
                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
      ๑ ทวดลุง              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 
 



 

                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
   ๒ เกาะโพธ์ิ              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 



 

                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
    ๓ บางมูลนาก              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 



 

                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
   ๔ บา้นปากเนตร              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 



 

                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
    ๕ ตน้ง้ิว              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 



 

                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
    ๖ บางมะพร้าว              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 



 
 

                                                         แบบบันทกึข้อมูลน า้เสีย เขตพืน้ทีต่ าบลชะเมา อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หมู่ท่ี         ช่ือบา้น   ระบบบ าบดัน ้าเสีย   แหล่งน ้าเสียเกิดจาก                       ปัญหา / แนวทางแกไ้ข หมายเหตุ 
    ๗ อ่าวเคียน              ไม่มี -สารเคมี 

-ปราบศตัรูพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัญหา  
      - เกิดจาก เกษตรกร ใชส้ารเคมี ปราบศตัรูพืช และ
ปล่อยน ้าเสีย ลงในคู คลอง 
  แนวทางแก้ไข  
       - แนะน าใหเ้กษตรกร ลด ละ เลิก ใช ้ สารเคมี  ยา
ปราบสัตรูพืช ท่ีเป็นอนัตราย เป็นบ่อเกิดแหล่งก าเนิด
มลพิษ  
        - จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ชุมชน 
         - เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย
ในครัวเรือน และหมู่บา้น ชุมชน 

-พื้นท่ีต าบลชะเมา ประชาชน 
ตั้งบา้นเรือนกระจดักระจาย 
ระบบน ้าเสียท่ีเห็นไดช้ดัจะไม่
มี น ้าท่ีใชแ้ลว้จะซึมซบักระจาย
ลงสู่พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ 
-ส าหรับสารเคมี หรือยาปราบ
ศตัรูพืช ท่ีปล่อยลงใน คู คลอง 
เป็นช่วง  ท่ีเกษตรกรท านาขา้ว 
แต่ในแหล่งน ้า สัตวน์ ้า ยงั
สามารถ อาศยัอยูไ่ด ้

                 
 
                                                                                                        ลงช่ือ                                       บนัทึกขอ้มูล 
                                                                                                                                                                      (นางาสาวเสาวณี  ใหม่ดว้ง) 
                                                                                                                                                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 


