การจัดการคุณภาพน้าในเขตกรุงเทพมหานคร
1. การด้าเนินการตามแผนแม่บทการจัดการน้าเสียของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาน้้าเสี ย ได้ตระหนักเห็ น
ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้้า ได้เริ่มจัดท้าแผนหลักในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในปี พ.ศ. 2511 โดย
บริษัท Camp Dresser and Mckee (CDM) ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 Japan International Cooperation Agency
(JICA) ได้ทบทวนแผนหลัก และน้าเสนอแนวทางการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ และมีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียเฉพาะแห่งใน
ระยะแรก กรุงเทพมหานคร จึงได้มีโ ครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก จ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงบึงมักกะสัน, โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าพระราม 9, โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าอ่อนนุช และโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้้าพุทธมณฑลสาย 2 ความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวมประมาณวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มี
โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับมอบโอนจากการเคหะแห่งชาติ จ้านวน 12 แห่ง
ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเคหะชุมชนห้วยขวาง, บางนา, คลองจั่น, รามอินทรา, ทุ่งสองห้อง 1 และทุ่งสองห้อง 2,
หัวหมาก 1, ท่าทราย, คลองเตย, ร่มเกล้า, บางบัว และบ่อนไก่ ความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวมประมาณ วันละ
24,800 ลูกบาศก์เมตร และได้มีการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดใหญ่ 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา
รั ตนโกสิ นทร์ ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมบางซื่ อ
กรุ ง เทพมหานคร มี ขี ด ความสามารถในการบ้ า บั ด น้้ า เสี ย รวม 1,112,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น รวมขี ด
ความสามารถ ในการบ้าบัดน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดชุมชนและขนาดใหญ่ตามที่ออกแบบ 1,136,800
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ในปี 2542 JICA ได้ศึกษาและจัดท้าแผนแม่บทการจัดการตะกอนและการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดใน
กรุงเทพมหานคร และในปี 2553 กรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก JICA ในโครงการ
Preparatory Survey for Bangkok Wastewater Treatment Project เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการน้้าเสีย
ของกรุงเทพมหานครและด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน
2. การเดินระบบบ้าบัดน้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้าในปัจจุบันและการก่อสร้างโครงการในอนาคต
กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดน้้าเสียในปริมาณมากปล่อยสู่
แหล่งน้้า จนเกิดเป็นปัญหามลพิษทางน้้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน สาเหตุส้าคัญ เกิดจากการระบายน้้าเสีย
จากอาคารบ้านเรือนและชุมชนที่มีปริมาณสารอินทรีย์ปะปนลงสู่แหล่งน้้าโดยไม่ได้รับการบ้าบัดที่เพียงพอ จากข้อมูล
ปริมาณการใช้น้าประปาของการประปานครหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้้า เสียเกิดขึ้นในปี 2557 เท่ากับ
2,505,080 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้้าเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร
จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้้าในคูคลองส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังพบว่าในคูคลอง
จ้านวนมากมีค่าออกซิเจนละลายน้้าต่้ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างไปตามพื้นที่ ส้าหรับคูคลองส่วนใหญ่
ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD : Biochemical Oxygen Demand) อยู่ระหว่าง 4 – 10
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนฝั่งพระนครในพื้นที่เขตชั้นในและชั้นกลาง มีค่า BOD มากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีคลองบางพื้นที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงในเขตชั้นใน มีความสกปรกสูงมาก มีค่า BOD
สูงถึง 30 – 50 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าคูคลองส่วนน้อยที่น้ามีคุณภาพค่อนข้างดี กระจายอยู่ใน
พื้นที่ชานเมืองทั่งฝั่งพระนครและธนบุรี มีค่า BOD ต่้ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าออกซิเจนละลายน้้า DO :
Dissolved Oxygen สูงกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าคุณภาพน้้าคลองส่วนใหญ่ยังประสบ
ปัญหามลภาวะทางน้้าอยู่มาก ขณะที่มีคูคลองในเขตชั้นในติดกับแม่น้า เจ้าพระยามีคุณภาพที่ดี เพราะผลจาก
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การจัดระบบไหลเวียนน้้าในคลองและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมที่เปิดด้าเนินการแล้ว แต่ยังมีคูคลองอีกจ้านวนมาก
ต้องการแก้ไขปัญหาทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า
ส้านักการระบายน้้า ได้มีการก่อสร้างโดยเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียและการซ่อมบ้ารุง รักษาระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดเล็กที่กรุงเทพมหานครก่อสร้างเอง จ้านวน 3 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้า
พระราม 9 บึงมักกะสัน และอ่อนนุช และโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ
จ้านวน 12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย
บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 24,800
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีป ริ มาณน้้ าเสี ยที่บ้าบัด ได้จริง 14,329 ลู กบาศก์ เมตรต่อวัน นอกจากนี้ได้มีการ
จัดระบบไหลเวียนน้้าในคูคลอง ตามหลั กการใช้น้าดีไล่น้าเสี ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ตลอดจนด้าเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้้าเสียเฉพาะจุด โดยมีการประสานงานเรื่องร้องเรียน และการ
วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่เหมาะสม ตลอดทั้งการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย และ
งานซ่อมบ้ารุงระบบท่อรวบรวมน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดใหญ่ 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้า
สี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อีกทั้งยังมี
โรงควบคุมคุณภาพน้้าที่จะอยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการในอนาคต จ้านวน 4 โครงการ คือ โครงการบ้าบัด
น้้าเสียมีนบุรี โครงการบ้าบัดน้้าเสียคลองเตย โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี และโครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน
รวมขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสีย 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาน้้าเสียเฉพาะ
หน้าในคูคลอง โดยจัดระบบไหลเวียนน้้าในคลอง (Flushing) การศึกษา วิจัย ด้าเนินกิจกรรมการน้าน้้าที่ผ่าน
การบ้าบัดแล้วและตะกอนน้้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การด้าเนินงานก่อสร้างท่อส่งน้้าที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสีย
จากโรงควบคุมคุณภาพน้้าช่องนนทรี ไปยังบริเวณสีลมช่วงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนเจริญกรุง จากโรง
ควบคุ ม คุณ ภาพน้้ า รั ตนโกสิ น ทร์ และจากโรงควบคุ มคุ ณ ภาพน้้ า ดิน แดง การด้ า เนิ น โครงการศึ กษาความ
เหมาะสมของการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และโครงการวิจัยร่วม
เพื่อพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้พลังงานน้อยลง หรือระบบฟองน้้าเขวนลง Downflow Hanging Sponge
(DHS) และงานศึกษาและพัฒนาโครงการ Preparatory Survey for Bangkok Wastewater Treatment
Project เป็นต้น
ส่วนมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เป็นการผสมผสานการใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมและ
เศรษฐศาสตร์ โดยการให้ความรู้ รณรงค์แ ละประชาสั มพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและการ
ยอมรั บในการให้ ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า ตลอดทั้งการด้าเนินงานการจัดการ
คุณภาพน้้าและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการน้าหลักการของมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ตามหลักสากลที่ว่า “ผู้ใดเป็นผู้ก่อมลพิษภาวะ ผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใน
การบ้าบัดมลภาวะนั้น (Polluter Pay Principle)”
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ตารางที่ 1 โรงควบคุมคุณภาพน้าของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการบ้าบัดน้าเสียในปัจจุบัน
พืนที่
จ้านวน
บริการ ประชากร
(ตร.กม.)
(คน)

โรงควบคุม
คุณภาพน้า

สถานที่ตัง

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
สี่พระยา
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
รัตนโกสินทร์
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
ดินแดง

ปากคลองผดุงกรุงเกษม
ถนนสี่พระยา
เขตบางรัก
บ้านพานถมใกล้
คลองบางล้าพู
เขตพระนคร
ข้างอาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2
เขตดินแดง

โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
ช่องนนทรี
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
หนองแขม
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
ทุ่งครุ
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
จตุจักร
ศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
โรงควบคุม
คุณภาพน้้า
ขนาดชุมชน 12
แห่งที่รับโอน
จากการเคหะ
แห่งชาติ

ปากคลองช่องนนทรี
เขตยานนาวา

28.5

บริเวณโรงก้าจัด
มูลฝอยหนองแขม

44.0

ซอยประชาอุทิศ 90
เขตทุ่งครุ

42.0

ซอยอินทามาระ 35
ถนนสุทธิสาร
เขตจตุจักร
ถนนก้าแพงเพชร
เขตจตุจักร

33.4

รวม

2.7
4.1
37.0

20.7

พืนที่บริการ
บ้าบัดน้าเสีย

120,000 เขตป้อมปราบฯ
สัมพันธวงศ์
และบางรัก
70,000 เขตพระนคร

ปริมาณ
วงเงิน
เริ่มเดิน
น้าเสีย ค่าก่อสร้าง ระบบ
(ลบ.ม./วัน) (ล้านบาท) บ้าบัดน้าเสีย
30,000

464

ม.ค. 39

40,000

883

ต.ค. 43

1,080,000 เขตป้อมปราบฯ
สัมพันธวงศ์ พระนคร
ปทุมวัน ราชเทวี
บางส่วนของเขตดุสติ
พญาไท
ดินแดง ห้วยขวาง
580,000 เขตบางรัก
ยานนาวา สาทร
และบางคอแหลม
520,000 เขตหนองแขม
ภาษีเจริญและ
บางแค
177,000 เขตทุ่งครุและ
ราษฎร์บรู ณะ

350,000

7,897
(รวมงาน
ก่อสร้าง
และเดิน
ระบบ)

1 ต.ค. 48

200,000

4,552

14 ธ.ค 42

157,000

2,808

1 ก.พ. 45

65,000

1,760

1 ก.พ. 45

432,000 เขตดุสิต พญาไท
ห้วยขวาง และ
จตุจักร
223,900 เขตบางซื่อบางส่วน
ของเขตจตุจักร
พญาไทและดุสติ

150,000

3,482

25 พ.ค. 49

120,000

4,732

20 พ.ย. 56

24,800

212.4

3,202,990
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1,136,800

26,578

รูปที่ 1 โรงควบคุมคุณภาพน้าที่เปิดให้บริการบ้าบัดน้าเสีย

ตารางที่ 2 โครงการบ้าบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานครในอนาคต
ล้า
ดับ

พืนที่
จ้านวน
โครงการ ประชากร(คน)
(ตร.กม.)
สูงสุด

โครงการ

ที่ตัง

1

โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย
มีนบุรี

บริเวณ
ประตูระบายน้้า
มีนบุรี

4.43

2

โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย
ธนบุรี

พื้นที่ราชพัสดุ
ของกรมธนารักษ์
ถนนบางขุนนนท์

36.44

3

โครงการ
บริเวณโรงไม้อัด
บ้าบัดน้้าเสีย ไทยถนน
คลองเตย
สรรพาวุธ
เขตบางนา

71.00

4

โครงการ
บ้าบัดน้้าเสีย
หนองบอน

63.85

รวม

บริเวณ
บึงหนองบอน

175.72

พืนที่บริการ
บ้าบัดน้าเสีย

13,000 เขตมีนบุรี

404,730 เขตบางพลัด
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
และบางส่วน
ของเขตตลิ่งชัน
485,000 เขตพระโขนง
คลองเตย วัฒนา
บางนา สวนหลวง
และบางส่วนของ
เขตราชเทวี
265,000 เขตประเวศ และ
บางส่วนของเขต
บางนาและสวนหลวง

1,167,730

ปริมาณ
น้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

สถานะโครงการ

10,000 อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง

ก่อสร้างโครงการในระยะที่ 1
โดยจะด้าเนินการระหว่างปี
พ.ศ. 2558-2560
160,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดเพื่อจะด้าเนินการให้
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559

360,000 อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

ปี 2560 เพื่อศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด

135,000 อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอียดในปี พ.ศ. 2560

665,000
(ข้อมูล ก.พ. 59)
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รูปที่ 2 โครงการบ้าบัดน้าเสียที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 4 แห่ง

การน้าน้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์
กรุงเทพมหานคร โดยส้านักการระบายน้้า ได้เปิดให้บริการบ้าบัดน้้าเสียโดยรวบรวมน้้าเสีย
จากอาคารบ้ านเรื อน อาคารพาณิช ย์ และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่บริการมาบ้าบัดที่โ รงควบคุม
คุณภาพน้้ารวมทั้งหมด 8 พื้นที่ กระจายในพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา คือ
พื้น ที่บ ริก ารของโรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี ดินแดง หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร
และบางซื่อ มีขีดความสามารถรองรับน้้าเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้าที่ ผ่านการบ้าบัด
วันละประมาณ 800,000 ลูก บาศก์เมตร คุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งของกรม
ควบคุมมลพิษ และข้อก้าหนดของกรุงเทพมหานคร สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่คนไม่สัมผัส
โดยตรงได้
กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้มีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าดังกล่าว
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยได้ท้าการออกแบบไว้ให้มีการหมุนเวียนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดใช้ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า
ส้าหรับล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ ผสมสารเคมี และรดน้้าต้นไม้ และได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
เช่น ส้านักงานเขต และส้านักงานสวนสาธารณะ น้าไปใช้ส้าหรับรดน้้าต้นไม้ ล้างท้าความสะอาดพื้นทางเท้า
ถนน และสะพานลอย ปัจจุบันได้น้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดวัน กลับมาใช้ประโยชน์ประมาณวันละ 50,000 หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของน้้าที่ผ่านการบ้าบัด โดยได้ท้าการติดตั้งจุดจ่ายน้้าภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า
และขยายไปยังจุดต่างๆ เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในการเข้ารับน้้าที่ผ่านการบ้าบัด
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ตารางที่ 3 สถานที่ตังและจุดจ่ายน้าที่บ้าบัด ปีงบประมาณ 2558
น้าที่บ้าบัด
ปี 2558
สถานที่ตัง
(ลบ.ม./วัน)
1. สี่พระยา
11,140 ปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนสี่พระยา
เขตบางรัก โทร. 0 2238 3148-9
2. รัตนโกสินทร์
17,833 ซอยบ้านพานถม ถนนพระสุเมร แขวงบ้าน
พานถม เขตพระนคร โทร. 0 2629 2720
3. ช่องนนทรี
143,269 131 ถนนพระราม3 ช่องนนทรี ยานนาวา
โทร. 0 2295 1148-52
4. หนองแขม
121,931 ถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม โทร. 0 2444 2871-3
5. ทุ่งครุ
61,750 ซอยประชาอุทิศ90 ถนนประชาอุทิศ
เขตทุ่งครุ โทร. 0 2462 7966-8
6. ดินแดง
219,093 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
โทร. 0 2248 5057
7. จตุจักร
98,904 ซอยอินทามระ35 เขตจตุจักร
โทร. 0 2290 0455-56
8. ศูนย์การศึกษาฯ
143,269 สวนวชิรเบญจทัศ ถนนก้าแพงเพชร3
บางซื่อ
เขตบางซื่อ โทร. 0 2511 7605-6
รวม
817,189
โรงควบคุม
คุณภาพน้า

จุดจ่ายน้า
บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
- สวนลุมพินี
บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
- จุดจอดรถเขตราชเทวี
- บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า
- ถนนวิภาวดี
บริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้้า

(ข้อมูล ธ.ค. 58)

ตารางที่ 4 ปริมาณน้าและคุณภาพน้าที่ผ่านการบ้าบัด ปีงบประมาณ 2558
โรงควบคุมคุณภาพน้า
1. สี่พระยา
2. รัตนโกสินทร์

3. ช่องนนทรี
4. หนองแขม
5. ทุ่งครุ
6. ดินแดง
7. จตุจักร
8. ศูนย์การศึกษาฯ บางซื่อ
รวม

น้าที่บ้าบัด
(ลบ.ม./วัน)

น้าที่น้ากลับมาใช้
(ลบ.ม./วัน)

11,140
17,833
143,269
121,931
61,750
219,093
98,904
143,269
817,189

2,573
1,136
18,809
2,241
308
11,098
5,927
7,979
50,071

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้า
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
BOD
SS
4.12
6.25
8.36
13
6.34
11.78
6.10
5.02
4.15
5.05
4.82
9.53
4.65
7.02
9.62
11.17

DO
4.03
5.37
6.02
5.97
6.82
6.31
7.51
5.78

(ข้อมูล ธ.ค. 58)
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ส้าหรับในช่วงหน้าแล้งน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าบางแห่ง ที่มีพื้นที่ บริการ
ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา มีค่าความเค็มวัดในรูปคลอไรด์เกิน 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงไม่เหมาะสมที่จะน้าไปใช้
รดต้นไม้ได้ คือ น้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าช่องนนทรี
- โรงควบคุมคุณภาพน้้ารัตนโกสินทร์
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา
ส่วนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้าอื่น มีคุณภาพน้้าดี และค่าความเค็มไม่เกินค่าที่พืชจะรับได้
ปริ มาณรวมทั้งสิ้ น ประมาณ 717,000 ลู กบาศก์เมตรต่ อวัน คือ น้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าบางซื่อ
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าหนองแขม
- โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งครุ
- โรงควบคุมคุณภาพน้าที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 11 แห่งและบึงพระราม 9
อย่างไรก็ตามการใช้น้าที่ผ่านการบ้าบัดยังจ้ากัดเฉพาะกิจกรรมบางประเภทที่ไม่มีการสัมผัส
โดยตรง เนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เสี่ยงต่อผู้ใช้น้า เช่น การรดน้้าต้นไม้ การล้างท้าความสะอาดพื้นถนน
ตลาด และเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้้า เป็นต้น ส้านักงานจัด การคุณภาพน้้าเล็งเห็น
ความส้ าคัญของการใช้น้ าที่ผ่ านการบ้ าบัดดังกล่ าว จึงมีแผนการพัฒ นาคุณภาพน้้าที่ผ่ านการบ้าบัดอย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ น้ า น้้ า ที่ ผ่ า นการบ้ า บั ด กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด อี ก ทั้ ง เป็ น การขยาย
กลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมในการใช้น้าต่อไป

แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566
Bangkok Master Plan on Climate Change (2013 – 2023)
---------------------------------------กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระยะเวลาการด้าเนินงานฯ ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 – เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 แต่เนื่องจากระหว่างการด้าเนินงานจัดท้าแผนแม่บทฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ได้เกิดวิกฤตทางการเมืองท้าให้การด้าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการขยายเวลาจาก JICA
ไปถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ
1) การจัดท้าแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2566
2) การพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรเพื ่อ ประโยชน์ใ นการจัด ท้ า แผนแม่บ ทฯ และด้ า เนิน การ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก้าหนดเกี่ยวกับงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส้า หรับ ขั้น ตอนการด้า เนิน งานตามแผนแม่บทดังกล่าวได้มีก ารวางแผนงานและขั้น ตอนการ
ด้าเนินงาน ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแผนงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 -2555 (ระหว่าง
มีนาคม 2556 – ธันวาคม 2556)
ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดและจัดท้าแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการคาดการณ์ หากมีการปล่อย
ให้กิจ กรรมต่าง ๆ เป็ นไปและขยายตัวตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสั งคม โดยที่ไม่มีการด้าเนินการใด ๆ
(Business as Usual BAU) ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้านที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ (ระหว่างธันวาคม 2556 –
มีนาคม 2557)
ขั้นตอนที่ 3 การก้าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ที่ก้าหนด
ไว้ในแผนแม่บท (ระหว่างเมษายน 2557 – พฤษภาคม 2557)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาเพื่อก้าหนดจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของโครงการ/กิจกรรมว่าจะ
ด้าเนินงานในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บท (ระหว่างมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2557)
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท้ามาตรการ รายงานและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
ในการจั ดท้าความก้าวหน้ าของรายงาน หรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ตามร่างแผนแม่บท ฉบับที่ 1 (ระหว่าง
กรกฎาคม 2557 – สิงหาคม 2557)
ขั้นตอนที่ 6 การคิดค้านวณและความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพยากร
ที่จะต้องใช้ในการด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ในร่างแผนแม่บท ฉบับที่ 1 (ระหว่างกันยายน 2557 –
พฤศจิกายน 2557)
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงตารางก้าหนดเวลา และเนื้ อหา รูปแบบการด้าเนินงานตาม
แผนงานที่ก้าหนดไว้ในร่างแผนแม่บทฉบับที่ 1 และแก้ไข ปรับปรุงเพื่อจัดท้าเป็นร่างแผนแม่บทฯ ฉบับกลาง
(ระหว่างธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558)
ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนา ปรับปรุง ตารางก้าหนดเวลาและเนื้อหา รูปแบบการด้าเนินงานตาม
แผนงานที่ก้าหนดไว้ในร่างแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ (ระหว่างเมษายน 2558 – พฤษภาคม 2558)
ขั้นตอนที่ 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานโครงการตามแผน
แม่บทฉบับสมบูรณ์ (ระหว่างมิถุนายน 2557- กรกฎาคม 2558)
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์เพื่อน้าเสนอผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น (JICA) ระหว่างสิงหาคม 2558 - กันยายน 2558)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการจัดการคุณภาพน้้าและการบ้าบัดน้้าเสีย ได้มีการจัดท้า
ร่างแผนแม่บทฯ โดยก้าหนดโครงการ / กิจกรรมพร้อมทั้งมีการค้านวณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด
จากน้้าเสียในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 649,179 ตัน/ปี ซึ่งแบ่งกิจกรรม/โครงการออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
1. การเกิดน้้าเสีย
- มาตรการลดการใช้น้าในภาคครัวเรือน
- มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสีย
2. ด้านการรวบรวมน้้าเสีย
- มาตรการขยายพื้นที่บริการบ้าบัดน้้าเสีย โดยมีการขยายและเชื่อมระบบท่อรวบรวม
น้้าเสีย ในพื้นที่บริการบ้าบัดน้้าเสียให้ครอบคลุมมากขึ้น
- มาตรการการพัฒนา / ปรับปรุงให้มีการก่อสร้างและใช้ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียแยก
กับท่อรวบรวมน้้าฝนในพื้นที่ธุรกิจ หรือพื้นที่ ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่
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3. ด้านการบ้าบัดน้้าเสีย
- มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการประหยัดพลังงานและคุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัด
- มาตรการเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้า
เดิมและแห่งใหม่ที่จะมีการก่อสร้างโดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบ้าบัดตะกอนน้้าเสีย
- มาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลผลิตที่เกิดจากการบ้าบัดน้้าเสีย เช่น การน้า
ตะกอนน้้าเสียมาใช้ประโยชน์เพื่อท้าปุ๋ยหมักหรือพัฒนาท้าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อไป
5. ด้านการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์
- มาตรการส่งเสริมการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
การด้าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าจะต้องมีการรายงาน ปริมาณการ
ลดลงของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด้าเนินงานในแต่ละมาตรการของการบ้าบัดน้้าเสีย
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