วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) | 113

แนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีส0วนร0วม บึงหนองโคตร ตําบลบานเป3ด
อําเภอเมืองขอนแก0น จังหวัดขอนแก0น
Guidelines for the Management of Wastewater Community Involvement
Bueng Nong Khot, Banped Sub-district, Muang Khon Kaen District,
Khon Kaen Province
รุงนภา กิตติลาภ1, พลวัชร จันทรมงคล2, อลงกรณ สุขวัน3,
อุมาวรรณ วาทกิจ4, ศิวาพร กิตติลาภ5
Rungnapha Kittilap1, Phollawat Chantaramongkol2, Alongkorn Sukawan3
Umarwan Watakit4, Siwaphon Kittilap5
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2560
Email : Rungnapa.kit@neu.ac.th
บทคัดย0อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการน้ําเสีย 2)เพื่อศึกษา
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 3)เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวมบึ ง
หนองโคตร ตําบลบTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวม
ขTอมูลเชิงปริมาณดTวยแบบสอบถาม จํานวน 380 คน และเก็บ ขTอมูลเชิงคุ ณภาพจากการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการชุมชนและการจัดสนทนากลุม สถิติที่ใชTในการวิจัย คือ คาความถี่ คารTอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบวา 1)สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการน้ําของชุมชน สวนใหญปริมาณน้ําที่ใชT
ในครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 5-10 ลูกบาศกเมตร คาน้ําเฉลี่ยตอเดือน 300-600 บาท แหลงน้ําที่ใชT คือ
น้ําประปาใชTน้ําเพื่อประกอบธุรกิจมีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายน้ําทิ้งลงทอระบายน้ําของเทศบาล
ไดTรับขาวสารจากผูTนําชุมชนและเทศบาล 2)ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย
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พบวาโดยรวมอยูในระดั บนT อ ย ทุก ดTาน 3)แนวทางในการจั ดการน้ําเสียแบบชุ มชนมีส วนรวม คื อ
เทศบาลควรใหTประชาชนในชุมชนเขTามามีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียอยาง
เต็ ม รู ป แบบทั้ ง การวางแผน การนํ า แผนสู การปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลและการจั ด การปl ญ หา
ทุกโครงการ ตามลําดับ
คําสําคัญ : 1. แนวทางการจัดการน้ําเสีย 2. ชุมชนมีสวนรวม 3. บึงหนองโคตร
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study general condition
of wastewater management, 2) to study levels of public participation in wastewater
management, 3) to study guidelines for a participatory community in wastewater
management. The quantitative data of 380 participants of this research study were
collected by questionnaires. While qualitative data were conducted by workshops
from community representatives and the focus group. The statistics used in this study
were frequency, percentage, mean, standard deviation and factor analysis.
The results of the research revealed that: 1) the general conditions regarding
community wastewater management, mostly; the average amount of water that is
used in the household was 5-10 cubic meters per month. The average water cost was
300-600 baht. The water source is tap water. The water used for business purposes is
treated before draining. In the wastewater drainage, the wastewater is released into
the municipality's sewer pipes. News is from the community leader and municipality.
2) The level of participatory community in wastewater management shows that the
overall levels of all aspects were low: participation in monitoring and evaluation,
participation in operations and participation in finding problems and causes of problems,
respectively. 3) Guidelines for a participatory community in wastewater management
suggested that the municipality should allow the people in the community to participate
in the full process of operating wastewater management including planning, implementing,
evaluating and managing problems of all projects, respectively.
Keywords : 1. Guidelines for Wastewater Management 2. Participatory Community
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1. ความสําคัญและที่มาของปeญหาที่ทําการวิจัย
มนุษยเรามีความสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลTอมอยางใกลTชิด ทั้งในฐานะ
ที่เปUนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็เปUนผูTใชTประโยชนจากธรรมชาติในการดํารงชีวิต
จึงอาจกลาวถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติไดTเปUน 4 ประการ ดังนี้ คือ 1)เปUนแหลงที่มาของ
วัตถุ ดิบ และผลิตผล 2)เปU นที่ร องรั บ กิจ กรรมตางๆ ของมนุ ษย และชวยเกื้อ กู ลใหT ชีวิตดํารงอยูไดT
3)เปUนแหลงรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค 4)ใหTความรื่นรมย
แกจิตใจของมนุษย ดังนั้น บริการตางๆ ที่มนุษยเราไดTรับจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลTอม จึง
ชวยใหT มีชีวิตรอดอยูไดT และสามารถทํ าใหT คุณภาพชี วิตของมนุ ษยดี ขึ้น แตทั้ ง นี้ จะตT อ งอยู ภายใตT
เงื่ อ นไขของการรูT จั ก ใชT ป ระโยชนจากทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ยางชาญฉลาด และมี ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลTอมใหTเปUนระบบอยางเหมาะสม โดยจะตTองคํานึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับ เพื่อใหTสามารถใชTประโยชนไดTอยางยั่งยืน เพราะหากมีการตักตวงใชTประโยชนที่มาก
เกินขนาด และขาดความระมัดระวังในการใชT ก็ยอมจะกอใหTเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และ
สิ่งแวดลTอมจนกลายเปUนปlญหาสิ่งแวดลTอมที่ยTอนกลับมาสงผลกระทบตอชีวิต และความเปUนอยูของ
มนุษย ในที่สุดการใชTประโยชนจากแหลงน้ําเพื่อ กิจกรรมตางๆ เปUนผลใหTมีน้ําไมเพียงพอกับความ
ตTองการ นอกจากนี้ความสามารถในการเก็ บกักน้ําของดินตามธรรมชาติมี ประสิท ธิภาพลดลงและ
ปริมาณน้ําบางสวนสู ญเสียไป เพราะการปนเปvwอนจากน้ําเนาและกากของเสีย ทําใหTไมสามารถใชT
ประโยชนจากทรั พยากรน้ําที่มีอยูไดTอยางเต็มที่ อีกทั้งการใชTทรัพ ยากรน้ําเปUนไปอยางไมประหยั ด
และไมกอใหTเกิดประโยชนสูงสุด ไดTกอใหTเกิดภาวการณขาดแคลนน้ําในฤดูแลTง และมีแนวโนTมที่จะ
เปUนปl ญหารุ นแรงยิ่งขึ้น สาเหตุสําคัญคือ การทํ าลายพื้นที่ ปyาไมT อันเปU นแหลงตTนน้ํ าลําธารขาดแนว
ทางการพัฒนาแหลงน้ําที่สอดคลTองกับความตTองการใชTน้ํา และศักยภาพของแหลงน้ํา การบริหารการ
จัดการยังไมมีระบบที่ชัดเจนตอเนื่องและประสานสอดคลTองกัน(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2560
: ออนไลน)
เทศบาลนครขอนแกน เปUนชุมชนเมืองขนาดใหญที่กําลังไดTรับผลกระทบจากปlญหาน้ําเสีย
ดังกลาวอีกทั้งเทศบาลนครขอนแกนไดTตระหนักในปlญหาดังกลาวเปUนอยางดี จึงไดTจัดใหTมีระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของเมืองขึ้นครั้งแรกในป| 2532 เปUนระบบบอผึ่ง ตั้งอยูบริเวณทTายบึงทุงสรTางเพื่อรองรับ
ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ มี อ ยูในขณะนั้ นประมาณ 25,500 ลู ก บาศกเมตรตอวั น ภายใตT ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกรมโยธาธิก าร 15.3 ลTานบาท ทําการดูแลและบํารุง รักษาระบบบําบัดโดยใชTเงิ น
งบประมาณจากเทศบาลนครขอนแกน ในปลายป| พ.ศ. 2545 โดยมีระบบทอระบายน้ําและรวบรวม
น้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ใหTบริการประชาชนประมาณรTอยละ 50 ของพื้นที่เขตเทศบาล ใชTพื้นที่ประมาณ
120 ไร เปUนระบบบําบัดน้ําเสี ยแบบระบบสระเติมอากาศ ตั้งอยูบริเวณเดิ มซึ่งไดTรับการออกแบบ
สําหรับรองรับปริมาณน้ําเสียในอีก 20 ป|ขTางหนTา (2560) ถึง 78,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อรองรับ
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ปริมาณน้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในปlจจุบันมีปริมาณน้ําเสียเขTาระบบประมาณ 35,000-40,000
ลูกบาศกเมตรตอวัน และในขณะนี้เทศบาลกําลังขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางสําหรับ
ดําเนินการกอสรTางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครขอนแกน ไดTทําการกอสรTางระบบ
รวบรวมน้ําเสียโดยใชTทอระบายน้ําเดิมที่มีอยูในเขตเมืองจากอดีตจนถึงปlจจุบันเปUนระยะทางมากกวา
80,000 กิโลเมตร เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปยังทอดักน้ําเสียตามแนวคลองรองเหมืองรวบรวมน้ําเสียเขTาสู
สถานีสูบน้ําเสียบึงแกนนครแหงที่ 1 และรวบรวมน้ําเสียเขTาสูสถานีสูบน้ําเสียบึงทุงสรTางเปUนแหงที่ 2
กอนที่จะสูบสงน้ําเสียไปยังบอบําบัดน้ําเสีย
บึงหนองโคตร มีลักษณเปUนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ เดิมชื่อวา ทุงหนองโคตร เปUนที่ราบลุม
รองรับน้ําฝนที่ไหลมาจากมอดินแดง ประชาชนไดTใชTน้ําแหงนี้ในการอุปโภคบริโภคและจับสัตวน้ําเพื่อ
การดํารงชีพในอดีตที่ผานมา เมื่อประมาณป| พ.ศ. 2461 นายอําเภอเมืองขอนแกน ไดTเกณฑแรงงาน
ราษฎรจากอําเภอเมืองขอนแกนและอําเภอภูเวียง มาทําคูกั้นน้ํา และไดTคืนที่ทํานาชาวบTานมาเปUน
ของหลวง ชาวบTานจึงไดTเรียกหนองน้ําแหงนี้วา “หนองโคตร” บึงหนองโคตรมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไรเศษ
มีน้ําตลอดทั้งป|และเปUนสถานที่ทองเที่ยว พักผอน ออกกําลังกาย ของชุมชน/หมูบTานและประชาชน
ทั่วไป สภาพน้ํ าในบึงหนองโคตร ซึ่งมีสี เขียวและสงกลิ่นเหม็น ซึ่ งเปUนปlญหาน้ํ าเนาเสียในบึงหนองโคตร
เกิดขึ้นตั้งแตป| 2552 จนถึงปlจจุบันแตไมสามารถแกTไขปlญหาไดTอยางถาวร แมTวาทางเทศบาลจะหา
แนวทางแกTปlญหามาตลอดก็สามารถแกTปlญหาไดTชั่วคราวเทานั้น ขณะที่สํานักงานสิ่งแวดลTอมจังหวัด
ขอนแกน เคยตรวจสอบพบวาสาเหตุน้ําเนาเสียเพราะไมมีทางระบายน้ํา จนทําใหTเกิดสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินหมักหมม สงผลใหTน้ําเนาและสงกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะปlจจุบันเมืองขอนแกนขยายตัวขึ้นมี
หมูบTานจัดสรร มีตลาดใหTบริการเขTาถึงประชาชนและมีรTานคTาจําหนายสินคTาอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น
และมีการระบายน้ําเสียลงไปในบึงหนองโคตรทําใหTปlญหาดังกลาวยิ่งแกTไขยากขึ้น (ครอบครัวขาว 3,
2559 : 1)
จากความสํ า คั ญ และปl ญ หาดั ง กลาวมาขT างตT น คณะผูT วิจั ยจึ ง มี ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
แนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวม บึงหนองโคตร ตําบลบTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและใหTมีประสิทธิผลตอการบริหาร
จัดการปlญหาที่เกิดขึ้นใหTทันทวงทีตอไป
2. วัตถุประสงคfของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการน้ําเสียของชุมชนกอนระบายน้ําในเขตตําบลบTานเปUด
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2.2 เพื่อศึกษาหาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียบริเวณบึงหนองโคตร
ตําบลบTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวม บึงหนองโคตร ตําบลบTานเปUด
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
3. ประโยชนfที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ชุมชนไดTรับแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสียภายในชุมชนริมบึงหนองโคตร ตําบลบTานเปUด
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน อยางเปUนรูปธรรม
3.2 สามารถลดปlญ หาเรื่องมลพิ ษทางน้ําที่เ กิดจากกิ จกรรมของชุ มชนริมบึ งหนองโคตร
ตําบลบTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
3.3 ทําใหTชุมชนไดTแนวทางในการจัดการแกTปlญหาน้ําเสียไดTอยางถูกหลักวิชาการเกิดการมีสวนรวม
3.4 สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลTอมที่เกิดจากน้ําเสียภายในชุมชนไดTกอใหTเกิดความตระหนัก
ดTานการอนุรักษสิ่งแวดลTอม ทําใหTชุมชนหันมาสนใจป…องกัน และแกTไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดTอยาง
เปUนรูปธรรม
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้ ผูTวิจัยแบงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปUน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 สํารวจถึงสภาพทั่วไปในการจัดการน้ําเสียของชุมชนกอนระบายน้ํา ในเขตตําบล
บTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยใชTแบบสอบถามและการสังเกตเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย ในเขตเทศบาลตําบลบTานเปUด กลุมตัวอยางที่ใชTในการวิจัย ไดTแก
ครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกนทั้งหมด 377 ครัวเรือน
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชTตารางสุมของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 :
607-610) ใชTวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใชTในการวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปUน 2 สวน ดังนี้ 1)เครื่องมือที่ใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลเชิงปริมาณ
ไดTแก แบบสอบถาม 2)เครื่องมือที่ใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลเชิงคุณภาพ ไดTแก การสังเกตแบบมีสวน
รวมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลTอม เครื่องมือที่ใชTคือ แบบสังเกตแบบกึ่ง
โครงสรTาง การเก็บรวบรวมขTอมูลการเก็บรวบรวมขTอมูลเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามผูTวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขTอมูลดTวยตัวเองและทีมงานวิจัย โดยแนะนําขTอมูลตางๆ ใหTทีมงานเขTาใจเบื้องตTนเพื่อใหTงาย
ตอการเก็บรวบรวมขTอมูล การเก็บขTอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและประเมินเบื้องตTน เกี่ยวกับการ
การจัดการสิ่งแวดลTอม และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลTอม การวิเคราะหขTอมูลเชิงปริมาณ
ดTวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคาความถี่ รTอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวม คณะผูTดําเนินการวิจัยไดT
ดําเนินการโดยนําผลจากการศึกษา สํารวจ ผลการวิเคราะหในระยะที่ 1 มาทําการจัดประชุมรวมกับ
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ผูT เ ชี่ ยวชาญและผูT มี ส วนเกี่ ยวขT อ งรวมกั นวิ เ คราะห คT นหาปl ญ หาและระดมความคิ ดเห็ น รวมกั น
เพื่ อ จั ดทํ าแนวทางการจั ดการน้ํ าเสี ยที่ เหมาะสมโดยประชุ มผูT ที่ มี ส วนเกี่ ยวขT อ งเพื่ อ คT นหาปl ญ หา
ความคิดเห็นรวมกับผูTเชี่ ยวชาญในรูปแบบการจัดประชุมแบบ Focus Group ดังนี้ 1)จัดทํารางแนวทาง
การจัดการน้ําเสียแบบมี สวนรวม 2)ปรับปรุงแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวม และ
3)นําเสนอแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุมชนมีสวนรวม บึงหนองโคตร ตําบลบTานเปUด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ตามขTอเสนอแนะของผูTเชี่ยวชาญ
5. ผลการวิจัย
5.1 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการน้ําของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบTานเปUด อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน สวนใหญปริมาณน้ําที่ใชTในครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 5-10 ลูกบาศกเมตร
รTอยละ 50.53 คาน้ํ าเฉลี่ ยตอเดื อน 300-600 บาท รTอ ยละ 42.89 แหลงน้ําที่ใชTในครัวเรื อน คื อ
น้ําประปา รTอยละ 82.63 กิจกรรมในการใชTน้ําเพื่อประกอบกิจการการรTอยละ 75.26 การบําบัดน้ํา
เสี ยกอนระบายน้ํ าทิ้ ง มี ก ารบํ าบั ดน้ําเสี ยรT อ ยละ 62.11 ลั กษณะของการระบายน้ํ าเสียออกจาก
บTานเรือน ปลอยน้ําทิ้งลงทอระบายน้ําของเทศบาลรTอยละ 57.37 ขาวสารที่ไดTรับจากปlญหาน้ําเสีย
การจัดการน้ําเสียจากชุมชน เคยไดTรับขาวสารจากผูTนําชุมชนและเทศบาลรTอยละ 83.95
5.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย พบวา โดยรวมอยูในระดับนTอย
( X = 2.13) เรียงจากมากไปหานTอย ดังนี้ ดTานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล( X = 2.33)
รองลงมาเปUนดTานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน( X = 2.16) ดTานการมีสวนรวมในการวางแผนแกTไขปlญหา
( X = 2.08) ดTานการมีสวนรวมในการคTนหาปlญหาและสาเหตุของปlญหา( X = 1.97) ตามลําดับ
(1)การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลพบวา อยูในระดับนTอย( X = 2.33) คือ มีสวนรวมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนหรือเทศบาลในการดูแลเกี่ยวกับปlญหาน้ําเสียในสถานทีต่ างๆ
( X =2.39) รองลงมามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแกTไขปlญหาน้ํา
เสียในบึงหนองโคตร( X = 2.38) (2)การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานพบวาอยูในระดับนTอย( X =
2.16) คือ การไดTปฏิบัติตามคําแนะนําของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียในบึงหนองโคตร( X =
2.31) รองลงมา มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการดูแลรักษา( X = 2.28) (3)การมีสวนรวมใน
การวางแผนแกTไขปlญหาพบวาอยูในระดับนTอย( X = 2.08) คือ รวมประสานงานระหวางเจTาหนTาที่
ของรัฐ ประชาชน ชุมชน ในการดําเนินการตามแผนการป…องกันหรือแกTไขปlญหาน้ําเสียของชุมชนหรือ
บึงหนองโคตร( X = 2.15) รองลงมาเปUนไดTเขTารวมประชุมเพื่อนําเสนอขTอมูลสําหรับการวางแผน
แกTไขปlญหาการจัดการน้ําเสียในบึงหนองโคตร( X = 2.13) และ (4)การมีสวนรวมในการคTนหาปlญหา
และสาเหตุ ของปlญ หาพบวาอยูในระดับ นTอ ย( X = 1.97) คือ ใหT ขTอ มูล กั บกรรมการชุ มชนหรื อ
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เทศบาลเกี่ยวกับปlญหาน้ําเสีย การจัดการน้ําเสียในบึงหนองโคตร( X = 2.11) รองลงมาเปUนมีการ
แสดงความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน ( X = 1.96) ตามลําดับ
5.3 แนวทางการจั ดการน้ํ าเสี ยแบบชุ มชนมี สวนรวม จากการจั ดประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติก าร
ระหวางผูTมีสวนไดTสวนเสียและการสนทนากลุมผูT เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้พบวาผูTเชี่ยวชาญไดTใหT
ขTอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบมีสวนรวมของชุมชนไวT 5 ประเด็น ดังนี้
5.3.1 การใหTขTอมูลขTาวสารสําหรับชุมชน 1)จัดใหTมีสารสนเทศของภาครัฐ เทศบาลหรือ
ผูTมีสวนเกี่ยวขTองภาครัฐ กําหนดรูปแบบการสงขาวสารสําหรับหนวยงาน เชน การกําหนดตารางการ
รับขาวสารแกชุมชน การโทรแจTงชุมชน การสงขTอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กลุม Facebook กลุม Line
สําหรับชุมชน หรือผูTมีสวนเกี่ยวขTองในชุมชน 2)ใหTมีสารสนเทศของชมชนใหTสอดคลTองกับสารสนเทศ
ของภาครัฐ (1)กําหนดใหTมีการประชุมรับทราบขTอมูลขาวสารประจําสัปดาห (2)มีการสงขาวสารผาน
เครื่องกระจายเสียง (3)ผูTนําชุมชนเดินพบปะคนในชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหTขTอมูลขาวสาร
5.3.2 การสงเสริมการดํ าเนินงานของชุมชน 1) ภาครัฐเขTามามีบทบาทสําหรับการ
ดําเนินงานภายในชุมชนไมวาจะเปUนการวางแนวทาง การกําหนดรูปแบบ การกําหนดกฎเกณฑสูการ
ปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลกระบวนการสอดคลTองกับงานวิ จัยของ 2) ภาคประชาชน ใหTความ
รวมมือในการปฏิบัติ หรือจัดตั้งตัวแทนเขTามามีสวนรวมการดําเนินการทุกขั้นตอน เชน การกําหนด
รูปแบบการจัดการน้ํ าเสีย การกําหนดเกณฑการปลอยน้ําเสี ย รวมถึ งการดํ าเนินงานตางๆ จนถึ ง
ขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงาน
5.3.3 การวิเคราะหถึงปlญหาน้ําเสีย ควรจัดใหTมีตัวแทนภาคชุมชนเขTามามีสวนรวมใน
การรับรูTปlญหาเพื่อใหTเกิดแนวทางแกTไขปlญหารวมกัน หรือเมื่อภาคประชาชนพบเห็นปlญหาสามารถ
แจTงไปยังศูนยขTอมูลขาวสารไดTอยางรวดเร็ว
5.3.4 การนําแผนงานสูการปฏิบัติการ 1)กําหนดตัวแทนภาคประชาชนเขTามามีสวนรวม
ในการวางแผน ชุมชนละ 2 คนหรือมากกวา 2)จัดประชุมในชุมชนทุกครั้งกอนมีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน และการปฏิบัติตามแผน 3)มีการจัดทําประชาพิจารณตามแผนที่กําหนดเอาไวTจากตัวแทน
ประชาชนที่จัดตั้งขึ้นจากชุมชน อาจเปUน กํานัน ผูTใหญบTาน ประธานชุมชน ตัวแทนชุมชนหรือผูTมีสวน
ไดTสวนเสีย 4)มีการสงขาวสารถึงครัวเรือนทุกครัวเรือนตามขTอปฏิบัติในการใหTขTอมูลขาวสารสําหรับชุมชน
5.3.5 การประเมิ นผลการดํ าเนิ นงาน 1)จั ดใหT มี ตัวแทนทั้ ง ภาครัฐ และเอกชนหรื อ
ภาคประชาชนเขTามามีสวนรวมในการประเมินผลของโครงการทุกโครงการ 2)จัดทําแบบสํารวจความ
เปUนไปไดTหรือสํารวจขTอคิดเห็นของงานหลังมีการดําเนินโครงการ โดยสํารวจจากชุมชนในพื้นที่รวมถึง
ชุมชนใกลTเคียง 3)มีการสรุปผลและนําผลที่ไดTไปสูการปรับปรุงและสงขTอมูลตามขTอปฏิบัติในการใหT
ขTอมูลขาวสารสําหรับชุมชน

120 | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 10 No. 1 (January– June 2021)
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากการศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการน้ําของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบTานเปUด
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สวนใหญปริมาณน้ําที่ใชTในครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 5-10 ลูกบาศกเมตร
คาน้ําเฉลี่ยตอเดือน 300-600 บาท แหลงน้ําที่ใชTในครัวเรือน คือ น้ําประปา ที่เ ปUนเชนนี้ อธิ บายไดT วา
สวนใหญแลT วประชาชนในชุ มชนมี การใชTน้ําในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือ นมีอัตราสูง และมี
กิจกรรมการใชTน้ําเพื่อประกอบธุ รกิจ คTาขาย ซึ่ งมีการปลอยน้ําเสียตามทอระบายน้ําของเทศบาล
สอดคลTองกับงานวิจัยของ อิสสริยา มงคลพิทยาธร (2553 : ก) ไดTศึกษาแนวทางการจัดการน้ําเสีย
อยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พบวา แหลงน้ําอุปโภค
บริโภคหลักของกลุมสวนใหญเปU นน้ํ าประปา รองลงมาเปUนน้ําบรรจุ จากน้ํ าบอบาดาล น้ํ าจากแมน้ํ า
กิจกรรมในการใชTน้ําเพื่อประกอบกิจการการบําบัดน้ําเสียกอนระบายน้ําทิ้ง มีการบําบัดน้ําเสีย ลักษณะ
ของการระบายน้ําเสียออกจากบTานเรือน ปลอยน้ําทิ้งลงทอระบายน้ําของเทศบาล ขาวสารที่ไดTรับจาก
ปlญหาน้ําเสียการจัดการน้ําเสียจากชุมชน เคยไดTรับขาวสารจากผูTนําชุมชนและเทศบาล และสอดคลTอง
กับงานวิจัยของ ธรรมนูญ บุญชาโด, อุดม พิริยสิงห, สมเกียรติ เกียรติเจริญ (2561 : 144) ที่ไดTศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาดTานโครงสรTางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
อําเภออาจสามารถ จังหวัดรTอยเอ็ด พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาดTานโครงสรTาง
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปUนรายดTาน
อยูในระดับปานกลางสามดTาน ระดับนTอยหนึ่งดTาน ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานTอย คือ ดTานไฟฟ…า
สาธารณะ ดTานถนน ดTานน้ําประปา และ ดTานทางระบายน้ํา
6.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย พบวา โดยรวมอยูในระดับนTอย
ทุก ดTานโดยเรี ยงลําดับ จากนT อยไปหามาก ดัง นี้ ดTานการมีส วนรวมในการติดตามและประเมินผล
รองลงมาดT านการมีส วนรวมในการปฏิบั ติง าน เมื่ อ แยกเปUนรายดT าน พบวาการมีส วนรวมในการ
ติดตามและประเมินผลพบวา อยูในระดับนTอย คือ มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ชุม ชนหรื อ เทศบาลในการดู แลเกี่ ยวกั บ ปl ญ หาน้ํ าเสี ยในสถานที่ ตางๆรองลงมามี ส วนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแกTไขปlญหาน้ําเสียในบึงหนองโคตร ดTานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานพบวา อยูในระดับนTอย คือ การไดTปฏิบัติตามคําแนะนําของเทศบาลเกี่ยวกับการ
จัดการน้ําเสียในบึงหนองโคตร รองลงมา มี ส วนรวมในการเสนอแนะแนวทางการดู แ ลรั ก ษา
สอดคลTองกับงานวิจัยของ พงศเทพ สุวรรณวารี และคณะ(2555 : ก) ที่ไดTศึกษาการจัดการขยะและ
น้ําเสียโดยชุมชนมีสวนรวมในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการโครงการในภาพรวมยังอยูในระดับที่ตTองทําการปรับปรุง ดTานการมีสวนรวมในการวางแผน
แกTไขปlญหาพบวา อยูในระดับนTอย คือ รวมประสานงานระหวางเจTาหนTาที่ของรัฐ ประชาชน ชุมชน
ในการดําเนินการตามแผนการป…องกันหรือแกTไขปlญหาน้ําเสียของชุมชนหรือบึงหนองโคตร รองลงมา
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เปUนไดTเขTารวมประชุมเพื่อนําเสนอขTอมูลสําหรับการวางแผนแกTไขปlญหาการจัดการน้ําเสียในบึงหนอง
โคตร และดTานการมีสวนรวมในการคTนหาปlญหาและสาเหตุของปlญหา พบวา อยูในระดับนTอย คือ ใหT
ขTอ มูล กั บกรรมการชุ ม ชนหรื อ เทศบาลเกี่ยวกับ ปl ญหาน้ํ าเสี ย การจัดการน้ําเสียในบึ งหนองโคตร
รองลงมาเปUนมีการแสดงความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน สอดคลTองกับ
งานวิจัยของ ไกรสร เพ็งสกุล (2551 : ก) ที่ไดTศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา กรณีศึกษาลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง พบวา เมื่อเกิดปlญหาสถานการณน้ํา
ในพื้นที่ ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูTขTอเท็จจริง และสาเหตุของปlญหาที่เกิดขึ้นนTอยและการมีสวน
รวมใจการตัดสินใจวางแผนหรือแกTไขปlญหาดังกลาวมีระดับสวนรวมนTอย
6.3 แนวทางการจัดการน้ําเสียแบบชุม ชนมีสวนรวม จากการจั ดประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
ระหวางผูTมีสวนไดTสวนเสียและการสนทนากลุมผูTเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ พบวาผูTเชี่ยวชาญไดTใหT
ขTอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ําเสียแบบมีสวนรวมของชุมชนไวT 5 ประเด็น ดังนี้
6.3.1 การใหT ขTอ มู ล ขT าวสารสํ า หรั บ ชุ ม ชน ประเด็ นที่ ตTอ งพิ จ ารณาดํ าเนิ นการอยาง
เรงดวน คือ จัดใหTมีสารสนเทศของภาครัฐ เทศบาลหรือผูTมีสวนเกี่ยวขTองภาครัฐ กําหนดรูปแบบการ
สงขาวสารสําหรับหนวยงาน รองลงมาคือ ใหTมีสารสนเทศของชมชนใหTสอดคลTองกับสารสนเทศของ
ภาครัฐ ประกอบดTวย กําหนดใหTมีการประชุมรับทราบขTอมูลขาวสารประจําสัปดาห มีการสงขาวสาร
ผานเครื่องกระจายเสียง และผูTนําชุมชนเดินพบปะคนในชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหTขTอมูลขาวสาร
สอดคลTองกับงานวิจัยของ ปนัดดา ปานแมTน (2557 : ก) ไดTศึกษาแนวทางการบูรณาการแบบมีสวน
รวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบวา หนวยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงประชาสัมพันธใหTความรูTและรวมมือกับประชาชนเพื่อชวยการจัดการน้ํา
เสียอยางจริงจัง สงเสริมใหTมีโครงการใหTความรูTความเขTาใจขTอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย
อยางถูกวิธีสําหรับครัวเรือน
6.3.2 การสงเสริมการดําเนินงานของชุมชน ประเด็นที่ตTองพิจารณาดําเนินการอยาง
เรงดวน คือภาครัฐเขTามามีบทบาทสําหรับการดําเนินงานภายในชุมชนไมวาจะเปUนการวางแนวทาง
การกําหนดรูปแบบ การกําหนดกฎเกณฑสูการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลกระบวนการ รองลงมา
คือ ภาคประชาชน ใหTความรวมมือในการปฏิบัติ หรือจัดตั้งตัวแทนเขTามามีสวนรวมการดําเนินการทุก
ขั้นตอน เชน การกําหนดรูปแบบการจัดการน้ําเสีย การกําหนดเกณฑการปลอยน้ําเสีย รวมถึงการ
ดําเนินงานตางๆ จนถึงขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลTองกับงานวิจัยของ ปนัดดา
ปานแมTน (2557 : 172) ที่ไดTศึกษาแนวทางการบูรณาการแบบมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบวา พัฒนาขTอกฎหมายในการจัดการน้ําเสีย
เรงดําเนินการปรับปรุงแกTไข ประกาศ ระเบียบ ขTอบังคับตางๆ ใหTเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน และ
ออกกฎ ประกาศ ระเบียบขTอบังคับตางๆ ของทTองถิ่นลงโทษตอผูTปลอยน้ําเสีย
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6.3.3 การวิเคราะหถึงปlญหาน้ําเสีย ควรจัดใหTมีตัวแทนภาคชุมชนเขTามามีสวนรวมใน
การรับรูTปlญหาเพื่อใหTเกิดแนวทางแกTไขปlญหารวมกัน หรือเมื่อภาคประชาชนพบเห็นปlญหาสามารถ
แจTงไปยังศูนยขTอมูลขาวสารไดTอยางรวดเร็วที่เปUนเชนนี้อธิบายไดTวาในการมีสวนรวมของบุคคลจะเห็น
ไดTวามีในหลายลักษณะเชนเดียวกับรูปขององคกรในปlจจุบัน เชน องคกรปกครองทTองถิ่นมีโครงการ
ถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะตางๆ การกอใหTเกิดความมีสวนรวมของบุคคลในทTองถิ่นจะเปUนผล
ใหTการปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุเป…าหมายโดยสมบูรณ กลไกตางๆ ในกระบวนการสรTางการมีสวน
รวมเปUนเรื่องที่ตTองดําเนินการอยางมาก สอดคลTองกับ วันชัย โกลละสุต (2553 : 1) ไดTนําเสนอการบริหารงาน
แบบมีสวนรวมวาปlญหาและขTอจํากัดของการบริหารแบบมีสวนรวม เปUนสิ่งที่ไมเปUนผลตอความสําเร็จ
ของการบริหารงานการมีสวนรวม คือ 1)ลักษณะการสื่อสารในองคการและระหวางบุคคลไมเหมาะสม
2)พฤติกรรมหรือแรงจูงใจตอบุคคลไมเอื้อตอการมีสวนรวม 3)ผูTนํามีปlญหา เพราะฉะนั้นการจัดการ
หรือการวิเคราะหจากเหตุไปหาผลนั้นควรใหTผูTปฏิบัติในชุมชนไดTมีสวนรวมในการรับทราบประเด็น
ปlญหาที่เกิดขึ้นดTวย
6.3.4 การนําแผนงานสูการปฏิบัติการ ประเด็นที่ควรพิจารณาดําเนินการอยางเรงดวน
คือ กําหนดตั วแทนภาคประชาชนเขTามามีส วนรวมในการวางแผน ชุ มชนละ 2 คนหรือ มากกวา
รองลงมาจัดประชุมในชุมชนทุกครั้งกอนมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามแผนมี
การจัดทําประชาพิจารณตามแผนที่กําหนดเอาไวTจากตัวแทนประชาชนที่จัดตั้งขึ้นจากชุมชน อาจเปUน
กํานั น ผูTใหญบT าน ประธานชุ ม ชน ตั วแทนชุ ม ชนหรื อ ผูT มี ส วนไดT ส วนเสี ยและมี ก ารสงขาวสารถึ ง
ครัวเรือนทุกครัวเรือนตามขTอปฏิบัติในการใหTขTอมูลขาวสารสําหรับชุมชน ที่เปUนเชนนี้อธิบายไดTวารัฐ
หรื อเทศบาลควรไดT มีก ารจัดทํ าแผนการปฏิ บัติก ารโดยใหT มีตัวแทนชุ มชนไดTเ ขT ารวมกระบวนการ
เพื่อใหTการติดตอสื่อสารและการแกTไขปlญหาตางๆ ภายในชุมชนไดTเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน สอดคลTองกับงานวิจัยของ ดรุณี ศิริวิไล (2555 : ก) ที่ไดTศึกษาการจัดการน้ํา
เสียขององคกรปกครองสวนทTองถิ่น: กรณี ศึกษา เทศบาลตําบล เมืองแกลง จังหวัดระยอง พบวา
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไมใชTระบบบําบัดน้ําเสี ยรวมแตใชTการติดตั้งถัง ดักไขมันกับบTานเรือนและ
รTานคTาในการบําบัดน้ําเสียชุมชน มีนโยบาย/แผน/โครงการดTานการจัดการสิงแวดลTอมที่ชัดเจน มีผูTนํา
ชุมชนที่ดีประชาชนมีสวนรวมตังแตการรับรูTถึงปlญหา รวมตัดสินใจ เขTารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการน้ําเสียของเทศบาลบทเรียนสําหรับองคกรปกครองสวนทTองถิ่นอื่นๆ ไดTแก การมีวิสัยทัศน
และความมุงมั่นทุมเท ความกระตือรือรTนของผูTบริหารตอการจัดการน้ําเสีย มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี สรTางแรงจูง ใจดTานการจัดการน้ํ าเสียใหT แกประชาชน สรT างความสัม พันธอั นดี ระหวางองคกร
ปกครองสวนถิ่นกับประชาชน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และการสรTางชุมชนเขTมแข็ง
6.3.5 การประเมินผลการดําเนินงาน ประเด็นที่ควรพิจารณาดําเนินการอยางเรงดวน
คือจัดใหTมีตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือภาคประชาชนเขT ามามีสวนรวมในการประเมินผลของ
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โครงการทุกโครงการรองลงมา จัดทําแบบสํารวจความเปUนไปไดTหรือสํารวจขTอคิดเห็นของงานหลังมี
การดําเนินโครงการ โดยสํารวจจากชุมชนในพื้นที่รวมถึงชุมชนใกลTเคียงและมีการสรุปผล และนําผลที่
ไดTไปสู การปรับ ปรุง และสงขT อมู ลตามขT อปฏิบั ติในการใหTขTอมู ลขาวสารสําหรั บชุ มชน ที่ เปU นเชนนี้
อธิบายไดTวาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นควรจัดใหTมีทุกฝyายเขTามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ไมวาจะเปUนเริ่มจากตTนน้ําไปสูปลายน้ําซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหTผลงานมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น สอดคลTองกับแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน กรมความคุมมลพิษ (2560 : ฒ) พบวา กลยุทธ
และมาตรการในการจัดการน้ํ าเสี ยชุ มชนไดTลํ าดั บความสํ าคั ญในการดํ าเนินการของกลยุท ธตางๆ
โดยใหTสอดคลTอง เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อแกTไขปlญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน
สรTางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปŠดโอกาสใหTประชาชนเขTามามีสวนรวมรับรูT ตั้งแต
เริ่มตTนโครงการและตอเนื่องทั้งการศึกษา การเสนอขTอคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อใหTเกิดความรูTสึกถึง
การมีสวนรวม ความเชื่อถือ และความโปรงใสในการดําเนินงานของทTองถิ่นสรTางระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑชี้วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งเปŠดโอกาสใหTทุกฝyายมีสวนรวม
ในการติดตามตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขTอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 รัฐหรือผูTมีสวนเกี่ยวขTองควรมีการกําหนดกฎ ระเบียบและขTอบังคับเกี่ยวกับการ
จําหนายสินคTา การจัดการขยะภายในชุมชนใหTชัดเจนและมีการดําเนินตามกฎอยางเครงครัด
7.1.2 เทศบาลควรใหTมีการกําหนดแนวทางที่ชุมชนสามารถรับไดTไมเอาเปรียบประชาชนในชุมชน
7.1.3 การวางแผนงานสูการปฏิบัติทุกครั้งควร ใหTประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ทุกขั้นตอนเพื่อใหTชุมชนไดTรับทราบขTอปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอยางยังยืน และมีประสิทธิภาพ
7.2 ขTอเสนอแนะสําหรับผูTปฏิบัติ
7.2.1 ควรจัดใหTมีการศึกษาดูงานในสถานที่ที่มีการดําเนินการที่ประสบผลสําเร็จและ
เกิดความยังยื่นเพื่อนํามาเปUนแนวทางในการปฏิบัติ
7.2.2 จัดใหTมีการตรวจสภาพน้ําทุกสัปดาหและใหTตัวแทนภาคประชาชนเขTามารับทราบ
เกี่ยวกับปlญหาดังกลาวดTวย
7.2.3 ใหTเทศบาลเขTามาตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีฝนตก น้ําทวม และขยะไหลลงแมน้ํา
7.2.4 เทศบาลจัดทําทอระบายน้ําไมใหTลงสูหนองโคตรและเขTามาชวยชุมชนในการจัดการน้ํา
ทุกครัวเรือน ใหTมีถังบําบัดน้ําเสีย
7.3 ขTอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
7.3.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการน้ําที่ยั่งยืนของชุมชน
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7.3.2 ควรศึกษาตTนกําเนิดน้ําเสียและประเภทของน้ําเสียที่ไดTรับผลกระทบแกชุมชนในพืน้ ที่
7.3.3 ควรศึกษาบทบาทที่สําคัญของเทศบาลที่ชุมชนตTองการในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการน้ําเสีย
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดTดTวยดีก็เพราะไดTรับความกรุณาและความชวยเหลือเปUนอยางดียิ่ง
จาก ทีมงานนักวิจัย ดร.พลวัชร จันทรมงคล อาจารยอลงกรณ สุขวัญ ผูTชวยศาสตราจารย ดร.อุมาวรรณ
วาทกิจ และอาจารยศิวาพร กิตติลาภ ที่กรุณาใหTความชวยเหลือ แนะนํารวมทั้งขTอเสนอแนะอื่นๆ
จนกระทั่งงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไปดTวยดี ผูTวิจัยขอขอบพระคุณเปUนอยางสูงมา ณ ที่นี้ดTวย ขอบคุณ
ทานรองอธิการบดีฝyายวิชาการ ผูTชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร บุญมี และคณาจารยมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกทานที่ใหTความรูT แนะนําสั่งสอนมาและใหTคําปรึกษาดTานการศึกษาวิจัย
ขอบขอบคุณชุมชน ผูTนําชุมชน เจT าหนTาที่ บุคลากรเทศบาลตําบลบTานเปUด หัวหนTาสวนงาน แมคT า
ประชาชนในตลาดคําไฮ ที่ไดTใหTการสนับสนุนขTอมูลแนวคิด” เพื่อใหTผูTวิจัยมีขTอมูลนํามาจัดทํางานวิจัย
เพื่อนําไปพัฒนาในอนาคต สุดทTายขอบขอบคุณทุกทานที่ไมไดTกลาวนาม ที่มีสวนเกี่ยวขTองชวยเหลือ
จนทําใหTรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไปไดTดTวยดี ผูTวิจัยขอระลึกถึงและขอบพระคุณเปUนอยางสูงมาใน
โอกาสนี้ดTวย คุณประโยชนใดๆ อันเกิดจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูTวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครูอาจารย
และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เอื้อตอทุนการวิจัยในครั้งนี้ดTวย

