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การเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสภาพความเป นอยู ของประชนชนในป จจุ บั นส งผลให คุ ณภาพสิ่ งแวดล อม
เสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหามลพิษทางน้ํา แหลงกําเนิดมลพิษซึ่งอยูบริเวณริมน้ํา มีการปลอยน้ําเสียลงสู
แหล งน้ํ า รั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ได เล็ งเห็ น ถึ งความสํ า คั ญ ของสภาพป ญ หาดั ง กล าวโดย
มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบในหลักการใหมีการปรับปรุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ทั้งในคลองแสนแสบและบริเวณโดยรอบใหสะอาดภายใน 2 ป โดยการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมควบคุ มมลพิ ษ กรมชลประทาน
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กรมส งเสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม กรมประชาสั ม พั น ธ กรมเจ าท า และการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหคลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ป
กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานภาครัฐซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
และมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กํากับดูแลระบบบําบัด
น้ําเสียใหมีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมเพื่อใหผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ได มีโครงการตรวจสอบแหล งกํ าเนิ ดมลพิ ษริมคลองแสนแสบ เพื่ อควบคุมการระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอม
โดยการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายกับ แหลงกําเนิดมลพิ ษตามพระราชบัญญั ติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดลอมแห งชาติ พ.ศ. 2535 บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่ อฟ นฟู และปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ํ า
ในคลองแสนแสบให ส ะอาด น้ํ าไม ดําเนาเสีย ไมมีสิ่งปฏิ กูล และมีคุณ ภาพน้ําตามคามาตรฐานตามที่ กฎหมาย
กําหนด เพื่ อสนับสนุน ใหคลองแสนแสบมีคุณภาพน้ํ าดี ขึ้น สอดคลองกับ แผนปฏิ บัติการเพื่อใหคลองแสนแสบ
สะอาดภายใน 2 ป ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
กรมควบคุมมลพิษมีโครงการ “ใหคําแนะนําเชิงลึกในการดูแลระบบบําบัดนําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษที่
คุณภาพน้ําไมเปนไปตามมาตรฐาน” โดยสวนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา รวมกับ ศูนยชวยเหลือใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม และ ฝายตรวจและบังคับการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ใหคําแนะนําการจัดการน้ําเสียในเบื้องตนกับแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีผลการตรวจสอบน้ําทิ้ง
ไม เ ป น ไปตามมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ าทิ้ ง โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี แ ผนการดํ าเนิ น การ
กับแหลงกําเนิดมลพิษทั้งสิ้น 30 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 6 แหง ไดแก โรงแรม จํานวน 4 แหง และ
อาคารชุด 2 แหง (ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2560)
จากการลงพื้นที่ใหคําแนะนําดังกลาวพบวาแหลงกําเนิดมลพิษมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการปรับปรุง
แกไขระบบบําบัดน้ําเสียในภาพรวม ดังนี้
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ปญหาทางดานเทคนิค
1) พบตะกอนลอยบริเวณผิวหนาของถังตกตะกอน
2) ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบ กับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
ของสถานประกอบการไมคาไมสอดคลองกัน เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหตางกัน
ปญหาดานการปฏิบัติงาน
1) น้ําเสียบางสวนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสถานประกอบการไมถูกรวบรวมเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
2) น้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย มีปริมาณใกลเคียงกับความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบฯ
ที่ออกแบบไว ประกอบกับโครงสรางระบบบําบัดน้ําเสียอยูใตดิน และมีพื้นที่จํากัด ทําใหการปรับปรุงแกไขระบบฯ
ในระดับโครงสรางทําไดยาก
1) ขาดบุคลากรที่มีความรู และประสบการณในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
2) แหลงกําเนิดมลพิษบางแหงกอสรางและดําเนินการมานานแลว ไมสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับแผนผัง
และรายละเอียดการทํางานของระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เพื่อใชในการบริหารจัดการระบบฯ ใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 1 การสํารวจและตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
คําแนะนํา/แนวทางการแกไขเบื้องตน
1) ควรพิจารณาทําความสะอาดบอตกตะกอนอยางสม่ําเสมอ
2) พิ จารณาเพิ่ มจํ านวนตะกอนในบ อเติมอากาศโดยเพิ่มอั ตราการสู บตะกอนยอนกลับ และควบคุ มการ
ระบายตะกอนสวนเกินออกจากระบบฯ ใหระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดมากขึ้น
3) ควรตรวจวัดคา DO, SV30 และ MLSS ในบอเติมอากาศ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติม
อากาศ บํารุงรักษาเครื่องเติมอากาศใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
4) แนะนําใหตรวจสอบตัวอยางน้ํากอนเขาระบบ และน้ําทิ้งออกจากระบบ โดยวิเคราะหพารามิเตอรตามที่
มาตรฐานกําหนด เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ
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รูปที่ 2 การสอบถามขอมูลและการใหคําแนะนําในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ จะดําเนินการลงพื้นที่ใหคําแนะนําตลอดจนเสริมสรางความรู
ความเข าใจเกี่ ยวกั บ การดู แลระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยกั บแหล งกํ าเนิ ดมลพิ ษในพื้ นที่ ริมคลองแสนแสบอย างต อเนื่ อง
เพื่ อให แหล งกําเนิ ดมลพิ ษสามารถบํ าบัดน้ําเสี ยไดอยางเหมาะสมและมีผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ งเป นไปตาม
มาตรฐานที่ กฎหมายกํ าหนดเพื่ อให ส อดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให ค ลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ป
ตามนโยบายของรัฐ บาลตลอดจนสามารถนําไปสู การจัดการสิ่ งแวดล อมในพื้ นที่ ริมคลองแสนแสบอยางยั่งยืนได
ในที่สุด
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