามาตรฐานการก่อสร้าง ขนาดความปลอดภัยในพื นท่ี ขาด

แคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีดี (ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา 2555) 

 2.2.1 แนวทางการจัดการน้ าเสียบ้านเรือน 
 กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดการน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้น

การจัดการน ้าเสียจากบ้านเรือนก่อนเป็นอันดับแรกก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ท่อน ้าสาธารณะหรือระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวม ซึ่งแนวทางการจัดการน ้าเสียส้าหรับบ้านเรือนนั น สามารถแบ่งออกเป็น 2 

แนวทาง ดังนี  (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2559)  
  1) แนวทางส้าหรับชุมชนท่ียังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน 

 โดยอาคารบ้านเรือนแต่ละอาคารจะมีระบบบ้าบัดน ้าเสียของตัวเองเป็นการบ้าบัดน ้าเสีย

ขั นต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ และจะถูกส่งต่อมายังระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กเพื่อให้น ้าทิ งมี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ งก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
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ภาพท่ี 3 แสดงการจัดการน้ าเสียจากชุมชนท่ียังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2) แนวทางส้าหรับชุมชนท่ีมีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) 

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater System) เป็นการรวบรวมน ้า

เสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียขนาดเล็ก (อาคาร บ้าน) มากกว่า 2 แห่งมาท้าการบ้าบัดก่อนส่งไปยัง

ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน ้าเสียจากแหล่งชุมชน 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการจัดการน้ าเสียจากชุมชนท่ีมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับระบบบ าบัดน้ าเสียในประเทศไทย 
 2.3.1 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 

 กระบวนการบ้าบัดน ้าเสียมีอยู่หลากหลายกระบวนการด้วยกัน สามารถจ้าแนกออกเป็น 4 

กระบวนการหลัก ๆ ดังนี  (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ 2539) 
1) กระบวนการทางกายภาพ (Physical Unit Operations) 

 เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยแรงทางกายภาพต่าง ๆ มาช่วยในการบ้าบัดน ้าเสีย 

2) กระบวนการทางเคมี (Chemical Unit Processes) 
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 เป็นกระบวนการท่ีอาศัยสารเคมีผสมกับน ้าเสียเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อแยกมวลสาร

ต่าง ๆ ออกจากกัน 
3) กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Unit Processes) 

 เป็นกระบวนการท่ีอาศัยจุลินทรีย์ทางธรรมชาติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในน ้าเสีย 
4) กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (Physicochemical Unit Processes) 

 เป็นกระบวนการท่ีน้าเอา 2 กระบวนการมาผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บ้าบัดน ้าเสียท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ น 
 2.3.2 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย 

 ขั นตอนการบ้าบัดน ้าเสียนั นสามารถแบ่งออกเป็นขั นตอนย่อย ๆ ได้ 4 ขั นตอนด้วยกัน โดยมี
ขั นตอนทั งหมดดังนี  (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ 2539) 

  1) ระบบบ้าบัดก่อนขั นต้น (Preliminary Treatment) 
 เป็นระบบท่ีอยู่ในขั นแรกของการบ้าบัดน ้าเสีย ได้แก่ การดักด้วยตะแกรง การก้าจัดตะกอน

หนัก เป็นต้น 

  2) ระบบบ้าบัดขั นต้น (Primary Treatment) 
 เป็นระบบท่ีอยู่ในขั นตอนการแยกสารตะกอนแขวนลอยจากน ้าเสีย และก้าจัดสารอินทรีย์

บางส่วนออกจากน ้าเสีย 
  3) ระบบบ้าบัดขั นที่สอง (Secondary Treatment) 

 เป็นระบบท่ีก้าจัดการอินทรีย์และตะกอนแขวนลอยออกจากน ้าเสีย โดยมักจะเป็นระบบท่ีใช้

กระบวนการทางชีวภาพ 
  4) ระบบบ้าบัดขั นที่สาม (Tertiary Treatment) 

 เป็นระบบท่ีแยกและก้าจัดสารตะกอนแขวนลอยท่ีหลงเหลือจากระบบบ้าบัดขั นท่ีสอง ก้าจัด
สารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกจากน ้าเสียและก้าจัดสารปนเปื้อนท่ีหลงเหลือจากระบบบ้าบัดขั นท่ี

สอง โดยระบบบ้าบัดขั นท่ีสามมักจะใช้กับการบ้าบัดน ้าเสียเพื่อให้ได้น ้าทิ งท่ีต้องการน้ากลับมาใช้ใหม่ 
เช่น รดน ้าต้นไม้ ใช้ชักโครก 

 2.3.3 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในประเทศไทย 

 ปัจจุบันระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมท่ีนิยมใช้ในประเทศไทยสามารถจ้าแนกออกเป็นระบบใหญ่ ๆ 
ได้ 4 ประเภท ดังนี  (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2559) 

  1) ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 
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 เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีใช้ออกซิเจนเติมในน ้าโดยอาศัยเครื่องเติมอากาศ (Aerator) เพื่อ

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน ้าให้เพียงพอเพื่อให้จุลินทรีย์ในน ้าสามารถน้าออกซิเจนไปย่อยสลาย

สารอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ น ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถลดค่าบีโอดีได้ ร้อยละ 80-95  

  ข้อดี: ค่าลงทุนในการท้าระบบต้่าและมีประสิทธิภาพมาก มีกากตะกอนและกล่ิน

เกิดขึ นน้อย การด้าเนินการและบ้ารุงรักษาง่าย สามารถบ้าบัดได้ทั งน ้าเสียจากชุมชนและน ้าเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม 

  ข้อจ้ากัด: มีค่าใช้จ่ายในส่วนของไฟฟ้าส้าหรับเดินเครื่องเติมอากาศและค่า

บ้ารุงรักษาเครื่องเติมอากาศ 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04c.htm 
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  2) ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 

 เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีใช้ชีววิทยาในการบ้าบัด โดยใช้แบคทีเรียประเภทใช้ออกซิเจนเป็น
ตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีอยู่ในน ้า เป็นระบบท่ีมีความนิยมอย่างมากสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ทั งน ้า

เสียจากชุมชนและน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  ข้อจ้ากัด: การเดินระบบมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องควบคุมสภาพแวดล้อมและ

ลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04e.htm 

 

  3) ระบบบ้าบัดน ้าเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch หรือ OD) 
 เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ประเภทหนึ่ง โดยใช้แบคทีเรียเป็นตัวย่อย

สลายสารอินทรีย์ในน ้าเสียก่อนท่ีจะแยกออกจากน ้าทิ งโดยการตกตะกอน ระบบบ้าบัดน ้าเสียนี มีความ
ซับซ้อนมากเช่นเดียวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

  ข้อดี: เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสามารถบ้าบัดไนโตรเจนได้ดี 

  ข้อจ้ากัด: มีค่าใช้จ่ายในการดูแลและการด้าเนินการสูง ต้องใช้พื นท่ีในการก่อสร้าง
มาก และต้องมีผู้เช่ียวชาญในการดูแลระบบ 
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ภาพท่ี 7 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียคลองวนเวียน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04f.htm 

 
           4) ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) 

 เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีใช้ชีววิทยาให้น ้าเสียผ่านตัวกลางลักษณะเป็นทรงกระบอกวางอยู่บน

ผิวน ้า (ถังบ้าบัด) โดยตัวกลางนี จะหมุนช้า ๆ เพื่อให้น ้าสัมผัสกับอากาศ จุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน ้าเมื่อสัมผัส

กับอากาศก็จะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน ้าเสีย 

  ข้อดี: ดูแลรักษาง่าย ใช้พลังงานในการเดินระบบน้อย ไม่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการ

ดูแล 

ข้อจ้ากัด: ราคาอุปกรณ์แพงและต้องดูแลรักษามาก 

 

 
ภาพท่ี 8 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04g.htm 
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 2.3.4 ระบบบ าบัดน้ าเสยีด้วยวิธีธรรมชาติ 

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติสามารถแบ่งระบบบ้าบัดน ้าเสียประเภทนี ได้เป็น 4 
ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย (Lagoon Treatment) ระบบหญ้ากรองน ้าเสีย (Grass 

Filtration) ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม (Constructed Wetland) ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove 
Forest Filtration) ซึ่งในแต่ละระบบนั นมีลักษณะของการบ้าบัดน ้าเสียดังนี  (โครงการวิจัยและพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และคณะ 2543)e 

  1) ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย  
 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี ถือเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีราคาถูกท่ีสุดเมื่อเทียบกับระบบท่ี

เหลือเพราะไม่ต้องอาศัยกลไกทางเครื่องจักรใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั งการก่อสร้างง่าย จึงถือว่าเป็น
ระบบท่ีประหยัดท่ีสุด ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียเป็นการบ้าบัดน ้าเสียท่ีอาศัยกระบวนการการย่อยสลาย

ตามธรรมชาติ เช่นการเติมอากาศบริเวณผิวบ่อ การสังเคราะห์แสงของสาหร่าย การตกตะกอน การ
ย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 9 แสดงแผนผังการท างานองค์ประกอบภายในของระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 10 แสดงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=631164 
โดยสามารถจ้าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 

- บ่อใช้อากาศ (Aerobic Pond) 
 ลักษณะของบ่อจะมีความลึกประมาณ 0.5-1.0 เมตร เพื่อให้ก๊าซออกซิเจนสามารถผ่านลงไป

ท่ีก้นบ่อได้ ระบบนี สาหร่ายสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากแสงอาทิตย์สามารถส่องไปถึงก้นบ่อ ท้าให้

เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย (Photosynthesis) ช่วยในการเพิ่มปริมาณของก๊าซ
ออกซิเจนในน ้า บ่อบ้าบัดประเภทนี เหมาะส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียท่ีค่าความสกปรกต้่า  

- บ่อไร้อากาศ (Anaerobic Pond) 
 ลักษณะของบ่อจะมีความลึก 2.5 เมตร ขึ นไป เหมาะส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่าความสกปรก

สูง โดยจะอาศัยจุลินทรีย์ท่ีไม่ต้องการก๊าซออกซิเจนเป็นตัวย่อยสลายน ้าเสียเป็นตัวบ้าบัด   
- บ่อกึ่งไร้อากาศ (Facultative Pond) 

 ลักษณะของบ่อจะมีความลึกประมาณ 1.0–2.5 เมตร เหมาะส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียในชุมชน 

นิยมใช้เป็นบ่อปรับสภาพน ้าขั นสุดท้ายก่อนท่ีจะปล่อยสู่แหล่งน ้าตามธรรมชาติ  
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หน่วยบ้าบัด เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria)  
พารามิเตอร์ ค่าท่ีใช้ออกแบบ 

1. บ่อไร้อากาศ 
(Anaerobic Pond)  

ระยะเวลาเก็บกักน ้า (Hydraulic 
Retention Time; HRT) 

4.5 วัน  

ความลึกของน ้าในบ่อ 2-4 เมตร  
อัตราภาระบีโอดี 224-672 กรัมบีโอดี5 /ตรม.-วัน* 
ประสิทธิภาพการก้าจัด BOD ร้อยละ 50 

2. บ่อกึ่งไร้อากาศ 
(Facultative Pond)  

ระยะเวลาเก็บกักน ้า (Hydraulic 
Retention Time; HRT)  

7-30 วัน  

ความลึกของน ้าในบ่อ 1-1.5 เมตร 
อัตราภาระบีโอดี 34 กรัมบีโอดี5 /ตรม.-วัน* 
- ประสิทธิภาพการก้าจัด BOD ร้อยละ 70-90 

3. บ่อใช้อากาศ 
(Aerobic Pond)  

ระยะเวลาเก็บกักน ้า (Hydraulic 
Retention Time; HRT) 

4 -6 วัน  

ความลึกของน ้าในบ่อ 0.2-0.6 เมตร  
อัตราภาระบีโอดี  45 กรัมบีโอดี 5/ตรม.-วัน*  
ประสิทธิภาพการก้าจัด BOD ร้อยละ 80-95 

 

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ท่ีมา: รวบรวมจากหนังสือ "ค่าก้าหนดการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย", สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

แห่งประเทศไทย 2540 และ "Wastewater Engineering", Metcalf&Eddy 1991 

 

 
ภาพท่ี 11 แสดงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย (แนวตัด) 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  2) ระบบหญ้ากรองน ้าเสีย  
 ระบบหญ้ากรองน ้าเสียเป็นวิธีท่ีเลียนแบบการบ้าบัดน ้าเสียในธรรมชาติ ดัดแปลงมาจาก

ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมและนิเวศนาข้าว โดยการน้าน ้าเสียมาไหลผ่านพื นท่ีลาดชันท่ีปลูกพืชท่ีเป็นพืชท่ี
มีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารในน ้าเสีย ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาทางธรรมชาติท่ีจะช่วยบ้าบัดน ้า

เสียให้เป็นน ้าท่ีดีขึ น โดยกลไกลการบ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบหญ้ากรองน ้าเสียมีดังนี  

- หลักการระบายน ้าเสียแบบขังสลับแห้ง (Flooding and Dying) 
 เป็นการน้าหลักการแบบระบบนิเวศดินนามาประยุกต์โดยอาศัยกระบวนการทางเคมีและ

ชีววิทยาท่ีเกิดขึ นในระบบคือสภาพท่ีมีออกซิเจนท่ีเกิดขึ นตอนท่ีดินแห้งและสภาพไร้ออกซิเจนท่ีเกิด
ตอนน ้าขัง เมื่อมีน ้าอยู่เหนือดินการแลกเปล่ียนก๊าซระหว่างอากาศกับดินก็จะถูกยับยั ง ซึ่งในลักษณะ

ปกติออกซิเจนจะเข้าสู่ดินโดยการแพร่กระจายแต่เมื่อมีน ้าขังอยู่เหนือผิวดินการแพร่กระจายก็จะช้าลง
ท้าให้ดินอยู่ในสภาพไร้ออกซิเจน ออกซิเจนท่ีมีอยู่เดิมนั นก็จะถูกจุลินทรีย์ท่ีต้องการออกซิเจนและไม่

ต้องการออกซิเจนใช้ในการหายใจจนหมด เมื่อออกซิเจนหมดคาร์บอนไดออกไซน์ก็จะเพิ่มขึ นเมื่อ

สะสมในระดับหนึ่งก็จะเกิดเป็นฟองขึ น ลักษณะแบบนี เป็นการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีท่ีมีผลดีต่อดิน
และพืชน ้า 

 จากท่ีดินถูกน ้าขังจนอยู่ในสภาวะท่ีไร้ออกซิเจนจะท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีคือปฏิกิริยารี-
ดักช่ันและท้าให้คุณสมบัติของดินเปล่ียนไป เมื่อใช้การระบายน ้าเสียในลักษณะขังน ้าสลับกับการ

ระบายน ้าให้ดินแห้งจะท้าให้เกิดสภาวะรีดักช่ันและออกซิเดช่ันสลับกันไป สามารถลดปริมาณส่ิง

ปนเป้ือนท่ีอยู่ในน ้าเสียได้  

 
ภาพท่ี 12 แสดงระบบหญ้ากรองน้ าเสีย (แนวตัด) 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/Techno_ku60/res_87/index87.htm/ 
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  3) ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม  

 ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมนั นถูกสร้างมาเพื่อเลียนแบบพื นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติด้วย

วิธีการปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ต้นกก (Cyperus imbricatus) ธูปฤาษี (Typha angustifolai)  บนตัว

กรองคือทราย ดิน และหิน โดยระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมสามารถออกแบบให้มีลักษณะหลากหลาย

ส่วนมากถูกออกแบบเป็นร่องหรือช่องแคบ ๆ ระบบนี สามารถสร้างได้ในพื นท่ีเกือบทุกพื นท่ี อีกทั ง

ระบบนี ยังประหยัดและมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียได้ดีระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับพื นท่ีชุ่ม

น ้าตามธรรมชาติแล้วระบบนี ยังมีประสิทธิภาพการท้างานท่ีดีกว่าเนื่องจากสามารถควบคุมการไหล

ของน ้าเสียในบ่อได้ รูปแบบของระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลเหนือผิวดิน ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลใต้ผิวดินตาม

แนวนอนและระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลผ่านใต้ผิวดินตามแนวตั งโดยมีรายละเอียดแต่ละ

ระบบดังนี   

- ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลเหนือผิวดิน (Free Water Surface System: 

FWS) ระบบนี จะประกอบไปด้วยแอ่งหรือร่องน ้าโดยจะมีการเคลือบวัสดุกันน ้าบริเวณพื นบ่อเพื่อ

ป้องกันการรั่วซึมของน ้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยดินและวัสดุตัวกรองต่าง ๆ ท่ีช่วยให้รากพืชสามารถ

เกาะและเจริญเติบโตได้ โดยน ้าจะไหลอยู่เหนือผิวดินหรือตัวกรอง น ้าท่ีไหลในระบบจะถูกควบคุม

ความเร็วของการไหลให้อยู่ในอัตราเร็วต้่า ระบบนี สามารถก้าจัดเชื อโรคได้เนื่องจากแสงอาทิตย์

สามารถส่องถึงผิวน ้าได้โดยตรง ส่วนในบริเวณท่ีมีความลึกมากแสงอาทิตย์จะส่องถึงได้น้อยจะเป็น

แหล่งท่ีอยู่อาศัยของแบคทีเรียท่ีไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ พืชท่ีใช้ในระบบจะมีทั งพืชลอยน ้าและ

พืชจมน ้า โดยท่ัวไปจะปลูกพืชในลักษณะท่ีมีความหนาแน่น ความลึกของน ้าประมาณ 0.4 เมตร 

ระบบนี เหมาะกับการบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่าบีโอดีอยู่ระหว่าง 5-100 มก./ลิตร  

ข้อดี: คือมีค่าก่อสร้างน้อยกว่าระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลใต้ดินตามแนวนอน

และแนวด่ิง  ดูแลรักษาง่าย ใช้พลังงานในการเดินระบบต้่า ไม่ก่อให้เกิดตะกอนเพื่อให้บ้าบัดในขั น

ต่อไป  

ข้อจ้ากัด: ใช้พื นท่ีค่อนข้างมาก ต้องกักเก็บน ้าเสียเป็นเวลานานหากน ้าเสียมีค่า

ไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสสูง  

- ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลใต้ดินตามแนวนอน (Horizontal Subsurface 

Flow System: SF) ระบบนี จะประกอบไปด้วยร่องหรือพื นดินท่ีถูกเคลือบด้วยวัสดุกันน ้าไว้ด้านล่าง

เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน ้าและตัวกรองเพื่อให้พืชยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ โดยตัวกรองจะเป็นหิน 
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หินบดและกรวดอย่างได้อย่างหนึ่งหรือผสมรวมกัน โดยน ้าเสียจะไหลเข้าด้านข้างของตัวกรองและถูก

บ้าบัดในระหว่างท่ีสัมผัสกับตัวกรองและรากของพืช อัตราการไหลของน ้าในระบบจะต้่า น ้าเสียใน

ระบบจะมีทั งสภาวะไร้ออกซิเจนและมีออกซิเจน โดยบริเวณท่ีมีออกซิเจนจะเป็นบริเวณท่ีมีรากพืช 

ส่วนบริเวณท่ีไร้ออกซิเจนจะเป็นบริเวณตัวกรอง ระบบนี เหมาะกับการบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่าบี โอดี

ระหว่าง 30-175 มก./ลิตร  

ข้อดี: มีค่าก่อสร้างท่ีต้่า ดูแลรักษาได้ง่าย ใช้พลังงานในการเดินระบบต้่าและไม่ผลิต

ตะกอนท่ีต้องบ้าบัดขั นต่อไปซึ่งจะเหมือนกับระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลเหนือผิวดินและยัง

สามารถรับภาระสารอินทรีย์ได้มากกว่าระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลเหนือผิวดินและมี

ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูงกว่า  

ข้อจ้ากัด: เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและยุงอีกทั งเมื่อเทียบกับกับระบบพื นท่ีชุ่มน ้า

เทียมแบบน ้าไหลเหนือผิวดินค่าก่อสร้างของระบบนี จะสูงกว่าเพราะต้องค้านึงถึงชั นกรองและระบบ

ท่อท่ีใช้ภายในระบบ มีข้อจ้ากัดในการบ้าบัดไนโตรเจน หากน ้าเสียมีค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนสูง

จะต้องกักเก็บน ้าเสียไว้นานกว่าปกติและส่งผลให้พื นท่ีของระบบเพิ่มขึ น  

-   ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลใต้ผิวดินตามแนวด่ิง (Vertical Subsurface 

Flow System: VF) ลักษณะของระบบนี จะเหมือนกับระบบท่ี 1และระบบท่ี 2 ท่ีกล่าวมาข้างต้นคือ

จะมีตัวกรองเพื่อช่วยให้พืชยืดเกาะและเจริญเติบโตได้ ตัวกรองจะเป็นหิน ดิน กรวดและทรายอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือผสมกันก็ได้ โดยน ้าเสียจะไหลผ่านตัวกรองในแนวด่ิงโดยจะมีระบบการระบายน ้าอยู่ใต้

ชั นกรองและระบบนี มีระบบระบายอากาศเพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดสภาวะไร้ออกซิเจนในน ้า ระบบนี 

เหมาะส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่าบีโอดีระหว่าง 500-70,000 มก./ลิตร  

ข้อดี: เป็นระบบท่ีง่ายในการควบคุมดูแลและบ้ารุงรักษา ระบบมีเสถียรภาพในกรณี

ท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้  

ข้อจ้ากัด: ปัญหาการร่วงโรยของพืชท่ีใช้ปลูกในระบบเนื่องจากความเข้มข้นของน ้า

เสียมีค่าสูงมากจึงท้าให้พืชตายเร็วกว่าปกติ 
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ภาพท่ี 13 แสดงระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าเทียมแบบน้ าไหลเหนือผิวดิน 

ท่ีมา: http://www.grassrootswiki.org/index.php?title=File:Free-
Water_Surface_Constructed_Wetland.png 

 
ภาพท่ี 14 แสดงระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าเทียมแบบน้ าไหลใต้ผิวดินตามแนวนอน 

ท่ีมา: http://www.sswm.info/category/implementation-tools/wastewater-
treatment/hardware/semi-centralised-wastewater-treatments/h 
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ภาพท่ี 15 แสดงระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าเทียมแบบน้ าไหลใต้ผิวดินตามแนวดิ่ง 

ท่ีมา: http://www.sswm.info/category/implementation-tools/wastewater-
treatment/hardware/semi-centralised-wastewater-treatments/v 

 

หน่วยบ้าบัด เกณฑ์การออกแบบ(Design Criteria)  
พารามิเตอร์ ค่าท่ีใช้ออกแบบ 

ระบบพื นท่ีชุ่ม
น ้าเทียมแบบน ้า
ไหลเหนือผิวดิน: 
FWS 

Maximum BOD Loading 
 

- กรณีท่ีต้องการค่า BOD ของน ้าทิ ง 20 มก./ล.  4.5 ก./ตร.ม-วัน 
- กรณีท่ีต้องการค่า BOD ของน ้าทิ ง 30 มก./ล. 6.0 ก./ตร.ม-วัน 

Maximum TSS Loading 
 

- กรณีท่ีต้องการค่า TSS ของน ้าทิ ง 20 มก./ล.  3.0 ก./ตร.ม-วัน 
- กรณีท่ีต้องการค่า TSS ของน ้าทิ ง 30 มก./ล. 5.0 ก./ตร.ม-วัน 

ขนาดบ่อ (ความยาว : ความกว้าง) 3 : 1 - 5 :1 

ความลึกน้ า (เมตร) 
 

- ส่วนท่ี 1 และ 3 0.6-0.9 เมตร* 

- ส่วนท่ี 2 1.2-1.5 เมตร* 

Minimum HRT (at Qmax) ของส่วนท่ี 1 และ 3 
(วัน) 

2 วัน 

Maximum HRT (at Qave) ของส่วนท่ี 2 (วัน)  2-3 วัน 
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ระบบพื นท่ีชุ่ม
น ้าเทียมแบบน ้า
ไหลใต้ผิวดิน
ตามแนวนอน : 
SF 

Area Loading Rate 
กรณีท่ีต้องการค่า BOD ของน ้าทิ ง 20 มก./ล.  
กรณีท่ีต้องการค่า BOD ของน ้าทิ ง 30 มก./ล. 
กรณีท่ีต้องการค่า TSS ของน ้าทิ ง 30 มก./ล. 

 
1.6 ก./ตร.ม-วัน 
6 ก./ตร.ม.-วัน 
20 ก./ตร.ม-วัน  

 ความลึก (เมตร) 
ตัวกลาง  
น ้า  

 
0.5-0.6 เมตร 
0.4-0.5 เมตร  

 ความกว้าง (เมตร)  ไม่มากกว่า61 เมตร 
 ความยาว (เมตร) ไม่น้อยกว่า15 เมตร  
 ความลาดเอียง (Slope) ของก้นบ่อ (%)  0.5-1  
 ขนาดของตัวกลาง (Media) (นิ้ว)  

ส่วนรับน ้าเสีย (Inlet Zone) 
ส่วนท่ีใช้ในการบ้าบัด (Treatment Zone) 
ส่วนระบายน ้าทิ ง (Outlet Zone)  
ส่วนส้าหรับปลูกพืชน ้า (Planting Media)  

 
1.5-3.0  
3/4-1  
1.5-3.0  
1/4-3/4  

ตารางท่ี 2 แสดงเกณฑ์การออกแบบระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าเทียม 
ท่ีมา: Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewater, EPA/625/R-99/010  
หมายเหตุุ : TSS = ค่าของแข็งแขวนลอยทั งหมด (Total Suspended Solids)  
Qmax = Maximum monthly flow และ Qave = Average flow,  
HRT = เวลาเก็บกักน ้า (Hydraulic Retention Time)  
BOD = Biochemecal Oxygen Demand หรือปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการสลาย

สารอินทรีย์ในน ้า 

 

 4) ระบบแปลงพืชป่าชายเลน  

 ระบบแปลงพืชป่าชายเลนเป็นระบบท่ีอาศัยป่าชายเลนเป็นตัวดูดซับธาตุอาหารท่ีอยู่ในน ้าเสีย 

ระบบรากของพืชป่าชายเลนจะดูดซับธาตุอาหารและเป็นตัวกลางในการดึงออกซิเจนเข้าสู่ระบบ อีก
ทั งยังเป็นแหล่งยึดเกาะของจุลินทรีย์บางชนิดท่ีช่วยในการย่อยสารอินทรีย์ บนผิวน ้าจะได้รับ

ออกซิเจนจากกระแสลมและสังเคราะห์แสงจากสาหร่าย  
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 โดยสามารถแบ่งป่าชายเลนออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ ป่าชายเลนแบบธรรมชาติกับป่าชาย

เลนปลูกใหม่ การปล่อยน ้าเสียเข้าสู่ระบบนั นจะต้องปล่อยตอนท่ีน ้าทะเลขึ นสูงสุด การกักเก็บน ้าเสีย
จะต้องเก็บเป็นเวลา 7 วัน และ 3 วัน ก่อนปล่อยลงสู่ทะเล 

 พืชท่ีใช้ในระบบแปลงพืชป่าชายเลน ได้แก่ ไม้แสมทะเล ไม้โกงกาง ถั่วขาว โปรงแดง ฯลฯ 
 

 
ภาพท่ี 16 แสดงระบบแปลงพืชป่าชายเลน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://m.naewna.com/view/weekend/travel/107078 
 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          ดร.จรียา ยิ มรัตนบวร (2554) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการบ้าบัดน ้าเสียจากชุมชนขนาดเล็กโดย

ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบผสม กรณีศึกษาฟาร์มภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเลือกใช้

ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบผสมมาการทดลองคือน้าระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบไหลผ่านพื นผิว (Free 

Water Surface Flow Constructed Wetland, FWS) และระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบไหลใต้ผิว

ตัวกลาง  (Subsurface Flow Constructed Wetland, SF)  มารวมในบ่อ เ ดียวกัน  เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียให้ดียิ่งขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของสอง

ระบบว่าควรใช้ในอัตราส่วนท่ีเท่าไรจึงจะสามารถบ้าบัดน ้าเสียให้ได้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเลือก

อัตราส่วนระหว่าง FWS:SF ดังนี  1:1, 1:2, 1:4 และ 2:1 พืชท่ีใช้ในระบบคือต้นกกรังกาซึ่งมีอัตราการ

ซึมซับสารอินทรีย์ได้ดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น จากการทดลองพบว่าอัตราการบ้าบัดสารอินทรีย์

ของทุกชุดมีค่ามากกว่าระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบเด่ียว เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละชุดพบว่าไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติและมีการประเมินความเหมาะสมของอัตราส่วนระหว่าง FWS:SF พบว่าท่ี

อัตราส่วน 1:4 มีความเหมาะสมในการน้ามาใช้ในการออกแบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบผสม เนื่องจากมี

ประสิทธิภาพในการบ้าบัดการอินทรีย์ได้สูงกว่าแบบเด่ียว          
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          ธีรนาถ สุวรรณเรือง (2555) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการฟื้นฟูสภาพน ้าเสียทางชีวภาพโดยพืช

พบว่าการบ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบพืชกรองน ้าเสียนั นสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้ท่ัวไปแต่ต้องท้าการ

ออกแบบพื นท่ีเพื่อรองรับกับจ้านวนประชากรในชุมชนให้เหมาะสม ถ้าหากจ้านวนประชากรมีจ้านวน

มากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถลดขนาดหรือเพิ่มขนาดของความกว้างของแปลงปลูกได้ 

         ยุทธชัย แสนสุข (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่องระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนท่ีเหมาะสมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยเลือกศึกษา

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ระบบบ่อปรับเสถียร ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ Up flow Anaerobic Sludge 

Slanket (UASB) และระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ Anaerobic Fluidized bed (AFB) โดยได้แบ่งพื นท่ี

ศึกษาตามสภาพภูมิประเทศและทิศทางการไหลของน ้า จนได้พื นท่ีในการวางระบบเป็น 2 ส่วน

ด้วยกัน และได้พิจารณาการเลือกระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีเหมาะกับเทศบาลต้าบลแชะ โดยพิจารณาตาม

เกณฑ์เหล่านี  1.คุณภาพน ้าเสียเข้าระบบ 2.คุณภาพน ้าเสียหลังบ้าบัด 3.ขนาดท่ีดิน 4.การลงทุน 5.

การเดินระบบและการบ้ารุงรักษา 6.ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ 7.ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา 8.ความ

ง่ายในการก่อสร้าง 9.ภาระท่ีเพิ่มขึ นมา 10.พลังงานทดแทน ผลสรุปการศึกษาสรุปออกมาว่าเทศบาล

ต้าบลแชะ อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาเหมาะกับระบบบ่อปรับเสถียรมากท่ีสุด เนื่องจากระบบ

บ้าบัดประเภทนี ใช้ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและการดูแลรักษาต้่า ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการ

ด้าเนินการมาก แต่มีข้อเสียคือตอ้งใช้พื นท่ีในการก่อสร้างระบบมาก 
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2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

การบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติในประเทศ

ไทยมีกี่วิธี แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทย 

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย 

ขั นตอนการบ้าบัดน ้าเสีย 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมใน

ประเทศไทย 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีเหมาะกับชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามคือแบบใด 

การใช้พื นท่ีในการ

ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างและค่าเดิน

ระบบ 
ค่าดูแลรักษาระบบ 

ขนาดของพื นท่ีศึกษา จ้านวนประชากร ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิด 
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บทที่ 3  
พื้นที่ศึกษา: ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร 

 ในบทนี จะกล่าวถึงข้อมูลของพื นท่ีศึกษาคือชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่ง

เป็นชุมชนแออัดท่ีตั งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยจะแบ่งข้อมูลในการศึกษาดังนี  

 1.ประวัติของพื นท่ี 

 2.ลักษณะทางกายภาพชุมชน 

 3.ลักษณะประชากร 

 4.ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

 5.สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

 6.ลักษณะการตั งถิ่นฐาน 

 7.ปัญหาของชุมชน 

 

3.1 ประวัติของพื้นที่ 
 ในอดีตประมาณ  200 ปี ท่ีแล้ว บริ เวณนี เป็นพื น ท่ีสงบภายในพระนคร มีครอบครัว

หลากหลายอาศัยอยู่ตามริมคลองแสนแสบ สภาพเดิมเป็นผืนนาใช้เป็นสถานท่ีประกอบกสิกรรมของ

ประชาชน โดยใช้คลองเป็นเส้นการคมนาคมหลัก 

 ในปี พ.ศ.2400 เริ่มมีคนอพยพมาตั งถิ่นฐานอยู่บริเวณหลังวัดปทุมวนารามตามแนวคลอง

แสนแสบ โดยชาวบ้านเรียกพื นท่ีนี ว่า “ตรอกไอ้เหลือม” หรือ “ตรอกวัดปทุม” เมื่อท้องท่ีเขตปทุมวัน

มีความเจริญมากขึ นก็เริ่มมีผู้คนย้ายเข้ามาอยู่เป็นจ้านวนท่ีเพิ่มมากขึ นจนกลายเป็นชุมชนช่ือว่า 

“ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม” 

 ในช่วงปี พ.ศ.2510 – 2520 เกิดปัญหาการรื อย้ายชุมชนเป็นครั งแรก เนื่องจากมี

บริษัทเอกชนต้องการน้าพื นท่ีไปสร้างเป็นโรงแรม ต่อมาในปี พ.ศ.2516 เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณนี และ

มีการก่อสร้างแฟลตจ้านวน 3 อาคาร 159 หน่วย เพื่อรองรับผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน 

 ในช่วงปี พ.ศ.2530 – 2539 ชุมชนนี ได้ขึ นทะเบียนเป็นชุมชนของกรุงเทพมหานคร ภายหลัง

ในปี พ.ศ.2538 รัฐต้องการน้าพื นท่ีไปท้าเป็นโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จนในท่ีสุดคนในชุมชน

ก็จ้าเป็นจะต้องขายกรรมสิทธิ์และย้ายกลับไปอาศัยในชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม เนื่องจากถูกไล่ท่ี 

 ในช่วงปี พ.ศ.2540 – 2549 ส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกยกเลิกสัญญา

เพื่อเตรียมก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในปี พ.ศ.2542  
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 ในช่วงปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ปัญหาการไล่รื อชุมชนยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความ

ยาวนาน แต่ทางเจ้าของท่ีก็ยังไม่สามารถรื อชุมชนบริเวณนี ได้เนื่องจากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ 

ทางส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังคงท้าเรื่องกดดันและยื่นฟ้องทางกฎหมายเพื่อไล่ให้

ชุมชนนี ย้ายออกไปตั งถิ่นฐานท่ีอื่นเพื่อท่ีจะน้าพื นท่ีมาสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 

สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามตั งถิ่นฐานในปี พ.ศ.2400 หลังจากท่ีมี

การสร้างวัดปทุมวนารามแล้วเสร็จ ซึ่งในอดีตพื นท่ีบริเวณนี เป็นเพียงผืนนา ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2510 

– 2520 พื นท่ีบริเวณนี ถูกเปล่ียนเป็นพื นท่ีพาณิชยกรรม ต่อมาในปี พ.ศ.2538 รัฐมีนโยบายน้าพื นท่ี

แห่งนี มาท้าเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติและโครงการทางด่วน จนกระท่ังถูกส้านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ยกเลิกสัญญาเช่าในปี พ.ศ.2542 ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาการไล่รื อพื นท่ีมาจนถึงปัจจุบัน  

(เจษฎา เป่ียมคุ้ม 2550) 

 
ภาพท่ี 17 แสดงพัฒนาการตั้งถิ่นฐานชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ปี พ.ศ.2468 

ท่ีมา: งานวิจัยเรื่อง ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม 

N 
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3.2 ลักษณะทางกายภาพ 
 3.2.1 สถานท่ีตั งชุมชน 

 ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามเป็นชุมชนแออัดท่ีตั งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ในแหล่ง

การค้าขนาดใหญ่ของพื นท่ีกรุงเทพฯ ในเขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพท่ี 18 แสดงแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556_2/guide.html 

  

3.2.2 อาณาเขตพื นท่ีและขนาดพื นท่ี 

 ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามมีขนาดพื นท่ีชุมชนรวมทั งหมด 30 ไร่ (ส้านักงานเขตปทุม

วัน 2559) มีอาณาเขตชุมชนดังนี  

ทิศเหนือ   ติดกับคลองแสนแสบ 

ทิศใต้    ติดกับศาลากาญจนาภิเษก 

ทิศตะวันออก   ติดกับสวนปทุมวนานุรักษ์ 

ทิศตะวันตก   ติดกับคลองอรชร 
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ภาพท่ี 19 แสดงอาณาเขตของชุมชนและขนาดของชุมชน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps, 2559 

 

 
ภาพท่ี 20 แสดงอาคารและเส้นทางภายในชุมชน 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 

 

 

 

N 
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3.2.3 การเข้าถึงพื นท่ี 

การเข้าถึงชุมชนหลังวัดปทุมวนารามมีด้วยกัน 1 เส้นทาง คือทางเข้าตรงตรอกข้างคลอง-

อรชร เป็นทางเข้าขนาดเล็กท่ีคนและจักรยานยนต์ผ่านได้เท่านั น ขนาดของทางเข้าชุมชนนั นมีขนาด

ความกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร เป็นถนนคอนกรีตไม่ลาดยางรถยนต์และรถดับเพลิงไม่สามารถผ่านเข้ามา

ในชุมชนได้ 

ภาพท่ี 21 แสดงทางเข้าชุมชน 
ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps, 2559  

 
ภาพท่ี 22 แสดงทางเข้าชุมชน 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/urbangroupsb/design 
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3.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 ในสมัยก่อนนั นท่ีดินของชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามเป็นกรรมสิทธิ์ของคนในชุมชนแต่

ถูกยกเลิกสัญญาเช่าไปในปี พ.ศ.2542 และในปัจจุบันชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามเป็นกรรมสิทธิ์

ของส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

3.2.5 ลักษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

 ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามตั งอยู่ในพื นท่ีปิดล้อมเข้าถึงได้ยาก มีทางเข้าแค่เส้นทาง

คอนกรีตขนาดเล็กท่ีมีแค่จักรยานยนต์และคนเท่านั นท่ีผ่านได้ ทางเดินในชุมชนเป็นทางขนาดเล็กท่ีมี

ขนาดไม่เกิน 1.5 เมตร รถยนต์และรถดับเพลิงไม่สามารถผ่านเข้ามาในชุมชนได้ 

 ลักษณะกายภาพของพื นท่ีโดยรอบเป็นชุมชนแออัดท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม ท่ีตั งอยู่ใจกลาง

แหล่งพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดแย้งกับสภาพรอบข้างท่ีเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม

ชั นน้าในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี พื นท่ีชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามเกือบทั งหมดมีลักษณะ

เป็นบ้านไม้เก่าแก่มีสภาพทรุดโทรมท่ีมีการซ่อมแซมและต่อเติมอยู่ตลอดเวลา โดยมีอายุเฉล่ีย 30 ปี

ขึ นไป 

 

 
ภาพท่ี 23 แสดงถนนภายในชุมชน 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/urbangroupsb/design 
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ภาพท่ี 24 แสดงความหนาแน่นของอาคารภายในชุมชน 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 

 
ภาพท่ี 25 แสดงพื้นท่ีว่างภายในชุมชน 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 
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 ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามมีพื นท่ีว่างอยู่น้อยและกระจายตัวกันอยู่ ท่ีว่างส่วนใหญ่เกิด

บริเวณระหว่างอาคารมีเพียงบริเวณหน้าแฟลตเท่านั นท่ีเป็นพื นท่ีว่างขนาดใหญ่ท่ีพอจะน้ามาใช้

ประโยชน์ได้ การท่ีชุมชนมีพื นท่ีว่างท่ีกระจายตัวกันเช่นนี จึงท้าให้น้ามาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างล้าบาก

แต่หากเช่ือมพื นท่ีเหล่านี เข้าด้วยกันได้ก็จะเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของพื นท่ีชุมชนให้ได้มาก

ยิ่งขึ น 

 3.2.6 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนนั นได้รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงสาขาคลองเตยและ

น ้าประปาจากการประปาสาขาแม้นศรี บ้านเรือนภายในชุมชนส่วนมากจะมีมิเตอร์เป็นของตัวเอแต่ก็มี

บางส่วนท่ีไม่มีจึงจ้าเป็นจ้าต้องต่อพ่วงกับบ้านท่ีมี การระบายน ้าภายในชุมชนก็จะมีท่อขนาด 1 เมตร

ฝังตามแนวเส้นทางสัญจรแต่ก็มีไม่เพียงพอท้าให้เกิดน ้าท่วมขังภายในชุมชนเป็นบางจุด การบ้าบัดน ้า

เสียมีเพียงขั นพื นฐานแต่เพียงแค่บางอาคารเท่านั นท่ีจะมีบ่อดักไขมัน อาคารส่วนใหญ่จะทิ งน ้าลงสู่

แหล่งน ้าสาธารณะเลย 

 ระบบสาธารณูปการนั นมีพื นท่ีสาธารณะท่ีใช้ท้ากิจกรรม 2 แหล่งคือ สนามเด็กเล่นและลาน

กิจกรรมหน้าแฟลตท่ีใช้เป็นท่ีจัดการงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็นพื นท่ีขนาดเล็กท่ีอยู่ภายใน

ชุมชน ภายในชุมชนขาดพื นท่ีสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพ พื นท่ีว่างส่วนมากมักเป็นท่ีทิ งขยะและส่ิงของ

ต่าง ๆ และเป็นพื นท่ีท่ีต้นไม้ใหญ่ขึ นอยู่ จึงไม่สามารถน้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากนัก 
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ภาพท่ี 26 แสดงลักษณะทางกายภาพของชุมชน 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 
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ภาพท่ี 27 แสดงสภาพอาคารภายในชุมชน 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/urbangroupsb/design 

3.3 ลักษณะประชากร 
          3.3.1 จ้านวนประชากร 

 จ้านวนประชากร    

  ชาย    2,892 คน 

  หญิง    3,208 คน 

  รวม    6,100 คน 

 จ้านวนบ้าน       516 หลัง 

 จ้านวนครัวเรือน   1,260 ครัวเรือน 
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          3.3.2 น ้าเสียท่ีเกิดในพื นท่ี 

          ค้านวณหาน ้าเสียท่ีเกิดต่อวันจาก 80% ของจ้านวนน ้าใช้ต่อวัน 

 คน 1 คน ใช้น ้าวันละ 200 ลิตร 

 80% ของ 200 = 80x20/100 = 160 ลิตร 

 1 คนก่อให้เกิดน ้าเสีย 160 ลิตร/วัน 

          คนในชุมชน 6,100 คน ก่อให้เกิดน ้าเสีย = 6,100x160 = 976,000 ลิตร/วัน 

 คิดเป็น 976 ลบ.ม./วัน 

 

 
ภาพท่ี 28 แสดงพื้นท่ีกิจกรรมของชุมชน 

ท่ีมา: http://thesis5103006.blogspot.com/p/1.html 
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3.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
          4.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน 

          จากงานวิจัยของเจษฎา เป่ียมคุ้ม ในปี พ.ศ.2550 ได้ท้าการส้ารวจและลงไปเก็บข้อมูลชุมชน

แออัดหลังวัดปทุมวนาราม ได้ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชนดังนี  

          คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยอาชีพ

ท่ีคนในชุมชนท้ามากท่ีสุดคือ รับจ้างท่ัวไป ได้แก่ รับจ้างซ่อมแซมเสื อผ้า รับจ้างซักรีด รับจ้างร้อย

พวงมาลัยและรับจ้างพับถุงกระดาษ เป็นต้น 

          รองลงมาคือการค้าขาย ได้แก่ ขายอาหาร ร้านขายของช้า และร้านขายเสื อผ้าเป็นต้น แหล่ง

ค้าขายของคนในชุมชนมีหลายแหล่งด้วยกัน เช่น ย่านประตูน ้า ย่านราชด้าริ ย่านสยาม และในช่วง

กลางวันจะพบว่ามีพนักงานจากห้างสรรพสินค้ามารับประทานอาหารท่ีบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ท่ีเป็นจุด

ท่ีคนในชุมชนประกอบอาชีพค้าขายอยู่ 

          อันดับสุดท้ายคือการประกอบอาชีพประเภทธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ การปล่อยเงินกู้ ให้เช่าห้อง 

บริการซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นต้น 

 

3.5 สภาพสังคมและวัฒนธรรม  
3.5.1 สภาพทางสังคม  

1) กลุ่มคนและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  
จากงานวิจัยของนายเจษฎา เปี่ยมคุ้มในปี พ.ศ.2550 ได้ท้าการส้ารวจชุมชนแออัดหลังวัด

ปทุมวนารามโดยท้าการส้ารวจสภาพพื นฐานทางสังคมภายในชุมชนพบว่าคนในชุมชนอาศัยร่วมกัน
แบบเครือญาติ มีหลากหลายตระกูลอาศัยอยู่ มีตระกูลดั งเดิมและบุคคลท่ีเข้ามาอาศัยใหม่ โดยแต่ละ
ตระกูลต่างมีความสัมพันธ์กันเป็นญาติพี่น้อง นอกจากผู้อยู่อาศัยเดิมแล้วก็ยังมีผู้ท่ีย้ายมาตั งรกรากท่ี
ชุมชนโดยการซื อสิทธิ์ปลูกห้องให้เช่าโดยพึ่งพาน ้าและไฟจากผู้อยู่อาศัยเดิมและยังมีผู้เช่าท่ีมีแหล่งงาน
อยู่ในพื นท่ีบริเวณชุมชนเข้ามาเช่าพื นท่ีอยู่อาศัย สภาพพื นฐานสังคมของชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนา
รามจะเป็นแบบเครือญาติและพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นทอด ๆ จึงท้าให้ไม่เกิดการก่ออาชญากรรม
ภายในพื นท่ีและยังท้าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  

2) วิถีชีวิตของคนในชุมชน  
วิถีชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนในวันท้างานได้แก่ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั งแต่เวลา 04.00-05.00น. 

กลุ่มผู้อยู่อาศัยท่ีประกอบอาชีพค้าขายอาหารโดยมีแหล่งค้าขายอาหารทั งในและนอกชุมชนจะท้าการ
ออกไปจับจ่ายของท่ีตลาดใกล้ๆบริเวณชุมชนคือตลาดคลองเตย ตลาดธรรมโรจน์พินิจ ตลาดประตูน ้า
และตลาดมหานาค ช่วงเวลา 06.00-09.00น. ผู้ท่ีอาศัยในชุมชนจะออกไปท้างานตามแหล่งงานต่างๆ
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และส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ภายในชุมชนจะเหลือแต่ผู้ว่างงานและกลุ่มคนท่ีท้างานกลางคืน 
ช่วงเวลา 12.00-13.00น. พนักงานตามห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียงชุมชนจะมาซื ออาหารกลางวัน
บริเวณรอบชุมชนเนื่องจากเป็นท่ีตั งของร้านค้า ร้านอาหารของคนในชุมชนและเป็นแหล่งท่ีอาหารมี
ราคาถูก เวลา15.00น. ผู้ปกครองจะไปรับบุตรหลานกลับจากโรงเรียน ช่วงเวลา 16.00-18.00น. เด็ก
ท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนจะไปท้ากิจกรรมรอบ ๆ ชุมชน เช่นเล่นฟุตบอลท่ีสนามฟุตบอลของส้านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ท่ีออกไปท้างานในตอนกลางวันจะกลับเข้ามาในชุมชน ช่วงเวลา 
19.00-21.00น. ผู้ท่ีอาศัยในชุมชนจะพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยจะนั่งเล่น นั่งคุยหรือนั่งด่ืมสุรากันใน
บริเวณชุมชน ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ผู้ท่ีอาศัยในชุมชนยังคงต้องไปท้างานในวันเสาร์เหมือน
ในช่วงวันธรรมดาและวันอาทิตย์ผู้ท่ีอาศัยในชุมชนจะหยุดงานพักผ่อนอยู่บ้าน  

3) ปัญหาสังคม  
ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ นในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามนั นส่วนมากเป็นปัญหาด้านความไม่

มั่นคงของท่ีอยู่อาศัย ปัญหาการว่างงาน และปัญหาการติดการพนัน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ี
มักจะเจออยู่แล้วในพื นท่ีชุมชนแออัด ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมากจากการรุกล ้าพื นท่ีเพื่อท้าเป็นท่ีอยู่อาศัย 
การท่ีมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย การไม่มีความรู้ความสามารถจึงท้าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมา ใน
ส่วนของปัญหาเรื่องอาชญากรรมหรือการลักขโมยนั นในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามไม่ค่อยเจอ
ปัญหาเหล่านี  เนื่องจากผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเหมือนญาติพี่น้องกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

4) การร่วมกลุ่มของชุมชนและองค์กรชุมชน  
กลุ่มภายในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามนั นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1.การ

รวมกลุ่มเฉพาะกิจ โดยจะเป็นการรวมกลุ่มท่ีเกิดจากสมาชิกชุมชน เช่นการท้ากิจกรรมในวันส้าคัญ
ต่างๆหรือในวันเทศกาล 2.การรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเป็นกลุ่มท่ีจัดตั งเพื่อกิจกรรมการพัฒนาโดย
หน่วยงานภายนอก ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มคณะกรรมการชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้าน  

 

3.6 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน  
3.6.1 ภูมิล้าเนาเดิม  
ภูมิล้าเนาเดิมของคนในชุมชนนั นไม่ใช่คนท่ีเกิดภายในชุมชนแต่เป็นคนท่ีอพยพย้ายถิ่นฐาน

เข้ามาอยู่ในชุมชนให้ใกล้กับแหล่งงานมากยิ่งขึ น ซึ่งมาจากหลากหลายพื นท่ีในประเทศไทยส่วนมาก
จะมาจากภาคอีสานโดยจะเข้ามาเช่าบ้านอยู่ภายในชุมชน ส่วนมากคนท่ีอยู่ในชุมชนนั นเป็นคนท่ี
อพยพมากจากต่างจังหวัดเพื่อหางานท้าซึ่งชุมชนแออัดหลังวันปทุมวนารามเป็นอีกพื นท่ีท่ีคน
ต่างจังหวัดจะสามารถมาเช่าอยู่ได้เนื่องจากค่าเช่าถูก  
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3.6.2 สาเหตุท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชน  
เนื่องจากพื นท่ีชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามใกล้กับแหล่งงานและมีราคาค่าเช่าท่ีท่ีต้่า คน

ท่ีเข้ามาอาศัยสามารถท่ีจะจ่ายค่าเช่าได้ ท้าให้คนท่ีอพยพเลือกท่ีจะเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนนี  หรือ
การท่ีมีญาติอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วจึงย้ายตามญาติเข้ามาเพื่อรักษาค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีท่ีอื่น  

3.6.3 การครอบครองบ้านท่ีอยู่อาศัย  
ผู้ท่ีอาศัยในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยให้ใกล้

กับแหล่งท้างาน จะมีผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ้านเดิมอยู่น้อยแต่เนื่องจากกรรมสิทธิ์ท่ีดินทั งหมดไม่ใช่ของผู้อยู่
อาศัยในชุมชนอีกแล้วตั งแต่ปี พ.ศ.2542 ท้าให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามทั งหมด
เป็นบุคคลท่ีบุกรุกพื นท่ีของราชการทั งสิ น เนื่องจากพื นท่ีนี เป็นกรรมสิทธิ์ของส้านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์  

3.6.4 ลักษณะของบ้านในชุมชน 
ลักษณะของส่ิงปลูกสร้างภายในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามส่วนมากเป็นบ้านไม้ 1ชั น 1

ห้องนอน มีขนาดเล็กและสภาพส่วนใหญ่ทรุดโทรม มีบางส่วนท่ีเป็นบ้านไม้ 2 ชั น ลักษณะของบ้านใน
ชุมชนมีการต่อเติมจากลักษณะบ้านเดิมท่ีเป็นไม้เปล่ียนเป็นบ้านไม้ผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มพื นท่ีอยู่
อาศัยให้มากขึ น แต่สภาพของบ้านก็ยังทรุดโทรมไร้การซ่อมแซมท่ีดี เนื่องจากคนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยใน
ชุมชนไม่มีรายได้มากเพียงพอท่ีจะมาซ่อมแซมบ้านเรือนให้สวยงาม  

 

3.7 ปัญหาของชุมชน  
ปัญหาท่ีชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามพบเจออยู่นั น คือ ปัญหาความไม่มั่นคงของแหล่งท่ี

อยู่อาศัยส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพและด้านท่ีอยู่อาศัยปัญหาอัคคีภัยและปัญหา
สาธารณูปโภคท่ีไม่ดี โดยรายละเอียดจะมีดังนี   

1) ปัญหาอัคคีภัย  
ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามมีลักษณะพื นท่ีเป็นพื นท่ีตาบอดมีทางเข้าออกชุมชนเพียง 1

ทางและทางเข้าออกชุมชนนั นมีขนาดเล็ก รถยนต์และรถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ โดยมีความ
กว้างเพียง 1.50 เมตร ท้าให้มีเพียงจักรยานยนต์และคนเท่านั นท่ีสามารถผ่านเข้าออกได้ จึงเป็น
สาเหตุให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื นท่ีได้ในเวลาท่ีเกิดไฟไหม้ภายในพื นท่ี ความเส่ียงท่ีไฟจะ
ลุกลามไปยังพื นท่ีต่าง ๆ สูง เนื่องจากอาคารมีความแออัดสูงอีกทั งยังมีลักษณะเป็นอาคารไม้จึงเป็น
ปัญหาหลักท่ีเกิดขึ นภายในชุมชน 
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2) ปัญหาระบบสาธารณูปโภค  
ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามมีระบบสาธารณูปโภครองรับแต่ไม่เพียงพอต่อพื นท่ี การ

ระบายน ้าของพื นท่ีเป็นไปอย่างยากล้าบากเนื่องจากสภาพทางกายภาพของพื นท่ีท่ีเป็นพื นท่ีต้่าท้าให้
เวลาฝนตกหนักท่อระบายน ้าไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน ก่อให้เกิดน ้าท่วมขังภายในชุมชน อีกทั งยังมี
ปัญหาเรื่องน ้าเน่าเสียท่ีเกิดจากชุมชนขาดระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ไม่มีบ่อดักไขมัน ท่อระบายส่งตรง
ไปยังแหล่งน ้าสาธารณะก่อให้เกิดปัญหาน ้าเน่าเสีย ส่งผลท้าให้แหล่งน ้าสาธารณะท่ีใกล้เคียงกับพื นท่ี
ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้  

3) ปัญหาความแออัดของอาคาร  
เนื่องจากมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนเป็นจ้านวนท่ีเพิ่มมากขึ นให้มีการปลูกบ้าน

เพื่อให้เช่าเพิ่มมากขึ นเพื่อรองรับผู้ท่ีอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนจนท้าให้เกิดปัญหาความแออัด
ของอาคาร  

4) ปัญหาการไล่รื อพื นท่ี  
ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามตั งอยู่บนท่ีดินของส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

และเจ้าของพื นท่ีได้ยกเลิกสัญญาเช่าตั งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อพื นท่ีไปสร้างเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
และในปัจจุบันคนท่ีอาศัยอยู่ในพื นท่ียังไม่ย้ายออกไปจากพื นท่ีท้าให้เกิดความไม่มั่นคงของท่ีอยู่อาศัย 
โดยมีการฟ้องร้องทางด้านกฎหมายมายาวนานหลายปี แต่ทางเจ้าของท่ีก็ไม่สามารถไล่คนในชุมชน
ออกไปได้   

5) ปัญหาหนี สินและระดับการศึกษาต้่ากว่าเกณฑ์  
เนื่องจากคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามมีโอกาสจะศึกษาเล่าเรียนได้ไม่สูง

นักจึงสามารถศึกษาได้ถึงระดับสูงสุดแค่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เท่านั น ส่งผลท้าให้คนในชุมชนมี
การศึกษาท่ีต้่ากว่าเกณฑ์ ท้าให้มีเพียงไม่กี่อาชีพเท่านั นท่ีคนในชุมชนสามารถประกอบได้ ส่วนมากจะ
เป็นอาชีพท่ีหาเช้ากินค้่าท้าให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน ส่งผลต่อเนื่องท้าให้มีเงิน
ไม่พอในการใช้จ่ายต่าง ๆ ท้าให้ต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู้มาประคับประคองเลี ยงดูตนเองและ
ครอบครัว ท้าให้คนในชุมชนส่วนมากมีปัญหาการเป็นหนี ทั งสิ น  
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บทที่ 4  
กรณีศึกษาในประเทศไทย 

กรณีศึกษาที่ 1: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่แวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
ภาพท่ี 29 แสดงโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียฯ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://en.isnhotnews.com/?p=23461 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 ท่ีตั ง: 

  อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 ความเป็นมาโครงการ: 

  ก่อตั งขึ นจากพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรม

นาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ท่ีให้ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ (กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกันศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาน ้าเน่าเสียและปัญหาขยะมูล

ฝอย อีกทั งยังหาวิธีรักษาสภาพป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรมด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้พื นท่ีบริเวณต้าบล
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แหลมผักเบี ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื นท่ีตั งโครงการ (โครงการวิจัยและพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และคณะ 2543) 

 เนื อที่โครงการ: 

  ประมาณ 1,135 ไร่ 

 
ภาพท่ี 30 แสดงพื้นท่ีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียฯ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps/2560 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: 

  ส้านักงาน กปร. 

  มูลนิธิชัยพัฒนา 

  กรมชลประทาน 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

  ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 วัตถุประสงค์โครงการ: 

  1.เพื่อศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของพื น ท่ี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีก้าจัดขยะอย่างประหยัดและเทคโนโลยี

การบ้าบัดน ้าเสียชุมชนด้วยพืช  

N 
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  2.เพื่อศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์สังคมเพื่อสร้างแบบจ้าลองค่ากับสังคมในการแยกขยะ

และบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขั นต้นรวมทั งสร้างแบบจ้าลองเพื่อใช้ทรัพยากรสถานภาพสังคมการสร้าง

แบบจ้าลองประชาสัมพันธ์และแบบจ้าลองส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อน้าเอาไปเผยแพร่  

  3.เพื่อศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการด้าเนินงานของโครงการต่อส่ิงแวดล้อม

แหลมผักเบี ย เทศบาลเมืองเพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีและระบบก่อสร้างท่อส่ง น ้าเสียจากบ่อรวมน ้าเสีย

ท่ี ต.คลองยางสู่พื นท่ีศึกษาแหลมผักเบี ย รวมทั งศึกษาวิธีแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี

รีไซเคิลการน้าของเสียกลับมาใช้ใหม่และผลพลอยได้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ  

 
ภาพท่ี 31 แสดงภาพรวมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1141&section=30&issues=

78 
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ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลผักเบี ยอันเนื่องมาจากพระราชด้ารินั น

ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ส่วนท่ีส้าคัญของโครงการคือระบบบ้าบัดน ้าเสียและพื นท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย 

โดยระบบบ้าบัดน ้าเสียภายในโครงการมีทั งหมด 4 ระบบด้วยกัน ได้แก่  

 1.ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย  

 2.ระบบหญ้ากรองน ้าเสีย  

 3.ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม  

 4.ระบบป่าชายเลนบ้าบัดน ้าเสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 แสดงขั้นตอนการรวบรวมน้ าเสีย ล าเลียงน้ าเสียและการบ าบัดน้ าเสีย 
ท่ีมา: รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและการบ้าบัดน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย 

 

 1.ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย (Lagoon Treatment)  

 ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียของโครงการใช้ระบบเป็นแบบกึ่งไร้อากาศเพื่อรองรับน ้าเสียของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยใช้ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียเป็นระบบบ้าบัดหลัก มีความลาดชันของคันดิน 45 

องศา โดยมีถนนเป็นคันกันดินโดยรอบและสามารถรองรับน ้าเสียท่ีจะเข้าสู่ระบบได้สูงสุด 10,000 ลบ.

ม./วัน ลักษณะโครงสร้างและระบบรวบรวมของระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียประกอบไปด้วย  

บ่อรวบรวมน ้าเสีย สถานีสูบน ้าและระบบท่อส่ง  

 บ่อรวบรวมน ้าเสียมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัสภายในแบ่งเป็นบ่อย่อยๆจ้านวน 4 บ่อ มีความ

ลึก 4 เมตร จุน ้าได้จริง 9,920 ลบ.ม. ถูกออกแบบไว้เพื่อดักตะกอนขั นตน้ได้แก่ กรวด-ทราย รวมไปถึง

เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

-ท่ีอยู่อาศัย 

-ตลาดสด 

-สถานท่ีท่องเท่ียว 

-อุตสาหกรรม 

บ่อรวมน้ าเสีย 

 

ท่อส่งน้ าเสีย 

 

บ่อผึ่ง 1 - 3 

 

บ่อตกตะกอน 

 

บ่อปรับสภาพ 

 

ป่าชายเลน 
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ขยะท่ีปะปนมาสถานีสูบน ้ามีลักษณะเป็นอาคารถาวร มีเครื่องสูบน ้า 2 เครื่องใช้สลับกัน จากสถานีสูบ

น ้าจะวางท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร เป็นระยะทาง 18.5 กิโลเมตร เพื่อส่งน ้าเสียไป

ยังระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 

 
ภาพท่ี 33 แสดงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dada&month=08-

2008&date=02&group=3&gblog=124 

ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย  

 ใช้เป็นระบบกึ่งไร้อากาศ มีขนาด 62 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 4 บ่อ ได้แก่ บ่อตกตะกอน บ่อผ่ึงท่ี 

1 บ่อผ่ึงท่ี 2 และบ่อผ่ึงท่ี 3 บ่อปรับสภาพ 1 บ่อท่ีใช้ระบบบ่อใช้อากาศ  

 
ภาพท่ี 34 แสดงลักษณะบ่อบ าบัดและการไหลของน้ าเสียในกระบวนการบ าบัด 

ท่ีมา: รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและการบ้าบัดน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย 
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ภาพท่ี 35 แสดงลักษณะการระบายน้ าเสียเข้า – ออกระหว่างบ่อบ าบัดน้ าเสียแต่ละบ่อ 

ท่ีมา: รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและการบ้าบัดน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย 

ตารางท่ี 3 ลักษณะบ่อบ าบัดน้ าเสียตามการออกแบบ 
ท่ีมา: รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและการบ้าบัดน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี  

 ข้อจ้ากัดของระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 

1. เทศบาลเมืองเพชรบุรีใช้ระบบท่อรวมท้าให้ปริมาณน ้าเสียท่ีได้มีค่าแปรผันสูงอีกทั งยังไม่สามารถ     

รวบรวมน ้าเสียได้ทั งหมดท้าให้ปริมาณน ้าเสียท่ีเข้าระบบมีค่าน้อยกว่าค่าออกแบบสูงสุด  

2. มีปัญหาน ้าเสียตกค้างในท่อ เกิดปัญหาเน่าเสียและส่งกล่ินรบกวน  

3. ข้อจ้ากัดของดินในพื นท่ีมีการยุบตัวสูงท้าให้ก่อสร้างล้าบาก  

4. รูปทรงของบ่อท้าให้น ้าไหลได้ไม่สม่้าเสมอ  

บ่อย่อย ลักษณะ พื้นที ่ ความลึก ปริมาณน้ า 
บ่อตกตะกอน ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 10,217.0 2.30 เมตร 23,499.1 

บ่อผ่ึงท่ี 1 ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 30,480.0 2.00 เมตร 60,816.0 
บ่อผ่ึงท่ี 2 รูปตัว L 34,898.0 1.90 เมตร 66,306.2 
บ่อผ่ึงท่ี 3 ส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่า 35,424.0 1.80 เมตร 63,763.2 

บ่อปรับสภาพ ส่ีเหล่ียมคางหมู 43,131.5 1.70 เมตร 73,323.5 
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 2.ระบบหญ้ากรองน ้าเสีย (Grass Filtration)  

 ระบบหญ้ากรองน ้าเสียของโครงการใช้เป็นระบบแบบขังสลับแห้งและแบบระบบน ้าไหลล้น

โดยแบบขังสลับแห้งจะขังน ้าเสีย 5 วันสลับกับปล่อยให้แห้ง 2 วัน โดยจะปล่อยให้น ้าเสียเข้าสู่แปลง

ทดลองในความสูง 15 เซนติเมตร ส่วนระบบน ้าไหลล้นนั นจะให้ระบายน ้าเข้าแปลงในอัตรา 150 

ลิตร/นาที ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ช่ัวโมง พืชท่ีใช้ในระบบนี นั นมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี  ได้แก่ หญ้าโคสลอส 

หญ้าคาร์ลาร์ หญ้าทางหมากพร้าวน้อย หญ้าแฝกอินโดนีเซีย หญ้าแฝกพันธ์ศรีลังกา และหญ้าสตาร์ 

โดยแปลงจะมีขนาด 5x100 เมตร มีทั งหมด 7 แปลง มีความลาดชันของแปลง 1:1000   

 
ภาพท่ี 36 แสดงลักษณะระบบหญ้ากรองน้ าเสีย 

ท่ีมา: รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและการบ้าบัดน ้าเสียตามแนว
พระราชด้าริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย 

 
ภาพท่ี 37 แสดงลักษณะระบบหญ้ากรองน้ าเสีย (แนวตัด) 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://slideplayer.in.th/slide/2092651/ 



 61 
 

 
ภาพท่ี 38 แสดงระบบหญ้ากรองน้ าเสีย 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dada&month=08-

2008&date=02&group=3&gblog=124 

 3.ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม (Constructed Wetland)  

 ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมของโครงการใช้วิธีแบบน ้าไหลล้นโดยให้รากพืชดูดซับสารอาหารต่างๆ

ในน ้าเสียและช่วยถ่ายเทออกซิเจนเข้าสู่ระบบ ขนาดของแปลงเท่ากับ 5x25 เมตร มีคันดินกว้าง 50 

เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จ้านวนทั งสิ น 7 แปลง ความลาดชันของแปลง 1:1000 พืชท่ีใช้ในระบบ

ได้แก่ กกกลม (Cyperus imbricatus) และธูปฤาษี (Typha angustifolai) 

 
ภาพท่ี 39 แสดงระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าเทียม 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dada&month=08-

2008&date=02&group=3&gblog=124 
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ภาพท่ี 40 แสดงลักษณะแปลงของระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าเทียม (แนวตัด) 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.manpattanalibrary.com/ebook.php?id=174#p=10 

 4.ระบบป่าชายเลนบ้าบัดน ้าเสีย (Mangrove Forest Filtration)  

 ระบบป่าชายเลนบ้าบัดน ้าเสียของโครงการมีทั งป่าชายเลนธรรมชาติและป่าชายเลนท่ีสร้าง

ขึ นใหม่ โดยพันธุ์ไม้ท่ีใช้ในระบบมีดังนี  โกงกางใบเล็ก แสม ถั่วขาวและโปรง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท่ีมี

ศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสียได้ดี การวางแปลงทดลองภายในโครงการได้วางแปลงกว้าง 100 เมตร 

ยาว 150 เมตร ส้าหรับแปลงป่าชายเลนธรรมชาติและแบ่งย่อยเป็น4แปลงโดยให้มีพื นท่ีเท่ากันในการ

ปลูกพันธุ์ไม้ 4ชนิด มีระยะการปลูก 1.5x1.5 เมตร  โดยแปลงป่าธรรมชาติร่วมกับแปลงป่าปลูกจะมี

ความกว้าง 100 เมตร ยาว 300 เมตร  
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ภาพท่ี 41 แสดงลักษณะแปลงปลูกระบบป่าชายเลนบ าบัดน้ าเสีย 

 ท่ีมา: รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การก้าจัดขยะและการบ้าบัดน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี ย 
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กรณีศึกษาที่ 2: บ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 
ภาพท่ี 42 แสดงชุมชนบ้านศาลาดินบริเวณคลองมหาสวัสด์ิ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://craftnroll.net/2016/03/05/คลองมหาสวัสด์ิ_นครปฐม/ 

 

ข้อมูลทั่วไป  

 ท่ีตั ง:   

  ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 ความเป็นมาโครงการ:  

  ในอดีตชุมชนบ้านศาลาดินเป็นชุมชนท่ีใช้แหล่งน ้าเป็นทางสัญจรหลักรวมถึงใช้ใน

การบริโภคและประกอบอาชีพ ต่อมาเมื่อมีการสร้างถนนเกิดขึ นท้าให้ความส้าคัญของแม่น ้า คู คลอง 

ลดน้อยลง คนในชุมชนหันไปใช้การเดินทางโดยรถยนต์แทนเรือ คลองต่าง ๆ จึงเริ่มหมดความหมาย 

กลายเป็นที่ทิ งขยะต่าง ๆ และเกิดผักตบชวามากขึ น สัตว์น ้าเริ่มตายเนื่องจากคุณภาพน ้าท่ีถดถอยลง 

คลองเริ่มเน่าเสียท้าให้เกิดปัญหาการน้าน ้ามาใช้ในการท้าการเกษตร คนในชุมชนจึงเริ่มหันมาสนใจ

แม่น ้า ล้าคลอง เริ่มมีการรณรงค์ไม่ให้ทิ งขยะลงสู่แหล่งน ้ารวมถึงการรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมีต่าง ๆ 

โดยร่วมมือกับองค์กรในการบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าสาธารณะให้กลับมาใช้ได้ใหม่ จึงเกิดเป็นชุมชน

ตัวอย่างบ้านศาลาดินขึ น (มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมป์ 2555) 
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 เนื อที่โครงการ:  

  พื นท่ีรวม 1,009 ไร่ (โดยแบ่งให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่) 

   

ภาพท่ี 43 แสดงพื้นท่ีบริเวณบ้านศาลาดิน 
ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.utokapat.org/museum02.html 

 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  

  มูลนิธิอุทกพัฒน์  

  อบต.  

  ชุมชนบ้านศาลาดิน  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

  1.เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาน ้าเน่าเสียและปัญหาขยะในบริเวณคลองมหาสวัสด์ิ  

  2.เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมเมื่อถึงเวลาน ้าหลาก  

 

 

N 
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ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 ชุมชนบ้านศาลาดินใช้ธรรมชาติบ้าบัดธรรมชาติโดยเลือกใช้ระบบบ้าบัดน ้าแบบระบบหญ้า

กรองน ้าเสียมาบ้าบัดน ้าในคลองมหาสวัสด์ิ โดยเลือกใช้พืชคือผักตบชวาวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้พืชดูด

ซับสารอินทรีย์จากน ้าเสียและมีการน้าเอากังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการเติมอากาศให้แก่

คลองมหาสวัสด์ิอีกด้วย  

 ระบบหญ้ากรองน ้าเสีย  

 ท่ีชุมชนนี ใช้ลักษณะเป็นแพผักตบชวาลอยน ้ามี โดยลอยตามจุดต่าง ๆ ของคลองมหาสวัสด์ิ

เพื่อช่วยบ้าบัดน ้าเสียจากล้าคลอง เมื่อผักตบชวาโตก็จะท้าการตัดผักตบชวาแล้วน้าเอาไปแปรรูปเป็น

ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน้าไปใช้ในการเกษตรต่อไป เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  

 
ภาพท่ี 44 แสดงแพผักตบชวา 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) 

www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=270

&Itemid=155 

 ระบบกังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

 ใช้กังหันน ้าชัยพัฒนาผสมกับระบบ solar cell เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเดินเครื่อง

กังหันน ้าเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบเครื่องกลเติมอากาศในน ้าท้า

ให้น ้ามีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ น ลดปัญหาการเน่าเสียของแม่น ้าล้าคลอง โดยกังหันน ้านี มี ราคา
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ประหยัดสามารถติดตั งได้ง่าย ชุมชนสามารถสร้างเองได้ในราคาต้่าและไม่ต้องอาศัยระบบไฟฟ้าในการ

เดินเครื่องอีกด้วย  

 
ภาพท่ี 45 แสดงระบบกังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633861 
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กรณีศึกษา 3 : วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและบึงพระรามเก้า  

 
ภาพท่ี 46 แสดงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.painaidii.com/diary/diary-

detail/000697/lang/th/?fb_comment_id=150348841828881_530122720518156#f34d0

54c098222e 

 

 
ภาพท่ี 47 แสดงบึงพระรามเก้า 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://oknation.nationtv.tv/blog/postjung/2011/09/09/entry-1 
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ข้อมูลทั่วไป  

 ท่ีตั ง:   

  กาญจนาภิเษก ซอย 19 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

 ความเป็นมาโครงการวัดพระรามเก้ากาญจนภิเษก:  

  เป็นโครงการท่ีก่อตั งขึ นตามพระราชด้าริของรัชกาลท่ี 9 ให้เป็นวัดตัวอย่างของ

ชุมชน วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองท่ีใช้งบประมาณท่ีประหยัด เรียบ

ง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด มีการน้าเรื่องการบ้าบัดน ้าเสียเข้ามาใช้ในวัดแห่งนี เพื่อน้าน ้ากลับมา

ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเช่นน้ากลับมารดน ้าต้นไม้ภายในโครงการและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเข้ามา

ศึกษางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน ้าเสียในพื นท่ีเมือง (วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกฯ 2542) 

 ความเป็นมาโครงการบึงพระรามเก้า: 

  เป็นโครงการท่ีก่อตั งขึ นเพื่อบรรเทาปัญหาน ้าเน่าเสียบริเวณคลองลาดพร้าวโดยใช้

การเติมอากาศเข้ามาบ้าบัดเพื่อท้าให้น ้าในบริเวณคลองลาดพร้าวมีคุณภาพท่ีดีขึ น 

 เนื อที่โครงการวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก: 

  ประมาณ 13 ไร่ 

 เนื อที่โครงการบึงพระรามเก้า: 

  ประมาณ 130 ไร่ 

 
ภาพท่ี 48 แสดงพื้นท่ีวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps/2560 

N 
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ภาพท่ี 49 แสดงพื้นท่ีบึงพระรามเก้า 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps/2560 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  

  มูลนิธิชัยพัฒนา 

  ส้านักงาน กปร. 

  กรมชลประทาน 

  กรมท่ีดิน 

  รัฐบาลญี่ปุ่น 

  กรุงเทพมหานคร  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

  1.เป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนและเป็นตัวอย่างในการประสาน

  ความร่วมมือบ้าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน 

  2.เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าเน่าเสียในบริเวณคลองลาดพร้าวให้มีคุณภาพท่ีดีขึ น 

  

 

 

N 
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ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของวัดพระรามเก้านั นเป็นแบบผสมผสานระหว่างการบ้าบัดน ้าเสียด้วย

เทคโนโลยีและการบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติเข้าด้วยกัน โดยระบบบ้าบัดน ้าเสียภายในวัดจะ

ประกอบไปด้วยเครื่องสูบน ้า บ่อเติมอากาศ บ่อปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยพืชและบ่อฟอกน ้า (สระเก็บ

น ้า) ซึ่งระบบบ้าบัดน ้าเสียภายในวัดมีลักษณะของการบ้าบัดดังต่อไปนี  เครื่องสูบน ้าจะท้าหน้าท่ีสูบน ้า

จากบ่อเติมอากาศของบึงพระรามเก้าแล้วท้าการส่งต่อภายในเส้นท่อผ่านหัวพ่นน ้า (น ้าพุ) เพื่อเติม

อากาศในบ่อและลดค่าความสกปรกของน ้าในรูปแบบของค่า BOD จากนั นจะถูกส่งผ่านไปยังบ่อ

ปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยพืชซึ่งพืชท่ีใช้นั นจะเป็นพืชน ้าจ้าพวก กก (Cyperus imbricatus) ธูปฤาษี 

(Typha angustifolai)  โดยท้าหน้าท่ีลดค่า BOD รวมถึงลดค่าตะกอนแขวนลอยต่าง ๆ จากนั นน ้าก็

จะไหลเข้าสู่สระเก็บน ้าซึ่งภายในบ่อจะติดตั งกังหันน ้าชัยพัฒนาท่ีท้าหน้าท่ีเป็นเครื่องเติมอากาศเพื่อใช้

ปรับปรุงคุณภาพน ้าต่อไปส้าหรับส่วนรวม ในส่วนของระบบบ้าบัดน ้าเสียของบึงพระรามเก้านั นจะ

ประกอบไปด้วยเครื่องสูบน ้า บ่อเติมอากาศ 3 บ่อ โดยมีขั นตอนในการบ้าบัดน ้าดังนี  เครื่องสูบน ้าจะ

ท้าการสูบน ้าจากคลองลาดพร้าวขึ นมาแล้วส่งไปยังบ่อเติมอากาศ 1 เพื่อลดค่า BOD ท่ีอยู่ในน ้า 

จากนั นก็จะส่งไปยังบ่อเติมอากาศ 2 และ 3 ตามล้าดับ จนท้าให้ค่า BOD ในน ้าลดลงเหลือปริมาณท่ี

ต้่ากว่า 20 มก./ลิตร จากนั นก็จะส่งกลับไปยังคลองลาดพร้าว โดยท่ีบ่อเติมอากาศ 1-3 นั นมีการ

ผสมผสานการใช้งานระหว่างระบบหญ้ากรองน ้าเสียและระบบเติมอากาศเข้าด้วยกัน โดยบึงพระราม

เก้านั นสามารถลดค่า BOD ของคลองลาดพร้าวได้ถึงร้อยละ 65 ในสมัยก่อนก่อนท่ีทางด่วนด้านบนบึง

พระรามเก้าจะสร้างเสร็จ บึงพระรามเก้าได้ใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบระบบหญ้ากรองน ้าเสียเป็นตัว

บ้าบัดน ้าเสีย แต่เมื่อมีทางด่วนพาดผ่านจึงท้าให้ใช้ระบบหญ้ากรองน ้าเสียไม่ได้เนื่องจากแสงแดดไม่

สามารถส่องผ่านถึงผิวน ้าด้านล่างได้ ท้าให้กระบวนการการบ้าบัดน ้าเสียไม่สมบูรณ์จึงต้องท้าการ

เปล่ียนระบบบ้าบัดน ้าเป็นแบบใช้เครื่องเติมอากาศแทนระบบหญ้ากรองน ้าเสียเพื่อลดค่า BOD ในน ้า

เสีย เครื่องเติมอากาศบริเวณบึงพระรามเก้านั นมีหลายเครื่องกระจายตัวกันอยู่และตัวบึงพระรามเก้า

นั นไม่ได้เป็นบึงท่ีต่อกันเป็นบึงขนาดใหญ่แต่เป็นเพียงบึงเล็ก ๆ ย่อย ๆ ต่อกัน 3 บึงด้วยกั น บึง

พระรามเก้าจึงท้าหน้าท่ีเป็นไตของพื นท่ีบริเวณนี  
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ภาพท่ี 50 แสดงสระเก็บน้ าท่ีบ าบัดแล้ว วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

ท่ีมา: https://www.dek-d.com/board/view/2761285/ 

 
ภาพท่ี 51 แสดงสระเก็บน้ าท่ีบ าบัดแล้ว วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
ท่ีมา: http://m.touronthai.com/article.php?place_id=1614 
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ภาพท่ี 52 แสดงบริเวณบึงพระรามเก้า 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 

 
ภาพท่ี 53 แสดงบ่อเติมอากาศของวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 



 74 
 

 
ภาพท่ี 54 แสดงระบบพืชและหญ้ากรองน้ าเสียของวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ในปัจจุบัน 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 55 แสดงไดอะแกรมระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณวัดพระรามเก้าและบึงพระรามเก้า 
ท่ีมา: หนังสือวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
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กรณีศึกษาที่ 4: โครงการบึงมักกะสัน 

 
ภาพท่ี 56 แสดงโครงการบึงมักกะสัน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://www.komchadluek.net/news/agricultural/246672 

 

ข้อมูลทั่วไป  

 ท่ีตั ง: 

  ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร    

 ความเป็นมาโครงการ:  

  โครงการบึงมักกะสันตั งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ่อท่ีถูกขุดขึ นใน

พื นท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ.2474 เพื่อน้ามาใช้

ประโยชน์เป็นพื นท่ีรองรับน ้าเสียและระบายน ้าของพื นท่ีโดยรอบ โดยโครงการบึงมักกะสันนั นต้อง

รองรับน ้าเสียจากชุมชนแออัดท่ีอยู่รอบ ๆ บริเวณถึง 3 ชุมชนด้วยกันท้าให้เกิดปัญหาของตะกอนจาก

ส่ิงปฏิกูลท่ีท้าให้เกิดการตื นเขินของบ่อและปัญหาน ้าเน่าเสียท่ีเกิดจากการปล่อยน ้าเสียทิ งลงสู่พื นท่ี

บริเวณบึงมักกะสันโดยตรงจากชุมชนแออัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงตระหนักถึง

ปัญหาดังกล่าวจึงได้น้าวิธีการบ้าบัดน ้าเสียด้วยรูปแบบเครื่องกรองน ้าธรรมชาติเข้ามาใช้ในพื นท่ีบึง

มักกะสันโดยได้น้าเอาผักตบชวาเข้ามาเป็นพืชในการบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีโดยใช้ระบบพืชและหญ้า

กรองน ้าเสียเป็นระบบบ้าบัด (ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ 2555) 
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 เนื อที่โครงการ:  

  ประมาณ 92 ไร่ 

 
ภาพท่ี 57 แสดงพื้นท่ีบึงมักกะสัน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps/2560 

 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  

  ส้านักงาน กปร.  

  กรุงเทพมหานคร  

  กรมชลประทาน   

 วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

  1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการบ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบพืชกรองน ้าเสีย
ให้แก่หน่วยงานต่างๆและประชาชนท่ีสนใจน้าไปใช้ปฏิบัติ  
  2.เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านน ้าเสียชุมชนด้วยเทคโนโลยีการบ้าบัดน ้าเสียด้วย

การใช้ระบบพืชกรองน ้าเสีย  

  3.เพื่อพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีการบ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบพืชกรองน ้าเสียให้

สามารถน้าไปปฏิบัติโดยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้  

 

N 
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ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีโครงการบึงมักกะสันใช้นั นเป็นระบบท่ีผสมกันระหว่างเทคโนโลยีและ

ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติคือระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสียกับระบบเติมอากาศโดยใช้กังหัน

น ้าชัยพัฒนา โดยโครงการบึงมักกะสันนั นแต่เดิมใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบระบบพืชและหญ้ากรอง

ร่วมกับระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียแต่เมื่อมีการสร้างทางยกระดับขึ นมาบังบึงมักกะสันท้าให้ระบบบ่อบ้าบัด

น ้าเสียมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงได้ท้าการเปล่ียนจากระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียมาเป็นระบบเติม

อากาศแทนซึ่งพืชท่ีใช้ในการบ้าบัดน ้าเสียในระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสียนั นคือผักตบชวาท่ีหา ได้

ท่ัวไป โดยผักตบชวานั นจะถูกท้าเป็นแพผักตบชวาลอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อท้าการดูดซับสารอาหารใน

น ้าเสีย โดยผักตบชวาจะต้องท้าการเปล่ียนทุก ๆ  10 สัปดาห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูด

ซับสารอินทรีย์ในน ้าเสีย โครงการบึงมักกะสันสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้วันละ 30,000-100,000 ลบ.ม. 

เมื่อท้าการติดตั งกังหันน ้าชัยพัฒนาโครงการสามารถบ้าบัดน ้าเสียได้เพิ่มมากขึ นถึงวันละ 260 ,000 

ลบ.ม. โดยติดตั งกังหันน ้าชัยพัฒนาจ้านวน 10 ตัวขนาด 10 KW ท่ัวบริเวณพื นท่ี ซึ่งประสิทธิภาพของ

ระบบบ้าบัดน ้าเสียภายในบึงมักกะสันสามารถลดค่า BOD ได้ระหว่าง 19-85% โดยเฉล่ียได้ 51% 

 
ภาพท่ี 58 แสดงโครงการบึงมักกะสัน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/42814 
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ภาพท่ี 59 แสดงโครงการบึงมักกะสัน 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.matichon.co.th/news/338809 

 

 

 
 

ภาพท่ี 60 แสดงลักษณะการไหลของน้ าเข้า-ออกของบึงมักกะสัน 
ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://km.rdpb.go.th/Project/View/6639 
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กรณีศึกษาที่ 5: ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลหันคา จังหวัดชัยนาท 
ข้อมูลทั่วไป 

 ท่ีตั ง: 

  เทศบาลต้าบลหันคา จังหวัดชัยนาท 

  ชุมชนกฤษณา ม.9 ต.หันคา จ.ชัยนาท 

 ความเป็นมาโครงการ: 

  ก่อตั งระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขึ นจากการท่ีเทศบาลมีแผนพัฒนาต้าบลเป็นการ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ปราศจากน ้าเน่าเสียและขยะต่าง ๆ โดยโครงการนี จะอยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของ

เทศบาลต้าบลหันคาคือเป็นการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซึ่งมีแนว

ทางการพัฒนาดังต่อไปนี  

  1.การสร้างจิตส้านึก การป้องกัน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  2.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมของชุมชน 

  3.การจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  4.การส่งเสริมการวางแผนและจัดผังเมืองรวม 

  ทั งนี เพื่อให้ชุมชนเทศบาลต้าบลหันคา จังหวัดชัยนาทมีลักษณะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น 

อีกทั งยังช่วยบ้าบัดน ้าเสียก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

 เนื อที่โครงการ: 

  ประมาณ 1 ไร่ 

 
ภาพท่ี 61 แสดงพื้นท่ีต้ังของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลหันคา 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps/2560 

N 
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 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง: 

  เทศบาลต้าบลหันคา 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

  1.ฟื้นฟูแหล่งน ้าสาธารณะภายในต้าบลและลดปัญหาน ้าเน่าเสียท่ีเกิดขึ น 

  2.ด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต้าบลท่ีเน้นให้เมืองน่าอยู่ มีคุณภาพท่ีดี 

 

ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลต้าบลหันคา จังหวัดชัยนาทนั นเป็นการผสมผสานกันของ

ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียกับระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม ซึ่งระบบท่ีทางเทศบาลใช้นั นมีขนาดท่ีเล็กมาก 

สามารถรองรับน ้าได้เพียงวันละ 50 ลบ.ม. โดยท้าการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนครอบคลุมพื นท่ีประมาณ 1 

ตารางกิโลเมตร บ้าบัดน ้าเสียชุมชน 1,349 ครัวเรือน โดยขนาดของเทศบาลนั นมีขนาดประมาณ 5 

ตารางกิโลเมตร ซึ่งเริ่มเดินระบบเมื่อปีพ.ศ. 2550 (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 2552) 

 
ภาพท่ี 62 แสดงลักษณะของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://waste.onep.go.th/projectdetail.php?id=10
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ภาพท่ี 63 แสดงแผนผังเส้นทางการไหลของน้ าเสีย เทศบาลต าบลหันคา จังหวัดชัยนาท 
ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://waste.onep.go.th/projectdetail.php?id=1
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กรณีศึกษาที่ 6: โครงการบ าบัดน้ าเสียบริเวณเทศบาลอ าเภอเมืองสกลนคร (หนองสนม) 
ข้อมูลทั่วไป 

 ท่ีตั ง: 

  ต.ผังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

 ความเป็นมาโครงการ: 

  เกิดจากพระราชด้าริของรัชกาลท่ี 9 เมื่อครั งเสด็จเย่ียมเยือนราษฎรจังหวัดสกลนคร

สรุปข้อความได้ว่า “เนื่องด้วยหนองสนมเป็นท่ีรองรับน ้าเสียประมาณ 30% ท่ีระบายทิ งมาจาก

เทศบาลเมืองสกลนครซึ่งมีประชากรประมาณ 5,500 หลังคาเรือนควรจะวางโครงการและก่อสร้าง

ระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติผสมกับเทคโนโลยีแบบประหยัด” กล่าวคือจัดสร้างบ่อดักสาร

แขวนลอยใช้พืชคือกกอียีปต์และผักตบชวาในการดูดซับสารอินทรีย์โดยใช้ร่วมกับกังหันน ้าชัยพัฒนา

เป็นการปรับสภาพน ้าเสียให้เป็นน ้าท่ีดีก่อนท่ีจะส่งไปสู่แหล่งน ้าสาธารณะต่อไป  (ส้านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 2558) 

 เนื อที่โครงการ: 

  374 ไร่ 

 
ภาพท่ี 64 แสดงพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองสกลนคร 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.google.co.th/maps/2560 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง: 

  ส้านักงาน กปร. 
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  มูลนิธิชัยพัฒนา 

  กรมชลประทาน 

  เทศบาลเมืองสกลนคร 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

  บ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลอ้าเภอเมืองสกลนครก่อนปล่อยสู่หนองหานเพื่อ 

 ลดปัญหาน ้าเน่าเสียภายในบริเวณหนองหาน 

 

ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีโครงการนี ใช้คือระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมผสมกับการเติมอากาศโดยใช้

เทคโนโลยี โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกจะเป็นการบ้าบัดโดยระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม

โดยใช้พืชคือกกอียีปต์เป็นตัวดูดซับสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในน ้าเสียให้มีปริมาณท่ีน้อยลงซึ่งจะมีลานกรอง

กรวดเบื องต้นก่อนท่ีจะถึงระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมนี ท้าหน้าท่ีเป็นตัวกรองสารแขวนลอยและเติม

ออกซิเจนให้แก่น ้าเสียและช่วยให้เกิดจุลินทรีย์เกาะตามกรวดท่ีส่งผลให้มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ี

อยู่ในน ้าเสียให้ลดลง (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2557) 

 
ภาพท่ี 65 แสดงภาพรวมของพื้นท่ีบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองสกลนคร 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) http://mews.onep.go.th/wwt_detail.aspx?id=W00026 
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 จากภาพจะเห็นว่าระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองสกลนครนั นมีการผสมผสานของ 2 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยกันคือระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียและระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมก่อนท่ีจะส่งน ้าเสียท่ี

ผ่านการบ้าบัดแล้วลงสู่หนองหาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 66 แสดงกระบวนการบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองสกลนคร 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ในบทนี จะเป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีได้ท้าการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ ท่ีได้

ศึกษามาในบทท่ี 1 ถึง 4 โดยการวิจัยในครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

น ้าเน่าเสียท่ีเกิดขึ นในปัจจุบัน รวมไปถึงการเสนอแนวคิดเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้กับพื นท่ีต่าง ๆ ต่อไป 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาทฤษฎแีละวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทยจากหนังสือ 

วิทยานิพนธ์ งานวิจัยและส่ือออนไลน์ต่าง ๆ พบว่าระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 

แบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน ได้แก่ ระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีใช้เทคโนโลยีในการบ้าบัดน ้าเสีย ระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ี

ใช้สารเคมีในการบ้าบัดน ้าเสีย และระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมขาติ ในงานวิจัยนี มุ่งเน้นศึกษา

ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติในประเทศไทยโดยพบว่าระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี แบ่งออกเป็น 4 

ประเภทคือ ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสีย ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมและระบบ

แปลงพืชป่าชายเลนบ้าบัดน ้าเสีย โดยแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียดังต่อไปนี  

 ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีอาศัยธรรมชาติในการบ้าบัดคือการใช้แสงแดด

และสายลมในการกรองน ้าเสียให้กลายเป็นน ้าดีโดยระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียนี มีระบบย่อย ๆ อีก 3 

ประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภทนี เหมาะกับการบ้าบัดค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

ท่ีแตกต่างกันได้แก่ ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อไร้อากาศซึ่งเหมาะกับการบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่า BOD 

สูง ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อกึ่งไร้อากาศจะเหมาะกับการบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่า BOD ปานกลาง 

และระบบบ่อบัดน ้าเสียแบบบ่อใช้อากาศจะเหมาะกับการบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่า BOD ต้่า ซึ่งระบบบ่อ

บ้าบัดน ้าเสียนี สามารถรองรับน ้าเสียได้จากชุมชน เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม  

▪ ข้อดีของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การ

บ้ารุงรักษาและการดูแลระบบต้่า สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ทุกแบบ  

▪ ข้อจ้ากัดของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือต้องอาศัยพื นท่ีในการก่อสร้าง

ระบบค่อนข้างมากจึงไม่เหมาะกับการสร้างในพื นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก 

 ระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสียมีระบบการท้างานเพียงอย่างเดียวคือการท้างานแบบน ้าขัง

สลับน ้าแห้งโดยการขังน ้าไว้ในแปลงทดลอง 5 วันและปล่อยให้แห้ง 2 วัน โดยให้พืชเป็นตัวดูดซับ

สารอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในน ้าเสีย ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็จะมีอัตราการดูดซับท่ีแตกต่างกันส่วนมากมักใช้พืช

ประเภทกก (Cyperus imbricatus) ธูปฤาษี (Typha angustifolai) เป็นเครื่องมือบ้าบัดน ้าเสียโดย
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จะต้องปรับเปล่ียนพืชทุก ๆ 10 สัปดาห์เพื่อให้พืชมีประสิทธิภาพท่ีดีเหมือนเดิม ขนาดของแปลง

มาตรฐาน 5.00 x 100.00 เมตร  

▪ ข้อดีของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือค่าก่อสร้าง พื นท่ีในการก่อสร้างระบบ

ต้่า สามารถปรับเปล่ียนขนาดของแปลงพืชได้ตามขนาดน ้าเสียท่ีต้องการจะ

บ้าบัดต่อวันและสามารถบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่า BOD สูงได้ 

▪ ข้อจ้ากัดของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือค่าดูแลรักษาและการบ้ารุงระบบ

มีระดับปานกลาง ต้องเปล่ียนพืชท่ีใช้ในการบ้าบัดทุก ๆ 10 สัปดาห ์

 ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อย ๆ ได้ 3 ระบบด้วยกันได้แก่ ระบบ

พื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลเหนือผิวดิน ระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลใต้ผิวดินตามแนวนอน 

และระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมแบบน ้าไหลใต้ผิวดินตามแนวด่ิงซึ่งระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมนี เป็นระบบ

บ้าบัดน ้าเสียท่ีเลียนแบบการบ้าบัดน ้าเสียตามธรรมชาติ โดยจะใช้รากพืช ดิน กรวดเป็นเครื่องมือดูด

ซับของเสียจากน ้าเสียท่ีส่งเข้าระบบ โดยสามารถบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่า BOD ตั งแต่ต้่าจนถึงสูง ขนาด

มาตรฐานของระบบ 5.00 x 25.00 เมตร  

▪ ข้อดีของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบต้่า สามารถ

บ้าบัดน ้าเสียได้หลายแบบ ค่า BOD ท่ีบ้าบัดได้ครอบคลุมทั งหมด 

▪ ข้อจ้ากัดของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือการใช้พื นท่ีในการก่อสร้างมีระดับ

ปานกลาง ต้องการการดูแลท่ีดีเนื่องจากจะต้องเปล่ียนพืชท่ีใช้ในระบบ

ตลอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูดซับท่ีดีเสมอ 

 ระบบแปลงพืชป่าชายเลนบ้าบัดน ้าเสียเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีอาศัยพืชท่ีอยู่ในป่าชายเลน

เป็นตัวดูดซับของเสียจากน ้าเสีย โดยจะต้องท้าบริเวณท่ีเป็นป่าชายเลน พืชท่ีใช้ในระบบจะเป็น

โกงกาง ถั่ว เป็นต้น โดยสามารถบ้าบัดค่า BOD แบบปานกลางได้ 

▪ ข้อดีของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ และค่าดูแล

ต้่า สามารถบ้าบัดน ้าเสียท่ีมาจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทชุมชนและ

เกษตรกรรมได้ 

▪ ข้อจ้ากัดของระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี คือการใช้พื นท่ีในการก่อสร้าง

ค่อนข้างมากและต้องท้าบริเวณท่ีเป็นป่าชายเลน 

โดยจะท้าการเปรียบเทียบระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติแต่ละระบบซึ่งมีหัวข้อในการ

เปรียบเทียบดังนี   
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จากการศึกษาพื นท่ีศึกษาชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครพบว่าพื นท่ีศึกษามี

ข้อจ้ากัดและปัญหาภายในพื นท่ีอยู่มาก ปัญหาหลักท่ีเห็นได้ชัดคือปัญหาของพื นท่ีใช้สอยท่ีมีอยู่อย่าง

จ้ากัดส่งผลมาจากความแออัดของอาคารท่ีอยู่ภายในพื นท่ี ปัญหาเรื่องการเข้าถึงท้าให้คนภายนอก

หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างยากล้าบาก อีกทั งปัญหาของคนในพื นท่ีท่ีขาด

ความรู้ความสามารถและขาดการศึกษาท่ีดี ปัญหาเหล่านี จึงส่งผลทั งทางตรงและทางอ้อมต่อการเลือก

ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีศึกษาชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม การท่ี

มีพื นท่ีใช้สอยน้อยอยู่แล้วจึงจ้าเป็นจะต้องค้านึงและเลือกระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีมีขนาด

ไม่ใหญ่มาก สามารถน้ามาใช้ภายในพื นท่ีชุมชนได้โดยไม่ลดขนาดของพื นท่ีว่างภายในชุมชนมาก

จนเกินไปเพื่อท่ีจะไม่เพิ่มปัญหาให้แก่ชุมชนยิ่งขึ นไปอีก อีกทั งยังจ้าเป็นจะต้องเลือกระบบบ้าบัดน ้า

เสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีคนในชุมชนสามารถดูแล รักษาได้เองโดยไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถมาก

นักอาศัยเพียงแรงกายและความสามัคคีของคนในชุมชนเท่านั นเมื่อท้าการเปรียบเทียบระบบบ้าบัดน ้า

เสียด้วยวิธีธรรมชาติทั ง 4 ประเภทแล้ว (ตารางท่ี 4 ) พบว่าข้อดีของระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธี

ธรรมชาติเหล่านี คือมีราคาถูก สามารถท้าได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญมาดูแลจึง

เหมาะสมกับการท่ีจะน้ามาใช้กับพื นท่ีศึกษานี   

 เมื่อท้าการเปรียบเทียบระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติทั ง 4 ประเภทเข้ากับพื นท่ีศึกษา

ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามจะพบว่าพื นท่ีศึกษานั นมีข้อจ้ากัดทางด้านพื นท่ีใช้สอย พื นท่ีว่างท่ีจะ

ท้าการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดนี อีกทั งความแออัดของพื นท่ีท้าให้มีแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงได้

น้อยจึงมีระบบบ้าบัดน ้าเสียเพียง 2 ประเภทเท่านั นท่ีสามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับพื นท่ีศึกษาได้นั่นคือ

ระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสียและระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม ทั งสองระบบนี มีลักษณะการท้างานท่ีคล้าย  

กันคือเลียนแบบการบ้าบัดน ้าเสียจากธรรมชาติ ใช้รากพืชเป็นตัวดูดซับสารอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในน ้าเสียให้

มีปริมาณท่ีน้อยลงโดยระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติทั ง 2 ประเภทนี สามารถปรับขนาดของ

ระบบได้ตามจ้านวนน ้าเสียท่ีเข้าสู่ระบบในแต่ละวัน พืชท่ีนิยมใช้ในระบบเหล่านี จะเป็นพืชจ้าพวกกก 

ธูปฤาษี พุทธรักษา เป็นต้น ในส่วนของระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสียและระบบแปลงพืชป่าชายเลนบ้าบัดน ้า

เสียนั นต้องอาศัยพื นท่ีใช้การก่อสร้างระบบเป็นจ้านวนมากและต้องอาศัยแสงจากธรรมชาติเพื่อช่วยใน

การบ้าบัดน ้าเสียแต่พื นท่ีศึกษาเป็นชุมชนแออัดความหนาแน่นของอาคารบ้านเรือนภายในพื นท่ีมีมาก

ท้าให้แสงธรรมชาติอาจจะส่องถึงพื นได้ไม่มากพอจึงไม่เหมาะกับระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งสองชนิดนี  

 จากการศึกษากรณีศึกษาภายในประเทศในบทท่ี 4 ท่ีผ่านมาท้าให้พบว่ามีพื นท่ีหลากหลาย

พื นท่ีหันมาใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติกันมากขึ น ในบางกรณีศึกษาจะพบว่ามีการน้าระบบ
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บ้าบัดน ้าเสียด้วยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการเลือกใช้ระบบ

บ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติของแต่ละกรณีศึกษานั นมาจากลักษณะของพื นท่ีและขนาดของพื นท่ีว่า

สามารถจะใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติแบบใดได้ เห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาท่ีมีพื นท่ีการใช้

สอยน้อยหรือเป็นชุมชนขนาดเล็กจะนิยมใช้ระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสียหรือระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม

ในการบ้าบัดน ้าเสียแต่ถ้าหากมีพื นท่ีใช้สอยมากก็จะนิยมใช้ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย ในส่วนของระบบ

แปลงพืชป่าชายเลนนั นจะสามารถท้าได้ก็ต่อเมื่อพื นท่ีอยู่ติดกับทะเลและเป็นป่าชายเลนเท่านั น 

 เมื่อท้าการเปรียบเทียบกรณีศึกษาทีมีขนาดใกล้เคียงกับพื นท่ีศึกษาชุมชนแออัดหลังวัดปทุม

วนารามแล้วจะพบว่ากรณีศึกษาเหล่านั นมักใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 2 แบบคือระบบ

พืชและหญ้ากรองน ้าเสียหรือระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมโดยกรณีศึกษาเหล่านี มักจะเป็นชุมชนท่ีมีพื นท่ีใช้

สอยหรือพื นท่ีว่างน้องเป็นส่วนใหญ่ 

 จากการเปรียบเทียบทั งหมดนั นสามารถสรุปผลการศึกษาออกมาได้ว่าพื นท่ีศึกษาชุมชน

แออัดหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานครเหมาะกับระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธี

ธรรมชาติ 2 ประเภทด้วยกันคือระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสียและระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียม เนื่องจาก

พื นท่ีศึกษาเป็นชุมชนแออัดท่ีมีพื นท่ีว่างน้อยเป็นข้อจ้ากัดหลักของพื นท่ีจึงไม่สมควรเลือกระบบบ้าบัด

ท่ีมีขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ลดพื นท่ีใช้สอยของพื นท่ีให้น้อยลงและสร้างปัญหาให้แก่พื นท่ีมากขึ นจึงควร

เลือกใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติทั ง 2 ประเภทนี  ซึ่งลักษณะการท้างานของระบบทั งสองนี 

มีลักษณะท่ีคล้ายกันสามารถท่ีจะน้ามาใช้งานร่วมกันได้อีกทั งยังสามารถท่ีจะบ้าบัดน ้าเสียท่ีมีค่า BOD 

ตั งแต่ต้่าจนถึงค่า BOD สูง ทั งนี อาจจะปรับเปล่ียนขนาดของแปลงบ้าบัดตามความต้องการในการ

บ้าบัดน ้าต่อวันและปรับเปล่ียนพืชท่ีใช้ในการบ้าบัดได้จากท่ีใช้พืชจ้าพวกกก พุทธรักษาและธูปฤาษีก็

เปล่ียนเป็นพืชท่ีสามารถหาได้ในแถบนั นหรือเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้  
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ภาพท่ี 67 แสดงผังบริเวณของชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 

จากผังบริเวณของชุมชนจะพบว่าลักษณะของพื นท่ีว่างภายในชุมชนนั นจะอยู่บริเวณตรง

กลางของชุมชนมีความใหญ่เล็กท่ีแตกต่างกัน บริเวณหมายเลข 1 ซึ่งคือบริเวณหน้าแฟลตนั นจะเป็น

บริเวณท่ีมีพื นท่ีว่างมากท่ีสุด ถัดมาคือในบริเวณหมายเลข 2 ท่ีอยู่ด้านหลังของอาคาร ลักษณะของ

พื นท่ีว่างเป็นพื นท่ีว่างระหว่างอาคารทั งสิ น ในส่วนสุดท้ายเป็นพื นท่ีท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดคือหมายเลข 3 

บริเวณนี เป็นบริเวณสุดขอบทางเดินเป็นหัวมุม พื นท่ีว่างทั ง 3 นั นถูกเช่ือมด้วยพื นท่ีว่างระหว่างอาคาร

ขนาดเล็ก การเลือกพื นท่ีในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียนั นจะต้องค้านึงถึงทิศทางการไหลของน ้า 

ซึ่งพื นท่ีศึกษาชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามนั นมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะในบริเวณด้านขวาของ

พื นท่ี ในบริเวณหน้าแฟลตจะมีลักษณะของพื นดินท่ีต้่ากว่าบริเวณอื่น ดังนั นบริเวณท่ีจะวางระบบ

บ้าบัดน ้าเสียอาจจะแยกออกเป็นสองจุดด้วยกันเพื่อรองรับน ้าเสียจากอาคารสองฝ่ัง บริเวณทาง

ด้านขวาของผังระบบบ้าบัดน ้าเสียจะตั งอยู่ในบริเวณท่ี 1 เนื่องจากบริเวณนี เป็นแอ่งกระทะจึงท้าให้น ้า

ไหลมารวมกันท่ีจุดนี ได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านการใช้เครื่องปั๊มน ้าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกทาง ใน

ส่วนด้านซ้ายของผังระบบบ้าบัดน ้าเสียจะตั งอยู่ในบริเวณท่ี 2 เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีอยู่ด้านหลังของ

อาคารไม่เหมือนกับบริเวณท่ี 3 ท่ีพื นท่ีว่างตั งอยู่ด้านหน้าอาคารและติดกับทางเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย

เสียอาจถูกรบกวนได้หากอยู่ติดกับทางเดิน การเช่ือมต่อระบบบ้าบัดน ้าเสียท่ีวางอยู่แยกจุดแบบนี จะ

1 

2 

3 
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เช่ือมต่อโดยพื นท่ีสีเขียวที่จะสอดแทรกไปตามพื นท่ีว่างระหว่างอาคารเป็นการสร้างภูมิทัศน์ท่ีดีให้แก่

ชุมชนและเป็นการเพิ่มพื นท่ีสีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ทั งนี น ้าเสียท่ีเกิดขึ นใน

ชุมชนมีประมาณ 900 ลบ.ม.ต่อวัน ระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งสองชนิดสามารถรองรับน ้าเสียได้ ประมาณ 

125 ลบ.ม.ต่อวัน การมีระบบบ้าบัดน ้าเสียสองจุดจะช่วยให้รองรับน ้าเสียมาบ้าบัดได้เพิ่มมากขึ น 

เพื่อให้สามารถรองรับน ้าเสียท่ีเกิดขึ นภายในชุมชนได้ตามจ้านวน 

 

 
ภาพท่ี 68 แสดงพืชท่ีนิยมใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย พุทธรักษา (Canna indica L.) 

ท่ีมา: จากการส้ารวจ 
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ภาพท่ี 69 แสดงพืชท่ีนิยมใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย ธูปฤาษี (Typha angustifolai) 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) 

https://medthai.com/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A4%E0%B8%B

2%E0%B8%A9%E0%B8%B5/ 

 

 
ภาพท่ี 70 แสดงพืชท่ีนิยมใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย กก (Cyperus imbricatus) 

ท่ีมา: (ส่ือออนไลน์) https://www.pinterest.de/pin/555209460300758204/?lp=true 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าหากใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยเทคโนโลยีร่วมกับระบบบ้าบัด

น ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติจะท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียเพิ่มมากยิ่งขึ น ซึ่งระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะจะน้าเอามาใช้ร่วมกับระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติคือระบบเครื่องเติม

อากาศซึ่งหากใช้เครื่องเติมอากาศท่ีอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการปั่นกระแสไฟฟ้าก็จะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าให้ลดน้อยลง 

 พื นท่ีศึกษาชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนารามเป็นพื นท่ีท่ีขาดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ท่ีดีหากจะท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียนั นจะต้องท้าการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื นฐานของชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพเสียก่อน ส่ิงแรกท่ีส้าคัญท่ีสุดในการบ้าบัดน ้าเสียคือการรวบรวมน ้าเสียให้มาอยู่ในจุด

เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อไปยังระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถท้าได้โดยการวางระบบท่อน ้า

ให้แก่ชุมชนใหม่ให้มีการรวมน ้าเสียไว้ในจุดเดียวก่อนเพื่อท้าการบ้าบัดในขั นต้นก่อนท่ีจะปล่อยสู่ระบบ

บ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีเป็นการบ้าบัดขั นท่ีสอง พื นท่ีศึกษามีลักษณะของพื นท่ีว่างท่ีกระจาย

ตัวกันอยู่จึงแบ่งการบ้าบัดน ้าเสียออกเป็น 2 ฝ่ังเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมน ้าเสียมาบ้าบัดในจุดบ้าบัด

ทั ง 2 นี และการท่ีมีระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 2 จุดจะช่วยเพิ่มการรองรับน ้าเสียในแต่ละวัน

ให้เพิ่มมากยิ่งขึ น ในส่วนของระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติท่ีเลือกใช้นั นจะเลือกใช้ระบบพืชและ

หญ้ากรองน ้าเสียและระบบพื นท่ีชุ่มน ้าเทียมร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียให้มาก

ยิ่งขึ น พื นท่ีว่างท่ีจะท้าเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีธรรมชาตินั นจะถูกเช่ือมด้วยพื นท่ีสีเขียวเพื่อให้

เกิดการเช่ือมต่อกันของพื น ท่ี 2 จุด และเพิ่มความสวยงามภายในชุมชน อีกทั งยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของชุมชนให้มีมากยิ่งขึ นด้วย ลักษณะของการเช่ือมพื นท่ีบ้าบัดทั ง 2 จุดนั นอาจจะท้า

การเช่ือมจากทางเดินโดยปรับเปล่ียนทางเดินภายในชุมชนให้เป็นพื นท่ีรองรับน ้าไปด้วย เพื่อเพิ่มการ

รองรับน ้าให้แก่ชุมชนเป็นการลดปัญหาน ้าท่วมภายในชุมชนด้วย 

 หากสามารถบ้าบัดน ้าเสียภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ นแล้วควรจะขยายการบ้าบัด

น ้าเสียไปยังคลองแสนแสบด้วยเพื่อให้คุณภาพของน ้าในคลองดีขึ นโดยการสูบน ้าจากคลองแสนแสบ

ขึ นมาบ้าบัดในระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนหรืออาจจะเพิ่มระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบพืชและหญ้ากรอง

น ้าเสียท่ีเป็นแพลอยน ้าลอยในพื นท่ีคลองแสนแสบเพื่อดูดสารอินทรีย์ท่ีมีในน ้าให้ลดน้อยลงทั งนี หากมี

งบในการท้ากังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถวางกังหันบริเวณริมตล่ิงเพื่อไม่ให้กีดขวาง

การจราจรทางเรือและเพื่อช่วยเติมอากาศให้แก่คลองแสนแสบการบ้าบัดน ้าเสียแบบนี จะช่วยท้าให้
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แหล่งน ้าสาธารณะอย่างคลองแสนแสบมีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ นและเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะท้าให้ชุมชนแออัดใน

ประเทศไทยไม่สร้างมลภาวะทางน ้าให้แก่แหล่งน ้าสาธารณะต่อไป 

 การจัดการน ้าเสียชุมชนในแนวทางนี หากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนให้ความสนใจน้าไป

สานต่อกับชุมชนแออัดท่ีอยู่ริมน ้าแหล่งอื่น ๆ ก็จะช่วยให้กรุงเทพมหานครมีปัญหาน ้าเสียลดน้อยลง 

นอกจากจะน้าไปใช้กับชุมชนแออัดได้แล้วยังสามารถน้าไปใช้กับพื นท่ีท่ีเป็นของรัฐพื นท่ีอื่นได้อีกด้วย

เช่นสถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน ท่ีอยู่ติดริมแหล่งน ้าสาธารณะ หากท้าการบ้าบัดน ้าเสียในรูปแบบนี 

ได้มากยิ่งขึ นในอนาคตพื นท่ีกรุงเทพมหานครจะเป็นพื นท่ีท่ีมีปัญหาน ้าเสียลดน้อยลง 

 
 

ภาพท่ี 71 แสดงแนวความคิดในการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีธรรมชาติภายใน 
ชุมชนแออัดหลังวัดปทุมวนาราม 
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รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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