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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรการบริ หารจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารในประเทศไทย
โดยศึกษาแบบอย่างวิธีการและแนวทางการบริ หารจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารประเทศญี่ปุ่น เนื่ องจาก
ปั จจุบนั ปั ญหามลพิษทางนํ้าในประเทศไทยเป็ นปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่สําคัญที่ภาครัฐพยายาม
แก้ไขเนื่ องจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุ นชนเมืองมากขึ้น ซึ่ งเป็ น
แหล่งที่ก่อให้เกิดนํ้าเสี ยที่ไม่ได้รับการบําบัดและถูกปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ ส่ งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ สังคม และสิ่ งแวดล้อมตามมา โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารเป็ นหลัก เช่น บทกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ บทความวิชาการ และข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของไทยและต่างประเทศ
การศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังประสบปั ญหาในการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารอยู่
โดยระบบรองรับนํ้าเสี ยของไทยเป็ นระบบท่อร่ วม คือ มีการรวบรวมนํ้าทิ้งและนํ้าฝนในท่อเดียวกัน
ก่อนเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม ทําให้การบําบัดนํ้าเสี ยไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ มีเพียง
ร้อยละ 33 ของปริ มาณนํ้าเสี ยที่ เกิ ดขึ้นที่ได้รับการบําบัด ส่ วนที่ไม่ได้รับการบําบัดจะไหลลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะ ทําให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรมลง
สําหรับประเทศญี่ปุ่นในอดีตประสบปั ญหาด้านมลพิษทางนํ้าเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ดีจนในปั จจุบนั คุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้านคุณภาพนํ้าดีมาก มีการแบ่งระบาย
นํ้าชัดเจนระหว่างนํ้าฝนและนํ้าเสี ย ประชาชนร้อยละ 90 เข้าถึงการใช้งานของระบบบําบัดนํ้าเสี ย
นอกจากนี้ ยังมี ห น่ ว ยงาน The Japan Sewage Works Agency ซึ่ งเป็ นองค์ก รระดับประเทศ ที่ ถูก
ตั้งขึ้นเพื่อรวมศูนย์การดูแลนํ้าเสี ย ซึ่งช่วยให้การจัดการนํ้าทิ้งของประเทศมีประสิ ทธิภาพ
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This research has its objective of exploring and examining sewage water management in Thailand
through a case study of Japan. As known, water pollution caused by industrial development and the
expansion of urban communities in Thailand has become a critical issue long addressed by the
government’s effort. Its major cause is derived from the discharge of wastewater into the environment
without any appropriate water management which aims to maintain public health, society and
environment. Thus, this research is applied by a qualitative approach which collects information from a
variety of sources such as laws and regulations, governmental policies, academic journal articles and
electronic materials from reliable websites from, both Thai and abroad entities.
According to the study, Thailand has obviously confronted its ineffective treatment of
wastewater emitted from buildings. The wastewater is still a manifold system meaning that the
wastewater and rainwater are collected and go into the same pipe before entering to the wastewater
treatment system. This provokes inefficiency of wastewater treatment. It is also found that only
33% of wastewater was treated while the remaining part was drained into public water bodies which
deteriorate our environment.
In terms of Japan, Japan has also suffered from water pollution. However, Japan is capable
to address the pollution which is turned to a higher water quality. There is a distinguish division of
drainage for rainwater and wastewater. Almost 90% of the population in Japan is presently
protected by the wastewater treatment system. The Japan Sewage Works Agency, a national
organization, has been established to centralize the treatment of wastewater promoting an effective
wastewater management.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
นํ้าเสี ย คือ นํ้าที่ได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพจากกิจกรรมของมนุษย์ เกิดเป็ นมลพิษทาง
นํ้า เช่ น การอุ ป โภคบริ โ ภคในภาคครั ว เรื อ น การใช้น้ ํา ในภาคการเกษตร หรื อ การใช้น้ ํา ใน
ภาคอุตสาหกรรม ปั จจุ บนั ปั ญหามลพิษทางนํ้าในประเทศไทยเป็ นปั ญหาหลักอี กปั ญหาหนึ่ งที่
ภาครัฐพยายามแก้ไขปั ญหา โดยกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้า
ผิวดินจํานวน 26 สาย เพื่อเป็ นแนวทางในการรักษาคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าที่คงสภาพดีเหมาะสมต่อ
การใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ และฟื้ นฟูคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าที่เสื่ อมโทรม หรื อมีแนวโน้มของการ
เสื่ อมโทรมให้มีสภาพที่ดีข้ ึน โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ามาจากสถานการณ์
คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพนํ้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่ อง
จาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่ งส่ วนใหญ่แหล่งนํ้าในประเทศไทยจะถูกกําหนดเป็ นประเภท
3 หรื อ ประเภทที่ 4 ซึ่ งไม่ใช่แหล่งนํ้าที่สะอาดที่สุด โดยประเภทที่ 3 คือ แหล่งนํ้าที่ได้รับนํ้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าทัว่ ไปก่อน และเพื่อการเกษตร และประเภทที่ 4
คือ แหล่งนํ้าที่ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้ อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าเป็ นพิเศษ
ก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั การพัฒนาของประเทศอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้มีการขยายตัวของเมืองและชุมชนต่าง ๆ
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเกิ ดขึ้นของบ้านหมู่บา้ นจัดสรร ตึกแถว คอนโด อาคารสํานักงานต่าง ๆ
ห้างสรรพสิ นค้า ล้วนเป็ นแหล่งที่ก่อให้เกิดนํ้าเสี ยทั้งสิ้ น ซึ่ งถ้าไม่มีการจัดการที่ดีจะส่ งผลกระทบ
ต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา โดยปั ญหานํ้าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อนในประเทศไทยในปั จจุบนั ยัง
ไม่ได้รับการจัดการที่ดีมากพอ ทําให้น้ าํ ที่ผ่านการใช้แล้วแต่ยงั ไม่ถูกบําบัดหรื อบําบัดได้ไม่เต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ปล่ อ ยออกจากอาคารสู่ แ หล่ ง นํ้า สาธารณะจํา นวนมาก เกิ น ความสามารถที่
ธรรมชาติจะบําบัดได้ดว้ ยตัวมันเอง ส่ งผลให้คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะเสื่ อมโทรมลง เกิด
การเน่าเสี ย ส่ งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และทําให้สตั ว์น้ าํ ไม่สามารถอาศัยอยูไ่ ด้
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สํา หรั บ ประเทศญี่ ปุ่ นนั้น มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มหลายฉบับ
โดยเฉพาะการจัดการนํ้าทิ้งนั้น ประเทศญี่ปุ่นมีการบริ หารจัดการที่ดี ดังที่เราจะเห็นได้ตามภาพข่าว
ต่าง ๆ ที่ถูกนําเสนอออกมาเสมอ เช่น ตามท่อระบายนํ้าริ มถนนใสสะอาด ไม่เน่ าเสี ย ไม่มีเศษขยะ
สามารถเลี้ยงปลาได้ และประเทศญี่ปุ่นได้เตรี ยมปล่อยนํ้าเสี ยลงสู่ ทะเล เพื่อให้เป็ นธาตุอาหารให้แก่
ปลาและสาหร่ าย เนื่ องจากระบบบําบัดของญี่ปุ่น มีประสิ ทธิ ภาพดี มาก จนนํ้าที่บาํ บัดออกมาใส
สะอาด ไม่ มีแ ร่ ธาตุ อยู่เ ลย เกิ ดผลเสี ย ต่ ออุ ตสาหกรรมการประมงในพื้น ที่ แ ละฟาร์ มเพาะเลี้ ย ง
สาหร่ าย
ผูว้ ิ จ ัย จึ งอยากทราบถึ ง วิ ธี ก ารจัด การคุ ณ ภาพนํ้า ที่ อ อกจากอาคารบ้า นเรื อนต่ างๆ ของ
ประเทศญี่ ปุ่นว่ามี ก ารบริ ห ารจัดการและกฎหมายควบคุ มอย่างไร ถึ งสามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และนํามาเปรี ยบเทียบกับในประเทศไทยว่ามีขอ้ แตกต่างในด้านการบริ หารจัดการ
และด้านกฎหมายอย่างไร เพื่อหาแนวทางนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ให้การบําบัดนํ้าเสี ยจาก
อาคารในประเทศไทยมีประสิ ทธิผลเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น
ดัง นั้น การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ มุ่ ง เน้น ศึ ก ษากฎหมายต่ า งๆ และ
มาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบและเสนอแนว
ทางการบริ การจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศไทย เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
เทียบเท่าหรื อใกล้เคียงประเทศญี่ปุ่นต่อไป

1.2 คําถามวิจยั
1. ประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาในการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารหรื อไม่
2. มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารใน
ประเทศไทยเป็ นอย่างไรและมีประสิ ทธิภาพเพียงพอหรื อไม่
3. มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารใน
ประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่นที่อาจนํามาประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมนํ้าทิ้งจาก
อาคารในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมนํ้าทิ้งจาก
อาคารในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบปั ญหาการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศไทย
2. ได้ทราบมาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมนํ้าทิ้งจาก
อาคารในประเทศไทย
3. ได้ทราบแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคารในประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
นํามาปรับใช้กบั ประเทศไทย

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านพื้นที่
3. ด้านเวลา

: การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางการบริ การจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารของ
ประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น
: ศึกษาจากเอกสาร
: มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สําหรั บงานวิจยั เรื่ องมาตรการบริ หารจัดการนํ้าทิ้ งจากอาคารในประเทศไทย : ศึ กษา
แบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น เป็ นการศึกษาโดยวิธีเชิ งคุณภาพ โดยสามารถแบ่งแนวคิดออกเป็ น
ด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
2.1 ความหมายของนํ้าเสี ย
2.2 มลพิษทางนํ้า
2.3 ผลกระทบของมลพิษนํ้า
2.4 แหล่งมลพิษของการเกิดนํ้าเสี ย
2.5 สถานการณ์ดา้ นคุณภาพนํ้าของประเทศไทย
2.6 การบริ หารจัดการนํ้าทิ้งอาคารของไทย
2.7 กฎหมายมาตรฐานนํ้าทิ้งของไทย
2.8 การบริ หารจัดการของประเทศญี่ปุ่น
2.9 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

2.1 ความหมายของนํา้ เสี ย
นํ้า เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการดํารงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริ โภคในชีวิตประ
จําวันแล้ว นํ้ายังมีบทบาทสู งในการรังสรรค์อารยธรรมความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ของสังคม มนุ ษย์ชาติ
ได้ประโยชน์ มหาศาลจากทรัพยากรนํ้ามาโดยตลอด แต่ในปัจจุบนั ปัญหาการขาดแคลนนํ้า และการ
เกิ ด มลพิษ ทางนํ้า ยิ่งทวีความรุ นแรงขึ้ น ทุก ขณะ เนื่ องจากผูใ้ ช้น้ ําส่ วนใหญ่ ขาดความรั บรู ้ และ
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
นํ้า เสี ย คื อ นํ้า ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบในด้า นคุ ณ ภาพจากอิ ท ธิ พ ลของมนุ ษ ย์ เป็ นนํ้า หรื อ
ของเหลวที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในปริ มาณสู งจนกระทัง่ เป็ นนํ้าที่ไม่ตอ้ งการ และน่ารังเกียจสําหรับคน
ทัว่ ไป เป็ นมลพิษทางทัศนียภาพและก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อม
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2.2 มลพิษทางนํา้
1.

2.
3.

4.

5.

6.

สิ่ งปนเปื้ อนในนํ้าเสี ยที่ก่อให้เกิดมลพิษนํ้ามีหลายชนิด ได้แก่
ความเป็ นกรด-ด่ าง มีผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิตในนํ้าและการนํานํ้ามาใช้
ประโยชน์ ซึ่ งโดยปกติการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่ าง ของแหล่งนํ้ามักจะวัดในรู ปของค่า
พีเอช (pH) ซึ่งเป็ นค่าที่แสดงถึงความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจน (-log[H+]) ในนํ้า โดยค่า
พีเอซมีค่าอยูใ่ นช่วง 0-14 ถ้าค่าพีเอชสู งกว่า 7 แสดงว่ามีสภาพเป็ นด่าง แต่ถา้ ค่าพี่เอชที่มีค่าตํ่า
กว่า 7 แสดงว่ามีสภาพเป็ นกรด โดยแหล่งนํ้าตามธรรมชาติค่าพีเอชมีค่าประมาณ 7
สี และความขุ่น เป็ นสิ่ งที่ก้ นั การส่ องผ่านของแสงแดดไม่ให้ส่องลงถึงใต้น้ าํ ซึ่ งส่ งผลต่อ
การสังเคราะห์แสงของพืชนํ้าและทําให้เกิดความน่ารังเกียจกับแหล่งนํ้าที่รองรับนํ้าเสี ยนั้น
สารแขวนลอย เป็ นสิ่ งสกปรกในนํ้าเสี ยที่ ไม่ละลายนํ้าและแขวนลอยอยู่ในนํ้าเสี ย เช่ น
เยือ่ กระดาษ ตะกอนดิน ตะกอนแป้ ง และสาหร่ าย (Algae) เป็ นต้น ซึ่ งกั้นการส่ องผ่านของ
แสงแดดไม่ให้ส่องลงถึงใต้น้ าํ
สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็ นสารที่สามารถย่อยสลายได้ โดย
จุลินทรี ย ์ จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้ระดับออกซิ เจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ของแหล่ง
นํ้าลดลงจนเกิดสภาพเน่ าเสี ย ซึ่ งสามารถวัดปริ มาณได้ในรู ปบีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand : BOD)
สารอนิ น ทรี ย์ ได้แ ก่ กรด-ด่ า ง เกลื อ หรื อโลหะหนัก ไม่ ทาํ ให้น้ ําเน่ า เสี ย แต่ ท าํ ให้น้ ํา
ปนเปื้ อนและเป็ นพิษต่ อสิ่ งมี ชีวิ ตหรื ออาจเป็ นอุ ปสรรดต่ อการนํามาใช้ในการอุ ปโภค
บริ โภค
ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส ทําให้พืชนํ้าและสาหร่ ายเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว (Algae Bloom) ซึ่ งส่ งผลให้ในเวลากลางวันสาหร่ ายจะสังเคราะห์แสงและเพิ่ม
ปริ มาณออกซิเจนละลายในแหล่งนํ้า แต่ในเวลากลางคืนสาหร่ ายใช้ออกซิเจนละลายในการ
หายใจ ทําให้ออกซิเจนละลายในแหล่งนํ้าลดลงเหลือศูนย์ เกิดผลกระทบทําให้สัตว์น้ าํ และ
พืชนํ้าขาดออกซิ เจนและตายในที่สุด ส่ วนสาหร่ ายที่ตายจะเน่ าเปื่ อยและทับถมที่กนั ของ
แหล่ ง นํ้า เกิ ด การย่อ ยสลายแบบไม่ ใ ช้อ ากาศและแหล่ ง นํ้า น่ า เสี ย ในที่ สุ ด นอกจากนี้
การเจริ ญเติ บ โตอย่างรวดเร็ ว ของพื ชนํ้ายังส่ งผลกระทบต่ อ การสัญจรทางนํ้า และการ
นําไปใช้ประโยชน์อีกด้วย
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7. กลิน่ กลิ่นที่ไม่พ่ งึ ประสงค์มีหลายชนิ ดและเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลิ่นของฟี นอลจาก
อุตสาหกรรมผลิตสารอินทรี ยส์ ังเคราะห์และการผลิตก๊าซจากถ่านหิ น กลิ่นก๊าซไข่เน่ าและ
เมอร์ แคปแทน (Mercaptan) จากการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ กลิ่นของเอมีน (Amines)
จากการผลิตปุ๋ ยจากกากนํ้าตาลและการผลิตเยื่อกระดาษจากซานอ้อย ทั้งนี้ ถ้ามนุษย์ได้รับ
กลิ่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปริ ม าณน้อ ยจะเป็ นการรบกวนต่ อ การดํา รงชี พ และความรู ้ สึ ก ของ
ประชาชน แต่ถา้ ได้รับกลิ่นในปริ มาณที่สูงขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื ออาจทําให้
สลบ หมดสติจนถึงขั้นเสี ยชีวิตได้
8. นํา้ มันและไขมัน ได้แก่ นํ้ามันจากพืชและสัตว์ ไขมันสัตว์ หรื อนํ้ามันแร่ โดยนํ้ามันจากพืช
และสัตว์พบได้ในนํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรมแปรรู ปประเภทอาหาร นํ้ามันแร่ พบได้จากการ
ขุดเจาะนํ้ามัน โรงงานกลัน่ นํ้ามัน โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่ งนํ้าเสี ยที่ปนเปื้ อน
นํ้ามันและไขมันเป็ นอุปสรรคต่อการส่ องผ่านของแสงลงสู่ ลาํ นํ้า การสังเคราะห์แสงของ
พืชนํ้าและกีดขวางการกระจายออกซิ เจนลงสู่ น้ าํ นอกจากนี้ นํ้ามันหรื อไขมันอาจเคลือบ
เหงือกของปลาทําให้ปลาไม่สามารถหายใจและตายในที่สุด
9. จุลินทรี ย์ เป็ นสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น โดยจุลินทรี ยท์ ี่พบในนํ้าทิ้งส่ วน
ใหญ่น้ นั มีท้ งั ที่เป็ นสาเหตุของโรคและเป็ นจุลินทรี ยท์ ว่ั ไปที่ไม่ทาํ ให้เกิดโรค
10. วัตถุมีพิษชนิดสารอนินทรี ย์ ประกอบด้วยสารประกอบของโลหะหนักต่าง ๆ เช่น ปรอท
โครเมียม ทองแดง แคดเมียม และตะกัว่ เป็ นต้น และสารประกอบของอโลหะหนักต่าง ๆ
เช่น ไซยาไนด์และสารหนู เป็ นตัน การที่มีโลหะหนักปนเปื้ อนในแหล่งนํ้าทําให้เกิดการ
สะสมในห่ วงโซ่อาหาร ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
11. วัตถุมีพิษชนิดสารอินทรี ย์ ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเคมีได้ผลิตสารสังเคราะห์หลายชนิ ดที่มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งโดยส่ วนใหญ่เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส
คลอรี น และปรอท เมื่อถูกระบายออกสู่ สิ่งแวดล้อมจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ เช่น ยาฆ่าแมลง และยากําจัดวัชพืช เป็ นต้น

2.3 ผลกระทบของมลพิษนํา้
1) ผลกระทบต่ อสุ ขภาพและสั งคม
1. รสและกลิ่นของนํ้าเปลี่ยนไป
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นํ้า ที่ มี ร สและกลิ่ น เปลี่ ย นไปจะทํา ให้ผูใ้ ช้น้ ํา ในการอุ ป โภคบริ โ ภคเกิ ด ความ
รังเกียจ เช่น โรงงานระบายนํ้าทิ้งที่มีสารประกอบฟี นอล (Phenolic Compounds) เจือปนอยู่
ถึงแม้จะมีในปริ มาณน้อย แต่มีผลทําให้รสและกลิ่นของนํ้าในแหล่งรองรับนํ้าเปลี่ยนไป
2. การปนเปื้ อนเชื้อโรค
เชื้ อโรคบางชนิ ด ติ ด ต่ อได้ทางนํ้า เช่ น จุ ลิน ทรี ย ์ โปรโตซัว และไวรั ส ซึ่ งเป็ น
สาเหตุ ที่ ท าํ ให้เ กิ ด โรคอหิ ว าตกโรค ไข้ร ากสาด บิ ด ตับ อัก เสบ ไขสั น หลัง อัก เสบ มี
แหล่งกําเนิดมาจากนํ้าเสี ยจากบ่อเกรอะบ่อซึม หรื อฟาร์มเลี้ยงสัตว์
3. ผลกระทบของวัตถุมีพิษผ่านห่วงโซ่อาหาร
วัตถุมีพิษแม้ว่าจะมีปริ มาณน้อยมากแต่สามารถถ่ายทอดผ่านห่ วงโซ่อาหารทําให้มี
การสะสมอยู่ใ นสิ่ งมี ชี วิ ต ตามระดับ ขั้น ของการกิ น กัน มนุ ษ ย์ซ่ ึ ง เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ อ ยู่ใ น
ตําแหน่งปลายสุ ดของห่ วงโซ่อาหารจะได้รับสารพิษมากที่สุด
2) ผลกระทบต่ อแหล่ งนํา้ ผิวดิน
มลพิ ษ นํ้า ทํา ให้คุ ณ ภาพนํ้า ในแหล่ ง นํ้า ผิว ดิ น มี คุ ณ ภาพเสื่ อ มโทรมลงและไม่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการอุปโภคบริ โภคได้ ผลกระทบที่มีต่อแหล่งนํ้าผิวดิน มีดงั นี้
1. การทําลายสภาพของแหล่งนํ้า
สี สารแขวนลอย และความขุ่น ทําให้สภาพทางกายภาพของแหล่งนํ้าเสี ยไป ธาตุ
อาหารจําพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารพิษกําจัดศัตรู พืช จากนํ้าเสี ยจากกิจกรรมการ
เพาะปลูก ทําให้สาหร่ ายเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว เรี ยกว่าปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ ซึ่ งทํา
ให้แหล่งนํ้ามีสีเขียวเข้ม
2. การทําให้ปริ มาณออกซิเจนในนํ้าลดลง
นํ้าทิ้งที่มีสารประกอบอินทรี ยเ์ ป็ นองค์ประกอบเมื่อระบายลงสู่ แหล่งนํ้าจะถูกย่อย
สลายด้วยจุ ลินทรี ย ์ โดยจุ ลินทรี ยจ์ ะใช้ออกซิ เจนในการย่อยสลายอิ นทรี ยเ์ หล่านี้ ทาํ ให้
ออกซิ เ จนในนํ้าลดลงซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ทาํ ให้ปลาและสัตว์น้ ําอื่ น ๆ ในบริ เวณนั้นได้รับ
ผลกระทบ โดยทัว่ ไปปลาจะเริ่ มตายเมื่อนํ้ามีปริ มาณออกซิเจนละลายตํ่ากว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
3. การปนเปื้ อนในตะกอนที่จมอยูใ่ ต้น้ าํ
โดยปกติทอ้ งแม่น้ าํ ทะเล และทะเลสาบจะปกคลุมด้วยตะกอนโคลนโดยมีความ
หนาในระดับหนึ่ ง ตะกอนโคลนเหล่านี้ ประกอบไปด้วยซากพืชและซากของสิ่ งมีชีวิตที่
อาศัยอยูใ่ นนํ้า จุลินทรี ยจ์ ะใช้ออกซิเจนละลายในแหล่งนํ้าเพื่อย่อยสลายสารอินทรี ยท์ ี่อยูใ่ น
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ตะกอนโคลนใต้ผิวนํ้า ถ้าการผสมของนํ้าเกิดขึ้นในแนวราบเกิดขึ้นไม่เพียงพอ จะทําให้
ออกซิ เจนที่ ละลายจากชั้นบรรยากาศไม่สามารถลงไปถึงก้นนํ้าได้ และกระบวนการทํา
ความสะอาดด้วยตัวเองจะเกิดขึ้นช้ารวมถึงแสงอาทิตย์ไม่สามารถผ่านทะลุลงมาได้เพียงพอ
ทําให้กระบวนการสังเคราะห์แสงที่ช้ นั กันพื้นนํ้าเกิดขึ้นน้อย ในสภาวะดังกล่าวออกซิเจนที่
ละลายในบริ เวณกันพื้นนํ้าจะถูกใช้ไปจนมีปริ มาณลดลง และในที่สุดเกิดสภาวะออกซิ เจน
เป็ นศูนย์ ส่ งผลกระทบต่อปลาและระบบนิเวศที่อยูใ่ นบริ เวณนั้นก็จะถูกทําลาย
4. ปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน (Eutrophication)
ปรากฏการณ์ ยูโทรพิเคชันเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจากการระบายนํ้าเสี ยที่ มี
สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส สู่ แ หล่ ง นํ้าในปริ มาณมาก ทํา ให้ ส าหร่ าย
เจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วและเพิ่มจํานวนมากขึ้นผิดปกติ (Algae Bloom) ปรากฏการณ์
ยูโทรฟิ เคชันมีผลกระทบต่อระบบนิ เวศทางนํ้ากล่าวคือ โดยปกติการสังเคราะห์แสงจะ
เกิ ดขึ้นในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนซึ่ งไม่มีแสงอาทิตย์สาหร่ ายและพืชสี เขียวจะ
เปลี่ยนจากการสังเคราะห์แสงซึ่งผลิตออกซิ เจนมาเป็ นการหายใจ (Respiration) ซึ่งต้องการ
ออกซิ เจนและคายคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ บรรยากาศต่อไป ดังนั้นในช่ วงเวลากลางวัน
ทะเลสาบหรื อแหล่งนํ้าที่เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชันอาจมีปริ มาณออกซิ เจนละลายสู ง
เกินกว่าขีดความเข้มข้นสู งสุ ดได้ แต่ในทางตรงกันข้ามจะมีระดับออกซิเจนละลายลดลงใน
เวลากลางคืน ในบางกรณี การได้รับสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารในปริ มาณมาก ทําให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า "กระแสนํ้าแดง" (Red Tide) ในทะเล กระแสนํ้าแดงนี้ เกิดจากการ
เจริ ญเติบโตที่ผดิ ปกติของสาหร่ ายเซลล์เดียวบางชนิดขึ้นอย่างรวดเร็ วมากและทําให้น้ าํ มีสี
เปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้ มีปัจจัยหลายชนิดทั้งทางกายภาพและเคมีที่ใช้เป็ นเกณฑ์บ่งบอก
ถึงการเกิดยูโทรฟิ เคชัน ได้แก่ สี ของนํ้า ความขุ่น ค่าซี โอดี ค่าบีโอดี ค่าออกซิ เจนละลาย
ความเข้มขันของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ค่าไนโตรเจนรวม ค่าฟอสฟอรัสรวม และปริ มาณ
ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เป็ นต้น
5. ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน
ปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ น (Global Warming) หรื อการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) เป็ นปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญและได้รับความสนใจจาก
หน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นจํานวนมากซึ่ งสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะลกร้อน คือ ก๊าซเรื อน
กระจก (Greenhouse Gases) ซึ่ งโดยปกติแล้วก๊าซเรื อนกระจกจะมีความสําคัญกับโลกโดย
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จะกักเก็บความร้ อนบางส่ วนไว้บนโลก ทําให้โลกมีอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่หนาวจัดใน
ตอนกลางคืน แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องของก๊าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่า
จากภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ งรวมไปถึงการเผาเชื้ อเพลิง เช่ น ถ่านหิ น นํ้ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ส่ งผลให้ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกมีมากขึ้นและเพิ่มการเก็บกักความร้อนไว้ใน
โลกมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกิดเป็ นสภาวะโลกร้อน กระบวนการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรื อน
กระจกดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน
(CH4) ซึ่ งเป็ นก๊าซเรื อนกระจก ผลกระทบของมลพิษนํ้าที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน คือ เมื่อ
เกิดปั ญหานํ้าเน่ าเสี ยจะพบว่าปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายนํ้าลดตํ่าลง ทําให้จุลินทรี ยท์ ี่มีอยู่
ทัว่ ไปในแหล่งนํ้าเปลี่ยนจากชนิ ดที่ใช้ออกซิ เจน (Aerobic Bacteria) ไปเป็ นชนิ ดที่ไม่ใช้
ออกซิ เจน (Anaerobic Bacteria) ซึ่ งกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศจะก่อให้เกิ ด
ก๊าซมีเทน ลอยตัวขึ้นสู่ ช้ นั บรรยากาศก่อให้เกิดปั ญหาสภาวะโลกร้อนในที่สุด จึงควรมีการ
บําบัดนํ้าเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าเพื่อลดปริ มาณความสกปรก ทั้งนี้การบําบัดนํ้าเสี ยอาจ
มีการนําระบบไม่ใช้อากาศมาใช้ เช่ น บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Pond) ทําให้เกิ ดก๊าซ
มีเทน ดังนั้นจึงควรมีการนําก๊าซมีเทนไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงเพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายและลด
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศ

2.4 แหล่ งมลพิษของการเกิดนํา้ เสี ย
มลพิษทางนํา้ นั้นมีแหล่ งกําเนิดหลายแหล่ง ได้ แก่
1. นํ้าเสี ยจากชุ มชนและอาคารบ้ านเรื อน เป็ นแหล่งเกิ ดมลพิษที่สําคัญเพราะนํ้า
เสี ยเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทุกวัน ระบายลงสู่ ท่อระบาย
นํ้าทิ้งหรื อทิ้งของเสี ยลงสู่ แม่น้ าํ ลําคลองโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการทิ้งเศษอาหาร นํ้าจากการ
ชําระล้างร่ างกายและจากการทําความสะอาดเครื่ องใช้ รวมทั้งนํ้าทิ้งจากกิ จกรรมอื่นใน
ชุมชน เช่น นํ้าทิ้งจากตลาด ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลหรื อ
สถานที่อื่นๆ ซึ่ งนํ้าทิ้งจากชุ มชนส่ วนใหญ่จะมีความสกปรกในรู ปของสารอินทรี ยส์ ู ง ที่
ส่ งผลต่อการเน่าเสี ยของแม่น้ าํ ลําคลอง
2. นํ้า เสี ย จากอุต สาหกรรม ได้แ ก่ นํ้าเสี ยที่ เ กิ ด จากกระบวนการอุ ตสาหกรรม
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการทําความสะอาดโรงงาน รวมทั้ง
นํ้า เสี ย ที่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ การบํา บัด หรื อ นํ้า เสี ย ที่ ผ่ า นการบํา บัด แล้ว แต่ ย งั ไม่ เ ป็ นไปตาม
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มาตรฐานนํ้าทิ้งอุตสาหกรรม และนํ้าเสี ยจากกิจกรรมต่างๆของพนักงานในโรงงาน เช่น
สํา นัก งาน อาคารที่ พ กั อาศัย โรงอาหาร เป็ นต้น องค์ป ระกอบของนํ้า ทิ้ ง จากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะแตกต่ างกัน ขึ้นอยู่กบั ประเภท อัตราการไหลของนํ้าทิ้งและขนาดของ
โรงงาน เช่ น อุ ตสาหกรรมอาหาร อุ ตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุ ตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามัน
อุตสาหกรรมชุบโลหะ เป็ นต้น
3. นํ้าเสี ยจากเกษตรกรรม ได้แก่ นํ้าเสี ยที่เกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก การ
เลี้ยงสัตว์ นํ้าเสี ยจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี ยม และสารพิษ
ต่าง ๆ ในปริ มาณสู ง ส่ วนนํ้าเสี ยจากการเลี้ยงสัตว์ จะพบสิ่ งสกปรกในรู ปของสารอินทรี ย ์
เป็ นส่ วนมาก

2.5 สถานการณ์ ด้านคุณภาพนํา้ ของประเทศไทย
สถานการณ์ คุณภาพนํา้ ในแหล่งนํา้ ผิวดินทัว่ ประเทศ
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ระบุไว้ว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า
สําคัญทัว่ ประเทศ ในปี 2563 จํานวน 375 จุดตรวจวัด 59 แหล่งนํ้าสายหลัก และ 6 แหล่งนํ้านิ่ ง โดย
การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 4 ครั้ งต่อปี ประเมินโดยใช้ดัชนี คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิ น
(Water Quality Index ; WQI) พบว่า แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยูใ่ นเกณฑ์ดี ร้อยละ 39 (25 แหล่งนํ้า)
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 (28 แหล่งนํ้า) และเกณฑ์เสื่ อมโทรม ร้อยละ 18 (12 แหล่งนํ้า) เมื่อเทียบปี
2562 พบว่าปี 2563 แหล่งนํ้าโดยรวมคุณภาพนํ้าเสื่ อมโทรมลงเล็กน้อย โดยมีแหล่งนํ้าที่จดั อยู่ใน
เกณฑ์เสื่ อมโทรมเพิม่ ขึ้นจาก 11 แหล่งนํ้าเป็ น 12 แหล่งนํ้า
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของแหล่ ง นํ้า ในแต่ ล ะภาค พบว่ า ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาค
ตะวัน ออก มี คุณ ภาพนํ้าเสื่ อมโทรมลงกว่าปี 2562 ส่ ว นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้
แหล่งนํ้าโดยรวมมีคุณภาพนํ้า ดีข้ ึนกว่าปี 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีจาํ นวนแหล่งนํ้าที่มี
คุณภาพนํ้าอยูใ่ นเกณฑ์เสื่ อมโทรม คิดเป็ น ร้อยละ 35 และ 36 ตามลําดับ เมื่อพิจาณารายแม่น้ าํ พบว่า
แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าเสื่ อมโทรมที่สุด คือ แม่น้ าํ ลําตะคองตอนล่าง (เทศบาลนครนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสี มา) สาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดปั ญหามาจากการปล่อยทิ้งนํ้าเสี ยจากชุมชน กิจกรรม
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
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แหล่งนํ้าผิวดินจากการเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 (แหล่ง
นํ้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริ โภค
โดยต้อ งผ่า นการฆ่ า เชื้ อ โรคตามปกติ แ ละผ่า นกระบวนการปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพนํ้าทั่ว ไปก่ อน 2)
การเกษตร) พบว่าแหล่งนํ้าผิวดิ นได้ตามมาตรฐานคุ ณภาพนํ้าในแหล่ งนํ้าผิวดิ นประเภทที่ 3 มี
จํานวน 19 แหล่งนํ้า จากทั้งหมด 65 แหล่งนํ้า คิดเป็ นร้อยละ 29

12

ภาพที่ 1 แผนที่คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินทัว่ ประเทศ
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สถานการณ์ คุณภาพนํา้ แหล่งนํา้ ผิวดินตามดัชนีคุณภาพนํา้ ในแหล่ งนํา้ ผิวดิน
จากการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพนํ้าในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ตั้ง แต่ ปี 2554 -2563 และ
ประเมินสถานการณ์ คุณภาพนํ้าแหล่ งนํ้าผิวดิ นโดยใช้ดชั นี คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิ น พบว่า
คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิ น มีแนวโน้มดี ข้ ึนเล็กน้อย และคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าส่ วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดี ไม่มีแหล่งนํ้าที่อยูใ่ นเกณฑ์เสื่ อมโทรมมาก เช่น
- แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด ได้แก่ หนองหาร แม่น้ าํ ตาปี ตอนบน
แควน้อย และสงคราม
- แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ ได้แก่ แม่น้ าํ เจ้าพระยาตอนบน บางปะกง
แม่กลอง แควใหญ่ น้อย จันทบุรี ประแสร์ พังราดตอนล่าง เวฬุ ตราด กก ปิ ง น่ าน ลี ยม วัง อิง แม่จาง
อูน ชี มูล ลําตะคองตอนบน ลําชี เสี ยว เลย ตาปี ตอนล่าง พุมดวง ปากพนัง เพชรบุรีตอนบน ปราณบุรี
หลังสวนตอนล่าง หลังสวนตอนบน กุยบุรี ทะเลหลวง ตรัง ปัตตานีตอนล่าง และปัตตานีตอนบน
- แหล่งนํ้าที่มีแนวโน้มคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรมอย่างต่อเนื่ องและยังคงต้องเฝ้า
ระวังและดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี กรุ งเทพมหานคร) ท่าจีนตอนล่าง (จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม) ระยองตอนล่าง
(อําเภอเมือง จังหวัดระยอง) พังราดตอนบน (เทศบาลตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี) และลําตะคองตอนล่าง (เทศบาลนครนครราชสี มา)
สถานการณ์ คุณภาพนํา้ แหล่งนํา้ ผิวดินเทียบกับประเภทแหล่งนํา้ ทีก่ าํ หนด
จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คุ ณ ภาพนํ้า ผิ ว ดิ น เที ย บกับ ประเภทแหล่ ง นํ้า ที่ ก ํา หนด พบว่ า
พารามิเตอร์ สาํ คัญที่ไม่เป็ นไปตามประเภทแหล่งนํ้าที่กาํ หนด ได้แก่ ความสกปรกในรู ปสารอินทรี ย ์
ออกซิ เจนละลาย แบคทีเรี ยกลุ่ม ฟี คอลโคลิฟอร์ ม แบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทั้งหมด แอมโมเนี ย ไนโตรเจน และโลหะหนัก ทั้งนี้ ในช่วงปี 2554-2563
- ค่าออกซิ เจนละลาย และค่าความสกปรกในรู ปสารอินทรี ย ์ ไม่เป็ นไปตามประเภทแหล่ง
นํ้า ร้อยละ 18-34 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
- ค่าแบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทั้งหมด และแบคทีเรี ยกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ ม ไม่เป็ นไปตาม
ประเภทแหล่งนํ้า ร้อยละ 13-26 มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
- ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไม่เป็ นไปตามประเภทแหล่งนํ้า ร้อยละ 9 -18 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ค่าโลหะหนัก ไม่เป็ นไปตามประเภทแหล่งนํ้า ร้อยละ 0.2-1.5 มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
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2.6 การบริหารจัดการนํา้ ทิง้ อาคารของไทย
การจัดการคุณภาพนํา้ ของประเทศไทย
สํา หรั บ ประเทศไทยมี ก ารบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพนํ้าทิ้ ง จากส่ ว นภู มิภ าคลงไปยัง ส่ ว น
ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น เมืองหลวงของประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร มีการขยายตัวของเมืองอย่าง
ต่อเนื่ องจึงก่ อให้เกิ ดนํ้าเสี ยในปริ มาณมากปล่อยสู่ แหล่งนํ้า จนเกิ ดเป็ นปั ญหามลพิษทางนํ้าของ
กรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั โดยสาเหตุสาํ คัญของปั ญหามลพิษเกิดจากการระบายนํ้าเสี ยจากอาคาร
บ้านเรื อนและชุมชนที่มีปริ มาณสารอินทรี ยป์ ะปนลงสู่ แหล่งนํ้าโดยไม่ได้รับการบําบัดที่เพียงพอ
จากข้อมูลปริ มาณ การใช้น้ าํ ประปาในพื้นที่กรุ งเทพมหานครในปี 2560 เท่ากับ 2,637,009 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ถ้าหากนํ้าเหล่านี้ถา้ ไม่ได้รับการบําบัดก็จะกลายเป็ นนํ้าเสี ยไหลลงสู่ คูคลองต่อไป
จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพนํ้าในคูคลองในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พบว่า
คูคลอง ร้อยละ 34 มีค่าออกซิ เจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen : DO) ตํ่ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ความแตกต่ า งไปตามพื้ น ที่ สํ า หรั บ คู ค ลองร้ อ ยละ 52 มี ค่ า ความสกปรกในรู ป สารอิ น ทรี ย์
(Biochemical Oxygen Demand : BOD) สู งกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีคูคลองบาง
แห่ งคุณภาพนํ้าค่อนข้างดีกระจายอยู่ในพื้นที่ชานเมืองทัง่ ฝั่งพระนครและธนบุรี คือ มีค่า BOD ตํ่า
กว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าออกซิ เจนละลายนํ้า สู งกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงว่า คุณภาพนํ้าคลองส่ วนใหญ่ยงั ประสบปั ญหามลภาวะทางนํ้าอยูม่ าก ขณะที่มีคูคลองในเขต
ชั้นในติดกับแม่น้ าํ เจ้าพระยามีคุณภาพที่ ดี เพราะผลจากการจัดระบบไหลเวียนนํ้าในคลองและ
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมที่เปิ ดดําเนินการแล้ว แต่ยงั มีคูคลองอีกจํานวนมากต้องการแก้ไขปัญหาทั้งฝั่ง
พระนครและฝั่งธนบุรี
กรุ งเทพมหานครได้ตระหนักถึงปั ญหามลพิษทางนํ้า โดยได้ดาํ เนิ นมาตรการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวอย่างจริ งจังเสมอมา มาตรการแรก คือ มาตรการใช้ส่ิ งก่อสร้าง คือ โครงการบําบัดนํ้าเสี ยบึง
พระรามเก้า เพื่อฟื้ นฟูคุณภาพนํ้าในคูคลอง โดยการนํานํ้าจากคลองลาดพร้าวและคลองสามเสนมา
บําบัดด้วยระบบสระเติมอากาศ ก่อนปล่อยลงสู่ คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ และโครงการ
บํา บัด นํ้ าเสี ย บึ ง มัก กะสั น เป็ นการใช้ ผ ัก ตบชวาในการบํา บัด นํ้ าเสี ย ในปี พ.ศ. 2524 Japan
International Cooperation Agency (JICA) ได้ทบทวนแผนหลัก และนําเสนอแนวทางการก่อสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก กรุ งเทพมหานครมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณ
และมีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยเฉพาะแห่ งโดยเริ่ มต้นในพื้นที่ช้ นั ในที่มีความ
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หนาแน่ นของประชากรสู งเพื่อรวบรวมนํ้าเสี ยชุ มชนที่เกิ ดจากบ้านเรื อน ที่พกั อาศัยอาคาร และ
สถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามาบําบัดจนได้มาตรฐานนํ้าทิ้งก่อนปล่อยสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ คลอง
และแม่น้ าํ เจ้าพระยาต่อไป
กรุ งเทพมหานครได้ดาํ เนินการเดินระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมขนาดใหญ่ จํานวน 8 แห่ ง ได้แก่
โรงควบคุมคุณภาพนํ้าสี่ พระยา รัตนโกสิ นทร์ ช่ องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจกั ร และ
ศูนย์การศึ กษาและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 212.74 ตาราง
กิโลเมตร ในพื้นที่ 21 เขต ได้แก่ เขตพระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บาง
คอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจกั ร ห้วยขวาง หนองแขม บางแค
ภาษีเจริ ญ ดุสิต ทุ่งครุ จอมทอง และราษฎร์บูรณะ รองรับการบําบัดนํ้าเสี ยได้ รวมทั้งสิ้ น 1,112,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปริ มาณนํ้าเสี ยที่บาํ บัดได้จริ งในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 866,414 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน

ภาพที่ 2 โรงควบคุมคุณภาพนํ้ารวมขนาดใหญ่ของกรุ งเทพมหานคร
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สํ าหรับระบบบําบัดนํา้ เสี ยชุ มชนขนาดเล็กนั้น กรุ งเทพมหานคร เดินระบบระบบบําบัดนํ้า
เสี ยชุมชนขนาดเล็ก จํานวน 12 แห่ ง คือ โรงควบคุมคุณภาพนํ้าทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว
รามอิ นทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่ อนไก่ คลองเตย คลองจัน่ หัวหมาก และร่ มเกล้า มีขีด
ความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ย 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริ มาณนํ้าเสี ยบําบัดได้ จริ ง
14,589 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ยของระบบบําบัดนํ้าเสี ยขนาด
ใหญ่และขนาดชุมชน ทั้งหมด 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 43.11 ของปริ มาณนํ้า
เสี ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตกรุ งเทพมหานคร และ เมื่อคิดจากปริ มาณนํ้าเสี ยที่บาํ บัดได้จริ งทั้งหมด
881,003 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เทียบกับปริ มาณการใช้น้ าํ ประปา ดังกล่าว คิดเป็ นร้อยละ 33.41 ซึ่ งมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมของระบบบําบัดนํ้าเสี ยขนาดใหญ่และขนาดชุมชน เป็ น
จํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น 721,455,324 บาท รวมทั้งมีระบบบําบัดแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและ
ระบบการใช้พืชนํ้าสวนลุมพินี

ภาพที่ 3 ที่ต้ งั โรงควบคุมคุณภาพนํ้าชุมชนขนาดเล็ก
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แผนการดําเนิ นการในอนาคตของกรุ งเทพมหานครนั้น มี โครงการบําบัดนํ้าเสี ยที่จะอยู่
ระหว่างการดําเนิ นโครงการ จํานวน 4 โครงการ คือ โครงการบําบัดนํ้าเสี ยมีนบุรี คลองเตย ธนบุรี
และบึงหนองบอน รวมขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ย 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดทั้ง
การแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยเฉพาะหน้าในคูคลอง โดยจัดระบบไหลเวียนนํ้าในคลอง การศึกษา วิจยั และ
พัฒนา เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์
การนําตะกอนนํ้าเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์การดําเนิ นงานก่อสร้างท่อส่ งนํ้าที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสี ย
จากโรงควบคุมคุณภาพนํ้า และโครงการวิจยั ร่ วมเพื่อพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสี ยที่ใช้พลังงานน้อยลง
โดยสํานักการระบายนํ้า มีแนวคิดในการนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ในภาคส่ วน
อื่นๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคชุมชน โดยมีแผนการพัฒนาคุณภาพนํ้าที่
ผ่านการบําบัดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด
จากรายการสํารวจเบื้องต้น โครงการบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร ในประเทศไทย
โดยดําเนิ นงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ งประเทศญี่ปุ่น
(JICA) และกรุ งเทพมหานครในปี 2554 ได้สรุ ปผลการศึกษาการจัดการนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร
ไว้ดงั นี้
1. ระบบรวบรวมนํ้าเสี ยในประเทศไทย
การจัดการนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานครใช้ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสี ยเป็ นระบบท่อรวมแบบ
ไทย เนื่ อ งจากในอดี ต ระบบรวบรวมนํ้าเสี ย ในกรุ ง เทพมหานครได้รั บ การพัฒ นาขึ้ น โดยมี
วัตถุ ประสงค์เ พื่ อระบายนํ้าท่ ว ม และรวบรวมนํ้าเสี ย และนํ้าฝนไปพร้ อมกัน ในฤดู แ ล้งนํ้าเสี ย
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ท่อรวบรวมและนําไปบําบัดที่โรงควบคุมคุณภาพนํ้า ในฤดูฝนนํ้าเสี ย
และนํ้าฝนไหลรวมกันในท่อรวม ทําให้มีปริ มาตรนํ้าในท่อรวบรวมสู งขึ้น (โดยทัว่ ไปประมาณ 5
เท่าของนํ้าในฤดูแล้ง) นํ้าทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่ ท่อรวบรวมนํ้าเสี ย และนําไปบําบัดที่โรงควบคุม
คุณภาพนํ้า นํ้าเสี ยส่ วนเกินจะปล่อยลงคลองโดยบ่อดักนํ้าเสี ยที่ก่อสร้างขึ้นใกล้คลอง ส่ วนนํ้าเสี ยใน
ท่อจะนําไปบําบัดที่โรงควบคุมคุณภาพนํ้า นํ้าเสี ยที่มีปริ มาตรเกินกว่าขีดความสามารถในการบําบัด
ของโรงบําบัดนํ้าเสี ยจะผ่านการบําบัดขั้นต้นโดยการแยกกรวดทรายก่อนระบายทิ้งลงคลอง บ่อดัก
นํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานครมีจาํ นวนมากกว่า 1,000 บ่อ สําหรับพื้นที่ที่ไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย นํ้า
เสี ยและนํ้าฝนจะระบายลงคลองหรื อแม่น้ าํ โดยไม่ได้รับการบําบัด
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ภาพที่ 4 แนวคิดของระบบท่อรวบรวมนํ้าเสี ย
2. สถานการณ์ของโครงการบําบัดนํ้าเสี ยในประเทศไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2541 ร่ วมกับ พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่ ง ชาติ ปี พ.ศ.2535 อนุ มตั ิ ใ ห้ก รุ งเทพมหานครดํา เนิ น โครงการบํา บัด นํ้าเสี ย ในพื้น ที่ ช้ ัน ใน
ประมาณ 100 ตารางกิ โ ลเมตร โดยสนับ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ในการดํา เนิ น การในอัต ราส่ ว นเงิ น
อุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ 75 เงินกรุ งเทพมหานครร้อยละ 25 โดยในปั จจุบนั ได้มีการก่อสร้างท่อ
รวบรวมนํ้าเสี ยความยาวมากกว่า 220 กิโลเมตร

ภาพที่ 5 แหล่งเงินทุนสําหรับค่าก่อสร้างโครงการบําบัดนํ้าเสี ยกรุ งเทพมหานคร
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องค์ การจัดการนํา้ เสี ย
องค์การจัดการนํ้าเสี ย (อจน.) เป็ นรั ฐวิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎี กาจัด ตั้งองค์การจัดการนํ้าเสี ย เมื่ อวันที่ 15 สิ ง หาคม พ.ศ.2538 ด้วยเหตุ ผลที่ ว่า
ปั ญหานํ้าเสี ยในพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวีความรุ นแรงมากขึ้น ประกอบกับ การแก้ไข
ปั ญหานํ้าเสี ยต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น องค์การจัดการนํ้าเสี ย (อจน.) จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ คือ การจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมสําหรับการบําบัดนํ้าเสี ยภายในเขตพื้นที่จดั การ
นํ้าเสี ย และการให้บริ การรับบริ หารหรื อจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จดั การ
นํ้าเสี ย รวมทั้งบริ การหรื อกิ จการต่อเนื่ องที่เกี่ยวกับการจัดการนํ้าเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในเชิ ง
เศรษฐกิจ โดยวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ มีการให้บริ การหรื อจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย ทั้งใน
และนอกเขตพื้นที่จดั การนํ้าเสี ยเพื่อให้ อจน. มีอาํ นาจครอบคลุมในการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยูแ่ ล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เขตพื้นที่ จดั การนํ้าเสี ย หมายความว่า พื้นที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จังหวัด นครปฐม
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่
คณะรัฐมนตรี กาํ หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.7 กฎหมายมาตรฐานนํา้ ทิง้ ของไทย
ประเทศไทยมี กฎหมายเกี่ ยวกับมาตรฐานนํ้าทิ้ง ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการนํ้าทิ้ง
อาคารหลายฉบับ ได้แก่
2.7.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
เป็ นกฎหมายหลักในการดูแลสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย โดยใช้เป็ นกรอบในการแก้ไข
มลพิ ษ ในภาพรวม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการร่ ว มกัน ส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม มี
วัตถุ ประสงค์เ พื่อส่ งเสริ มประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่ว นร่ ว มในการส่ งเสริ มและรั กษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม จัดระบบการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่ วนท้องถิ่น ให้เกิดการ
ประสานงาน และมี ห น้า ที่ ร่ ว มกัน ในการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม และกํา หนด
แนวทางปฏิบตั ิในส่ วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วย
การจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสี ย ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบกําจัดของเสี ย และเครื่ องมือหรื ออุป
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กรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับมลพิษ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อให้เกิ ดมลพิษให้เป็ นไปโดยชัดเจน และกําหนดให้มีมาตรการส่ งเสริ มด้านกองทุนและความ
ช่ ว ยเหลื อด้า นต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ นการจู งใจให้มี ก ารยอมรั บที่ จ ะปฏิ บ ัติห น้าที่ ใ นการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม
โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี ท้ งั หมด 7 หมวด เนื้ อหาที่ เ กี่ ยวข้องกับการบริ หารจัด การนํ้าทิ้ งมี
รายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
หมวดที่ 2 กองทุนสิ่ งแวดล้อม
หมวดที่ 3 การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ
หมวดที่ 5 มาตรการส่ งเสริ ม
หมวดที่ 6 ความรับผิดทางแพ่ง
หมวดที่ 7 บทกําหนดโทษ
หมวดที่ 1 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติน้ นั ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานและ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่าง ๆ เป็ นกรรมการ รวมไปถึงกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
โดยในมาตรา 13 ได้กาํ หนดอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติไว้ดงั ต่อไปนี้
1. เสนอนโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา 32
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่รัฐมนตรี เสนอตามมาตรา 35
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดตามมาตรา 37
5. เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย และแผนการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
6. เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขอันตรายอันเกิดจาก
การแพร่ กระจายของมลพิษ หรื อภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 (1)
8. พิจารณาให้ความเห็ นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิ ดที่
รัฐมนตรี เสนอตามมาตรา 55
9. กํา กับ ดู แ ลและเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก า ออกกฎกระทรวง ข้อ บัง คับ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ประกาศ ระเบียบและคําสั่งที่จาํ เป็ น เพื่อให้กฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมีความเป็ นระบบโดยสมบูรณ์
10. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี ที่ปรากฏว่า ส่ วนราชการ
หรื อรั ฐวิสาหกิ จใด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้อบังคับเกี่ ยวกับการรั กษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมอันอาจทําให้เกิดความเสี ยหาย อย่างร้ายแรง
11. กําหนดมาตรการเพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือและประสานงานระหว่างส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ การส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
12. กํากับการจัดการและบริ หารเงินกองทุน
13. เสนอรายงานเกี่ ยวกับสถานการณ์ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นให้เป็ นอํานาจ
หน้าที่ของ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
โดยลักษณะการบังคับใช้กฎหมายมลพิษทางนํ้าของประเทศไทย มี 2 รู ปแบบคือ กฎหมาย
ที่พดู ถึงหลักการบริ หารจัดการ และ กฎหมายที่กาํ หนดข้อห้ามก่อมลพิษทางนํ้า
หลัก การบริ ห ารจั ด การ เช่ น การกํา หนดค่ า ควบคุ ม มาตรฐานมลพิ ษ จากแหล่ ง กํา เนิ ด
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม มาตรการ EIA เช่น
หมวดที่ 3 การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
ส่ วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมใน
เรื่ องต่อไปนี้
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(1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแม่น้ าํ ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้าและแหล่งนํ้า
สาธารณะอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายในผืนแผ่นดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริ เวณ
พื้นที่ลุ่มนํ้าในแต่ละพื้นที่
(2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริ เวณพื้นที่ปากแม่น้ าํ
(3) มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
(5) มาตรฐานระดับเสี ยงและความสัน่ สะเทือนโดยทัว่ ไป
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องอื่น ๆ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑ์
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐานและจะต้องคํานึ งถึ งความเป็ นไปได้ในเชิ งเศรษฐกิ จ
สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยในมาตรา 32 นั้น เป็ นการกล่าวถึงมาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นมาตรฐานภาพรวมก
ว้างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามที่ได้
กําหนดเป้าหมายหรื อมาตรฐานที่วางไว้ และไม่มีบทลงโทษ
หมวด 4 การควบคุมมลพิษ
ส่ วนที่ 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
มาตรา 55 ให้รั ฐ มนตรี โ ดยคํา แนะนําของคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ และโดยความ
เห็ นชอบของ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนด
มาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล่งกําเนิ ด สําหรับควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสี ย
การปล่ อยทิ้ ง ของเสี ย หรื อ มลพิ ษ อื่ น ใดจากแหล่ ง กํา เนิ ด ออกสู่ สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน คุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 69 ให้รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอาํ นาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยนํ้าเสี ยหรื อของ
เสี ยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะหรื อออกสู่ สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ต้ งั แหล่งกําเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งที่กาํ หนดตามมาตรา 55 หรื อมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกําหนดโดย อาศัย
อํา นาจตามกฎหมายอื่ น และมาตรฐานนั้น ยัง มี ผ ลใช้บ ังคับตามมาตรา 56 หรื อ มาตรฐานที่ ผูว้ ่ า
ราชการจังหวัดกําหนดเป็ นพิเศษ สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
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ส่ วนที่ 5 มลพิษทางนํ้า
มาตรา 69 ให้รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอาํ นาจประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษากําหนดประเภทของ แหล่งกําเนิ ดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยนํ้าเสี ยหรื อ
ของเสี ยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะหรื อออกสู่ สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ต้ งั แหล่งกําเนิ ดมลพิษไม่เกิ น
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งที่กาํ หนดตามมาตรา 55 หรื อมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกําหนด
โดย อาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บงั คับตามมาตรา 56 หรื อมาตรฐานที่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกําหนดเป็ นพิเศษ สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
โดยมาตรา 55 นั้นให้อาํ นาจรัฐมนตรี ในการออกประกาศ “ค่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกําเนิด” เป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม (มาตรา 32) ซึ่ งก็ได้มีประกาศเรื่ อง ค่ามาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งออกมา โดย
การ ใช้ มาตรา 55 นี้ มัก จะใช้ป ระกอบกับ มาตรา 69 เสมอ เนื่ อ งจาก มาตรา 69 จะกล่ า วถึ ง
แหล่ งกําเนิ ด มลพิษใดบ้างที่ จะโดนควบคุ ม เช่ น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ มสุ กร หรื อ
แหล่งกําเนิดประเภทอื่น โดยการศึกษาวิจยั นี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะแหล่งกําเนิดประเภทอาคาร
2.7.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการก่อสร้าง รื้ อถอน
ดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ายอาคาร กฎหมายนี้ ให้อาํ นาจแก่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยในการ
ออกกฎกระทรวงในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การควบคุ ม อาคาร เช่ น ลัก ษณะรู ป แบบ ความ
ปลอดภัยระบบแสง และระบบกําจัดนํ้าเสี ยจากอาคาร เป็ นต้น ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั ญหามลพิษ
ทางนํ้า นั้น ได้มี ก ารออกกฎกระทรวงที่ มี ข ้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ การระบายนํ้า ทิ้ ง จากอาคาร คื อ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ซึ่ งใช้บงั คับกับอาคารสู งและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ได้วางข้อกําหนด
เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสี ยของอาคารดังกล่าวในข้อ 32 ว่า "ระบบบําบัดนํ้าเสี ยจะแยกเป็ นระบบ
อิสระเฉพาะอาคารหรื อเป็ นระบบรวมของส่ วนกลางก็ได้ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดเสี ยง กลิ่น ฟอง กาก
หรื อสิ่ ง อื่ น ใดที่ เ กิ ด จากการบํา บัด นั้น จนถึ ง ขนาดที่ เ กิ ด อัน ตรายต่ อสุ ขภาพ ชี วิต ร่ างกาย หรื อ
ทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม หรื อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผทู ้ ี่อาศัย
ใกล้เคียง” โดยข้อกําหนดนี้ ไม่ประสงค์ให้ระบบบําบัดนํ้าเสี ยนั้นสร้างความเสี ยหายหรื อเดือดร้อน
แก่บุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อมที่อยูใ่ กล้เคียง
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สําหรับมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารสู งและอาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้น ข้อ 33 ของ
กฎกระทรวงข้างต้นกําหนดว่า "นํ้าเสี ยต้องผ่านระบบบําบัดนํ้าเสี ยจนเป็ นนํ้าทิ้งก่อนระบายสู่ แหล่ง
รองรั บ นํ้า ทิ้ ง โดยคุ ณ ภาพนํ้า ทิ้ ง ให้เ ป็ นไปตามประกาศ สํา นัก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ ม
แห่ งชาติ เรื่ อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากอาคาร" แต่ในปั จจุบนั พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ยกเลิกสํานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว และประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากอาคารที่กาํ หนดโดยสํานักงาน
ดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกหมดแล้วเนื่ องจากได้มีการออกมาตรฐานใหม่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 จึงมีผลทําให้ไม่มีมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจาก
อาคารสู งและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ต่อมามีการออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 โดยมี ก ารประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ เนื่ อ งจากได้มี ป ระกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด รวมทั้ งมาตรฐานควบคุ ม การระบายนํ้ าทิ้ ง จากที่ ดิ น จั ด สรรรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร เห็นสมควรแก้ไขข้อกําหนด
เกี่ ย วกับ ขนาด อาคารและค่ า มาตรฐานควบคุ ม การระบายนํ้า ทิ้ ง จากอาคารตามที่ ก ํา หนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้
สอดคล้อ งกับ ประกาศกํา หนดตามมาตรฐานดังกล่ า วจึ ง จํา เป็ นต้อ งออกกฎกระทรวงนี้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบการระบายนํ้าและระบบบําบัดนํ้า
เสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการปรั บ ปรุ ง นํ้า เสี ย จากอาคารให้เ ป็ นนํ้า ทิ้ ง ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ก่อนที่จะระบายลงสู่ แหล่งรองรับนํ้าทิ้ง
(1) อาคารประเภท ก
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจาํ นวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
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(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี
จํานวนเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่
30 เตียงขึ้นไป
(ง) สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่
25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(จ) อาคารที่ ทาํ การของราชการ รั ฐวิสาหกิ จ องค์การระหว่างประเทศ หรื อเอกที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) ห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าที่ มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อ
หลายหลังรวมกันตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(ช) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 2,500
ตารางเมตรขึ้นไป
(ซ) ภัตตาคารหรื อร้านอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
(2) อาคารประเภท ข
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ดที่มีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้อง
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจาํ นวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง
(ค) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่ มีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป
(ง) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การที่มีพ้นื ที่รวมทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(จ) โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี
จํานวนเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายรวมกันตั้งแต่ 10 เตียง
แต่ไม่ถึง 30 เตียง
(ฉ) สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่
5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
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(ช) อาคารที่ทาํ การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อเอกชนที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
55,000 ตารางเมตร
(ซ) ห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่ รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อ
หลายหลังรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(ฌ) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 1,500
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
(ญ) ภัตตาคารหรื อร้านอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
(ฎ) อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
เกิน 10,000 ตารางเมตร
(3) อาคารประเภท ค
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุ ดที่มีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง 100 ห้องนอน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจาํ นวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง 60 ห้อง
(ค) หอพักตามกฎหมายว่าการหอพักที่ มีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุ กชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 50 ห้อง แต่ไม่ถึง 250 ห้อง
(ง) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
(จ) อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จดั สรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินตั้งแต่ 10 หลัง แต่ไม่เกิน 100 หลัง
(ฉ) อาคารที่ทาํ การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อเอกชนที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000
ตารางเมตร
(ช) ห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกัน หรื อ
หลายหลังรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
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(ซ) ตลาดที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 1,000
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,500 ตารางเมตร
(ฌ) ภัตตาคารหรื อร้านอาหารที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ 250 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร
(ญ) อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
(4) อาคารประเภท ง
(ก) หอพักตามกฎกระทรวงว่าด้วยหอพักที่มีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 10 ห้อง แต่ไม่ถึง 50 ห้อง
(ข) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี
จํานวนเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง 10
เตียง
(ง) สถานศึกษาทีมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง
5,000 ตารางเมตร
(จ) อาคารที่ทาํ การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อเอกชนที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
(ฉ) ห้างสรรพสิ นค้าหรื อศูนย์การค้าที่ มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดี ยวกันหรื อ
หลายหลังรวมกันไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร
(ช) ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 500
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร
(ซ) ภัตตาคารหรื อร้านอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 250 ตารางเมตร
(ฌ) อาคารอยูอ่ าศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อหลายหลังรวมกัน
ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
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(5) อาคารประเภท จ
หมายความถึง ภัตตาคารหรื อร้านอาหารที่มีพ้นื ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรื อ
หลายหลังรวมกันไม่ถึง 100 ตารางเมตร
2.7.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด.
กฎหมายฉบับนี้ ได้บงั คับใช้ ควบคุมระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร โดยในประกาศได้ให้คาํ นิ ยาม
ของ อาคาร หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลกั ษณะเป็ นอาคารหลังเดียว หรื อเป็ นกลุ่มของ
อาคาร ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นบริ เวณเดียวกัน และไม่ว่าจะท่อระบายนํ้าท่อเดียว หรื อมีหลาย
ท่อที่เชื่อมติดกันระหว่างอาคารหรื อไม่กต็ าม ซึ่งได้แก่
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
4. สถานบริ ก ารประเภทสถานอาบนํ้า นวดหรื อ อบตัว ซึ่ ง มี ผูใ้ ห้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
5. โรงพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
6. อาคารโรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนโรงเรี ยนของทางราชการ
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
7. อาคารที่ทาํ การของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรื อองค์การะหว่างประเทศและของเอกชน
8. อาคารของศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้า
9. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขแต่ไม่รวมถึงท่าเทียบเรื อประมงสะพานปลา
หรื อกิจการแพปลา
10. ภัตตาคารหรื อร้านอาหาร
โดยกฎหมาย ฉบับบี้ ได้แบ่งอาคารออกเป็ น 5 ประเภท คือ อาคารประเภท ก. ข. ค. ง. จ. ซึ่งแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
อาคารประเภท ก. หมายถึง
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(1) อาคารชุดที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป
(3) โรงพยาบาลของทางราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่
30 เตียงขึ้นไป
(4) อาคารโรงเรี ยนเอกชนโรงเรี ยนของทางราชการสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) อาคารที่ทาํ การของทางราชการรัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศหรื อของเอกชนที่มี
พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) อาคารของศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตาราง
เมตรขึ้นไป
(8) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่มีพ้ืนที่ให้บริ การรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารประเภท ข. หมายถึง
(1) อาคารชุดที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
(2) โรงแรมที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง
(3) หอพักที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป
(4) สถานบริ การที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000
ตารางเมตรขึ้นไป
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(5) โรงพยาบาลของทางราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่
10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง
(6) อาคารโรงเรี ยนเอกชนโรงเรี ยนของทางราชการสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ทาํ การของทางราชการรัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศหรื อของเอกชนที่มี
พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 55,000
ตารางเมตร
(8) อาคารของศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร
(9) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,500 ตาราง
เมตรแต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
(10) ภัตตาคารหรื อร้านอาหารที่มีพ้ืนที่ให้บริ การรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 500 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร
อาคารประเภท ค. หมายถึง
(1) อาคารชุดที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่ม
ของอาคารไม่ถึง 100 ห้องนอน
(2) โรงแรมที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารไม่ถึง 60 ห้อง
(3) หอพักที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 50 ห้องแต่ไม่ถึง 250 ห้อง
(4) สถานบริ การที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,000
ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร
(5) อาคารที่ทาํ การของทางราชการรัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศหรื อของเอกชนที่มี
พื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 10,000
ตารางเมตร
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(6) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,000 ตาราง
เมตรแต่ไม่ถึง 1,500 ตารางเมตร
(7) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่มีพ้ืนที่ให้บริ การรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 250 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร
อาคารประเภท ง. หมายถึง
(1) หอพักที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 10 ห้องแต่ไม่ถึง 50 ห้อง
(2) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ตาราง
เมตรแต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร
(3) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่ มีพ้ืนที่ให้บริ การรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 100 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 250 ตารางเมตร
อาคารประเภท จ. หมายถึง
ภัตตาคารหรื อร้านอาหารที่มีพ้นื ที่ให้บริ การรวมกันทุกชั้นไม่ถึง 100 ตารางเมตร
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้
(1) ความเป็ นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9
(2) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) สารที่ละลายได้ท้ งั หมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ ขึ้นจากปริ มาณสารละลาย
ในนํ้าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร
(7) นํ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
(8) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็ นไปตามอาคาร ประเภท
ก. เว้นแต่
(1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
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มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็ นไปตามอาคาร ประเภท
ก. เว้นแต่
(1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็ นไปตามอาคาร ประเภท ก.
เว้นแต่
(1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้
(1) ความเป็ นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง 5-9
(2) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) นํ้ามันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.7.4 ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง กําหนดประเภทของ
อาคารเป็ นแหล่ งกําเนิดมลพิษที่จะต้ องถูกควบคุมการปล่ อยนํ้าเสี ยลงสู่ แหล่ งนํ้าสาธารณะหรื อออก
สู่ สิ่งแวดล้ อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
โดยประกาศฉบับนี้ ได้กาํ หนดให้อาคารเป็ นแหล่งกําเนิ ดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยนํ้าเสี ยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะหรื อออกสู่ สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) อาคารชุดที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรื อกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีจาํ นวนห้องสําหรับใช้เป็ นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 200 ห้องนอนขึ้นไป
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(3) โรงพยาบาลของทางราชการ รั ฐ วิสาหกิ จ หรื อสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรั บรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรื อกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
(4) อาคารโรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรื อกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) อาคารที่ทาํ การของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อของเอกชนที่
มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) อาคารของศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้นื ที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรื อกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตาราง
เมตรขึ้นไป
(8) ภัตตาคารหรื อร้ านอาหารที่มีพ้ืนที่ใช้บริ การรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรื อกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้กาํ หนดกฎหมาย เรื่ องมาตรฐานนํ้าทิ้งไว้ในกฎหมายมากกว่า
หนึ่ งฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงเกิดเป็ นประเด็นที่น่าสังเกตว่า มาตรฐานการระบายนํ้า
ทิ้งจากอาคารควรใช้จากฉบับใดเป็ นหลัก หรื อสามารถใช้ได้ท้ งั สองฉบับควบคู่กนั ไป กฎหมายแต่
ละฉบับมีความขัดแย้งกันหรื อไม่ ดังนั้น การตอบคําถามประเด็นนี้ จําเป็ นต้องพิจารณา มาตรา 56
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติวา่
มาตรา 56 ในกรณี ที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายนํ้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศ
เสี ย การปล่อยทิ้งของเสี ย หรื อมลพิษอื่นใดจากแหล่งกําเนิดออกสู่ สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอื่น และมาตรฐานดังกล่าว ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิ ดที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตาม มาตรา ๕๕ ให้มาตรฐาน ดังกล่ าวมีผลใช้บงั คับต่อไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฎหมายนั้น แต่ถา้ มาตรฐานดังกล่าวตํ่ากว่ามาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล่งกําเนิ ดที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตาม มาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนั้น แก้ไขให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง ในกรณี ที่ มี อุ ป สรรคไม่ อ าจดํา เนิ น การเช่ น ว่ า นั้ น ได้ใ ห้
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คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติเป็ นผูช้ ้ ี ขาด เมื่ อมี คาํ ชี้ ขาดเป็ นประการใดให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามคําชี้ขาดนั้น
จากมาตราดังกล่าว จะเห็นความเชื่อมโยงของการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายนํ้า
ทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 กับกฎหมายอื่น
เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่มีการกําหนดให้มีมาตรฐานในเรื่ องเดียวกัน ซึ่งต้อง
พิจารณาดู ว่า มาตรฐานเกี่ ยวกับการระบายนํ้าทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 มีค่ามาตรฐานเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเกี่ ยวกับการ
ระบายนํ้าทิ้งตามกฎหมายอื่น ถ้าหากค่ามาตรฐานตามกฎหมายอื่นมีความเข้มงวดมากกว่า ก็ตอ้ งใช้
มาตรฐานที่เข้มงวดกว่า โดยไม่ถือว่ากฎหมายมีเนื้อหาขัดแย้งกัน แต่ถา้ ค่ามาตรฐานตามกฎหมายอื่น
มีค่าที่ต่าํ หรื อหย่อนยานกว่าก็ให้ยึดถือค่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 และให้มีการแก้ไขค่ามาตรฐานตามกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

2.8 การบริหารจัดการของประเทศญี่ปนุ่
2.8.1 บริหารจัดการคุณภาพนํา้ ในอดีต
จากการรายงานของสํานักสิ่ งแวดล้อมของญี่ปุ่น ค.ศ. 1990 ได้ระบุไว้ว่า ผลการสํารวจ
คุณภาพนํ้าทัว่ ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1988 พบสาร Cadmium และสารอันตรายต่อสุ ขภาพอื่นๆ
ปนเปื้ อนอยู่น้ าํ สาเหตุมาจาก การปล่อยนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ต่างๆ รวมไปถึงการปล่อยนํ้าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อนอีกด้วย ทั้งนี้ เป็ นเพราะความล่าช้าในการหา
มาตรการที่จะแก้ไขปั ญหา สาเหตุที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ ง คือ การที่ยงั มีระบบท่อระบายนํ้าเสี ยไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและบริ เวณริ มฝั่ งนํ้า ซึ่ งมีประชาชนอาศัยและมีโรงงานอยู่
หนาแน่ น ทางประเทศญี่ปุ่นจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องจัดให้มีท่อระบายนํ้าเสี ยให้เพียงพอ สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้นของพลเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม
การป้องกันมลพิษทางนํ้า ได้มีการหามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางนํ้า โดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยได้จดั แบ่งเกณฑ์มาตรฐานนี้ออกเป็ น 2
ประเภท
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ก) เกณฑ์มาตรฐานสําหรับป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับสุ ขภาพของมนุ ษย์โดยได้
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสารที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นนํ้าอันเป็ นเหตุให้เกิดมลพิษซึ่งเป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เช่น ตะกัว่ ปรอท ฟอสฟอรัส หรื อไซยาไนด์ เป็ นต้น
ข) เกณฑ์มาตรฐานสําหรับรักษาสภาพแวดล้อมโดยได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สําหรับนํ้าในแม่น้ าํ ลําคลอง ทะเลสาบ หรื อบริ เวณทะเล เป็ นต้น
(2) ควบคุมการปล่อยนํ้าเสี ยอย่างเคร่ งครัด และเข้มงวด โดยได้ดาํ เนินการหลายๆวิธีเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ เช่น
การให้จงั หวัดต่าง ๆ สามารถที่จะกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมการปล่อยนํ้าเสี ย
ทิ้งของสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฏอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานกลางที่ใช้
บังคับเหมือนกันทัว่ ประเทศ เพื่อความคล่องตัวในการควบคุมดูแล หรื อการขยายประเภทของธุรกิจ
ที่จะต้องถูกควบคุมในการปล่อยนํ้าเสี ยทิ้งให้มีมากประเภทขึ้นจากที่เคยกําหนดไว้แต่เดิม เป็ นต้น
(3) การควบคุมการปล่อยนํ้าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย
สาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดมลพิษทางนํ้า คือ การปล่อยทิ้งนํ้าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย
เช่น นํ้าจากการอาบชําระล้างร่ างกาย การประกอบอาหาร หรื อซักล้างเสื้ อผ้าของใช้ต่าง ๆ ซึ่ งล้วนมี
ปริ มาณที่สูงมากโดยได้ถูกปล่อยทิ้งโดยไม่ได้รับการบําบัด ซึ่งได้มีการตรวจพบว่า การที่น้ าํ ในอ่าว
โตเกียวเน่ าเสี ยนั้น 69% มาจากแหล่งการปล่อยนํ้าเสี ยทิ้งจากอาคารบ้านเรื อน การที่จะแก้ปัญหานี้
ให้ได้ผลคือ จะต้องพัฒนาระบบท่อระบายนํ้าเสี ยและติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ยในครัวเรื อน
(4) การจัดให้มีและพัฒนาระบบท่อระบายนํ้าเสี ย
มีการจัดโครงการ 5 ปี แห่ งการพัฒนาระบบนํ้าเสี ยขึ้นโดยเริ่ มตั้งแต่ปีงบประมาณ 19861990 โครงการนี้ นอกจากจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมแล้วยังเป็ นการป้องกันนํ้าท่วมได้
อีกด้วย
(5) จัดให้มีระบบควบคุมตรวจตราและตักเตือน
โดยอาศัยอํานาจกฎหมายควบคุ มมลพิษทางนํ้า (The Water Pollution Control Law) ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี ของแต่ละจังหวัดมีอาํ นาจในการบังคับให้โรงงานและสถาน
ประกอบการ รายงานเกี่ ยวกับการปล่อยนํ้าเสี ย เพื่อเป็ นการควบคุมและตรวจตรา นอกจากนั้น
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม (The Environment Agency) ร่ วมกับกระทรวงการก่อสร้างจะเป็ นผูใ้ ห้
การสนับสนุนจังหวัดต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบตรวจคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ (Automatic water quality
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monitoring system) พร้ อมทั้งให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
(6) มาตรการอื่น ๆ
เพื่อให้การป้ องกันและแก้ไขนํ้าเน่ าเสี ยบรรลุวตั ถุประสงค์ นอกจากวิธีการต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว
ยังได้มีการหามาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขในเรื่ องนี้ เช่น จัดให้มีการสร้างเขื่อน หรื อทํานบ
เพื่อให้สามารถมีน้ าํ ไว้ใช้ยามขาดแคลน และทางนํ้าจะมีน้ าํ ไหลเวียนในระดับที่สมํ่าเสมอ โอกาสที่จะ
เกิดนํ้าเน่าเสี ยย่อมลดน้อยลง นอกจากนั้นหลายจังหวัดยังจัดให้มีโครงการทําความสะอาดชายฝั่งทะเล
และแหล่งนํ้าที่ใช้ประกอบการประมงเพื่อกําจัดโคลน สิ่ งสกปรก และขยะเป็ นต้น
2.8.2 กฎหมายและหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบเรื่ องนํา้ เสี ย
ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้บงั คับกฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมมลพิษทางนํ้ามาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1970 โดยได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์บา้ นเมืองที่แปรเปลี่ยนไปอยู่
ตลอดเวลา ในครั้งแรกที่กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางนํ้าได้จดั ทําขึ้น ก็เพื่อที่จะป้ องกัน
มลพิษอันเกิดจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบธุรกิจปล่อยนํ้าเสี ยลงสู่ แหล่งนํ้าใน
บริ เวณที่เป็ นสาธารณสมบัติซ่ ึงประชาชนมีสิทธิในการใช้ร่วมกัน เช่น แม่น้ าํ ทะเลสาบ ท่าเรื อ หรื อ
ชายฝั่งทะเล เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและป้องกันภยันตรายต่อสุ ขภาพมนุ ษย์ โดยมี
บทกําหนดให้โรงงาน หรื อสถานประกอบการ เป็ นต้นเหตุให้เกิดมลพิษซึ่งส่ งผลให้เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพของมนุษย์น้ นั ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายแล้วยังต้องรับโทษทางอาญาอีกด้วย
กฎหมายฉบับนี้ กาํ หนดให้สาํ นักนายกรัฐมนตรี เป็ นผูอ้ อกประกาศเกี่ยวกับระดับมาตรฐาน
ของนํ้าทิ้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางนํ้าขึ้นนอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ ยงั ให้อาํ นาจจังหวัดต่าง ๆ
ในการที่จะออกข้อบังคับกําหนดระดับ มาตรฐานของนํ้าทิ้งให้เข้มงวดยิง่ ขึ้นตามความเหมาะสมกับ
สภาพของจังหวัด หากเห็นว่าประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่ องดังกล่าวมีเนื้ อหาไม่เหมาะสม
รัดกุมเพียงพอ
2.8.3 ระบบบําบัดนํา้ เสี ยในประเทศญีป่ ุ่ น
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของประเทศญี่ปุ่นมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของนํ้าเสี ย วิธีการบําบัด
และการบริ หารจัดการของภาครัฐ ได้แก่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ย (Sewerage System) ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ในชนบท (Rural Sewerage System) และระบบโจกาโซ (Johkasou system)
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ระบบบําบัดนํ้าเสี ย (Sewerage system) มักจะสร้างขึ้นในเขตเมือง ซึ่ งมีบา้ นเรื อน โรงงาน
และอาคารสํานักงานรวมอยูห่ นาแน่น มีการรวบรวมนํ้าเสี ยผ่านระบบเครื อข่ายท่อและบําบัดนํ้าเสี ย
แบบรวมศูนย์ที่โรงบําบัดนํ้าเสี ย ส่ วนระบบโจกาโซนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อบําบัดนํ้าเสี ย
ภายในบ้านเดี่ยวหรื ออาคารตั้งแต่หนึ่ งถึงหลายหลัง โดยทัว่ ไปโจกาโซจะแบ่งออกเป็ น ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยขนาดเล็กนั้น เป็ นที่นิยมกันมาก ติดตั้งง่าย และสามารถปล่อยนํ้าที่ผา่ น
การบําบัดออกสู่ สาธารณะได้
โดยในปี ค.ศ. 2016 90% ของประชากรในประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมการเข้าถึงระบบบัดนํ้า
เสี ย ทั้งแบบ off site และ on site ซึ่ งช่ วยให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศด้านนํ้าดี ย่ิงขึ้น โดย
ระบบการจัดการนํ้าของประเทศญี่ปุ่นนั้น มีการแบ่งระบายนํ้าอย่างชัดเจน ระหว่าง ‘นํ้าฝน’ และ
‘นํ้าเสี ย’ ท่อระบายนํ้าฝนจะรับเพียงนํ้าฝนอย่างเดียวแล้วระบายออกสู่ คลองและแม่น้ าํ โดยตรง และ
นํ้าเสี ยจะต้องผ่านการบําบัดก่อน ซึ่ งถูกกําหนดให้ในบ้านของญี่ปุ่น 1 หลัง ต้องมี “โจกาโซ” (onsite wastewater treatment system) 1 อัน เป็ นอุ ปกรณ์ สําหรั บบําบัดนํ้าทิ้งก่ อนปล่ อยออกสู่ คลอง
สาธารณะภายนอก โดยติดตั้งไว้ในใต้ดิน ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์บาํ บัดนํ้าแบบชีวภาพโดยใช้แบคทีเรี ยใน
การย่อยสลาย และมีอุปกรณ์เพิ่มออกซิ เจน เพื่อให้แบคทีเรี ยใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นนํ้า
ซึ่ งเจ้าของบ้านต้องเสี ยเงินให้รัฐบาลในการดูแลบํารุ งรักษา โดยกฎหมายกําหนดไว้ว่าให้ ทําความ
สะอาดปี ละ 1 รอบ และตรวจเช็คปี ละ 1 รอบ
ประเทศญี่ ปุ่ นมี ก ารบริ ห ารจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและด้า นการจัด การคุ ณ ภาพนํ้า ที่ ดี
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของคนในชาติ และมี ก ฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ ข้ม งวด เช่ น เมื อ งในชนบทมี
วัฒนธรรมในการรวมตัวกันเพื่อทําความสะอาดใหญ่ ปี ละ 2 ครั้ง โดยมีการทําความสะอาดบริ เวณ
รอบ ๆบ้าน ชุมชน รอบ ๆ ที่สาธารณะ เช่น การลอกคลอง ท่อระบายนํ้า เพื่อเอาวัชพืชออก เพื่อให้
นํ้าไหลผ่านได้สะดวก
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ภาพที่ 6 ระบบบําบัดนํ้าเสี ยอาคารของประเทศญี่ปุ่น

ภาพที่ 7 การใช้ระบบบําบัดนํ้าเสี ยของประเทศญี่ปุ่น
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2.8.3 โจกาโซ (Johkasou)
ในช่วงปี ค.ศ.1950 ประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตในด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ปริ มาณนํ้าเสี ย
ก็ได้เพิ่มปริ มาณมากขึ้น จนในปี 1969 มีประกาศใช้ โจกาโซ ขึ้นเพื่อบําบัดนํ้าเสี ย และมีการพัฒนา
มาเรื่ อยๆ จนมีขนาดเล็กลงให้เหมาะสม และเริ่ มมาใช้ขายเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งในปัจจุบนั การบําบัดนํ้าเสี ย
จาบ้านพักอาศัยครัวเรื อนโดยใช้ โจกาโซ ค่อนข้างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อดีของระบบโจกาโซ
เนื่องจากโจกาโซมีขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งได้ในบ้านเรื อนทัว่ ไป บําบัดนํ้าเสี ยและปล่อย
นํ้าที่บาํ บัดแล้วออกสู่ สาธารณะได้ จึงมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับระบบบําบัดนํ้าเสี ยทัว่ ไป เพราะ
ช่วยดูแลคุณภาพนํ้าในท้องถิ่นให้คุณภาพที่ดีได้ โดยข้อดีของโจกาโซ มีดงั ต่อไปนี้
- มีราคาไม่แพงในการลงทุนติดตั้ง ครัวเรื อนสามารถเข้าถึงได้ ติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
และขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก
- ใช้เวลา ในการติดตั้งไม่นาน และสามารถเริ่ มทํางานได้หลังจากติดตั้งแล้วเสร็ จ
- นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วและกากตะกอนที่เกิดขึ้นสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เนื่ องจาก
ไม่เป็ นอันตราย
- เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ เช่น แผ่นดินไหว จะไม่ส่งผลกระทบต่อโจกาโซเนื่ องจาก ไม่มีระบบท่อ
ที่ ซับซ้อนหรื อเครื่ องจักขนาดใหญ่ สามารถดําเนิ นการต่อได้เมื่ อระบบนํ้าและไฟฟ้ ากลับคื น สู่
สภาวะปกติ
- ระบบโจกาโซมีบทบาทสําคัญไม่เพียงแต่ในการบําบัดนํ้าเสี ยในครัวเรื อนเท่านั้น แต่ยงั แต่
ยังช่วยให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมทางนํ้าของประเทศมีคุณภาพที่ดียง่ิ ขึ้นด้วย
2.8.4 บริหารจัดการคุณภาพนํา้ ในปัจจุบัน
ในต้นปี 2564 มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรี ยมเติม ‘นํ้าเสี ย’ ลงทะเล เนื่ องจากมีการบําบัด
นํ้าสะอาดเกินไป จนปลาและสาหร่ ายขาดสารอาหาร โดยกระทรวงสิ่ งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้วางแผนจะ
ป้องกันไม่ให้น้ าํ ทะเลที่เกาะเซโตะ (Seto Inland Sea) สะอาดเกินไป เพราะทําให้ประชากรปลาในทะเล
และสาหร่ ายขาดสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการมีชีวิตอยู่ เช่น เกลือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จนก่อให้เกิด
อันตรายต่ออุตสาหกรรมประมงในท้องถิ่น และฟาร์ มเพาะเลี้ยงสาหร่ าย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะ
เติมสารอาหารที่จาํ เป็ นลงไป เพือ่ ไม่ให้เกิดนํ้าเน่าเสี ยอีก ซึ่งจะดําเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่น
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2.9 กฎหมายของประเทศญีป่ นุ่
กฎหมายของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมทางนํ้า มีหลายฉบับ เช่น กฎหมายการระบาย
นํ้าทิ้ง (Sewerage Act) กฎหมายหน่วยงานดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ยของญี่ปุ่น (Japan Sewage Works
Agency Act) กฎหมายป้ อ งกั น มลพิ ษ ทางนํ้ า (Water Pollution Prevention Act) โดยได้ ส รุ ป
รายละเอียด และประเด็นต่างๆ เกี่ยวข้องกับนํ้าทิ้งอาคาร ดังนี้
2.9.1 การบังคับใช้ นโยบายและกฎหมาย
ในประเทศญี่ ปุ่น กระทรวงที่ดิน สาธารณู ปโภค ขนส่ ง และการท่องเที่ ยว (Ministry of
Land, Infrastructure, Transport, and Tourism) ดูแลนํ้าเสี ยในสิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบนอก (offsite)
ขณะที่กระทรวงสิ่ งแวดล้อม (Ministry of the Environment) ดูแลนํ้าเสี ยที่ติดตั้งอยูก่ บั ที่ (onsite) เช่น
โจกาโซ การจัดการตะกอนที่เกิดจากการบําบัดนํ้าเสี ย โดยทั้ง 2 กระทรวง ทํางานร่ วมกัน
กฎหมายการจัดการนํ้าเสี ยและการทําความสะอาดสาธารณะ (The Waste Management and
Public Cleaning Law) กําหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่สร้าง ดําเนิ นการ บํารุ งรักษา และกําหนด
แผนบําบัดนํ้าเสี ยของท้องถิ่นเอง เช่น แผนการกําจัดกากตะกอน
กฎหมายการระบายนํ้าเสี ย (Sewerage Law) มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ของภาครั ฐ
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การกําหนดการวางแผนโครงการ การวางแผนระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ที่ครอบคลุมทั้งลุ่มนํ้า การติ ดตั้งอุปกรณ์บาํ บัด และเกณฑ์โครงสร้างของอุปกรณ์ และมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้ง
2.9.2 หน่ วยงานดูแลระบบบัดนํา้ เสี ยของญีป่ ุ่ น
The Japan Sewage Works Agency หรื อ องค์ก ารงานระบายนํ้า แห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น
องค์ก รระดับ ประเทศเพี ย งแห่ งเดี ย ว ที่ ถูก ตั้งขึ้ น เพื่ อรวมศู น ย์ก ารดู แ ลนํ้า เสี ย มี ห น้าที่ ก่ อสร้ า ง
ดําเนินการ บํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย รวมถึงให้การสนับสนุนในการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนาเทคโนโลยีของระบบบําบัดนํ้าเสี ยอยูเ่ สมอ เพื่อดูแลรักษาคุณภาพนํ้าในสิ่ งแวดล้อมให้ดี
ขึ้น โดยองค์กรเปรี ยบเสมือนหน่วยงานกลางที่ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ยมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนิน
โครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระบบระบายนํ้าทิ้ง โดยถ้าจะมีการ
จัดตั้งองค์กรนี้ ในท้องถิ่นจะต้องผ่านการอนุ ญาตและอบรมก่ อน เป็ นหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่ดูแล
ระบบบําบัดให้เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็ นในด้าน เทคนิ ค บุคลากรและ
การจัดการ แต่ไม่ได้รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการระบายนํ้าทิ้ง
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ภาพที่ 8 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ย
2.9.3 เงินสนับสนุน
มีการจัดสรรเงินสนับสนุ นจากภาครัฐอย่างเหมาะสมสําหรับการจัดการนํ้าเสี ย โดยมีการ
กํา หนดหลัก เกณฑ์โ ครงสร้ า งอุ ป กรณ์ บ าํ บัด นํ้า เสี ย มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ้า ทิ้ ง แนวทางการวาง
แผนการก่ อ สร้ า ง การติ ด ตั้ง การเชื่ อ มต่ อ ระบบ การดู แ ลรั ก ษา การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยเงินสนับสนุ นโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบบําบัดนํ้าเสี ยนั้น
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และส่ วนหนึ่งจากมาจากท้องถิ่น

42

ภาพที่ 9 หน่วยงานที่จดั สรรเงินดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ย
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2.9.4 แนวทางการบริหารเงินสนับสนุนระหว่ างรัฐบาลส่ วนกลางและส่ วนท้ องถิ่น
รั ฐบาลกลางหรื อรั ฐบาลแห่ งชาติ มี หน้าที่ สนับสนุ นการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ยจาก
ส่ วนกลาง ส่ วนรัฐบาลท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการจัดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ย โดยจากภาพที่ 10
จะเห็นได้วา่ เงินสนับสนุนค่าก่อสร้าง ส่ วนหนึ่งมากจากส่ วนกลาง ส่ วนอีกครึ่ งหนึ่งมาจากท้องถิ่น

ภาพที่ 10 สัดส่ วนการจัดสรรเงินสนับสนุนของหน่วยงานที่ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ย
2.9.5 กฎหมายโจกาโซ (Johkasou Law)
ในปี ค.ศ. 1983 ทางรั ฐบาลได้เริ่ มกําหนดกรอบกฎหมายเพื่อควบคุ มกระบวนการของ
โจกาโซทั้งหมด ได้แก่ กระบวนการผลิต กระบวนการติดตั้ง การดูแลจัดการ ให้อยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายเดียวกัน เรี ยกว่า Johkasou Law ซึ่ งในตัวกฎหมาย ได้กาํ หนดความรับผิดชอบและหน้าที่
ของบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จโจกาโซ รวมไปถึงมีการออกใบ Certification สําหรับช่างผูด้ ูแล
รับผิดชอบด้วย นอกจากนี้ ทางรัฐบาลได้จดั ตั้งสํานักงาน The Office of Johkasou Management เพื่อ
ส่ งเสริ มการติดตั้งโจกาโซ ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย
โดยโจกาโซนั้นจะถูกติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม หรื อยากต่อการก่อสร้าง
หรื อชุ มชนขนาดเล็ก ในชานเมือง หรื อชนบท โดยกฎหมายโจกาโซกําหนดให้เจ้าของบ้าน จ้าง
ผูร้ ั บ เหมาเข้า มากํา จัด กากตะกอนที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดยเจ้า ของเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง รวมไปถึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากโจกาโซโดยหน่ วยงานที่อนุ ญาต
ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าคุณภาพนํ้าเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่
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2.9.6 ค่ ามาตรฐาน (Water Quality Standard)
ค่ามาตรฐานด้านมลพิษทางนํ้าของประเทศญี่ปุ่น (Environmental quality standards for
water pollution) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. Health Item มาตรฐานคุณภาพนํ้าที่กาํ หนดจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุ ขภาพมนุษย์
2. Living Environmental Item มาตรฐานคุณภาพนํ้าจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และสิ่ งมีชีวิตในนํ้า

ภาพที่ 11 ค่ามาตรฐานด้านมลพิษทางนํ้า
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2.9.7 บทลงโทษ
ในตัวบทกฎหมาย Sewerage Act มีการกําหนดบทลงโทษไว้ในตัวประกาศ ทั้งโทษปรั บ
และจําคุก เช่น
- บุคคลใดทําให้ระบบบําบัดนํ้าเสี ยหาย หรื อทําให้ไม่สามารถทํางานได้ มีโทษจําคุกไม่
เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน หนึ่งล้านเยน
- บุคคลใดดําเนิ นการระบบบําบัดนํ้าเสี ยโดยไม่ได้รับอนุ ญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี
หรื อปรับไม่เกิน ห้าแสนเยน
- บุคคลใดฝ่ าฝื นคําสั่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ย ตามรายละเอียดที่ระบุในตัว
กฎหมาย มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยน
- บุคคลที่ไม่ได้ดาํ เนิ นการหรื อฝ่ าฝื นข้อกําหนดที่กฎหมายระบุ เช่ น ไม่ส่งรายงาน ไม่
แจ้งการดําเนินการให้รัฐทราบ มีโทษปรับ ตั้งแต่ หนึ่งแสนถึงสามแสนเยน
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เ ป็ นการศึ กษาเพื่อมุ่ งเน้น ศึ ก ษากฎหมายต่ าง ๆ แนวทางการบริ หาร
จัดการ และมาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบและ
เสนอแนวทางการบริ หารจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศไทย เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผลเทียบเท่าหรื อใกล้เคียงประเทศญี่ปุ่นต่อไป
โดยการศึกษาจะเป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ เช่น
บทกฎหมาย นโยบายของภาครั ฐ และข้อมูลทุติยภู มิ เช่ น หนังสื อ บทความวิชาการ เอกสารที่
เผยแพร่ อย่างเป็ นทางการของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือของไทยและต่างประเทศ

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
รวบรวมขอมูลและทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของ
ศึกษาแนวทางปฏิบัติและผลกระทบจากน้ําทิ้ง
อาคารในประเทศไทยปจจุบนั

เปรียบเทียบการบริหารจัดการควบคุมน้ําทิ้งจากอาคาร
ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน

เสนอแนวทางการบริการจัดการน้ําทิ้งจากอาคาร
ของประเทศไทย
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3.2 วิธีการศึกษา

1. รวบรวมข้อมูลและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ตัวบทกฎหมาย นโยบายภาครัฐของ
มาตรฐานนํ้าทิ้งจากอาคารของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
2. นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของกฎหมายประเทศ
ไทยและญี่ปุ่น
3. นําผลการวิเคราะห์มาเสนอแนวทางเสนอแนวทาง การบริ หารจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารของ
ประเทศไทย โดยใช้แนวทางและวิธีการของประเทศญี่ปุ่น
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษามาตรการบริ การจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารในประเทศไทย: ศึกษาแบบอย่างของ
ประเทศญี่ปุ่น สามารถสรุ ปผลการศึกษาตามคําถามวิจยั และวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ
ในปั จ จุ บนั ประเทศไทยยังประสบปั ญหาในการควบคุ มนํ้าทิ้ งจากอาคารอยู่ ถึ งแม้ว่าจะมี
กฎหมายหลายฉบับ มีการแบ่งหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจในการควบคุมดูแล และมีการติดตามตรวจสอบอย่าง
สมํ่า เสมอ สั ง เกตได้จ ากคุ ณ ภาพนํ้า ในหลาย ๆ พื้ น ที่ ย งั เน่ า เสี ย และมี คุ ณ ภาพเสื่ อ มโทรมลง
โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหลายๆ แห่ ง ที่ยงั ประสบปั ญหาด้านคุณภาพนํ้าอยู่ แสดงให้เห็นว่ามาตรการ
ทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งของไทยในในปั จจุบนั ยัง
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการควบคุ ม ดู แ ลให้คุ ณ ภาพนํ้า ของไทยดี ข้ ึ น ทั้ง นี้ เมื่ อ มาศึ ก ษา
มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริ หารจัดการในการควบคุ มคุ ณภาพนํ้าทิ้งของประเทศ
ญี่ปุ่น พบว่ามีจุดเด่นหลาย ๆ อย่างที่ประเทศไทยสามารถนํามาปรับใช้ได้ โดยสามารถสรุ ปและ
เปรี ยบผลการศึกษาของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ได้ดงั ต่อไปนี้

4.1 สถานการณ์ นํา้ ทิง้ ในประเทศ

ปั จ จุ บนั การควบคุ มนํ้าทิ้ งจากอาคารของประเทศไทย เป็ นระบบท่ อร่ ว ม คื อ มี ก าร
รวบรวมนํ้าทิ้งและนํ้าฝน รวมไปในท่อเดียวกัน ก่อนเข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม ทําให้การบําบัด
นํ้าเสี ยไม่ค่อยมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากมีน้ าํ ฝนที่มีคุณภาพดีกว่าเข้ามาปะปน ทําให้คุณภาพนํ้าเสี ยมี
การเจือจางลง เมื่อเข้าระบบบําบัดจะทําไม่สามารถบําบัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ประชากรของประเทศไทยทั้งหมด ก่อให้เกิด
ปริ มาณนํ้าเสี ยมากถึง 9.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ได้รับการบําบัดเพียง 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวันเท่านั้น หรื อร้อยละ 33 ของปริ มาณนํ้าเสี ยที่เกิ ดขึ้นทั้งหมด ในขณะที่การบําบัดนํ้าเสี ยของ
สถานประกอบการ จากการตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย พบว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายเฉลี่ย
เพียง ร้อยละ 40 เท่านั้น นํ้าส่ วนที่ไม่ได้รับการบําบัดจะไหลลงสู่ แม่น้ าํ ลําคลอง ทําให้คุณภาพนํ้าใน
สิ่ งแวดล้อมแย่ลง
โดยสามารถพิ จ ารณาได้จ ากรายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพนํ้า ในแหล่ ง นํ้า ผิว ดิ น ทั่ว
ประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ได้สรุ ปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าสําคัญทัว่
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ประเทศ ในปี 2563 จํานวน 375 จุดตรวจวัด 59 แหล่งนํ้าสายหลัก และ 6 แหล่ งนํ้านิ่ ง โดยการ
ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพนํ้า 4 ครั้ งต่อปี และประเมินโดยใช้ดชั นี คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิ น
(Water Quality Index ; WQI) พบว่า แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 39 เกณฑ์พอใช้
ร้อยละ 43 และเกณฑ์เสื่ อมโทรม ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่าปี 2563 แหล่งนํ้าโดยรวม
คุณภาพนํ้าเสื่ อมโทรมลงเล็กน้อย โดยมีแหล่งนํ้าที่จดั อยูใ่ นเกณฑ์เสื่ อมโทรมเพิ่มขึ้นจาก 11 แหล่ง
นํ้าเป็ น 12 แหล่งนํ้า แสดงให้เห็นว่าคุณภาพนํ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่ อมโทรมลง ซึ่ง สาเหตุ
หลักที่ทาํ ให้เกิดปั ญหามาจากการปล่อยทิ้งนํ้าเสี ยจากชุมชน การเกษตร แสดงว่าการจัดการปั ญหา
นํ้าเสี ยที่ปล่อยออกมจากแหล่งชุมชน ยังไม่ดีพอ จนทําให้คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าชาติเสื่ อมโทรมลง
สําหรับในประเทศญี่ปุ่นนั้นในอดีตประสบปั ญหานํ้าทิ้งเหมือนกับประเทศไทย เนื่ องจาก
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว มีการพัฒนาเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก้าวหน้า
เป็ นอย่างมาก ซึ่ งช่วงที่มีการพัฒนานั้นญี่ปุ่นประสบกับคุณภาพนํ้าแย่ลง พบสารอันตรายต่อสุ ขภาพ
ปนเปื้ อนอยูใ่ นนํ้า สาเหตุมาจากการวางมาตรการในการแก้ไขปั ญหาและระบบท่อระบบนํ้าเสี ยไม่
เพียงพอ แต่ท้ งั นี้ประเทศญี่ปุ่นสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดี จนในปั จจุบนั คุณภาพนํ้าของประเทศญี่ปุ่น
ดีข้ ึนมาก เพราะมีระบบการจัดการนํ้าที่มีการแบ่งระบายนํ้าอย่างชัดเจน ระหว่าง ‘นํ้าฝน’ และ ‘นํ้า
เสี ย’ โดยท่อระบายนํ้าฝนจะรับเพียงนํ้าฝนอย่างเดียวแล้วระบายออกสู่ คลองและแม่น้ าํ โดยตรง และ
นํ้าเสี ยจะต้องผ่านการบําบัดก่อนก่อนจะปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม แม้กระทัง่ เกิดเหตุการณ์น้ าํ ท่วม
ขึ้น แต่ภาพที่ปรากกฎออกมาตามสื่ อต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่านํ้าค่อนข้างใส และมีคุณภาพดี ไม่เน่า
เสี ย นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังบําบัดนํ้าให้สะอาดจนทําให้ขาดแร่ ธาตุอาหารในทะเล จนก่อให้เกิดอันตราย
ต่ออุตสาหกรรมประมงในท้องถิ่น และฟาร์ มเพาะเลี้ยงสาหร่ าย แต่เมื่อมาเปรี ยบเทียบกับประเทศ
ไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกจนนํ้าท่วม จะพบกับเศษขยะลอยเกลื่อน นํ้ามีสีดาํ และมีกลิ่น แสดงให้
เห็ นว่ามีปริ มาณนํ้าเสี ยอยู่ในสิ่ งแวดล้อมค่อนข้างมาก เมื่อเจอกับปริ มาณฝนจํานวนมากก็ยงั ไม่
สามารถเจือจางคุณภาพนํ้าให้ดีข้ ึนได้

4.2 องค์ กร/หน่ วยงาน ทีร่ ับผิดชอบ

สํา หรั บ ประเทศไทย พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 กํา หนดให้เ จ้า พนัก งานควบคุ ม มลพิ ษ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากรั ฐ มนตรี ใ ห้
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ ี ทําหน้าที่ ตรวจตราแหล่งกําเนิ ดมลพิษ
หากพบการกระทํา ที่ ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามบทบัญ ญัติ ข องพระราชบัญ ญัติ น้ ี กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรื อเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สามารถ
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ในการสั่งการให้ผูท้ ี่ ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายกําหนด หรื อประสานงานกับส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ
ดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยรัฐมนตรี ว่า
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งให้นกั วิชาการสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่
ระดับปฏิบตั ิการขึ้นไป สังกัดกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งดํารงตําแหน่งนักวิชาการสิ่ งแวดล้อมหรื อนิติกร
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ทัว่ ราชอาณาจักร และแต่งตั้งให้ขา้ ราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่
1-16 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด นักวิชาการ
สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการขึ้นไป สังกัดสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ซึ่ งดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการสิ่ งแวดล้อมหรื อนิ ติกรมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และนักวิชาการสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ระดับ
ปฏิบตั ิการขึ้นไป สังกัดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่ งดํารง
ตําแหน่ งนักวิชาการสิ่ งแวดล้อมหรื อนิ ติกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ เป็ นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอาํ นาจ
ปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตพื้นที่ของตน (คู่มือการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิ ดมลพิษ
,2562)
กองจัดการคุณภาพนํ้า ภายใต้กรมควบคุมมลพิษ มีอาํ นาจหน้าที่ เสนอความเห็นเพื่อจัดทํา
นโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการมลพิษทางนํ้า จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางนํ้า เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ควบคุมมลพิษทางนํ้า เป็ นต้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี องค์การจัดการนํ้าเสี ย (อจน.) โดยเป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ คือ การจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม
สําหรั บการบําบัด นํ้าเสี ย ภายในเขตพื้ น ที่ จ ัด การนํ้าเสี ย (พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่
อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด) และการให้บริ การรับบริ หารหรื อจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ย ทั้งใน
และนอกเขตพื้นที่จดั การนํ้าเสี ย รวมทั้งบริ การหรื อกิจการต่อเนื่ องที่เกี่ยวกับการจัดการนํ้าเสี ยอย่าง
มีประสิ ทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”
สําหรับประเทศญี่ปุ่น มีกระทรวงที่ดิน สาธารณู ปโภค ขนส่ ง และการท่องเที่ยว (Ministry
of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism) ทําหน้าที่ ดูแลนํ้าเสี ยในสิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบ
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นอก (offsite) ขณะที่กระทรวงสิ่ งแวดล้อม (Ministry of the Environment) ดูแลนํ้าเสี ยที่ติดตั้งอยูก่ บั
ที่ (onsite) เช่น โจกาโซ การจัดการตะกอนที่เกิดจากการบําบัดนํ้าเสี ย โดยทั้ง 2 กระทรวงนั้นทํางาน
ร่ วมกัน โดยมีรัฐบาลท้องถิ่น ทําหน้าที่สร้าง ดําเนิ นการ บํารุ งรักษา และกําหนดแผนบําบัดนํ้าเสี ย
ของท้องถิ่นเอง
นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นยังมี The Japan Sewage Works Agency หรื อ องค์การงานระบาย
นํ้าแห่ งประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นองค์กรระดับประเทศเพียงแห่ งเดียว ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อรวมศูนย์การดูแล
นํ้าเสี ย มีหน้าที่ก่อสร้าง ดําเนิ นการ บํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย รวมถึงให้การสนับสนุ นในการ
อบรมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ ยวข้อง และพัฒนาเทคโนโลยีของระบบบําบัดนํ้าเสี ยอยู่เสมอ เพื่อดูแลรักษา
คุณภาพนํ้าในสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน โดยองค์กรนี้ เปรี ยบเสมือนหน่ วยงานกลางที่ดูแลระบบบําบัดนํ้า
เสี ย นี้ มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนิ นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
ระบบระบายนํ้าทิ้ง โดยถ้าจะมีการจัดตั้งองค์กรนี้ในท้องถิ่นจะต้องผ่านการอนุญาตและอบรมก่อน

4.3 นโยบายการบริหารจัดการ

ประเทศไทยนั้น มีการบริ หารจัดการคุณภาพนํ้าทิ้ง จากส่ วนภูมิภาคลงไปยังส่ วนท้องถิ่น
โดยแนวทางการบริ หารจัดการนํ้าเสี ย ส่ วนใหญ่เป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวมที่รับนํ้าเสี ยจากชุมชน
ต่าง ๆ เข้ามาบําบัด แต่ยงั มีปริ มาณน้อยอยูเ่ มื่อเทียบกับจํานวนนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ สําหรับใน
ปั จจุบนั อาคารสิ่ งก่อสร้างใหม่ ๆ จะถูกบังคับให้ติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ยขนาดเล็ก (onsite) เพื่อ
บําบัดนํ้าเสี ยก่อนปล่อยออกสู่ ภายนอก เช่ น คอนโด อาคารสํานักงานขนาดใหญ่ หมู่บา้ นจัดสรร
เป็ นต้น แต่อาคารเก่าๆ ยังไม่ได้รับการปรับปรุ ง หรื อบังคับให้ติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสี ย
การบริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ยของประเทศญี่ปุ่นมีหลายแบบ ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของนํ้า
เสี ย วิธีการบําบัด และการบริ หารจัดการของภาครัฐ โดยส่ วนมากจะเป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม
(Sewerage System) ซึ่ งรวบรวมนํ้าเสี ยผ่านระบบเครื อข่ายท่อและบําบัดนํ้าเสี ยแบบรวมศูนย์ที่โรง
บําบัดนํ้าเสี ยหลักในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับพื้นที่ในชนบท หรื อบ้านเดี่ยว
จะมีกฎหมายบังคับให้ติดตั้งโจกาโซบําบัดนํ้าเสี ย ก่อนปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้
ยังให้อาํ นาจส่ วนราชการของจังหวัดต่าง ๆ สามารถที่จะกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมการ
ปล่ อ ยนํ้า เสี ย ทิ้ ง ของสถานประกอบธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ป รากฏอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานกลางที่ใช้บงั คับเหมือนกันทัว่ ประเทศ เพื่อความคล่องตัวในการควบคุมดู แลในแต่ละ
พื้น ที่ ที่ ห น่ ว ยงานนั้น รั บผิด ชอบ ซึ่ งการบริ ห ารจัด การด้า นนํ้า เสี ย ของประเทศญี่ ปุ่น สามารถ
ครอบคลุมปริ มาณนํ้าเสี ยที่เกิดได้เกือบทั้งหมดของประชากรในประเทศ
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4.4 การกําหนดมาตรฐานควบคุมนํา้ ทิง้

ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมค่อนข้างหลายฉบับและมีการแบ่งประเภทอาคาร และมาตรฐาน
นํ้าทิ้งชัดเจน ตามแต่ละประเภท เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม ลงวันที่
7 พฤศจิกายน 2548 เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ทําให้เจ้าของและผูต้ รวจสอบต้องรู ้ลกั ษณะอาคารของตนเอง เพื่อที่จะได้นาํ กฎหมายหรื อค่า
มาตรฐานเข้ามาจับได้ถูกต้อง
สําหรับประเทศญี่ปุ่นจะกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแตกต่างจากประเทศไทย
กล่าวคือ ได้จดั แบ่งเกณฑ์มาตรฐานออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ก) เกณฑ์มาตรฐานสําหรับป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับสุ ขภาพของมนุษย์ โดยได้กาํ หนด
เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสารที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นนํ้าอันเป็ นเหตุให้เกิดมลพิษซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค เช่น ตะกัว่ ปรอท ฟอสฟอรัส หรื อไซยาไนด์ เป็ นต้น
ข) เกณฑ์มาตรฐานสําหรับรักษาสภาพแวดล้อมโดยได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสําหรับ
นํ้าในแม่น้ าํ ลําคลอง ทะเลสาบ หรื อบริ เวณทะเล เป็ นต้น

4.5 การบังคับใช้ กฎหมาย

ประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษ เป็ นหน่วยงานหลักในการดูแลคุณภาพนํ้าของประเทศไทย
และมี ห น่ ว ยงานส่ ว นท้องถิ่ น ต่ างๆ ทําหน้าที่ ดู แ ลระบบบําบัด นํ้า เสี ย เช่ น กรุ งเทพมหานคร มี
สํา นัก งานโยธา สํา นัก งานระบายนํ้า สํา นัก งานจัด การคุ ณ ภาพ เป็ นผูด้ ู แ ล สํา หรั บ ภู มิ ภ าคมี
สํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํากิ่ งอําเภอ เป็ นเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษที่มีอาํ นาจปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตพื้นที่ของตน
สําหรับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้ง มีการกําหนดค่าปรับดังนี้
• กรณี มี ก ารฝ่ าฝื นคํา สั่ ง ของเจ้า พนัก งานควบคุ ม มลพิ ษ ที่ ใ ห้จ ัด การแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง
ปรับปรุ ง หรื อซ่อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสี ย ตามมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 มีการกําหนดอัตราค่าปรับเป็ นรายวัน โดยพิจารณาจาก
ประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษ ดังนี้
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่ อง หลักเกณฑ์การปรับทางปกครองสําหรับแหล่งกําเนิ ดมลพิษ
แต่ละประเภท มีอตั ราค่าปรับ อัตราค่าปรับบังคับการตามประเภทแหล่งกําเนิดมลพิษ เช่น
- อาคารประเภท ก 2000 บาท/วัน
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- อาคารประเภท ข 1000 บาท/วัน
แต่ถา้ ในกรณี ที่แหล่งกําเนิดมลพิษไม่ดาํ เนินการก่อสร้าง ติดตั้ง หรื อจัดให้มีระบบบําบัด
นํ้าเสี ย อัตราค่าปรับบังคับการตามประเภทแหล่งกําเนิดมลพิษ เช่น
- อาคารประเภท ก 7000 บาท/วัน
- อาคารประเภท ข 5000 บาท/วัน
สําหรับประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสี ยครอบคลุมประชากรเกือบทั้ง
ประเทศ ทําให้คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมทางนํ้าค่อนข้างดี รั ฐมี บทบาทมากเนื่ องจากมี ก ารบัง คับใช้
กฎหมายตั้งแต่ระดับบนลงไประดับล่างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการดูแลที่ค่อนข้างรวมศูนย์ โดย
ท้องถิ่นค่อนข้างมีบทบาทมาก (Responsibilities of the National and Local Governments) โดยเน้น
การดําเนิ นงานของรั ฐบาลท้องถิ่ น ในตัว กฎหมายจะกล่าวถึ งการให้ส่ว นท้องถิ่ น มามี บทบาท
ร่ วมกับกระทรวงส่ วนกลางเยอะมาก ให้สิทธิ์ในการประกาศมาตรฐานเอง ในกรณี ที่คิดว่ามาตรฐาน
กลางไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งประกาศให้ทราบทัว่ กัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะมาทําหน้าที่ดูแลระบบบําบัด
จะต้องมีใบอนุญาตจากทางราชการอีกด้วย
โดยตัว กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ในตัว บทกฎหมาย Sewerage Act มี ก ารกํา หนด
บทลงโทษไว้ในตัวประกาศ ทั้งโทษปรับและจําคุก เช่น
- บุคคลใดทําให้ระบบบําบัดนํ้าเสี ยหาย หรื อทําให้ไม่สามารถทํางานได้ มีโทษจําคุกไม่เกิน
5 ปี หรื อปรับไม่เกิน หนึ่งล้านเยน
- บุคคลใดดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสี ยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อ
ปรับไม่เกิน ห้าแสนเยน
- บุคคลใดฝ่ าฝื นคําสั่งเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสี ย ตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ในตัว
กฎหมาย มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยน
- บุคคลที่ไม่ได้ดาํ เนิ นการหรื อฝ่ าฝื นข้อกําหนดที่กฎหมายระบุ เช่น ไม่ส่งรายงาน ไม่แจ้ง
การดําเนินการให้รัฐทราบ มีโทษปรับ ตั้งแต่ หนึ่งแสนถึงสามแสนเยน
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บทที่ 5
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล มาตรการบริ การจัดการนํ้าทิ้งจากอาคารในประเทศไทย: ศึกษา
แบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
เนื่ องจากในปั จจุบนั ระบบท่อรองรับนํ้าเสี ยของประเทศไทย ยังเป็ นระบบท่อรวมอยูท่ ้ งั นํ้า
เสี ยและนํ้าฝน ทําให้การบําบัดไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั มีการวางแผนสร้ างระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยใหม่ๆ ในพื้นที่ต่างๆ แล้ว แต่ควรมีการวางแผนการจัดระเบียบระบบท่อรับนํ้าเสี ยจาก
อาคารบ้านเรื อนที่ก่อสร้างใหม่ และอาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยทําการแยกท่อ ระหว่างนํ้าฝนกับนํ้า
ทิ้ ง ให้ชัด เจน เพื่ อ ลดการปนเปื้ อนระหว่า งนํ้า ดี แ ละนํ้า เสี ย และทํา ให้ร ะบบบํา บัด ทํา งานได้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่ท้ งั นี้อาจพิจารณาแก้ไขในในพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพนํ้าก่อนเป็ น
อันดับแรก เลือกแหล่งที่คุณภาพนํ้าเสี ยมีความเข้มข้นมากก่อน เพราะหลาย ๆ ที่คุณภาพนํ้าที่ออก
จากอาคารมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว การนําไปรวมเพื่อเข้าระบบบําบัดอาจจะทําให้
ระบบไม่มีประสิ ทธิ ภาพและสิ้ นเปลืองงบประมาณ สําหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นเคยประสบปั ญหาใน
อดีตเช่ นเดียวกับประเทศไทย แต่ในปั จจุบนั สามารถจัดให้มีท่อระบายนํ้าเสี ยให้เพียงพอ สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้นของพลเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถรองรับปริ มาณนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้น
ให้เพียงพอต่อคนทั้งประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยควร กําหนดให้เก็บค่าบําบัดนํ้าเสี ย ตามหลักผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูจ้ ่าย
(polluter pay principle ; PPP) ให้ชดั เจน เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและช่ วยลดปริ มาณนํ้า
เสี ยที่ เกิ ดขึ้ นได้ โดยอาจจะเก็บตามสัดส่ วนการใช้น้ าํ ประปา เพื่อที่ จะได้นําเงิ นในส่ วนนี้ มาใช้
บริ หารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสี ยให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้นไป และจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ทาํ หน้าที่เป็ น
ศู น ย์ก ลาง ควบคุ ม ดู แ ล ให้ค วามรู ้ เ รื่ อ งระบบบํา บัด นํ้า เสี ย ทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ คล้า ยกับ
หน่วยงาน The Japan Sewage Works Agency หรื อ องค์การงานระบายนํ้าแห่ งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็ น
องค์กรระดับประเทศเพียงแห่ งเดี ยว ที่ ถูก ตั้งขึ้ นเพื่อรวมศู นย์การดู แ ลนํ้าเสี ย เพราะปั จจุ บนั ใน
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งกลายเป็ นทํางานซํ้าซ้อนกัน
สําหรับในด้านกฎหมายหากจะมีการปรับปรุ ง ควรปรับปรุ งกฎกระทรวงในการอนุ ญาต
ก่อสร้ าง/ปรับปรุ งอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยโครงการใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นไม่ว่าจะขนาดเล็กหรื อใหญ่ ต้องมีการกําหนดวิธีการบําบัดนํ้าเสี ยให้ชดั เจน ก่อนจะได้รับ
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ใบอนุ ญาตในการก่ อสร้าง รวมถึงปรับปรุ งดัชนี ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งของกฎหมายนํ้าทิ้งอาคาร
ที่ปัจจุบนั ไม่ครอบคลุมดัชนี ที่เกิดขึ้นตามลักษณะของนํ้าเสี ย เช่น จากบ้านเรื อน ควรมีตรวจค่าเชื้ อ
แบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ ม ค่าฟอตเฟต ค่าไนเตรต ด้วย เพราะถ้าหากลงไปในแหล่งนํ้าสาธารณะ
จะเกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ โดยค่ามาตรฐานควรคํานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
สุ ขภาพมากขึ้น และมีการติดตามตรวจสอบ และปรับผูก้ ระทําผิดอย่างจริ งจัง
มี ก ฎหมายบัง คับ สํ า หรั บ การติ ด ตั้ง ระบบบํา บัด นํ้าเสี ย อาคารแบบ onsite treatment
เหมือนโจกาโซของประเทศญี่ปุ่นซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดนํ้าเสี ย สําหรับพื้นที่ที่ไม่มีระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยรวม จะช่วยทําให้คุณภาพนํ้าที่ปล่อยออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมดีข้ ึน พร้อมกําหนดมาตรการ
ในการดูแล ติดตามตรวจสอบ ซึ่ งผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ ควรมีความเชี่ ยวชาญ และมีใบอนุ ญาต
จากทางราชการ
ควรมีการบูรณาการข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากแหล่งต่าง ๆ จากทั้งทางภาครั ฐ
และเอกชน ให้เป็ นข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อนํามาประเมินผลคุณภาพนํ้าในปั จจุบนั ได้ทนั ท่วงทีและมี
ค่ าต่ อ เนื่ อ งมากขึ้ น เนื่ อ งจากหลายๆ โครงการ มี ก ารกําหนดให้ติด ตามคุ ณ ภาพนํ้าผิว ดิ น รอบ
โครงการอยู่แล้ว การนําข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการร่ วมกัน จะได้ช่วยให้นาํ ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และวางแผนดูและรักษาสิ่ งแวดล้อมได้ตรงประเด็นมากขึ้น และลด
ความซํ้าซ้อนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า จะช่วยลดงบประมาณในส่ วนนี้ได้
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ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่ อ นามสกุล

นางสาวอวิกา นุ่มนวล

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน

พ.ศ. 2556-2561
แผนกเคมีและสิ่ งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั
แผนกคุณภาพนํ้าและนิเวศวิทยา
ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

