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1. ชื่อผลงาน   
 1.1 ช่ือภาษาไทย พัฒนาคืนน้ าเสีย บ าบัดทิ้ง สู่ต้นไม ้
 1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ Wastewater Renovation 
2. ชื่อหน่วยงาน งานซ่อมบ ารงุและสิ่งแวดลอ้ม 
3. ปีท่ีด าเนินการ   พ.ศ.2562 
4. ค าส าคัญ   น้ าเสีย การบ าบัดน้ าเสีย ต้นไม้  
5. เป้าหมายของผลงาน  
 1. เพื่อน าน้ าเสียที่ผ่านระบบบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ 
 2. เพื่อลดค่าน้ าประปาที่ใช้ส าหรับรดน้ าต้นไม้ 
 3. เพื่อศึกษาระบบบรหิารจัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 
6. ปัญหาและสาเหต ุ
 น้ าเสียทีบ่ าบัดแล้วสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ จากการศึกษาพบว่า ผลตรวจน้ าเสียที่ผ่านระบบบ าบัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่ทอ่ระบายน้ าสาธารณะ ปริมาณน้ าเสียที่ถูกปลอ่ยทิ้งมีจ านวนมาก เป็นการเสียทรัพย์กร
น้ าโดยเปล่าประโยชน์ การน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่โดยใช้รถน้ าต้นไม้ สามารถประหยัดค่าน้ าประปา บุคลากรงานซ่อม
บ ารุงและสิ่งแวดล้อมได้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ พฒันาระบบการวางแผนน าน้ าเสียกลับมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 การน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชนร์ดน้ าต้นไม้ เป็นตัวอย่างแนวคิดจากโครงการ The Veloce Hotel บริษัท
ภูเก็ตกะรนฮิลล ์จ ากัด ทีร่วบรวมน าเสียที่ผ่านการบ าบัดเข้าสู่ถังเก็บน้ าส าหรับรดน้ าต้นไม้ ก่อนสบูน้ าไปใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในโครงการ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อพนกังานและผู้ใช้บรกิารสัมผัสน้ าเสีย ทางโครงการออกแบบ
ท่อรดน้ าต้นไม้แบบหยดน้ าซึมดิน โดยไม่มีการปล่อยออกสูส่าธารณะ งานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อมจงึสนใจการน าน้ า
เสียทีผ่่านการบ าบัดแล้วกลับมารดน้ าต้นไม้ และศึกษาข้อมลูเพิม่เติม เพื่อ วางแผนท าผังการวางทอ่น้ าเพื่อรดน้ าต้นไม้
ในสถาบันราชานุกลูต่อไป เพื่อน าน้ าเสียกลบัมาใช้รดต้นไม้ในสถาบันราชานุกลู ไม่ปล่อยสูส่าธารณะ 100% 
 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
 ศึกษาหาข้อมูล ค้นหาตัวอย่างการน าน้ าเสียทีบ่ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ ตรวจสอบข้อมูลสถิติผลตรวจน า
ประจ าวัน และผลกรวดน้ าประจ าเดอืนเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู ก่อนการปฏิบัติ บันทึกลักษณะส าคัญของต้นไม้ จากนั้น
ทดลองน าน้ าเสียที่บ าบัดแล้วมารดน้ าต้นไม้ภายในบริเวณบอ่บ าบัด สงัเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นไม ้
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รูปแสดงวงรอบการทดลองปฏิบัติ 

การด าเนินการตามวงรอบ PDCA 
P = เดือนพฤษภาคม 2562   ตรวจสอบสภาพน้ าเสียหลังผ่านกระบวนการบ าบัด 
D = เดือนมิถุนายน 2562   ทดลองน าน้ าที่ผ่านกระบวนการบ าบัดมารดน้ าต้นไม้ภายใน

บริเวณบอ่บ าบัดน้ าเสีย  
C = เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 สังเกตความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ ผลกระทบจากการใช้น าเสีย

ที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้ว  
A = เดอืนกันยายน - ตุลาคม 2562 ศึกษาระบบบ าบัดเพิ่มเติม วางแผนการวางระบบท่อน าส่งน้ าเสีย 

เพื่อรดน้ าต้นไม้ภายในสถาบัน 
 
8. บทเรียนท่ีได้รับ  

การทดลองในครัง้นี้ บุคลากรในทมีต้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่ข้ันตอนการศึกษาค้นขว้าข้อมูล ร่วมกันทดลอง 
ร่วมกันวางแผน เกิดการท างานเป็นทมี ประสานการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเรื่องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

 
9. ปัจจัยความส าเร็จ 
 การมสี่วนร่วมของบุคลากรในทีม การรบัฟังข้อคิดเห็นในการท างาน ท าใหเ้กิดความเข้าใจและสามารถ
วางแผนข้ันตอนเกี่ยวกบัการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 
 จากการทดลองใช้น้ าเสียที่บ าบัดแล้วรดน้ าต้นไมบ้รเิวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี เป็นปกติ ไม่มี
ผลกระทบ เห็นควรวางแผนระบบบริหารจัดการน้ าเสีย เพือ่ใช้รดน้ าต้นไม้ภายในสถาบันราชานุกูลต่อไป 
 
11. การติดต่อกับทีมงาน 
 นายฐาปกรณ์  โมรากูล ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

ศึกษาหา
ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

ทดลองใช้น้ าเสียที่
บ าบัดแล้วรดน้ า

ต้นไม้

สังเกตุการ
เปลี่ยนแปลง
ของต้นไม้
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งานซ่อมบ ารงุและสิ่งแวดลอ้ม โทร. 70432 
 

12. รายชื่อคณะท างาน 
 1. สิบโทหญงิ ภัทรฤทัย   ลางเมือง   
 2. นายจักรกฤษณ์ ค าถาวร 
 3. นายประสทิธ์ิ  แก่นสนธ์ิ 
 4. นายศักดิ์ทะนง พรหมพิลา  
 5. นายอุดม  อนุพันธ์ 
 6. นายจ ารูญ  ทรัพย์ชิต 
 7. นายศุภนันทนนท์ นิ่มแสง 
 8. นายฐาปกรณ์  โมรากลู 
 

 


