การดําเนินงานแก้ไขมลพิษทางน้ําจากแหล่งกําเนิดประเภทชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
เรียบเรียงโดย นางสาวจิระนันท์ เหมพูลเสริฐ
นางสาวจรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์
ส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ํารวมทั้งสิ้น 20,523.42 ตร.กม.
(ไม่รวมลุ่มน้ําปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน) พื้นที่ในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยาอยู่ในเขต 19 จังหวัด
ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิ ตร กําแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม
นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร และสมุทรปราการ รวมถึง
กรุงเทพมหานครด้วย(1)
ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีแม่น้ําสายหลัก คือ แม่น้ําเจ้าพระยา โดยมีแม่น้ําสะแกกรังไหลมาบรรจบเหนือเขื่อน
เจ้าพระยา ลําน้ําสาขาที่สําคัญของแม่น้ําเจ้าพระยา ได้แก่ แม่ น้ํ า น้ อ ย เป็ น แม่ น้ํ า ที่ แ ยกออกจากแม่ น้ํ า
เจ้าพระยาบริเวณจังหวัดชัยนาทแล้วไหลกลับเข้าแม่น้ําเจ้าพระยาอีกครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ํา
สุพรรณบุรี แยกออกจากแม่น้ําเจ้าพระยาและไหลขนานคู่กันไปจนออกสู่อ่าวไทย มีชื่อเรียกต่างกันไป ตั้งแต่
ต้นน้ําจนถึงปากแม่น้ํา คือ คลองมะขามเฒ่า แม่น้ําสุพรรณบุรี แม่น้ํานครชัยศรี และแม่น้ําท่าจีน คลองบางแก้ว
ซึ่งเป็นคลองสายสั้นๆ แยกออกจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทอง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ําลพบุรี ซึ่ง
แยกออกมาจากแม่น้ํา เจ้า พระยาที่ จั ง หวั ด สิ งห์ บุรีเ ช่น กัน โดยจุ ด บรรจุ อยู่ใ นเขตอํ าเภอมหาราชจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา(1)
คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลัก(2)
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ํา 4 ครั้งในปี 2555 ครั้งที่ 1
ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
ครั้งที่ 4 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม โดยมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน
(ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2537) ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินในปี 2555 ไม่พบกลุ่มสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
ชนิดที่มีคลอรีน สําหรับพื้นที่ภาคกลาง พบพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ปัญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียทั้งหมด (TCB)
และ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) (แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ถึง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แม่น้ําลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี แม่น้ําเพชรบุรี
ตอนล่าง ตั้งแต่อําเภอบ้านแหลม ถึง เทศบาลเมืองเพชรบุรี แม่น้ําป่าสัก อําเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) แอมโมเนีย (NH3-N) (แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ําท่าจีนตอนล่าง ตั้งแต่อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ถึง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แม่น้ําลพบุรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แม่น้ําป่าสัก
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อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์) ออกซิเจนละลาย (DO) (แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง
แม่น้ําท่าจีนตอนล่าง และแม่น้ําท่าจีนตอนกลาง ตั้งแต่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ถึงเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี)

รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุ่มน้ําเจ้าพระยา(1)
จากการใช้ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index: WQI) แสดงถึงสถานการณ์ของ
คุณภาพน้ําในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย ความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม แอมโมเนีย – ไนโตรเจน
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ําเป็น ดีมาก (91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช้ (61 - 70)
เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30) พบว่า แม่น้ําเจ้าพระยาตอนบน และตอนกลางอยู่ใน
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ระดับพอใช้ แต่แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างอยุธยาอยู่ในระดับเสื่อมโทรม โดยจังหวัดในแม่น้ําเจ้าพระยาที่มี
ระดับน้ําอยู่เกณฑ์เสื่อมโทรม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และลพบุรี(2)
การส่งเสริมการจัดการน้ําเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ําของลุ่มน้ําเจ้าพระยา ที่มีแนวโน้มซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
อนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ สํานักงานส่งเสริมและทรัพยากรจังหวัด ได้ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมผลักดันการจัดการน้ําเสียชุมชนของลุ่มน้ําเจ้าพระยา
โดยได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 7 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
ชัยนาท และนครสวรรค์
ผลการดําเนินงาน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ได้มีการประชุมร่วมปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พื้นที่
ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตําบลทับกฤต เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาล
เมืองปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลตําบลเชียงรากน้อย เทศบาลตําบลนครหลวง เทศบาลเมืองเสนา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาล
ตําบลบางระจัน เทศบาลตําบลถอนสมอ เทศบาลตําบลป่าโมก เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ และเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง (รูปที่ 2 และ 3) โดยได้มีการรับฟังสถานการณ์ด้านน้ําเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและให้องค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) องค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การน้ํ า เสี ย แบบระบบบํ า บั ด ติ ด กั บ ที่ ณ แหล่ ง กํ า เนิ ด (Onsite
Treatment) ระบบบําบัดแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster) และระบบบําบัดรวม (Central Treatment
Plant)
(2) แหล่ ง เงิ น และองค์ ค วามรู้ ด้ า นการขอจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น (งบกระจายอํ า นาจ)
งบสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม งบสนับสนุนและการบริหารจัดการจากองค์การจัดการน้ําเสีย
(3) การจัดทําข้อกําหนดโครงการ (Term of Reference) เพื่อดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการและการออกแบบรายละเอียด (FS/DD)
(4) การจัดทําร่างเทศบัญญัติการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย
(5) การจั ด ทํ า ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ก ารติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก ไขมั น และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แบบติ ด กั บ ที่ ณ
แหล่งกําเนิด (Onsite Treatment)
(6) การจัดทําร่างขอบเขตการดําเนินงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอ
ประกอบการขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
(7) การจัดทําแผนจัดการน้ําเสียของหน่วยงาน
(8) ระบบการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย MSMS 2008
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รูปที่ 2 การให้คําแนะนําการจัดการน้ําเสียชุมชนให้กับ เทศบาลเมืองชุมแสง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

รูปที่ 3 การให้คําแนะนําการจัดการน้ําเสียชุมชนให้กับ เทศบาลตําบลป่าโมก
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
จากการดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาทั้ง
18 พื้นที่นี้ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจและมีแผนที่จะดําเนินการแตกต่างกันตามปัญหา
ของท้องถิ่นที่ประสบอยู่ ซึ่ง ส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษมีแผนในการ
ดําเนินงานในอนาคต ด้วยการติดตามและให้การสนับสนุนทางเทคนิควิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกพื้นที่ เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินการจัดการน้ําเสียตามแนวทางต่างๆ ต่อไป
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