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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
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สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต กลาวคือใชเพื่ออุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้งใชเปนเสนทางการคมนาคมทางน้ําในอดีตจนถึงปจจุบัน แตจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การทําฟารมเลี้ยงสัตว และโรงงานอุตสาหกรรม
สงผลใหเกิดปญหาน้ําในแหลงน้ําสาธารณะเสื่อมโทรม เนาเสีย ซึ่งปญหามีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น
ปญหาน้ําเนาเสียดังกลาว จําเปนจะตองมีการควบคุมและจัดการที่เหมาะสม เพื่อใหคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยกฎหมายไดกําหนดใหการจัดการน้ําเสียเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ”
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดทํามาตรฐานฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและเสริมสรางศักยภาพ โดยมุงเนนการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญควบคูกับการใชหลักวิชาการในการแกปญหาใหถูกตอง
การจั ดทํามาตรฐานฉบั บนี้จึ งเป นกรอบสํ าหรับองค กรปกครองส วนท องถิ่ นจะไดใ ชเป น
แนวทาง ในการบริหารจัดการน้ําเสียของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนนการจัดการ
ในประเด็นตางๆ อยางครอบคลุม ทั้งการจัดการน้ําเสีย การเฝาระวังติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานการบําบัดน้ําเสียไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติและการตัดสินใจแกไขปญหาน้ําเสียตอไป

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่
ในการจัดการน้ําเสียตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานการจัดการน้ําเสียจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางมี มาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกันโดยการมีสวนรวมของประชาชน อันเปนประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่นและสรางความพึงพอใจแกประชาชน

1.4 คํานิยาม
แหลงน้ําผิวดิน หมายถึง แมน้ํา ลําคลอง หนองบึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ําและแหลงน้ํา
สาธารณะอื่นๆ ที่อยูภายในพื้นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหลงน้ําสาธารณะที่อยูภายในพื้นแผนดินบน
เกาะดวย แตไมรวมถึงน้ําบาดาล และในกรณีมีแหลงน้ํานั้นอยูติดกับทะเล ใหหมายความถึงแหลงน้ําที่
อยูภายในปากแมน้ํา หรือปากทะเลสาบ
แหลงน้ําทะเลชายฝง หมายถึง น้ําที่อยูในเขตนานน้ําไทย นับจากที่อยูนอกเขตแหลงน้ําผิวดิน
เชน ปากแมน้ํา คลอง ทะเลสาบ โดยวัดจากแนวเสนฐาน หรือเสนที่ลากจากขอบแหลงน้ําทั้ง 2 ดาน เปน
แนวราบกับแนวชายฝงทะเล
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คุณ ภาพน้ํ า
หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติท างเคมี กายภาพ และชีว ภาพของน้ํ าที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคหนึ่ง ๆ ในการนําน้ํามาใชประโยชน
น้ําเสีย หมายถึง ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือปนเปอน
อยูในของเหลวนั้น
น้ําเนาเสีย ไดแก น้ําที่มีสารอินทรียปะปนอยูมาก จุลินทรียใชออกซิเจนในการยอยสลายจน
เหลือละลายอยูนอย น้ํามีสีดําคล้ํา และสงกลิ่นเหม็น
น้ําเปนพิษ ไดแก น้ําที่มีสารเปนพิษเจือปนอยูในระดับที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตมนุษยและ
สัตวน้ํา เชน สารประกอบของปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู เปนตน
น้ําทิ้ง หมายถึง น้ําที่ไหลออกจากบริเวณที่ระบุ เชน น้ําไหลออกจากระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
จากการผลิตของโรงงาน หรืออื่นๆ
น้ําเสียชุมชน หมายถึง ของเสียที่มีอยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือ
ปนเปอน อยูในของเหลวนั้น ซึ่งเกิดจากการใชน้ําสําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
น้ําเสียอุตสาหกรรม หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมที่
ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมและใหรวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ําของคนงานและ
กิจกรรมอื่นในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมดวย
น้ําเสียจากเกษตรกรรม หมายถึง น้ําที่ระบายออกจากคอกปศุสัตว บอเลี้ยงปลาหรือพื้นที่
เพาะปลูก โดยมีสารประกอบอินทรียหรืออนินทรียปะปนหรือปนเปอนอยู
หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย หมายถึง กฎหรือหลักเกณฑที่กําหนดหรือบังคับใหผูกอมลพิษเปนผู
ออกคาใชจายในการลดหรือบําบัดมลพิษ รวมทั้งการฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสียไปโดยตนเองเปนผูกอขึ้น
หลักการพื้นที่ – หนาที่ – การมีสวนรวม หมายถึง หลักการจัดการแบบองครวมที่ตองคํานึงถึง
องคประกอบ 3 ประการ คือ พื้นที่และชุมชน ภาระหนาที่และการมีสวนรวม ซึ่งการเชื่อมประสานทั้ง
3 องคประกอบจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการวิเคราะหเชิงพื้นที่ การวิเคราะหภาระหนาที่ของหนวยงาน
ตางๆ และการเชื่อมกลไกของรัฐกับการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกภาคสวนของสังคมเขามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการหรือแกไขปญหามลพิษทางน้ําดวยความสมัครใจ ทั้งในลักษณะของการเขามาเปน
คณะกรรมการ การรวมประชุม การรับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินการ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เปนตน รวมทั้งการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนในการเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหการแกไขปญหาเขาถึงความตองการของประชาชนอยางแทจริง
บทที่ 1 บทนํา
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1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
สําหรับภารกิจดานการบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีบทบัญญัติกําหนด
อํานาจหนาที่ไวในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ คือ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
มาตรา 79 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวม
ในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต”
มาตรา 290 “เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อยูในเขตพื้นที่
(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตน
(3) การมีสว นรวมในการพิ จารณาเพื่อริเ ริ่มโครงการหรื อกิจกรรมใดนอกพื้นที่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 4 “ “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือ
จาก (1) ถึง (5) ขางตน ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวย
การนั้น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น”
มาตรา 60 “เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดตามมาตรา 37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 59 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด….”
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มาตรา 73 “หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด
ของเสียเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพัก และการเพิกถอนการ
อนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาต
ใหเปนผูควบคุมดวยในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการตาม
วรรคหนึ่งจะเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได”
มาตรา 74 “ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตพื้นที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปให ผูรับจางใหบริการ
ทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ”
มาตรา 75 “ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตทองที่ใด ที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานควบคุมมลพิษ อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียซึ่งเกิดจาก
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามที่จําเปน จนกวาจะไดมีการกอสราง ติดตั้ง และ
เปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตพื้นที่
นั้น….”
มาตรา 77 “ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวม โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นและ
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการนั้นหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีขึ้น…”
มาตรา 80 “เจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือ
เครื่องสําหรับควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เปนของตนเอง มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของ
บทที่ 1 บทนํา
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ระบบหรือ อุปกรณและเครื่องมื อ ดังกล าวในแตละวัน และจัด ทําบันทึ กรายละเอี ยดเป นหลัก ฐานไว
ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ
หรือเครื่องมือดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง….”
มาตรา 88 “ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการ
ระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงิน
รายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการที่จะ
ประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ที่เปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมดังกลาว
การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
กฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่เกี่ยวของ ไดแก
(1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 10 มกราคม 2537
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ลงวันที่
10 มกราคม 2537 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538 เรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร เปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม
(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 20 มกราคม
2537 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
(4) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่
3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม
(5) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ลงวันที่
3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
(6) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2539 เรื่อง กําหนดประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตใหระบายน้ําทิ้งใหมีคามาตรฐานแตกตางจากคามาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ํ า ทิ้ ง ที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ฉบั บ ที่ 3
(พ.ศ.2539)
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เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม
(7) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2539 เรื่อง วิธีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
(8) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ลงวันที่
24 กุมภาพันธ 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
(9) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) ลงวันที่
24 กุมภาพันธ 2539 เรื่อง กําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
(10) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121
มาตรา 6 หามมิใหมีการเททิ้งหยากเยื่อฝุนฝอยหรือสิ่งโสโครกลงในคลอง หรือทางน้ําลําคู
ที่ไหลลงคลองได ผูใดฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 7 หามมิใหมีการทําใหคลอง และฝงคลอง หรือถนนหลวงเสียหาย ผูใดฝาฝนมีโทษ
ปรับไมเกิน 20 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
มาตรา 28 หามมิใหมีการทิ้งมูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ํา
ชลประทานหรือทําใหน้ําเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือบริโภค
รวมทั้งหามมิใหมีการปลอยน้ําซึ่งทําใหเกิดเปนพิษแกธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ํา
มาตรา 37 ผูใดฝาฝนมาตรา 28 วรรคหนึ่ง มีโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดฝาฝนมาตรา 28 วรรคสอง มีโทษจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับไมเกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 แกไขใหมโดย พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 119 หามมิใหมีการเททิ้ง หินกรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของปฏิกูลใดๆ รวมทั้ง
น้ํามัน และเคมีภัณฑ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ ที่ประชาชนใชรวมกันหรือทะเล
ภายในนานน้ําไทยอันจะเปนเหตุใหเกิดความตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรก นอกจากจะไดรับอนุญาต
จากเจาทา ผูใดฝาฝนตองถูกลงโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท และตองชดใช
เงินคาใชจาย ในการขจัดสิ่งเหลานี้ดวย
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
มาตรา 14 หามเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบาย หรือทําใหน้ําโสโครก ลงในคลองประปา คลอง
รับน้ําหรือคลองขังน้ํา
มาตรา 15 หามทิ้งซากสัตวขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ํา
คลองขังน้ํา ผูใดฝาฝนตามมาตรา 14 และ 15 มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท
หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 16 หามซักผา ลางสิ่งใด หรืออาบน้ําในเขตคลองประปา
มาตรา 17 หามเพาะปลูกพืชในเขตคลองประปา คลองรับน้ํา หรือเขตหวงหาม
ผูใดฝาฝน มาตรา 16 ปรับไมเกิน 1,000 บาท
ผูใดฝาฝน มาตรา 17 ปรับไมเกิน 2,000 บาท
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 25 “ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(1)แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นที่อยูในทําเล
ไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ
หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม หรือ เปนอันตรายตอสุขภาพ
(3) อาคารอันเปนที่อยูของคน หรือสัตว โรงงานหรือสถานประกอบการใดไมมีการระบาย
อากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา 26 “ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทาง
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดา
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ถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คูคลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญในการนี้
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได”
มาตรา 27 “ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่น มีอํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจ
กอใหเกิดเหตุรําคาญ ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง…
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคล
ซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับภารกิจหรืออาจกอเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น”
มาตรา 28 “ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ
ในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง…”
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ไดกําหนดใหโรงงานทุกจําพวกตองปฏิบัติตามเรื่องดังตอไปนี้
มาตรา 8 (5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา 8(5) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 237 ผูที่เอาสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เจือลงในเหลงน้ําที่จัดไวใหประชาชน
บริโภคมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 1,000 ถึง 20,000 บาท
มาตรา 375 ผูที่ทําใหทอระบายน้ําสาธารณะขัดของ มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
มาตรา 380 ผูที่ทําใหแหลงน้ําที่ใชในการบริโภคสกปรก มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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บทที่ 2
การบริหารจัดการน้ําเสีย
2.1 นโยบายปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 - 2559
มีความมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนด
แนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในอนาคต ดังนี้
2.1.1 องคประกอบ องคประกอบที่สําคัญที่จะมีบทบาทเกี่ยวของเปนตัวแปรในการกําหนด
นโยบายในชวง 20 ป กลาวคือ
(1) ประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในฐานะผูทําการ ผูบริโภค–อุปโภค และผูอาศัย
(2) เทคโนโลยี ซึ่งจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิต การสื่อสาร การคมนาคม
การบริการ การขจัดแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีสวนในการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเฝาระวังและ
การสรางจิตสํานึกของชุมชน
(4) บทบาทขององคกรเอกชนในการมีสวนรวมในหนวยงานระดับตางๆ ในงานดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเฝาระวังและการสรางจิตสํานึกของประชาชน และการระดมกําลังอาสาสมัคร
งานดานสิ่งแวดลอม
2.1.2 เปาหมาย
คุ ณ ภาพแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ที่ เ คยมี ส ภาพเสื่ อ มโทรมจะต อ งมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ตามเกณฑ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศจะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
บทที่ 2 การบริหารจัดการน้ําเสีย
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2.1.3 นโยบายการปองกันและแกไขมลพิษทางน้ํา 4 ประการ คือ
(1) จะตองฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําทั่วประเทศ
(2) ลดและควบคุมมลพิษทางน้ํา
(3) กําหนดใหผูกอมลพิษเปนผูจาย
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมลงทุนและจัดการปญหาน้ําเสีย
2.1.4 แนวทางการดําเนินการ
(1) แนวทางดานการจัดการ ไดแก การควบคุมมลพิษทางน้ํา โดยกําหนดมาตรการ
ตาง ๆจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนฉุกเฉิน การจัดการคุณภาพน้ํา โดยควบคุมการใชที่ดินบริเวณสอง
ขางฝงแมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําตาง ๆ กําหนดแหลงน้ําดิบเพื่อควบคุมดูแลฟนฟู จัดสรรที่ดินสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษทางน้ํา จัดหาที่ดินสําหรับบําบัดน้ําเสีย เพื่อสรางกลไกและสมรรถนะของ
องคกร เปนการกระจายอํานาจหนาที่รับผิดชอบแกเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อเอื้ออํานวยตอการควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
ทําแผนฉุกเฉิน

กําหนดแหลงน้ําดิบ
เพื่อควบคุมและฟนฟู

เสริมสรางกลไกและ
สมรรถนะขององคกร

ควบคุมการใชที่ดิน
ใกลน้ํา

จัดสรรที่ดินสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรม
ที่กอมลพิษทางน้ํา

กระจายอํานาจ

กําหนดมาตรการและ
แผนปฏิบัติการ

จัดหาที่ดินสําหรับ
บําบัดน้ําเสีย

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล

(2) แนวทางดานการลงทุน ไดแก การเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมลงทุนใน
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในการกอสรางระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย การใชมาตรการจัดเก็บคาน้ําเสีย เปนตน
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(3) แนวทางดานกฎหมาย ไดแก กําหนด/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําใหเหมาะสม
กําหนด/ปรับปรุงประเภทและขนาดของแหลงกําเนิดน้ําเสีย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายใหมีความเหมาะสม
ในการจัดการ เปนตน
(4) แนวทางดานการสนับสนุน ไดแก การรณรงคใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ํา สนับสนุนใหมีการศึกษาเพื่อใหการจัดการมีประสิทธิภาพ ลดภาษี
สําหรับเครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย

2.2 แนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหาน้ําเสีย เพื่อเปนการคืนแหลงน้ําธรรมชาติใหกับประชาชน ซึ่งแมน้ําสายหลัก
จะมี คุณภาพดีขึ้น และประชาชนสามารถใชประโยชน จ ากแหลง น้ําไดอ ยางเหมาะสมตามศัก ยภาพ
โดยแม น้ํ า จะไม มี สี ดํ า คล้ํ า ไม มี ก ลิ่ น เหม็ น ไม มี ข ยะในน้ํ า และมี สิ่ ง มี ชี วิ ต ในน้ํ า จึ ง ต อ งมี วิ ธี ก าร
ดําเนินงาน ดังนี้
2.2.1 ใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนนโยบายใหทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นควบคุม
ใหบานเรือนและอาคารติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อลดปริมาณความสกปรกในเบื้องตน
กอนที่จะระบายลงทอระบายน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติ
2.2.2 จัด สรรงบประมาณฟ นฟู และปรั บปรุ งระบบบํ า บัด น้ํ าเสีย รวมของเทศบาลที่ มีก าร
กอสรางไวแลวใหสามารถใชงานไดเต็มศักยภาพและกอสรางเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีปญหาน้ําเสีย โดย
จะตองมีการจัดการน้ําเสีย ใหไดไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากชุมชน
เมือง ภายในป พ.ศ. 2552 และใหทองถิ่นจัดเก็บคาบริการน้ําเสียสําหรับพื้นที่ที่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
2.2.3 สงเสริมใหมีการใชการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) ในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และการบริการในชุมชนเพื่อลดปริมาณน้ําเสียและมลพิษจากแหลงกําเนิด
2.2.4 ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมเพื่อจูงใจใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม ดังนี้
(1) ใชกลไกของกองทุนสิ่งแวดลอมในการอุดหนุนการติดตั้งบอดักไขมันและ/หรือ
ระบบบํา บั ด น้ํา เสี ย และจั ด ทํา โครงการซื้อ ผลิ ตภั ณ ฑ ดัง กล าวในราคาถู ก หรื อ ผอ นชํ าระโดยปลอด
ดอกเบี้ย
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(2) ใหมีสวนลดคาน้ําประปาและ/หรือคาน้ําบาดาลสําหรับประชาชนที่สามารถลด
ปริมาณการใชน้ําประปา และ/หรือ น้ําบาดาลเพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชน มีจิตสํานึกในการใชน้ํา
อยางคุมคาและลดปริมาณน้ําเสีย
(3) ใหสถาบันการเงินของรัฐกําหนดใหผูประกอบการหรือผูกูตองเสนอรายละเอียด
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากกิจการของตนเองเพื่อมาใชในการพิจารณาใหสินเชื่อเงินอุดหนุนและ
สิทธิประโยชนแกผูประกอบการ
2.2.5 ใชมาตรการทางสังคมควบคูกับการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิด
2.2.6 ใหการประปาสวนภูมิภาคและการประปานครหลวงรวมกับกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อรวมองคกรที่ทําหนาที่ผลิตน้ําประปาและจัดการน้ําเสียไวในหนวยงานเดียวกัน
จากแนวนโยบายขางตน สามารถแปลงมาสูการบริหารจัดการน้ําเสีย ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อการลดและขจัดมลพิษ ในการ
ดําเนินการดังกลาวในแตละดานตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูป 2-1 และ 2-2

2.3 ขั้นตอนการจัดการน้ําเสีย
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น โครงการการจั ด การน้ํ า เสี ย ประกอบไปด ว ยการจั ด ทํ า แผนหลั ก
การศึกษาความเหมาะสม การสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การคัดเลือก
และการควบคุมการทํางานของวิศวกรที่ปรึกษา การจัดหาที่ดินและการจัดซื้อ การคัดเลือกผูรับจาง
กอสราง การกอสรางและการควบคุมดูแลระบบบํารุงรักษาระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2
และสรุปขั้นตอนการดําเนินงานในตารางที่ 2-1
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รูปที่ 2-1 แผนภาพรวมของการจัดการน้ําเสีย
การจัดการน้ําเสีย
น้ําเสีย

ปริมาณและลักษณะน้ําเสีย
ในปจจุบันและในอนาคต
(20 ป)

การตรวจวัดปริมาณและ
ลักษณะน้ําเสีย

-

อุปกรณ
เทคนิคและวิธีที่ใช
การติดตามตรวจสอบ
ความถี่

การทํานายปริมาณและ
ลักษณะน้ําเสียใน

แหลงกําเนิดน้ําเสีย
- บาน
- สถานประกอบการ
- โรงงานอุตสาหกรรม
ระบบรวบรวมน้ําเสีย

- ระบบทอรวม
- ระบบทอแยก
ระบบบําบัดน้ําเสีย

สภาพของระบบ
ระบายน้ําเดิมในพืน้ ที่

พิจารณาคาใชจาย
ในการลงทุน และ O&M

การพิจารณาที่ดิน
เพื่อการกอสรางระบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

- วิเคราะหคุณภาพน้าํ กอนและหลัง
การบําบัด
- มาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน

การเฝาระวังติดตามผลกระทบ
ตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

การใชประโยชนน้ําทิ้ง

บทที่ 2 การบริหารจัดการน้ําเสีย
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รูปที่ 2-2 การดําเนินงานจัดการปญหาน้ําเสีย

การจัดการน้ําเสีย

การประเมินสภาพปญหา สาเหตุ
และแนวทางในการแกไขในปจจุบัน
การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตน
การศึกษาความเหมาะสม

จัดหาที่ดิน

ออกแบบรายละเอียด

การกอสราง

การบริหารและการจัดการ
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ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดการปญหาน้ําเสีย
ขั้นตอน
กิจกรรม
1. การประเมินสภาพปญหา  ศึกษาและวิเคราะหปริมาณและ
ลักษณะน้ําเสียในปจจุบันและ
สาเหตุ และแนวทางในการ
แกไขในปจจุบัน
ในอนาคต (20ป)
 พิจารณาแหลงกําเนิดน้ําเสีย
เพื่อกําหนดพื้นที่ออกแบบ
 ศึกษาระบบระบายน้ําเดิมที่มีใน
พื้นที่
2. การศึกษาความเปนไปได  พิจารณาที่ดินเพื่อการกอสราง
เบื้องตน
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
 วางแผนระบบรวบรวมน้ําเสีย
 พิจารณาเปรียบเทียบระบบบําบัด
น้ําเสียรวมที่เหมาะสมกับพื้นที่
โครงการ
 ศึกษาองคกรที่เกี่ยวของเพื่อการ
วิเคราะหรูปแบบ
3. การศึกษาความเหมาะสม  กําหนดพื้นที่โครงการปองกัน
และแก ไขปญหาน้ําเสียโดย
พิจารณาจาก
1) สภาพภูมิประเทศ
2) แหลงกําเนิดน้ําเสีย
3) สภาพของชุมชนควบคูกับ
ระบบระบายน้ําเดิมในพื้นที่
 ออกแบบขั้นตนระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม
 ประเมินราคาระบบรวบรวม
ระบบบําบัดตลอดจนคาใชจายใน
การดําเนินการ

งานที่ได
 รูสภาพปญหาและสาเหตุของน้ํา
เสียทั้งดานคุณภาพและปริมาณ
ในปจจุบันและอนาคต
 รูตําแหนงหรือจุดปลอยน้ําเสีย

 รูปแบบระบบที่เหมาะสม
ตลอดจนความครอบคลุมพื้นที่
โครงการ

 โครงการขั้นแรกที่ครอบคลุมถึง
พื้นที่โครงการของระบบ
รวบรวมและระบบบําบัด
แผนงานการกอสรางและรูปแบบ
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17

มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย
ขั้นตอน
4. จัดหาที่ดิน

5. ออกแบบรายละเอียด

6. การกอสราง

7. การบริหารและการจัดการ

กิจกรรม
 สวนประกอบขององคกรบริหาร
โครงการ
 ดําเนินการจัดซื้อที่ดินที่ได
พิจารณาไวแลว
 แบบแปลนสําหรับการกอสราง
 เอกสาร ขอกําหนด หรือ
ลักษณะเฉพาะของรายงาน
รวมทั้งบัญชีรายการประมาณวัสดุ
หรืออุปกรณตางๆ ตลอดจนการ
คํานวณทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
 ประกวดราคาคากอสราง
 ดําเนินการกอสราง
 ควบคุมการกอสราง
 ทดสอบระบบ
 จัดตั้งองคกรบริหารโครงการ
 จัดเก็บคาบริหารจัดการน้ําเสีย
และคาปรับเดินระบบและ
บํารุงรักษา และซอมแซม
 การติดตามตรวจสอบระบบการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

งานที่ได
 ที่ดินเพื่อการกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสีย

 แบบรายละเอียดสําหรับการ
กอสราง

 ระบบรวบรวมและระบบบําบัด
น้ําเสีย

 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

2.4 การวิเคราะหและวางแผนดานการเงิน
2.4.1 การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกในการแกไขปญหาเพื่อมาจัดทํา
รายละเอียดแผนงาน/โครงการนั้น ไดแก งบประมาณที่ตองใชสําหรับแตละทางเลือก ซึ่งจะตองมีการศึกษา
และแจกแจงคาใชจายใหละเอียดและใกลเคียงความเปนจริงใหมากที่สุด เชน ในการกอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียจะตองพิจารณา
(1) คาลงทุน (คาที่ดิน/คาศึกษาและออกแบบ/คากอสราง/คาอุปกรณและเครื่องจักร)
(2) คาดําเนินการ (คาแรงงาน คาน้ํามัน คาไฟฟา คาสวัสดิการ ฯลฯ)
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(3) คาบํารุงดูแลรักษาระบบ (คาอะไหล คาซอมแซมอุปกรณตางๆ)
(4) คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เชน การสงเงินคืนกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา 93 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 การประชาสัมพันธ การให
ความรูกับประชาชน การฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
2.4.2 การวิเคราะหแหลงงบประมาณ
(1) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ
(2) งบประมาณสมทบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(3) เงินสนับสนุ น ไดแก งบประมาณแผนดิน กองทุนสิ่งแวดลอม (เงินอุดหนุน /
เงินกู) เงินกูจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(4) ความรวมมือกับตางประเทศ (วิชาการ)
(5) เอกชนลงทุน
(6) เงินกูสถาบันการเงินในประเทศ/ตางประเทศ
(7) เงินจากแหลงอื่น
2.4.3 การวิเคราะหกระแสการเงินโครงการ/ผลตอบแทนโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ
(1) วิเคราะหรายจายโครงการในแตละป
(2) วิเคราะหรายไดที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ
(2.1) แหลงที่มาของรายได
(2.2) ความเพียงพอของรายได (คาธรรมเนียม คาบริการบําบัดน้ําเสีย)
(3) วิเคราะหแนวทางของการเพิ่มรายได (กรณีรายไดปกติไมเพียงพอ)
(3.1) ปรับปรุงอัตราคาบริการ หรือปรับปรุงวิธีและรูปแบบการเก็บคาบริการใน
กรณีที่รายไดปกติไมพอ
(3.2) การจําหนายวัสดุรีไซเคิล/หรือการจําหนายน้ําที่ผานการบําบัดแลว ฯลฯ

2.5 การดําเนินโครงการ
การกําหนดรูปแบบวิธีดําเนินโครงการ สามารถเลือกดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน กรณี
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย มีทางเลือกดังนี้
(1) ทองถิ่นดําเนินการเองทุกขั้นตอน
(2) ประกวดราคากอสรางตามแบบ และทองถิ่นดําเนินระบบ (ขั้นตอนปกติ)
บทที่ 2 การบริหารจัดการน้ําเสีย
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(3) ประกวดราคาออกแบบรวมกอสราง (Turnkey) และทองถิ่นเดินระบบ (ตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี) กรณีไมใชงบประมาณแผนดินตองขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) ใหเอกชนเขามารวมในการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เชน
(4.1) กอสราง – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น (Built-OperationTransfer , BOT)
(4.2) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ (Built-Owner-Operation , BOO)
(4.3) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่นโดย
ไมมีคาใชจายภายในเวลาที่กําหนด (Built-Owner-Operation-Transfer , BOOT)
(4.4) กอสราง – ถายโอน – ดําเนินการ (Built-Transfer-Operation , BTO) เอกชน
กอสร างและถา ยโอนกรรมสิทธิ์ ใหแก ทอ งถิ่น จากนั้ นเอกชนขอเชา สิ่งปลู กสร างเพื่ อดําเนินการใน
ชวงเวลาที่กําหนด สวนคาบริการนั้นอาจใหเอกชนเก็บจากประชาชนเอง หรือทองถิ่นเปนผูเก็บตามเดิม
และจายเงินใหแกเอกชน ในอัตราที่ครอบคลุมตนทุนและมีผลตอบแทนพอสมควร
(4.5) รับจางเดินระบบ
(4.6) สัญญาเชา (Lease/Rent) เชน การเชาซื้อเครื่องจักร/สิ่งปลูกสราง การใหเอกชนเชา
สิ่งปลูกสรางและเดินระบบ

2.6 การคัดเลือกและการควบคุมการทํางานของวิศวกรที่ปรึกษา
วิธีการจางที่ปรึกษา สามารถทําได 2 วิธี
1) วิธีตกลง
(1) เปนงานตอเนื่องจากที่ทําอยูแลว
(2) ตองการความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีผูเชี่ยวชาญจํากัด
(3) งานที่ตองการความเรงดวน
2) วิธีคัดเลือก โดยคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอย
ราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารวมงานเพื่อ
พิจารณาเลือกรายที่ดีที่สุด

2.7 การคัดเลือกผูรับจางกอสราง (Contractor)
การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง ไดแก
2.7.1 พื้นฐานความรูความสามารถและประสบการณของบริษัทผูรับจาง
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(1) การบริหารของบริษัท บริษัทจะบริหารโครงการแตละโครงการ โดยกําหนดผัง
การบริหาร ซึ่งจะประกอบดวย ผูจัดการโครงการและผูรับผิดชอบการดําเนินการในสวนงานตางๆ เชน
หัวหนาฝายกอสราง หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม เปนตน
(2) ความนาเชื่อถือของบริษัท ตองพิจารณาจากประสบการณและผลงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับงานที่จะทํา โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการตางๆ ที่ผูรับจางทํามาแลว
2.7.2 ความสามารถในการดําเนินโครงการของผูรับจาง
ผูรับจางตองทําความเขาใจขอบเขตการดําเนินการของผูรับจางกอสราง (Term of
Reference, TOR) แบบรายละเอียด เอกสารประกอบแบบ และรายงานการศึกษาตางๆ ไดแก
(1) แผนการก อ สร า งซึ่ ง สอดคล อ งกั บ โครงการและพื้ น ที่ ต า งๆโดยพิ จ ารณาจาก
วิธีการกอสรางสภาพภูมิประเทศและลักษณะสังคม สิ่งแวดลอมในบริเวณที่กอสราง
(2) แผนการติดตั้งเครื่องจักรในโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จะมีการใชเครื่องจักร
จํานวนมากและเปนเครื่องจักรที่ตองการความถูกตองในการติดตั้งสูง ดังนั้นผูรับจางตองกําหนดแผนการ
ติดตั้งเครื่องจักรอยางละเอียด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของโครงการตางๆ เชน โครงการกอสราง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ตองมีการใชเครื่องสูบน้ําและเครื่องเติมอากาศ ซึ่งตองใชงบประมาณสูง
ดังนั้นผูรับจางจึงตองกําหนดแผนการจัดซื้อเครื่องจักรโดยคํานึงถึงการใชจายเงินของการดําเนินโครงการ
(3) แผนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ แบงได 2 ประเภท คือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพ ในแตละสวนของระบบและการทดสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
(3.1) การทดสอบประสิทธิภาพในแตละสวนของระบบ เพื่อควบคุมใหการ
กอสรางและการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ เชน การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เมื่อติดตั้งเสร็จผูรับจางตองทําการ
ทดสอบวาเครื่องสูบน้ําไดตามที่ออกแบบไว
(3.2) การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของทั้ ง ระบบ เพื่ อ ให ร ะบบที่ ก อ สร า งได
ประสิทธิภาพ ตามที่ออกแบบไว ผูรับจางจึงตองดําเนินการทดสอบระบบทั้งระบบเมื่อกอสรางแลวเสร็จ
เชน เมื่อกอสราง ระบบรวบรวมน้ําเสียแลวเสร็จ ผูรับจางตองทดสอบวาระบบดังกลาวสามารถรวบรวม
น้ําเสียไปสูระบบบําบัดน้ําเสียไดตามที่ออกแบบ
2.7.3 บุคลากร
การก อ สร า งจํ า เป น ต อ งใช บุ ค ลากรหลายสาขาวิ ช าขึ้ น กั บ ประเภทและขนาดของ
โครงการตางๆ ซึ่งผูรับจางตองจัดบุคลากรใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเด็นตางๆ ตอไปนี้
(1) ลักษณะของโครงการที่จะกอสราง เชน โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใน
พื้นที่มีลักษณะเปนภูเขา ผูรับจางตองใหความสําคัญกับเรื่องปฐพีวิทยาอยางมาก ดังนั้นผูรับจางตองจัดหา
บทที่ 2 การบริหารจัดการน้ําเสีย
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บุคลากรดานนี้อ ยางเพียงพอ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย วิศวกรโยธา ซึ่งมีประสบการณในงาน
ลักษณะนี้ และนักปฐพีวิทยาปฏิบัติพรอมกัน
(2) ขนาดของโครงการ โครงการที่ มี ข นาดใหญ ใ ช ง บประมาณสู ง ผู รั บ จ า งต อ ง
รวบรวมกําหนดบุคลากรและประเภทของบุคลากรใหเหมาะสม เชน โครงการกอสรางระบบน้ําเสีย
บุคลากรหลักจะตองมีประสบการณสูงและมีจํานวนเพียงพอ เนื่องจากการดําเนินการกอสรางจะดําเนิน
ไปพรอมๆ กันในหลายๆ พื้นที่
2.7.4 ความพรอมของบริษัทผูรับจาง
(1) ชนิดและจํา นวนของเครื่อ งมือ เครื่ องจัก รและอุปกรณต างๆ ที่ตอ งใชในการ
ดําเนินการโครงการ เชน การกอสรางระบบรวบรวมในบางพื้นที่จําเปนตองใชวิธีการวางทอแบบดันทอ
ลอด (Pipe Jacking) ดังนั้นผูรับจางตองมีเครื่องมือที่ใชดันทอลอดอยางเพียงพอ
(2) ความพรอมทางดานการเงิน ผูรับจางตองแสดงความสามารถในการดําเนินงาน
ทางดานการเงินโดยใชหนังสือค้ําประกันที่ออกใหโดยธนาคาร

2.8 การจัดสรรงบประมาณในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
การควบคุ ม งบประมาณเป น ตัว ตั ด สิน ความมี ประสิ ทธิภ าพของผู จัด การโรงบํา บั ด น้ํา เสี ย
การจั ดเตรี ย มงบประมาณได ดี จ ะทํ าให โ รงบํา บั ด น้ํ า เสีย ทํ า งานได ใ นระยะยาวอย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดเตรียมงบประมาณตองการการวางแผนโดยดูจากคาใชจายที่จําเปนในการใชงานอุปกรณตางๆ การ
จัดลําดับความสําคัญของคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระจายงบประมาณไปสูหนวยงานตางๆ อยาง
เหมาะสม องคประกอบที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการจัดสรรงบประมาณทําไดอยางถูกตอง คือ การรายงาน
คาใชจายตางๆ ประจําเดือน ตารางที่ 2-2 แสดงคาใชจายในการดําเนินการระบบของเทศบาลตาง ๆ
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ตารางที่ 2-2 คาใชจายในการดําเนินการระบบของเทศบาล (คิดตอหนวยปริมาตรน้ําเสีย)
ความสามารถ
ประเภท ในการรองรับ
ลําดับที่
เทศบาล
ของระบบ น้ําเสีย
(ลบ.ม./วัน)
1
เทศบาลเมืองภูเก็ต
OD
12,000
2
เทศบาลเมืองศรีราชา
OD
18,000
3
เทศบาลตําบลแสนสุข (เหนือ)
OD
14,000
4
เทศบาลตําบลแสนสุข (ใต)
OD
9,000
5
เทศบาลนครเชียงใหม (ฝงตะวันตก) AL
55,000
6
เทศบาลเมืองพิจิตร
AL
6,000
7
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
AL
8,000
8
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี
AL
22,000
9
เทศบาลเมืองอางทอง
AL
8,000
10 เทศบาลเมืองอุทัยธานี
SP
3,200
11 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
SP
10,000
12 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
SP
3,400
13 เทศบาลเมืองบานหมี่
SP
1,000
14 เทศบาลเมืองนครปฐม
SP
25,500
15 เทศบาลเมืองสกลนคร
SP
16,000
16 เทศบาลเมืองชุมแสง
SP
1,650

OD
AL
SP
ที่มา

ปริมาณ
คาใชจาย
คิดเปน
น้ําเสีย
ที่เขาระบบ (ลานบาท/ป) (บาท/ลบ.ม.)
(ลบ.ม./วัน)
16,700
7.86
1.29
1,780
2.16
3.32
14,000
3.36
0.66
9,000
2.64
0.80
22,600
12.47
1.51
3,100
1.20
1.06
6,500
0.48
0.20
11,400
1.70
0.41
1,200
0.65
1.48
2,200
0.63
0.78
4,600
0.75
0.45
800
0.09
0.31
740
0.17
0.63
14,000
1.44
0.28
4,300
0.95
0.61
540
0.72
3.65

หมายถึง ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
หมายถึง สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
หมายถึง บอผึ่ง (Stabilization Pond)
: รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบการจัดการน้ําเสีย
ของเทศบาล, กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2543
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บทที่ 3
การจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
3.1 แนวทางการวางแผนงานบําบัดน้ําเสีย
พื้นฐานแนวทางการวางแผน
3.1.1 ประเภทของการวางแผน ขั้นตอนหลักในการวางแผนประกอบดวย การจัดทําแผน
แมบทการจัดการน้ําเสีย และการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ขั้นตอนการวางแผนทั้งสองนี้
จะนําไปสูการออกแบบรายละเอียดของงานบําบัดน้ําเสียตอไป
 แผนแมบทการจัดการน้ําเสีย
แผนแมบทการจัดการน้ําเสีย คือ แผนที่มีการวางรูปแบบการรวบรวมน้ําเสียและ
การบําบัดน้ําเสีย ผังโรงบําบัดน้ําเสีย องคประกอบตางๆ กําหนดขั้นตอนการกอสรางและแผนการเงิน
เปนตน ลงบนพื้นที่ ที่ตองการใหมีระบบการจัดการน้ําเสียรวม ในแผนแมบทจะตองพิจารณาความ
จําเปนที่จะตองมีโครงการ การจัดการน้ําเสีย ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับการแบงการจัดทําโครงการออกเปน
ขั้นตอน ดังรูปที่ 3-1 แสดงขั้นตอนสําคัญของกระบวนการจัดทําแผนแมบท
 การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม (Feasibility Study, FS)
● การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม เปนการประเมินผลโครงการ
ในดานตางๆ ทั้งทางเทคนิค สังคม การเงิน เศรษฐศาสตร องคกร และทางดานสิ่งแวดลอม และการ
ประเมิ น ราคาโครงการเบื้ อ งต น ควรมี ค า ใกล เ คี ย งกั บ ขั้ น ตอนการประเมิ น ราคาของการออกแบบ
รายละเอียดโดยแตกตางไมเกินรอยละ 10-15
● ตองคงหลักการพื้นฐานที่มีในแผนแมบท อยางไรก็ตาม จะตองมีการศึกษา
เพิ่มเติมในรายละเอียดของทางเลือกอื่นๆ ดวย ทั้งวิธีการบําบัด เสนทางของแนวทอรวบรวมน้ําเสีย
รวมถึ ง โครงสร างองค ก ร และควรพิ จ ารณาแบง การดํา เนิน การเปน ระยะตา งๆ ตามความเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบําบัดน้ําเสีย
● ตองประเมินดานสิ่งแวดลอมและการประเมินดานสังคมในชวงเริ่มตน และ
ตองมั่นใจวามีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
● วิเคราะหความอยูรอดและความยั่งยืนของโครงการ โดยจะตองระบุตนทุน
ที่แนนอน ความสามารถที่จะจายได และความพึงพอใจที่จะจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชน
บทที่ 3 การจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
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● ขั้นตอนที่สําคัญของการศึกษา (Feasibility study, FS) แสดงในรูปที่ 3-2
● การเลื อ กสถานที่ ตั้ ง โครงการ โดยในช ว งของการคั ด เลื อ กสถานที่ ตั้ ง
โครงการควรจัดทําการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA)
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment, SIA) และการมีสวนรวมของประชาชน
 ขอสําคัญที่ควรพิจารณา
● รายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได (Feasibility study, FS)
เปนเอกสารสําคัญและเปนขอกําหนดประการหนึ่งของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ที่จะตอง
ยื่นพรอมกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากสํานักงานกองทุน
● โครงการจั ด การน้ํ า เสี ย จะต อ งเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ซึ่งหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการเสนอโครงการ
จะตองมีผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดแลว และในกรณีที่ตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม จะตองจัดสงเอกสารการออกแบบรายละเอียดใหสํานักงานกองทุน
สิ่งแวดลอมดวย
3.1.2 การรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอ มูลควรกระทําอยางรอบคอบ และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล รวมทั้งควรอางอิงเอกสารสําหรับขอมูลทั้งหมดที่นํามาใช
 การตรวจสอบขอมูล
● ปญหาทั่วไปที่พบก็คือ ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไมสัมพันธกัน ขาดความ
สมบูร ณและแมนยํา และไมทันสมัย ขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบอยางระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก
จํานวนประชากร การกระจายตัวของประชากร และแผนที่ตาง ๆ
● การพิจารณาวางแผนและออกแบบ ควรใชขอมูลที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมกอน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรม
โยธาธิการและผังเมืองที่ไดจัดทําคูมือที่เกี่ยวของกับโครงการจัดการน้ําเสียไวแลว
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รูปที่ 3-1 ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการจัดทําแผนแมบท
แผนแมบท

การริเริ่มโครงการ

การกําหนดพื้นที่ศึกษา

การรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

การทดสอบภาคสนาม

- การออกแบบเบื้องตนของระบบ
- แนวทางเลือกตางๆ ของระบบ
การประมาณราคา
(ระบบ, คาดําเนินการ และ
คาบํารุงรักษาระบบ เปนตน)

การประเมินโครงการ
- เศรษฐศาสตร
- การเงิน
- สิ่งแวดลอม

แผนการจัดตั้งสถาบัน
องคกร และหนวยดําเนินการ
และองคกรจัดทําโครงการ

การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ &
แผนการดําเนินการโครงการเบื้องตน
ขอเสนอแนะ

บทที่ 3 การจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
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รูปที่ 3-2 ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการศึกษาความเหมาะสม และความเปนไปไดของโครงการ
การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการ
เลือกพื้นที่ที่ตองการศึกษา
ความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการ
ทบทวนแผนแมบท
เก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
การออกแบบขั้นตน
การประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่ออกแบบขั้นตนไว
และการเลือกพื้นที่กอสรางระบบ
การประเมินราคาโครงการ
การประเมินโครงการทางดาน
- เศรษฐศาสตร
- การเงิน
- สิ่งแวดลอม
เหมาะสม

ไมเหมาะสม

ผลการศึกษา FS
เหมาะสม

ดําเนินการโครงการ
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3.1.3 ขอพิจารณาพื้นฐานในการวางแผนการจัดการน้ําเสีย
การจัดเตรียมแผนการจัดการน้ําเสียมีขอพิจารณาพื้นฐานดังตอไปนี้
(1) สภาพภู มิ อ ากาศในบริ เ วณพื้ น ที่ สภาพทั่ ว ไปทางกายภาพ และวิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชน
(2) ระดับของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู
 ภู มิ อ ากาศ (จะมี ผ ลต อ การออกแบบกระบวนการบํ า บั ด และขนาดของท อ
รวบรวมน้ําเสีย)
• ปริมาณฝน
• อุณหภูมิ
• ทิศทางของลม และความรุนแรง
• จํานวนเวลาที่มีแดด
 สภาพทางกายภาพ (มีผลตอการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย วิธีการกอสราง
เปนตน)
• ระดับความสูงของพื้นดิน
• ระดับความสูงของน้ําใตดิน
• ลักษณะทางธรณีวิทยาของดิน
• การใชประโยชนที่ดิน
 วิถีชีวิตของประชาชน (ผลประโยชนที่ไดจากโครงการ คุณภาพและปริมาณน้ําเสีย
การเลือกที่ตั้งระบบตางๆ เปนตน)
• กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแมน้ํา, ลําคลอง
• ลักษณะทางเศรษฐศาสตร และสังคม
• ชุมชนเขตพัฒนา และเขตที่ยังไมพัฒนา
• วัฒนธรรมทองถิ่น
 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
• การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะกอใหเกิดสุขอนามัยที่ดี และเปนที่ยอมรับ
ในดานสิ่งแวดลอม และสังคม และมีคาใชจายต่ําสุด การพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะใชได
ทั้งระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสีย ควรพิจารณาใชวัสดุและผูรับจางที่หาไดในทองถิ่นกอน
นอกจากนี้เทคโนโลยีที่เลือกใชจะตองเหมาะกับสภาพของทองถิ่น และการดําเนินงานและบํารุงรักษา
ระบบงาย
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• ในขั้นตอนของการกอสรางโครงการ การวางทอรวบรวมน้ําเสีย จะมีทางเลือก
ระหวางการวางทอรวบรวมน้ําเสีย โดยวิธีการขุดพื้นผิวถนนเปนรอง แลววางทอซึ่งเปนวิธีที่ใชแรงงาน
จํานวนมาก หรือจะใชเทคโนโลยีขั้นสูง คือการดันทอโดยไมตองขุดพื้นผิวถนน ซึ่งเปนวิธีใหมที่มีการ
ปฏิบัติแลวในประเทศไทย
• ระบบรวบรวมน้ําเสียควรพิจารณาใชการไหลตามแรงโนมถวงของโลก
มากกวาการเลือกใชสถานีสูบน้ําเสีย หรือสถานียกระดับน้ําเสีย
• การเลือกเสนทางแนวทางการวางทอควรหลีกเลี่ยงเสนทางที่กอสรางไดยาก
ซึ่งจะมีคาใชจายสูง และอาจมีผลทําใหเกิดความลาชาในการกอสราง เชน การขามแมน้ํา เปนตน
• วัสดุที่ใช และวิธีการกอสรางมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
• สําหรับสถานที่ที่ใชกอสราง โรงบําบัด ควรเลือกสถานที่ที่มีความสมดุล
ของราคาและขนาดของพื้นที่ที่มีอยู เปรียบกับการเพิ่มคาใชจายของระบบรวบรวม เพื่อขนสงน้ําเสียไปยัง
สถานที่อยูหางไกลซึ่งมีราคาที่ดินถูกกวา
3.1.4 ปจจัยพื้นฐานของแผน
(1) การกําหนดปเปาหมาย การกําหนดปเปาหมายของแผนการจัดการน้ําเสียควรอยู
บนพื้นฐานของอัตราเรงในการพัฒนาของชุมชน การคาดการณการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ถูกตองและ
การพิจารณาตนทุนคาใชจายของการขยายและปรับปรุงระบบ สําหรับปริมาณน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปเปาหมายที่กําหนดควรมีความเหมาะสม สําหรับการกําหนดขนาดของทอในระบบรวบรวมน้ําเสีย และ
ขนาดของพื้นที่ที่ตองการสําหรับโรงบําบัดน้ําเสียและสําหรับการพิจารณาการเริ่มตนกอสรางของสวน
ขยายของระบบบําบัด ในอนาคต
 โดยปกติการจัดการน้ําเสียในประเทศไทย จะมีการออกแบบระบบบําบัดใหมี
ขนาดที่สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียสูงสุดที่ 20 ป อยางไรก็ตามควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการ
ออกแบบ และกอสรางระบบ อยาใหมีขนาดใหญเกินไปในขั้นแรกของโครงการ ในกรณีของพื้นที่กลาง
ใจเมืองที่พัฒนาสมบูรณแลวจะตองคาดการณจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นใหถูกตองไมมากเกินไป ในกรณี
นี้ ควรพิจารณา ปเปาหมายสําหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นเพียง 10 ป
 ทอรวบรวมน้ําเสียควรออกแบบใหมีขนาดที่สามารถรองรับอัตราการไหลที่ 20 ป
ขางหนาเนื่องจากการเพิ่มเติมทอ หรือการเปลี่ยนทอที่มีขนาดเล็กใหมีขนาดใหญขึ้นจะตองเสียคาใชจาย
จํ า นวนมาก อั ต ราการไหลของน้ํ า เสี ย ที่ ค าดการณ ไ ว จ ะต อ งมี ค วามถู ก ต อ ง โดยพิ จ ารณาจากความ
หนาแนนของประชากรสูงสุดในพื้นที่ เพื่อคํานวณหาอัตราการไหลสูงสุดสําหรับนําไปออกแบบ
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 ระบบบําบัดน้ําเสียควรทําการแบงการกอสรางออกเปนขั้นตอนตามระยะเวลา
และขยายการกอสรางระบบเพิ่มเติมเมื่อจําเปนในอนาคต การกอสรางในระยะแรกจะพิจารณาตามความ
จําเปนในระยะสั้น สถานที่ตั้งโรงบําบัดควรมีจํานวนที่ดินที่ใหญพอเพียงสําหรับการตอขยายระบบใน
อนาคต
(2) การกําหนดพื้นที่ใหบริการ
ควรจะมีการกําหนดพื้นที่ที่จะใหบริการ โดยคํานึงถึงขอพิจารณาดังนี้
 ระดับของการพัฒนาของชุมชนที่คาดการณไวสําหรับปเปาหมาย
 ถาหากวาในพื้นที่มีระบบบําบัดน้ําเสียเดิมอยูแลว ควรจะพิจารณาความเปนไปได
ของการใชประโยชนจากระบบเหลานี้รวมดวย
 พื้นที่ที่จะไดรับการบริการในระยะแรก
 การลงทุนแรกเริ่มสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียควรจะครอบคลุมเพียง
เฉพาะพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองที่พัฒนาแลวเทานั้น โดยปกติแนวถนนที่มีอยูและความหนาแนนของ
บานเรือนจะชวยในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะไดรับบริการ
 พื้นที่ใหบริการในอนาคต
• สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น มี แ นวโน ม การขยายเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งให
ครอบคลุมพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้น พื้นที่ที่ใหบริการทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา แตจะไมมีความ
เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตรที่จะใหบริการในพื้นที่ชนบทจนกวาจะมีการพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมือง
อยางแทจริง
• พื้นที่ที่มีชุมชนอยูหางจากพื้นที่ใจกลางของเมือง ควรจะทําการตรวจสอบ
วาระบบบําบัดเฉพาะที่จะมีความเหมาะสมกวาหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับการวางทอรวบรวมน้ําเสียมาสู
บริเวณพื้นที่ที่หางไกลนี้
• อัตราการเชื่อมทอเขาสูระบบ
• ภายในพื้ น ที่ บ ริ ก ารที่ เ ลื อ กนั้ น อาจมี ก ารต อ เชื่ อ มท อ กั บ ระบบรวบรวม
ไมครบทุกบาน บานเรือนที่อยูริมคลองหรือแมน้ําอาจยังคงระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยตรง โดยไมทํา
การเชื่อมทอเปนเวลาหลายป บานเรือนบางแหงอาจตั้งอยูบนถนนสวนบุคคล ทําใหการขออนุญาต
กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียอาจเปนไปไดยาก ซึ่งหมายความวาประมาณรอยละ 20-30 ของบานเรือนในเขต
พื้นที่ที่ใหบริการจะไมทําการเชื่อมทอ ในระยะแรก ผูออกแบบหรือผูวางแผนระบบบําบัดควรพิจารณา
ตัวแปรนี้ดวย โดยเฉพาะการกําหนดความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดในการกอสรางระยะที่ 1
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ตัวอยางของการกําหนดพื้นที่ใหบริการ มีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้
• พื้นที่ที่มีประชาชนอยูอยางหนาแนนมากควรไดรับเลือกเปนพื้นที่บริการกอน
• พื้นที่ที่มีประชาชนอยูหนาแนน ควรเปนพื้นที่ลําดับที่สองในการพิจารณา
เลือก ถาภายใน 10 ป มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ ก็อาจจะนับรวมพื้นที่นี้เขาอยูในลําดับแรกดวย
• พื้นที่รอบๆ ที่มีประชาชนอยูหนาแนนนอย และในแผนแมบทกําหนดการ
พัฒนาไวที่ 20 ป อาจรอไวพิจารณาในอนาคต
 โดยปกติการเลือกระบบทอรวบรวมน้ําเสียในประเทศไทยจะพิจารณาดังตอไปนี้
(อางอิงจากรายงานการจัดลําดับความสําคัญโครงการการจัดการน้ําเสียในประเทศไทย พ.ศ. 2538)
• สําหรับเทศบาลที่จะกอสรางระบบจัดการน้ําเสียเปนครั้งแรกควรกําหนด
ขอบเขตการรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่ใจกลางเมืองที่พัฒนาแลว และใชระบบทอรวบรวมน้ําเสียที่มีทอดัก
น้ําเสีย เพื่อใชประโยชนจากระบบทอระบายน้ําตามแนวถนนที่มีอยูแลว
• ควรจะมี แ ผนงานระยะยาวที่ จ ะเปลี่ย นระบบท อ รวบรวมน้ํ า เสี ย ให เ ป น
ระบบทอแยก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะทําการรื้อแลวพัฒนาใหม หรืออาจจะพิจารณาพื้นที่ที่ใชระบบทอ
รวมอยูแตไมไดทําใหปญหาสุขอนามัยอยูในระดับที่นาพอใจ
• โครงการพัฒนาที่ดินและที่อยูอาศัยใหมควรจะติดตั้งระบบทอแยกโดย
เจาของโครงการเปนผูลงทุน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเงื่อนไขในการขออนุมัติโครงการพัฒนาที่ดิน
จากขอกําหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกําหนดใหอาคารจะตองกอสรางบอเกรอะ หรือระบบ
บําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียกอนที่จะระบายน้ําลงสูทอระบายน้ําขางถนน ซึ่งเปนขอกําหนดที่มีมากอน
เริ่มการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียสวนกลาง ดังนั้นอาคารพาณิชยจะตองกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
ภายในเขตพื้นที่ตนเอง การควบคุมในลักษณะนี้จะไมจําเปนเมื่อมีการกอสรางระบบทอรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางไวใหบริการซึ่งจะเปนการลดคาลงทุนกอสรางของการพัฒนาที่ดินใน
อนาคต และโรงงานอุตสาหกรรมที่น้ําเสียไมมีสารพิษและมีคาบีโอดีไมเกิน 500 มก./ล. ก็สามารถปลอย
น้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลได ถาในน้ําเสียมีสารพิษ หรือมีคาบีโอดีมากเกินไปจะตองมี
ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นตนเพื่อบําบัดน้ําเสียใหอยูในเกณฑที่กําหนดกอนปลอยน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดรวม
ประเด็นสําคัญไดแก
1) กระบวนการบําบัดที่เลือกจะตองสามารถรองรับน้ําเสียทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
2) คากอสรางจะตองต่ํา
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3) คาใชจายในการดําเนินงานและดูแลรักษาจะตองต่ํา
4) การดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบจะตองงาย ไมยุงยาก
5) ตัวแปรอื่นๆ ที่จะตองพิจารณา ไดแก เสียง กลิ่น และทัศนียภาพ เปนตน

3.2 แนวทางการพิจารณาเทคนิคในการบําบัดน้ําเสีย
3.2.1 วิธีการเลือกกระบวนการบําบัด
(1) ประเด็ น เรื่ อ งมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า และขนาดของที่ ดิ น ที่ มี เป น สิ่ ง สํ า คั ญที่ จ ะ
นําไปสูการเลือกกระบวนการบําบัด สวนประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับคากอสราง ความยากงายในการดูแล
รักษา และอื่นๆ นั้น เปนปจจัยที่มีน้ําหนักที่ใชตัดสินใจสําหรับในแตละโครงการ
(2) น้ําทิ้งหลังจากบําบัดแลว จะตองผานมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนด (ดูใ น
ภาคผนวก ก.)
3.2.2 หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการเลือกระบบบําบัดน้ําเสีย
ในการเลือกระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยตางๆ ใหรอบคอบ (ดูรูป
ที่ 3-3) เพื่อใหสามารถดําเนินการบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาตอการลงทุน ปจจัยที่
ควรคํานึงตอการเลือกระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมมีดังนี้
(1) การทํางานของระบบ (Process Applicability) การประเมินผลการทํางานของ
ระบบสามารถศึกษาจากการปฏิบัติงานของโรงบําบัดน้ําเสียอื่น ประสบการณของผูศึกษา และโครงการ
นํารอง (Pilot Plant) ถาหากเปนระบบใหมซึ่งไมเคยมีการใชงานมากอนจําเปนตองมีการศึกษาในรูป
ของโครงการนํารองเสียกอน
(2) ปริมาณและอัตราไหลของน้ําเสีย ควรเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสมตอ
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นและอัตราไหลของน้ําเสียที่เหมาะสม ระบบบําบัดน้ําเสียสวนใหญทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออัตราการไหลของน้ําเสียคงที่ หากอัตราการไหลมีคาแตกตางกันมากจําเปนตอง
มีการติดตั้งเครื่องปรับอัตราการไหลของน้ําเสีย (Flow Equalization)
(3) ลักษณะของน้ําเสีย (Influent-Wastewater Characteristics) ลักษณะของน้ําเสียจะ
มีผลตอกระบวนการที่ใชในการกําจัด เชน กระบวนการทางเคมี (Chemical Process) หรือกระบวนการ
ทางชีวภาพ (Biological Process) เปนตน รวมทั้งมีผลตอขอกําหนดสําหรับการดําเนินระบบอยาง
เหมาะสม
(4) มลสารที่มีผลกระทบหรือยับยั้งการทํางานของระบบ มลสารบางชนิดจะมีผลกระทบ
หรือ ยั บยั้ง การทํางานของระบบบําบั ดน้ําเสีย หรือ เกิดการหยุด ชะงั กลง เช น ระบบเอเอส (Activated
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Sludge , AS) ซึ่งอาศัยการทํางานของจุลินทรียเปนหลัก หากน้ําเสียที่ไหลเขาสูระบบมีความเขมขนของ
สารพิษหรือสารโลหะหนักสูง มลสารเหลานี้จะยับยั้งการทํางานของระบบได
(5) ขอจํากัดดานภูมิศาสตร อุณหภูมิของอากาศจะมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และชีวภาพ และอาจมีผลทําใหเครื่องจักรกลตางๆ มีอายุการใชงานสั้นลง นอกจากนี้สภาวะอากาศรอน
จะเรงปฏิกิริยาที่ใหเกิดกลิ่นเหม็น และขอจํากัดดานการกระจายตัวของมลสารอีกดวย
(6) การเลือกชนิดและขนาดของถังปฏิกิริยา ชนิดและขนาดของถังปฏิกิริยาจะถูกกําหนด
โดยปฏิกิริยา Kinetics ขอมูลประกอบการพิจารณาสวนใหญไดจากประสบการณ บทความที่ตีพิมพ และ
ผลการศึกษาของโครงการนํารอง
(7) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบน้ําเสีย วัดไดจากคุณภาพของน้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดแลว โดยจะตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานกําหนดหรือดีกวา ระบบบําบัดน้ําเสียแตละระบบจะ
มีประสิทธิภาพการทํางานไมเทากัน
(8) มลพิษที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ และชนิดของมลพิษทุกชนิดในรูป
ของของแข็ ง ของเหลว และก า ซ ที่ อ าจเกิ ด จากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จะต อ งได รั บ การศึ ก ษาและคาด
ประมาณ โดยทั่วไปมักจะใชขอมูลที่ไดจากโครงการศึกษานํารอง
(9) การกําจัดกากตะกอน จําเปนตองมีการศึกษาถึงขอจํากัดของการกําจัดกากตะกอน
ทั้งดานวิธีการ คาใชจาย และผลกระทบดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ขั้นตอนการเลือกระบบกําจัดกาก
ตะกอนที่เหมาะสม ควรกระทําไปพรอม ๆ กับการเลือกระบบบําบัดน้ําเสีย
(10) ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยเฉพาะ
คุณภาพของน้ําในแหลงน้ําที่ใชเปนที่รองรับน้ําเสีย บางแหงอาจจะตองมีการกําหนดใหทําการบําบัดแร
ธาตุ ที่เ ป นสารอาหารของพื ชให มีค า ต่ํา เปน พิ เศษ นอกจากนี้ป ญ หาเรื่อ งกลิ่น ก็ มีค วามสํ าคั ญตอ การ
คัดเลือกระบบและสถานที่กอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับความเร็วลม ทิศทางลม และ
ระยะหางจากชุมชน จึงเปนตัวแปรที่สําคัญ
(11) ขอมูลดานการใชสารเคมีจะตองทําการศึกษาถึงชนิด และปริมาณของสารเคมีที่
ใชในขั้นตอนตางๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งคาใชจาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี
ดังกลาว
(12) ความต อ งการดานพลั ง งาน จะต อ งรู ถึง ปริม าณพลัง งานที่ใ ช และค าใช จา ยที่
เกิดขึ้น หากตองการออกแบบระบบที่ชวยใหประหยัดคาใชจายไดมากขึ้น
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(13) ความตองการดานบุคลากร ควรมีการศึกษาถึงปริมาณและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่จําเปนตอการควบคุม และปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการ
วางแผนดานการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคต
(14) ขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ความตองการ
เฉพาะดานสําหรับการปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนตองมีการจัดทําไว รวมถึง
รายชื่ออุปกรณสํารองและราคา
(15) ระบบเสริม (Auxiliary Process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียให
ดียิ่งขึ้น บางครั้งจําเปนตองมีการใชขั้นตอนการบําบัดเฉพาะดานเพิ่มเติม ดังนั้นจึงจําเปนตองรูระบบที่
ตองใชผลกระทบที่มีตอคุณภาพน้ําทิ้ง โดยเฉพาะเมื่อมีการลมเหลวเกิดขึ้น
(16) สมรรถภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย จําเปนตองประเมินถึงสมรรถภาพ
การทํางานของระบบในระยะยาว และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความลมเหลวของระบบที่อาจ
เกิดขึ้นไดบอยครั้ง
(17) ความสลับซับซอน ระบบบําบัดน้ําเสียแตละระบบจะมีความยาก-งาย ในการ
ปฏิบัติงาน และดูแลรักษาไมเทากัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงความซับซอนและความยุงยากที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการวางแผนฝกอบรมใหกับเจาหนาที่เพื่อการแกไขปญหาเหลานี้
(18) ขั้นตอนตางๆ ของระบบบําบัดน้ําเสียมีความเหมาะสมตออุปกรณ และเครื่องมือ
ที่มีอยูในปจจุบันหรือไม (Compatibility) รวมทั้งความยากงายตอการขยายโรงบําบัดน้ําเสียในอนาคต
(19) ที่ดิน ควรศึกษาและจัดหาพื้นที่สําหรับการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย พื้นที่สําหรับ
การตกแตง และปลูกตนไมเปนรั้วธรรมชาติ เพื่อเสริมสรางทัศนียภาพและลดปญหาดานสิ่งแวดลอมที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งพื้นที่วางสําหรับการขยายโรงบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติมในอนาคต
นอกจากนี้ ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะโรงบําบัดน้ําเสียออกจากระบบรวบรวมน้ําเสีย ในการ
ประเมินเกี่ยวกับระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงบําบัดนั้นจะตองคํานึงถึงความสมดุลของการเลือกโรง
บําบัดที่ตั้งอยูนอกเขตเมือง เนื่องจากมีราคาที่ดินต่ํากับการที่จะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการขนสงน้ํา
เสียไปยังโรงบําบัด ถามีพื้นที่ขนาดใหญควรจะเลือกระบบบําบัดแบบงายที่มีคาใชจายในการดําเนินงาน
ที่ ต่ํ า และต อ งทํ า การเปรี ย บเที ย บค า ใช จ า ยของทางเลื อ กของระบบต า งๆ โดยนํ า ค า ใช จ า ยในการ
บํารุงรักษาและดําเนินการในระยะยาวมาพิจารณา
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รูปที่ 3-3 แสดงการเลือกระบบบําบัดและการแบงปจจัยหลักและปจจัยรอง
เริ่มตน
การตรวจสอบระบบที่มีอยู
มาตรฐานน้ําทิ้งและ
มาตรฐานสิ่งแวดลอม

ระดับของมลพิษในแหลงน้ํา
การกําหนดเปาหมาย
ระดับคุณภาพน้ํา

(ปจจัยหลัก)

การเลือกวิธีการบําบัด
(ขั้นเตรียมการ)
ขอจํากัดในการใชที่ดิน
การเลือกวิธีการบําบัด
(ขั้นที่ 2)

(ปจจัยหลัก)
บํารุงรักษางาย

ตัดสินใจเลือกวิธีการบําบัด

การตรวจสอบ
การใชระบบที่มีอยู

ประมาณราคาคาใชจาย
ในการกอสราง

(ปจจัยรอง)
ไม

จัดซื้อหาไดหรือไม
ได
ประมาณราคาคาใชจาย
การดําเนินงานและบํารุงรักษา

ไม

มีงบประมาณ
เพียงพอหรือไม

ได
เลือกวิธีการบําบัดขั้นสุดทาย

เขาสูการดําเนินการโครงการ

ที่มา: Ministry of Construction (Japan) Technical “Guideline for Drainage and Wastewater
Disposal Projects in Developing Countries” , 1993.
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3.2.3 เกณฑทั่วไปในการพิจารณาเลือกกระบวนการบําบัดเปรียบเทียบกับราคาที่ดิน
(1) ถาที่ดินมีราคานอยกวา 0.5 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบบอผึ่ง
(2) ถาที่ดินมีราคาระหวาง 0.5-3 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบสระเติมอากาศ
(3) ถาที่ดินมีราคามากกวา 3 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบเติมอากาศยืดเวลา
หรือระบบเอเอส
3.2.4 กระบวนการบําบัดที่มีศักยภาพที่ควรพิจารณาในการเลือกระบบ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียที่มีศักยภาพที่ใชอยูอยางแพรหลายในประเทศไทยมีดังนี้
(1) บอผึ่ง (Stabilization Pond)
(2) สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
(3) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
(4) ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบธรรมดา (Conventional Activated Sludge)
3.2.5 รายละเอียดของระบบดังกลาวมีดังตอไปนี้
บอผึ่ง ระบบนี้ประกอบดวยบอตื้นๆ ที่บําบัดน้ําเสียโดยใชการทํางานรวมกันของ
แสงอาทิตย แบคทีเรีย สาหราย และออกซิเจน
ขอไดเปรียบของระบบนี้ คือ
(1) กอสรางงาย
(2) คาใชจายในการลงทุนต่ํา
(3) คาใชจายในการดําเนินงานและดูแลรักษาต่ํา
(4) การดําเนินงานและการดูแลรักษาทําไดงาย
(5) สามารถทนตอภาระบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นอยางกะทันหัน (Shock Load)
(6) สามารถกําจัดพวกฟคัลโคลิฟอรมไดดี
(7) มีกากตะกอนที่ตองกําจัดนอย
ขอเสียเปรียบ คือ ระบบนี้ตองการพื้นที่จํานวนมาก ถามีพื้นที่เพียงพอและสามารถ
จัดซื้อได ควรเลือกระบบนี้เปนอันดับแรก
สระเติมอากาศ ระบบนี้จะคลายกับบอผึ่ง แตจะตางกันตรงที่ระบบนี้จะตองมีการติดตั้ง
เครื่องเติมอากาศเพื่อเรงการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
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ขอไดเปรียบ คือ เหมือนกับระบบบอผึ่ง และระบบนี้มีการใชเครื่องเติมอากาศจะชวย
ลดขนาดพื้นที่
ขอเสียเปรียบ คือ ระบบนี้มีคาใชจายในการใชเครื่องเติมอากาศ
ระบบคลองวนเวียน วิธีนี้สามารถใชถังหรืออาจเปนรูปคลองหรือคูที่จะใหน้ําเสีย
หมุนเวียน โดยการใชใบพัดเพื่อทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําเสียและเพื่อที่จะใหออกซิเจนสําหรับเรงการ
เจริญเติบโต ของแบคทีเรีย มีการหมุนเวียนกากตะกอนเพื่อเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในถังปฏิกรณ และเพื่อ
ทําใหเกิดอัตราการยอยสลายสูง
ขอไดเปรียบ คือ
(1) ประสิทธิภาพการกําจัดบีโอดีสูง
(2) ใชขนาดของพื้นที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับบอเติมอากาศ และบอผึ่ง
(3) สามารถรองรับน้ําเสียที่มีอัตราการไหลและคุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง
(4) ใหกากตะกอนคงตัว (เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเอเอส)
ขอเสียเปรียบ คือ ตองมีระบบแยกตะกอนของแข็งออกจากน้ําในขั้นตอนสุดทายและ
ระบบกําจัดกากตะกอน
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัจดแบบธรรมดา (เหมาะสมสําหรับประชากรจํานวนมาก)
วิธีนี้จะใหออกซิเจนกับน้ําเสียดวยเครื่องเติมอากาศแบบหัวกระจายออกหรือเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ํา มี
การหมุนเวียนกากตะกอนเพื่อเพิ่มแบคทีเรียในน้ําเสียเพื่อเรงกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย อาจมีการ
ดัดแปลงกระบวนการเพื่อใหสามารถรองรับการเกิดปริมาณช็อค (shock load) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
ที่เขามาหรือเพื่อใหคาใชจายการดําเนินงานมีคาต่ําสุด วิธีนี้เหมาะสําหรับรองรับน้ําเสียจากประชากร
จํานวนมาก
ขอไดเปรียบ คือ
(1) ประสิทธิภาพการกําจัดบีโอดีสูง
(2) ใชขนาดพื้นที่นอย
(3) เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมนอย
ขอเสียเปรียบ คือ ตองการทักษะในการดําเนินงานระดับสูง และจะตองมีกระบวนการ
บําบัดกากตะกอนแยกตางหาก
ทั้งนี้การคัดเลือกระบบบําบัดที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
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3.3 หลักเกณฑการเลือกสถานที่ตั้งโรงบําบัดน้ําเสียของชุมชน
3.3.1 การเลือกสถานที่ตั้งโรงบําบัดน้ําเสีย ควรพิจารณาความเหมาะสมดังตอไปนี้
(1) สถานที่ตั้งควรเปนบริเวณที่มีระดับต่ําที่สุดเพื่อใหสามารถวางทอรับน้ําเสียมาได
ดวยการไหลตามธรรมชาติซึ่งปกติมักจะอยูใกลแมน้ํา
(2) ควรกําหนดโรงบําบัดน้ําเสียใหอยูหางจากยานชุมชนไมต่ํากวา 300 เมตร เพื่อ
ปองกันเสียงและกลิ่นรบกวน
(3) ตองมีทางเขาถึงที่สะดวกเพื่อการขนสงวัสดุ อุปกรณ กากตะกอน ขยะ สารเคมี
รวมทั้งการกอสรางระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ
(4) โรงบําบัดน้ําเสียที่กอสรางตองระวังเรื่องน้ําทวม ตองมีการเตรียมการปองกันน้ํา
ทวมไวดวย
(5) สภาพของชั้นดินตองแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ําหนักของโครงสรางโรงบําบัด
น้ําเสีย
(6) ราคาที่ดิน : สําหรับความตองการใชที่ดินเพื่อกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียนั้น
สามารถประมาณคราวๆ ในเบื้องตนไดวา
- ระบบบอผึ่ง : ใชพื้นที่ประมาณ 4 ตารางเมตร/คน
- ระบบสระเติมอากาศ : ใชพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร/คน
- ระบบเอเอส : ใชพื้นที่ประมาณ 0.3 ตารางเมตร/คน
(7) ตําแหนงและวิธีการทิ้งน้ําเสียที่บําบัดแลว : จุดปลอยน้ําทิ้งจะตองออกแบบให
ผสมกับน้ําในลําน้ําไดอยางทั่วถึงดี
(8) มีมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
(9) มีการสรางความเขาใจและการยอมรับของประชาชนในทองถิ่นสําหรับความ
จําเปนของการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย
3.3.2 แนวทางการพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก
(1) สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก (Small-scale Wastewater Treatment
System) ที่ใชบําบัดน้ําเสียจากบานพักอาศัยเปนระบบบําบัดติดกับที่ (On-site Treatment) ระบบที่นิยมใช
กันในปจจุบัน ไดแก บอเกรอะ (Septic Tank) ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter ) บอซึม และลานซึม
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(2) บอเกรอะ เปนการบําบัดน้ําเสียขั้นตน โดยการแยกของแข็งออกจากของเหลว
ตะกอนสวนหนึ่งจะถูกยอยสลาย อีกสวนหนึ่งลอยขึ้นเปนคราบฝาเหนือน้ํา เมื่อมีการสะสมตะกอนและ
ฝาสูงสุด จะตองมีขนาดความจุของบอเพื่อเก็บกักน้ําเสียไดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
(3) ประสิ ท ธิ ภ าพของบ อ เกรอะ สามารถกํ า จั ด ความสกปรกในรู ป สารอิ น ทรี ย
(BOD) ไดประมาณรอยละ 26-65 ตะกอนสารแขวนลอย รอยละ 40-80 ไขมันรอยละ 70-80
(4) ถังกรองไรอากาศ เปนขบวนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีวภาพ แบบไมใช
อากาศ ในถังที่บรรจุตัวกรอง (Filter Media) เชน กรวด พลาสติก พีวีซี และไนลอน เปนตน ที่มีความ
พรุนของผิวประมาณรอยละ 45 ขนาดความจุของถังกรองเก็บกักน้ําเสียไดไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
3.3.3 แนวทางในการพิจารณาเลือกประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียตามขนาดชุมชน
• โดยทั่วไปสามารถสรุปรูปแบบของการจัดการน้ําเสียได 4 แบบ คือ
(1) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบาน
(2) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก
(3) ระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนขนาดใหญ
(4) รูปแบบผสมผสานของระบบดังกลาวขางตน
• การเลือกรูปแบบการบําบัดน้ําเสียชุมชนพิจารณาไดจาก 3 แนวทางดังนี้
(1) การพิจารณาจากความหนาแนนประชากร ยกตัวอยางเชน
- พื้นที่ ก. ความหนาแนนประชากร < 100 คน/เฮกแตร
- พื้นที่ ข. ความหนาแนนประชากร ประมาณ 100 – 300 คน/เฮกแตร
- พื้นที่ ค. ความหนาแนนประชากร > 300 คน/เฮกแตร
หมายเหตุ
1 ไร = 0.16 เฮกแตร หรือ = 0.395 เอเคอร
1 เฮกแตร = 6.25 ไร
1 เอเคอร = 2.5 ไร
(2) แนวทางการเลือกรูปแบบการบําบัดน้ําเสียของ
- พื้นที่ ก. เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบาน
- พื้นที่ ข. เปนระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนขนาดเล็กหรือระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ที่มีประสิทธิภาพการบําบัดสูง
- พื้นที่ ค. เปนระบบรวบรวมน้ําเสียกับระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง
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(3) การพิจารณาจากการคํานวณเปรียบเทียบความเหมาะสมโดยสมการที่ใช
เปรียบเทียบความคุมทุนของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางกับระบบบําบัด
น้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะบาน สามารถแสดงไดดังนี้
CT + MT + Cp L < Cj + Mj
N N
N
โดยที่

CT
MT
Y
L

N
L
N
CP
Cj
Mj
จากสมการ (1)
L
N
L
N
L
N

=
=
=
=
=
=

-(1)

คากอสรางของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง (บาท)
คาใชจายในการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางสําหรับ Y ป (บาท)
ปการใชประโยชนของระบบ (ป)
ความยาวของระบบทอรวบรวมน้ําเสียจากบานทั้งหมดในพื้นที่
โครงการ (เมตร)
จํานวนบาน (หลัง) ในพื้นที่โครงการ
ความยาวทอเฉลี่ยตอหลังคาเรือน (เมตร/หลัง)

= คากอสรางของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย (บาท/เมตร)
= คากอสรางสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะบาน (บาท/ระบบ)
= คาดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะบาน (บาท/หลัง)
เราสามารถเขียนออกมาไดวา
<

Cj + Mj - CT + MT
N N
CP

- (2)

เปนคาที่บอกถึงความคุมทุนวาความยาวทอเฉลี่ยตอจํานวนหลังคาเรือน N ควรเปน
เทาใด จึงจะคุมทุนในการออกแบบกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัด
น้ําเสียเปนแบบระบบบําบัดสวนกลาง ยกตัวอยางเชน
= 900 เมตร
= 30 เมตร/หลัง
30 หลัง
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3.4 หลักเกณฑการพิจารณาระบบการกําจัดกากตะกอน (Sludge Disposal)
กากตะกอนมาจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียซึ่งแยกเอาของแข็งและสารอินทรียออกจากน้ําเสีย
แลวปลอยน้ําที่บําบัดแลวทิ้งไป คงเหลือแตกากตะกอนที่ตองกําจัดทิ้งตอไป
3.4.1 การกําจัดกากตะกอนขั้นสุดทาย
การกําจัดกากตะกอนขั้นสุดทาย คือการขนกากตะกอนเปยกและกากตะกอนแหงไป
ทิ้ง การทิ้งกากตะกอนทําไดโดยการเกลี่ยบนดิน ทิ้งในบอพัก ฝงกลบ และถมที่ ในการนํากากตะกอนไป
ทิ้งสูสิ่งแวดลอมภายนอกจําเปนตองมีกากตะกอนที่ไดคุณภาพ คือมีความปลอดภัยตอคนและสัตว ไมกอ
มลพิษอีก ซึ่งตองพิจารณาสารอินทรีย ธาตุอาหาร เชื้อโรค โลหะหนัก และสารพิษตางๆวามีปริมาณมาก
นอยเพียงใด
3.4.2 การนํากากตะกอนมาใชประโยชน
การนํากากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ สามารถนํามาใชเปนปุยได หรือ
เปนตัวปรับสภาพดินในทางเกษตรกรรมไดเปนอยางดี เนื่องจากมีธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรั ส ตามที่ พื ช ต อ งการ อย า งไรก็ ต ามกากตะกอนสดจากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ควรนํ า มาผ า น
กระบวนการหมั ก แบบไร อ ากาศก อ น เพื่ อ ที่ จ ะได ปุ ย หมั ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี ขึ้ น และไม มี ก ลิ่ น เหม็ น
เหมือนกับกากตะกอนสด

3.5 หลักเกณฑการพิจารณาระบบรวบรวมน้ําเสีย (Collection System)
ระบบรวบรวมน้ําเสียควรจะออกแบบเพื่อวางระบบทอใหลาดเอียงตามลักษณะความสูงต่ําของ
พื้นดิน เพื่อใหน้ําเสียสามารถไหลไปเองตามธรรมชาติ แตกรณีที่ไมสามารถวางทอใหลาดเอียงตามความ
สูงต่ํา ของพื้นที่ได อาจจําเปนตองกอสรางสถานีสูบน้ําเสียเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
ในการวางแผนและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย จําเปนตองอาศัยขอมูลดานตางๆ อาทิ
อัตราการไหลของน้ําเสีย ระบบของไหล (Hydraulic) การคัดเลือกขนาดและประเภทของทอระบายน้ํา
เสียอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังจําเปนตองวางแผนเกี่ยวกับการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบทอ
รวมทั้งการควบคุมกลิ่น และปองกันการกัดกรอนของทอที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อใหสามารถใชงานใน
ระยะเวลายาวนานได
ระบบรวบรวมน้ําเสียแบงออกตามลักษณะของน้ําที่จะระบายออกเปน 2 ประเภท คือ
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3.5.1 ระบบทอรวม (Combine System) ระบบทอรวมเปนระบบที่ทําหนาที่ทั้งรวบรวมน้ําเสีย
และน้ําฝนไปยังโรงบําบัดน้ําเสีย โดยปกติระบบทอรวมจะระบายน้ําออกตามจุดทิ้งน้ําในกรณีที่มีฝนตกมาก
ทั้งนี้เพื่อไมใหขนาดของระบบและโรงบําบัดใหญเกินความจําเปน น้ําที่ระบายออกจากระบบจะมีความ
สกปรกของน้ําเสียปนออกไปดวยแตจะถูกเจือจางโดยน้ําฝน แตอยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ไมมีฝนหรือ
ฝนไมมาก น้ําเสียในระบบจะถูกรวบรวมเขาสูโรงบําบัดไดทั้งหมด
3.5.2 ระบบทอแยก (Separate System) ระบบทอแยกเปนระบบที่นิยมมากในการออกแบบ
ในปจจุบันซึ่งแยกการรวบรวมน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน งายตอการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบทอจึงแบงออกเปน 2 ทอ คือ ทอน้ําเสียซึ่งรับและระบายน้ําเสียโดยตรง ซึ่งออกแบบใหน้ําเสียไหล
ตามแรงโนมถวงจนเขาระบบบําบัดน้ําเสียกับทอระบายน้ําฝน แตทั้งนี้คาใชจายในการเดินระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียแยกตางหาก ทําใหระบบทอแยกมีคาการลงทุนตอหนวยสูงกวาระบบทอรวม สวนน้ําฝนจะ
ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะตามปกติไมตองผานกระบวนการบําบัด

3.6 การพิจารณาเลือกระบบรวบรวมน้ําเสีย
ระบบรวบรวมน้ําเสียทั้ง 2 ระบบเปนระบบที่ใชกันอยูทั่วไปในปจจุบัน แมวาระบบทอแยกจะ
เปนระบบที่ดีกวาและเหมาะกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมโดยเฉพาะการรวบรวมและการบําบัดน้ําเสีย
แตการพั ฒนาระบบบําบั ดน้ํ าเสี ยชุ ม ชนในชุมชนเดิมควรพิ จารณาถึง ปญหาอื่ นๆ ประกอบด วย เช น
การกอสราง สภาพโครงขาย ผังเมืองปจจุบัน ศักยภาพ ความพรอมของชุมชนตลอดจนความเหมาะสม
ของระบบตอชุมชน
3.6.1 ระบบทอรวม ระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอรวมมีความเหมาะสมสําหรับชุมชนที่มีอยู
เดิม ทั้งนี้เนื่องจากสามารถปรับปรุงระบบระบายน้ําที่มีอยูเดิม หรือที่กําลังจะพัฒนาใหเปนระบบรวบรวม
น้ําเสีย เขากับระบบบําบัดน้ําเสียรวมไดงาย การกอสรางไมยุงยาก และสามารถรวบรวมน้ําเสียไปสู
โรงบําบัดน้ําเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในหนาแลง ในชวงฝนตกหนักประสิทธิภาพในการ
รวบรวมน้ําเสียจะลดต่ําลงแตจะไมมีผลตอสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังงายตอการควบคุมและตรวจสอบ
ตลอดจนมีขอดีดานอื่นๆ อีก ไดแก
(1) การใชพื้นที่ เนื่องจากระบบระบายน้ําเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปนของ
ชุมชน ดังนั้น ชุมชนสวนใหญจึงมีการวางแผนเกี่ยวกับระบบระบายน้ํา ตลอดจนการเตรียมพื้นที่สําหรับ
การกอสราง ดังนั้นระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอรวม ซึ่งสามารถใชรวมกับระบบระบายน้ําจึงไมมี
ขอจํากัดในดานพื้นที่ และเนื่องจากน้ําเสียของชุมชนมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับน้ําฝน ดังนั้น จึงไมตอง
มีการขยายขนาดของระบบระบายน้ํา เพื่อที่จะทําหนาที่รวบรวมน้ําเสีย
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(2) การตอเชื่อม เนื่องจากระบบสุขาภิบาลในอาคารมีรูปแบบเปนระบบระบายน้ํา
และใชทอเดียวกัน ดังนั้น จึงงายตอการตอทอเชื่อมเขากับระบบระบายน้ํา นอกจากนี้การตัดตอระบบ
จากสวมที่ใชในปจจุบันเขากับระบบระบายน้ํา ก็สามารถทําไดงายในอัตราคาใชจายที่ต่ํา
3.6.2 ระบบทอแยก ระบบทอแยก เปนระบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการลด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม ระบบดังกลาวเปนระบบที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากระบบทอรวม จึงเปนระบบที่แพง
กวาระบบทอรวม ซึ่งเปนระบบเกาแบบพื้นฐานที่ไมตองมีโครงขายที่ซับซอน ระบบนี้มีขอจํากัดสําคัญ
ในการสรางในพื้นที่ชุมชนเดิม ดังนี้
(1) พื้นที่ในการเดินทอประธาน โดยปกติทอประธานซึ่งรับน้ําเสียจากทอแขนงจะ
วางในเขตถนนคูกับทอระบายน้ํา ซึ่งปจจุบันไดมีการใชพื้นที่ดังกลาวสําหรับระบบ สาธารณูปโภคอื่นๆ
เชน ทอระบายน้ํา ทอประปา ทอรอยสายไฟ เหลานี้เปนตน ดังนั้นการเพิ่มระบบรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่
ดังกลาวจึงเปนไปไดยาก นอกจากนี้ ระบบรวบรวมน้ําเสียยังมีขอจํากัดอื่นๆ อีก เชน จะตองวางหางจาก
ทอประปาตามมาตรฐานทางสาธารณสุข จะตองมีพื้นที่สําหรับสรางสวนประกอบของระบบ เชน บอพัก
สถานียกระดับน้ํา เหลานี้เปนตน
(2) ปญหาการตอเชื่อม (House Connection) ประกอบดวย
(2.1) ในระบบทอแยกจะตองมีทอเชื่อมนําน้ําเสียจากอาคารเขาทอรับน้ําเสีย ซึ่ง
แยกจากทอระบายน้ํา และจะตองมีความลาดชันเพียงพอเพื่อใหน้ําในเสนทอมีกําลังพอที่จะชะลางความ
สกปรกใหไหลลงทอไดสะดวก น้ําเสียทุกชนิดจะตองนําลงทอทั้งหมด รวมทั้งจากสวมดวย
(2.2) อาคารที่ปลูกสรางแลว และระบบทอภายในอาคารซึ่งไมไดออกแบบไว
สําหรับแยกระบบจะมีปญหาในการตอทอลงทอเชื่อม อาคารบางหลังอาจจะตองมีการตัดเจาะพื้นบาน
เพื่อเดินระบบใหมใหถูกตอง เครื่องสุขภัณฑที่ใชก็จะตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับระบบ เชน สวมราด
น้ําก็จะตองเปลี่ยนเปนสวมแบบชักโครก เพื่อใหน้ําชะลางสามารถพาสิ่งปฏิกูลไปลงทอน้ําเสียรวมได
โดยไมใหมีตะกอนตกคางในทอ รวมทั้งสุขภัณฑที่ใชทําครัวและชะลางดวย
(2.3) อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร างป จจุ บัน ซึ่ง ยัง ไมไ ดมี ก ารจั ดการเรื่อ งแนวเขต
ปลอดสิ่งปลูกสรางจากเขตถนน (Set Back) โดยเฉพาะตึกแถว อาคารพาณิชยยังตั้งอยูชิดขอบทางเทา
เกือบทั้งหมด ซึ่งเปนอุปสรรคตอการกอสราง
(2.4) ระบบระบายน้ําในซอยยอยยังเปนแบบรางระบายน้ําอยูมาก ซึ่งมีทั้งชนิด
ฝาปดและเปดใชรวมกันทั้งระบายน้ําและน้ําเสีย การตัดตอทอเชื่อมเพื่อใหแยกขาดออกจากกัน หรือเดิน
ทอเชื่อมใหม ซึ่งอาจจะตองลอดใตทออยางอื่นอีกดวย
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(2.5) พื้นที่ที่ยังไมไดพัฒนา ซึ่งรอรับการขยายตัวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นจะตองมี
มาตรการ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางระบบของอาคารที่เกิดขึ้นและความพรอมของระบบที่จะรับน้ําเสียจาก
พื้นที่ โดยปกติการขยายตัวและการพัฒนาสวนธุรกิจของเอกชนจะกาวเร็วกวาการพัฒนาสาธารณูปโภค
ของรัฐบาล ดังนั้นการใหเอกชนสรางระบบไวรอการขยายระบบทอแยกนั้น อาจจะเปนไปไมไดในทาง
ปฏิบัติ

3.7 องคประกอบของระบบรวบรวมน้ําเสียและการทํางาน
3.7.1 ระบบทอรวม
ระบบนี้ประกอบดวยทอระบายน้ํา (Drainage Pipe) อาคารผันน้ําเสีย (Combined Sewer
Overflow : CSO) ทอรวบรวมน้ําเสีย (Interceptor) สถานียกระดับน้ําเสีย (Lift Station) และสถานีสูบน้ํา
เสีย (Pumping station) องคประกอบตางๆ ของระบบทอรวมจะทํางานรวมกัน เพื่อทําหนาที่ระบายน้ําฝน
ที่ตกลงมาใหลงสูแหลงน้ําและรวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริการ สงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียโดยมี
การทํางาน ดังนี้
(1) กรณีไมเกิดฝนตก น้ําเสียจะไหลผานทอระบายน้ําเขาสูอาคารผันน้ําเสีย หลังจาก
นั้นทอรวบรวมน้ําเสียจะสงน้ําเสียใหไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป
(2) กรณีเกิดฝนตก น้ําฝนที่มีน้ําเสียปนอยูจะไหลผานทอระบายน้ําเขาสูอาคารผันน้ํา
เสีย ทอดักน้ําเสียในอาคารผันน้ําเสียจะทําหนาที่ดักน้ําเสียปริมาณหนึ่ง (นิยมออกแบบที่ 5 เทาของอัตรา
การเกิดน้ําเสียเฉลี่ย) เขาสูทอรวบรวมน้ําเสีย น้ําฝนผสมน้ําเสียสวนเกินจะไหลลนผานอาคารผันน้ําเสียลง
สูแหลงน้ําโดยตรง
3.7.2 ระบบทอแยก
องคประกอบของระบบทอแยกมีเชนเดียวกับระบบทอรวม เวนแตจะไมมีอาคารผันน้ํา
เสียเทานั้น กลาวคือ มีทอระบายน้ํา (Drainage Pipe) ทอรวบรวมน้ําเสีย (Waste Collection Pipe) สถานี
ยกระดับน้ําเสีย (Lift Station) และสถานีสูบน้ําเสีย (Pumping Station)

3.8 การตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําเสีย
เนื่องจากทอรวบรวมน้ําเสียมีความยาวพอสมควรและมักถูกกอสรางอยูใตดิน โดยทั่วไปอยูใต
ถนนหลัก จึงทําใหไมสามารถมองเห็นความผิดปกติตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในเสนทอได ซึ่งความผิดปกติ
ดังกลาว ไดแก

การทับถมตัวของตะกอนของเสีย ซึ่งรวมทั้งตะกอนกรวดทรายตางๆ ที่กนทอ

การอุดตันของแนวทอ อันเกิดจากขยะตางๆ ที่ถูกทิ้งลงสูแนวทอ
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น้ําเสียมีพิษ ซึ่งรวมถึงสารอันตรายตางๆ ที่ถูกแอบทิ้งลงในแนวทอ

การรั่วไหลสูแหลงน้ําสาธารณะที่อยูใกลแนวทอ

โครงสรางตาง ๆ ชํารุดเสียหาย ทําใหเกิดการรั่วไหลของน้ําเสียออกสูสาธารณะหรือ
รั่วไหลของน้ําใตดินเขาระบบ รวมทั้งทําใหสภาพการไหลของน้ําเสียผิดจากที่ออกแบบไวซึ่งความ
ผิดปกติดังกลาวนั้นนอกจากมีผลทําใหปริมาณและสภาพการไหลของน้ําเสียผิดจากที่ออกแบบแลว
ยังอาจสงผลตอเครื่องจักรกลตางๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย เชน เครื่องสูบน้ํา และเครื่องตักขยะอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังสงผลถึงขั้นที่จะทําใหการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียลมเหลวไดทําใหการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการตรวจสอบแนวทอ และระบบรวบรวมน้ําเสีย โดย
กําหนดเปนแผนการที่ชัดเจน เพื่อความงายตอการตรวจสอบดังกลาว
3.8.1 การดําเนินการตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาระบบรวบรวมน้ําเสีย
การตรวจสอบระบบทอระบาย และระบบรวบรวมน้ําเสีย ซึ่งมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
(1) การตรวจสอบทางกายภาพของจุดเชื่อมตอของระบบระบายน้ําเดิมของชุมชนที่
เชื่อมตอกับระบบระบายน้ําที่สรางขึ้นใหม ซึ่งปกติมักมีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน มีรอยแตก หรือชอง
ขนาดใหญ ซึ่งขยะขนาดใหญสามารถหลุดรอดลงไปไดงายๆ รวมทั้งเกิดจากการกระทําของคนในชุมชน
นั้น เพื่อทิ้งขยะหรือเศษอาหารตางๆ ลงไป เปนตน
(2) การตรวจสอบลั ก ษณะทางกายภาพของการไหลในเส น ท อ ซึ่ ง รวมทั้ ง ความ
ผิดปกติ ทั้งการไหลของน้ําเสีย สี และกลิ่นตางๆ ของน้ําเสีย ซึ่งปกติตองไมมีสี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ซึ่ง
การตรวจสอบดังกลาวสามารถกระทําไดสําหรับแนวทอระบายขนาดไมใหญมาก และกอสรางไมลึกจาก
ผิวดินมากนัก โดยสามารถตรวจสอบไดดวยการเปดฝาบอพักหรือบอตรวจสอบและสังเกตไดดวยตา
หากมีความผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้น
3.8.2 การบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา และระบบรวบรวมน้ําเสีย ประกอบดวย
(1) การปองกันการทิ้งขยะและเศษอาหารรวมทั้งสารแปลกปลอมตางๆ ดวยการหมั่น
ตรวจสอบจุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การกระทํ า ดั ง กล า ว เช น จุ ด รอยเชื่ อ มท อ ที่อ ยู ใ กล ร า นอาหาร สถาน
ประกอบการ หรือโรงงานตางๆ ซึ่งการดําเนินการจะรวมถึงการประชาสัมพันธ ขอความรวมมือและมี
มาตรการลงโทษตางๆ และเมื่อพบจุดดังกลาว ควรมีการซอมปดในทันที
(2) การลอกทอระบายน้ํา ดวยรถดูดโคลน หรือใชแรงงานผูตองขัง ซึ่งภาระ หนาที่
ดังกลาวเปนความรับผิดชอบประจําของหนวยงานราชการ เชน สํานักการชางของเทศบาล ซึ่งกระทําเปน
ประจํา เพียงแตการดําเนินงานควรมีการทําตามแผนการที่วางไวอยางตอเนื่อง
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(3) การใชรถดูดโคลน หรือแรงงานคน ดูดลอกโคลนหรือขยะในแนวทอ หรือระบบ
รวบรวม ในจุดที่มีการสะสมตัวของขยะ หรือโคลนงาย เชน บริเวณทอแยกจากอาคารผันน้ําฝน ซึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดดานโครงสรางของอาคารดังกลาว ทําใหมีการสะสมตัวในเสนทอน้ําเสียแยก
ประจํา
(4) การเป ด เดิน เครื่อ งตั กขยะอั ตโนมั ติอ ยา งต อ เนื่อ ง เพื่อ มิใ หขยะสะสมตัว หน า
เครื่องตักดังกลาว เพราะหากหยุดเดินเครื่องตักขยะอัตโนมัติ เปนเวลานานๆ จะทําใหขยะสะสมตัวใน
ปริมาณมาก ทําใหระดับน้ําในเสนทอถูกยกสูงขึ้นมีผลใหความเร็วของน้ําในทอรวบรวมลดลง ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการตกตะกอนทับถมตัวของของแข็งที่อยูในน้ําเสีย ทําใหเกิดการเนาเหม็นไดในเวลาตอมา
(5) การกําหนดจุดตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยเฉพาะจุดเชื่อมตอของโครงขาย
แนวทอตางๆ เพื่อใชเปนจุดกําหนดพื้นที่ตางๆ หากมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่หองปฏิบัติการ แลวพบ
ความผิดปกติของสารปนเปอนที่ปะปนมากับน้ําเสีย การตรวจสอบ โดยแบงพื้นที่ดังกลาว ทําใหสามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาของสารปนเปอนและสามารถแกไขปญหาได อยางทันทวงที
(6) การใชคนลงไปตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสียนั้น ควรมีการ
กําหนดมาตรการ เพื่อความปลอดภัยอยางรอบคอบ

3.9 ขั้นตอนการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย

รูปที่ 3-4 หนวยปฏิบัติการในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
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การจะใหไดมาซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองอาศัยการ
ทํางานตามขั้นตอนที่สําคัญไดแก การออกแบบ (System Design) การประเมินคุณคาทางวิศวกรรม (Value
Engineering) การกอสราง (Construction) และการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย (Start up and Operations)
3.9.1 การออกแบบ (System Design) การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเปนขั้นตอนที่สําคัญ
สําหรับการบําบัดน้ําเสีย หากตัวแปรตางๆ ที่ใชในการออกแบบมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปน
จริงมาก อาจกอปญหาตอการทํางานของระบบได การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวยขั้นตอน
ที่สําคัญดังนี้
(1) Conceptual Design การออกแบบในขั้นตอนนี้มีความสําคัญอยางมากตอการ
ปฏิบัติงานของระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากตองมีการศึกษาและการระดมความคิดในการออกแบบระบบ
ที่เหมาะสมโดยเริ่ม ตั้งแต การตัดสิน ใจเกี่ยวกั บการประยุกต ใชห ลักทางวิศ วกรรม การเลื อกใชวัส ดุ
อุปกรณ การวางผังภูมิของอุปกรณ (Facilities Layouts) ในขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียตางๆ การศึกษาและ
สรุปขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการออกแบบ การวิเคราะหระบบไฮดรอลิกของโรงบําบัดน้ําเสีย (Plant
Hydraulics) การกําหนดมาตรการดานการปฏิบัติการและการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการ
สํารวจสภาพภูมิประเทศ และการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและชั้นดิน ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอการ
ออกแบบและการกอสราง
ตัวแปรที่สําคัญตอการออกแบบ ประกอบดวย
(1.1) อัตราการไหลของน้ําและปริมาณของเสียที่เขาสูระบบ (Flow Rates and
Mass Loadings)
(1.2) การศึกษาและกําหนดคาอัตราการไหลที่เหมาะสม
(1.3) การศึกษาและกําหนดคาปริมาณของเสียที่เขาสูระบบอยางเหมาะสม
(1.4) การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม
(1.5) องคประกอบตางๆ ของการออกแบบ
(2) การออกแบบขั้นตน (Preliminary Design) การออกแบบขั้นตอนนี้คิดเปนปริมาณ
งานประมาณร อ ยละ 20-30 ของโครงการ โดยประกอบด ว ยผลสรุป ของการวางแผนระบบทั้ ง หมด
กําหนดวัสดุอุปกรณที่ตองใชงานทั้งหมดพรอมทั้งอุปกรณที่ใชทดแทน การวางระบบทอ การกําหนด
พื้นที่และงานดานสถาปตยกรรม กําหนดระบบสนับสนุน และเครื่องมือที่ตองใชในกรณีฉุกเฉิน เมื่อการ
ออกแบบขั้นตนแลวเสร็จ สามารถคํานวณคาใชจายเบื้องตน และคาใชจายสําหรับการกอสรางได
(3) การศึกษากรณีพิเศษ (Special Study) สวนใหญจะดําเนินการในชวงกอน หรือ
ระหวางขั้นตอนการออกแบบขั้นตน โดยอาจจะกระทําในรูปโรงงานตัวอยาง (Pilot Plant) เพื่อทดสอบ
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อุปกรณชนิดใหม หรือการทดลองโดยระบบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง การศึกษาสภาพตางๆ ที่มีอยูเดิม
(Existing Condition) รวมถึงการศึกษาแหลงรองรับน้ําทิ้งและการแพรกระจายของน้ําทิ้งในแหลงรองรับ
ตาง ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองศึกษาและสํารวจปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จสมบูรณ
กอนเริ่มดําเนินงานการออกแบบขั้นสมบูรณ (Final Design) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความไมแนนอน และการ
ออกแบบเพิ่มเติมใหม ซึ่งจะตองสิ้นเปลืองคาใชจายมากขึ้น
(4) การออกแบบขั้นสมบูรณ (Detail Design) เปนการออกแบบอุปกรณที่ใชสําหรับ
เตรียมการกอสรางและการกําหนดรายละเอียด (Specifications) ขั้นตอนนี้จะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ ไดแก วิศวกรโยธา วิศวกรสิ่งแวดลอม วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟา วิศวกรโครงสราง
และบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ แบบกอสราง และรายละเอียดตางๆ จะใชเปนเอกสารประกอบการประมูล
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ขั้นตอนการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนแสดงในรูปที่ 3-5
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รูปที่ 3-5 ขั้นตอนการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชน
สํารวจและรวบรวมขอมูล
ชุมชน
- ลักษณะการตั้งบานเรือน
- ลักษณะประชากร
- ลักษณะภูมิประเทศ
- การใชที่ดิน
- ฯลฯ

ศึกษารูปแบบระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม

เปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบบําบัดแตละรูปแบบ

คัดเลือกรูปแบบระบบบําบัดที่เหมาะสม
ศึกษาความเปนไปไดและขอจํากัดของ
แตละชุมชน
พื้นที่ดําเนินการที่เหมาะสม

ออกแบบรายละเอียด
- ระบบรวบรวมน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสีย

การศึกษาดานมวลชนสัมพันธ
สรางความเขาใจและการมีสวนรวมของโครงการ

-

การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย

การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
รูปแบบการดําเนินการ
รูปแบบการบริหารจัดการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
การติดตามประเมินผล

ทดสอบเครื่องมือ
และอุปกรณ
ทดสอบการทํางาน
ทั้งระบบ
อบรมผูแทนของ
ชุมชนที่เกี่ยวของในการ
บริหารจัดการระบบ

การทดสอบการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย

การเดินระบบ

คูมือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบน้ําเสีย
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รายงาน

-

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนและ
หลังเขาสูระบบ

-

คาใชจายในการเดินระบบและ
บํารุงรักษา

- สภาพปญหาและอื่นๆ
แบบรายละเอียดที่ใชกอสรางจริง
เอกสารรายละเอียดบัญชีและงบประมาณราคาคากอสราง
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3.9.2 การประเมินคุณคาทางวิศวกรรม (Value Engineering-VE)
เปนการทบทวนโครงการโดยเฉพาะคาใชจาย และเทคนิคการควบคุมเพื่อกําหนด
คาใชจายที่ไมจําเปนของโครงการ วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้ไดแก การดําเนินโครงการใหดีที่สุด
สิ้นเปลืองคาใชจายใหนอยที่สุดแตยังคงปริมาณและคุณภาพงานเทาเดิม สําหรับโครงการขนาดใหญ
โดยทั่วไปจะมีการทบทวน 2 ขั้นตอน ใชเวลาขั้นตอนละประมาณ 1 สัปดาห โดยขั้นตอนแรกครอบคลุม
เนื้องานรอยละ 20-30 ของโครงการทั้งหมด สวนขั้นตอนที่ 2 จะครอบคลุมเนื้องานรอยละ 60-75 ของ
โครงการ
3.9.3 การกอสราง (Construction)
คุณภาพของงานการออกแบบ และการกําหนดรายละเอียด (Specifications) สามารถ
วัดผลไดจาก
(1) ความยากงายในการใชอุปกรณใหมในระบบที่มีอยู
(2) ขอกําหนดที่ยินยอมใหผูรับเหมากอสรางยื่นการประมูลดวยขอจํากัดที่นอย
(3) รายละเอียดที่กําหนดให มีการใชวัสดุคุณภาพสูงในขั้นตอนการกอสรางเพื่อ
ความแนใจตอการใชงานในระยะยาว
(4) การทํางานแลวเสร็จในระยะเวลาอันสั้น
(5) มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอยในขั้นตอนการกอสราง
การดําเนินงานกอสรางใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดจําเปนตองมีแผนการบริหารงาน
ก อ สร า งที่ ดี โดยทั่ ว ไปแล ว บริ ษั ท ก อ สร า งจะนํ า ข อ เสนอแผนงานก อ สร า งต อ เจ า ของโครงการ
ทําการศึกษาทบทวน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) ตรวจสอบความถูกตองของเทคนิคที่ใช ขั้นตอนการดําเนินงาน และความเปนไป
ไดตางๆ กอนเริ่มดําเนินงานกอสราง
(2) ตรวจสอบดูวาขั้นตอนของงานการกอสรางสนองตอบเปาหมายหรือไมและได
ดําเนินงานอยางประหยัดหรือไม
(3) ศึกษาเพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานกอสรางตรงตามรายละเอียด (Specifications)
ที่กําหนดไว
(4) หลี ก เลี่ ย งและควบคุ ม ความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ใ นระหว า งการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการเรียกรองความเสียหายตาง ๆ
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3.9.4 การดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย (Start up and Operations)
ปจจุบันสวนใหญบริษัทผูกอสรางจะเปนผูเริ่มตนเดินระบบ (Start up) จนกระทั่งแนใจ
แลววาระบบสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีปญหาจึงสงมอบใหเจาของโครงการดําเนินการตอไปการ
ดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ผูปฏิบัติงาน (Plant Operator) ควรดําเนินงานตามขอ
ควรพิจารณา ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดมอบหมายไวหรือดีกวาอยางสม่ําเสมอ
(2) ควบคุมคาใชจายดานการปฏิบัติงาน (Operations) และการดูแลรักษา (Maintenance)
ใหไมสูงกวาคาใชจายที่ไดกําหนดไวในระดับที่ควรจะเปน
(3) ดูแลรักษาอุปกรณเครื่องจักรกลเพื่อใหทํางานไดดีอยางสม่ําเสมอ
(4) เพิ่มพูนความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
ขอบเขตการดําเนินงานบําบัดน้ําเสียมีดังนี้
(1) งานเตรียมการกอนเริ่มเดินระบบ ไดแก งานตรวจสอบสภาพทั่วไปตางๆ ที่ตอง
ทํากอนเริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
(2) งานเริ่มเดินระบบบําบัด ไดแก งานเลี้ยงเชื้อ แบคทีเรียใหพร อมสําหรับกําจั ด
สารอินทรียตางๆ ในน้ําเสีย
(3) งานตรวจสอบสมรรถนะของระบบ ไดแก การตรวจสอบขีดความสามารถของ
หนวยบําบัดยอยตางๆ และของทั้งระบบ
(4) งานควบคุมและเดินระบบ ไดแก งานควบคุมดูแลระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสีย
ไดตามขีดความสามารถที่มีอยูของระบบ
รายละเอียดการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย
(1) งานเตรียมการกอนเริ่มเดินระบบ
เมื่ อ ผู รั บ จ า งให บริ ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย หรื อ วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาตกลงรั บ งานจากผู
ครอบครองแหล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย แล ว ผู รั บ จ า งฯที่ ยั ง ไม ส ามารถเข า ไปปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม ดู แ ลและ
ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียไดทันที ผูรับจางฯจะตองดําเนินการตางๆ ที่เปนงานเตรียมการกอนเริ่มเดิน
ระบบบําบัดงานตางๆ ซึ่งตองทํากอนมีดังนี้
(1.1) การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบบําบัดและของระบบทอน้ําเสียตางๆ
(1.2) การตรวจสอบสภาวะใชงานและทําบัญชีอุปกรณไฟฟาควบคุมและเครื่องจักร
(1.3) การตรวจสอบสภาวะใชงานและความเที่ยงตรงของอุปกรณวิเคราะหน้ําเสีย
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(2) การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบบําบัด
ผูรับจางใหบริการตองดําเนินการสํารวจและตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบบําบัด
น้ําเสีย ขอมูลที่ตองการในขั้นตอนแรกนี้ ไดแก แบบพิมพเขียวกอสรางระบบ, รายการขอกําหนด
(Specification) ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ และรายการคํานวณ
(2.1) รูปไดอะแกรมแสดงหนวยบําบัด รวมทั้งอุปกรณตางๆ และทิศทางการไหล
ของน้ําเสีย กากตะกอน และน้ําทิ้งที่ออกจากระบบ
(2.2) ขนาดตางๆ ของหนวยบําบัดยอย ซึ่งอาจประกอบดวยถังคอนกรีตเสริมเหล็ก
และอุปกรณเครื่องจักรไฟฟาตางๆ
(2.3) แบบแสดงรูปแนวตั้งทางชลศาสตร (Hydraulic Profile)
(2.4) แบบแสดงตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ของหน ว ยบํ า บั ด ต า งๆ และเส น ท อ ที่ ต อ เชื่ อ ม
ระหวางหนวยบําบัดยอย
(3) การสํารวจสภาพทั่วไปของระบบทอน้ําเสียและทออื่นๆ
ผูรับจางใหบริการจะตองทําการสํารวจและจดบันทึกสภาพทั่วไปของระบบทอน้ําเสีย,
ทอกากตะกอน, ทอน้ําทิ้ง และทอระบายน้ํา รวมทั้งวาลวและอุปกรณอื่นๆ อุปกรณหรือทอที่รั่วหรือชํารุด
ตองรายงานใหผูวาจางเพื่อทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
(4) การสํารวจตรวจสอบและทําบัญชีอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรกล
ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย ควรจะตองสํารวจและตรวจสอบสภาพใชงาน
ของเครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟา
ทุกชนิดใหครบถวน อุปกรณใดชํารุดเสียหายตองรายงานใหผูวาจางไดรับทราบเพื่อทําการแกไขและ
ซอมแซม
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ตารางที่ 3-1 ตัวอยางรายการงานที่ควรทํากอนเริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

2.
3.
4.

5.
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งานกอนน้ําเสียเขาระบบ
ก. งานศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาแบบพิมพเขียวและรายการคํานวณ
สรุปขนาดตางๆ ของระบบ จากแบบกอสราง (ใช Flow Diagram)
ประเมินสมรรถนะของสวนตางๆ และทั้งระบบ (จากแบบกอสราง)
ความถูกตองในการคาดคะเนลักษณะน้ําเสีย
วิจารณสมรรถนะของระบบในแบบกอสราง
คาดคะเนความยากงายของการ Start-Up และสรุปวาสามารถ Start-Up อยางไรบาง
ในกรณีที่แบบกอสรางอาจมีปญหา ไดมีการกําหนดวิธีการแกไขปรับปรุง เพื่อให Start-Up
อยางไรบาง
กําหนดหรือสํารวจ ชนิด, สถานที่ซื้อ และราคาของ Seed, ปุย N, ปุย P, ปูนขาว หรือสารเคมีอื่น ๆ
วางแผน Start-Up ดวยโรงงานนํารอง (Pilot Plant) และดวยระบบจริง
ข. งานสํารวจในภาคสนาม
ตรวจสอบความถูกตองของแบบกอสราง
- กวาง, ยาว, ลึก (สูง)
- ระดับน้ํา, ความจุน้ํา, พื้นที่ผิวน้ํา
- ระดับ (elevation)
- ระบบทอตาง ๆ
ตรวจสอบขนาดและจํานวนเครื่องจักรอุปกรณตางๆ
ทดสอบเดินระบบดวยน้ําเปลา (ในกรณีที่เปนถังเติมอากาศหรือระบบเอเอส)
สํารวจตรวจสอบ คูคลองรับน้ําทิ้ง
- ขนาด, สถานที่
- ความวิกฤต
- ทัศนคติของชาวบานใกลเคียงที่มีตอโรงบําบัด
- ลักษณะพื้นที่ใกลเคียง
- ฯลฯ
เติม Seed ใหกับบอหรือถังตางๆ
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3.10 แนวทางในการตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย
3.10.1 ขั้นตอนในการตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย ควรมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
(ดูรูปที่ 3-6 ประกอบ)
ขั้นตอนที่ 1
เขียนรูปแผนภาพแสดงหนวยบําบัดรวมทั้งอุปกรณตางๆ และทิศทางไหลของน้ําเสีย,
กากตะกอนและน้ําทิ้งที่ออกจากหนวยตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 2
สํารวจขนาดของหนวยบําบัดตางๆ ที่แสดงอยูในแผนภาพ และกําหนดจุดเก็บตัวอยาง
น้ําและกากตะกอน ตองเลือกตําแหนงเก็บตัวอยางที่สามารถเก็บตัวอยางน้ําที่เปน
ตัวแทนที่แทจริง และวัดอัตราไหลของน้ําได ถาไมมีจุดเก็บตัวอยางหรือเครื่องวัด
อัตราการไหลของน้ําและกากตะกอน จะตองหาวิธีดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถแยกหนวยบําบัดแตละหนวย ออกจากกันเปนอิสระจึงจะทําการศึกษา
สํารวจได
จัดเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา และอุปกรณวิเคราะหน้ําเสียและกากตะกอนเพื่อให
ขั้นตอนที่ 3
สามารถทราบถึงลักษณะของน้ําเสียและกากตะกอน และนําขอมูลไปใชวิเคราะห
สมรรถนะของหนวยบําบัดน้ําเสียตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 4
จดบันทึก วิเคราะห และรายงานผลการตรวจสอบ
3.10.2 องคประกอบในการพิจารณาตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย
(1) การตรวจสอบประสิทธิภาพรวมของระบบบําบัดน้ําเสีย
ไม ว าระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยจะเป นแบบใด ประสิ ทธิ ภาพรวมของระบบสามารถ
วิเคราะหไดจากการวิเคราะหคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากหนวยบําบัดสุดทาย (น้ําทิ้งสุดทาย) ระบบ
บําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพจะตองผลิตน้ําทิ้งสุดทายที่มีคุณภาพไมดอยกวามาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน
(2) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหนวยบําบัดยอย
นอกเหนือจากการวัดประสิทธิภาพรวมของระบบบําบัดน้ําเสียแลว ผูใหบริการ
ตรวจสอบระบบบํ า บั ด ฯ จะต อ งวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของหน ว ยบํ า บั ด ย อ ยที่ สํ า คั ญ ต า งๆ ดั ง มี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3-2
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รูปที่ 3-6 ขั้นตอนการตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย
สํารวจระบบ

ทิศทางไหลตางๆ
เตรียม Process Diagram
และรายละเอียดของระบบ

ขนาดของหนวยบําบัดตางๆ
การเติมสารเคมี

เลือกวิธีและจุดเก็บตัวอยาง

เลือกวิธีและจุดวัด Flow

เก็บตัวอยาง และวิเคราะหน้ํา

วัด Flow

วิเคราะหขอมูล

รายงานผล
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ตารางที่ 3-2 พารามิเตอรหลักที่ควรตองวัดในน้ําเขาและน้ําออกของหนวยบําบัดยอย
ลําดับที่

หนวยบําบัดยอย

1
2
3
4
5
6
7

พารามิเตอรหลัก
ที่วัดในน้ําเขาและน้ําออก
เอสเอส, บีโอดี
ถังตกตะกอนขั้นตน
ตะแกรงและถังดักกรวดทราย
น้ํามันและไขมัน (FOG)
ถังดักไขมันและน้ํามัน
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
ระบบเอเอส
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
ระบบจานหมุนและ TF
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
บอเติมอากาศ (AL)
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
ถังกรองไรออกซิเจน

8

UASB

9

บอยอยไรออกซิเจน

10
11
12
13

บอเขียว
ถังทําขน
ระบบทํากากตะกอนแหง
ถังยอยกากตะกอน

พารามิเตอรอื่นๆ

ปริมาณของแข็งและกรวดทราย
เอ็มแอลเอสเอส
เอ็มแอลเอสเอส
สภาพดาง โออารพี กรดอินทรีย
ระเหยงาย
สภาพดาง โออารพี กรดอินทรีย
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
ระเหยงาย
สภาพดาง โออารพี กรดอินทรีย
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
ระเหยงาย
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช
เอสเอส, ทีเอสเอส
ทีเอสเอส
ทีเอสเอส, ทีวีเอสเอส พีเอช

หมายเหตุ : ศึ ก ษาความหมายของพารามิ เ ตอร ห ลั ก และพารามิ เ ตอร อื่ น ๆ ได จ ากตารางมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา ในภาคผนวก ก

3.11 แนวทางการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
การบริหารจัดการโรงบําบัดน้ําเสียเปนแนวทางเพื่อใหสามารถดําเนินการบําบัดน้ําเสียไดอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งในดานของการลดของเสียตามเปาหมายที่วางไว และดานบริหารการเงินและบุคลากร
ปจจัยของการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุดคือ การที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เขาใจวัตถุประสงคและการ
ดําเนินงานตางๆ ในโรงบําบัดน้ําเสียทั้งในดานเทคนิค และการบริหารงบประมาณคาใชจายตางๆ ทั้งนี้
หัวหนางานระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนจะตองประสานงานกับบุคคลตางๆ ไดแก เจาหนาที่ของทองถิ่น และ
ผูออกกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ผูผลิตอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ที่ใช
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ในโรงบําบัดน้ําเสีย ผูจําหนายสารเคมีและวัสดุตางๆ ประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณรอบๆโรงบําบัดน้ําเสีย
และที่สําคัญที่สุด คือบุคลากรในฝายตางๆ ที่อยูในโครงสรางขององคกรบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ของตนเอง ดังนั้นการสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร รวมทั้งภายนอกองคกร จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
3.11.1 หลักการจัดการเบื้องตน
ในการบริหารจัดการโรงบําบัดน้ําเสียนั้น หัวหนางานระบบบําบัดน้ําเสียมีหนาที่หลัก
ดังตอไปนี้
1) การวางแผนงาน
2) การจัดองคกรบริหารจัดการ
3) การบริหารและควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงคที่สําคัญของการบริหารจัดการอยูที่การควบคุมดูแลการเดินระบบบําบัด
น้ําเสีย ใหสามารถบําบัดน้ําทิ้งใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งชุมชนที่ยอมรับ ในระยะเวลาตอเนื่องตลอด
โครงการ ทั้งนี้ความปลอดภัยในการดําเนินการเปนสิ่งจําเปนที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ รวมทั้งการ
บริหารการเงินของโครงการในระยะยาว เพื่อใหสามารถมีงบประมาณเพียงพอสําหรับคาใชจายตางๆ ที่
จําเปนในการควบคุมดูแลระบบ และคาบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ดวย
การบริหารจัดการที่ดี ควรเริ่มตนดวยการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรทุกฝายในองคกร
บริหาร เพื่อสรางความรวมมือและกําลังใจ ตัวอยางของการสรางแรงจูงใจ ไดแก การใหความรูและการ
ฝกอบรมแกพนักงาน การเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน และกระตุนความสนใจ
ใหแกพนักงาน รวมทั้งการใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการในองคกร
(1) ประเภทของการวางแผนงาน อาจแบงยอยออกไดเปน
(1.1) การวางแผนกลยุทธ รูปแบบการดําเนินงาน และระยะเวลา
(1.2) การวางแผนดานงบประมาณ การเงิน
(1.3) การวางแผนดานบุคลากร และการสรางแรงจูงใจ
(1.4) การวางแผนการขยายขนาดของโรงบําบัดน้ําเสียในอนาคต
(1.5) การวางแผนเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยตางๆ
(1.6) การวางแผนโปรแกรมการบํ ารุงรั กษาอุปกรณและเครื่อ งจักรในระบบ
บําบัดน้ําเสีย
(2) การเตรียมความพรอมสําหรับการวางแผนงาน
(2.1) ควรมีการตั้งเปาหมายการดําเนินการใหชัดเจน
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(2.2) การตรวจสอบงบประมาณ และระยะเวลาที่มีอยู
(2.3) ความเขาใจถึงปญหา รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่เปนไปได
(2.4) การใหบุคลากรในองคกร เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
(2.5) การรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการวางแผน
หลั ง จากมี ก ารวางแผนงานต า งๆ ที่ ก ล า วมาดั ง ข า งต น แล ว หั ว หน า งานระบบฯ
จําเปน ตอ งควบคุมการดําเนิ นการใหบ รรลุเ ปาหมายที่ ตั้ง ไว ทั้ งนี้ค วรให มีการทบทวนแนวทางการ
ดําเนินการจากบุคลากรภายในองคกรและความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งชุมชนดวย เพื่อ
นํามาปรับปรุงแผนงานใหดียิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการได
3.11.2 การจัดองคกรบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
การจัดองคกรมีวัตถุประสงคเพื่อมอบหมายภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในดาน
งานบําบัดน้ําเสียสวนตางๆ ไมวาจะเปนทางดานบริหารหรือดานเทคนิค ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว โดยทั่วไปแลวหนาที่ตางๆ ของบุคลากรในโรงบําบัดน้ําเสีย
มักจะประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายทดสอบวิเคราะหคุณภาพน้ํา ฝายควบคุมการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ฝายดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องจักร ฝายรักษาความปลอดภัย และความเรียบรอยภายในโรงบําบัดน้ําเสีย
สํ า หรั บ รู ป แบบการจั ด องค ก รบริ ห ารจั ด การระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนโดยทั่ ว ไป
ควรประกอบดวยบุคลากรและหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-3
3.11.3 การจัดการน้ําเสียกรณีเหตุการณฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดภาวะน้ําเนาเสีย ในบางขณะ ในบริเวณแหลงน้ําตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง
บึงหรือทะเลสาบ โดยจะเกิดเหตุการณปลาตาย ทั้งปลาที่เลี้ยงในกระชังและปลาตามธรรมชาติ สภาพน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใชประโยชนได กลายเปนน้ําเนาเสีย มีกลิ่นเหม็น เปนสีดําคล้ําหรือน้ําตาลไหม
ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจน ทั้งนี้เพราะภาวะปกติจะไมพบเห็นลําน้ําอยูในสภาพดังกลาว ในกรณีเชนนี้ควร
เรงบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรงดวน ดังนี้
(1) ตรวจสอบสภาพแวดลอมทั่วไป : ทําการสํารวจสภาพแวดลอมของพื้นที่บริเวณ
ที่เกิดปญหาน้ําเนาเสียทางกายภาพ เชน ลักษณะของลําน้ํา สภาพน้ํา การไหลและการแพรกระจายของน้ํา
เสีย ตลอดจนผลกระทบ เชน ปริมาณปลาที่ตาย หรือพืชผักที่เสียหาย เปนตน ทั้งนี้ใหมีการจดบันทึกและ
ถายภาพประกอบดวย รวมทั้งจัดทําแผนที่ประกอบ
(2) ตรวจสอบแหลงกําเนิดน้ําเสีย : หลังจากสํารวจสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปแลว
จะตองทําการสํารวจแหลงกําเนิดน้ําเสีย หรือตนตอของเหตุที่ทําใหแมน้ํา ลําคลอง เกิดกรณีน้ําเนาเสีย
โดยสั ง เกตจากทิ ศ ทางการไหลของน้ํ า เสี ย ว า มาจากบริ เ วณไหน เช น โรงงานอุ ต สาหกรรม แหล ง
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เพาะปลูก ฟารมปศุสัตว หรือสถานประกอบการ เปนตน จากนั้นควรดําเนินการตรวจสอบแหลงกําเนิด
น้ําเสียโดยละเอียด เชน สถานประกอบการอะไร มีการผลิตหรือกิจกรรมอะไร ที่อาจจะกอใหเกิดน้ําเสีย
มีการบําบัดน้ําเสียหรือไม มีการระบายน้ําเสียสูภายนอกหรือไมอยางไรในชวงที่เกิดปญหาน้ําเสียใน
แมน้ําหรือลําคลอง ที่สํารวจพบตามขอ (1) ทั้งนี้ในการสํารวจแหลงกําเนิดน้ําเสีย เชน โรงงานหรือสถาน
ประกอบการตองดําเนินการโดยมีหนังสือราชการเพื่อเขาสํารวจอยางเปนทางการ
(3) รวบรวมและประมวลขอมูลที่ไดรับและการดําเนินการแกไขปญหา : วิเคราะห
ประมวลเหตุการณน้ําเนาเสีย โดยจัดทํารายงานซึ่งสรุปโดยสังเขปถึง สภาพปญหาและผลกระทบของน้ําเสีย
แหลงกําเนิดของน้ําเสีย ซึ่งเปนตนเหตุของปญหา รวมทั้งวิเคราะหเหตุการณ เพื่อนําไปสูขอสรุป ถึงแนวทาง
การแกไขปญหา เชน ใหมีการหยุดการระบายน้ําเสียสูแมน้ํา ลําคลอง การฟนฟูคุณภาพน้ําที่เนาเสีย เชน
การเจือจางดวยน้ําจากตนน้ํา รวมทั้งการแจงเตือนภัยน้ําเสียไปยังชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณทายน้ํา เปนตน
(4) บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเบื้องตน : ในกรณีที่ผลการตรวจสอบ
ตามขอ (1) ปรากฏวามีประชาชนไดรับความเดือดรอนและกระทบตออาชีพและความเปนอยู เชน ไม
สามารถใชน้ําเพื่ออุปโภค / บริโภค องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงจัดหาน้ํา โดยจัดหารถน้ําเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอน หรือในกรณีประชาชนไดรับความเสียหายจากปลาหรือสัตวน้ําที่เลี้ยงไวตาย หรือ
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงดําเนินการใหความชวยเหลือโดยดวน
ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อ
(5) ทํารายงานเพื่อสรุปเหตุการณและแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสีย :
นําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกปญหา และปองกัน
ปญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต
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ตารางที่ 3-3 หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตําแหนงตางๆ ในงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ตําแหนง
หัวหนางานระบบบําบัดน้ําเสีย
(วุฒิไมต่ํากวาวิศวกรรมศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม หรือ
เทียบเทา)

-

-

หนาที่รับผิดชอบ
ควบคุมใหน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนด
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ควบคุม ตรวจสอบการบันทึกขอมูลและลงนามรับรองรายงาน
การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหคําแนะนําในการแกปญหาเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียแก
ผูใตบังคับบัญชา
วางแผนจัดการคาใชจายและการบริหารภายในโรงบําบัดน้ําเสีย
จัดใหมีสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางานและมีสวัสดิการที่ดี
เพื่อเปนกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
จัดฝกอบรมหรือสงเสริมการใหความรูในการปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแกเจาหนาที่
จัดทําแผนปฏิบัติการและฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ใหแกเจาหนาที่ วางแผนควบคุมการอนุรักษพลังงานในการ
ดําเนินงานระบบฯ สวนตางๆ
ควบคุมระบบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ใหน้ําทิ้งมีคุณภาพ
ตามที่เกณฑมาตรฐานกําหนด
ตรวจสอบและควบคุมลักษณะน้ําเสียประจําวันในระบบฯ เชน
อัตราการไหล pH DO ปริมาณตะกอนในถังเติมอากาศกรณี
ระบบเอเอส (MLSS,SVI,SV30) และอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหระบบ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ตารางที่ 3-3 หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตําแหนงตางๆ ในงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (ตอ)
ตําแหนง
เจาหนาที่ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(วุฒิไมต่ํากวาวิศวกรรมศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม หรือ
เทียบเทา)

-

-

เจาหนาที่ฝายทดสอบและวิเคราะห
คุณภาพน้ํา (วุฒิไมต่ํากวา
วิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร
สาขาสิ่งแวดลอม หรือเทียบเทา)

62

หนาที่รับผิดชอบ
จัดการนําตะกอนจากระบบบําบัดตะกอนไปกําจัดยังสถานที่
กําจัด
หมั่นสังเกตสภาพการทํางานของระบบโดยรวม ลักษณะน้ําเสีย
ลักษณะตะกอนในระบบ และลักษณะน้ําทิ้ง หากพบวามีความ
ผิดปกติตองรีบหาสาเหตุ และดําเนินการแกไขทันที พรอมทั้ง
รายงานใหหัวหนางานทราบ
สังเกตและตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณใน
ระบบฯ วาทํางานปกติหรือไม หากพบวามีปญหาตองแจงให
เจาหนาที่ซอมบํารุงมาดําเนินการแกไข
ควบคุมดูแลการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องกล อุปกรณของ
เจาหนาที่ซอมบํารุงรักษาระบบ
ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณสํารองใหพรอมใชงาน
จัดทําแผนการจัดซื้ออะไหลสํารอง(Spare Part) หรือเครื่องจักร
อุปกรณ เสนอตอหัวหนางานพิจารณา และจัดซื้อ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานภายในโรงบําบัดน้ําเสีย
เปนประจํา
เก็บขอมูลตามแบบฟอรมตางๆ ที่กําหนด และรวบรวมจัดทํารายงาน
บันทึกขอมูลการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เสนอตอ
หัวหนางานพิจารณา

- จัดเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําเสียและ/หรือเครื่องมือตรวจ
คุณภาพน้ําในสนาม สําหรับเจาหนาที่ควบคุมระบบฯนําไปใช
เก็บตัวอยาง
- วิเคราะหคุณภาพน้ําที่สงมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
- ดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมใชงาน
- จัดทํารายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําและนําเสนอตอหัวหนางาน
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ตารางที่ 3-3 หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตําแหนงตางๆ ในงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (ตอ)

ตําแหนง

หนาที่รับผิดชอบ

เจาหนาที่ซอมบํารุงรักษาระบบ
(วุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6)

- ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ และระบบไฟฟาใหอยู
ในสภาพดีตลอดเวลา และวางแผนการซอมตามที่เหมาะสม หรือ
ตามคําแนะนําจากคูมือผูผลิต
- สังเกตและตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณในระบบวา
ทํางานปกติหรือไม หากพบวามีปญหาตองรายงานใหเจาหนาที่
ควบคุมระบบทราบเพื่อสั่งดําเนินการแกไขตอไป
- เก็บขอมูลเกี่ยวกับการซอมบํารุงและการดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ
ระบบบําบัดน้ําเสียในแบบฟอรมที่กําหนด
- จัดเตรียมบัญชีรายการอะไหลสํารอง(Spare Parts) สําหรับใชในงาน
ซอมบํารุง ในแบบฟอรมที่กําหนด
- จัดการเรื่องงบประมาณสําหรับการดําเนินการ และซอมบํารุงรักษา
ระบบฯ
- จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย
- ใหความรูแกประชาชน ผูใชบริการ และผูสนใจที่มาสอบถาม
- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ขอความรวมมือในการควบคุมปญหาน้ําเสียจากชุมชน
- ประชาสัมพันธโดยการสรางชุมชนสัมพันธ

เจาหนาที่ฝายการเงิน
(วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
สาขาการเงิน)
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
(วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
สาขาการประชาสัมพันธ)
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บทที่ 4
การเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
4.1 การติดตามตรวจสอบน้ําเสียจากแหลงกําเนิด
การตรวจสอบน้ําเสียจากแหลงกําเนิดควรเลือกจุดที่อยูทายน้ําหางจากจุดปลอยน้ําทิ้งและเปน
จุดที่ น้ําทิ้งไดผสมกลมกลืนกับน้ําในแหลงน้ําแลว
4.1.1 ถาเปนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ใหเก็บตัวอยางน้ําจากทุกๆ จุดที่มีการปลอยน้ําเสีย
ออกมา และ/หรือจุดที่รวมของน้ําเสียกอนระบายออกนอกโรงงาน
4.1.2 ในการตรวจสอบและควบคุมระบบบําบัด ใหเก็บตัวอยางน้ําจากจุดที่ระบายออกจาก
ระบบบําบัดกอนปลอยทิ้งลงสูแมน้ําลําคลองหรือทอระบายน้ํา
4.1.3 ถาเปนน้ําเสียชุมชน ใหเก็บจากปลายทอระบายน้ําโสโครกหรือบอตรวจการระบาย
(Manhole) หรือบอสูบ

4.2 การเก็บตัวอยางน้ําและการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
4.2.1 วิธีเก็บตัวอยางน้ํา แบงไดเปน 2 วิธี คือ
1) การเก็บแบบจวง (Grab Sampling) เปนการเก็บตัวอยางน้ําแบบจวงเอาเฉยๆ แลว
นําไปวิเคราะหหาคาที่ตองการทราบ ดังนั้น ตัวอยางน้ําจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะสมบัติของน้ํา ณ จุด
เก็บเฉพาะเวลานั้นเทานั้น
2) การเก็บแบบผสมรวม (Composite Sampling) เปนการเก็บตัวอยางหลายๆ ครั้งตอ
ชวงการผลิต โดยแบงแตละชวงระยะเวลาของการเก็บใหสม่ําเสมอ ปริมาณการเก็บขึ้นกับอัตราการไหล
ของน้ํา แลวนํามารวมลงในถังเก็บใบเดียวกันซึ่งควบคุมอุณหภูมิไวประมาณ 10 องศาเซลเซียส การเก็บ
วิธีนี้มีขอดีตรงที่ลดจํานวนตัวอยางน้ําที่ตองวิเคราะห คาใชจายเคมีภัณฑ และเวลาในการศึกษาไดมาก แต
ถึงอยางไรก็มีขอเสีย คือ ตองใชเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํานานกวาวิธีแรก
4.2.2 อุปกรณ
1) ขวดเก็บตัวอยางน้ํา มักเปนชนิดขวดแกวหรือโพลีเอทิลีนขนาดใหญพอที่จะ
บรรจุน้ําไปทําการวิเคราะห มีฝาเกลียวปดมิดชิด ความจุประมาณ 1-2 ลิตร
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2) สลาก ปากกาเคมีสําหรับเขียนหมายเลขขางขวดและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา
ระบุวันที่เก็บ เวลา สถานที่ บริเวณที่เก็บ พรอมทั้งระบุวัตถุประสงคในการสงวิเคราะหอยางชัดเจน
4.2.3 ปริมาณน้ําตัวอยาง
จํานวนและปริมาณของน้ําตัวอยางขึ้นอยูกับปริมาณของสารหรือคุณสมบัติที่ตองการ
จะตรวจสอบ รวมทั้งความถูกตองแนนอนทางสถิติ ปญหาเกี่ยวกับการขนสง และการเก็บรักษาตัวอยาง
ทั้งนี้ควรเก็บตัวอยางสงวิเคราะหไมนอยกวา 1 ลิตร แลวแตจํานวนรายการที่ตองการวิเคราะห เพราะการ
วิเคราะหทางเคมีและทางแบคทีเรียแตละรายการไมสมควรที่จะใชตัวอยางเดียวกัน
4.2.4 การเก็บรักษาตัวอยางน้ํา
เมื่อเก็บตัวอยางน้ํามาแลวควรสงเพื่อทําการวิเคราะหใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพราะ
หากปลอยทิ้งไวอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและชีวะจากสารประกอบและสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําใหคุณสมบัติ
ของน้ําเปลี่ยนแปลงไปได สวนใหญจะขึ้นอยูกับความสะอาดหรือความสกปรกของน้ํา ระยะเวลาที่ยอม
ใหมากที่สุดที่จะเก็บตัวอยางไวกอนทําการวิเคราะหทางกายภาพและทางเคมีเปนดังนี้
• น้ําสะอาด (Unpolluted water) 72 ชั่วโมง
• น้ําคอนขางสกปรก (Slightly polluted water) 48 ชั่วโมง
• น้ําสกปรก (Polluted water) 24 ชั่วโมง
ดังนั้นหากมีความจําเปนไมสามารถสงทําการวิเคราะหไดทันที ตองทําการเก็บรักษา
หรือถนอมตัวอยางน้ํานั้นไว ไมไหคุณสมบัติเปลี่ยนไปดวยการแชเย็นตัวอยางน้ํา หรือเติมสารเคมีเพื่อ
รักษาสภาพตัวอยาง
(1) การแชเย็นตัวอยางน้ําใหอยูในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การแชเย็นตัวอยางน้ํา เปนการลดหรือยับยั้งการทํางานของจุลินทรียชั่วคราวและ
ลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี วิธีนี้จะใชในการรักษาสภาพ
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย บีโอดี และของแข็งแขวนลอย เปนตน วิธีการในการแชเย็น
ตัวอยางน้ําจะแชในกลองน้ําแข็งหรือถังน้ําแข็ง ซึ่งควรจะเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงพอสมควร สามารถ
ปอ งกั น การแตกไดดี มีค วามสามารถในการเก็ บความเย็ นได ดี รวมทั้ง สามารถปอ งกั น ตัว อย า งจาก
แสงแดดและสะดวกในการใชงาน สวนใหญกลองที่ใชจะทําจากพลาสติก โฟม อลูมิเนียม และไม เปนตน
การบรรจุน้ําแข็งลงในกลองน้ําแข็งเพื่อรักษาสภาพตัวอยางในทางทฤษฎีควร
บรรจุกอนน้ําแข็งรวมลงไปพรอมกับขวดตัวอยางในกลองน้ําแข็ง และใหใชน้ําสะอาดเทลงในกลอง
น้ําแข็งในระดับความสูงประมาณ 3 ใน 4 สวน ของขวดเก็บตัวอยาง เพื่อเปนตัวกลางสําหรับหลอเย็น
ระหวางกอนน้ําแข็งกับขวดตัวอยางน้ําซึ่งจะกระจายความเย็นไดดีกวาใชน้ําแข็งเปลาๆ ในทางปฏิบัติอาจ
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ไมสะดวก สามารถใชน้ําแข็งบดที่สะอาดบรรจุแทน แตควรตรวจเช็คอุณหภูมิในกลองและในตัวอยางน้ํา
เสมอโดยใชเทอรโมมิเตอร เพื่อใหมั่นใจวาอยูในเกณฑไมเกิน 4 องศาเซลเซียส
(2) การเติมสารเคมีรักษาสภาพตัวอยาง
ตัวอยางน้ําที่จะตองเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพในที่นี้ ไดแก ตัวอยางน้ําที่ใช
วิเคราะหไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด ซึ่งจะใชกรดซัลฟูริก
เขมขนเปนสารเคมีสําหรับรักษาสภาพ หรือกรณีตัวอยางน้ําที่ตองการวิเคราะหคาโลหะหนัก จะใชกรด
ไนตริกเขมขน
เติมกรดเขมขนลงในตัวอยางน้ําในปริมาณที่ทําใหตัวอยางน้ํามีคา pH ต่ํากวา 2
(ปกติใชกรดเขมขนประมาณ 2 มิลลิลิตรตอน้ําตัวอยาง 1 ลิตร) ทั้งนี้เพื่อปองกันการดูดซับปริมาณสารที่
ตองการวิเคราะหที่ผิวภาชนะ ปองกันการตกตะกอน และยับยั้งการทํางานของจุลินทรียอีกทางหนึ่ง
โดยทั่วไปการรักษาสภาพโดยการเติมกรดที่กลาวถึงนี้มักใชควบคูกับการแชเย็นเปนสวนใหญ
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํานอกจากการเติมสารเคมี
หรือแชเย็นแลว จะตองคํานึงถึงเวลาที่สามารถเก็บตัวอยางไดเสมอ ซึ่งแตละวิธีและแตละพารามิเตอร
จะมีเวลาในการเก็บรักษาที่ตางกัน
4.2.5 การสงตัวอยางน้ํา
ขั้นตอนการสงตัวอยางน้ําเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการรักษาสภาพตัวอยาง ขั้นตอนนี้
จะครอบคลุมถึงการบรรจุขวดตัวอยางน้ําในภาชนะขนสงตัวอยาง การเลือกวิธีการหรือพาหนะสําหรับ
นําสงตัวอยาง รวมถึงการตรวจเช็คความถูกตองของตัวอยางครั้งสุดทายกอนมอบใหหองปฏิบัติการนําไป
วิเคราะหตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) การบรรจุขวดตัวอยางน้ําในภาชนะขนสงตัวอยาง
ภาชนะสําหรับขนสงตัวอยางมี 2 ประเภทตามลักษณะการใชงาน คือ
(1.1) ภาชนะสงตัวอยางที่ตองรักษาสภาพความเย็นของตัวอยาง โดยทั่วไปจะใช
กลองน้ําแข็งแชตัวอยาง
(1.2) ภาชนะที่ ไ ม ต อ งรั ก ษาสภาพความเย็ น ของตั ว อย า ง สามารถใช ก ล อ ง
กระดาษหรือกลองอื่นๆ ที่มีลักษณะเบา ทนทาน แตกหักหรือฉีกขาดยาก อีกทั้งงายตอการขนสงและ
สามารถปองกันตัวอยางจากแสงแดดไดดี
การบรรจุตัวอยางลงในภาชนะ ควรเนนความมิดชิดแนนสนิท ขนสงสะดวก ที่
สําคัญควรติดแผน ปายบอกถึงชื่อ เจาของภาชนะ ชนิดของสิ่งบรรจุ สถานที่ติดตอ รวมถึงหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอได เพื่อปองกันการสูญหายและงายตอการติดตาม
บทที่ 4 การเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
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(2) การเลือกพาหนะสําหรับนําสงตัวอยาง
สิ่งที่ตองคํานึงถึงสําหรับการเลือกพาหนะสําหรับสงตัวอยางน้ํา ไดแก
(2.1) ความปลอดภัยของตัวอยาง
(2.2) ความรวดเร็วของตัวอยาง
(2.3) งายตอการติดตาม
(2.4) การสงตัวอยางน้ําไมควรกอใหเกิดความเดือนรอนตอผูอื่น
(3) การตรวจเช็คตัวอยางน้ําครั้งสุดทายกอนสงหองปฏิบัติการ
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการตรวจเช็คมีดังนี้
(3.1) จํานวนตัวอยางน้ําตองครบตามจํานวนที่ผูเก็บน้ําระบุ
(3.2) รหัสตัวอยางน้ําแตละขวด เขียนถูกตองไมซ้ําขวดหรือลบเลือน หรือฉลาก
ติดขวดยังอยูในสภาพปกติ
(3.3) ขวดเก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า อยู ใ นสภาพปกติ ไ ม แ ตกหรื อ รั่ ว ซึ ม และปริ ม าตร
ตัวอยางเพียงพอสําหรับการวิเคราะห
(3.4) มาตรฐานการรักษาสภาพตัวอยางน้ํามีความถูกตองสมบูรณ
4.2.6 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา หากไมมีหองปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะหตัวอยางน้ํา
สามารถหาขอมูลหนวยงานหรือบริษัทที่รับวิเคราะหตัวอยางน้ําไดจากเว็บไซตของกรมวิทยาศาสตรบริการ
(http://www.dss.go.th ) หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th)

4.3 การวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย
เครื่องมือและวิธีการวัดอัตราการไหลของน้ํามีหลายแบบ ถาทอเปนแบบทอปด จะตองใช
อุปกรณเฉพาะ เชน Venturi meter, Magnetic flow meter หรือ Rotameter แตถาเปนทอปลายเปดอาจ
ใชวิธี nozzle and orifices หรือ California pipe method เปนตน สวนถาการระบายน้ําอยูในลักษณะเปน
แบบรางเปด (Open Channel) การใชเวียร ในการวัดจะสะดวกที่สุด
การวัดอัตราการไหลของน้ําดวยเวียร เปนวิธีที่ใชกันอยูทั่วไป เนื่องจากสะดวกในการติดตั้ง
และราคาถูก สามารถติดตั้งไดที่ปลายทอ บอตรวจระบาย และในรางเปด ลักษณะของเวียร ทําดวย
แผนไมหรือโลหะดานบน คือ สัน (Crest) ของเวียร อาจเปนเสนตรงหรือบากเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผา
สี่เหลี่ยมคางหมู หรือรูปตัววี ก็ได สันของเวียรตองมีลักษณะคลายคมมีด อัตราการไหลของน้ําจะเปน
สัดสวนกับความสูงของน้ําเหนือสันเวียร
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4.4 การเฝาระวังคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
การเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า เป น การระวั ง ป อ งกั น และติ ด ตามคุ ณ ภาพน้ํ า เพื่ อ ให
ดําเนินการแกไขปญหาเปนไปอยางทันทวงที หรือ อาจใชเพื่อการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
และการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
4.4.1 การเก็บตัวอยางจะใชวิธีการเก็บแบบจวง (ในกรณีที่มีขอมูลคุณภาพน้ําในบริเวณ
ดังกลาวจากหนวยงานอื่น ๆ ที่มีการบันทึกอยางตอเนื่อง) สําหรับจุดเก็บตัวอยางที่ไมเคยมีขอมูลควรใช
วิธีการเก็บแบบผสมรวมในคราวแรก
4.4.2 อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยาง ควรเปนอุปกรณที่สามารถเก็บที่กึ่งกลางความลึกของ
แหลงน้ําได และใหเก็บตัวอยางไมนอยกวา 1 ลิตร โดยรักษาตัวอยางแบบน้ําสะอาด
4.4.3 จุดเก็บน้ําตัวอยางควรกําหนดจุดอยางนอย 3 จุดขึ้นไป เพื่อใหสามารถวิเคราะหสภาพ
คุณภาพน้ํา ไดแก จุดที่อยูเหนือกวาแหลงกําเนิด เชน เหนือชุมชน โรงงาน หรือฟารมขนาดใหญ ที่ไมมี
ผลกระทบจากบริเวณที่จะทําการวิเคราะหผล บริเวณที่มีการระบายน้ําทิ้ง และทายน้ํา ในบริเวณที่คาดวา
จะมีการผสมกันดีแลว และไมกระทบตอแหลงกําเนิดอื่นๆ
4.4.4 ความถี่ในการเก็บตัวอยาง อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ ในชวงฤดูน้ํามาก (มิถุนายน พฤศจิกายน) และในชวงฤดูน้ํานอย (ธันวาคม - พฤษภาคม)
4.4.5 ขอสังเกตในการเก็บตัวอยางน้ําควรมีการบันทึกสภาพแวดลอม ไดแก
1) สภาพรอบขางของบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง
2) ความเร็วของน้ํา ระดับน้ํา สีของน้ํา และความขุนของน้ํา
3) แหลงกําเนิดโดยรอบของบริเวณที่เก็บตัวอยาง
4) การวัดคาพื้นฐาน อาทิ อุณหภูมิ (น้ํา/อากาศ) คาความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา
และความเค็ม
4.4.6 การกํ า หนดตั ว อย า งและชนิ ด ของการวิ เ คราะห น้ํ า ขึ้ น อยู กั บ แหล ง กํ า เนิ ด และ
สภาพแวดลอมที่อยูใกลแหลงน้ํา ณ จุดนั้น ๆ แตโดยทั่วไป ควรเก็บตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อ
สามารถใชในการอางอิง โดยเฉพาะคาออกซิเจนละลายในรูปของบีโอดี และคาแบคทีเรียโคลิฟอรม
คาความสกปรก
สําหรับคามาตรฐานและตัวชี้วัดในการตรวจสอบคุณภาพน้ําไดแสดงไวในภาคผนวก ก.
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บทที่ 5
การมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย
5.1 ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวม เปนกระบวนการทางสังคมที่เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในฐานะที่เปนผู
ที่มีสวนไดสวนเสีย ไดเขามามีสวนในการรับรูขอมูลขาวสาร การวิเคราะหปญหา การแสดงความคิดเห็น
การดําเนินการ การประสานความรวมมือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจนมี
สวนรวมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันเปนการแกไขปญหามลพิษทางน้ําของชุมชนหรือ
ทองถิ่นของตน เพื่อใหบรรลุตามความตองการที่แทจริงของประชาชน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
เพื่อใหการบําบัดน้ําเสียของชุมชนไดรับการปองกัน แกไข และบําบัดไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
อันเปนการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนตางๆ ในชุมชนหรือสังคมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสนับสนุนใหเกิดกระบวนการอยางสรางสรรค โดยมีองคประกอบของ
การดําเนินงานดังนี้
 การกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานการมีสวนรวมที่ชัดเจน
 การกําหนดเปาหมายที่ตองการ
 การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขามามีสวนรวม
 การสรางขอตกลงรวมกันในกระบวนการมีสวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรหลักในระดับทองถิ่นที่ตองเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการเพื่อการปองกัน แกไขปญหาน้ําเสีย ดังนั้นหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเขาใจมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดริเริ่มรวมกับชุมชนในการแกไขปญหา
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รูปที่ 5-1 องคประกอบของการดําเนินงานการมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสีย
วัตถุประสงค

ขอตกลง
รวมกัน

การมีสวนรวมในการ
บําบัดน้ําเสีย

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ปจจุบันการพัฒนากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในชุมชนมัก
ประสบปญหาการคัดคานจากประชาชนในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการไมสามารถสื่อสารใหทุกฝายมีความ
เขาใจซึ่งกันและกันในการวางแผนและตัดสินใจในโครงการ ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวมก็ยอมจะชวยลดขอขัดแยงในโครงการพัฒนาตางๆ ไดเปน
อยางดี ซึ่งความสําคัญของการมีสวนรวมในมิติตาง ๆ มีดังนี้
5.1.1 ชวยเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน
การตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน หากเปนการตัดสินใจฝายเดียว โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจแกไขปญหาของผูนําชุมชน หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ อาจไมเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงชวยในการเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจรวมกัน
5.1.2 ชวยลดคาใชจายและเวลาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหา
โดยปกติการทํากระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาจะมีคาใชจายและเสียเวลา
ในการดําเนินการ แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของประชาชน สามารถชวยลดความลาชาที่เกิดจาก
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ความขัดแยงไดมาก ในกรณีที่ไมมีการแกไขดวยการมีสวนรวม ปญหาอาจลุกลามขยายความรุนแรง
เพิ่มขึ้นได
5.1.3 ชวยสรางฉันทามติรวมกันของสมาชิกในชุมชนตอการแกไขปญหา
การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝาย โดยเฉพาะสมาชิก
ในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ การสรางขอตกลงดวยกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการยอมรับของทุกฝายโดยฉันทามติรวม (Consensus Building) และเกิดความชอบธรรม
ในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
5.1.4 ชวยเพิ่มความงายตอการปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา
การแสวงหาทางออกทางเลือกในการแกไขปญหาของชุมชน ดวยกระบวนการมีสวน
รวม เปนการเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ เพราะมีการระดมความคิดเห็นตอแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน
วิธีการ หนวยงานรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงเปนผลดีตอการนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ชัดเจน และทุกฝายเห็นพองตองกัน
5.1.5 หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาระหวางกันของคูกรณีพิพาท
หากมีความขัดแยงของสมาชิกในชุมชนตอปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชน
ยอมเปนความเสี่ยงตอการเกิดการเผชิญหนาระหวางคูกรณีพิพาทระหวางกันได ดังนั้นกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการใหทั้งสองฝาย รวมทั้งฝายที่ไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาขอสรุปในการแกไขปญหา ชวยลดการเผชิญหนาของคูกรณีไดเปนอยางดี
5.1.6 ดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือของผูนําชุมชน และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การตัดสินใจของผูนําชุมชน มักเปนการประนีประนอมมากกวาการใชแนวทางแบบ
ฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งแพ (Win-Lose Approach) ซึ่งจะทําใหผูนําชุมชนมีแรงกดดันจากสมาชิกใน
ชุมชนมาก อยางไรก็ตาม การประนีประนอมกันมักไมนํามาซึ่งการหาขอตกลงรวมกันได อันทําใหการ
แกไขปญหาไมเกิดผลเปนรูปธรรม
การมีสวนรวมจึงเปนการแสวงหาขอตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมเฉพาะ
ผูนําชุมชนฝายเดียวเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงมีขอสรุปที่เกิดจากทุกฝาย ผูนําชุมชนเพียงแตอํานวยความ
สะดวกในการเตรียมการใหเกิดการมีสวนรวม และนําผลและขอตกลงไปปฏิบัติ
5.1.7 พัฒนาความคิดสรางสรรคของสมาชิกในชุมชนในการแกไขปญหา
การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ตั้งแตการวิเคราะหปญหา ผลกระทบ โอกาสในการแกไขปญหา และความ
ตองการในการแกไขปญหาน้ําเสีย ดังนั้นผูที่เขามารวมกระบวนการดวยความสมัครใจจะเกิดการพัฒนา
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ความคิดและทักษะในกระบวนการใหไดมาซึ่งทางออกของการแกไขปญหาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน และชวยสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นกับชุมชน

5.2 การสรางเครือขายลุมน้ํา
ปจจุบัน นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขามามีบทบาทเสริมกับ
หนวยงานภาครัฐในลักษณะของการจัดการแบบรวมมือกัน (Co-management) ทั้งนี้ไดยึดแนวทางการ
จัดการแบบพื้นที่-หนาที่-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation: AFP) กลาวคือ
 เนนการบริหารจัดการโดยกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้โดยยึดกรอบพื้นที่ลุมน้ํา
เปนฐานของการจัดการ
 มีการประสานความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางใกลชิด
 ใหประชาชนและชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ดังนั้น การบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองบูรณาการปญหาและแนวทาง
การแกไขปญหารวมกันกับทองถิ่นอื่นๆในระบบพื้นที่ลุมน้ําดวย เนื่องจากหากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ตั้งอยูในพื้นที่ตนน้ํามีการระบายน้ําเสียลงสูลําน้ําที่ไหลผานชุมชนทายน้ํา ก็ยอมสงผลกระทบ
ตอปญหาน้ําเสียบริเวณทายน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได
การสรางเครือขายลุมน้ํา จึงเปนการประสานความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ตาง ๆ ที่อยูในลุมน้ําเดียวกัน ไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา และหาแนวทางในการแกไข
ปญหาน้ําเสียที่จะเปนการแบงบทบาทภารกิจใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณของปญหาที่เกิดขึ้น
ในแตละพื้นที่โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
5.2.1 การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา เขามามีสวนรวมในการระดม
ความคิดเห็นตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบําบัดน้ําเสียของชุมชนทองถิ่น โดยสนับสนุนให
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรชุมชน โรงเรียน กลุมเครือขายตางๆ ภาคธุรกิจเอกชน ที่มีกิจกรรมใน
พื้นที่ เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนของชุมชนเพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย พรอมกันก็ควร
เสริมสรางศักยภาพของแตละชุมชนใหมีความรวมมือกันแบบเครือขายลุมน้ํา โดยในสาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาน้ําเสีย ใหเนนตามลักษณะทางภูมิกายภาพและความรุนแรงของปญหาในแต
ละพื้นที่เปนหลัก โดยใหแตละทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการของตนเองใหมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมน้ํานั้นๆ เปนสําคัญ
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5.2.2 เครื อ ข า ยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ควรมี กิ จ กรรมในการดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให เ กิ ด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละทองถิ่น กิจกรรมที่เหมาะสมควรเปนกิจกรรมที่เปนประเด็นรวม
ของทองถิ่น ในพื้นที่ลุมน้ํา เชน กิจกรรมสืบชะตาแมน้ํา กิจกรรมอนุรักษลําน้ํา กิจกรรมนักสืบสายน้ํา
โดยใหนักเรียนเขามารวมโครงการในการเปนนักวิทยาศาสตรนอยเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงาย
เปนตน
5.2.3 การคนหาศักยภาพของผูนําเครือขาย ผูนําชุมชน เพื่อใหเปนแนวรวมในการประสาน
การทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของผูนําเครือขายที่มีความ
หลากหลายของกลุมอาชีพ ฐานความรู ทักษะ ประสบการณ เปนตน
5.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีบทบาทในการเชื่อมประสานการแกไขปญหา
รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งในเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การ
ริเริ่มกิจกรรมดานการบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการควบคุม ปองกันมิใหมีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะของชุมชน
5.2.5 ในการเสริมสรางเครือขายลุมน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียนั้น ตองทําใหประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่นไดรับการกระตุนในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเครือขายอยางตอเนื่อง โดย
การประชาสัมพันธเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด ทั้งที่เปนผูพักอาศัย อาคารบานเรือน อาคาร
พาณิชย ยานธุรกิจการคา สถานศึกษา เปนตน กลาวไดวาการเสริมสรางเครือขายลุมน้ํา เปนการ
ดําเนินงานดานการมีสวนรวมประการหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาน้ําเสียได
อยางไรก็ตามการดําเนินงานแบบเครือขายมีองคประกอบที่เกี่ยวของหลายประการ เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินการไดเพียงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงองคกรเดียว แตตองเชื่อมประสานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นๆใหมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการแกไขปญหาในระบบพื้นที่ลุมน้ําควบคูไปดวย

5.3 การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม
โดยปกติคุณภาพน้ํายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพฤดูกาลในชวงน้ําหลากหรือมีน้ําใน
แหลงน้ํา แมน้ํา ลําคลองมาก มักไมคอยประสบปญหาน้ําเสียบอยครั้งนัก เนื่องจากมีปริมาณน้ําฝนมาเจือ
จางน้ําเสียไดมาก แตในชวงฤดูแลง หรือมีน้ํานอย มักประสบปญหาน้ําเสียเกิดขึ้นบางพื้นที่หากมีกิจกรรม
ในชุมชนหลากหลาย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ยานการคา ยานบริการ หรือมีกิจกรรมที่มีการระบายน้ํา
เสียมาก แหลงน้ําสาธารณะนั้นก็จะเปนแหลงรองรับของเสียอยางมหาศาล อันทําใหเกิดภาวะมลพิษอื่น
ตามมามากมาย เชน กลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค เปนตน
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การเฝาระวังคุณภาพน้ํา เปนการติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนลักษณะทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพของคุณลักษณะของน้ําในแหลงน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมมากนอย
เพียงใด สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําไดโดยการเก็บตัวอยางน้ําในแหลงน้ําที่ตองการทราบ
ไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ จากนั้นก็นําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา
ประเภทนั้นๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มักมีความเขาใจวาการเฝาระวังคุณภาพน้ํา เปนภารกิจที่ทองถิ่น
ไมมีศักยภาพในการดําเนินงานไดเพียงพอ เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณและหองปฏิบัติการ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา ดังนั้นจึงไมมีขอมูลคุณภาพน้ําสําหรับการวางแผนและจัดการแกไข ซึ่งแทที่จริงแลว
ทองถิ่นสามารถที่จะเฝาระวังได โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวังไดเชนกัน โดยมี
แนวทางดําเนินการดังนี้
5.3.1 การฝกอบรมใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูและทักษะในการติดตามคุณภาพน้ําอยาง
งาย โดยใชดัชนีทางกายภาพ เชน สี ความขุน ความโปรงแสง และดัชนีทางชีวภาพ เชน การเจริญเติบโต
ของพืชน้ํา สาหราย หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถจําแนกไดดวยตาเปลาหรือ แวนขยาย เพื่อใชดัชนี
ตาง ๆ เหลานี้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ซึ่งสามารถใหหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
ที่มีการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมมาสนับสนุนการฝกอบรม
5.3.2 การแจงขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในบริเวณที่พาดผานพื้นที่ชุมชน
ของตนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ หรือหากพบการระบายน้ําเสียของสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยูในชุมชน โดยไมมีการบําบัดน้ําเสียกอน ก็สามารถแจงขาวสารตอทองถิ่น ผูนําชุมชน
หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเขามาตรวจสอบได
5.3.3 การจัดทําโครงการชุมชนพิทักษลําน้ํา โดยพิจารณาวาชุมชนใดตั้งอยูใกลริมน้ํา ลําคลอง
หรือแมน้ํา ก็ใหมีการเสริมสรางศักยภาพในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมพิทักษลําน้ํา
โดยการเฝาระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําแบบสายน้ําหรือลําน้ํา ซึ่งจะชวยใหมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทั้งลําน้ําได
การเฝาระวังคุณภาพน้ํา จึงมีความสําคัญตอการบําบัดน้ําเสียเชนเดียวกัน หากชุมชนใด
สามารถกระตุนใหประชาชนตระหนักและมีสวนรวมในการเฝาระวังได ก็จะชวยเสริมแนวทางการแกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.4 การเสริมสรางกลุมอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพน้ํา
กิจกรรมการเสริมสรางกลุมอาสาสมัครเพื่อพิทักษลําน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ สามารถ
ดําเนินการไดทั้งในกลุมของเด็กนักเรียน เยาวชน รวมถึงกลุมชุมชนและผูสนใจทั่วไป เนื่องจากการสราง
อาสาสมัครเปนเรื่องที่เปดโอกาสใหประชาชนและเยาวชนทุกระดับไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา เพื่อที่จะไดหาแนวทางในการจัดการกับปญหาไดอยางถูกตองบน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น งานเพื่ อ การจั ด ตั้ ง กลุ ม อาสาสมั ค รเป น เรื่ อ งที่ ต อ งทํ า ความเข า ใจกั บ
กลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อใหเขาเหลานั้นตระหนักและเห็นความสําคัญของการแกไขปญหา ดังนั้น
แนวทางในการเสริมสรางกลุมอาสาสมัคร จึงควรดําเนินการเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
5.4.1 การสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษทางน้ํา
ปญหาและสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหา การสรางกระบวนการ
เรียนรูสามารถทําไดหลายแนวทาง ไดแก
(1) การฝกอบรมดานมลพิษทางน้ํา
(2) การประชุม สัมมนาในเวทีเกี่ยวกับมลพิษทางน้ํา
(3) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียของทองถิ่นอื่นๆ ที่มีการดําเนินงาน
สําเร็จมาแลว เพื่อใชเปนกรณีศึกษา
(4) การเปดเวทีเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของประชาชนในทองถิ่น
โดยอาจใชเวทีประชาคมระดับอําเภอ ระดับตําบล หรือระดับหมูบาน
5.4.2 การคนหาศักยภาพของผูนํา ที่จะเปนผูมีสวนสําคัญในการชักจูงใหมีแนวรวมในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย หรือการเฝาระวังคุณภาพน้ํา
การคนหาผูนําที่มีศักยภาพ สามารถเปนทั้งผูนําโดยธรรมชาติ หรืออาจเปนผูนําโดยตําแหนงก็ได
5.4.3 การเสริมสรางศักยภาพและความรวมมือในการจัดตั้งกลุมในรูปของอาสาสมัครพิทักษ
ลําน้ํา โดยใหผูนําเหลานั้น ระดมสมาชิกหรืออาสาสมัครที่จะเปนแนวรวม โดยเนนสมาชิกในชุมชนของ
ตนเองเปนลําดับแรกกอน ในกระบวนการจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร ควรมีการจัดเตรียมการตามขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้
(1) การระดมสมาชิกใหเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม
(2) การจัดตั้งชื่อกลุมที่สอดคลองกับกิจกรรมของกลุมอาสาสมัคร
(3) การแสวงหาผูนํากลุมที่มีศักยภาพและเปนตัวแทนของกลุมได
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(4) การกําหนดสถานที่ในการติดตอประสานงาน หรือการประชุมหารือของกลุม
(5) การระดมทรัพยากรเขามาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุม
(6) การจัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่วางไว
(7) ตองมีการวางระบบการประสานงาน การสื่อสารขอมูลตางๆ อยางใกลชิด โดยเฉพาะ
ระบบการบริหารงบประมาณของกลุม การแบงบทบาทภารกิจในการดําเนินกิจกรรม การประสานงาน
กับองคกรเครือขาย เปนตน
5.4.4 ในการดํ า เนิ น โครงการ หรื อ กิ จ กรรมในการดํ า เนิ น งานของอาสาสมั ค ร สามารถ
ดําเนินการไดในหลายลักษณะ เชน
(1) โครงการสืบชะตาแมน้ํา ดวยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
(2) โครงการรณรงคและประชาสัมพันธไมทิ้งขยะมูลฝอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
ของชุมชน
(3) โครงการชุมชนริมน้ํารักษาสิ่งแวดลอม
(4) โครงการเสริมสรางจิตสํานึกของเยาวชนในตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงาย โดย
ใชดัชนีทางชีวภาพบางประการ (หลักสูตรสิ่งแวดลอมทองถิ่น)
(5) โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนมีการติดตั้งบอดักไขมันราคาถูกใน
ระดับครัวเรือนหรือสถานประกอบการประเภทรานอาหาร
(6) โครงการเสริมสรางความรวมมือกับทองถิ่นใกลเคียงในการรักษาคุณภาพน้ํา
5.4.5 ในการดํ า เนิ น งานของกลุ ม อาสาสมั ค ร ในระยะเริ่ ม ต น ทางองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นควรจะสนับสนุนการเตรียมความพรอมใหกอน โดยเฉพาะการประสานงานกับผูนําชุมชนใน
พื้นที่เพื่อใหเกิดเวที ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอประเด็นปญหาเพื่อที่จะไดหาทางออกในการแกไข
ปญหารวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรประสานความรวมมือมายังหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวขอ ง เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เพื่อสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ขณะเดียวกันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ก็ควรสนับสนุนงบประมาณเริ่มตนในการจัดตั้งกลุมและใหกลุมอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นคิด
โครงการนํารอง (Pilot Project) เพื่อเปดโอกาสใหพวกเขาเหลานั้นไดดําเนินกิจกรรมดวยตัวของเขาเอง
อันเปนการกระตุนใหชุมชนมีจิตสํานึก และทักษะในการแกไขปญหามากขึ้น
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5.5 การมีสวนรวมของประชาชนในการลดของเสียที่ระบายลงสูแหลงน้ํา
น้ําเสียหรือของเสียที่ระบายลงสูแหลงน้ํา มีแหลงกําเนิดน้ําเสียอยู 3 ประเภทคือ น้ําเสียจาก
กิจกรรมของชุมชน น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม และน้ําเสียที่มาจากกิจกรรมภาคเกษตร น้ําเสียแตละ
แหลงกําเนิดยอมมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อมีระบายลงสูแหลงน้ําแลว จึงทําใหเกิดการเนาเสีย
ของน้ําอยางรวดเร็ว
แนวทางในการจัดการน้ําเสียเพื่อลดการระบายน้ําเสียสูแหลงน้ํา จึงมีแนวทางหลักในการ
ดําเนินการดังนี้
5.5.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการออกแบบรายละเอียดของการวางระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียของชุมชนใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีกิจกรรมการระบายน้ําเสียสูแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
ปญหาน้ําเสียสวนหนึ่งมาจากการที่ทองถิ่นไมมีระบบรวบรวมน้ําเสียไปยังแหลงบําบัดไดนั่นเอง ทําใหมี
การระบายออกสูแหลงน้ําโดยขาดการควบคุมจัดการ
ประชาชนตองมีสวนรวมในการเชื่อมระบบระบายน้ําของครัวเรือน หรือสถาน
ประกอบการตาง ๆ เขากับทอรวบรวมน้ําเสียของทองถิ่นที่วางระบบไวให เพื่อลําเลียงน้ําเสียไปยังบอ
บําบัดที่จัดเตรียมไวตอไป ในการเชื่อมระบบทอทางทองถิ่นควรเขามาสนับสนุนการดําเนินการใหกับ
ประชาชนในแตละรายครัวเรือน
5.5.2 การนําน้ํากลับมาใชประโยชนใหม ประเด็นนี้เกี่ยวของกับจิตสํานึกของประชาชนดวย
รวมทั้งเกี่ยวของกับการเห็นความสําคัญของแตละประเภทกิจกรรม การนําน้ําที่ผานการใชแลวหนึ่งครั้ง
มาใชใหมสําหรับกิจกรรมตางๆ เชน รดน้ําตนไม ทําความสะอาดพื้น ก็ชวยลดปริมาณน้ําเสียลงไป
ไดมาก
5.5.3 ควรมีการสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนรูจักการประหยัดน้ํา เพื่อลดปริมาณน้ําเสีย
5.5.4 การสงเสริมการใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา
5.5.5 การไมทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ํา
5.5.6 การสนับสนุนใหรานอาหารริมแหลงน้ํามีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่
หรือการติดตั้งบอดักไขมัน
ดังที่กลาวมาขางตนวา การลดปริมาณน้ําเสียที่จะระบายลงสูแหลงน้ํา เปนประเด็นที่เกี่ยวของ
กับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การใหความรวมมือของประชาชน จิตสํานึกของประชาชน
และมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นการแกไขปญหาจึงตองใชปจจัยที่กลาว
มาเปนตัวสนับสนุนดวย
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5.6 การสรางจิตสํานึกในชุมชน
ความรู จิตสํานึก และความตระหนักของประชาชน จะนําไปสูทักษะและการมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาน้ําเสียชุมชน ดังนั้นจิตสํานึกจึงเปนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน จิตสํานึก
เกิดจากการที่ประชาชนไดรับการถายทอดความรูอยางตอเนื่อง จนเกิดสํานึกตอความรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาน้ําเสีย
ประชาชนที่มีจิตสํานึก ก็คือประชาชนที่มีความกังวล หวงใย และประสงคจะมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไป หากประชาชนสวนใหญของสังคมมีจิตสํานึก การแกไขปญหาน้ํา
เสียก็จะทําไดงายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีแนวรวมของภาคประชาชนเปนจํานวนมากชวยสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ไดนั่นเอง
การสรางจิตสํานึก เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเริ่มตนตั้งแต
เด็กเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน จนถึงวัยชรา ผานกระบวนการเรียนการสอน การทํากิจกรรม
เสริมการเรียน การเขารวมกิจกรรมในสังคม การรับรูขอมูลขาวสาร การศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งตองทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยมีเนื้อหาสาระของความรูที่จะ
ถายทอดครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ
นอกจากนี้ ประชาชนควรมีจิตสํานึกในการจายคาบริการหรือคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ํา
เสียของทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นนํารายไดจากจัดเก็บคาธรรมเนียมมาใชในการบริหารจัดการน้ําเสียและ
การบํารุงรักษาระบบบําบัดตอไป

5.7 การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดเลือกพื้นที่กอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย
มีหลายพื้นที่ ที่เมื่อจะมีการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้น ก็มีการคัดคานหรือตอตาน
โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการศึกษาและการคัดเลือกพื้นที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอ อีกทั้ง
ประชาชนโดยรอบพื้นที่ขาดการมีสวนรวมในการกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกพื้นที่กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียไดตั้งแต
ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาคัดเลือก
ทางเลือก ที่กําหนดไวไมนอยกวา 2 พื้นที่แลวทําการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact) และผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ในแตละพื้นที่ โดยจะเลือกเอาพื้นที่ที่
มีผลกระทบนอยที่สุดเปนพื้นที่สําหรับการกอสรางโครงการ
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ประชาชนตองมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือผูใหขอมูลที่เปนจริงใน
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ นอกจากนี้หากมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public
Hearing) ก็ควรเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ความหวงใยตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนของตน เพื่อใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป
หากตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตอการคัดเลือกสถานที่กอสรางโรง
บําบัดน้ําเสียของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีแนวทางดําเนินการเพื่อใหประชาชนสามารถ
มีสวนรวมไดดังตอไปนี้
5.7.1 การติดตามขาวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ผานทางสื่อตางๆ
5.7.2 การแสงความจํานงในการเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมที่จะจัดใหมีขึ้น
5.7.3 การเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นหารือ
5.7.4 การทําความเขาใจ ปรึกษาหารือความหวงใยตางๆของชุมชนที่มีตอโครงการ และการ
เจรจาตอรองในแนวทางออกของการแกไขปญหา
5.7.5 การติดตามผลการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหความรวมมือใน
การดําเนินการ

5.8 เขตผังเมืองกับการใชประโยชนพื้นที่เพื่อบําบัดน้ําเสีย
ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งของโรงบําบัดน้ําเสียสําหรับทองถิ่น มักเปนประเด็นที่มีความขัดแยง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ที่จะมีการดําเนินโครงการ
ความขัดแยงเหลานี้หากไมไดรับการแกไขที่ดี อาจนําไปสูการคัดคานโครงการ ตลอดจนไมใหความรวมมือ
ในการบริหารจัดการโครงการในระยะยาว ดังนั้นแนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดนํามา
พิจารณาประกอบในการหาสถานที่ตั้งโครงการ ควรยึดแนวทางที่เหมาะสมดังนี้
5.8.1 ให นํ า มาตรการของการวางผั ง เมื อ งมาใช ใ นการวางแผนหาสถานที่ ตั้ ง โครงการ
โดยทั่วไปในเขตชุมชนเมือง หนวยงานราชการจะมีการจัดทําผังเมืองรวมไว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ
เทศบาลอยูแลว ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจากการกําหนดเขต
ผังเมืองไวก็ได หรือหากตองการพิจารณาผังเมืองทั้งจังหวัด ปจจุบันมีการจัดทําผังเมืองของทั้งจังหวัด
ไวแลวดวยเชนกัน ในกรณีนี้ควรใชบริเวณที่ผังเมืองกําหนดไวที่ไมใชเขตที่พักอาศัยที่มีความหนาแนน
มาก อาจเปนบริเวณขอบของเมือง ซึ่งผังเมืองกําหนดไวเปนพื้นที่โลง หรือพื้นที่สีเขียว
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5.8.2 หากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก สามารถพิจารณาเลือกพื้นที่ในการ
กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียได โดยการพิจารณาจากแนวโนมของการขยายตัวของการใชที่ดินของชุมชน โดย
พื้นที่ตั้งโรงบําบัดสวนใหญ ควรหลีกเลี่ยงยานที่จะมีการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
5.8.3 การนํามาตรการทางผังเมืองมาใชในการหาที่ตั้งโรงบําบัดน้ําเสีย ควรใชควบคูกับ
มาตรการอื่นรวมดวย ทั้งนี้เนื่องจากการคัดเลือกจากการพิจารณาขอกําหนดทางผังเมืองอยางเดียว ก็อาจมี
ขอจํากัดเรื่องความเหมาะสมทางกายภาพของพื้นที่ ดังนั้นจึงควรสํารวจและประเมินสภาพแวดลอม
โดยรอบของพื้นที่ดังกลาววามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เชน การสํารวจสภาพการทวมขังของน้ํา
หรือโอกาสการเกิดน้ําทวมพื้นที่ ลักษณะการระบายน้ําของพื้นที่ คุณสมบัติและโครงสรางของดิน สภาพ
ทางธรณีวิทยารวมถึงระยะทางระหวางเขตชุมชนที่มีการรวบรวมน้ําเสียกับพื้นที่ตั้งของโรงบําบัด ปจจัย
เหลานี้ถือเปนสวนสําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงานทางวิศวกรรมและการลงทุน

5.9 การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่บําบัดน้ําเสียเพื่อนันทนาการ
โดยทั่วไปแลว สถานที่สําหรับการจัดการของเสียไมวาจะเปนสถานที่ฝงกลบมูลฝอย หรือโรง
บําบัดน้ําเสีย มักเปนพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปมีความรูสึกวาเปนพื้นที่ที่ไมนาอยูอาศัย และมีมลพิษ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังมีผลตอมลพิษทางทัศนียภาพ (Visual Pollution) อีกดวย
ดังนั้นจึงมักไมมีการเขาไปใชประโยชนพื้นที่เพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากวัตถุประสงคเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะเทานั้น เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการบริหารจัดการและการควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพนั่นเอง
อยางไรก็ตาม ในพื้นที่ที่จัดไวเปนโรงบําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะทองถิ่นโดยสวนใหญเลือกใช
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่งธรรมชาติ (Lagoon Treatment) หรือบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ซึ่ง
ตองใชพื้นที่ที่มีขนาดใหญเพียงพอ หากมีระบบการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ดีแลว ยอมไมเกิดผลกระทบใน
เรื่องกลิ่นรบกวนหรือผลกระทบสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดังนั้นจึงควรพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวใหมีศักยภาพ
ในการใชประโยชนที่สูงขึ้นในลักษณะของประโยชนพื้นที่แบบเอนกประสงค (Multiple Use)
แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนพื้นที่ คือ การพัฒนาใหเปนพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การนันทนาการและการพักผอน (Recreation Area) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขามาใชสอยในยามวาง อัน
เปนการสรางความรูสึกที่ดีกับประชาชนในทองถิ่น ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงบําบัดน้ําเสียที่
มีประสิทธิภาพ ประชาชนจะไดเห็นประโยชนและคุณคาของการพัฒนาโครงการ
การพัฒนาพื้นที่เพื่อการพักผอนและนันทนาการ มีแนวทางหลายรูปแบบ ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีแนวทางดังนี้
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5.9.1 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหดูออนนุม (Soft Landscape) โดยรอบของโรงบําบัด
น้ําเสีย เปนพื้นที่สวนหยอม ซึ่งใชพื้นที่ไมมากนัก จัดทําเปนสวนหยอมขนาดเล็ก (Pocket Park) นอกจาก
จะใชประโยชนไดแลว ยังเปนพื้นที่กันชนใหกับโรงบําบัดน้ําเสียไดเปนอยางดี
5.9.2 การพัฒนาและปรับปรุงใหมีลานสําหรับออกกําลังกาย โดยติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย
กลางแจง (Outdoor Recreation) หรือมีลานสําหรับเตนแอโรบิค ซึ่งสามารถใชประโยชนในชวงเย็นของ
ทุกวันได
5.9.3 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบของบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งควรเลือกบอ
บําบัดน้ําเสียบอสุดทาย กอนที่จะระบายออกสูแหลงสาธารณะภายนอก เนื่องจากเปนบอที่น้ําผานการ
บําบัดแลว การพัฒนาควรเสริมเกาอี้ มานั่งสําหรับนั่งพักผอน และมีการจัดภูมิทัศนโดยรอบใหดูสวยงาม
มากขึ้น และทําใหผูมาพักผอนเขาถึงความเปนธรรมชาติของน้ําในรูปแบบกึ่งทะเลสาบ (Lake View)
ทั้งนี้เพราะสภาพพื้นที่มีทัศนียภาพที่เปดโลงอยูแลว

5.10 ความเปนไปไดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสีย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว คอนขาง
เปนประเด็นที่มีความเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากจะกระทบตอการรายจายของประชาชนในทองถิ่น
โดยตรง ขณะเดียวกันก็สงผลตอแรงกดดันทางการเมืองในทองถิ่นเอง อยางไรก็ตามเมื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใดที่มีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเกิดขึ้นแลว การแสวงหางบประมาณในการบริหาร
จัดการเปนสิ่งที่จําเปน มิฉะนั้นแลวก็ไมสามารถบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้ทําใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการหางบประมาณสําหรับ
การบริหารจัดการระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย (Polluter Pay Principle: PPP)
แนวทางในการเสริ ม สร า งให ท อ งถิ่ น ตระหนั ก ถึ ง การจ า ยค า ธรรมเนี ย มน้ํ า เสี ย จึ ง ควร
สอดคลองกับความตองการและการยินยอมในการจายของประชาชนในทองถิ่นนั้นเปนสําคัญ สิ่งที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการใหเกิดความเปนไปไดในเรื่องนี้คือ
5.10.1 ในกระบวนการวางแผนและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการ
โครงการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการที่ตองทําตั้งแตเริ่มแรกของการ
ริเริ่มพัฒนาโครงการ เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นตระหนักถึงปญหาตั้งแตเริ่มตน
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5.10.2 ในการจัดเก็บคาธรรมเนียม อัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงประเภทของกิจกรรมที่
ตองจัดเก็บคาธรรมเนียมนั้น ควรดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการสํารวจความเต็มใจที่จะจาย
ของประชาชนในแตละประเภทของกิจกรรมการใชประโยชน จากนั้นใหมีการตั้งคณะทํางานรวมทุกฝาย
แบบไตรภาคี ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นฝายหนึ่ง ภาคประชาชนฝายหนึ่ง
และภาคธุรกิจเอกชน/อุตสาหกรรมอีกฝายหนึ่ง ใหคณะทํางานชุดนี้มีบทบาทในการแสวงหาทางเลือก
ของการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของประชาชนทุกฝายในทองถิ่น
5.10.3 คณะทํางานไตรภาคี ควรมีการศึกษาขอมูลทุกดาน จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาเขา
ประชุมหารือในรูปแบบของ “ประชาปรึกษา (Public Consultation)” โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นตอการจายคาธรรมเนียม เพื่อใหไดขอสรุปทั้งหมดที่ตองดําเนินการตอไป
5.10.4 แนวคิดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ที่มีความเปนไปไดคือการกําหนด
อัตราการจัดเก็บที่สอดคลองกับประเภทของกิจกรรมที่ทําใหเกิดน้ําเสีย ในกลุมของประชาชนหรือ
ครัวเรือนทั่วไป ควรเวนการจัดเก็บหรือใหมีการจัดเก็บในอัตราที่ต่ําสุด แตอาจไปเพิ่มอัตราการจัดเก็บที่
สูงขึ้นในกลุมของผูประกอบการ รานคา รานอาหาร อาคารพาณิชย หรือโรงงานอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม
ครัวเรือน ควรเขารวมกิจกรรมตางๆ ในโครงการที่เกี่ยวกับการรณรงค ประชาสัมพันธในการบําบัดน้ําเสีย
ของทองถิ่น เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นมีความตระหนักในปญหารวมกัน มิฉะนั้นการแกไขปญหาน้ําเสีย
จะเปนภาระของฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งไมสอดคลองกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย

5.11 กรณีศึกษา
5.11.1 การบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เปนการบําบัดน้ําเสียโดยใชพืช เชน กกกลม ธูปฤาษี หญา และปาชายเลนในการ
บําบัดน้ําเสียรวมกับระบบบอผึ่ง เพื่อรักษาคุณภาพน้ําของแมน้ําเพชรบุรีไวมิใหเสื่อมโทรม โครงการนี้อยู
ภายใตโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การบําบัดน้ําเสีย
เปนระบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland) ซึ่งเหมาะสําหรับชุมชนที่ตั้งอยูใกลริมปากแมน้ํา ริมทะเล
ชายฝง หรือปาชายเลน
5.11.2 การบําบัดน้ําเสียของบึงมักกะสัน
เปนการบําบัดน้ําเสียโดยใชพืชพวกผักตบชวาในการบําบัดน้ําเสีย โดยการเลี้ยงผักตบชวา
ใหชวยในการดูดซับเอาของเสียในน้ํามาใช วิธีการนี้ประหยัด ดูแลรักษางาย ลงทุนนอย การบําบัด
มีประสิทธิภาพและเหมาะกับน้ําเสียชุมชน
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5.11.3 การฟนฟูคุณภาพน้ําของลุมน้ําทาจีน
ลุมน้ําทาจีนเปนลุมน้ําภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 13,700 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย
พื้นที่ 6 จังหวัด มีแมน้ําทาจีนสายหลักเปนแมน้ําที่มีความสําคัญอันดับสองของประเทศรองจากแมน้ํา
เจาพระยา แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีความยาวทั้งหมด 320 กิโลเมตร
ไหลผาน 4 จังหวัด ไดแก ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนที่เปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําทาจีน
พบวาคุณภาพน้ําอยูในภาวะวิกฤติ และเปนแมน้ําที่มีปญหาเสื่อมโทรมมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะ
ในบริเวณลุมน้ําทาจีนตอนลาง จากอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ลงไปจนถึงปากแมน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เปนระยะความยาวของแมน้ํากวา 80 กิโลเมตร โดยมีคาออกซิเจนละลายต่ํากวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร หรือต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดใหมีคาไมต่ํากวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร และการ
ปนเปอนของแบคทีเรียโคลิฟอรมสูงมาก
ทั้งนี้เนื่องจากการระบายน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆ ทั้งชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ที่เกินศักยภาพการฟอกตัวของแมน้ําและสงผลกระทบตอการใชประโยชนของแหลงน้ําของประชาชน
รวมทั้งระบบนิเวศของแหลงน้ํา ตลอดจนการสงผลกระทบตอคุณภาพแหลงน้ําและทรัพยากรชายฝง
ทะเลในบริเวณอาวไทยตอนใน
ลุมน้ําทาจีน เปนลุมน้ําแหงแรกที่กรมควบคุมมลพิษเขาไปมีสวนรวมและสนับสนุนให
มีการดําเนินการเปนภาพรวมทั้งพื้นที่จากตนกําเนิดแมน้ํา และการผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูคูคลอง
ตางๆ การใชประโยชน การรักษาระบบนิเวศแหลงน้ํา จนกระทั่งการไหลของน้ําออกสูชายฝงทะเล โดย
การสนับสนุนใหเครือขายประชาชนรวมกลุมกันตั้งเปนเครือขายฟนฟูลุมน้ําทาจีนขึ้น โดยมีประชาชน
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา แมกระทั่งการสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนและประชาชน จึงเปนพื้นที่
ตนแบบแหงหนึ่งที่มีแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่ลุมน้ําของประเทศ
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รูปที่ 5-2 กระบวนการและขัน้ ตอนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบําบัดน้ําเสีย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อการบําบัดน้ําเสีย
ประชาชนตองมีสวนรวมในทุก
กระบวนการของการจัดการ

การศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดของระบบ
การบําบัดน้ําเสีย

การวางแผนการบริหารจัดการและการ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น

กําหนดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในขัน้ ตอนตางๆ

ขั้นตอนการลดปริมาณน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิด

ขั้นตอนวางระบบรวบรวม
น้ําเสียจากแหลงกําเนิด
ขั้นตอนการคัดเลือก
สถานที่ตั้งโครงการ

ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย
และการบริหารจัดการ

• ประชาชนมีสวนรวมในการเลือกทีต่ ั้ง
โครงการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การบําบัดน้ําเสีย
• ประชาสัมพันธโครงการผานผูนําชุมชน
และชุมชนอยางตอเนื่อง
• การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน

การทบทวนและติดตาม
การมีสวนรวมของประชาชน
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เนนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
ของทุกภาคสวนในทองถิ่น
• รณรงคการลดการทิ้งของเสีย
และขยะลงสูแหลงน้าํ สาธารณะ
• ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สงเสริมใหมีการติดตัง้ ระบบดัก
ไขมันเบื้องตน
• สงเสริมการประหยัดการใชนา้ํ
• การรณรงคใหชุมชนหรือสถาน
ประกอบการในชุมชนมีการเชื่อม
ทอระบายน้าํ เสียเขาสูระบบรวม
• ใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม
การกอสรางระบบบําบัด
• ใหประชาชนมีสวนรวมในการเปน
พนักงานประจําในโครงการ
• ใหประชาชนมีสวนรวมในการจาย
คาธรรมเนียมบําบัดน้าํ เสีย
• การสงเสริมการใหประชาชนนําน้าํ ที่
ผานการบําบัดแลวมาใชใหม
• ใหประชาชนเปนคณะทํางานรวมใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ
• ใหขอมูลขาวสารแกชุมชนอยาง
ตอเนือ่ ง
• การสรางเครือขายความรวมมือ
(networking) และอาสาสมัครใน
การเฝาระวังคุณภาพน้ํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 6
ขอเสนอแนะในการใชมาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากมาตรฐานการบําบัดน้ําเสียสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปรียบเสมือนกับเปน
แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบําบัดน้ําเสีย โดยเนนตั้งแต
ขั้นตอนการวิเคราะหการวางระบบรวบรวมน้ําเสียและการบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนการเสริมสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและการจัดเก็บคาธรรมเนียม อัน
จะนําไปสูการบริหารจัดการน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการประยุกตใชมาตรฐานการจัดการบําบัดน้ําเสีย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
6.1 การประยุกตความรูทางดานเทคนิค/วิชาการและรูปแบบการบริหารจัดการน้ําเสีย ควร
พิจารณาใหสอดคลองกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนสําคัญ เนื่องจากแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความพรอมและขีดความสามารถในการจัดการที่แตกตางกัน ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาถึงความตองการของผูบริหารทองถิ่น ศักยภาพของบุคลากร ความรุนแรงของปญหาการให
ความรวมมือของประชาชน ตลอดจนการจัดหางบประมาณมาลงทุน
6.2 รายละเอียดที่กําหนดไวในมาตรฐานเลมนี้ มีเนื้อหาสาระบางประเด็นที่เกี่ยวของกับ
รายละเอียดทางดานเทคนิคเฉพาะดาน เชน เทคนิคในการบําบัดน้ําเสียในแตละรูปแบบ หรือการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่บําบัดน้ําเสีย ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอาจไมมี
บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญพอ สามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการไดจากหนวยงานของรัฐ
หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า ต อ การดํ า เนิ น งานได เช น สํ า นั ก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค หรือกรมควบคุมมลพิษ
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ภาคผนวก ก
มาตรฐานและตัวชี้วัดในการจัดการมลพิษทางน้ํา
มาตรฐานคุณภาพน้ําเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการจัดการคุณภาพน้ําโดยทั่วไปจะแบงเปน
ประเภท ไดแก
1. มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ํา โดยแบงออกเปน มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินที่ไมใช
ทะเลและมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝงทะเล
1.1 มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินที่ไมใชทะเล ซึ่งแบงเปน 5 ประเภท
ประเภทที่ 1 แหล ง น้ํ า ที่ มี ส ภาพตามธรรมชาติ ป ราศจากน้ํ า ทิ้ ง จากกิ จ กรรมทุ ก
ประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตาม ปกติ
กอน (2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน (3) ระบบนิเวศของแหลงน้ํา
ประเภทที่ 2 แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน (2) การอนุรักษสัตวน้ํา (3) การประมง (4) การวายน้ําและการกีฬาทางน้ํา
ประเภทที่ 3 แหล ง น้ํ า ที่ ไ ด รั บ น้ํ า ทิ้ ง จากกิ จ กรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทั่วไปกอน และ (2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 แหล ง น้ํ า ที่ ไ ด รั บ น้ํ า ทิ้ ง จากกิ จ กรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและตองผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและ (2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 แหล ง น้ํ า ที่ ไ ด รั บ น้ํ า ทิ้ ง จากกิ จ กรรมบางประเภทและสามารถใช
ประโยชน เพื่อการคมนาคม
โดย ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่ไมใชทะเล ที่ใชเปนมาตรฐานทั่วไป เชน
• ความเปนกรดและดาง (pH)
• ออกซิเจนละลาย (DO)
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บีโอดี (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลายสารอินทรียที่
ยอยสลายได
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
สี กลิ่น และรส
อุณหภูมิ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เกณฑกําหนดสูงสุด2/ตามการแบง
ประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน

คาทาง
สถิติ ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1
2
3
4
5

ดัชนีคุณภาพน้ํา1/

หนวย

1.สี กลิ่นและรส (Colour,Odour and
Taste)

-

-

ธ

ธ’

ธ’

ธ’

-

-

ํซ

-

ธ

ธ’

ธ’

ธ’

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
(Thermometer) วัดขณะทํา
การเก็บตัวอยาง

-

-

ธ

5-9

5-9

5-9

-

เครื่องวัดความเปนกรดและ
ดางของน้ํา (pH meter)ตาม
วิธีหาคาแบบ Electrometric

4.ออกซิเจนละลาย (DO)2/

มก./ล.

P20

ธ

6.0

4.0

2.0

-

Azide Modification

5.บีโอดี (BOD)

มก./ล.

P80

ธ

1.5

2.0

4.0

-

Azide Modificationที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วันติดตอกัน

6.แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น/
P80
100 มล.

ธ

5,000

20,000

-

-

Multiple Tube
Fermentation Technique

7.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bateria)

เอ็ม.พี.เอ็น/
P80
100 มล.

ธ

1,000

4,000

-

-

Multiple Tube
Fermentation Technique

2.อุณหภูมิ (Temperature)

3.ความเปนกรดและดาง (pH)

วิธีการตรวจสอบ

8.ไนเตรต (NO3)ในหนวยไนโตรเจน

มก./ล.

-

ธ

5.0

-

Cadmium Reduction

9.แอมโมเนีย (NH3) ในหนวย
ไนโตรเจน

มก./ล.

-

ธ

0.5

-

Distillation Nesslerization

มก./ล.

-

ธ

0.005

-

Distillation,4-Amino
antipyrene

มก./ล.

-

ธ

0.1

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.1

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

มก./ล.

-

ธ

1.0

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

มก./ล.

-

ธ

1.0

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

10.ฟนอล (Phenols)
11.ทองแดง (Cu)
12.นิคเกิล (Ni )
13.แมงกานีส (Mn)
14.สังกะสี (Zn)
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15.แคดเมียม (Cd)

มก./ล.

-

ธ

0.005*
0.05**

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

16.โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท
(Cr Hexavalent)

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

17.ตะกั่ว (Pb)

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

18.ปรอททั้งหมด (Total Hg)

มก./ล.

-

ธ

0.002

-

Atomic Absorption-Cold
Vapour Technique

มก./ล.

-

ธ

0.01

-

Atomic Absorption -Direct
Aspiration

มก./ล.

-

ธ

0.005

-

Pyridine-Barbituric Acid

21.กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)
-คารังสีแอลฟา(Alpha)
-คารังสีเบตา(Beta)

เบคเคอเรล/
ล.

-

ธ

0.1
1.0

-

Gas-Chromatography

22.สารฆาศัตรูพืชและสัตว
ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด
(Total Organochlorine Pesticides)

มก./ล.

-

ธ

0.05

-

Gas-Chromatography

23.ดีดีที (DDT)

ไมโครกรัม/ล. -

ธ

1.0

-

Gas-Chromatography

24.บีเอชซีชนิดแอลฟา
(Alpha-BHC)

ไมโครกรัม/ล. -

ธ

0.02

-

Gas-Chromatography

25.ดิลดริน (Dieldrin)

ไมโครกรัม/ล. -

ธ

0.1

-

Gas-Chromatography

26.อัลดริน (Aldrin)

ไมโครกรัม/ล. -

ธ

0.1

-

Gas-Chromatography

27.เฮปตาคลอรและเฮปตาคลออีปอก
ไมโครกรัม/ล. ไซด (Heptachor &
Heptachlorepoxide)

ธ

0.2

-

Gas-Chromatography

ธ

ไมสามารถตรวจพบไดตาม
วิธีการตรวจสอบที่กําหนด

-

Gas-Chromatography

19.สารหนู (As)
20.ไซยาไนด (Cyanide)

28.เอนดริน (Endrin)
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ไมโครกรัม/ล. -
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หมายเหตุ : 1/กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที่ 2-4 สําหรับแหลงน้ําประเภทที่ 1 ใหเปนไปตามธรรมชาติ และ
แหลงน้ําประเภทที่ 5 ไมกําหนดคา
2/
คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด
ธ เปนไปตามธรรมชาติ
ธ’อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
* น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
** น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
ํซ องศาเซลเซียส
P 20 คาเปอรเซ็นไทลที่ 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง
P 80 คาเปอรเซ็นไทลที่ 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยางตอเนื่อง
มก./ล. มิลลิกรัมตอลิตร
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number
วิธีการตรวจสอบเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสีย Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association ,AWWA : American
Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนด
แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตีพิมพในราช
กิจจานุเบกษา เลม 111
ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537

1.2 มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง แบงออกเปน 7 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ ได แก น้ํ าทะเลซึ่งมีสภาพ
ธรรมชาติและสามารถเปนประโยชนเพื่อ (ก) การศึกษาวิจัยหรือการสาธิตทางดานวิทยาศาสตรเพื่อไม
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสภาพแวดลอม (ข) การใชประโยชนจากทัศนียภาพและธรรมชาติ
ประเภทที่ 2 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง
ประเภทที่ 3 คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลเพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ หล ง ธรรมชาติ อื่ น ๆ นอกจากแหล ง
ปะการัง
ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ประเภทที่ 5 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการวายน้ํา
ประเภทที่ 6 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการกีฬาทางน้ําอยางอื่น นอกเหนือจากการวายน้ํา
ประเภทที่ 7 คุณภาพน้ําทะเลบริเวณแหลงอุตสาหกรรม
ภาคผนวก
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คามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

ประเภท ประเภท
ที่ 1
ที่ 2

ประเภท
ที่ 3

ประเภท
ที่ 4

ประเภท
ที่ 5

ประเภท
ที่ 6

ประเภท
ที่ 7

วิธีการตรวจสอบ

1.วัตถุที่ลอยน้ํา*
(Floatable Solids)

-

ธ

ไมเปนที่นา ไมเปนที่นา ไมเปนที่นา ไมเปนที่ ไมเปนที่ ไมเปนที่นา
รังเกียจ
รังเกียจ
รังเกียจ นารังเกียจ นารังเกียจ รังเกียจ

2.น้ํามันหรือไขมันบน
ผิวน้ํา (Floatable Oil
& Grease)

-

ธ

มองไมเห็น มองไมเห็น มองไมเห็น

-

ธ

-

-

ํซ

ธ

>>33.0

>>33.0

>>33.0TD>

-

-

5.ความเปนกรดและ
ดาง (pH)

-

ธ

7.5 - 8.9

7.0 - 8.5

7.0 - 8.5

-

-

**

เครื่อง pH-Meter แบบ
Electrometric

6.ความเค็ม (Salinity)

ppt

ธ

29- 35

D>>10%

D>>10%

-

-

**

ใช Refractomete

7.ความโปรงใส
(Transparency)

m

ธ

D>>10%

D>>10%

D>>10%

D>>10%

-

**

ใช Secchi Disc สีขาว
ขนาดเสนผาศูนยกลาง
30 เซนติเมตร

8.ออกซิเจนละลาย
(DO)

mg/l

ธ

<<4

<<4

<<4

-

-

**

ใช Azide Modification

9.แบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมด
(Total Coliform
Bacteria)

MPN/100ml

ธ

-

-

>>1,000

>>1,000

-

-

วิธี Multiple Tube
Fermentation Technique

10.แบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform
Bacteria)

MPN/100
ml

ธ

-

-

ธ

-

-

-

วิธี Multiple Tube
Fermentation Technique

11.ไนเตรตไนโตรเจน (NO3-N)

mg/l

ธ

ธ

ธ

ธ

-

-

**

วิธี Cadmium Reduction

12.ฟอสเฟตฟอสฟอรัส (PO4-P)

mg/l

ธ

ธ

ธ

ธ

-

-

**

วิธี Ascorbic Acid

mg/l

ธ

>>0.0001

-

-

>>0.0001

3.กลิ่น (Odour)
4.อุณหภูมิ
(Temperature)

13.ปรอททั้งหมด
(Total Hg)
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>>0.0001 >>0.0001

มองไม
เห็น

มองไม
มองไมเห็น
เห็น

สังเกตบริเวณผิวน้ํา

สังเกตบริเวณผิวน้ํา

ไมเปนที่นา ไมเปนที่ ไมเปนที่ ไมเปนที่นา
ดมกลิ่น
รังเกียจ นารังเกียจ นารังเกียจ รังเกียจ
เทอรโมมิเตอร
D>>3.0 (Thermometer) วัดขณะ
เก็บตัวอยาง

วิธี Atomic Absorption
Cold

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
14.แคดเมียม (Cd)

วิธี Atomic Absorption
>>0.005 Spectrophotometry ชนิด
Flamless Technique

mg/l

ธ

>>0.005

>>0.005

>>0.005

-

-

mg/l

ธ

>>0.1

>>0.1

>>0.1

-

-

**

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry ชนิด
Flamless Technique

mg/l

ธ

>>0.05

>>0.05

>>0.05

-

-

>>0.1

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry ชนิด
Flamless Technique

**

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry ชนิด
Flamless Technique

15.โครเมียม (Cr)

16.โครเมียมชนิด
เฮ็กซาวาเลนท
(Cr-Hexavalent)
17.ตะกั่ว (Pb)

mg/l

ธ

>>0.05

>>0.05

>>0.05

-

-

18.ทองแดง (Cu)
mg/l

ธ

>>0.05

>>0.05

>>0.05

-

-

**

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry
ชนิด Flame Technique

mg/l

ธ

>>0.1

>>0.1

>>0.1

-

-

**

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry
ชนิด Flame Technique

mg/l

ธ

>>0.1

>>0.1

>>0.1

-

-

**

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry
ชนิด Flame Technique

19.แมงกานีส (Mn)

20.สังกะสี (Zn)

21.เหล็ก (Fe)
mg/l

ธ

>>0.3

>>0.3

>>0.3

-

-

**

วิธี Atomic Absorption
Spectrophotometry
ชนิด Flame Technique

mg/l

ธ

>>1.5

>>1.5

>>1.5

-

-

**

วิธี Colorimetric
SPADNS with
Distillation Method

mg/l

ธ

>>0.01

>>0.01

>>0.01

-

-

**

วิธี Iodometric

mg/l

ธ

>>0.03

>>0.03

>>0.03

-

-

**

วิธี Distillation, 4Aminoantipyrene

mg/l

ธ

>>0.4

>>0.4

>>0.4

-

-

**

วิธี Distillation
Nesslerization

mg/l

ธ

>>0.01

>>0.01

>>0.01

-

-

**

mg/l

ธ

>>0.01

>>0.01

>>0.01

-

-

**

22.ฟลูออไรด (F)

23.คลอรีนคงเหลือ
(Residual Chlorine)
24.พีนอล (Phenols)
25.แอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3-N)
26.ซัลไฟต (Sulfide)

27.ไซยาไนต
(Cyanide)

วิธี Colorimetric
Methylene Bule
วิธี Pyridine-Barbituric
Acid

ภาคผนวก
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28.พีซีบี (PCB)
29.สารฆาศัตรูพชื และ
สัตวชนิดที่มีคลอรีน
ทั้งหมด (Total
Organochlorine
Pesticides)

mg/l

ธ

ธ

ธ

ธ

-

-

**

วิธี Gas
Chromatography

mg/l

ธ

>>0.05

>>0.05

>>0.05

-

-

**

วิธี Gas
Chromatography

ธ

>>0.1
>>1.0

>>0.1
>>1.0

>>0.1
>>1.0

-

-

**

วิธี Low Background
Propotional Counter

30.กัมมันตภาพรังสี
(Radioactivity)
- คาความแรงรังสีรวม
Becquerel/l
แบบแอลฟา (Alpha)
- คาความแรงรังสีรวม
แบบเบตา (Beta)***

หมายเหตุ : ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทําของมนุษย, * = ไมรวมวัตถุลอยน้ําที่เกิดตามธรรมชาติ ,
** = จะกําหนดตามความจําเปน , *** =ไมรวมคาโปตัสเซียม 40 ตามธรรมชาติ ,
>> = ไมมากกวา , << = ไมนอยกวา , D=เปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ , - = ไมไดกําหนดคา
แหลงที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 111
ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ 2537

2. มาตรฐานน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด โดยปจจุบันมีการกําหนดโดยมาตรฐานน้ําทิ้ง 6 ประเภท
และมาตรการควบคุม 2 ประเภทไดแก
2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมโดยมีทั้ง
ดัชนีคุณภาพน้ําที่กําหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เชน
• ความเปนกรดและดาง (pH)
• คาของแข็งละลายในน้ํา
• สารแขวนลอย
• อุณหภูมิ
• สีหรือกลิ่น
• ซัลไฟด (H2S)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1. คาความเปนกรด
และดาง (pH value)

คามาตรฐาน
5.5-9.0

วิธีวิเคราะห
pH Meter

2. คาทีดีเอส (TDS • ไมเกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105°C เปนเวลา 1 ชั่วโมง
หรือ Total Dissolved ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
Solids)
โรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 5,000 มก./ล.
• น้ําทิ้งที่จะระบายลงแหลงน้ํากรอยที่มีคาความ
เค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสูทะเลคาที
ดีเอสในน้ําทิ้งจะมีคามากกวาคาทีดีเอส ที่มีอยูใน
แหลงน้ํากรอยหรือน้ําทะเลไดไมเกิน 5,000 มก.ล.
3. สารแขวนลอย
(Suspended Solids)

ไมเกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตประเภท กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber Filter Disc)
ของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต
ไมเกิน 150 มก./ล.

4. อุณหภูมิ
(Temperature)

ไมเกิน 40°C

เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา

5. สีหรือกลิ่น

ไมเปนที่พึงรังเกียจ

ไมไดกําหนด

6. ซัลไฟด
(Sulfide as H2S)

ไมเกิน 1.0 มก./ล.

Titrate

7. ไซยาไนด
(Cyanide as HCN)

ไมเกิน 0.2 มก./ล.

กลั่นและตามดวยวิธี Pyridine Barbituric Acid

8. น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
(Fat, Oil and Grease) ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ ประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 15 มก./ล.

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน

9. ฟอรมาลดีไฮด
(Formaldehyde)

ไมเกิน 1.0 มก./ล.

Spectrophotometry

10. สารประกอบ
ฟนอล (Phenols)

ไมเกิน 1.0 มก./ล.

กลั่นและตามดวยวิธี 4-Aminoantipyrine

11. คลอรีนอิสระ
(Free Chlorine)

ไมเกิน 1.0 มก./ล.

lodometric Method

ภาคผนวก
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12. สารที่ใชปองกัน ตองตรวจไมพบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด
หรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticide)

Gas-Chromatography

13. คาบีโอดี (5 วันที่
อุณหภูมิ 20 °C
(Biochemical
Oxygen Demand :
BOD)

Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 5 วัน

ไมเกิน 20 มก./ล. หรือแตกตางแลวแตละประเภท
ของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไมเกิน 60 มก./ล.

14. คาทีเคเอ็น (TKN ไมเกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
Kjeldahl
หรือ Total Kjeldahl ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
Nitrogen)
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เห็นสมควร แตไมเกิน 200 มก./ล.
15. คาซีโอดี
(Chemical Oxygen
Demand : COD)

ไมเกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกตางแลวแตละ
Potassium Dichromate Digestion
ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เห็นสมควร แตไมเกิน 400 มก./ล.

16. โลหะหนัก
(Heavy Metal)
(1). สังกะสี (Zn)

ไมเกิน 5.0 มก./ล.

(2). โครเมียมชนิด
เฮ็กซาวาเลนท
(Hexavalent
Chromium)

ไมเกิน 0.25 มก./ล.

(3). โครเมียมชนิด
ไตรวาเลนท
(Trivalent
Chromium)

ไมเกิน 0.75 มก./ล.

(4) ทองแดง (Cu)

ไมเกิน 2.0 มก./ล.

Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct
Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด
Inductively Coupled Plama : ICP

(5). แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 0.03 มก./ล
(6). แบเรียม (Ba)

ไมเกิน 1.0 มก./ล

(7). ตะกั่ว (Pb)

ไมเกิน 0.2 มก./ล.

(8). นิคเกิล (Ni)

ไมเกิน 1.0 มก./ล.

(9).แมงกานีส(Mn) ไมเกิน 5.0 มก./ล.
(10)อารเซนิค (As) ไมเกิน 0.25 มก./ล.
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Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(11)เซเลเนียม (Se) ไมเกิน 0.02 มก./ล.

Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด
Inductively Coupled Plasma : ICP

(12). ปรอท (Hg)

Atomic Absorption Cold Vapour Techique

ไมเกิน 0.005 มก./ล.

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539

2.2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร โดยแบงเปนอาคารประเภทตางๆ
ดังนี้ คือ
อาคารประเภท ก
(1) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 500 หองนอนขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 200 หองขึ้นไป
(3) โรงพยาบาลของทางราชการ หรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
30 เตียงขึ้นไป
(4) อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
ของเอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(6) อาคารของศูนยการคา หรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
(8) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
ภาคผนวก
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อาคารประเภท ข
(1) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 100 หองนอน แตไมถึง 500 หองนอน
(2) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 60 หอง แตไมถึง 200 หอง
(3) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 250 หองขึ้นไป
(4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(5) โรงพยาบาลของทางราชการ หรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
10 เตียง แตไมถึง 30 เตียง
(6) อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของ
อาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร
(7) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือของ
เอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต 10,000 ตารางเมตร แตไมถึง
55,000 ตารางเมตร
(8) อาคารของศูนยการคา หรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร
(9) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร
(10) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร
อาคารประเภท ค
(1) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารไมถึง 100 หองนอน
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(2) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารไมถึง 60 หอง
(3) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง
(4) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 5,000 ตารางเมตร
(5) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
ของเอกชนที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไม
ถึง 10,000 ตารางเมตร
(6) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร
(7) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 250 ตารางเมตร แตไมถึง 500 ตารางเมตร
อาคารประเภท ง
(1) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง
(2) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
500 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร
(3) ภัตตาคารหรือรานอาหาร ที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต 100 ตารางเมตร แตไมถึง 250 ตารางเมตร
อาคารประเภท จ ได แ ก ภั ต ตาคารหรื อร า นอาหารที่ มีพื้ น ที่ ใ หบ ริ ก ารรวมกั น
ทุกชั้นไมถึง 100 ตารางเมตร
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คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1. คาความเปนกรดดาง (pH)

หนวย
-

เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้ง
ก

ข

ค

ง

จ

5-9

5-9

5-9

5-9

5-9

วิธีวิเคราะห
ใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (pH Meter)

2. บีโอดี (BOD)

มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน200 ใชวิธีการ Azide Modification ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน หรือวิธีการ
อื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษใหความเห็นชอบ

3.ปริมาณของแข็ง
- คาสารแขวนลอย
(Suspended Soilds)

มก./ล. ไมเกิน30 ไมเกิน40 ไมเกิน50 ไมเกิน50 ไมเกิน60 กรองผานกระดาษกรองใยแกว
(Glass Fibre Filter Disc)

- คาตะกอนหนัก (Settleable มก./ล. ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5 ไมเกิน0.5
Solids)

-

วิธีการกรวยอิมฮอฟ (Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม ในเวลา
1 ชั่วโมง

- คาสารที่ละลายไดทั้งหมด
(Total Dissolved Solid)

มก./ล.

-

ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง

4. คาซัลไฟต (Sulfide)

มก./ล. ไมเกิน1.0 ไมเกิน1.0 ไมเกิน3.0 ไมเกิน4.0
-

-

วิธีการไตเตรต (Titrate)

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ใน มก./ล. ไมเกิน35 ไมเกิน35 ไมเกิน40 ไมเกิน40
รูป ที เค เอ็น (TKN)

-

วิธีการเจลดาหล (kjeldahl)

6. น้ํามันและ
ไขมัน (Fat , Oil and
Grease)

หมายเหตุ

ไมเกิน
500*

ไมเกิน
500*

ไมเกิน
500*

ไมเกิน
500*

มก./ล. ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน20 ไมเกิน100 วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลว
แยกหาน้ําหนักของ
น้ํามันและไขมัน

: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําทิ้งจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association, AWWA :
American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation รวมกันกําหนดไว
*=เปนคาที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท และบางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2537
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2.3 มาตรฐานน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
ที่ดินประเภท ก ไดแก ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา
100 แปลง แตไมเกิน 500 แปลง
ที่ดินประเภท ข ไดแก ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา
500 แปลงขึ้นไป
คามาตรฐานน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
เกณฑมาตรฐานสูงสุด
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
หนวย

ที่ดินจัดสรร
เกิน 100 แปลง
แตไมเกิน
500 แปลง

ที่ดินจัดสรร
เกินกวา
500 แปลง
ขึ้นไป

-

5.5-9.0

5.5-9.0

มก./ล.

ไมเกิน 30

ไมเกิน 20

-Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน หรือวิธีการ
อื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ใหความ
เห็นชอบ

• ปริมาณสารแขวนลอย
(Suspended Solids)

มก./ล.

ไมเกิน 40

ไมเกิน 30

-กรองผาน Glass Fiber Filter Disc

• ปริมาณตะกอนหนัก
(Settleable Solids)

มก./ล.

ไมเกิน 0.5

ไมเกิน 0.5

-วิธีการจมตัวของตะกอนสูกนกรวยอิมฮอฟ
(Imhoff Cone)
ปริมาตร 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา
1 ชั่วโมง

• สารที่ละลายไดทั้งหมด*
(Total Dissolved Solids)

มก./ล.

ไมเกิน 500

ไมเกิน 500

-ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 1 ชั่วโมง

4.ซัลไฟด (Sulfide)

มก./ล.

ไมเกิน 1.0

ไมเกิน 1.0

-การไตเตรต (Titration)

5.ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)

มก./ล.

ไมเกิน 35

ไมเกิน 35

-วิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)

6.น้ํามันและไขมัน (Fat , Oil and
Grease)

มก./ล.

ไมเกิน 20

ไมเกิน 20

-การสกัดดวยตัวทําละลาย

ดัชนีคุณภาพน้ํา

1.คาความเปนกรด-ดาง (pH)
2.บีโอดี (BOD)

วิธีการตรวจสอบ

-ใชเครื่องวัดความเปนกรด-ดางของน้ํา
(pH Meter)

3.ปริมาณของแข็ง (Solids)

ภาคผนวก
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หมายเหตุ

: * เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติ
วิธีการตรวจมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรใหเปนไปตามวิธีการมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหน้ําเสียใน
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health Association,
AWWA : American Water Works Associaton และ WPCF : Water Pollution Control Federation รวมกันกําหนดไว

แหลงที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากที่ดินจัดสรร และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) เรื่อง กําหนดให
ที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ตีพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 113 ตอนพิเศษ 8ง วันที่ 27 มีนาคม 2539 และมีผลบังคับใชกับที่ดิน จัดสรรที่ไดรับ
อนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2539 เปนตนไป

2.4 มาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกร
การเลีย้ งสุกรประเภท ก หมายถึง การเลีย้ งสุกรพอพันธุ แมพนั ธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวเกินกวา 600 หนวย
การเลี้ยงสุกรประเภท ข หมายถึง การเลี้ยงสุกรพอพันธุ แมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 60 หนวย แตไมเกิน 600 หนวย
การเลี้ยงสุกรประเภท ค หมายถึง การเลี้ยงสุกรพอพันธุ แมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 6 หนวย แต ไมถึง 60 หนวย
มาตรฐานเพือ่ ควบคุมการระบายน้ําทิง้ จากฟารมสุกร
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

เกณฑมาตรฐานสูงสุด
มาตรฐาน ก

มาตรฐาน ข

-

5.5-9

5.5-9

2. บีโอดี (BOD)

มก./ล.

60

100

3. ซีโอดี (COD)

มก./ล.

300

400

4. สารแขวนลอย (SS)

มก./ล.

150

200

5. ไนโตรเจนรวม (TKN)

มก./ล.

120

200

1. ความเปนกรดและดาง (pH)

หมายเหตุ

:

1. มาตรฐาน ก ใชควบคุมการระบายน้ําทิ้งสําหรับฟารมประเภท ก และมาตรฐาน ข ใชควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
สําหรับฟารม ประเภท ข และ ค
2. การแบงประเภทของฟารมสุกรจะใชน้ําหนักหนวยปศุสัตว (นปส.) หรือ Livestock Unit เปนเกณฑ เนื่องจากฟารม
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แตละแหงจะประกอบดวยสุกรที่มีความแตกตางกันทั้งประเภท ขนาด และชวงอายุ ซึ่งจะทําใหเกิดของเสียและน้ํา
เสียในปริมาณที่แตกตาง โดยมีขอกําหนดดังนี้
2.1 ประเภทของฟารมสุกร แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภท ก มีน้ําหนักหนวยปศุสสัตว มากกวา 600 นปส. (เทียบเทาจํานวนสูตร มากกวา 5,000 ตัว)
(2) ประเภท ข มีน้ําหนักหนวยปศุสัตว ตั้งแต 60-600 นปส.(เทียบเทาจํานวนสุกร ตั้งแต 500-5,000 ตัว)
(3) ประเภท ค มีน้ําหนักปศุสัตว ตั้งแต 6-นอยกวา 60 นปส. (เทียบเทาจํานวนสุกร ตั้งแต 50-นอยกวา 500 ตัว)
2.2 หลักเกณฑการใชน้ําหนักหนวยปศุสัตว
เมื่อ น้ําหนักหนวยปศุสัตว 1 หนวย เทากับน้ําหนักสุกรรวม 500 กิโลกรัม
โดย น้ําหนักเฉลี่ยสุกรพอ-แมพันธ เทากับ 170 กิโลกรัม
น้ําหนักเฉลี่ยสุกรขุน

เทากับ 60 กิโลกรัม

น้ําหนักเฉลี่ยลูกสุกร

เทากับ 12 กิโลกรัม

3. การบังคับใชมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกรจะเริ่มใชบังคับกับฟารมสุกร ประเภท ก (ขนาด
ใหญ) และ ประเภท ข (ขนาดกลาง) กอน โดยกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 69 ของ
พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ทั้งนี้ใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด
หนึ่งปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
สําหรับฟารมสุกรประเภท ค (ขนาดเล็ก) จะยังไมบังคับใชมาตรฐานเพื่อควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากฟารมดังกลาว
แตจะใชเสมือนเปนมาตรฐานทางวิชาการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหฟารมสุกร ขนาดเล็กมีการจัดการฟารมที่
ถูกตองกอนที่จะมีการใชบังคับในระยะตอไป เนื่องจากฟารมประเภท ค มีเปนจํานวนมากและมีศักยภาพในการ
ลงทุนต่ํา จําเปนตองใชระยะเวลาในการประชาสัมพันธ สนับสนุนการปรับปรุงวิธีการจัดการฟารม ปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียที่มีอยู หรือชวยเหลือในการ จัดสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
แหลงที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
สิ่งแวดลอม ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเลม 118 ตอนพิเศษ 8ง
หนา 11-17 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 และมีผลบังคับใช ตั้งแต วันที่ 24 กุมภาพันธ 2545 เปนตนไป
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ภาคผนวก ข
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
 กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0- 2298-2000 โทรสาร 0- 2298-2002
www.pcd.go.th
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.)
487 รามคําแหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-2410-13, 0-2319-2708-10 โทรสาร. 0-2319-2710-1
www.eit.or.th
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2278-8400-19
www.deqp.go.th
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2279-7180-9 โทรสาร : 0-2271-3226
www.onep.go.th
 สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2279-8087 โทรสาร : 0-2271-4239
www.onep.go.th/oefweb
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 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2577-4182-9, 0-2577-1136-7
www.ertc.deqp.go.th
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท 0-2503-3333 โทรสาร 0-2504-4826-8
www.tei.or.th
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม โทร 0-5335-7992-3
2. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง โทร 0-5422-7201,0-5421-7331, 0-5421-8607
3. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 พิษณุโลก โทร 0-5531-1172
4. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นครสวรรค โทร 0-5629-9373-5
5. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 นครปฐม โทร 0-3425-1171, 0-3425-1172
6. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี โทร 0-2968-8396
7. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 สระบุรี โทร 0-3626-6163, 0-3626-7987
8. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี โทร 0-3233-7310, 0-3231-5395-6
9. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี โทร 0-4323-6792, 0-4324-5019
10. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน โทร 0-4324-6772-3
11. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 นครราชสีมา โทร 0-4425-1986
12. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โทร 0-4528-5071, 0-4528-5073
13. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุรี โทร 0-3828-2381-3, 0-3827-6909
14. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 สุราษฎรธานี โทร 0-7727-2789, 0-7722-3105
15. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ภูเก็ต โทร 0-7621-2297, 0-7621-1330
16. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา โทร 0-7431-1882, 0-7432-4713
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 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุก (ทสจ.)
 สมาคมสรางสรรคไทย “ตาวิเศษ”
ใหความชวยเหลือในการรณรงค ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรวมมือกัน
ปองกันมลพิษทางน้ําโทร 0-2230-1884, โทรสาร 0-2236-8984
 สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมไทย
ใหความชวยเหลือดานวิชาการรวมทั้งจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม โทร 0-2591-5130
 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
ใหความชวยเหลือดานวิชาการรวมทั้งจัดสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ํา
โทร 0-2252-7510-9, 218-6669, 251-1510 ตอ 6669
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ให บ ริ ก ารข อ มู ล รายละเอี ย ดของโรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การจั ด การของเสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรม โทร 0-2241-2141 โทรสาร 0-2243-3874
 มูลนิธิโลกสีเขียว
ใหบริการศูนยขอมูลสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานรวมกับเครือขายดานการศึกษาอื่นๆ รวมทั้ง องคกรพัฒนา
เอกชนและหนวยงานรัฐ โทร 0-2622-2250-2, โทรสาร 0-2622-1618
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เอกสารอางอิง
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “คูมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางผสมผสาน
ในพื้ นที่ ระดั บตําบล”. กลุมงานพั ฒนายุ ทธศาสตรมหาดไทย สถาบั นดํ ารงราชานุ ภาพ สํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย. พ.ศ. 2543
รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการวางแผนเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตมาตรา 3 แหง
พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535” กรมควบคุมมลพิษ.
กลยุ ท ธ ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย และขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน, กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2543
คูมือการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ําในแหลงน้ําจืดผิวดิน สวนแหลงน้ําจืด สํานัก
จัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2546
คูมือการรับ-สง และการเก็บรักษาตัวอยางในหองปฏิบัติการ ฝายวิเคราะหตัวอยาง การจัดการ
คุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ. สิงหาคม พ.ศ. 2541
คูมือการประกันคุณภาพในกระบวนการวิเคราะห ฝายวิเคราะหตัวอยาง การจัดการคุณภาพน้ํา กรม
ควบคุมมลพิษ. สิงหาคม พ.ศ. 2541
คูมือการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สวนแหลงน้ําทะเล กรมควบคุมมลพิษ.
ธันวาคม พ.ศ.2545
มาตรฐานคุณภาพน้ําและเกณฑระดับคุณภาพน้ําในประเทศไทย. 2543 กรมควบคุมมลพิษ.
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม.
Ministry of Construction (Japan) Technical “Guideline for Drainage and Wastewater Disposal
Projects in Developing Countries” , 1993.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
คูมือกฎหมายสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คูมือการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ประชาชนดานกฎหมายสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
คูมือแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ : ตลาดสด โรงเรียน โรงแรม รานอาหาร
สํานักงาน. กรมควบคุมมลพิษ.
คูมือการเก็บตัวอยางน้ําเสียอุตสาหกรรม. กรมควบคุมมลพิษ.
ชวลิต รัตนธรรมสกุล “เทคนิคการบริหารงานจัดการน้ําเสียชุมชน” เอกสารการประชุม สัมมนา
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนภาคตะวันออก จัดโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, พ.ศ. 2544
เอกสารอางอิง
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาโรช
นายชุมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
รศ.ตอตระกูล

6. ดร.สุขุม

คัชมาตย
พลรักษ
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
ยมนาค
สุขพันธโพธาราม

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายธวัชชัย
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฟกอังกูร
ตั้งเจริญชัย

นางราตรี
รัตนไชย
นายศิริวัฒน
บุปผาเจริญ
นายประสูตร
เหลืองสมานกุล
นายศิวพล
บัวสงค
นายอวยชัย
พัศดุรักษา
นายพีรวิทย
พงคสุรชีวิน
นายกิตติธัช
เกิดขวัญ
นายธรินทร
นวลฉวี
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต.กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาพนักงานปกครอง 3

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ยุทธนา
ผศ.ดร.ชวลิต
นายพิพัฒน
ดร.พิสมัย
นายกิติชัย
ดร.เชาวน
นางสาวธิติมา
นางสาวดนยภรณ

คํานํา

มหัจฉริยวงศ
รัตนธรรมสกุล
ภูริปญญาคุณ
เอี่ยมสกุลรัตน
รัตนะ
นกอยู
รุงรัตนาอุบล
พันธุทอง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

