การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบบําบัดน้าํ เสียเทศบาลตําบลบางเสร่
นายทัยพัต ฉายากุล
นางสาวจรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์
ส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา

ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 7.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,918 ไร่
อาณาเขตของเทศบาล ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลสัตหีบ
และองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสร่ ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสร่ ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอ่าวไทย ลักษณะทางภูมิประเทศของเทศบาลตําบลบางเสร่เป็นพื้นที่ราบริมทะเล โดยทิศตะวันออก
จะเป็นที่สูงและลาดลงทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเล ลักษณะพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสลับลูกเนินลอนเล็กๆ
ส่วนพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลมีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ประมาณ 5 - 15 เมตรจากระดับน้ําทะเล แหล่งน้ําที่สําคัญ
ทางด้านการเกษตร คือ ลําคลองห้วยลึก ส่วนน้ําที่ใช้ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นน้ําสระที่ขุดขึ้นมาใช้เอง เทศบาลตําบลบางเสร่
ประกอบไปด้วย 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์ ชุมชนจันทสาโร ชุมชนเนินบรรพต ชุมชนชายทะเล
ชุมชนท้ายบ้าน ชุมชนร่วมบํารุงพัฒนา ชุมชนรวมแปดพัฒนา และชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดี
โดยลักษณะการใช้ที่ดินมีการแบ่งเป็นพื้นที่พักอาศัย 2,755 ไร่ พาณิชยกรรม 20 ไร่ 56 ตร.ม.หน่วยงานของรัฐ 21 ไร่
53 ตร.ม. สวนสาธารณะและนันทนาการ 45 ไร่ 79 ตร.ม. พื้นที่ทําการเกษตร 1,408 ไร่ 2 งาน 40 ตร.ม. พื้นที่ใช้
ในการศึกษา 21 ไร่ 43 ตร.ม. และพื้นที่ว่าง 664 ไร่ 4 ตร.ม. ในปี 2554 เทศบาลตําบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 4,609 คน มีจํานวนบ้าน 4,669 คน (กรมการปกครอง, 2555)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่เทศบาลตําบลบางเสร่
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ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลบางเสร่ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 อ.สัตหีบ ต.บางเสร่ จังหวัดชลบุรี เป็นระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) สามารถบําบัดน้ําเสียได้ 5,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน มกราคม 2554 โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ประกอบด้วย
บ่อเติมอากาศ 1 บ่อ บ่อบ่ม 1 บ่อและบ่อพักน้ําใส 1 บ่อ รวมทั้งหมด 3 บ่อ สามารถบําบัดน้ําเสียได้ 5,400
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีสถานีสูบน้ําเสียทั้งสิ้น 6 แห่ง

รูปที่ 2 แผนผังการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย

รูปที่ 3 พื้นที่รับน้ําของเทศบาลตําบลบางเสร่
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รูปที่ 4 ผังก่อสร้างระบบรวบรวมและสถานีสูบน้ําเสีย

การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนในการบริหาร
เทศบาลตําบลบางเสร่ ได้มีการนําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008) มาใช้ในการบริหารการ
จัดการน้ําเสียชุมชน โดยเทศบาลตําบลบางเสร่ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีองค์ประกอบของการบริหารที่ดี
ตามข้อกําหนดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008) ที่มีองค์ประกอบ 6 ข้อ คือ
ข้อกําหนดที่ 1 นโยบาย หน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดต้องกําหนดนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางของการ
จัดการน้ําเสียชุมชน โดยจัดทําเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อแสดงเจตจํานงในการจัดการ
น้ําเสียชุมชน
ข้อกําหนดที่ 2.บุคลากร หน่วยงานต้องกําหนดโครงสร้างบุคลากรในการดําเนินงานด้านการจัดการ
น้ําเสียชุมชนที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงซึ่งต้องเป็นผู้นําในการแสดงความรับผิดชอบและดูแลให้มีการ
ปรับปรุงระบบการจัดการอย่างสม่ําเสมอ เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
จัดการน้ําเสียชุมชนที่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานที่
มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อดําเนินการตามระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ข้อกําหนด ที่ 3 การประเมินศักยภาพ ในการดําเนินงานตามข้อกําหนดนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนจะได้รับการประเมินสถานะในการบริหารจัดการและประเมิน
ศักยภาพทางด้านเทคนิค
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ข้อกําหนดที่ 4. การเตรียมการจัดการ คณะทํางานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิด
ขึ้นกับการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนในปัจจุบัน โดยอาศัยผลการประเมินศักยภาพที่ได้ดําเนินการในข้อกําหนดที่
3 มาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ร่วมกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนในปัจจุบัน แล้วจึง
คัดเลือกประเด็นปัญหาที่สําคัญและส่งผลต่อการบําบัดน้ําเสียมาจัดทําเป็น แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action
Plan) ที่ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ โดยแผนที่จัดทําควร
ประกอบด้วย แผนเพื่อรองรับมาตรการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย แผนประชาสัมพันธ์ และแผนการฝึก อบรม
บุคลากร โดยเมื่อคณะทํางานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการรายปีเรียบร้อยแล้ว
จะต้องนําเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติตามแผนฯ
ข้อกําหนดที่ 5. การนําไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รายปีที่ได้จัดทําไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการดําเนินงานต่างๆ ได้แก่ การจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับน้ําเสียชุมชนให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสีย การจัดให้มีกลไกการประชาสัมพันธ์
การรับและการตอบสนองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับน้ําเสียชุมชนแก่บุคลากร และ จัดให้มีกลไกควบคุมการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่า กิจกรรมทั้งหลายดําเนินไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามนโยบายและการเตรี ย มการจั ดการ รวมถึ งการบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ ต าม
กําหนดเวลาที่เหมาะสม
ข้อกําหนด ที่ 6. การติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีกลไกการ
ติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุนโยบายและแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ และ จัดให้มีกลไก
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามตรวจสอบ การวัดผลการปฏิบัติ เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําเสียชุมชนพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน และแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
เห็น
การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค
สําหรับขั้นตอนการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
จะเป็นขั้นตอนหนึ่งในข้อกําหนด การประเมินศักยภาพ ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราจะทําให้
เทศบาลทราบถึงประสิทธิภาพการทํางานของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในปัจจุบัน โดยเทศบาลจะต้องนําข้อมูล
การทํางานของระบบฯ มาพิจารณาถึงประสิทธิภาพใน 3 ด้าน ดังนี้
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1) ประสิทธิผลของระบบบําบัดน้ําเสียรวมในการกําจัดค่าความสกปรกในน้ําเสีย (REff) คือการนําผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียที่เข้าสู่ระบบและน้ําทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียตามพารามิเตอร์ที่กฎหมายกําหนดมา
คํานวณหาประสิทธิภาพในการบําบัด
2) การใช้ทรัพยากรของระบบบําบัดน้ําเสียรวมเพื่อบําบัดน้ําเสียให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด (Rresource)
คือการคํานวณหาค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเทศบาลตําบลบางเสร่ได้มีการคํานวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ํา
เสียที่เข้าสู่ระบบฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
3) สัดส่วนน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด (Rserve) คือการประเมินพื้นที่ที่ได้รับบริการบําบัดน้ําเสียจากทาง
เทศบาลฯ ซึ่งคณะทํางานพัฒนาระบบฯได้เลือกวิธีคํานวณจากค่าร้อยละของประชากรที่น้ําเสียถูกส่งไปบําบัดยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม (Percentage Population Served) เนื่องจากประชาชนของเทศบาลฯ ไม่ได้มีการอยู่
อาศัยกระจายทั้งพื้นที่
จากการประเมิ นศั กยภาพทางด้านเทคนิค นี้ เทศบาลจะมีการประเมิ นทุกครั้ งที่ข้อมูล ที่ ใ ช้ ในการ
ประเมินมีการเปลี่ยนแปลง โดยผลการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคในแต่ละครั้ง จะทําให้เทศบาลฯสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าการบริหารการจัดการน้ําเสียชุมชนของตนในปัจจุบันของตนเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากเทศบาล
ประเมินค่าประสิทธิผลของระบบบําบัดน้ําเสียรวมในการกําจัดค่าความสกปรกในน้ําเสีย (REff ) แล้วผลการคํานวณ
แสดงให้เห็นว่า น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งทางเทศบาลจะต้องมีการต้องกําหนดมาตรการปรับปรุง
เพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบสามารถทํางานได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลให้
ต้องใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)เพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ถ้าหากได้ผลการคํานวณอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เทศบาลก็จะต้อง
กําหนดเป็นมาตรการในการรักษาการดําเนินงานที่ดีนี้ต่อไป
จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคจะทําให้เทศบาลสามารถกําหนดทิศทางของ
มาตรการในการดําเนินงานในอนาคตได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามเทศบาลจะต้องมีการดําเนินงานด้านอื่นๆให้ครบ
ตามข้อกําหนดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน(MSMS 2008) เพื่อให้การบริหารการจัดการของเทศบาลมีการ
จัดการอย่างครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
เอกสารอ้างอิง
๑.กรมควบคุมมลพิษ .คู่มือระบบการประเมินคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวม (MSMS 2008) พ.ศ. 2555.
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