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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)   

จังหวัดสมุทรสงครามได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนว่าได้มีมวลน้ำเสียจำนวนมากไหลทะลักเข้าสู่
คลองวัดประดู่จำนวนมากผ่านตำบลแพรกหนามแดงและตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวาส่งผลให้ปลาในลำคลองและ
ปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ตายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยน้ำเสียดังกล่าวไหลมา
จากจังหวัดข้างเคียง มีสภาพสีดำและมีกล่ินเหม็น                                                                                         . 

จังหวัดสมุทรสงครามได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลอง               
วัดประดู่เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังนี้ การเติมปูนขาว การเติมสารบำบัดน้ำเสีย พด.6 การใช้เรือหางยาววิ่ง การเก็บผักตบชวา เป็นต้น                       
 จังหวัดสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานใน
การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วน โดยสถานีพัฒนาท่ีดิน
สมุทรสงครามได้รับมอบหมายให้ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามและได้ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามนำน้ำหมักชีวภาพจาก
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ไปบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา และได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
พื้นท่ีในการร่วมกันเก็บผักตบชวาบริเวณคลองสาขาของคลองวัดประดู่ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของผักตบชวาลง 
ส่งผลให้การบำบัดน้ำเสียเกิดประสิทธิภาพมากและรวดเร็วขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำ
ในลำคลองเพื่อการทำการประมงได้  

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นท่ี 

หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการท่ีได้รับผลกระทบเป็นใคร จำนวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม 
ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 
……จังหวัดสมุทรสงครามได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนว่าได้มีมวลน้ำเสียจำนวนมากไหลทะลักเข้าสู่

คลองวัดประดู่จำนวนมากผ่านตำบลแพรกหนามแดงและตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา ส ่ งผลให ้ ปลาในลำ
คลองและปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ตายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยน้ำเสีย
ดังกล่าว ไหลมาจากจังหวัดข้างเคียง มีสภาพสีดำและมีกล่ินเหม็น                                  

รายงานผลการดำเนินการ 

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 10 ข้อ  



 

 3 
 
 

             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 

   เนื่องจากบริบทของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นระบบลำคลองสาธารณะเช่ือมกันท้ังจังหวัด และเป็นพื้นท่ี
รับน้ำจากจังหวัดราชบุรี และประชาชนบริเวณมีการใช้น้ำจากลำคลอง ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรทางน้ำ การใช้น้ำ
เพื่ออุปโภคและใช้น้ำเพื่อการเกษตร การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้นปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณริมคลอง เกษตรกรท่ีทำประมงในพื้นท่ี และเกษตรกรท่ีทำประมงบริเวณพื้นท่ีปลาย
น้ำ ที่รับน้ำต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ต.บางตะบุน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อน้ำเกิดการเน่าเสีย 
ประชาชนบริเวณริมคลองไม่สามารถใช้น้ำในคลองได้ ส่งกล่ินเหม็น และสัตว์น้ำในคลอง สัตว์น้ำท่ีเกษตรกรเล้ียง 
ไม่ว่าจะเป็นปลา กุ้ง หอย ตายหมด ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก    

     จังหวัดสมุทรสงครามได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลอง
วัดประดู่เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังนี้ การเติมปูนขาว การเติมสารบำบัดน้ำเสีย พด.6 การใช้เรือหางยาววิ่ง การเก็บผักตบชวา เป็นต้น 

มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
    จังหวัดสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการ
แก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน
สมุทรสงครามได้รับมอบหมายให้ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ซึ่งมีสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง
ทำหน้าท่ีผลิตกรดแลคติกช่วยลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำเสีย ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ได้เร็วขึ้น และช่วยย่อย
ไขมันท่ีเกิดขึ้นในน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามและได้ร่วมกับโครงการ
ชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม  นำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ไปบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองวัด
ประดู่ อำเภออัมพวา และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันเก็บผักตบชวาบริเวณคลองสาขา
ของคลองวัดประดู่ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของผักตบชวาลง ส่งผลให้การบำบัดน้ำเสียเกิดประสิทธิภาพมากและ
รวดเร็วขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในลำคลองเพื่อการทำการประมงได้ สำนักงาน
จังหวัดสมุทรสงครามสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหา สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสงครามดำเนินการผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 โครงการชลประทานสนับสนุนในการนำน้ำหมักชีวภาพไปบำบัดน้ำเสีย และ
กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันเก็บผักตบชวาบริเวณคลองสาขาของคลองวัดประดู่  สถานีพัฒนา
ที่ดินสมุทรสงครามเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำ ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงประโยชน์ วิธีการผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบถึงวิธีการ
แก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด 

3. อธิบายข้ันตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนา
อย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 
……จากการได้รับเรื ่องปัญหาน้ำเสียและได้มีการประชุม ทางสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงครามได้เสนอใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ สารเร่งซุปเปอร์พด.6 ในการบำบัดน้ำเสีย สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสารเร่งซุปเปอร์พด.6 ในการบำบัดน้ำเสียตลอดคลองวัดประดู่ สถานีพัฒนา
ที่ดินสมุทรสงครามร่วมบูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานสมุทรสงครามในการดำเนินการขนส่งและ
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กระจายสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ตลอดคลองวัดประดู่โดยเฉพาะ ประตูระบายน้ำ 3 จังหวัด ที่พบปัญหาน้ำเน่า
เสียเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาในการบำบัด 2 เดือนพบว่า น้ำในคลองวัดประดู่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งจาก
ลักษณะน้ำท่ีพบเห็น และการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ของสำยักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 จึงทำให้ทราบได้ว่า
ค่าคุณภาพของน้ำในคลองวัดประดู่มีคุณภาพน้ำเพิ่มข้ึน  หลังจากแหล่งน้ำได้มีการบำบัด ทางสถานีพัฒนาท่ีดิน
สมุทรสงครามร่วมกับโครงการชลประทานสมุทรสงครามได้ติดตามประเมินผล และสังเกตุการณ์น้ำในคลองวัด
ประดู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
คณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้านต่างๆ 5 คณะ ได้แก่     
1.) คณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2.) คณะทำงานด้านการกำจัดตะกอนเลนท่ีตกค้างสะสมในคลองและบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ ประกอบด้วย 
โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝ่ังขวา สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอท้องที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
นายปัญญา  โตกทอง (ตัวแทนประชาชน)           
3.) คณะทำงานด้านการกำจัดผักตบชวา ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม กอ.รมน.จ.สส. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภอท้องที่ โครงการชลประทาน
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จังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจำกลาง
สมุทรสงคราม สถานีพัฒนาที ่ดินสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม และวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา           
4.) . คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ปราชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัสมุทรสงคราม โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 
และผู้ส่ือข่าวท้องถิ่น               
5.) คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สภา
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และตัวแทนประชาชน 

มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ที ่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดท่ีวัดความสำเร็จของโครงการ  
…จากการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย สภาพน้ำในคลองวัดประดู่มีสภาพน้ำดีขึ้น  จากค่าดัชนีคุณภาพน้ำท่ัวไป (WQI) 
ท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากค่า 35 ในเดือนสิงหาคมและ 60 เดือนกันยายน ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
1.คุณภาพน้ำเสียในคลองวัดประดู่  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีคุณภาพดีขึ้น  ตามดัชนีคุณภาพน้ำ
ท่ัวไป (WQI) ท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากค่า 35 ในเดือนสิงหาคมและ 60 เดือนกันยายน 
2.ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณคลองวัดประดู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  สามารถใช้น้ำในการอุปโภคได้ 
3.สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามท่ีได้รับผลกระทบท่ีเกิดจากน้ำเสีย และมี
รายได้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรด้านประมงท่ีต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการเพาะเล้ียงสัตว์นำ้ 
4.เกษตรกรและบุคคลทั ่วไปสามารถนำเทคโนโลยีสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ไปใช้บำบัดน้ำเสียได้อย่างเกิด
ประโยชน์ 
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5.ภาครัฐภาคประชาชนทุกภาคส่วน  ได้บูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมการลอกผัก
ตบในคลองเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสีย 

7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ และ
ผลการประเมินเป็นอย่างไร 
……จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ในการบำบัดน้ำเสีย ได้มีการทดสอบร่วมกับผลิตภัณฑ์ ปม.1 
กรมประมง และ น้ำหมักเบญจคุณ จากกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อทดสอบการบำบัดน้ำเสีย จากผลการ
ทดลอง จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะเด่นของการใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.6+ปม.1 มีผลทำให้ปริมาณของแอมโมเนีย
รวมลดลง และส่งผลต่อปริมาณค่าไนไตรท์ และปริมาณสารแขวนลอย ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งการใช้สารเร่ง
ซุปเปอร์พด.6+ปม.1 นั้นมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงเพิ่มปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ำ ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญท่ีใช้ในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ  นอกจากนี้การใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.6 ในการ
ทดลองจะเห็นได้ว่าส่งผลต่อ ค่า BOD โดยตรง เมื่อระยะเวลาผ่านไปค่า BOD ท่ีได้จากการใช้สารเร่งซุปเปอร์
พด.6 จะลดลงมากท่ีสุด ซึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัดท่ีสำคัญในการบ่งบอกคุณภาพน้ำ 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไร 
……ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงถึงปัญหาและผลกระทบของน้ำเสียท่ีปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ ร่วมทั้งการใช้สาร
เร่งซุปเปอร์ พด.6 ในการบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน ร่วมทั้งการประสานงานหน่วยงานโครงการชลประทาน
สมุทรสงครามในการระบายน้ำในคลองวัดประดู่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสีย 
 
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยาย
ผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไร 

…ได้มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตและใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งในบ่อ
เลี้ยงปลา หรือแหล่งน้ำสาธารณะ หากสังเกตเห็นลักษณะน้ำเริ่มเปลี่ยนไปมีสีเข้มขึ้น มีไขมันปิดผิวหน้า ส่งกล่ิน
เหม็น จะได้เป็นการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที… 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
…การดำเนินการโครงการ คลองสวย น้ำใส ร่วมสร้างได้ ด้วย พด.๖ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายท่ี 6 การจัดการน้ำและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน แหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งส่งน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำประปาอีกส่วนหนึ่งดังนั้น
การพัฒนาแหล่งน้ำให้สะอาดถูกสุขาภิบาลจึงเป็นอีกปัจจัยท่ีสำคัญและตลอดเส้นทางคลองวัดประดู่เป็นแหล่ง
กระจายน้ำหลักที่สำคัญต่อการใช้น้ำอุปโภค ดังนั้นการบำบัดน้ำเพื่อให้สะอาดเหมาะแก่การใช้จึงเป็นเรื่อง
อันดับแรกท่ีจำเป็นต้องดำเนินการจัดการ 

------------------------------------------------------- 


