
นวัตกรรมคูเมืองสวยช่วยน้้าอิงใส 
 

๒. ลักษณะโครงการนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 
  โครงการที่ริเริ่มคิดใหม่ในปี พ.ศ. 2559 
 โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม ซึ่งได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ. ................. 
 โครงการที่ต่อยอดมาจาก อปท. แห่งอ่ืน (ระบุ) ..........................................ในปี พ.ศ. ................... 

 

๓. สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือที่มาของโครงการนวัตกรรม และถ้าหาก อปท. มิได้ด้าเนินโครงการ
นวัตกรรมดังกล่าว จะเกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบเช่นใด (โปรดระบุสภาพปัญหาและผลกระทบให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด โดยอาจใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการอธิบาย) (ไม่เกิน ๘๐๐ ค้า) 

   
  เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นจุดศูนย์รวมของคนในอ าเภอเทิงมาตั้งแต่
อดีต  การพัฒนานโยบายการกระจายความเจริญเข้ามาสู่เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิงอย่างต่อเนื่องท า
ให้ เทศบาลต าบลเวียงเทิง  เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม  การพัฒนาด้านกายภาพก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ  ทุก
ทิศทางเนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ  ท าให้อ าเภอเทิงต้องเริ่มเผชิญกับปัญหา
เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วๆ  เช่นชุมชนเริ่มแออัด  ปัญหาการจัดการขยะ  ปัญหาน้ าเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ  โดยเฉพาะปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นในคูเมือง  อ าเภอเทิง ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ าอิง 

คูเมืองเวียงเทิงนั้นเป็นแหล่งใช้น้ าแหล่งใหญ่ของคนในต าบลเวียงมาตั้งแต่โบราณ   จนถึงปัจจุบันยังมี
ร่องรอยเป็นคันดินหลงเหลืออยู่รอบตัวเมือง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีน้ าที่ไหลมาจากแม่น้ าลาวลงสู่คูเมือง และไหล
ผ่านลงไปสู่แม่น้ าอิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงใช้คูเมืองเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเมื่อถึงฤดูน้ าหลากปลาจาก
แหล่งแม่น้ าอิงในธรรมชาติจะเข้ามาวางไข่ในบริเวณน้ าในคูเมืองซึ่งถือได้ว่าคูเมืองนั้นเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า
ในแม่น้ าอิงอีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญ แต่จากการสังเกตพบว่า ปัจจุบันน้ าในคูเมืองเริ่มส่งกลิ่นเหม็น มีหญ้าขึ้นและ
เศษกิ่งไม้เข้าไปอุดตันท่อระบายน้ า มีครัวเรือนที่ปล่อยน้ าทิ้งลงสู่คูเมืองโดยไม่ได้มีการบ าบัด  ขยะและพบ
ผักตบชวาลอยอยู่ในคูเมือง เมื่อน้ าให้คูเมืองเริ่มเกิดการเน่าเสีย คุณภาพน้ าที่แย่ลง  จึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านต่างๆ ตามมา 

ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณคูเมือง มีพ้ืนที่ยาว 1,450 เมตร  มีปริมาณน้ าที่ปล่อยลงสู่คูเมือง 11,600 ลุก
บาศก์เมตร ปล่อยลงสู่แม่น้ าอิงและไหลลงสู่แม่น้ าโขงประเทศลาว เนื่องจากปัญหาการสะสมของเสียและการ
ปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการที่อยู่รอบบริเวณ มีจ านวน 670 ครัวเรือน คิดเป็นปริมาตร



น้ าเสียที่ปล่อยต่อวัน 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อเกิดมลภาวะน้ าเสียสะสมที่เกิดขึ้นบริเวณคูเมือง ส่งผลต่อความ
ไม่สมดุลของระบบนิเวศ ประกอบกับคูเมืองเป็นเขตพ้ืนที่โบราณสถานของกรมศิลปากรและอยู่ในการดูแลของ
กรมธนารักษ์ ท าให้ยากต่อการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียหรือการก่อสร้างวัตถุถาวร ซึ่งมีอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานด้านอ านาจหน้าที่ บางจุดจึงเป็นที่รกร้างวัชพืชเกิดขึ้นมากมายก่อปัญหาในพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และแมลงสัตว์มีพิษ เป็นเหตุร าคาญส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอย่างรุนแรง 

เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการน้ า และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เริ่มจากการสร้างวินัยและให้ความรู้กับพ่ีน้องประชาชนในการจัดการและบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือลดและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งปัจจุบันปัญหา
น้ าเสียเป็นปัญหาเร่งด่วนของทางเทศบาลต าบลเวียงเทิง ที่ต้องด าเนินการแก้ไข และมีด าเนินการตามขั้นตอน
อย่างถูกวิธี ในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ที่ส าคัญต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ า เสีย มีจิตส านึกที่ดี มีวินัย และมีการ
ด าเนินการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  เทศบาลต าบลเวียงเทิงจึงได้จัดท าโครงการบ าบัดน้ าเสีย
ในชุมชน (คูเมืองเวียงเทิง) ขึ้น เพ่ือเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการ
กับน้ าเสีย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เด็กและเยาวชน รวมไปถึงหน่วยงานในภาครัฐภาคเอกชน 
และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับน้ าเสียใน
ครัวเรือน ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าในชุมชน ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนแหล่งน้ าของชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกส าคัญที่จะ
คอยผลักดันและขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการดังกล่าวมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

๔. คุณลักษณะท่ีส้าคัญและ/หรือจุดเด่นของนวัตกรรมท้องถิ่น (ให้อธิบายว่าสิ่งใดที่เป็นนวัตกรรม มีความ
แปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมในวิธีคิดหรือกระบวนการท้างานเช่นใด และถ้าหากเป็นการต่อยอดจาก
นวัตกรรมเดิม ให้ระบุให้ชัดเจนว่า อปท. มีการด้าเนินการสิ่งใดเพิ่มเติมจากเดิม) (ไม่เกิน ๘๐๐ ค้า) 
 คุณลักษณะที่ส าคัญหรือจุดเด่นของนวัตกรรมคือ ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในชุมชน อ าเภอเทิง 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง สถานศึกษา เรือนจ าอ าเภอเทิง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าอิง ประชาชนในชุมชน ในการน า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริวิธีบ าบัดทางธรรมชาติมาใช้ในเป็นแนวคิดริเริ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เรื้อรัง
ต่อเนื่องมายาวนานไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการและบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเองทุกขั้นตอนของการจัดท านวัตกรรมดังนี้ 
 4.1 “น ้ำดีไล่น ้ำเสีย” ได้น าหลักการบ าบัดน้ าเสียโดยการท าให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎี
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ "น้ าดีไล่น้ าเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก
(Gravity Flow) เป็นการใช้น้ าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ าเน่าเสีย  การใช้น้ าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ าเน่า
เสียหรือที่เรียกกันว่า "น้ าดีไล่น้ าเสีย" นั้น  การใช้น้ าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ าเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ า
เน่าเสียมีสภาพเจือจางลง  โดยการเปิดประตูน้ าจากแม่น้ าลาว บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 15 ผันน้ าเข้าสู่บริเวณคูเมือง 
บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ ๑ ในพ้ืนที่ตั้งแต่ข้างโรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าลาวกับแม่น้ าอิง 
เพ่ือเจือจางน้ าเสียบริเวณคูเมือง ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ าอิงต่อไป โดยมีการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้นจากกลุ่ม
อนุรักษ์แม่น้ าอิงและวัดปริมาณคุณภาพน้ า ตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยกองสาธารณสุขเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
และส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย  



 4.2 กำรบ้ำบัดน ้ำเสียด้วยผักตบชวำ   ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ าเสียด้วยผักตบชวา 
ผักตบชวาสามารถช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย โดยการท าหน้าที่กรองน้ าที่ไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้าๆ ท าให้
ของแข็งแขวนลอยต่างๆ ที่ปนอยู่ในน้ าถูกสกัดกั้นกรองออก ผักตบชวามีคุณสมบัติท าหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่ง
เรียกว่า เครื่องกรองน้ าธรรมชาติ และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องหมั่นน าผักตบชวาออกทุกๆ ๑๐ สัปดาห์ เพ่ือไม่ให้
ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงไปในน้ า ผักตบชวาสามารถดูดอินทรีย์ไนโตรเจนได้สูง
กว่าไนโตรเจนในรูปอ่ืนๆ คือ ประมาณ ๙๕ % ขณะที่ไนเตรทไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจน จะเป็น
ประมาณ ๘๐ % และ ๗๗ % ตามล าดับ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่บริเวณคูเมืองบ้านเวียงเทิงไปจนสิ้นสุดพ้ืนที่
การจัดท านวัตกรรม ก าหนดพ้ืนที่บ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวา เป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

4.4 โครงการบึงประดิษฐ์ บึงประดิษฐ์เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติมาใช้
ในการบ าบัดน้ าเสีย เป็นการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ าและรากเกาะดินปลูกไว้ เช่น กก แฝก ธูปฤาษี 
เพ่ือช่วยในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ และพืชชนิดลอยอยู่บน
ผิวน้ า เช่น จอก แหน บัว รวมทั้งพืชขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในน้ า เช่น สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น พ้ืนที่ส่วน
ที่สองนี้จะไม่มีการปลูกพืชที่มีลัษณะสูงโผล่พ้นน้ าเหมือนในส่วนแรก น้ าในส่วนนี้จึงมีการสัมผัสอากาศและ
แสงแดดท าให้มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายซึ่งเป็นการเพ่ิมออกซิเจนละลายน้ า  ท าให้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้
ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายน้ าได้เป็นการลดค่าบีโอดีในน้ าเสีย และยังเกิดสภาพไนตริฟิเคชั่น 
เนื่องจากออกซิเจนละลายน้ าลดลง ซึ่งสามารถลดสารอาหารจ าพวกสารประกอบไนโตรเจนได้  

4.5 ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นท้าฝายทดน้้า (ฝายม้ง) ด าเนินการสร้างฝายราคาประหยัด  โดย
ใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ไม้ในท้องถิ่นหลากหลายประเภท สร้างฝายขนาดเล็กเป็นระยะ 
ๆ  เพ่ือใช้กักเก็บน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน น้ าในช่วงฤดูแล้งและให้มีน้ าเพียงพอตลอดปี โดยน้ าที่กักเก็บไว้
จะซึมเข้าไปในดินท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้างต่อไป   

 4.6 โครงการบ้าบัดน้้าเสียในครัวเรือนก่อนทิ้งลงท่อระบายน้้าสาธารณะ โดยความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับประชาชนทุกครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดในบ้าน
เวียงเทิง หมู่ที่ 1 และโรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ปล่อยน้ าทิ้งลงท่อระบายน้ า
สาธารณะลงสู่คูเมืองเวียงเทิง 
 
5.วัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการนวัตกรรม (โปรดระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
นวัตกรรมว่าต้องการแก้ไขปัญหาใด หรือต้องการปรังปรุงพัฒนาสิ่งใดให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น) (ไม่เกิน ๕๐๐ ค้า) 

5.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ า  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน 
การจัดท านวัตกรรมคูเมืองสวยช่วยน้ าอิงใส เป็นการก าหนดนวัตกรรมในพ้ืนที่บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ซึ่งมี
จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร จ านวน 1,907 คน ประกอบกับมีประชากรแฝงในพ้ืนที่ อีกประมาณ 
3,000 คน และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ เทศบาลต าบลเวียงเทิง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองและพนักงานเทศบาล ซึ่งมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ คิดริเริ่มโครงการ และ
ด าเนินการโดยภาคประชาชน ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่มสวัสดิการชุมชน และประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา กลุ่มเยาวชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเวียงเทิง โดยทุกคนมีส่วนร่วม
โดยความสมัครใจ ในระยะแรกประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนต่อมา 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการ



มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ คือ เมื่อด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นสภาพน้ าในคูเมืองเวียงเทิงมีความใส
สะอาดไม่มีน้ าเน่าเสียลงสู่แม่น้ าอิง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

5.2  เพ่ือลดปริมาณน้ าเน่าเสียที่เกิดข้ึนจากครัวเรือนและเพ่ิมคุณภาพน้ าในคูเมืองให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น  
จากการส ารวจปริมาณน้ าเน่าเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน จ านวน 600 ลิตร/วัน การจัดนวัตกรรมตามหลัก
ทฤษฎีธรรมชาติบ าบัด กิจกรรมสุดท้ายคือการติดตามผลโครงการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องผ่านการ
ตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ า จากส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

5.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี ให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน ในการบริหารจัดการน้ า และการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเพ่ือบูรณาการการจัดการน้ าเสียให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและ
หวงแหนในพื้นท่ีที่อยู่อาศัย  สามารถจัดการกับน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คูเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5.4 เกิดแหล่งเรียนรู้รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ให้ยั่งยืนคู่กับชุมชน เนื่องจากคูเมืองเวียงเทิง เป็น
โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่อดีต มีประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่าเป็นก าแพงเมืองใช้ในการป้องกันข้าศึกและ
เป็นแหล่งระบายน้ าเข้าสู่เมือง โดยมีต้นก าเนิดของคูเมืองคือ ปากแม่น้ าลาว ผ่านเข้าสู่คูเมืองและไหลลงสู่แม่น้ า
อิงตามแนวเขตคูเมืองก าแพงเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรและอยู่ในความดูแลของ
กรมธนารักษ ์

 
๖. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการด้าเนินโครงการนวัตกรรม (โปรดระบุให้ชัดเจนถึงเป้าหมายเชิงปริมาณ
หรือเป้าหมายเชิงคุณลักษณะ/คุณภาพที่ต้องการบรรลุผล โดยสามารถวัดประเมินผลได้ในเชิงประจักษ์) 
(ไม่เกิน ๓๐๐ ค้า) 

6.1 ร้อยละ 80  ของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการน ้าเสียโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ในการริเริ่มจัดท านวัตกรรม มีประชาชนได้รับผลกระทบจากมลภาวะดังกล่าวเป็นพื้นที่โดยรวมของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิง เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและแม่น้ าอิงซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของอ าเภอ
เทิง ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการน้ าเสียตามหลักวิธีธรรมชาติบ าบัดเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินงาน เพราะต้องด าเนินการให้สอดคล้องผสมผสานรวมเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันด้วยหลาย
วิธีและทุกชุมชนยอมรับ จึงจะน าไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม ค้นหา
แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญให้บังเกิดผลประโยชน์
กับผู้คนในเทศบาลต าบลเวียงเทิงเป็นหลัก  

6.2  มีครัวเรือนอย่างน้อย ร้อยละ 7๐ ครัวเรือน เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมอย่างจริงจัง และ 
ประชาชนมีจิตส้านึกท่ีดี มีการจัดการกับน ้าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คูเมือง 

- ทุกครัวเรือนที่ขออนุญาตก่อสร้างบ้านหรืออาคารใหม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 25๒๒ 
โดยต้องติดตั งบ่อดักไขมันก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ  

- รณรงค์ให้อาคาร/บ้าน ที่ก่อสร้างมีอยู่เดิมท้าบ่อดักไขมัน บ่อดักตะกอนของเสียและเศษอาหาร
ก่อนที่จะปล่อยน ้าทิ งลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

6.3  คุณภาพน ้าในคูเมืองมีคุณภาพที่ดีขึ น โดยเปรียบเทียบจากรายงานข้อมูลคุณภาพน ้าก่อนการ
ด้าเนินงานและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

6.4  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามตลอดพื นที่ของคูเมืองเวียงเทิง เกิดแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศและโบราณสถาน มีพื นที่
ส้าหรับออกก้าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และเพ่ิมพื นที่สีเขียวให้กับชุมชนเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน
หลักให้กับองค์กร 
 



๗. ความส้าคัญของโครงการนวัตกรรม (โปรดระบุว่าโครงการนวัตกรรมนี้มีความส้าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
อย่างไร หรือในทางกลับกัน หาก อปท. มิได้ด้าเนินการโครงการนวัตกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบเช่นใด 
หรือเกิดปัญหาใดที่เป็นรูปธรรม) (ไม่เกิน ๔๐๐ ค้า) 
 การจัดท านวัตกรรมคูเมืองสวยช่วยน้ าอิงใส มีความส าคัญมากต่อชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเทิง เนื่องจากพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์โดยรอบของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองหรือก าแพง
เมืองทั้ง 5 หมู่บ้าน เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งมีแม่น้ าอิงและแม่น้ าลาวไหลมาบรรจบพบกันตรงปากทางเชื่อมต่อบ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 15 กับบ้านเวียงเทิง 
หมู่ 1 และแยกเข้าสู่คูเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ล้อมรอบแนวเขตคูเมือง ก าแพงเมืองทั้งหมด นั่นหมายความว่า การ
บริหารจัดการน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สะอาด หล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนทั้งหมด มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงและประชาชนลุ่มแม่น้ าอิงไปจนถึงประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาน้ าเน่าเสีย
จากการปล่อยน้ าทิ้งบริเวณคูเมือง จึงเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน อันเนื่องมาจากความเจริญที่ขยายพ้ืนที่มากขึ้น 
จ านวนครัวเรือน กิจการ ผู้คนทิ้งน้ าลงสู่คูเมืองมากขึ้น และขาดซึ่งความรับผิดชอบร่วมกัน ปล่อยเป็นปัญหา
ของสังคมโดยรวม การแก้ไขปัญหานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อจ ากัด
ทั้งอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งเป็นพ้ืนที่โบราณสถานของกรมศิลปากร และอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมธนารักษ์ ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านงบประมาณในการด าเนินงานหากต้องใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพราคา
สูงในการแก้ไขปัญหา  
 ปัญหาที่เกิดข้ึนหากเทศบาลต าบลเวียงเทิงไม่ด าเนินการใดๆ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยรวมทั้งหมด อันเนื่องมาจากแม่น้ าอิงเป็นแม่น้ าสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนอ าเภอเทิง จึงต้องมีแนว
ทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีก เทศบาลต าบลเวียงเทิงจึงมีแนวคิดร่วมกันกับชุมชนที่จะพัฒนาคูเมืองไป
พร้อมกับการอนุรักษ์โบราณสถานก าแพงเมืองเทิง เป็นโครงการที่ออกแบบตามสภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่เมือง 
ขจัดข้อจ ากัด ด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ และข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ที่ไม่เต็มที่กับพ้ืนที่นวัตกรรม โดย
ใช้วิธีการตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาปรับใช้ในพ้ืนที่นวัตกรรม และกิจกรรมที่อยู่ใน
นวัตกรรมไม่ขัดต่อการระเบียบข้อบังคับของกรมศิลปากร และที่ส าคัญประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยความเต็มใจ 
 
๘. บทบาทของ อปท. ในการด้าเนินโครงการนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (อธิบายว่าในการ
ด้าเนินโครงการนวัตกรรมนี้ อปท. มีบทบาทที่ส้าคัญอย่างไร หาก อปท. มิได้ด้าเนินการเอง แต่หน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นๆ ด้าเนินการแทน จะได้รับผลส้าเร็จที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไร) (ไม่เกิน ๔๐๐ ค้า) 
 เทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นเมืองโบราณควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ไว้ซึ่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ในปัจจุบันสถานที่บางส่วนได้สูญสลายไปแล้วคงเหลือร่องรอยให้ศึกษาค้นคว้าไม่มากนัก เนื่องจาก
ไม่มีผู้ดูแลเอาใจใส่ถูกขุดค้นหาของมีค่าอย่างไร้ส านึกจนแทบไม่มีร่องรอยของหลักฐานหลงเหลืออยู่ แนว
ก าแพงคูเมืองเวียงเทิง อยู่ในสภาพทรุดโทรม รกร้าง พังทลาย มีต้นไม้ ต้นหญ้าและวัชพืชปกคลุมอย่างไม่เป็น
ระเบียบ ประกอบกับมีราษฎรหลายรายเข้าไปบุกรุก ปลูกสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัยบนแนวก าแพง ในส่วน
บริเวณคูเมืองเป็นพ้ืนที่รับน้ า ทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งผลิตน้ าทิ้งจากครัวเรือน ไหลมารวมกัน เกิดการเน่า
เสียกลิ่นเหม็น  รวมถึงการทิ้งขยะลงในคูเมือง ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะมากยิ่งขึ้น  เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้
ท าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาโดยตลอด แต่ปัญหาก็วนเวียนซ้ ามาที่เดิม ไม่มีสิ้นสุด อีกทั้งโบราณสถานก าแพง
เมืองเดิม ก็เริ่มทรุดโทรม ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่โบราณสถานของกรมศิลปากร 
หากแต่จะท าการปรับเปลี่ยนปรับปรุงก็ขัดต่ออ านาจหน้าที่  จึงได้หาแนวทางร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่



ด าเนินการหาวิธีปกป้องดุแลรักษาอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ก าแพงเมืองโบราณให้คงสภาพอยู่เกิด
ความสวยงามและความยั่งยืนเป็นแหล่งประวัติศาสตร์  ไม่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมของขยะและน้ าเสีย โดยเริ่ม
ด าเนินการกับอ าเภอเทิงและผู้น าท้องที่ จัดหาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนผู้บุกรุกใช้เป็นที่อยู่อาศัยแทน
พ้ืนที่ก าแพงเมือง และเริ่มด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก าจัดวัชพืช บ าบัดน้ าเสียที่ไหลมารวมกันที่บริเวณคู
เมืองก่อนไหลลงสู่แม่น้ าอิง โดยการประยุกต์ใช้วิธีการธรรมชาติบ าบัดตามโครงการพระราชด าริ เป็นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมที่เรียบง่าย  

เทศบาลต าบลเวียงเทิงตระหนักดีว่าหากปล่อยให้คูเมืองและก าแพงเมืองเทิงเป็นแบบนี้ต่อไปโดยที่ไม่
ท าอะไร โบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านี้คงจะทรุดโทรมล่มสลายไป เกิดแหล่งเสื่อมโทรมน้ าเน่าเสีย จน
เกินกว่าจะแก้ไขได้ เป็นปัญหาของเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อม เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ก็คงไม่
เหลือหลักฐานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นและชื่นชมอย่างแน่นอน 
 
๙. ขั้นตอนและกิจกรรมหลักท่ีได้ด้าเนินการ พร้อมรายละเอียดความร่วมมือในการด้าเนินนวัตกรรม (ถ้ามี) 
(โปรดแจกแจงข้อมูลให้ละเอียดเพื่อที่คณะกรรมการจะสามารถประเมินถึงระดับความยากง่ายหรือความ
ท้าทายของการด้าเนินการนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน) (ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ค้า) 
 

ช่วงเวลา 
(เดอืน/ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน 
(หากเป็นการต่อยอด ให้ระบุให้ชัดเจนว่ามีอะไรเพิ่มเติม) 

หน่วยงาน/บุคคลและบทบาท
ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน 

 กิจกรรมต้นทาง 
1. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยมีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการ ทุกขั้นตอนของ
นวัตกรรม มีหน้าที่ในการร่วมคิดร่วมท ากับประชาชน 
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

-อ าเภอเทิง 
-เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
-หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน 
-สถาบันการศึกษา 
-ผู้น าชุมชน/ประชาชน 

 2. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ าโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทุกคนมีส่วนร่วมโดย
ความสมัครใจ ในระยะแรกประชาชนมีส่วนร่วมในการ
น า เสนอปัญหาและความต้องการ  ขั้ นตอนต่อมา 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การ
บ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการได้รับ
ผลประโยชน์ 
- ประชุมประชาคมน าเสนอปัญหาและความต้องการ 

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 

 
-เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
-คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 
-ประชาชนทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่
นวัตกรรม 

 3. ศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมเชิงส ารวจ แผนที่เดินดิน แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน 
3.1 ศึกษาเส้นทางคูเมือง สังเกตสภาพแวดล้อม ชุมชนคู
เมือง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคูเมืองจนถึงบริเวณท่ีปล่อยลงสู่
แม่น้ าอิง 
3.2 ก าหนดพิกัด ค านวณพ้ืนที่เส้นทางเดินของน้ า ก่อน
ปล่อยลงสู่แม่น้ าอิง 

- คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
- กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าอิง 
-กองสาธารณสุขเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 
-คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 



3.3 ศึกษาคุณภาพน้ าในคูเมืองด้านกายภาพ เคมี (ค่า 
DO , ค่า PH)  และชีววิทยา (การตรวจสอบสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ า) โดยก าหนด
จุดส ารวจ 5 จุดตลอดสายและจุดปล่อยน้ าลงสู่แม่น้ าอิง 
3.4 ศึกษาชุมชนที่ปล่อยน้ าทิ้งในครัวเรือนลงสู่แม่น้ าอิง 
โดยจัดท าเป็นแผนที่เดินดิน 
3.5 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ าที่ทิ้งลงสู่คูเมือง 
ระยะเวลาในการใช้การปล่อยน้ าทิ้ง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการน้ าอย่างมีส่วนร่วม 

 กิจกรรมกลางทาง  
1.ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ผ่านกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรม "น้ าดีไล่น้ าเสีย"    
การใช้น้ าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ าเน่าเสียออกไปและ
ช่วยให้น้ าเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง  โดยการเปิดประตูน้ า
จากแม่น้ าลาว บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 15 ผันน้ าเข้าสู่บริเวณคู
เมือง บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ ๑ ในพ้ืนที่ตั้งแต่ข้างโรงเรียนเทิง
วิทยาคม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าลาวกับแม่น้ าอิง 
เพ่ือเจือจางน้ าเสียบริเวณคูเมือง ก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แม่น้ าอิงต่อไป 

2. กิจกรรมการบ้าบัดน ้าเสียด้วยผักตบชวา   
ผักตบชวามีคุณสมบัติท าหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่งเรียกว่า 
เครื่องกรองน้ าธรรมชาติ และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องหมั่น
น าผักตบชวาออกทุกๆ ๑๐ สัปดาห์ โดยเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่บริเวณคูเมืองบ้านเวียงเทิงไปจนสิ้นสุดพ้ืนที่การ
จัดท านวัตกรรม ก าหนดพ้ืนที่บ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวา 
เป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

3. กิจกรรมบึงประดิษฐ์  
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติมาใช้
ในการบ าบัดน้ าเสีย เป็นการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้น
น้ าและรากเกาะดินปลูกไว้ เช่น กก แฝก ธูปฤาษี เพ่ือช่วย
ในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและ
สารอินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ และพืชชนิดลอยอยู่บนผิวน้ า 
เช่น จอก แหน บัว รวมทั้งพืชขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ใน
น้ า เช่น สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น 

4. กิจกรรมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นท าฝายทด
น้ า (ฝายม้ง)  

ด าเนินการสร้างฝายราคาประหยัด  โดยใช้วัสดุราคาถูก

-คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 
-เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
-เรือนจ าอ าเภอเทิง 
-โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
-วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
-ประชาชนทุกกลุ่ม 



และหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ไม้อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น    
5.  โครงการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือนก่อนน ามาทิ้งลง
ท่อระบายน้ าสาธารณะ โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประชาชนบ้านเวียง
เทิง จัดท าบ่อดักไขมันในครัวเรือน โดยผ่านกระบวนการ
อบรมให้ความรู้ และติดตามผลการด าเนินงานโดยกอง
สาธารณสุขเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ าเป็นประจ าและต่อเนื่องและน าผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ ามา เปรี ยบ เทียบ  ติดตาม
ประเมินผล โดยการตรวจเบื้องต้นจากกองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลเวียงเทิง และการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ
เข้มข้นที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย 

 

 กิจกรรมปลายทาง 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
ด าเนินการโดยกองช่างเทศบาลต าบลเวียงเทิง ร่วมกับ
เจ้าของพ้ืนที่โบราณสถานกรมศิลปากร กรมธนารักษ์ และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขุดลอกคลองและ
ก าจัดวัชพืชต่าง ๆ  

 
-กองช่างเทศบาลต าบลเวียง
เทิง 
-คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 

 2. ก าหนดพ้ืนที่เขตอนุรักษ์และเขตหวงห้าม 
คณะท างานขับเคลื่อนนวัตกรรม ก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับ
อนุรักษ์พันธุ์ปลา และเขตหวงห้ามในกิจกรรมต่าง ๆ 
ก าหนดเขตปลอดขยะ  

-คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 

 3. ออกระเบียบข้อบังคับในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม  
คณะท างานขับเคลื่อนนวัตกรรม เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
และประชาชน ตกลงร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางกับประชาชนทุกคนร่วมกันในการ
อนุรักษ์และพัฒนาคูเมืองให้เป็นคูเมืองสวยช่วยน้ าอิงใส 
และการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ข้อตกลงนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ าเสียในบริเวณดังกล่าว
อีกต่อไปในอนาคตได้ 

-คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 
-ประชาชนทุกคนในเขต
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 

๑๐. งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินนวัตกรรมและแหล่งเงินทุน (ไม่เกิน ๕๐๐ ค้า) 
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาทต่อเดือนหรือบาทต่อปี) แหล่งเงินทุน 
วัสดุ อุปกรณ์ใช้สอย 
- ค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนที่ ตกแต่งภูมิ

 
80,000.00 

 
กองช่างเทศบาลต าบลเวียง



ทัศน์คูเมือง ทั้งสองด้าน ตั้งแต่บริเวณ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง ถึง 
หลังโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปริมาณ
พ้ืนที่ 2,500 เมตร 
- ค่าจ้างเหมาแบคโฮ (เครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่) และรถหกล้อ ส าหรับขน
เศษวัชพืช ผักตบชวา  
- ท าฝายทดน้ า จ านวน 3 จุด 
 
- บึงประดิษฐ์ จ านวน ๒ จุด 
 
- โครงการบ าบัดน้ าเสียชุมชนบ้าน
เวียงเทิง 

 
 
 
 

20,000.00 
 
 

15,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 

เทิง 
 
 
 
กองช่างเทศบาลต าบลเวียง
เทิง 
 
กองช่างเทศบาลต าบลเวียง
เทิง 
กองช่างเทศบาลต าบลเวียง
เทิง 
กองสาธารณสุขเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 
 

ค่าตอบแทน/เงินเดือนบุคลากร -  
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน -  
อ่ืนๆ (ระบุ) 
- โครงการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน 
 
-โครงการศึกษาส ารวจพื้นที่ และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าคูเมืองเวียงเทิง 

 
50,000.00 

 
30,000.00 

 
กองทุน สปสช. เทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 
๑๑. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (โปรดระบุให้เป็นรูปธรรมว่านวัตกรรม
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือจัดบริการสาธารณะให้ดีขึ้นอย่างไร พร้อมระบุ
ตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายของนวัตกรรม) (ไม่เกิน ๘๐๐ ค้า) 
 

(๑๑.๑) ผลผลิตหรือผลงาน (output) 
 

ประเภทผลผลิต (output) ตัวชี้วัดผลผลิต  
(output indicator) 

จ านวนหน่วย/ปริมาณงานที่บรรลุผล 
หรอืปริมาณผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

คณะท างานครบทุกภาคส่วน  อ าเภอเทิง 
-เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
-หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน 
-สถาบันการศึกษา 
-ผู้น าชุมชน/ประชาชน 

๒. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ โครงการนวัตกรรม 
คูเมืองสวยช่วยน้ าอิงใส 

- โครงการบ าบัดน้ าเสียก่อน
น ามาทิ้งจากครัวเรือน 

ร้อยละ 70 

- กิจกรรมน้ าดีไล่น้ าเสีย โดย
การผันน้ าลาวเข้าสู่แม่น้ าอิง 

น้ าในบริเวณคูเมือง 
มีสภาพน้ าเสียเจือจางลง ใสสะอาด 



- กิจกรรมบ าบัดน้ าเสียด้วย
ผักตบชวา โดยการจัดท ากล่อง
ก าหนดพ้ืนที่ของผักตบชวา
กรองน้ าเสีย โดยประชาชน
ช่วยกันด าเนินการ 

 
พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวาคิดเป็น

ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

-กิจกรรมบึงประดิษฐ์ โดยการ
ก าหนดพ้ืนที่ปลูกพืชพ้นน้ า เช่น 
กก  แฝก ธูปฤษี และพืชลอยน้ า 
จอก แหน บัว รวมทั้งพืชขนาด
เล้ก สาหร่าย เพื่อช่วยปรับ
ความสมดุลของออกซิเจนในน้ า 

จุดที่ 1 จุดคูเมืองกับหมู่ที่ 1 
จากจุดปล่อยน้ าถึงประตูหลัง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
 
จุดที่ 2 จุดเชื่อมข้าง ธกส.สาขาเทิง 
สามแยกคูเมืองถึงข้าง ธกส.สาขาเทิง 
 

-กิจกรรมผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฝายทดน้ า (ฝายม้ง) โดย
การจัดสร้างตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใช้วัสดุในท้องถิ่น 
ช่วยกันสร้างโดยแรงงาน
ประชาชน 

จุดที่ 1 คูเมืองช่วง ระยะ 150 เมตร 
 
จุดที่ 2 คูเมืองช่วง ระยะ 150 เมตร 

๓. ศึกษาพื้นที่นวัตกรรมเชิง
ส ารวจ 

ส ารวจสภาพสังคม ปัญหา และ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก น้ า ทิ้ ง ใ น
ครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่คู เมือง 
ก าหนดจุดพิกัด  5 จุด  เ พ่ือ
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น้ า 
เปรียบเทียบผลก่อนด าเนินการ
และหลังด าเนินการ 

ผลการส ารวจก่อนด าเนินโครงการ 
-  จุ ดที่  1  บริ เ วณหลั ง โ รงอาหาร
โรงเรียนเทิงวิทยาคม พบว่าค่า DO อยู่
ที่ 1มิลลิกรัม/ลิตร ค่า PH7 และ
ตรวจสอบสัตว์หน้าดินพบหนอนริ้นจืด
แดงซึ่งบ่งชี้ว่าจุดนี้มีคุณภาพเสีย 
- จุดที่ 2-3 บริเวณหลังโรงเรียนเทิง
วิทยาคม พบว่าค่า DO อยู่ที่  4
มิลลิกรัม/ลิตร ค่า PH7 และตรวจสอบ
สัตว์หน้าดินพบกุ้งฝอยเป็นจ านวนมาก
ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดนี้มีคุณภาพปานกลาง 
- จุดที่ 4 บริเวณปลายคูเมือง พบว่าค่า 
DO มากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า 
PH7 และตรวจสอบสัตว์หน้าดินพบกุ้ง
ฝอยกับตัวอ่อนชีปขาวเป็นจ านวนมาก
ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดนี้มีคุณภาพปานกลาง 
-จุดที่ 5 บริเวณซอย 79 วิลล่า พบว่า
ค่า DO ต่ ากว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า 
PH ต่ ากว่า 7 และตรวจสอบสัตว์หน้า
ดินพบหนอนริ้นจืดแดงเป็นจ านวนมาก



ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดนี้มีคุณภาพเสีย 
 

(๑๑.๒) ผลลัพธ์ (outcome) 
 

ประเภทผลลัพธ์ (outcome) ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
(outcome indicator) 

จ านวนหน่วย/ปริมาณผลลัพธ์ที่ได้รับ 

๑. ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเวียงเทิง ได้ความรู้และ
เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ า
เสีย และ การบ าบัดน้ าเสียก่อน
ปล่อยน้ าทิ้งจากครัวเรือนลงสู่
บริเวณคูเมือง 

ประชาชนทุกครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ร้อยละ 90 

2. ประชาชนมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ . ศ . 2 5 2 2  แ ล ะ  พ ร บ .
สาธารณสุข  

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าทิ้ง
ก่อนที่จะลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ ในปี 2559 

ร้อยละ 100 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ า
บริเวณคูเมืองเวียงเทิง 

ผลการตรวจสอบด้านเคมี คือ 
- ค่า DO (dissolved) 
- ค่า PH  
ผลการตรวจสอบด้านชีวภาพ 
คือการตรวจสอบสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังหน้าดินเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ า 

 
-ค่า DO มากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร 
-ค่า PH7  
-ตรวจสอบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า
ดินพบกุ้งฝอยกับตัวอ่อนชีปขาวเป็น
จ านวนมาก  ซึ่งบ่งชี้ว่าน้ ามีคุณภาพดี 
 

4. เพ่ิมปริมาณพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณคูเมืองมากขึ้น โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าให้เป็นแหล่ง
ผลิตก๊าซออกชิเจน และอากาศ
บริสุทธิ์ที่ส าคัญในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเวียงเทิง 

จ านวนต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับ 
เปรียบเทียบระหว่างปี 

2558-2559 
 

 
ปี 2558  จ านวน 50 ต้น 
ปี 2559 จ านวน 80  ต้น 
“(ต้นไม้ 1 ต้น จะปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน
ที่คนและสัตว์จ้าเป็นต้องใช้ในการหายใจ
ออกมา ได้ถึง 200,000 – 
250,000  ลิตรต่อป ีซ่ึงสามารถรองรับ
ความต้องการก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ได้
ถึง 2 คนต่อปี  (ความต้องการกา๊ซ
ออกซิเจนของคน = 130,000 ลิตร / คน 
/ ปี)” 

5. น้ าในคูเมืองมีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการของคน พืช 
สัตว์ และระบบนิเวศ  

ปริมาณน้ าในคูเมือง 
เปรียบเทียบระหว่างปี 

 2558-2559 

ปริมาณน้ า ปี 2558  
- จ านวน 4,350 ลบ.ม./ปี 
ปริมาณน้ า ปี 2559 
- จ านวน 11,600 ลบ.ม./ปี 
คิดปริมาตรเพ่ิมข้ึน 266.66 % 



6. ประชาชนทุกคนมีความสุข 
 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กิจกรรมสาธารณะ 
บนพื้นที่คูเมืองเวียงเทิง 

- มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจ สุดอากาศบริสุทธิ์ 
- ประชาชนได้มีโอกาสท าบุญ ปล่อย
ปลา เลี้ยงปลา สร้างความมีชีวิตชีวา
ให้กับตนเองและครอบครัว 
-เกิดความสามัคคี  รั กษาระ เบียบ
ข้อบังคับของชุมชน หวงแหนในพ้ืนที่
ของตนเอง ร่วมกันเป็นเจ้าของคูเมือง
ก าแพงเมือง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีใน
ชุมชน 

 
๑๒. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด้าเนินการ พร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาหรือลดข้อจ้ากัดในการด้าเนินการ
นวัตกรรม (โปรดระบุปัญหาหรือข้อจ้ากัดด้านอ้านาจหน้าที่ ทรัพยากร บุคลากร รวมถึงข้อจ้ากัดในทาง
กฎหมาย และวิธีการของ อปท. ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจ้ากัดต่าง ๆ) (ไม่เกิน ๕๐๐ ค้า) 

12.1 ข้อจ้ากัดด้านอ้านาจหน้าที่ 
 เนื่องจากพ้ืนที่คูเมืองก าแพงเมืองเทิง ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร และอยู่ 

ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ การด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถท าได้ ต้องได้รับการ
อนุญาตจากกรมศิลปากรเนื่องจากเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งโบราณสถาน  
  วิธีแก้ไข/ลดข้อจ ากัด 
  อาศัยอ านาจตามภารกิจถ่ายโอนด้านศิลปวัฒนธรรม (การปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้อาศัยอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ
ถ่ายโอนด าเนินงานปรับปรุง บ ารุง รักษาก าแพงเมืองเทิง และแก้ไขปัญหาน้ าเสียในคูเมือง  
 12.2 ข้อจ้ากัดการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  มาตรา5(3) และมาตรา 8(6) มีผลบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องมีตรวจสอบระบบการบ าบัดน้ าเสียจากอาคารต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งที่ก าหนดก่อนที่ระบายลงแหล่งรองรับน้ าทิ้งได้ แต่ยังมีครัวเรือนมากกว่า 60% ที่ได้สร้างอาคารบ้านเรือน
ก่อนที่ พรบ.มีผลบังคับใช้ และประชาชนบางกลุ่มซึ่งเป็นประชากรแฝงยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  

 วิธีแก้ไข/ลดข้อจ ากัด 
 เจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงานเชิงรุก ท างานเป็นทีมพร้อมคณะท างานขับเคลื่อนนวัตกรรม ลง 

พ้ืนที่รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ขอความร่วมมือประชาชน
ทุกครัวเรือนที่อยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎหมาย ให้ความร่วมมือติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน/บ้านพักอาศัย
ทั้งก่อนและหลังกฎหมายก าหนดบังคับใช้ 

12.3 ปัญหาด้านบุคลากร 
 เทศบาลต าบลเวียงเทิง ยังขาดบุคลากรที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และมีความรู้ทักษะ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจคุณภาพน้ า จึงท าให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างไม่เต็มที่ ซึ่งพ้ืนที่คูเมืองครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 5 หมู่บ้านของเทศบาล มีความจ าเป็นที่จะต้องดู แลระบบ
ข้อมูลทางวิชาการด้านคุณภาพน้ า และระบบนิเวศท้ังหมด 



 วิธีการแก้ไข/ลดข้อจ ากัด 
ได้ด าเนินการตามนโยบายการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมไปยังแหล่งน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรมและฟ้ืนฟูบ ารุงรักษา จากส่วนองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุด 
 12.4 ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ 
  ในพ้ืนที่คูเมืองทั้งหมด เป็นพ้ืนที่คันดิน คู คลอง ซึ่งจะต้องมีการปรับพ้ืนที่เป็นระยะ ขุดลอก
วัชพืชที่ไม่มีความจ าเป็นต่อระบบนิเวศ ต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และแรงงาน ด้วย
ศักยภาพของเทศบาลที่มีข้อจ ากัดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณบางประเภทที่ไม่เพียงพอจึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานเนื่องจากพ้ืนที่คูเมืองบางส่วนมีบริบทที่แตกต่างกัน 
  วิธีการแก้ไข/ลดข้อจ ากัด 
  ใช้วิธีการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการขุดลอกคูเมือง จากส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย ส่วนแรงงานขอรับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจ าอ าเภอเทิง และขอความร่วมมือประชาชน
ในชุมชนร่วมกันในช่วงการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาน้ าเสียบริเวณคูเมืองในช่วง
เทศกาลวันส าคัญต่างๆ  

 
๑๓. ปัจจัยส้าคัญแห่งความส้าเร็จ หรือบุคคล/หน่วยงานที่ท้าให้นวัตกรรมประสบผลส้าเร็จ (innovation 
champion) (ไม่เกิน ๓๐๐ ค้า) 
 13.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดการ
และแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียบริเวณคูเมืองเวียงเทิง โดยคิดหาวิธีการและแนวทางในการร่วมคิดร่วมท ากับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปรับวิธีการให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน และขับเคลื่อน
นวัตกรรมคูเมืองสวยช่วยน้ าอิงใสให้บรรลุเป้าหมาย ถึงแม้จะประสบปัญหาและอุปสรรค ก็ไม่ย่อท้อมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ โดยผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาล เป็นผู้ให้ความส าคัญในการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณตาม
ความจ าเป็น  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ทุ่มเทเสียสละให้
นวัตกรรมขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 
 13.2 ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในการระดมความคิดเห็น เสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ให้มากที่สุด อ าเภอเทิงประสานงานหน่วยงานกรมศิลป ากร กรมธนารักษ์ 
สถาบันการศึกษาโรงเรียนเทิงวิทยาคมสนับสนุนข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ วิทยาลัยการอาชีพเทิงสนับสนุนหลัก
ทางเทคนิคกิจกรรมบ าบัดน้ าเสีย บ่อดักไขมัน กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าอิงตรวจสอบคุณภาพน้ า ประมงจังหวัด
เชียงรายสนับสนุนพันธุ์ปลาในเขตอนุรักษ์  และข้อมูลการด า เนินงานเชิงนโยบายจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
 13.3 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงทุกครัวเรือน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้
น ามาใช้ในกระบวนการขั้นตอนของนวัตกรรม ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าของคนเมืองเทิง การให้ความ
ร่วมมือของประชาชนในทุกๆ ขั้นตอน จนมีข้อตกลงร่วมในกันในการบ ารุงรักษาดูแล และบทลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืน เป็นส่วนหนึ่งให้นวัตกรรมเกิดความยั่งยืน น้ าเน่าเสียจะไม่เกิดขึ้นซ้ าอีกในบริเวณคูเมืองเวียงเทิง เพราะ
ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหนในความเป็นเจ้าของพ้ืนที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้ 
 



๑๔. บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ข้อเสนอแนะในการขยายผลไปสู่
ท้องถิ่นอื่น หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรม (ไม่เกิน ๒๐๐ ค้า) 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นในด้านการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
มีความยั่งยืน และเป็นเมืองที่น่าอยู่ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์(พ้ืนที่) เป็นที่ราบลุ่มถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ า การ
เกิดปัญหาน้ าเสียเพียงจุดเดียวในพ้ืนที่ จะส่งผลกระทบของระบบทั้งหมดเนื่องจากการเชื่อมโยงระบบระบาย
น้ าลงสู่แม่น้ าอิงซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลัก การจัดการแก้ไขปัญหาเทศบาลต าบลเวียงเทิงใช้วิธีการเชิงนโยบาย
ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเน้นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด มีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่โบราณสถาน และ แก้ไขปัญหามลภาวะน้ าเสีย ไปพร้อมกัน ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 การน าแนวคิดตามโครงการพระราชด าริฯ มาเป็นแนวทางผสมผสานกับทรัพยากรในพ้ืนที่และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาควิชาการและปราชญ์ชุมชน ระดมความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เสนอแนะวิธีการและทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณสามารถด าเนินการได้ภายใต้ความร่วมมือ ท าให้การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเป็นไปด้วยดีตามขั้นตอนและประสบความส าเร็จ “คูเมืองสวยช่วยน้ าอิงใส” จึงเป็น
นวัตกรรมที่ประชาชนทั้งอ าเภอเทิงรวมถึงอ าเภอใกล้เคียง ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


