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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษามาตรการบริหารจดัการนํ้าท้ิงจากอาคารในประเทศไทย 

โดยศึกษาแบบอยา่งวิธีการและแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าท้ิงจากอาคารประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจาก

ปัจจุบนัปัญหามลพิษทางนํ้ าในประเทศไทยเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสําคญัท่ีภาครัฐพยายาม

แกไ้ขเน่ืองจากการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมและการขยายตวัของชุนชนเมืองมากข้ึน ซ่ึงเป็น

แหล่งท่ีก่อใหเ้กิดนํ้ าเสียท่ีไม่ไดรั้บการบาํบดัและถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ สังคม และส่ิงแวดลอ้มตามมา โดยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาขอ้มูลจาก

เอกสารเป็นหลกั เช่น บทกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ บทความวิชาการ และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์

จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือของไทยและต่างประเทศ 

การศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัประสบปัญหาในการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารอยู ่

โดยระบบรองรับนํ้าเสียของไทยเป็นระบบท่อร่วม คือ มีการรวบรวมนํ้ าท้ิงและนํ้าฝนในท่อเดียวกนั 

ก่อนเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม ทาํให้การบาํบดันํ้ าเสียไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีมีเพียง

ร้อยละ 33 ของปริมาณนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บการบาํบดั  ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการบาํบดัจะไหลลงสู่

แหล่งนํ้าสาธารณะ ทาํใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง 

สาํหรับประเทศญ่ีปุ่นในอดีตประสบปัญหาดา้นมลพิษทางนํ้ าเช่นเดียวกบัประเทศไทย แต่

สามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้จนในปัจจุบนัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพนํ้ าดีมาก  มีการแบ่งระบาย

นํ้ าชดัเจนระหว่างนํ้ าฝนและนํ้ าเสีย ประชาชนร้อยละ 90 เขา้ถึงการใชง้านของระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน The Japan Sewage Works Agency ซ่ึงเป็นองค์กรระดับประเทศ ท่ีถูก

ตั้งข้ึนเพื่อรวมศูนยก์ารดูแลนํ้าเสีย ซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการนํ้าท้ิงของประเทศมีประสิทธิภาพ 



(2) 

ABSTRACT 
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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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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 นํ้าเสีย คือ นํ้ าท่ีไดรั้บผลกระทบในดา้นคุณภาพจากกิจกรรมของมนุษย ์เกิดเป็นมลพิษทาง

นํ้ า เช่น การอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน การใช้นํ้ าในภาคการเกษตร หรือการใช้นํ้ าใน

ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบนัปัญหามลพิษทางนํ้ าในประเทศไทยเป็นปัญหาหลกัอีกปัญหาหน่ึงท่ี

ภาครัฐพยายามแกไ้ขปัญหา โดยกรมควบคุมมลพิษไดป้ระกาศกาํหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้ า

ผวิดินจาํนวน 26 สาย เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าท่ีคงสภาพดีเหมาะสมต่อ

การใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ และฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าท่ีเส่ือมโทรม หรือมีแนวโนม้ของการ

เส่ือมโทรมใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน โดยหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ ามาจากสถานการณ์

คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าหลกัของประเทศและแนวโนม้ของคุณภาพนํ้ าท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ือง

จาการพฒันาดา้นต่าง ๆ ในอนาคต ซ่ึงส่วนใหญ่แหล่งนํ้ าในประเทศไทยจะถูกกาํหนดเป็นประเภท 

3 หรือ ประเภทท่ี 4 ซ่ึงไม่ใช่แหล่งนํ้ าท่ีสะอาดท่ีสุด โดยประเภทท่ี 3 คือ แหล่งนํ้ าท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจาก

กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือ

โรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทัว่ไปก่อน และเพื่อการเกษตร และประเภทท่ี 4 

คือ แหล่งนํ้ าท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ

บริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเป็นพิเศษ

ก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม  

 ปัจจุบนัการพฒันาของประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการขยายตวัของเมืองและชุมชนต่าง ๆ 

มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดข้ึนของบา้นหมู่บา้นจดัสรร ตึกแถว คอนโด อาคารสํานักงานต่าง ๆ 

ห้างสรรพสินคา้ ลว้นเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดนํ้ าเสียทั้งส้ิน ซ่ึงถา้ไม่มีการจดัการท่ีดีจะส่งผลกระทบ

ต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา โดยปัญหานํ้ าเสียจากอาคารบา้นเรือนในประเทศไทยในปัจจุบนัยงั

ไม่ไดรั้บการจดัการท่ีดีมากพอ ทาํให้นํ้ าท่ีผ่านการใชแ้ลว้แต่ยงัไม่ถูกบาํบดัหรือบาํบดัไดไ้ม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ถูกปล่อยออกจากอาคารสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะจาํนวนมาก เกินความสามารถท่ี

ธรรมชาติจะบาํบดัไดด้ว้ยตวัมนัเอง ส่งผลให้คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าสาธารณะเส่ือมโทรมลง เกิด

การเน่าเสีย ส่งกล่ินไม่พึงประสงค ์และทาํใหส้ตัวน์ํ้ าไม่สามารถอาศยัอยูไ่ด ้
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 สําหรับประเทศญ่ีปุ่นนั้ นมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมหลายฉบับ 

โดยเฉพาะการจดัการนํ้ าท้ิงนั้น ประเทศญ่ีปุ่นมีการบริหารจดัการท่ีดี ดงัท่ีเราจะเห็นไดต้ามภาพข่าว

ต่าง ๆ ท่ีถูกนาํเสนอออกมาเสมอ เช่น ตามท่อระบายนํ้ าริมถนนใสสะอาด ไม่เน่าเสีย ไม่มีเศษขยะ 

สามารถเล้ียงปลาได ้และประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ตรียมปล่อยนํ้ าเสียลงสู่ทะเล เพื่อใหเ้ป็นธาตุอาหารใหแ้ก่

ปลาและสาหร่าย เน่ืองจากระบบบาํบดัของญ่ีปุ่น มีประสิทธิภาพดีมาก จนนํ้ าท่ีบาํบดัออกมาใส

สะอาด ไม่มีแร่ธาตุอยู่เลย เกิดผลเสียต่ออุตสาหกรรมการประมงในพื้นท่ีและฟาร์มเพาะเล้ียง

สาหร่าย 

 ผูว้ิจัยจึงอยากทราบถึงวิธีการจัดการคุณภาพนํ้ าท่ีออกจากอาคารบ้านเรือนต่างๆ ของ

ประเทศญ่ีปุ่นว่ามีการบริหารจัดการและกฎหมายควบคุมอย่างไร ถึงสามารถจดัการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และนาํมาเปรียบเทียบกบัในประเทศไทยว่ามีขอ้แตกต่างในดา้นการบริหารจดัการ

และดา้นกฎหมายอยา่งไร เพื่อหาแนวทางนาํมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย ใหก้ารบาํบดันํ้ าเสียจาก

อาคารในประเทศไทยมีประสิทธิผลเทียบเท่าประเทศญ่ีปุ่น 

 ดังนั้ นการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษากฎหมายต่างๆ และ

มาตรฐานนํ้ าท้ิงจากอาคารของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย เพื่อนาํมาเปรียบเทียบและเสนอแนว

ทางการบริการจดัการนํ้ าท้ิงจากอาคารของประเทศไทย เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เทียบเท่าหรือใกลเ้คียงประเทศญ่ีปุ่นต่อไป 

 

1.2 คาํถามวจิยั 

1. ประเทศไทยกาํลงัประสบกบัปัญหาในการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารหรือไม่ 

2. มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารใน

ประเทศไทยเป็นอยา่งไรและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 

3. มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารใน

ประเทศญ่ีปุ่นมีจุดเด่นท่ีอาจนาํมาประยกุตใ์ชก้บัประเทศไทยอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารของประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมนํ้าท้ิงจาก

อาคารในประเทศไทย  

3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมนํ้าท้ิงจาก

อาคารในประเทศญ่ีปุ่นเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบปัญหาการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารของประเทศไทย 

2. ไดท้ราบมาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมนํ้าท้ิงจาก

อาคารในประเทศไทย  

3. ไดท้ราบแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมนํ้าท้ิงจากอาคารในประเทศญ่ีปุ่นเพื่อ

นาํมาปรับใชก้บัประเทศไทย  
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1. ดา้นเน้ือหา  : การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้แนวทางการบริการจดัการนํ้าท้ิงจากอาคารของ 

      ประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่น                        

2. ดา้นพื้นท่ี  : ศึกษาจากเอกสาร 

3. ดา้นเวลา : มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน) 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

สําหรับงานวิจยั เร่ืองมาตรการบริหารจดัการนํ้ าท้ิงจากอาคารในประเทศไทย  : ศึกษา

แบบอย่างของประเทศญ่ีปุ่น เป็นการศึกษาโดยวิธีเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งแนวคิดออกเป็น 

ดา้นต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

2.1 ความหมายของนํ้าเสีย 

2.2 มลพิษทางนํ้า 

2.3 ผลกระทบของมลพิษนํ้า 

2.4 แหล่งมลพษิของการเกิดนํ้าเสีย 

2.5 สถานการณ์ดา้นคุณภาพนํ้าของประเทศไทย 

2.6 การบริหารจดัการนํ้าท้ิงอาคารของไทย 

2.7 กฎหมายมาตรฐานนํ้าท้ิงของไทย 

2.8 การบริหารจดัการของประเทศญ่ีปุ่น 

2.9 กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 

 

2.1 ความหมายของนํา้เสีย 

นํ้า เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตมนุษย ์นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประ

จาํวนัแลว้ นํ้ ายงัมีบทบาทสูงในการรังสรรคอ์ารยธรรมความมัน่คงและมัง่คัง่ของสังคม มนุษยช์าติ

ไดป้ระโยชน์ มหาศาลจากทรัพยากรนํ้ามาโดยตลอด แต่ในปัจจุบนัปัญหาการขาดแคลนนํ้า และการ

เกิดมลพิษทางนํ้ า ยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ เน่ืองจากผูใ้ช้นํ้ าส่วนใหญ่ขาดความรับรู้และ

จิตสาํนึกรับผดิชอบต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

นํ้ าเสีย คือ นํ้ าท่ีได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพจากอิทธิพลของมนุษย์ เป็นนํ้ าหรือ

ของเหลวท่ีมีส่ิงเจือปนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนกระทัง่เป็นนํ้าท่ีไม่ตอ้งการ และน่ารังเกียจสาํหรับคน

ทัว่ไป เป็นมลพิษทางทศันียภาพและก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2 มลพษิทางนํา้ 

ส่ิงปนเป้ือนในนํ้าเสียท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษนํ้ามีหลายชนิด ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นกรด-ด่าง มีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในนํ้ าและการนาํนํ้ ามาใช้

ประโยชน์ ซ่ึงโดยปกติการวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ของแหล่งนํ้ ามกัจะวดัในรูปของค่า      

พีเอช (pH) ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงความเขม้ขน้ของอนุภาคไฮโดรเจน (-log[H+]) ในนํ้ า โดยค่า

พีเอซมีค่าอยูใ่นช่วง 0-14 ถา้ค่าพีเอชสูงกว่า 7 แสดงว่ามีสภาพเป็นด่าง แต่ถา้ค่าพี่เอชท่ีมีค่าตํ่า

กวา่ 7 แสดงวา่มีสภาพเป็นกรด โดยแหล่งนํ้าตามธรรมชาติค่าพีเอชมีค่าประมาณ 7 

2.  สีและความขุ่น เป็นส่ิงท่ีกั้นการส่องผ่านของแสงแดดไม่ให้ส่องลงถึงใตน้ํ้ าซ่ึงส่งผลต่อ

การสงัเคราะห์แสงของพืชนํ้าและทาํใหเ้กิดความน่ารังเกียจกบัแหล่งนํ้าท่ีรองรับนํ้าเสียนั้น 

3. สารแขวนลอย เป็นส่ิงสกปรกในนํ้ าเสียท่ีไม่ละลายนํ้ าและแขวนลอยอยู่ในนํ้ าเสีย เช่น     

เยือ่กระดาษ ตะกอนดิน ตะกอนแป้ง และสาหร่าย (Algae) เป็นตน้ ซ่ึงกั้นการส่องผา่นของ

แสงแดดไม่ใหส่้องลงถึงใตน้ํ้ า  

4. สารอินทรีย์ ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั เป็นสารท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้โดย

จุลินทรีย ์จึงเป็นสาเหตุทาํให้ระดบัออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ของแหล่ง

นํ้ าลดลงจนเกิดสภาพเน่าเสีย ซ่ึงสามารถวดัปริมาณไดใ้นรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand : BOD) 

5. สารอนินทรีย์ ได้แก่ กรด-ด่าง เกลือ หรือโลหะหนัก ไม่ทาํให้นํ้ าเน่าเสีย แต่ทาํให้นํ้ า

ปนเป้ือนและเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตหรืออาจเป็นอุปสรรดต่อการนํามาใช้ในการอุปโภค

บริโภค 

6. ธาตุอาหาร ไดแ้ก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ทาํให้พืชนํ้ าและสาหร่ายเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว (Algae Bloom) ซ่ึงส่งผลให้ในเวลากลางวนัสาหร่ายจะสังเคราะห์แสงและเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งนํ้า แต่ในเวลากลางคืนสาหร่ายใชอ้อกซิเจนละลายในการ

หายใจ ทาํใหอ้อกซิเจนละลายในแหล่งนํ้ าลดลงเหลือศูนย ์เกิดผลกระทบทาํใหส้ัตวน์ํ้ าและ

พืชนํ้ าขาดออกซิเจนและตายในท่ีสุด ส่วนสาหร่ายท่ีตายจะเน่าเป่ือยและทบัถมท่ีกนัของ

แหล่งนํ้ า เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศและแหล่งนํ้ าน่าเสียในท่ีสุด นอกจากน้ี        

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชนํ้ ายงัส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางนํ้ าและการ

นาํไปใชป้ระโยชน์อีกดว้ย 
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7. กลิน่ กล่ินท่ีไม่พึ่งประสงคมี์หลายชนิดและเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กล่ินของฟีนอลจาก

อุตสาหกรรมผลิตสารอินทรียส์ังเคราะห์และการผลิตก๊าซจากถ่านหิน กล่ินก๊าซไข่เน่าและ

เมอร์แคปแทน (Mercaptan) จากการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศ กล่ินของเอมีน (Amines) 

จากการผลิตปุ๋ยจากกากนํ้ าตาลและการผลิตเยื่อกระดาษจากซานออ้ย ทั้งน้ี ถา้มนุษยไ์ดรั้บ

กล่ินท่ีเกิดข้ึนในปริมาณน้อยจะเป็นการรบกวนต่อการดํารงชีพและความรู้สึกของ

ประชาชน แต่ถา้ไดรั้บกล่ินในปริมาณท่ีสูงข้ึนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาจทาํให้

สลบ หมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได ้

8. นํา้มันและไขมัน ไดแ้ก่ นํ้ ามนัจากพืชและสัตว ์ไขมนัสตัว ์หรือนํ้ามนัแร่ โดยนํ้ ามนัจากพืช

และสัตวพ์บไดใ้นนํ้ าเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปประเภทอาหาร นํ้ ามนัแร่พบไดจ้ากการ

ขุดเจาะนํ้ ามนั โรงงานกลัน่นํ้ ามนั โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ ซ่ึงนํ้ าเสียท่ีปนเป้ือน

นํ้ ามนัและไขมนัเป็นอุปสรรคต่อการส่องผ่านของแสงลงสู่ลาํนํ้ า การสังเคราะห์แสงของ

พืชนํ้ าและกีดขวางการกระจายออกซิเจนลงสู่นํ้ า นอกจากน้ี นํ้ ามนัหรือไขมนัอาจเคลือบ

เหงือกของปลาทาํใหป้ลาไม่สามารถหายใจและตายในท่ีสุด 

9. จุลินทรีย์ เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น โดยจุลินทรียท่ี์พบในนํ้ าท้ิงส่วน

ใหญ่นั้นมีทั้งท่ีเป็นสาเหตุของโรคและเป็นจุลินทรียท์ัว่ไปท่ีไม่ทาํใหเ้กิดโรค 

10. วัตถุมีพิษชนิดสารอนินทรีย์ ประกอบดว้ยสารประกอบของโลหะหนกัต่าง ๆ เช่น ปรอท 

โครเมียม ทองแดง แคดเมียม และตะกัว่ เป็นตน้ และสารประกอบของอโลหะหนกัต่าง ๆ 

เช่น ไซยาไนด์และสารหนู เป็นตนั การท่ีมีโลหะหนักปนเป้ือนในแหล่งนํ้ าทาํให้เกิดการ

สะสมในห่วงโซ่อาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

11. วัตถุมีพิษชนิดสารอินทรีย์ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเคมีไดผ้ลิตสารสังเคราะห์หลายชนิดท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส 

คลอรีน และปรอท เม่ือถูกระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ระบบนิเวศ เช่น ยาฆ่าแมลง และยากาํจดัวชัพืช เป็นตน้ 

2.3 ผลกระทบของมลพษินํา้ 

1) ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม 

1.  รสและกล่ินของนํ้าเปล่ียนไป 
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นํ้ าท่ีมีรสและกล่ินเปล่ียนไปจะทาํให้ผูใ้ช้นํ้ าในการอุปโภคบริโภคเกิดความ

รังเกียจ เช่น โรงงานระบายนํ้าท้ิงท่ีมีสารประกอบฟีนอล (Phenolic Compounds) เจือปนอยู่

ถึงแมจ้ะมีในปริมาณนอ้ย แต่มีผลทาํใหร้สและกล่ินของนํ้าในแหล่งรองรับนํ้าเปล่ียนไป 

2. การปนเป้ือนเช้ือโรค 

เช้ือโรคบางชนิดติดต่อได้ทางนํ้ า เช่น จุลินทรีย ์โปรโตซัว และไวรัส ซ่ึงเป็น

สาเหตุท่ีทาํให้เกิดโรคอหิวาตกโรค ไข้รากสาด บิด ตับอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ มี

แหล่งกาํเนิดมาจากนํ้าเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึม หรือฟาร์มเล้ียงสตัว ์

3. ผลกระทบของวตัถุมีพิษผา่นห่วงโซ่อาหาร 

วตัถุมีพิษแมว้่าจะมีปริมาณนอ้ยมากแต่สามารถถ่ายทอดผา่นห่วงโซ่อาหารทาํใหมี้

การสะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตตามระดับขั้นของการกินกัน มนุษย์ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งปลายสุดของห่วงโซ่อาหารจะไดรั้บสารพิษมากท่ีสุด 

2) ผลกระทบต่อแหล่งนํา้ผวิดิน 

มลพิษนํ้ าทาํให้คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดินมีคุณภาพเส่ือมโทรมลงและไม่

เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการอุปโภคบริโภคได ้ผลกระทบท่ีมีต่อแหล่งนํ้าผวิดิน มีดงัน้ี 

1. การทาํลายสภาพของแหล่งนํ้า 

สี สารแขวนลอย และความขุ่น ทาํให้สภาพทางกายภาพของแหล่งนํ้ าเสียไป ธาตุ

อาหารจาํพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารพิษกาํจดัศตัรูพืช จากนํ้าเสียจากกิจกรรมการ

เพาะปลูก ทาํใหส้าหร่ายเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว เรียกว่าปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชัน่ ซ่ึงทาํ

ใหแ้หล่งนํ้ามีสีเขียวเขม้ 

2. การทาํใหป้ริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลง 

นํ้าท้ิงท่ีมีสารประกอบอินทรียเ์ป็นองคป์ระกอบเม่ือระบายลงสู่แหล่งนํ้ าจะถูกยอ่ย

สลายด้วยจุลินทรีย ์โดยจุลินทรียจ์ะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายอินทรียเ์หล่าน้ีทาํให้

ออกซิเจนในนํ้ าลดลงซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ปลาและสัตว์นํ้ าอ่ืน ๆ ในบริเวณนั้นได้รับ

ผลกระทบ โดยทัว่ไปปลาจะเร่ิมตายเม่ือนํ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายตํ่ากวา่ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

3. การปนเป้ือนในตะกอนท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ า 

โดยปกติทอ้งแม่นํ้ า ทะเล และทะเลสาบจะปกคลุมดว้ยตะกอนโคลนโดยมีความ

หนาในระดบัหน่ึง ตะกอนโคลนเหล่าน้ีประกอบไปดว้ยซากพืชและซากของส่ิงมีชีวิตท่ี

อาศยัอยูใ่นนํ้ า จุลินทรียจ์ะใชอ้อกซิเจนละลายในแหล่งนํ้าเพื่อยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์อยูใ่น
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ตะกอนโคลนใตผ้ิวนํ้ า ถา้การผสมของนํ้ าเกิดข้ึนในแนวราบเกิดข้ึนไม่เพียงพอ จะทาํให้

ออกซิเจนท่ีละลายจากชั้นบรรยากาศไม่สามารถลงไปถึงกน้นํ้ าได ้และกระบวนการทาํ

ความสะอาดดว้ยตวัเองจะเกิดข้ึนชา้รวมถึงแสงอาทิตยไ์ม่สามารถผา่นทะลุลงมาไดเ้พียงพอ 

ทาํใหก้ระบวนการสงัเคราะห์แสงท่ีชั้นกนัพื้นนํ้าเกิดข้ึนนอ้ย ในสภาวะดงักล่าวออกซิเจนท่ี

ละลายในบริเวณกนัพื้นนํ้ าจะถูกใชไ้ปจนมีปริมาณลดลง และในท่ีสุดเกิดสภาวะออกซิเจน

เป็นศูนย ์ส่งผลกระทบต่อปลาและระบบนิเวศท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นกจ็ะถูกทาํลาย 

4. ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั (Eutrophication) 

ปรากฏการณ์ยูโทรพิเคชันเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการระบายนํ้ าเสียท่ีมี

สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสู่แหล่งนํ้ าในปริมาณมาก ทําให้สาหร่าย

เจริญเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็วและเพิ่มจาํนวนมากข้ึนผิดปกติ (Algae Bloom) ปรากฏการณ์    

ยูโทรฟิเคชันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางนํ้ ากล่าวคือ โดยปกติการสังเคราะห์แสงจะ

เกิดข้ึนในเวลากลางวนัแต่ในเวลากลางคืนซ่ึงไม่มีแสงอาทิตยส์าหร่ายและพืชสีเขียวจะ

เปล่ียนจากการสังเคราะห์แสงซ่ึงผลิตออกซิเจนมาเป็นการหายใจ (Respiration) ซ่ึงตอ้งการ

ออกซิเจนและคายคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศต่อไป ดังนั้นในช่วงเวลากลางวนั

ทะเลสาบหรือแหล่งนํ้ าท่ีเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัอาจมีปริมาณออกซิเจนละลายสูง

เกินกวา่ขีดความเขม้ขน้สูงสุดได ้แต่ในทางตรงกนัขา้มจะมีระดบัออกซิเจนละลายลดลงใน

เวลากลางคืน ในบางกรณีการไดรั้บสารอินทรียแ์ละธาตุอาหารในปริมาณมาก ทาํให้เกิด

ปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า "กระแสนํ้ าแดง" (Red Tide) ในทะเล กระแสนํ้ าแดงน้ีเกิดจากการ

เจริญเติบโตท่ีผดิปกติของสาหร่ายเซลลเ์ดียวบางชนิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมากและทาํให้นํ้ ามีสี

เปล่ียนไปดว้ย นอกจากน้ี มีปัจจยัหลายชนิดทั้งทางกายภาพและเคมีท่ีใชเ้ป็นเกณฑบ่์งบอก

ถึงการเกิดยูโทรฟิเคชนั ไดแ้ก่ สีของนํ้ า ความขุ่น ค่าซีโอดี ค่าบีโอดี ค่าออกซิเจนละลาย 

ความเขม้ขนัของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ค่าไนโตรเจนรวม ค่าฟอสฟอรัสรวม และปริมาณ

ของแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัว ์เป็นตน้ 

5. ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน 

ปัญหาสภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัและไดรั้บความสนใจจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นจาํนวนมากซ่ึงสาเหตุหลกัของการเกิดสภาวะลกร้อน คือ ก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse Gases) ซ่ึงโดยปกติแลว้ก๊าซเรือนกระจกจะมีความสาํคญักบัโลกโดย
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จะกกัเก็บความร้อนบางส่วนไวบ้นโลก ทาํให้โลกมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะไม่หนาวจดัใน

ตอนกลางคืน แต่การเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่า

จากภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งรวมไปถึงการเผาเช้ือเพลิง เช่น ถ่านหิน นํ้ ามนั ก๊าซ

ธรรมชาติ ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีมากข้ึนและเพิ่มการเก็บกกัความร้อนไวใ้น

โลกมากข้ึนเร่ือย ๆ จนเกิดเป็นสภาวะโลกร้อน กระบวนการต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือน

กระจกดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซมีเทน 

(CH4) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบของมลพิษนํ้ าท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาโลกร้อน คือ เม่ือ

เกิดปัญหานํ้ าเน่าเสียจะพบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ าลดตํ่าลง ทาํให้จุลินทรียท่ี์มีอยู่

ทัว่ไปในแหล่งนํ้ าเปล่ียนจากชนิดท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) ไปเป็นชนิดท่ีไม่ใช้

ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ซ่ึงกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศจะก่อให้เกิด 

ก๊าซมีเทน ลอยตวัข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศก่อใหเ้กิดปัญหาสภาวะโลกร้อนในท่ีสุด จึงควรมีการ

บาํบดันํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าเพื่อลดปริมาณความสกปรก ทั้งน้ีการบาํบดันํ้าเสียอาจ

มีการนาํระบบไม่ใชอ้ากาศมาใช ้เช่น บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Pond) ทาํให้เกิดก๊าซ

มีเทน ดงันั้นจึงควรมีการนาํก๊าซมีเทนไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายและลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 

 

2.4 แหล่งมลพษิของการเกดินํา้เสีย 

 มลพษิทางนํา้น้ันมีแหล่งกาํเนิดหลายแหล่ง ได้แก่ 

1. นํ้าเสียจากชุมชนและอาคารบ้านเรือน เป็นแหล่งเกิดมลพิษท่ีสําคญัเพราะนํ้ า

เสียเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนทุกวนั ระบายลงสู่ท่อระบาย

นํ้ าท้ิงหรือท้ิงของเสียลงสู่แม่นํ้ าลาํคลองโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการท้ิงเศษอาหาร นํ้ าจากการ

ชาํระลา้งร่างกายและจากการทาํความสะอาดเคร่ืองใช ้รวมทั้งนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมอ่ืนใน

ชุมชน เช่น นํ้ าท้ิงจากตลาด ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลหรือ

สถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงนํ้ าท้ิงจากชุมชนส่วนใหญ่จะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรียสู์ง ท่ี

ส่งผลต่อการเน่าเสียของแม่นํ้าลาํคลอง 

2. นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ นํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม 

ตั้งแต่ขั้นตอนการลา้งวตัถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการทาํความสะอาดโรงงาน รวมทั้ง

นํ้ าเสียท่ียงัไม่ได้รับการบาํบัดหรือนํ้ าเสียท่ีผ่านการบาํบัดแล้ว แต่ยงัไม่เป็นไปตาม
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มาตรฐานนํ้ าท้ิงอุตสาหกรรม และนํ้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆของพนักงานในโรงงาน เช่น 

สํานักงาน อาคารท่ีพกัอาศัย โรงอาหาร เป็นต้น องค์ประกอบของนํ้ าท้ิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรมจะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กบัประเภท อตัราการไหลของนํ้ าท้ิงและขนาดของ

โรงงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนั 

อุตสาหกรรมชุบโลหะ เป็นตน้ 

3. นํ้าเสียจากเกษตรกรรม ไดแ้ก่ นํ้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก การ

เล้ียงสัตว ์นํ้ าเสียจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษ

ต่าง ๆ ในปริมาณสูง ส่วนนํ้ าเสียจากการเล้ียงสัตว ์จะพบส่ิงสกปรกในรูปของสารอินทรีย์

เป็นส่วนมาก 

 

2.5 สถานการณ์ด้านคุณภาพนํา้ของประเทศไทย 

 สถานการณ์คุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผวิดินทัว่ประเทศ 

 จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ระบุไวว้่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ า

สาํคญัทัว่ประเทศ ในปี 2563 จาํนวน 375 จุดตรวจวดั 59 แหล่งนํ้ าสายหลกั และ 6 แหล่งนํ้าน่ิง โดย

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ า 4 คร้ังต่อปี ประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดิน  

(Water Quality Index ; WQI) พบว่า แหล่งนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑดี์ ร้อยละ 39 (25 แหล่งนํ้ า) 

เกณฑพ์อใช ้ร้อยละ 43 (28 แหล่งนํ้ า) และเกณฑเ์ส่ือมโทรม ร้อยละ 18 (12 แหล่งนํ้ า) เม่ือเทียบปี 

2562 พบว่าปี 2563 แหล่งนํ้ าโดยรวมคุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมลงเล็กนอ้ย โดยมีแหล่งนํ้ าท่ีจดัอยู่ใน

เกณฑเ์ส่ือมโทรมเพิ่มข้ึนจาก 11 แหล่งนํ้าเป็น 12 แหล่งนํ้า 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของแหล่งนํ้ าในแต่ละภาค พบว่าภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก มีคุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมลงกว่าปี 2562 ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต  ้       

แหล่งนํ้ าโดยรวมมีคุณภาพนํ้ า ดีข้ึนกว่าปี 2562 ภาคกลางและภาคตะวนัออกมีจาํนวนแหล่งนํ้ าท่ีมี

คุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรม คิดเป็น ร้อยละ 35 และ 36 ตามลาํดบั เม่ือพิจาณารายแม่นํ้า พบวา่

แหล่งนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมท่ีสุด คือ แม่นํ้ า ลาํตะคองตอนล่าง (เทศบาลนครนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา) สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดปัญหามาจากการปล่อยท้ิงนํ้ าเสียจากชุมชน กิจกรรม

ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี  
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แหล่งนํ้ าผิวดินจากการเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 (แหล่ง

นํ้าท่ีไดรั้บนา้ท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภค

โดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทั่วไปก่อน 2) 

การเกษตร) พบว่าแหล่งนํ้ าผิวดินได้ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 มี

จาํนวน 19 แหล่งนํ้า จากทั้งหมด 65 แหล่งนํ้า คิดเป็นร้อยละ 29 
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ภาพที ่1 แผนท่ีคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดินทัว่ประเทศ 
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สถานการณ์คุณภาพนํา้แหล่งนํา้ผวิดินตามดัชนีคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผวิดิน  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ตั้ งแต่ปี 2554 -2563 และ

ประเมินสถานการณ์คุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้ าผิวดินโดยใช้ดชันีคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดิน พบว่า

คุณภาพนํ้ าแหล่งนํ้ าผิวดิน มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย และคุณภาพนํ้ าของแหล่งนํ้ าส่วนใหญ่อยู่ใน

เกณฑพ์อใชถึ้งดี ไม่มีแหล่งนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก  เช่น 

- แหล่งนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด ไดแ้ก่ หนองหาร แม่นํ้ าตาปีตอนบน 

แควนอ้ย และสงคราม  

- แหล่งนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช ้ไดแ้ก่ แม่นํ้ าเจา้พระยาตอนบน บางปะกง    

แม่กลอง แควใหญ่ นอ้ย จนัทบุรี ประแสร์ พงัราดตอนล่าง เวฬุ ตราด กก ปิง น่าน ลี ยม วงั อิง แม่จาง 

อูน ชี มูล ลาํตะคองตอนบน ลาํชี เสียว เลย ตาปีตอนล่าง พุมดวง ปากพนงั เพชรบุรีตอนบน ปราณบุรี 

หลงัสวนตอนล่าง หลงัสวนตอนบน กยุบุรี ทะเลหลวง ตรัง ปัตตานีตอนล่าง และปัตตานีตอนบน  

- แหล่งนํ้ าท่ีมีแนวโน้มคุณภาพนํ้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมอย่างต่อเน่ืองและยงัคงตอ้งเฝ้า

ระวงัและดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ แม่น้าเจา้พระยาตอนล่าง (จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดั

นนทบุรี กรุงเทพมหานคร) ท่าจีนตอนล่าง (จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันครปฐม) ระยองตอนล่าง 

(อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง) พงัราดตอนบน (เทศบาลตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม จงัหวดั

จนัทบุรี) และลาํตะคองตอนล่าง (เทศบาลนครนครราชสีมา) 
 

สถานการณ์คุณภาพนํา้แหล่งนํา้ผวิดนิเทยีบกบัประเภทแหล่งนํา้ทีก่าํหนด  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนํ้ าผิวดินเทียบกับประเภทแหล่งนํ้ าท่ีกําหนด พบว่า

พารามิเตอร์สาํคญัท่ีไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งนํ้าท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์

ออกซิเจนละลาย แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แอมโมเนีย -

ไนโตรเจน และโลหะหนกั ทั้งน้ี ในช่วงปี 2554-2563  

- ค่าออกซิเจนละลาย และค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่ง

นํ้า ร้อยละ 18-34 มีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย  

- ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ไม่เป็นไปตาม

ประเภทแหล่งนํ้า ร้อยละ 13-26 มีแนวโนม้ค่อนขา้งคงท่ี  

- ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งนํ้า ร้อยละ 9 -18 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  

- ค่าโลหะหนกั ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งนํ้า ร้อยละ 0.2-1.5 มีแนวโนม้ค่อนขา้งคงท่ี 
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2.6 การบริหารจดัการนํา้ทิง้อาคารของไทย 

การจัดการคุณภาพนํา้ของประเทศไทย  

สําหรับประเทศไทยมีการบริหารจัดการคุณภาพนํ้ าท้ิง จากส่วนภูมิภาคลงไปยงัส่วน

ทอ้งถ่ิน  ตวัอย่างเช่น เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีการขยายตวัของเมืองอย่าง

ต่อเน่ืองจึงก่อให้เกิดนํ้ าเสียในปริมาณมากปล่อยสู่แหล่งนํ้ า จนเกิดเป็นปัญหามลพิษทางนํ้ าของ

กรุงเทพมหานครในปัจจุบนั โดยสาเหตุสาํคญัของปัญหามลพิษเกิดจากการระบายนํ้าเสียจากอาคาร

บา้นเรือนและชุมชนท่ีมีปริมาณสารอินทรียป์ะปนลงสู่แหล่งนํ้ าโดยไม่ไดรั้บการบาํบดัท่ีเพียงพอ 

จากขอ้มูลปริมาณ การใชน้ํ้ าประปาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในปี 2560 เท่ากบั 2,637,009 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั ถา้หากนํ้าเหล่าน้ีถา้ไม่ไดรั้บการบาํบดักจ็ะกลายเป็นนํ้าเสียไหลลงสู่คูคลองต่อไป   

จากการติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์คุณภาพนํ้ าในคูคลองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า 

คูคลอง ร้อยละ 34 มีค่าออกซิเจนละลายนํ้ า (Dissolved Oxygen : DO) ตํ่ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ความแตกต่างไปตามพื้นท่ี  สําหรับคูคลองร้อยละ  52 มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 

(Biochemical Oxygen Demand : BOD) สูงกวา่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร อยา่งไรกต็าม ก็ยงัมีคูคลองบาง

แห่งคุณภาพนํ้ าค่อนขา้งดีกระจายอยู่ในพื้นท่ีชานเมืองทัง่ฝ่ังพระนครและธนบุรี คือ มีค่า BOD ตํ่า

กว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าออกซิเจนละลายนํ้ า สูงกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากขอ้มูลดงักล่าว

แสดงว่า คุณภาพนํ้ าคลองส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหามลภาวะทางนํ้ าอยูม่าก ขณะท่ีมีคูคลองในเขต

ชั้นในติดกบัแม่นํ้ าเจา้พระยามีคุณภาพท่ีดี เพราะผลจากการจดัระบบไหลเวียนนํ้ าในคลองและ

ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมท่ีเปิดดาํเนินการแลว้ แต่ยงัมีคูคลองอีกจาํนวนมากตอ้งการแกไ้ขปัญหาทั้งฝ่ัง

พระนครและฝ่ังธนบุรี 

 กรุงเทพมหานครไดต้ระหนกัถึงปัญหามลพิษทางนํ้ า โดยไดด้าํเนินมาตรการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวอยา่งจริงจงัเสมอมา มาตรการแรก คือ มาตรการใชส่ิ้งก่อสร้าง คือ โครงการบาํบดันํ้าเสียบึง

พระรามเกา้ เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้ าในคูคลอง โดยการนาํนํ้ าจากคลองลาดพร้าวและคลองสามเสนมา

บาํบดัดว้ยระบบสระเติมอากาศ ก่อนปล่อยลงสู่คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ และโครงการ

บําบัดนํ้ า เสียบึงมักกะสันเป็นการใช้ผ ักตบชวาในการบําบัดนํ้ า เสีย  ในปี  พ .ศ . 2524 Japan 

International Cooperation Agency (JICA) ไดท้บทวนแผนหลกั และนาํเสนอแนวทางการก่อสร้าง

ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก กรุงเทพมหานครมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ 

และมีความจาํเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียเฉพาะแห่งโดยเร่ิมตน้ในพื้นท่ีชั้นในท่ีมีความ
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หนาแน่นของประชากรสูงเพื่อรวบรวมนํ้ าเสียชุมชนท่ีเกิดจากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยัอาคาร และ

สถานประกอบการต่าง ๆ เขา้มาบาํบดัจนไดม้าตรฐานนํ้ าท้ิงก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ คลอง 

และแม่นํ้าเจา้พระยาต่อไป 

 กรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการเดินระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมขนาดใหญ่ จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงควบคุมคุณภาพนํ้ าส่ีพระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจกัร และ

ศูนยก์ารศึกษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ี 212.74 ตาราง

กิโลเมตร ในพื้นท่ี 21 เขต ไดแ้ก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธวงศ ์บางรัก สาทร บาง

คอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวนั บางซ่ือ จตุจกัร หว้ยขวาง หนองแขม บางแค 

ภาษีเจริญ ดุสิต ทุ่งครุ จอมทอง และราษฎร์บูรณะ รองรับการบาํบดันํ้ าเสียได ้รวมทั้งส้ิน 1,112,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยปริมาณนํ้ าเสียท่ีบาํบดัไดจ้ริงในปี พ.ศ. 2560 เท่ากบั 866,414 ลูกบาศก์

เมตรต่อวนั 

 

ภาพที ่2 โรงควบคุมคุณภาพนํ้ารวมขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร 
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สําหรับระบบบําบัดนํา้เสียชุมชนขนาดเลก็น้ัน กรุงเทพมหานคร เดินระบบระบบบาํบดันํ้ า

เสียชุมชนขนาดเลก็ จาํนวน 12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพนํ้ าทุ่งสองหอ้ง 1 ทุ่งสองหอ้ง 2 บางบวั 

รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจัน่ หัวหมาก และร่มเกลา้ มีขีด

ความสามารถในการบาํบดันํ้ าเสีย 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และมีปริมาณนํ้ าเสียบาํบดัได ้จริง 

14,589 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั รวมความสามารถในการบาํบดันํ้ าเสียของระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาด

ใหญ่และขนาดชุมชน ทั้งหมด 1,136,800 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 43.11 ของปริมาณนํ้ า

เสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร และ เม่ือคิดจากปริมาณนํ้ าเสียท่ีบาํบดัไดจ้ริงทั้งหมด 

881,003 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เทียบกบัปริมาณการใชน้ํ้ าประปา ดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 33.41 ซ่ึงมี

ค่าใชจ่้ายในการเดินระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดใหญ่และขนาดชุมชน เป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 721,455,324 บาท รวมทั้งมีระบบบาํบดัแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและ

ระบบการใชพ้ืชนํ้าสวนลุมพินี  

 

ภาพที ่3 ท่ีตั้งโรงควบคุมคุณภาพนํ้าชุมชนขนาดเลก็ 
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แผนการดาํเนินการในอนาคตของกรุงเทพมหานครนั้น มีโครงการบาํบดันํ้ าเสียท่ีจะอยู่

ระหว่างการดาํเนินโครงการ จาํนวน 4 โครงการ คือ โครงการบาํบดันํ้ าเสียมีนบุรี คลองเตย ธนบุรี 

และบึงหนองบอน รวมขีดความสามารถในการบาํบดันํ้าเสีย 665,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ตลอดทั้ง

การแกไ้ขปัญหานํ้าเสียเฉพาะหนา้ในคูคลอง โดยจดัระบบไหลเวียนนํ้าในคลอง การศึกษา วิจยั และ

พฒันา เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนาํนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ 

การนาํตะกอนนํ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์การดาํเนินงานก่อสร้างท่อส่งนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดันํ้ าเสีย

จากโรงควบคุมคุณภาพนํ้ า และโครงการวิจยัร่วมเพื่อพฒันาระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีใชพ้ลงังานนอ้ยลง 

โดยสํานักการระบายนํ้ า มีแนวคิดในการนาํนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดักลบัมาใชป้ระโยชน์ ในภาคส่วน

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคชุมชน โดยมีแผนการพฒันาคุณภาพนํ้ าท่ี

ผ่านการบาํบดัอย่างต่อเน่ือง เพื่อนาํนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

จากรายการสํารวจเบ้ืองตน้ โครงการบาํบดันํ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ในประเทศไทย 

โดยดาํเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างองคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

(JICA) และกรุงเทพมหานครในปี 2554 ไดส้รุปผลการศึกษาการจดัการนํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร 

ไวด้งัน้ี 

1. ระบบรวบรวมนํ้าเสียในประเทศไทย 

การจดัการนํ้ าเสียของกรุงเทพมหานครใชร้ะบบท่อรวบรวมนํ้ าเสียเป็นระบบท่อรวมแบบ

ไทย  เน่ืองจากในอดีตระบบรวบรวมนํ้ าเสียในกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาข้ึนโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อระบายนํ้ าท่วม และรวบรวมนํ้ าเสียและนํ้ าฝนไปพร้อมกัน ในฤดูแลง้นํ้ าเสีย

ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเขา้สู่ท่อรวบรวมและนาํไปบาํบดัท่ีโรงควบคุมคุณภาพนํ้ า ในฤดูฝนนํ้ าเสีย

และนํ้ าฝนไหลรวมกนัในท่อรวม ทาํให้มีปริมาตรนํ้ าในท่อรวบรวมสูงข้ึน (โดยทัว่ไปประมาณ 5 

เท่าของนํ้ าในฤดูแลง้) นํ้ าทั้งหมดจะรวบรวมเขา้สู่ท่อรวบรวมนํ้ าเสีย และนาํไปบาํบดัท่ีโรงควบคุม

คุณภาพนํ้า นํ้ าเสียส่วนเกินจะปล่อยลงคลองโดยบ่อดกันํ้ าเสียท่ีก่อสร้างข้ึนใกลค้ลอง ส่วนนํ้าเสียใน

ท่อจะนาํไปบาํบดัท่ีโรงควบคุมคุณภาพนํ้ า นํ้ าเสียท่ีมีปริมาตรเกินกว่าขีดความสามารถในการบาํบดั

ของโรงบาํบดันํ้ าเสียจะผา่นการบาํบดัขั้นตน้โดยการแยกกรวดทรายก่อนระบายท้ิงลงคลอง บ่อดกั

นํ้ าเสียของกรุงเทพมหานครมีจาํนวนมากกว่า 1,000 บ่อ สาํหรับพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย นํ้ า

เสียและนํ้าฝนจะระบายลงคลองหรือแม่นํ้าโดยไม่ไดรั้บการบาํบดั  
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ภาพที ่4  แนวคิดของระบบท่อรวบรวมนํ้าเสีย 

2. สถานการณ์ของโครงการบาํบดันํ้าเสียในประเทศไทย 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2541 ร่วมกบั พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ปี พ.ศ.2535 อนุมติัให้กรุงเทพมหานครดาํเนินโครงการบาํบดันํ้ าเสียในพื้นท่ีชั้นใน

ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดาํเนินการในอตัราส่วนเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ 75 เงินกรุงเทพมหานครร้อยละ 25 โดยในปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้างท่อ

รวบรวมนํ้าเสียความยาวมากกวา่ 220 กิโลเมตร 

 

ภาพที ่5  แหล่งเงินทุนสาํหรับค่าก่อสร้างโครงการบาํบดันํ้าเสียกรุงเทพมหานคร 



19 

องค์การจัดการนํา้เสีย  

องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงมหาดไทย จดัตั้งข้ึนตาม   

พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งองค์การจัดการนํ้ าเสีย เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2538 ด้วยเหตุผลท่ีว่า 

ปัญหานํ้ าเสียในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ไดท้วีความรุนแรงมากข้ึน ประกอบกบั การแกไ้ข

ปัญหานํ้ าเสียตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น องค์การจดัการนํ้ าเสีย (อจน.) จดัตั้งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงค ์คือ การจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมสาํหรับการบาํบดันํ้ าเสียภายในเขตพื้นท่ีจดัการ

นํ้ าเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีจดัการ

นํ้ าเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเน่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง

เศรษฐกิจ โดยวตัถุประสงคเ์พิ่มข้ึนจากเดิม คือ มีการใหบ้ริการหรือจดัการระบบบาํบดันํ้าเสีย ทั้งใน

และนอกเขตพื้นท่ีจดัการนํ้ าเสียเพื่อให้ อจน. มีอาํนาจครอบคลุมในการจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีระบบอยูแ่ลว้ สามารถเดินระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 เขตพื้นท่ีจดัการนํ้ าเสีย หมายความว่า พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม 

จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร และพื้นท่ีอ่ืน ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

2.7  กฎหมายมาตรฐานนํา้ทิง้ของไทย 

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานนํ้ าท้ิง ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการนํ้ าท้ิง

อาคารหลายฉบบั ไดแ้ก่ 

2.7.1 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

เป็นกฎหมายหลกัในการดูแลส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย โดยใชเ้ป็นกรอบในการแกไ้ข

มลพิษในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม มี

วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จดัระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดการ

ประสานงาน และมีหน้าท่ีร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และกาํหนด

แนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กาํหนดมาตรการควบคุมมลพิษดว้ย

การจดัให้มีระบบบาํบดัอากาศเสีย ระบบบาํบดันํ้ าเสีย ระบบกาํจดัของเสีย และเคร่ืองมือหรืออุป
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กรณ์ต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

ก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชดัเจน และกาํหนดให้มีมาตรการส่งเสริมดา้นกองทุนและความ

ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โดย พ.ร.บ. ฉบบัน้ีมีทั้ งหมด 7 หมวด เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการนํ้ าท้ิงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 หมวดท่ี 1 คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

หมวดท่ี 2 กองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดท่ี 3 การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดท่ี 4 การควบคุมมลพิษ 

หมวดท่ี 5 มาตรการส่งเสริม 

หมวดท่ี 6 ความรับผดิทางแพง่ 

หมวดท่ี 7 บทกาํหนดโทษ  

 

หมวดท่ี 1 คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาตินั้น ประกอบไปดว้ยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการ รวมไปถึงกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

โดยในมาตรา 13 ไดก้าํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2. กาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 32 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีรัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดัตามมาตรา 37 

5. เสนอแนะมาตรการดา้นการเงิน การคลงั การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

ปฏิบติัตามนโยบาย และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 

6. เสนอแนะให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่อคณะรัฐมนตรี 
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขอนัตรายอนัเกิดจาก

การแพร่กระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 (1) 

8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ี

รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 55 

9. กํากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อ บังคับ 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ประกาศ ระเบียบและคาํสั่งท่ีจาํเป็น เพื่อให้กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 

10. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว่า ส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัอาจทาํใหเ้กิดความเสียหาย อยา่งร้ายแรง 

11. กาํหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

12. กาํกบัการจดัการและบริหารเงินกองทุน 

13. เสนอรายงานเก่ียวกบัสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอาํนาจ

หนา้ท่ีของ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
 

โดยลกัษณะการบงัคบัใชก้ฎหมายมลพิษทางนํ้ าของประเทศไทย มี 2 รูปแบบคือ กฎหมาย

ท่ีพดูถึงหลกัการบริหารจดัการ และ กฎหมายท่ีกาํหนดขอ้หา้มก่อมลพิษทางนํ้า 

หลักการบริหารจัดการ เช่น การกําหนดค่าควบคุมมาตรฐานมลพิษจากแหล่งกาํเนิด         

การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มาตรการ EIA  เช่น 

หมวดท่ี 3 การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  

ส่วนท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน

เร่ืองต่อไปน้ี 
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(1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าลาํคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเกบ็นํ้าและแหล่งนํ้า 

สาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีอยูภ่ายในผนืแผน่ดิน โดยจาํแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์บริเวณ

พื้นท่ีลุ่มนํ้าในแต่ละพื้นท่ี 

(2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ังรวมทั้งบริเวณพื้นท่ีปากแม่นํ้า 

(3) มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล 

(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(5) มาตรฐานระดบัเสียงและความสัน่สะเทือนโดยทัว่ไป 

(6) มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืน ๆ 

การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามวรรคหน่ึงจะตอ้งอาศยัหลกัวิชาการกฎเกณฑ์

และหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและจะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 

สงัคมและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 โดยในมาตรา 32 นั้น เป็นการกล่าวถึงมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นมาตรฐานภาพรวมก

วา้งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส่ิ้งแวดลอ้มมีคุณภาพตามท่ีได้

กาํหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีวางไว ้และไม่มีบทลงโทษ 

หมวด 4 การควบคุมมลพิษ 

ส่วนท่ี 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด 

มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ

เห็นชอบของ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนด

มาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล่งกาํเนิด สาํหรับควบคุมการระบายนํ้ าท้ิง การปล่อยท้ิงอากาศเสีย 

การปล่อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งกาํเนิดออกสู่ส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้าตรฐาน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 69 ใหรั้ฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอาํนาจประกาศใน                  

ราชกิจจานุเบกษากาํหนดประเภทของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยนํ้าเสียหรือของ

เสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้ง แหล่งกาํเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐาน

ควบคุมมลพิษจากแหล่งท่ีกาํหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดกาํหนดโดย อาศยั

อาํนาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใช้บังคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ีผูว้่า

ราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพิเศษ สาํหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 



23 

ส่วนท่ี 5 มลพิษทางนํ้า  

มาตรา 69 ใหรั้ฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอาํนาจประกาศใน                   

ราชกิจจานุเบกษากาํหนดประเภทของ แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียหรือ

ของเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้ ง แหล่งกาํเนิดมลพิษไม่เกิน

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งท่ีกาํหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดกาํหนด

โดย อาศยัอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ี

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพิเศษ สาํหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

โดยมาตรา 55 นั้นใหอ้าํนาจรัฐมนตรี ในการออกประกาศ “ค่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษ

จากแหล่งกาํเนิด” เป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 32) ซ่ึงก็ไดมี้ประกาศเร่ือง ค่ามาตรฐานการระบายนํ้ าท้ิงออกมา โดย

การ ใช้ มาตรา 55 น้ี มักจะใช้ประกอบกับ มาตรา 69 เสมอ เน่ืองจาก มาตรา 69 จะกล่าวถึง

แหล่งกาํเนิดมลพิษใดบา้งท่ีจะโดนควบคุม เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร หรือ

แหล่งกาํเนิดประเภทอ่ืน โดยการศึกษาวิจยัน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะแหล่งกาํเนิดประเภทอาคาร 

2.7.2 กฎกระทรวง ฉบับที ่51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ไดถู้กตราข้ึนเพื่อควบคุมการก่อสร้าง ร้ือถอน

ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร กฎหมายน้ีให้อาํนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการ

ออกกฎกระทรวงในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมอาคาร เช่น ลักษณะรูปแบบ ความ

ปลอดภยัระบบแสง และระบบกาํจดันํ้ าเสียจากอาคาร เป็นตน้ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหามลพิษ

ทางนํ้ านั้ น ได้มีการออกกฎกระทรวงท่ีมีข้อกําหนดเก่ียวกับการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร คือ 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 ซ่ึงใช้บงัคบักบัอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ไดว้างขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ าเสียของอาคารดงักล่าวในขอ้ 32 ว่า "ระบบบาํบดันํ้ าเสียจะแยกเป็นระบบ

อิสระเฉพาะอาคารหรือเป็นระบบรวมของส่วนกลางก็ได ้แต่ตอ้งไม่ก่อให้เกิดเสียง กล่ิน ฟอง กาก 

หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกิดจากการบาํบดันั้น จนถึงขนาดท่ีเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ

ทรัพยสิ์น กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูท่ี้อาศยั

ใกลเ้คียง” โดยขอ้กาํหนดน้ีไม่ประสงคใ์หร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียนั้นสร้างความเสียหายหรือเดือดร้อน

แก่บุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่กลเ้คียง  
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 สาํหรับมาตรฐานการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้น ขอ้ 33 ของ

กฎกระทรวงขา้งตน้กาํหนดว่า "นํ้ าเสียตอ้งผา่นระบบบาํบดันํ้ าเสียจนเป็นนํ้ าท้ิงก่อนระบายสู่แหล่ง

รองรับนํ้ าท้ิงโดยคุณภาพนํ้ าท้ิงให้เป็นไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าท้ิงจากอาคาร" แต่ในปัจจุบนั พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดย้กเลิกสาํนักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติแลว้ และประกาศต่าง ๆ เก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจากอาคารท่ีกาํหนดโดยสาํนกังาน

ดงักล่าวก็ไดถู้กยกเลิกหมดแลว้เน่ืองจากไดมี้การออกมาตรฐานใหม่ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงมีผลทาํให้ไม่มีมาตรฐานการระบายนํ้ าท้ิงจาก

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  

 ต่อมามีการออก กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญติั

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี เน่ืองจากได้มีประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ออกตามความในกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด รวมทั้ งมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ า ท้ิงจากท่ี ดินจัดสรรรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมอาคาร เห็นสมควรแกไ้ขขอ้กาํหนด

เก่ียวกับขนาด อาคารและค่ามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้

สอดคล้องกับประกาศกาํหนดตามมาตรฐานดังกล่าวจึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

อาคารประเภทและลกัษณะดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดัใหมี้ระบบการระบายนํ้ าและระบบบาํบดันํ้ า

เสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงนํ้ าเสียจากอาคารให้เป็นนํ้ าท้ิงท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับนํ้าท้ิง 

(1) อาคารประเภท ก 

(ก) อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุดท่ีมีจาํนวนหอ้งนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป 

(ข) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 
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(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลท่ีมี

จาํนวนเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 

30 เตียงข้ึนไป 

(ง) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 

25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(จ) อาคารท่ีทาํการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศ หรือเอกท่ีมีพื้นท่ี

รวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(ฉ) ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือ

หลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(ช) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 2,500 

ตารางเมตรข้ึนไป 

(ซ) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั

รวมกนัตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรข้ึนไป 

(2) อาคารประเภท ข 

(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุดท่ีมีจาํนวนห้องนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 100 หอ้งนอน แต่ไม่ถึง 500 หอ้ง 

(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องพกัรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

(ค) หอพกัตามกฎหมายว่าด้วยหอพกัท่ีมีจาํนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 250 หอ้งข้ึนไป 

(ง) สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนั

หรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(จ) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลท่ีมี

จาํนวนเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายรวมกนัตั้งแต่ 10 เตียง 

แต่ไม่ถึง 30 เตียง 

(ฉ) สถานศึกษาท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 

5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 
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(ช) อาคารท่ีทาํการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศ หรือเอกชนท่ีมีพื้นท่ี

รวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง

55,000 ตารางเมตร 

(ซ) ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือ

หลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

(ฌ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 1,500 

ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

(ญ) ภตัตาคารหรือร้านอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั

รวมกนัตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

(ฎ) อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั

เกิน 10,000 ตารางเมตร 

(3) อาคารประเภท ค 

(ก) อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุดท่ีมีจาํนวนห้องนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคาร

หลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 100 หอ้งนอน 

(ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องพกัรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 60 หอ้ง 

(ค) หอพกัตามกฎหมายว่าการหอพกัท่ีมีจาํนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 50 หอ้ง แต่ไม่ถึง 250 หอ้ง 

(ง) สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร 

(จ) อาคารท่ีก่อสร้างในท่ีดินของบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ย

การจดัสรรท่ีดินตั้งแต่ 10 หลงั แต่ไม่เกิน 100 หลงั 

(ฉ) อาคารท่ีทาํการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศ หรือเอกชนท่ีมีพื้นท่ี

รวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 

ตารางเมตร 

(ช) ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนั หรือ

หลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร 
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(ซ) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 1,000 

ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,500 ตารางเมตร 

(ฌ) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั

รวมกนัตั้งแต่ 250 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร 

(ญ) อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั

เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 

(4) อาคารประเภท ง 

(ก) หอพกัตามกฎกระทรวงว่าดว้ยหอพกัท่ีมีจาํนวนหอ้งนอนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 10 หอ้ง แต่ไม่ถึง 50 หอ้ง 

(ข) สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงั

เดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลท่ีมี

จาํนวนเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 10 

เตียง 

(ง) สถานศึกษาทีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 

5,000 ตารางเมตร 

(จ) อาคารท่ีทาํการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศ หรือเอกชนท่ีมีพื้นท่ี

รวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร 

(ฉ) ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือ

หลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(ช) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ 500 

ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(ซ) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงั

รวมกนัตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 250 ตารางเมตร 

(ฌ) อาคารอยูอ่าศยัรวมท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนั

ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
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(5) อาคารประเภท จ  

หมายความถึง ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือ

หลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 100 ตารางเมตร  

2.7.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม ลงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2548 

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด.  

กฎหมายฉบบัน้ีไดบ้งัคบัใช ้ควบคุมระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร โดยในประกาศไดใ้หค้าํนิยาม

ของ อาคาร หมายถึง อาคารท่ีก่อสร้างข้ึน ไม่ว่าจะมีลกัษณะเป็นอาคารหลงัเดียว หรือเป็นกลุ่มของ

อาคาร ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีซ่ึงเป็นบริเวณเดียวกนั และไม่ว่าจะท่อระบายนํ้ าท่อเดียว หรือมีหลาย

ท่อท่ีเช่ือมติดกนัระหวา่งอาคารหรือไม่กต็าม ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

2. โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

3. หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั  

4. สถานบริการประเภทสถานอาบนํ้ านวดหรืออบตัวซ่ึงมีผูใ้ห้บริการแก่ลูกค้าตาม

กฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 

5. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

6. อาคารโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนโรงเรียนของทางราชการ

อาคารสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน

และสถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการ 

7. อาคารท่ีทาํการของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือองคก์าระหวา่งประเทศและของเอกชน  

8. อาคารของศูนยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้  

9. ตลาดตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุขแต่ไม่รวมถึงท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา

หรือกิจการแพปลา  

10. ภตัตาคารหรือร้านอาหาร 

โดยกฎหมาย ฉบบับ้ี ไดแ้บ่งอาคารออกเป็น 5 ประเภท คือ อาคารประเภท  ก. ข. ค. ง. จ. ซ่ึงแต่ละ

ประเภทมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 อาคารประเภท ก.  หมายถึง  
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(1) อาคารชุดท่ีมีจาํนวนห้องสําหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป  

(2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องสําหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

(3) โรงพยาบาลของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาํหรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 

30 เตียงข้ึนไป  

(4) อาคารโรงเรียนเอกชนโรงเรียนของทางราชการสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(5) อาคารท่ีทาํการของทางราชการรัฐวิสาหกิจองคก์ารระหว่างประเทศหรือของเอกชนท่ีมี

พื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(6) อาคารของศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(7) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตาราง

เมตรข้ึนไป 

(8) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีให้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรข้ึนไป 

อาคารประเภท ข.  หมายถึง 

(1) อาคารชุดท่ีมีจาํนวนห้องสําหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคารตั้งแต่ 100 หอ้งนอนแต่ไม่ถึง 500 หอ้งนอน 

(2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องสําหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 60 หอ้งแต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

(3) หอพกัท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 250 หอ้งข้ึนไป 

(4) สถานบริการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 

ตารางเมตรข้ึนไป 
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(5) โรงพยาบาลของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาํหรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 

10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง 

(6) อาคารโรงเรียนเอกชนโรงเรียนของทางราชการสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

(7) อาคารท่ีทาํการของทางราชการรัฐวิสาหกิจองคก์ารระหว่างประเทศหรือของเอกชนท่ีมี

พื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 55,000 

ตารางเมตร 

(8) อาคารของศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

(9) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,500 ตาราง

เมตรแต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

(10) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีให้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 500 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

อาคารประเภท ค.  หมายถึง 

 (1) อาคารชุดท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน  

(2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องสําหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารไม่ถึง 60 หอ้ง  

(3) หอพกัท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 50 หอ้งแต่ไม่ถึง 250 หอ้ง 

  (4) สถานบริการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,000 

ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร 

 (5) อาคารท่ีทาํการของทางราชการรัฐวิสาหกิจองคก์ารระหวา่งประเทศหรือของเอกชนท่ีมี

พื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 10,000 

ตารางเมตร 
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 (6) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 1,000 ตาราง

เมตรแต่ไม่ถึง 1,500 ตารางเมตร 

 (7) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีให้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 250 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 500 ตารางเมตร 

อาคารประเภท ง.  หมายถึง 

 (1) หอพกัท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 10 หอ้งแต่ไม่ถึง 50 หอ้ง 

(2) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ตาราง

เมตรแต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(3) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีให้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 100 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 250 ตารางเมตร 

อาคารประเภท จ.  หมายถึง 

ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีใหบ้ริการรวมกนัทุกชั้นไม่ถึง 100 ตารางเมตร 

  มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคาร ประเภท ก. ตอ้งมีค่าดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตอ้งมีค่าระหวา่ง 5-9 

(2) บีโอดี (BOD) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) ซลัไฟด ์(Sulfide) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(5) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(6) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร 

(7) นํ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(8) ทีเคเอน็ (TKN) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร ประเภท ข. ตอ้งเป็นไปตามอาคาร ประเภท 

ก. เวน้แต่ 

(1) บีโอดี ตอ้งมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) สารแขวนลอย ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร ประเภท ค. ตอ้งเป็นไปตามอาคาร ประเภท 

ก. เวน้แต่ 

(1) บีโอดี ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) สารแขวนลอย ตอ้งมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) ซลัไฟด ์ตอ้งมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) ค่าทีเคเอน็ ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคาร ประเภท ง. ตอ้งเป็นไปตามอาคาร ประเภท ก. 

เวน้แต่ 

(1) บีโอดี ตอ้งมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) สารแขวนลอย ตอ้งมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) ซลัไฟด ์ตอ้งมีค่าไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) ค่าทีเคเอน็ ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคาร ประเภท จ. ตอ้งมีค่าดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเป็นกรดและด่างตอ้งมีค่าระหวา่ง 5-9 

(2) บีโอดี ตอ้งมีค่าไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) สารแขวนลอย ตอ้งมีค่าไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(4) นํ้ามนัและไขมนั ตอ้งมีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2.7.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทของ

อาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออก

สู่ส่ิงแวดล้อม ลงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2548  

โดยประกาศฉบบัน้ี ไดก้าํหนดให้อาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการ

ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

(1) อาคารชุดท่ีมีจาํนวนห้องสําหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่ม

ของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป 

(2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 200 หอ้งนอนข้ึนไป 
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(3) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสําหรับรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ 30 เตียงข้ึนไป 

(4) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร

ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(5) อาคารท่ีทาํการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรือของเอกชนท่ี

มีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(6) อาคารของศูนยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคาร 

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(7) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตาราง

เมตรข้ึนไป 

(8) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีใช้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของ

อาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรข้ึนไป 

จะเห็นไดว้่าประเทศไทยไดก้าํหนดกฎหมาย เร่ืองมาตรฐานนํ้ าท้ิงไวใ้นกฎหมายมากกว่า

หน่ึงฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงเกิดเป็นประเด็นท่ีน่าสังเกตว่า มาตรฐานการระบายนํ้ า

ท้ิงจากอาคารควรใชจ้ากฉบบัใดเป็นหลกั หรือสามารถใชไ้ดท้ั้งสองฉบบัควบคู่กนัไป กฎหมายแต่

ละฉบบัมีความขดัแยง้กนัหรือไม่ ดงันั้น การตอบคาํถามประเด็นน้ี จาํเป็นตอ้งพิจารณา มาตรา 56 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงบญัญติัวา่ 

มาตรา 56 ในกรณีท่ีมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการระบายนํ้ าท้ิง การปล่อยท้ิงอากาศ

เสีย การปล่อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งกาํเนิดออกสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยัอาํนาจตาม

กฎหมายอ่ืน และมาตรฐานดงักล่าว ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกาํหนดตาม มาตรา ๕๕ ให้มาตรฐาน ดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัต่อไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎหมายนั้น แต่ถา้มาตรฐานดงักล่าวตํ่ากว่ามาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกาํหนดตาม มาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น แกไ้ขให้เป็นไปตาม

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ง ในกรณีท่ีมีอุปสรรคไม่อาจดําเนินการเช่นว่านั้ นได้ให้ 
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คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นผูช้ี้ขาด เม่ือมีคาํช้ีขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตามคาํช้ีขาดนั้น 

จากมาตราดงักล่าว จะเห็นความเช่ือมโยงของการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการระบายนํ้ า

ท้ิงตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กบักฎหมายอ่ืน 

เช่น พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีมีการกาํหนดใหมี้มาตรฐานในเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงตอ้ง

พิจารณาดูว่า มาตรฐานเก่ียวกบัการระบายนํ้ าท้ิงตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีค่ามาตรฐานเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐานเก่ียวกบัการ

ระบายนํ้ าท้ิงตามกฎหมายอ่ืน ถา้หากค่ามาตรฐานตามกฎหมายอ่ืนมีความเขม้งวดมากกว่า ก็ตอ้งใช้

มาตรฐานท่ีเขม้งวดกวา่ โดยไม่ถือวา่กฎหมายมีเน้ือหาขดัแยง้กนั แต่ถา้ค่ามาตรฐานตามกฎหมายอ่ืน

มีค่าท่ีตํ่าหรือหย่อนยานกว่าก็ให้ยึดถือค่ามาตรฐานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และให้มีการแกไ้ขค่ามาตรฐานตามกฎหมายอ่ืนให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป 

2.8 การบริหารจดัการของประเทศญี่ปุ่ น 

2.8.1 บริหารจัดการคุณภาพนํา้ในอดตี  

จากการรายงานของสํานักส่ิงแวดลอ้มของญ่ีปุ่น ค.ศ. 1990 ไดร้ะบุไวว้่า ผลการสํารวจ

คุณภาพนํ้ าทัว่ประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1988 พบสาร Cadmium และสารอนัตรายต่อสุขภาพอ่ืนๆ 

ปนเป้ือนอยู่นํ้ า สาเหตุมาจาก การปล่อยนํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ

ต่างๆ รวมไปถึงการปล่อยนํ้ าเสียจากอาคารบา้นเรือนอีกดว้ย ทั้งน้ีเป็นเพราะความล่าชา้ในการหา

มาตรการท่ีจะแกไ้ขปัญหา สาเหตุท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ การท่ียงัมีระบบท่อระบายนํ้ าเสียไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและบริเวณริมฝ่ังนํ้ า ซ่ึงมีประชาชนอาศยัและมีโรงงานอยู่

หนาแน่น ทางประเทศญ่ีปุ่นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้มีท่อระบายนํ้ าเสียให้เพียงพอ สามารถ

รองรับการเพิ่มข้ึนของพลเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม 

  การป้องกนัมลพิษทางนํ้า ไดมี้การหามาตรการเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษทางนํ้ า โดยมีการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) กาํหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยไดจ้ดัแบ่งเกณฑม์าตรฐานน้ีออกเป็น 2 

ประเภท  
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   ก) เกณฑ์มาตรฐานสําหรับป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนกบัสุขภาพของมนุษยโ์ดยได้

กาํหนดเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัสารท่ีปนเป้ือนอยูใ่นนํ้ าอนัเป็นเหตุใหเ้กิดมลพิษซ่ึงเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภค เช่น ตะกัว่ ปรอท ฟอสฟอรัส หรือไซยาไนด ์เป็นตน้ 

         ข) เกณฑม์าตรฐานสําหรับรักษาสภาพแวดลอ้มโดยไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

สาํหรับนํ้าในแม่นํ้า ลาํคลอง ทะเลสาบ หรือบริเวณทะเล เป็นตน้ 

 (2) ควบคุมการปล่อยนํ้าเสียอยา่งเคร่งครัด และเขม้งวด โดยไดด้าํเนินการหลายๆวิธีเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงค ์เช่น 

การใหจ้งัหวดัต่าง ๆ สามารถท่ีจะกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในการควบคุมการปล่อยนํ้าเสีย

ท้ิงของสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีปรากฏอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกลางท่ีใช้

บงัคบัเหมือนกนัทัว่ประเทศ เพื่อความคล่องตวัในการควบคุมดูแล หรือการขยายประเภทของธุรกิจ

ท่ีจะตอ้งถูกควบคุมในการปล่อยนํ้าเสียท้ิงใหมี้มากประเภทข้ึนจากท่ีเคยกาํหนดไวแ้ต่เดิม เป็นตน้ 

(3) การควบคุมการปล่อยนํ้าเสียจากอาคารบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 

สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดมลพิษทางนํ้า คือ การปล่อยท้ิงนํ้ าเสียจากอาคารบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 

เช่น นํ้ าจากการอาบชาํระลา้งร่างกาย การประกอบอาหาร หรือซกัลา้งเส้ือผา้ของใชต่้าง ๆ ซ่ึงลว้นมี

ปริมาณท่ีสูงมากโดยไดถู้กปล่อยท้ิงโดยไม่ไดรั้บการบาํบดั  ซ่ึงไดมี้การตรวจพบว่า การท่ีนํ้ าในอ่าว

โตเกียวเน่าเสียนั้น 69% มาจากแหล่งการปล่อยนํ้ าเสียท้ิงจากอาคารบา้นเรือน การท่ีจะแกปั้ญหาน้ี

ใหไ้ดผ้ลคือ จะตอ้งพฒันาระบบท่อระบายนํ้าเสียและติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียในครัวเรือน 

(4) การจดัใหมี้และพฒันาระบบท่อระบายนํ้าเสีย 

มีการจดัโครงการ 5 ปีแห่งการพฒันาระบบนํ้ าเสียข้ึนโดยเร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ 1986-

1990 โครงการน้ี นอกจากจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแลว้ยงัเป็นการป้องกนันํ้าท่วมได้

อีกดว้ย 

(5) จดัใหมี้ระบบควบคุมตรวจตราและตกัเตือน 

โดยอาศยัอาํนาจกฎหมายควบคุมมลพิษทางนํ้ า (The Water Pollution Control Law) ผูว้่า

ราชการจงัหวดัและนายกเทศมนตรีของแต่ละจงัหวดัมีอาํนาจในการบงัคบัให้โรงงานและสถาน

ประกอบการ รายงานเก่ียวกบัการปล่อยนํ้ าเสีย เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจตรา นอกจากนั้น

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม (The Environment Agency) ร่วมกบักระทรวงการก่อสร้างจะเป็นผูใ้ห้

การสนบัสนุนจงัหวดัต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบตรวจคุณภาพนํ้าอตัโนมติั (Automatic water  quality 
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monitoring system) พร้อมทั้งให้มีการวิจยัเพื่อพฒันาระบบตรวจสอบดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

(6) มาตรการอ่ืน ๆ 

เพื่อให้การป้องกนัและแกไ้ขนํ้ าเน่าเสียบรรลุวตัถุประสงค ์นอกจากวิธีการต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ 

ยงัไดมี้การหามาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขในเร่ืองน้ี เช่น จดัให้มีการสร้างเข่ือน หรือทาํนบ 

เพื่อให้สามารถมีนํ้ าไวใ้ชย้ามขาดแคลน และทางนํ้ าจะมีนํ้ าไหลเวียนในระดบัท่ีสมํ่าเสมอ โอกาสท่ีจะ

เกิดนํ้ าเน่าเสียยอ่มลดนอ้ยลง นอกจากนั้นหลายจงัหวดัยงัจดัให้มีโครงการทาํความสะอาดชายฝ่ังทะเล

และแหล่งนํ้าท่ีใชป้ระกอบการประมงเพื่อกาํจดัโคลน ส่ิงสกปรก และขยะเป็นตน้ 

2.8.2 กฎหมายและหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเร่ืองนํา้เสีย 

ประเทศญ่ีปุ่นไดป้ระกาศใช้บงัคบักฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางนํ้ ามาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1970 โดยไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์บา้นเมืองท่ีแปรเปล่ียนไปอยู่

ตลอดเวลา ในคร้ังแรกท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางนํ้ าไดจ้ดัทาํข้ึน ก็เพื่อท่ีจะป้องกนั

มลพิษอนัเกิดจากการท่ีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบธุรกิจปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าใน

บริเวณท่ีเป็นสาธารณสมบติัซ่ึงประชาชนมีสิทธิในการใชร่้วมกนั เช่น แม่นํ้า ทะเลสาบ ท่าเรือ หรือ

ชายฝ่ังทะเล เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่ออนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและป้องกนัภยนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์โดยมี

บทกาํหนดใหโ้รงงาน หรือสถานประกอบการ เป็นตน้เหตุใหเ้กิดมลพิษซ่ึงส่งผลใหเ้ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพของมนุษยน์ั้นตอ้งรับผดิชอบชดใชค่้าเสียหายแลว้ยงัตอ้งรับโทษทางอาญาอีกดว้ย  

กฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดใหส้าํนกันายกรัฐมนตรีเป็นผูอ้อกประกาศเก่ียวกบัระดบัมาตรฐาน

ของนํ้ าท้ิงเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษทางนํ้ าข้ึนนอกจากนั้นกฎหมายฉบบัน้ียงัใหอ้าํนาจจงัหวดัต่าง ๆ 

ในการท่ีจะออกขอ้บงัคบักาํหนดระดบั มาตรฐานของนํ้ าท้ิงใหเ้ขม้งวดยิง่ข้ึนตามความเหมาะสมกบั

สภาพของจงัหวดั หากเห็นว่าประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในเร่ืองดงักล่าวมีเน้ือหาไม่เหมาะสม

รัดกมุเพียงพอ 

2.8.3 ระบบบําบัดนํา้เสียในประเทศญีปุ่่น  

ระบบบาํบดันํ้ าเสียของประเทศญ่ีปุ่นมีหลายแบบ ข้ึนอยู่กบัชนิดของนํ้ าเสีย วิธีการบาํบดั 

และการบริหารจดัการของภาครัฐ  ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้าเสีย (Sewerage System) ระบบบาํบดันํ้าเสีย

ในชนบท (Rural Sewerage System) และระบบโจกาโซ (Johkasou system) 
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ระบบบาํบดันํ้ าเสีย (Sewerage system) มกัจะสร้างข้ึนในเขตเมือง ซ่ึงมีบา้นเรือน โรงงาน 

และอาคารสาํนกังานรวมอยูห่นาแน่น มีการรวบรวมนํ้ าเสียผา่นระบบเครือข่ายท่อและบาํบดันํ้ าเสีย

แบบรวมศูนยท่ี์โรงบาํบดันํ้ าเสีย ส่วนระบบโจกาโซนั้นไดรั้บการออกแบบมาเพื่อบาํบดันํ้ าเสีย

ภายในบา้นเด่ียวหรืออาคารตั้งแต่หน่ึงถึงหลายหลงั โดยทัว่ไปโจกาโซจะแบ่งออกเป็น ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยขนาดเลก็นั้น เป็นท่ีนิยมกนัมาก ติดตั้งง่าย และสามารถปล่อยนํ้ าท่ีผา่น

การบาํบดัออกสู่สาธารณะได ้

โดยในปี ค.ศ. 2016 90% ของประชากรในประเทศญ่ีปุ่น ครอบคลุมการเขา้ถึงระบบบดันํ้ า

เสีย ทั้งแบบ off site และ on site ซ่ึงช่วยให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศดา้นนํ้ าดียิ่งข้ึน โดย

ระบบการจดัการนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่นนั้น มีการแบ่งระบายนํ้ าอย่างชดัเจน ระหว่าง ‘นํ้ าฝน’ และ 

‘นํ้าเสีย’ ท่อระบายนํ้ าฝนจะรับเพียงนํ้ าฝนอยา่งเดียวแลว้ระบายออกสู่คลองและแม่นํ้ าโดยตรง และ

นํ้ าเสียจะตอ้งผา่นการบาํบดัก่อน ซ่ึงถูกกาํหนดให้ในบา้นของญ่ีปุ่น 1 หลงั ตอ้งมี  “โจกาโซ” (on-

site wastewater treatment system) 1 อนั เป็นอุปกรณ์สําหรับบาํบดันํ้ าท้ิงก่อนปล่อยออกสู่คลอง

สาธารณะภายนอก โดยติดตั้งไวใ้นใตดิ้น ซ่ึงเป็นอุปกรณ์บาํบดันํ้ าแบบชีวภาพโดยใชแ้บคทีเรียใน

การย่อยสลาย และมีอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจน เพื่อให้แบคทีเรียใชใ้นการย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ า  

ซ่ึงเจา้ของบา้นตอ้งเสียเงินให้รัฐบาลในการดูแลบาํรุงรักษา โดยกฎหมายกาํหนดไวว้่าให้ ทาํความ

สะอาดปีละ 1 รอบ และตรวจเช็คปีละ 1 รอบ 

ประเทศญ่ีปุ่นมีการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านการจัดการคุณภาพนํ้ าท่ีดี 

เน่ืองจากพฤติกรรมของคนในชาติ และมีกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเข้มงวด เช่น เมืองในชนบทมี

วฒันธรรมในการรวมตวักนัเพื่อทาํความสะอาดใหญ่ ปีละ 2 คร้ัง โดยมีการทาํความสะอาดบริเวณ

รอบ ๆบา้น ชุมชน รอบ ๆ ท่ีสาธารณะ เช่น การลอกคลอง ท่อระบายนํ้ า เพื่อเอาวชัพืชออก เพื่อให้

นํ้ าไหลผา่นไดส้ะดวก 
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ภาพที ่6 ระบบบาํบดันํ้าเสียอาคารของประเทศญ่ีปุ่น 

 

ภาพที ่7 การใชร้ะบบบาํบดันํ้าเสียของประเทศญ่ีปุ่น 
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2.8.3 โจกาโซ (Johkasou)  

ในช่วงปี ค.ศ.1950 ประเทศญ่ีปุ่นมีการเติบโตในดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ปริมาณนํ้าเสีย

ก็ไดเ้พิ่มปริมาณมากข้ึน จนในปี 1969 มีประกาศใช ้โจกาโซ ข้ึนเพื่อบาํบดันํ้ าเสีย และมีการพฒันา

มาเร่ือยๆ จนมีขนาดเลก็ลงใหเ้หมาะสม และเร่ิมมาใชข้ายเชิงพาณิชย ์ซ่ึงในปัจจุบนัการบาํบดันํ้าเสีย

จาบา้นพกัอาศยัครัวเรือนโดยใช ้ โจกาโซ ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ 

ข้อดีของระบบโจกาโซ  

เน่ืองจากโจกาโซมีขนาดเลก็จึงสามารถติดตั้งไดใ้นบา้นเรือนทัว่ไป บาํบดันํ้าเสียและปล่อย

นํ้ าท่ีบาํบดัแลว้ออกสู่สาธารณะได ้จึงมีความโดดเด่นเม่ือเทียบกบัระบบบาํบดันํ้ าเสียทัว่ไป เพราะ

ช่วยดูแลคุณภาพนํ้าในทอ้งถ่ินใหคุ้ณภาพท่ีดีได ้โดยขอ้ดีของโจกาโซ มีดงัต่อไปน้ี 

- มีราคาไม่แพงในการลงทุนติดตั้ง ครัวเรือนสามารถเขา้ถึงได ้ติดตั้งไดใ้นพื้นท่ีขนาดเล็ก

และขั้นตอนไม่ยุง่ยาก  

- ใชเ้วลา ในการติดตั้งไม่นาน และสามารถเร่ิมทาํงานไดห้ลงัจากติดตั้งแลว้เสร็จ 

- นํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัแลว้และกากตะกอนท่ีเกิดข้ึนสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดเ้น่ืองจาก 

ไม่เป็นอนัตราย  

- เม่ือเกิดภยัพิบติั เช่น แผน่ดินไหว จะไม่ส่งผลกระทบต่อโจกาโซเน่ืองจาก ไม่มีระบบท่อ

ท่ีซับซ้อนหรือเคร่ืองจกัขนาดใหญ่ สามารถดาํเนินการต่อได้เม่ือระบบนํ้ าและไฟฟ้ากลบัคืนสู่

สภาวะปกติ 

- ระบบโจกาโซมีบทบาทสาํคญัไม่เพียงแต่ในการบาํบดันํ้ าเสียในครัวเรือนเท่านั้น แต่ยงัแต่

ยงัช่วยใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มทางนํ้าของประเทศมีคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึนดว้ย 

2.8.4 บริหารจัดการคุณภาพนํา้ในปัจจุบัน  

ในตน้ปี 2564 มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลญ่ีปุ่นเตรียมเติม ‘นํ้ าเสีย’ ลงทะเล เน่ืองจากมีการบาํบดั

นํ้ าสะอาดเกินไป จนปลาและสาหร่ายขาดสารอาหาร โดยกระทรวงส่ิงแวดลอ้มของญ่ีปุ่นไดว้างแผนจะ

ป้องกนัไม่ให้นํ้ าทะเลท่ีเกาะเซโตะ (Seto Inland Sea) สะอาดเกินไป เพราะทาํให้ประชากรปลาในทะเล 

และสาหร่ายขาดสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการมีชีวิตอยู ่เช่น เกลือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จนก่อใหเ้กิด

อนัตรายต่ออุตสาหกรรมประมงในทอ้งถ่ิน และฟาร์มเพาะเล้ียงสาหร่าย โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นวางแผนท่ีจะ

เติมสารอาหารท่ีจาํเป็นลงไป เพือ่ไม่ใหเ้กิดนํ้าเน่าเสียอีก ซ่ึงจะดาํเนินการโดยรัฐบาลทอ้งถ่ิน  
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2.9 กฎหมายของประเทศญีปุ่่น 

กฎหมายของญ่ีปุ่น เก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ า มีหลายฉบบั เช่น กฎหมายการระบาย

นํ้ าท้ิง (Sewerage Act) กฎหมายหน่วยงานดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสียของญ่ีปุ่น (Japan Sewage Works 

Agency Act)   กฎหมายป้องกันมลพิษทางนํ้ า  (Water Pollution Prevention Act)  โดยได้สรุป

รายละเอียด และประเดน็ต่างๆ เก่ียวขอ้งกบันํ้าท้ิงอาคาร ดงัน้ี 

2.9.1 การบังคบัใช้นโยบายและกฎหมาย 

ในประเทศญ่ีปุ่น กระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเท่ียว (Ministry of 

Land, Infrastructure, Transport, and Tourism) ดูแลนํ้ าเสียในส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบนอก (offsite) 

ขณะท่ีกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of the Environment) ดูแลนํ้าเสียท่ีติดตั้งอยูก่บัท่ี (onsite) เช่น 

โจกาโซ  การจดัการตะกอนท่ีเกิดจากการบาํบดันํ้าเสีย โดยทั้ง 2 กระทรวง ทาํงานร่วมกนั 

 กฎหมายการจดัการนํ้ าเสียและการทาํความสะอาดสาธารณะ (The Waste Management and 

Public Cleaning Law) กาํหนดให้รัฐบาลทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีสร้าง ดาํเนินการ บาํรุงรักษา และกาํหนด

แผนบาํบดันํ้าเสียของทอ้งถ่ินเอง เช่น แผนการกาํจดักากตะกอน  

 กฎหมายการระบายนํ้ าเสีย (Sewerage Law)  มีเน้ือหาเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ

ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน การกาํหนดการวางแผนโครงการ การวางแผนระบบบาํบดันํ้ าเสีย

ท่ีครอบคลุมทั้งลุ่มนํ้ า การติดตั้งอุปกรณ์บาํบดั และเกณฑ์โครงสร้างของอุปกรณ์และมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าท้ิง 

2.9.2 หน่วยงานดูแลระบบบัดนํา้เสียของญีปุ่่น 

The Japan Sewage Works Agency หรือ องค์การงานระบายนํ้ าแห่งประเทศญ่ีปุ่น เป็น

องค์กรระดับประเทศเพียงแห่งเดียว ท่ีถูกตั้ งข้ึนเพื่อรวมศูนยก์ารดูแลนํ้ าเสีย มีหน้าท่ีก่อสร้าง 

ดาํเนินการ บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสีย รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนในการอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

และพฒันาเทคโนโลยีของระบบบาํบดันํ้ าเสียอยูเ่สมอ เพื่อดูแลรักษาคุณภาพนํ้ าในส่ิงแวดลอ้มให้ดี

ข้ึน โดยองคก์รเปรียบเสมือนหน่วยงานกลางท่ีดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสียมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการดาํเนิน

โครงการท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระบบระบายนํ้ าท้ิง โดยถา้จะมีการ

จดัตั้งองค์กรน้ีในทอ้งถ่ินจะตอ้งผ่านการอนุญาตและอบรมก่อน เป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีดูแล

ระบบบาํบดัให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นในดา้น เทคนิค บุคลากรและ

การจดัการ แต่ไม่ไดร้วมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการระบายนํ้าท้ิง 
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ภาพที ่8 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

2.9.3 เงินสนับสนุน 

มีการจดัสรรเงินสนบัสนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสมสาํหรับการจดัการนํ้ าเสีย โดยมีการ

กาํหนดหลักเกณฑ์โครงสร้างอุปกรณ์บาํบัดนํ้ าเสีย มาตรฐานคุณภาพนํ้ าท้ิง แนวทางการวาง

แผนการก่อสร้าง การติดตั้ ง การเช่ือมต่อระบบ การดูแลรักษา การเก็บค่าธรรมเนียม ทั้ งใน

ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน โดยเงินสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบบาํบดันํ้ าเสียนั้น 

ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล และส่วนหน่ึงจากมาจากทอ้งถ่ิน 
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ภาพที ่9  หน่วยงานท่ีจดัสรรเงินดูแลระบบบาํบดันํ้าเสีย 
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2.9.4 แนวทางการบริหารเงินสนับสนุนระหว่างรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน  

 รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ มีหน้าท่ีสนับสนุนการจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียจาก

ส่วนกลาง ส่วนรัฐบาลทอ้งถ่ินมีความรับผดิชอบในการจดัตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสีย  โดยจากภาพท่ี 10

จะเห็นไดว้า่เงินสนบัสนุนค่าก่อสร้าง ส่วนหน่ึงมากจากส่วนกลาง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงมาจากทอ้งถ่ิน 

ภาพที ่10 สดัส่วนการจดัสรรเงินสนบัสนุนของหน่วยงานท่ีดูแลระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

2.9.5 กฎหมายโจกาโซ (Johkasou Law)    

ในปี ค.ศ. 1983 ทางรัฐบาลได้เร่ิมกาํหนดกรอบกฎหมายเพื่อควบคุมกระบวนการของ      

โจกาโซทั้งหมด ไดแ้ก่ กระบวนการผลิต กระบวนการติดตั้ง การดูแลจดัการ ให้อยู่ภายใตก้รอบ

กฎหมายเดียวกนั เรียกว่า Johkasou Law ซ่ึงในตวักฎหมาย ไดก้าํหนดความรับผิดชอบและหนา้ท่ี

ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโจกาโซ รวมไปถึงมีการออกใบ Certification สําหรับช่างผูดู้แล

รับผดิชอบดว้ย นอกจากน้ีทางรัฐบาลไดจ้ดัตั้งสาํนกังาน The Office of Johkasou Management เพื่อ

ส่งเสริมการติดตั้งโจกาโซ ในปี ค.ศ. 1987 อีกดว้ย 

 โดยโจกาโซนั้นจะถูกติดตั้งในพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม หรือยากต่อการก่อสร้าง 

หรือชุมชนขนาดเล็ก ในชานเมือง หรือชนบท โดยกฎหมายโจกาโซกาํหนดให้เจา้ของบา้น จา้ง

ผูรั้บเหมาเขา้มากาํจัดกากตะกอนท่ีเกิดข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยเจ้าของเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายเอง รวมไปถึงมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าท้ิงจากโจกาโซโดยหน่วยงานท่ีอนุญาต  

ปีละ 1 คร้ัง เพื่อตรวจสอบวา่คุณภาพนํ้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 
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2.9.6 ค่ามาตรฐาน (Water Quality Standard) 

ค่ามาตรฐานดา้นมลพิษทางนํ้าของประเทศญ่ีปุ่น (Environmental quality standards for 

water pollution) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Health Item มาตรฐานคุณภาพนํ้าท่ีกาํหนดจะเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย ์ 

2. Living Environmental Item  มาตรฐานคุณภาพนํ้าจะเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

และส่ิงมีชีวิตในนํ้า 

 

 

ภาพที ่11 ค่ามาตรฐานดา้นมลพิษทางนํ้า 
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2.9.7 บทลงโทษ 

 ในตวับทกฎหมาย Sewerage Act มีการกาํหนดบทลงโทษไวใ้นตวัประกาศ ทั้งโทษปรับ

และจาํคุก เช่น 

- บุคคลใดทาํให้ระบบบาํบดันํ้ าเสียหาย หรือทาํให้ไม่สามารถทาํงานได ้มีโทษจาํคุกไม่

เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน หน่ึงลา้นเยน 

- บุคคลใดดาํเนินการระบบบาํบดันํ้ าเสียโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี 

หรือปรับไม่เกิน หา้แสนเยน 

- บุคคลใดฝ่าฝืนคาํสั่งเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสีย ตามรายละเอียดท่ีระบุในตวั

กฎหมาย มีโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นเยน 

- บุคคลท่ีไม่ไดด้าํเนินการหรือฝ่าฝืนขอ้กาํหนดท่ีกฎหมายระบุ เช่น ไม่ส่งรายงาน ไม่

แจง้การดาํเนินการใหรั้ฐทราบ มีโทษปรับ ตั้งแต่ หน่ึงแสนถึงสามแสนเยน 
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บทที ่3 

กรอบแนวคดิและวธีิศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นศึกษากฎหมายต่าง ๆ แนวทางการบริหาร

จดัการ และมาตรฐานนํ้าท้ิงจากอาคารของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น เพื่อนาํมาเปรียบเทียบและ

เสนอแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าท้ิงจากอาคารของประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลเทียบเท่าหรือใกลเ้คียงประเทศญ่ีปุ่นต่อไป 

 โดยการศึกษาจะเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ เช่น 

บทกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ และขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือ บทความวิชาการ เอกสารท่ี

เผยแพร่อยา่งเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐ และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

ท่ีน่าเช่ือถือของไทยและต่างประเทศ 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูลและทบทวน

เอกสารที่เกี่ยวของ 

ศึกษาแนวทางปฏิบัติและผลกระทบจากนํ้าทิ้ง

อาคารในประเทศไทยปจจุบัน 

เปรียบเทียบการบริหารจัดการควบคุมนํ้าทิ้งจากอาคาร

ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 

เสนอแนวทางการบริการจัดการนํ้าทิ้งจากอาคาร        

ของประเทศไทย 
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3.2 วธีิการศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มูลและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั ตวับทกฎหมาย นโยบายภาครัฐของ

มาตรฐานนํ้าท้ิงจากอาคารของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารมาเปรียบเทียบความแตกต่างของกฎหมายประเทศ

ไทยและญ่ีปุ่น  

3. นาํผลการวิเคราะห์มาเสนอแนวทางเสนอแนวทาง การบริหารจดัการนํ้าท้ิงจากอาคารของ

ประเทศไทย โดยใชแ้นวทางและวิธีการของประเทศญ่ีปุ่น 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษามาตรการบริการจดัการนํ้าท้ิงจากอาคารในประเทศไทย: ศึกษาแบบอยา่งของ

ประเทศญ่ีปุ่น สามารถสรุปผลการศึกษาตามคาํถามวิจยัและวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 

ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัประสบปัญหาในการควบคุมนํ้ าท้ิงจากอาคารอยู่ ถึงแมว้่าจะมี

กฎหมายหลายฉบบั มีการแบ่งหนา้ท่ีผูมี้อาํนาจในการควบคุมดูแล และมีการติดตามตรวจสอบอยา่ง

สมํ่าเสมอ สังเกตได้จากคุณภาพนํ้ าในหลาย ๆ พื้นท่ียงัเน่าเสียและมีคุณภาพเส่ือมโทรมลง 

โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหลายๆ แห่ง ท่ียงัประสบปัญหาดา้นคุณภาพนํ้ าอยู ่แสดงใหเ้ห็นว่ามาตรการ

ทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมคุณภาพนํ้ าท้ิงของไทยในในปัจจุบนัยงั

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมดูแลให้คุณภาพนํ้ าของไทยดีข้ึน ทั้ งน้ีเม่ือมาศึกษา

มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจดัการในการควบคุมคุณภาพนํ้ าท้ิงของประเทศ

ญ่ีปุ่น พบว่ามีจุดเด่นหลาย ๆ อย่างท่ีประเทศไทยสามารถนาํมาปรับใชไ้ด ้โดยสามารถสรุปและ

เปรียบผลการศึกษาของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

4.1 สถานการณ์นํา้ทิง้ในประเทศ 

ปัจจุบนัการควบคุมนํ้ าท้ิงจากอาคารของประเทศไทย เป็นระบบท่อร่วม คือ มีการ

รวบรวมนํ้ าท้ิงและนํ้ าฝน รวมไปในท่อเดียวกนั ก่อนเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม ทาํให้การบาํบดั

นํ้าเสียไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีนํ้ าฝนท่ีมีคุณภาพดีกว่าเขา้มาปะปน ทาํใหคุ้ณภาพนํ้ าเสียมี

การเจือจางลง เม่ือเขา้ระบบบาํบดัจะทาํไม่สามารถบาํบดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ประชากรของประเทศไทยทั้งหมด ก่อให้เกิด

ปริมาณนํ้ าเสียมากถึง 9.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั แต่ไดรั้บการบาํบดัเพียง 3.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร

ต่อวนัเท่านั้น หรือร้อยละ 33 ของปริมาณนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ในขณะท่ีการบาํบดันํ้ าเสียของ

สถานประกอบการ จากการตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ฎหมาย พบว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายเฉล่ีย

เพียง ร้อยละ 40 เท่านั้น นํ้ าส่วนท่ีไม่ไดรั้บการบาํบดัจะไหลลงสู่แม่นํ้ าลาํคลอง ทาํใหคุ้ณภาพนํ้ าใน

ส่ิงแวดลอ้มแยล่ง  

โดยสามารถพิจารณาได้จากรายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดินทั่ว

ประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ไดส้รุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าสําคญัทัว่
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ประเทศ ในปี 2563 จาํนวน 375 จุดตรวจวดั 59 แหล่งนํ้ าสายหลกั และ 6 แหล่งนํ้ าน่ิง โดยการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ า 4 คร้ังต่อปี และประเมินโดยใช้ดชันีคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดิน  

(Water Quality Index ; WQI) พบว่า แหล่งนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าอยู่ในเกณฑดี์ ร้อยละ 39 เกณฑ์พอใช ้

ร้อยละ 43 และเกณฑเ์ส่ือมโทรม ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 2562 พบว่าปี 2563 แหล่งนํ้ าโดยรวม

คุณภาพนํ้ าเส่ือมโทรมลงเลก็นอ้ย โดยมีแหล่งนํ้ าท่ีจดัอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมเพิ่มข้ึนจาก 11 แหล่ง

นํ้าเป็น 12 แหล่งนํ้า แสดงใหเ้ห็นวา่คุณภาพนํ้าของประเทศไทยมีแนวโนม้เส่ือมโทรมลง ซ่ึง สาเหตุ

หลกัท่ีทาํให้เกิดปัญหามาจากการปล่อยท้ิงนํ้ าเสียจากชุมชน การเกษตร แสดงว่าการจดัการปัญหา

นํ้าเสียท่ีปล่อยออกมจากแหล่งชุมชน ยงัไม่ดีพอ จนทาํใหคุ้ณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าชาติเส่ือมโทรมลง 

 สาํหรับในประเทศญ่ีปุ่นนั้นในอดีตประสบปัญหานํ้ าท้ิงเหมือนกบัประเทศไทย เน่ืองจาก

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ มีการพฒันาเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ กา้วหนา้

เป็นอยา่งมาก ซ่ึงช่วงท่ีมีการพฒันานั้นญ่ีปุ่นประสบกบัคุณภาพนํ้าแยล่ง พบสารอนัตรายต่อสุขภาพ

ปนเป้ือนอยูใ่นนํ้ า สาเหตุมาจากการวางมาตรการในการแกไ้ขปัญหาและระบบท่อระบบนํ้ าเสียไม่

เพียงพอ แต่ทั้งน้ีประเทศญ่ีปุ่นสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ จนในปัจจุบนัคุณภาพนํ้ าของประเทศญ่ีปุ่น

ดีข้ึนมาก เพราะมีระบบการจดัการนํ้ าท่ีมีการแบ่งระบายนํ้ าอย่างชดัเจน ระหว่าง ‘นํ้ าฝน’ และ ‘นํ้ า

เสีย’ โดยท่อระบายนํ้าฝนจะรับเพียงนํ้ าฝนอยา่งเดียวแลว้ระบายออกสู่คลองและแม่นํ้ าโดยตรง และ

นํ้ าเสียจะตอ้งผ่านการบาํบดัก่อนก่อนจะปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม แมก้ระทัง่เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วม

ข้ึน แต่ภาพท่ีปรากกฎออกมาตามส่ือต่างๆ จะแสดงใหเ้ห็นว่านํ้ าค่อนขา้งใส และมีคุณภาพดี ไม่เน่า

เสีย นอกจากน้ีญ่ีปุ่นยงับาํบดันํ้ าใหส้ะอาดจนทาํใหข้าดแร่ธาตุอาหารในทะเล จนก่อใหเ้กิดอนัตราย

ต่ออุตสาหกรรมประมงในทอ้งถ่ิน และฟาร์มเพาะเล้ียงสาหร่าย แต่เม่ือมาเปรียบเทียบกบัประเทศ

ไทยเม่ือเกิดเหตุการณ์ฝนตกจนนํ้ าท่วม จะพบกบัเศษขยะลอยเกล่ือน นํ้ ามีสีดาํและมีกล่ิน แสดงให้

เห็นว่ามีปริมาณนํ้ าเสียอยู่ในส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งมาก เม่ือเจอกบัปริมาณฝนจาํนวนมากก็ยงัไม่

สามารถเจือจางคุณภาพนํ้าใหดี้ข้ึนได ้

 

4.2 องค์กร/หน่วยงาน ทีรั่บผดิชอบ 

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ       

พ.ศ. 2535 กาํหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรีให้

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัน้ี ทาํหนา้ท่ี ตรวจตราแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

หากพบการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด หรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สามารถ

อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ในการสั่งการให้ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
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ดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือประสานงานกับส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรัฐมนตรีว่า

การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งใหน้กัวิชาการส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่

ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป สงักดักรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มหรือนิติกร

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ปฏิบติัการเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทัว่ราชอาณาจกัร และแต่งตั้งใหข้า้ราชการสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 

1-16 ผูอ้าํนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั นักวิชาการ

ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป สังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มหรือนิติกรมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี และนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบั

ปฏิบติัการข้ึนไป สังกดัสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั ซ่ึงดาํรง

ตาํแหน่งนักวิชาการส่ิงแวดลอ้มหรือนิติกรมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั 

นายอาํเภอ และปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจาํก่ิงอาํเภอ เป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีมีอาํนาจ

ปฏิบติัการเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตพื้นท่ีของตน  (คู่มือการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

,2562) 

กองจดัการคุณภาพนํ้ า ภายใตก้รมควบคุมมลพิษ มีอาํนาจหนา้ท่ี เสนอความเห็นเพื่อจดัทาํ

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการมลพิษทางนํ้ า จดัทาํแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการมลพิษ ประสานการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดัมลพิษทางนํ้ า เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ควบคุมมลพิษทางนํ้า เป็นตน้ 

 นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมี องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย (อจน.) โดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ คือ การจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม

สําหรับการบาํบดันํ้ าเสียภายในเขตพื้นท่ีจัดการนํ้ าเสีย (พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดั

นครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร และพื้นท่ี

อ่ืน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด) และการใหบ้ริการรับบริหารหรือจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสีย ทั้งใน

และนอกเขตพื้นท่ีจดัการนํ้ าเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเน่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ าเสียอยา่ง

มีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”  

 สาํหรับประเทศญ่ีปุ่น มีกระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเท่ียว (Ministry 

of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism) ทาํหน้าท่ีดูแลนํ้ าเสียในส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบ
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นอก (offsite) ขณะท่ีกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม (Ministry of the Environment) ดูแลนํ้าเสียท่ีติดตั้งอยูก่บั

ท่ี (onsite) เช่น โจกาโซ  การจดัการตะกอนท่ีเกิดจากการบาํบดันํ้าเสีย โดยทั้ง 2 กระทรวงนั้นทาํงาน

ร่วมกนั โดยมีรัฐบาลทอ้งถ่ิน ทาํหนา้ท่ีสร้าง ดาํเนินการ บาํรุงรักษา และกาํหนดแผนบาํบดันํ้ าเสีย

ของทอ้งถ่ินเอง  

 นอกจากน้ีประเทศญ่ีปุ่นยงัมี The Japan Sewage Works Agency หรือ องคก์ารงานระบาย

นํ้ าแห่งประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัประเทศเพียงแห่งเดียว ท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อรวมศูนยก์ารดูแล

นํ้ าเสีย มีหนา้ท่ีก่อสร้าง ดาํเนินการ บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสีย รวมถึงให้การสนบัสนุนในการ

อบรมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และพฒันาเทคโนโลยีของระบบบาํบดันํ้ าเสียอยู่เสมอ เพื่อดูแลรักษา

คุณภาพนํ้ าในส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน โดยองคก์รน้ีเปรียบเสมือนหน่วยงานกลางท่ีดูแลระบบบาํบดันํ้ า

เสีย น้ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการดาํเนินโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร

ระบบระบายนํ้าท้ิง โดยถา้จะมีการจดัตั้งองคก์รน้ีในทอ้งถ่ินจะตอ้งผา่นการอนุญาตและอบรมก่อน 

 

4.3 นโยบายการบริหารจดัการ 

ประเทศไทยนั้น มีการบริหารจดัการคุณภาพนํ้ าท้ิง จากส่วนภูมิภาคลงไปยงัส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าเสีย ส่วนใหญ่เป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมท่ีรับนํ้ าเสียจากชุมชน

ต่าง ๆ เขา้มาบาํบดั แต่ยงัมีปริมาณนอ้ยอยูเ่ม่ือเทียบกบัจาํนวนนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งประเทศ สาํหรับใน

ปัจจุบนัอาคารส่ิงก่อสร้างใหม่ ๆ จะถูกบงัคบัให้ติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสียขนาดเล็ก (onsite) เพื่อ

บาํบดันํ้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เช่น คอนโด อาคารสํานักงานขนาดใหญ่ หมู่บา้นจดัสรร 

เป็นตน้ แต่อาคารเก่าๆ ยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุง หรือบงัคบัใหติ้ดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสีย 

การบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียของประเทศญ่ีปุ่นมีหลายแบบ ข้ึนอยูก่บัชนิดของนํ้ า

เสีย วิธีการบาํบดั และการบริหารจดัการของภาครัฐ  โดยส่วนมากจะเป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม 

(Sewerage System)  ซ่ึงรวบรวมนํ้ าเสียผา่นระบบเครือข่ายท่อและบาํบดันํ้ าเสียแบบรวมศูนยท่ี์โรง

บาํบดันํ้ าเสียหลกัในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ สาํหรับพื้นท่ีในชนบท หรือบา้นเด่ียว 

จะมีกฎหมายบงัคบัใหติ้ดตั้งโจกาโซบาํบดันํ้ าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก นอกจากน้ี

ยงัใหอ้าํนาจส่วนราชการของจงัหวดัต่าง ๆ สามารถท่ีจะกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในการควบคุมการ

ปล่อยนํ้ าเสียท้ิงของสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีปรากฏอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานกลางท่ีใชบ้งัคบัเหมือนกนัทัว่ประเทศ เพื่อความคล่องตวัในการควบคุมดูแลในแต่ละ

พื้นท่ี ท่ีหน่วยงานนั้ นรับผิดชอบ ซ่ึงการบริหารจัดการด้านนํ้ าเสียของประเทศญ่ีปุ่น สามารถ

ครอบคลุมปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดไดเ้กือบทั้งหมดของประชากรในประเทศ 
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4.4 การกาํหนดมาตรฐานควบคุมนํา้ทิง้ 

ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมค่อนขา้งหลายฉบบัและมีการแบ่งประเภทอาคาร และมาตรฐาน

นํ้าท้ิงชดัเจน ตามแต่ละประเภท เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 

7 พฤศจิกายน 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด ทาํใหเ้จา้ของและผูต้รวจสอบตอ้งรู้ลกัษณะอาคารของตนเอง เพื่อท่ีจะไดน้าํกฎหมายหรือค่า

มาตรฐานเขา้มาจบัไดถู้กตอ้ง 

สาํหรับประเทศญ่ีปุ่นจะกาํหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากประเทศไทย

กล่าวคือ ไดจ้ดัแบ่งเกณฑม์าตรฐานออกเป็น 2 ประเภท คือ 

      ก) เกณฑม์าตรฐานสาํหรับป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนกบัสุขภาพของมนุษย ์โดยไดก้าํหนด

เกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัสารท่ีปนเป้ือนอยูใ่นนํ้ าอนัเป็นเหตุใหเ้กิดมลพิษซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค เช่น ตะกัว่ ปรอท ฟอสฟอรัส หรือไซยาไนด ์เป็นตน้ 

      ข) เกณฑม์าตรฐานสาํหรับรักษาสภาพแวดลอ้มโดยไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพสาํหรับ

นํ้าในแม่นํ้า ลาํคลอง ทะเลสาบ หรือบริเวณทะเล เป็นตน้ 
 

4.5 การบังคบัใช้กฎหมาย 

ประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลคุณภาพนํ้ าของประเทศไทย 

และมีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ทาํหน้าท่ีดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสีย เช่น กรุงเทพมหานคร มี

สํานักงานโยธา สํานักงานระบายนํ้ า สํานักงานจัดการคุณภาพ เป็นผูดู้แล  สําหรับภูมิภาคมี

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั 

ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั นายอาํเภอ และปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจาํก่ิงอาํเภอ เป็นเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษท่ีมีอาํนาจปฏิบติัการเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะในเขตพื้นท่ีของตน   

สาํหรับการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิง มีการกาํหนดค่าปรับดงัน้ี 

• กรณีมีการฝ่าฝืนคาํสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษท่ีให้จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง 

ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบาํบดันํ้าเสีย ตามมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการกาํหนดอตัราค่าปรับเป็นรายวนั โดยพิจารณาจาก 

ประเภทของแหล่งกาํเนิดมลพิษ ดงัน้ี 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารปรับทางปกครองสาํหรับแหล่งกาํเนิดมลพิษ

แต่ละประเภท มีอตัราค่าปรับ อตัราค่าปรับบงัคบัการตามประเภทแหล่งกาํเนิดมลพิษ  เช่น 

- อาคารประเภท ก 2000 บาท/วนั 
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- อาคารประเภท ข 1000 บาท/วนั 

แต่ถา้ ในกรณีท่ีแหล่งกาํเนิดมลพิษไม่ดาํเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัใหมี้ระบบบาํบดั

นํ้าเสีย อตัราค่าปรับบงัคบัการตามประเภทแหล่งกาํเนิดมลพิษ เช่น 

- อาคารประเภท ก 7000 บาท/วนั 

- อาคารประเภท ข 5000 บาท/วนั 

สาํหรับประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายควบคุมระบบบาํบดันํ้ าเสียครอบคลุมประชากรเกือบทั้ง

ประเทศ ทาํให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ าค่อนขา้งดี รัฐมีบทบาทมากเน่ืองจากมีการบงัคบัใช้

กฎหมายตั้งแต่ระดบับนลงไประดบัล่างอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการดูแลท่ีค่อนขา้งรวมศูนย ์โดย

ทอ้งถ่ินค่อนขา้งมีบทบาทมาก (Responsibilities of the National and Local Governments) โดยเนน้

การดาํเนินงานของรัฐบาลทอ้งถ่ิน ในตวักฎหมายจะกล่าวถึงการให้ส่วนทอ้งถ่ิน มามีบทบาท

ร่วมกบักระทรวงส่วนกลางเยอะมาก ใหสิ้ทธ์ิในการประกาศมาตรฐานเอง ในกรณีท่ีคิดว่ามาตรฐาน

กลางไม่เพียงพอ แต่ตอ้งประกาศใหท้ราบทัว่กนั  อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีจะมาทาํหนา้ท่ีดูแลระบบบาํบดั

จะตอ้งมีใบอนุญาตจากทางราชการอีกดว้ย 

โดยตัวกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง ได้แก่ ในตัวบทกฎหมาย Sewerage Act มีการกําหนด

บทลงโทษไวใ้นตวัประกาศ ทั้งโทษปรับและจาํคุก เช่น 

- บุคคลใดทาํใหร้ะบบบาํบดันํ้าเสียหาย หรือทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้มีโทษจาํคุกไม่เกิน 

5 ปี หรือปรับไม่เกิน หน่ึงลา้นเยน 

- บุคคลใดดาํเนินการระบบบาํบดันํ้ าเสียโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน หา้แสนเยน 

- บุคคลใดฝ่าฝืนคาํสั่งเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลระบบบาํบดันํ้ าเสีย ตามรายละเอียดท่ีระบุในตวั

กฎหมาย มีโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นเยน 

- บุคคลท่ีไม่ไดด้าํเนินการหรือฝ่าฝืนขอ้กาํหนดท่ีกฎหมายระบุ เช่น ไม่ส่งรายงาน ไม่แจง้

การดาํเนินการใหรั้ฐทราบ มีโทษปรับ ตั้งแต่ หน่ึงแสนถึงสามแสนเยน



54 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล มาตรการบริการจดัการนํ้ าท้ิงจากอาคารในประเทศไทย: ศึกษา

แบบอยา่งของประเทศญ่ีปุ่น มีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบท่อรองรับนํ้ าเสียของประเทศไทย ยงัเป็นระบบท่อรวมอยูท่ ั้งนํ้ า

เสียและนํ้ าฝน ทาํให้การบาํบดัไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแมว้่าในปัจจุบนั มีการวางแผนสร้างระบบ

บาํบดันํ้ าเสียใหม่ๆ ในพื้นท่ีต่างๆ แลว้ แต่ควรมีการวางแผนการจดัระเบียบระบบท่อรับนํ้ าเสียจาก

อาคารบา้นเรือนท่ีก่อสร้างใหม่ และอาคารเดิมท่ีมีอยู่แลว้ โดยทาํการแยกท่อ ระหว่างนํ้ าฝนกบันํ้ า

ท้ิงให้ชัดเจน เพื่อลดการปนเป้ือนระหว่างนํ้ าดีและนํ้ าเสีย และทาํให้ระบบบาํบัดทาํงานได้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ทั้งน้ีอาจพิจารณาแกไ้ขในในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาดา้นคุณภาพนํ้าก่อนเป็น

อนัดบัแรก เลือกแหล่งท่ีคุณภาพนํ้ าเสียมีความเขม้ขน้มากก่อน เพราะหลาย ๆ ท่ีคุณภาพนํ้ าท่ีออก

จากอาคารมีคุณภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐานอยู่แลว้ การนาํไปรวมเพื่อเขา้ระบบบาํบดัอาจจะทาํให้

ระบบไม่มีประสิทธิภาพและส้ินเปลืองงบประมาณ สาํหรับประเทศญ่ีปุ่นนั้นเคยประสบปัญหาใน

อดีตเช่นเดียวกบัประเทศไทย แต่ในปัจจุบนัสามารถจดัให้มีท่อระบายนํ้ าเสียให้เพียงพอ สามารถ

รองรับการเพิ่มข้ึนของพลเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 

ใหเ้พียงพอต่อคนทั้งประเทศ 

นอกจากน้ีประเทศไทยควร กาํหนดให้เก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ตามหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 

(polluter pay principle ; PPP) ให้ชดัเจน เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและช่วยลดปริมาณนํ้ า

เสียท่ีเกิดข้ึนได้ โดยอาจจะเก็บตามสัดส่วนการใช้นํ้ าประปา เพื่อท่ีจะได้นําเงินในส่วนน้ีมาใช้

บริหารจดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียให้มีคุณภาพดียิง่ข้ึนไป และจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น

ศูนย์กลาง ควบคุม ดูแล ให้ความรู้เร่ืองระบบบาํบัดนํ้ าเสีย ทั้ งขนาดเล็กขนาดใหญ่ คล้ายกับ

หน่วยงาน The Japan Sewage Works Agency หรือ องคก์ารงานระบายนํ้ าแห่งประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็น

องค์กรระดับประเทศเพียงแห่งเดียว ท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อรวมศูนยก์ารดูแลนํ้ าเสีย เพราะปัจจุบนัใน

ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงกลายเป็นทาํงานซํ้าซอ้นกนั 

สําหรับในดา้นกฎหมายหากจะมีการปรับปรุง ควรปรับปรุงกฎกระทรวงในการอนุญาต

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยโครงการใหม่ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ตอ้งมีการกาํหนดวิธีการบาํบดันํ้ าเสียให้ชดัเจน ก่อนจะไดรั้บ
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ใบอนุญาตในการก่อสร้าง รวมถึงปรับปรุงดชันีตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิงของกฎหมายนํ้ าท้ิงอาคาร       

ท่ีปัจจุบนัไม่ครอบคลุมดชันีท่ีเกิดข้ึนตามลกัษณะของนํ้ าเสีย เช่น จากบา้นเรือน ควรมีตรวจค่าเช้ือ

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าฟอตเฟต ค่าไนเตรต ดว้ย เพราะถา้หากลงไปในแหล่งนํ้ าสาธารณะ     

จะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้โดยค่ามาตรฐานควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

สุขภาพมากข้ึน และมีการติดตามตรวจสอบ และปรับผูก้ระทาํผดิอยา่งจริงจงั 

มีกฎหมายบังคับ สําหรับการติดตั้ งระบบบําบัดนํ้ าเสียอาคารแบบ onsite treatment  

เหมือนโจกาโซของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้ าเสีย สาํหรับพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบ

บาํบดันํ้ าเสียรวม จะช่วยทาํใหคุ้ณภาพนํ้ าท่ีปล่อยออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน  พร้อมกาํหนดมาตรการ

ในการดูแล ติดตามตรวจสอบ ซ่ึงผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลอุปกรณ์ ควรมีความเช่ียวชาญ และมีใบอนุญาต

จากทางราชการ 

  ควรมีการบูรณาการขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าจากแหล่งต่าง ๆ จากทั้งทางภาครัฐ

และเอกชน ใหเ้ป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั เพื่อนาํมาประเมินผลคุณภาพนํ้ าในปัจจุบนัไดท้นัท่วงทีและมี

ค่าต่อเน่ืองมากข้ึน เน่ืองจากหลายๆ โครงการ มีการกาํหนดให้ติดตามคุณภาพนํ้ าผิวดิน รอบ

โครงการอยู่แลว้ การนาํขอ้มูลทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกนั จะไดช่้วยให้นาํขอ้มูลท่ีมีอยู่มาใชไ้ด้

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และวางแผนดูและรักษาส่ิงแวดลอ้มไดต้รงประเด็นมากข้ึน และลด

ความซํ้าซอ้นในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า จะช่วยลดงบประมาณในส่วนน้ีได้
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