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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการ สภาพปัญหา 
งบประมาณ และ (2) การบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียของส้านักการระบายน้้าภายใต้นโยบายมหา
นครปลอดภัย ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ้านวน 5 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการปัญหาน้้าเสีย จากผลการศึกษา ส้านัก
การระบายน้้าด้าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย โดยใช้มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างในการบ้าบัดน้้าเสีย มีโรง
ควบคุมคุณภาพน้้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 22 แห่ง และยังมีโครงการที่ก้าลังด้าเนินการก่อสร้าง อาทิ           
1) โครงการบ้าบัดน้้าเสียมีนบุรี  2) โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี 3) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้า
เสียพ้ืนที่รับน้้าคลองลาดโตนด และมีโครงการเอกชนร่วมลงทุนจ้านวน 2 โครงการ คือ โครงการ
บ้าบัดน้้าเสียคลองเตยและโครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน นอกจากนี้ยังใช้มาตรการบ้าบัดน้้าเสีย
โดยระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบหมุนเวียนธรรมชาติและระบบใช้พืชน้้าในการบ้าบัดน้้าเสีย เฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้้าของคลองสายหลักและแม่น้้าเจ้าพระยา มาตรการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส้านึกในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้้า  แต่
งบประมาณด้าเนินโครงการด้านการจัดการคุณภาพน้้าไม่เพียงพอจากปัญหาน้้าเสียเพ่ิมมากขึ้นตามการ
ขยายตัวของเมือง ท้าให้การด้าเนินการขาดความต่อเนื่องและการให้บริการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 

ค้าส้าคัญ: นโยบายมหานครปลอดภัย; การบริหารจัดการ; การจัดการคุณภาพน้้า 
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บทน้า  

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างแน่นหนา การบริหารจัดการ
คุณภาพแหล่งน้้าธรรมชาติ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันใช้น้้าหรือมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดปัญหา
น้้าเสีย ในปัจจุบันปริมาณการใช้น้้าของประชาชนเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลให้น้้าเสียที่ถูกระบายลงแหล่งน้้าสาธารณะมีปริมาณมากขึ้น ถึงแม้แหล่งน้้าจะมีกระบวนการท้า
ความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่อาจรองรับน้้าเสียที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากเหล่านั้นได้ จนท้าให้
แม่น้้าและคูคลองในกรุงเทพมหานครประสบภาวะน้้าเน่าเสียรุนแรง สิ่งมีชีวิตในน้้าเริ่มลดลงเนื่องจาก
ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้และน้าไปสู่ภาวะขาดแคลนแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะแหล่งน้้า
ส้าหรับใช้เพ่ือผลิตน้้าประปา รวมถึงสูญเสียทัศนียภาพที่สวยงามและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
แม้กรุงเทพมหานครจะมีความมุ่งม่ันพัฒนาโครงการบ้าบัดน้้าเสียมาอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณการใช้น้้า
ของชาวกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามจ้านวนประชากรและกิจกรรมการใช้น้้าที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุส้าคัญของปัญหาน้้าเสียเกิดจากกระระบายน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนและ
ชุมชน สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณสารอินทรีย์ปะปนลงสู่แหล่งน้้าโดยไม่ได้
รับการบ้าบัด การทิ้งขยะ สิ่ งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้้า ส่งผลให้แม่น้้า คู คลอง เกิดการเน่าเสีย               
จากการศึกษาคุณภาพน้้าคลองส่วนใหญ่พบว่ายังประสบปัญหามลภาวะทางน้้าอยู่มาก ขณะที่มีคู
คลองที่ติดกับแม่น้้าเจ้าพระยาน้้ามีคุณภาพที่ดี เพราะผลจากการจัดระบบไหลเวียนน้้าในคลองและ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมที่ได้เปิดด้าเนินการแล้ว แต่ยังมีคูคลองอีกจ้านวนมากที่ต้องแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้้า 
  ส้านักการระบายน้้า เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการคุณภาพน้้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ 
มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เป็นการจัดท้าแผนวิสัยทัศน์
ของประชาชนมีเป้าหมายเพ่ือก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์       
มหานครปลอดภัย หมายถึง ปลอดมลพิษ กรุงเทพมหานครมีระบบการจัดการน้้าเสียและระบายน้้า 
ระบบก้าจัดขยะ ระบบการควบคุมฝุ่นละออง กลิ่นและสารเจือปนในอากาศ และระบบการควบคุม
เสียงในเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมือง (ส้านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร, 2557) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียของ
ส้านักการระบายน้้าภายใต้นโยบายมหานครปลอดภัย ในด้านแผนงาน โครงการ สภาพปัญหา 
งบประมาณและการบริหารจัดการ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
บริหารงานของส้านักการระบายน้้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการ สภาพปัญหาและงบประมาณในบริหารจัดการ
ปัญหาน้้าเสีย 
  2.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียของส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้นโยบายมหานครปลอดภัย 

วิธีการวิจัย   
  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหา 
น้้าเสีย 5 คน ประกอบด้วย 1) รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า 2) ผู้อ้านวยการส่วนปฏิบัติการ
จัดการคุณภาพน้้า 3) ผู้อ้านวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้้า 4) หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์
คุณภาพน้้า 5) หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
 ส้าหรับเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1)  เอกสารชั้นต้น ได้แก่ นโยบายของ           
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ค้าสั่ง ประกาศ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ส้านักการระบายน้้า 2) เอกสารชั้นรอง ได้แก่ งานเขียน 
บทความ วารสารวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการ สภาพปัญหา งบประมาณใน
บริหารจัดการปัญหาน้้าเสีย พบว่า        
  1. นโยบายมหานครปลอดภัยเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เกิดขึ้นจากข้อเสนอของภาคประชาชนต่ออนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมก้าหนด      
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ตามมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งก้าหนดให้หน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระยะยาวจนถึง 
30 กันยายน 2575 (กรุงเทพมหานคร, 2557)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  2. ด้านแผนงาน โครงการและกิจกรรมได้น้านโยบายมหานครปลอดภัยมาก้าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียปี 2560 - 2563 สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งสู่การเป็น  
มหานครปลอดภัย ให้ความส้าคัญกับการจัดการคุณภาพน้้าเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มุ่งสู่การ
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เป็นมหานครที่ปลอดภัยจากมลพิษน้้าเสีย ส้าหรับโครงการเดินระบบ บ้ารุงรักษา และบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียเป็นโครงการที่ส้านักการระบายน้้าก้าหนด
ขึ้นเองเพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ดังนั้น แผนงาน โครงการ 
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภารกิจกับเป้าหมายในการพัฒนา การก้าหนดแผนปฏิบัติราชการจึงต้องมี
ความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสมและมี
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ส้านักการระบายน้้าได้ก้าหนดแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ด้านการจัดการคุณภาพน้้า ตามตารางท่ี 1  

ตาราง 1 โครงการ/กิจกรรมการจัดการคุณภาพน้้า 
 

โครงการ 
1. โครงการบ้าบัดน้้าเสียมีนบุรี 
2. โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี 
3. โครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน 
4. โครงการบ้าบัดน้้าเสียคลองเตย 
5. โครงการจ้างที่ปรึกษาส้ารวจออกแบบระบบรวบรวมน้้าเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้า 
โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง 
6. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสีย (เพ่ิมเติม) ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ - คลองตันเข้า 
โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง 
7. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสีย (เพ่ิมเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้้า 
ดินแดง 
8. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้้ารัตนโกสินทร์ 
9. โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้า (BEST Env.) 
10. โครงการจ้างเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้้าช่องนนทรี 
11. โครงการจ้างเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร 
12. โครงการจ้างเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง 
13. โครงการจ้างเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
บางซื่อ 
14. งานเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียและบ้ารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้้ารัตนโกสินทร์ 
15. งานเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียและบ้ารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา        

16. งานเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบรวบรวมน้้าเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้้าขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 11 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าคลองจั่น 
ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ 
และห้วยขวาง 
17. งานเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้้าของสวนลุมพินี 
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ตาราง 1 โครงการ/กิจกรรมการจัดการคุณภาพน้้า (ต่อ) 
 

โครงการ 
18. งานเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าพระราม 9   
19. งานเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าบึงมักกะสัน 
20. โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้้าห้วยขวาง 
21. โครงการจ้างเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้้าหนองแขม - ทุ่งครุ 
22. งานรวบรวมสถิติข้อมูลการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ 
23. งานวิเคราะห์คุณภาพน้้าคลองและแม่น้้าเจ้าพระยา 
24. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้้าและฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าคลองสายหลักศาสตร์พระราชา (น้้าดีไล่ 
น้้าเสีย) 
25. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพตะกอนน้้าเสีย 
26. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มา: ส้านักการระบายน้้า (2562)  

 3. สภาพปัญหาน้้าเสีย 
 3.1 สถานการณ์คุณภาพน ้าคลอง จากการด้าเนินโครงการต่าง ๆ ในการบริหาร

จัดการปัญหาน้้าเสีย ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 - 2563 ส้านักการระบายน้้า พบว่าสถานการณ์
คุณภาพน้้าคลองในกรุงเทพมหานครซึ่งมีคลอง คู และล้ากระโดง รวมทั้งหมด 1,682 คูคลอง 
แบ่งเป็นคลองจ้านวน 1,161 คลอง คูและล้ากระโดง จ้านวน 521 คู รวมระยะทางทั้งหมด 2,604 
กิโลเมตร โดยส้านักการระบายน้้ารับผิดชอบ จ้านวน 213 คลอง คูและล้ากระโดง จ้านวน 5  คู                                    
รวมเป็น 218 คูคลอง ส่วนที่เหลือ 1,464 คูคลองอยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานเขตทั้ง 50 เขต 
แบ่งเป็นคลองจ้านวน 948 คลอง คูและล้ากระโดง จ้านวน 516 คู ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า               
ส้านักการระบายน้้า ได้เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้้าคลองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยการเก็บตัวอย่างน้้าคลอง จ้านวน 305 จุดเก็บ ใน 169 คลอง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้าเป็นประจ้า
ทุกเดือน ค่าเฉลี่ยความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO) ดังแสดงตาม     
ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ค่าบีโอดี (BOD) โดยเฉลี่ยของน้้าคลอง ปี 2560 - 2563 

ค่า 2560 2561 2562 2563 

BOD  (mg/l) 13.2 12.1 13.0 14 
DO (mg/l) 1.6 1.3 1.8 2.0 

 จากตารางที่ 2 ค่าบีโอดี (BOD) สูงแสดงว่าแหล่งน้้าเหล่านั้นมีสิ่งปนเปื้อนหรือ
สารอินทรีย์สูง เป็นผลท้าให้ปริมาณค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO) น้อยลงเนื่องจาก
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แบคทีเรียใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ จะเห็นได้ว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า
แหล่งน้้าที่ท้าการวิเคราะห์คุณภาพน้้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตใน
น้้าของสิ่งมีชีวิต          
  3.2 สถานการณ์คุณภาพน ้าคลองในเขตพื นที่บริการบ้าบัดน ้าเสียใน ปี 2560 - 2563 
คุณภาพน้้าคลองในพ้ืนที่บริการโรงควบคุมคุณภาพน้้าส่วนใหญ่มีค่าความสกปรกลดลง และมีค่า
ออกซิเจนละลายน้้ามีค่าสูงข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนมีโรงควบคุมคุณภาพน้้า ทั้งนี้ค่าความสกปรกของน้้า
คลองในพ้ืนที่บริการมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่  4 บีโอดีไม่เกิน 4       
มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากคลองในพ้ืนที่บริการเชื่อมต่อกันกับคลองนอกพ้ืนที่บริการจึงเป็นภารกิจที่
จะต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการคุณภาพน้้า รวมทั้ง
ปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนตระหนักในปัญหามลภาวะทางน้้าและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  
  3.3 สถานการณ์คุณภาพน ้าของแม่น ้าเจ้าพระยา  ส้านักการระบายน้้า ติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ท่าน้้านนทบุรี อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าน้้าพระประแดง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเก็บตัวอย่างน้้า
จากแม่น้้าเจ้าพระยา จ้านวน 9 จุด แก่ (1) ท่าน้้านนทบุรี (2) สะพานพระราม 7 (3)  ประตูระบายน้้า
เทเวศน์ (4) สะพานพระพุทธยอดฟ้า (5) สะพานกรุงเทพ (6) สะพานพระราม 9 (7) วัดคลองภูมิ    
(8) บางนา และ (9) พระประแดง ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้า แม่น้้าเจ้าพระยา 4 ครั้งต่อเดือน เพ่ือ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยา จุดเก็บ ท่าน้้า
นนทบุรี จุดเก็บสะพานพระราม 7 และจุดเก็บประตูระบายน้้าเทเวศน์ มีค่าเฉลี่ยบีโอดีอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานแหล่งน้้า ผิวดินประเภทที่ 4 คือ มีค่าบีโอดีไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บ สะพานพุทธ
ยอดฟ้า สะพานกรุงเทพ สะพานพระราม 9 วัดคลองภูมิ บางนา และ พระประแดง มีค่าเฉลี่ยบีโอดี
มากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นค่าที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 สาเหตุมาจาก
แม่น้้าเจ้าพระยาได้รับการปนเปื้อนสะสมตลอดช่วงที่ไหลผ่านเขตชุมชน แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพน้้า
ของแม่น้้าเจ้าพระยาโดยรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายน้้ามากกว่า            
2 มิลลิกรัมต่อลิตรในทุกจุดเก็บ ซึ่งเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้้า (ส้านักงานจัดการ
คุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า, 2563) 

 4. งบประมาณ พบว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
และโครงการที่ ไม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ งทุกโครงการอยู่ ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี  ส้านักการระบายน้้าได้รับการ           
จัดสรรงบประมาณในการจัดการคุณภาพน้้าปี 2560 – 2563 การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการ
จัดการคุณภาพน้้าในปี 2560 - 2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับเงินงบประมาณที่ได้รับ            
ในปี 2562 - 2563 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเนื่องจาก   
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ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน การ
เบิกจ่ายงบประมาณจึงเป็นไปตามสัดส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้้าแต่      
ละแห่ง ดังแผนภูมิ 1 

แผนภูมิ 1 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณประจ้าปี 2560 - 2563  

 

ที่มา: ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า (2563) 
 

  จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียของส้านักการระบายน้้า 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายมหานครปลอดภัย พบว่า 
 แนวทางการบริหารจัดการปัญหาน ้าเสีย เริ่มต้นจากการใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างในการเดิน
ระบบบ้าบัดน้้าเสียและมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ (1) งานวิจัยและพัฒนา (2) การเฝ้าระวัง 
ติดตาม (3) ตรวจวัด (4) วิเคราะห์คุณภาพน้้า (5) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสีย (6) การ
ให้บริการทางวิชาการของโรงควบคุมคุณภาพน้้า (7) การจัดระบบไหลเวียนน้้าในคู คลอง ตาม
หลักการใช้น้้าดีไล่น้้าเสียเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดจนด้าเนินงานแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากน้้าเสียเฉพาะจุด โดยการประสานงานเรื่องร้องเรียน และการวิจัยและทดลองเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยี ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและการบริหารจัดการน้้าเสียรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  1.1 การบริหารจัดการน้้าเสียโดยใช้มาตรการสิ่งก่อสร้าง  งานเดินระบบและ
บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้า ได้แก่ 
  โรงควบคุมคุณภาพน้้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   มีจ้านวน 2 แห่ง ได้แก่         
โรงควบคุมคุณภาพน้้าพระราม 9 และโรงควบคุมคุณภาพน้้ามักกะสัน เป็นโครงการในพระราชด้าริ 
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าในคูคลอง โดยการน้าน้้าจาก   
คลองลาดพร้าว และคลองสามเสนมาบ้าบัดด้วยระบบสระเติมอากาศ ก่อนปล่อยลงสู่คลองลาดพร้าว
และแม่น้้าเจ้าพระยา ตามล้าดับ มีปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉลี่ย 75,220 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยมีผลการด้าเนินงาน ในปี 2560 - 2563 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ปริมาณน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

โรงควบคุม
คุณภาพน ้า 

ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบทั งหมด (ลบ.ม./ปี) 

2560       
(ร้อยละ) 

2561        
(ร้อยละ) 

2562       
(ร้อยละ) 

2563  
 (ร้อยละ) 

1. พระราม 9 22,951,839 (97.59) 28,120,247 (98.02) 28,211,262 (98.19) 28,397,237 (98.04) 

2. มักกะสัน 565,750 (2.41) 567,300 (1.98) 519,250 (1.81) 567,300 (1.96) 

รวม 23,517,589 (100.00) 28,687,547 (100.00) 28,730,512 (100.00) 28,964,537 (100.00) 

ที่มา: ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า (2563) 

จากตารางที่ 3 ระหว่างปี 2560 - 2563 การควบคุมน้้าเสียส่วนใหญ่อยู่ที่โรงควบคุมน้้า
พระราม 9 เป็นส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 97.59, 98.02, 98.19 และ 98.04 ตามล้าดับ)  
  1.2 โรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดชุมชน ที่กรุงเทพมหานครรับโอนจากการ        
เคหะแห่งชาติ จ้านวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว         
รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า ท้าหน้าที่
ในการบ้าบัดน้้าเสียจากอาคารที่พักอาศัยเคหะชุมชน ซึ่งในปี 2560 - 2563 มีปริมาณน้้าเสียที่เข้า
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉลี่ย 14,365 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ตารางท่ี 4 ปริมาณน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดชุมชน 

โรงควบคุม
คุณภาพน ้า 

ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบทั งหมด (ลบ.ม./ปี) 

2560 (ร้อยละ) 2561 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ) 2563 (ร้อยละ) 

1. ทุ่งสองห้อง 1 584,000 (11.07) 584,000 (10.93) 584,000 (12.00) 558,600 (10.00) 

2. ทุ่งสองห้อง 2 352,590 (6.68) 298,771 (5.59) 187,613 (3.79) 168,223 (3.13) 

3. บางบัว 227,400 (4.31) 46 0,446(8.61) 353,870 (7.15) 315,767 (5.88) 

4. รามอินทรา 216,871 (4.11) 275,284 (5.15) 292,010 (5.90) 241,700 (4.50) 

5. ห้วยขวาง 401,500 (7.61) 400,000 (7.48) 401,500 (8.11) 405,900 (7.56) 

6. ท่าทราย 554,192 (10.51) 537,690 (10.06) 537,360 (10.86) 542,370 (10.10) 

7. บางนา 450,760 (8.54) 448,613 (8.39) 443,661 (8.96) 457,339 (8.52) 

8. บ่อนไก่ 127,750 (2.42) 127,750 (2.39) 127,750 (2.58) 128,100 (2.39) 

9. คลองเตย 219,426 (4.16) 222,022 (4.15) 145,688 (2.94) 166,189 (3.10) 



9 
 

ตารางท่ี 4 ปริมาณน้้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดชุมชน (ต่อ) 

ที่มา: ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า (2563) 

จากตารางที่ 4 ในปี 2560 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุดในคือโรงควบคุมคุณภาพน้้า
คลองจั่น รองลงมาได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 1 และโรงควบคุมคุณภาพน้้าร่มเกล้า   
(คิดเป็นร้อยละ 19.64, 11.07, และ 10.57 ตามล้าดับ) ในปี 2561 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุด
ในคือโรงควบคุมคุณภาพน้้าคลองจั่น รองลงมาได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 1 และ          
โรงควบคุมคุณภาพน้้าร่มเกล้า (คิดเป็นร้อยละ 16.29, 10.93, และ 10.79 ตามล้าดับ) ในปี 2562 
ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุดในคือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าคลองจั่น รองลงได้แก่ โรงควบคุม
คุณภาพน้้าร่มเกล้า และโรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 1 (คิดเป็นร้อยละ 14.99, 11.84, และ 
11.80 ตามล้าดับ) ในปี 2563 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุดคือโรงควบคุมคุณภาพน้้าคลองจั่น 
รองลงมาได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าร่มเกล้า และโรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 1 (คิดเป็นร้อยละ 
22.81, 10.88, และ 10.40 ตามล้าดับ)  
  1.3 โรงควบคุมคุณภาพน้้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันเปิดเดินระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้้า จ้านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี 
หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้บริการครอบคลุม
พ้ืนที่เขตการปกครอง 21 เขต ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร    
บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ราชเทวี พญาไท ปทุมวัน บางซื่อ จตุจักร ห้วยขวาง หนองแขม     
บางแค ดุสิต ภาษีเจริญ ทุ่งครุ จอมทองและราษฎร์บูรณะ คิดเป็นพ้ืนที่บริการบ้าบัดน้้าเสียรวม 
221.74 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปริมาณน้้าเสียที่บ้าบัดได้ 811,454 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2560 – 2563 มีปริมาณน้้าเสียที่เข้า
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเฉลี่ย 850,530 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 
 

โรงควบคุม
คุณภาพน ้า 

ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบทั งหมด (ลบ.ม./ปี) 

2560  
(ร้อยละ) 

2561 
(ร้อยละ) 

2562 
(ร้อยละ) 

2563 
(ร้อยละ) 

10. คลองจั่น 1,035,931 (19.64) 870,690 (16.29) 741,931 (14.99) 1,224,890 (22.81) 

11. หัวหมาก 547,500 (10.38) 543,000 (10.16) 547,500 (11.06) 549,000 (10.22) 

12. ร่มเกล้า 557,450 (10.57) 576,849 (10.79) 585,969 (11.84) 584,312 (10.88) 

รวม 5,275,370 (100.00) 5,345,155 (100.00)  4,948,852 (100.00) 5,369,390 (100.00) 
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ตารางท่ี  5 ปริมาณน้้าเสียของโรงควบคุมน้้าขนาดใหญ่ 
 

โรงควบคุม
คุณภาพน ้า 

ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบทั งหมด (ลบ.ม./ปี) 

2560 
ร้อยละ 

2561 
ร้อยละ 

2562 
ร้อยละ 

2563 
ร้อยละ 

1. สี่พระยา 4,011,282 (1.27) 4,558,546 (1.47) 5,577,271 (1.91) 3,231,300 (1.00) 

2. รัตนโกสินทร์ 6,529,049 (2.06) 6,271,712 (2.02) 7,980,792 (2.73) 8,411,082 (2.59) 

3. ช่องนนทรี 47,132,713 (14.90) 45,327,968 (14.61) 35,525,492 (12.16) 49,256,358(15.19) 

4. หนองแขม 51,254,943 (16.21) 51,866,896 (16.72) 51,526,443 (17.64) 50,383,097 (15.54) 

5. ทุ่งครุ 23,287,183 (7.36) 23,285,428 (7.51) 23,082,490 (7.90) 24,587,326 (7.58) 

6. ดินแดง 79,728,137 (25.21) 80,727,736 (26.02) 86,041,164 (29.45) 89,984,165 (27.76) 

7. จตุจักร 54,710,492 (17.30) 53,295,931 (17.18) 49,559,357 (16.97) 53,386,624 (16.47) 

8. ศูนย์การศึกษาฯ 49,586,680 (15.68) 44,885,408 (14.47) 32,826,643 (11.24) 44,939,019 (13.86) 

รวม 316,240,479 (100.00)  310,219,625 (100.00) 292,119,652 (100.00) 324,178,971 (100.00) 

ที่มา: ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า (2563)   

จากตารางที่ 5 ในปี 2560 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุดในคือโรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง 
รองลงมาได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร และโรงควบคุมคุณภาพหนองแขม (คิดเป็นร้อยละ 
25.21, 17.30, และ 16.21 ตามล้าดับ) ในปี 2561 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู ่ระบบสูงสุดในคือ       
โรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง รองลงมาได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร และ โรงควบคุม
คุณภาพหนองแขม (คิดเป็นร้อยละ 26.02, 17.18, และ 16.72, ตามล้าดับ ) ในปี 2562 ปริมาณน้้า
เสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุดในคือโรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง รองลงมาได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้้า
หนองแขม และโรงควบคุมคุณภาพจตุจักร (คิดเป็นร้อยละ 29.45, 17.64, และ 16.97 ตามล้าดับ)  
ในปี 2563 ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบสูงสุดในคือโรงควบคุมคุณภาพน้้าดินแดง รองลงมาได้แก่       
โรงควบคุมคุณภาพน้้าจตุจักร และโรงควบคุมคุณภาพหนองแขม (คิดเป็นร้อยละ 27.76, 16.47,  
และ 15.54 ตามล้าดับ)  

นอกจากนี้การน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์เนื่องจากน้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างก้าจัด การใช้น้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้้าเสียจึงเป็นอีกทางเลือกในการ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจาก       
โรงควบคุมคุณภาพน้้าไปใช้ประโยชน์ เช่น ส้านักงานเขต ส้านักสิ่งแวดล้อม ส้านักการโยธา สถานี
ดับเพลิงศูนย์บริการสาธารณสุข 59 (ทุ่งครุ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการน้าตะกอนน้้าเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งตะกอนน้้าเสียเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียแบบชีวภาพของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีธาตุอาหารหลักท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
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  1.4 การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการบ้าบัดน้้าเสีย ได้ด้าเนินการขยายพ้ืนที่
บริการบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2562 
มีโครงการบ้าบัดน้้าเสียรวมขนาดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครด้าเนินการเองและให้เอกชนร่วมทุนใน
กิจการของรัฐ รวมทั้งการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียเพ่ิมเติมเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้้าที่เดินระบบ
แล้ว มีโครงการบ้าบัดน้้าเสียที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ได้แก่ 
     1. โครงการบ้าบัดน้้าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียบน
พ้ืนที่ขนาด 3 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา มีพ้ืนที่บริการบ้าบัดน้้าเสีย 4.43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่แขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
    2. โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี พ้ืนที่ทางฝั่งธนบุรีมีการขยายตัวของเมือง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปริมาณน้้าเสียจ้านวนมากตามมา ท้าให้เกิดภาวะน้้าเน่าเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี มีความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียเท่ากับ 
160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีระยะเวลาด้าเนินการ 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 
   3. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียพ้ืนที่รับน้้าคลองลาดโตนด 
ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า ได้ด้าเนินการส้ารวจพ้ืนที่และชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ 
คลองลาดโตนดและซอยชินเขตในเขตหลักสี่และจตุจักร พบว่ามีการขยายตัวของชุมชน ประกอบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ การอยู่อาศัยจากบ้านเดี่ยวเป็นอาคารพักอาศัยรวม ท้าให้ปริมาณน้้าเสียไหลลงสู่
คลองมากขึ้น โดยมีพ้ืนที่รองรับน้้า 3.30 ตารางกิโลเมตร มีการใช้น้้าปัจจุบันประมาณ 9,000         
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน          
  1.5 โครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการบ้าบัดน้้าเสียคลองเตยและ
บึงหนองบอนเป็นกิจการของรัฐที่ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน ภายใต้แผนการจัดท้า
โครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 – 2570 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยต้องด้าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1) โครงการบ้าบัดน้้าเสีย
คลองเตย มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสีย 360,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สถานที่ก่อตั้ง
โครงการอยู่ในพ้ืนที่เขตคลองเตย บริเวณโรงงานไม้อัดไทยขนาดพ้ืนที่ประมาณ 44 ไร่ 2) โครงการ
บ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสีย 135,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
สถานที่ก่อตั้งโครงการอยู่ในพ้ืนที่เขตประเวศ บริเวณ  บึงหนองบอนกรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 7 ไร่  

 2. การบริหารจัดการน้้าเสียโดยไม่ใช้มาตรการสิ่งก่อสร้าง 
   งานบริการและการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    1. การให้บริการทางวิชาการของโรงควบคุมคุณภาพน้้า ได้เปิดโอกาสให้กับ
นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งคณะศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และขอข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย 
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   2. การให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้้า มีภารกิจในการวิเคราะห์คุณภาพน้้า
คลอง แม่น้้าเจ้าพระยา และแหล่งน้้าในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าจาก
หน่วยงานราชการและเอกชน  
   3. การประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การแก้ไข
มลพิษทางน้้าของกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล เอกชน 
และประชาชนทั่วไป       
   4. การให้บริการรถน้้าดื่ม ด้าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้้าสะอาด
ดื่มได้ จ้านวน 4 คัน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ประเด็นการก้าหนดนโยบาย ส้านักการระบายน้้าได้ร่วมกันก้าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด           
ค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ
ค้าสัมภาษณ์ของรองผู้ อ้านวยการส้านักการระบายน้้า  โดยคณะผู้บริหารและประชาชนชาว
กรุ ง เทพมหานครทุกภาคส่วนได้ ร่ วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ น้ ามาสู่ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี ส้านักการระบายน้้าได้น้าแผนดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท้า
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ตามภารกิจหน้าที่ในประเด็นยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยด้านการ
จัดการคุณภาพน้้า ปัญหาน้้าเสีย โดยการจัดท้าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการปัญหาน้้าเสียซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรชัย เจนประโคน (2552) ได้อธิบายว่านโยบายคือ
แนวทางกว้าง ๆ ในการปฏิบัติงานลักษณะของผู้ก้าหนดนโยบายเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การ
เท่านั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นการกระท้าในนามขององค์การมิใช่ใน
ฐานะส่วนตัว 
  ประเด็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ส้านักนักการระบายน้้าได้มีก้าหนด
แผนปฏิบัติงาน ก้าหนดแนวทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในแผนงานอย่างชัดเจน การจัดโครงสร้าง
องค์การ สายการบังคับบัญชา ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้     
การท้างานด้าเนินไปอย่างราบรื่น รวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้างานแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน สอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์ของผู้อ้านวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้้า 
และการควบคุมทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพ่ือให้การท้างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการของ Henri Fayol ที่อธิบายถึงทฤษฎี POCCC            
(HR NOTE.asia, 2562) ที่ก้าหนดขึ้นส้าหรับการบริหารองค์การให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อกัน
และกันเพ่ือให้การท้างานสมบูรณ์และประสบความส้าเร็จประกอบด้วย P (Planning) การวางแผน 
การก้าหนดแผนปฏิบัติการ O (Organizing) การจัดองค์กร การก้าหนดต้าแหน่งงาน                          
C (Commanding) การบังคับบัญชาสั่งการ C (Coordination ) การประสานงาน C (Controlling) 
การควบคุม   
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  ประเด็นสภาพปัญหาน้้าเสีย เกิดจากปล่อยน้้าเสียลงสู่แม่น้้าคูคลองโดยตรงไม่ผ่านการบ้าบัด
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหาน้้าเสียที่เกิดขึ้น ครัวเรื อน      
ไม่ติดตั้งถังดักไขมัน มองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์ของ
ผู้อ้านวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้้า สถานประกอบการที่ปล่อยน้้าเสียไม่ให้ความร่วมมือใน
การให้ภาครัฐเข้าไปด้าเนินการควบคุมดูแลคุณภาพน้้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่     
แหล่งน้้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร ตั้งกิจวานิชย์ (อ้างถึงในนลินี บุญเจษฎารักษ์ , 2554, 
หน้า 30) ได้ศึกษาการจัดการน้้าเสียจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลอุดรธานี 
พบว่าสถานการณ์ปัญหาน้้าเสียมีระดับความรุนแรงมากเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหา
น้้าเสียที่เกิดขึ้น และระบายน้้าเสียจากการประกอบกิจวัตรประจ้าวันและการประกอบการโดยไม่ผ่าน
การบ้าบัดอย่างถูกวิธีและไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหาน้้าเสียเท่าที่ควร จึงท้าให้การดูแลเรื่องปัญหาน้้าเสียเป็นหน้าที่ของเทศบาลเพียง
ฝ่ายเดียว เช่นการกับส้านักการระบายที่ต้องบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียโดยประชาชนยังไม่ให้      
ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์ของ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
 ประเด็นงบประมาณ เป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้นโยบายนั้นประสบความ   
ส้าเร็จหรือล้มเหลว จากการศึกษาโครงการที่มีในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 2560 - 2563 ของ
ส้านักการระบายน้้า บางโครงการไม่ได้รับการสรรงบประมาณในการด้าเนินงานแต่เป็นโครงการที่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร เมื่อน้าโครงการนั้นไปปฏิบัติส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าที่ควร  เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณด้านน้้ า เสียมี อยู่อย่างจ้ากัด 
กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลายด้านที่ต้องรับผิดชอบดูแล สอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์ของผู้อ้านวยการ
ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้้า การประเมินผลนโยบายจึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญของผู้ก้าหนดนโยบาย 
ในการตัดสินว่าการน้านโยบายนั้นไปปฏิบัติมีประสทธิภาพหรือประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวคิดของ
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563) อธิบายว่าในกรณีที่เห็นว่านโยบายขาดความเหมาะสมและไม่บรรลุผลที่
พึงประสงค์ การประเมินผลนโยบายสามารถท้าได้ตลอดกระบวนการนโยบาย 
 ประเด็นการบริหารจัดการปัญหาน้้าเสีย ส้านักการระบายน้้าร่วมกับส้านักงานเขต          
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายในประเด็นยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยในด้านปลอดมลพิษ สอดคล้องกับ   
ค้าสัมภาษณ์ของรองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า โดยการจัดการคุณภาพน้้า ปัญหาน้้าเสีย เป็น
เป้าหมายหนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2564) อธิบายว่าการบริหารเป็น
ศิลปะในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส้านักการระบายน้้าได้ด้าเนินการจัดการ
คุณภาพน้้าโดยการใช้มาตรการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมขนาดใหญ่และโรงบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
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ขนาดเล็ก รวมถึงก้าลังด้าเนินการก่อสร้างโรงบ้าบัดระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ิมเติมอีก 4 โครงการ คือ 
โครงการบ้าบัดน้้าเสียคลองเตย โครงการบ้าบัดน้้าเสียธนบุรี โครงการบ้าบัดน้้าเสียมีนบุรีและ
โครงการบ้าบัดน้้าเสียบึงหนองบอน เพ่ือให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาน้้าเสียให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งยังใช้มาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัดวิ เคราะห์คุณภาพน้้าอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์ของหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้้า รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส้านึกในการแก้ปัญหามลพิษทางน้้าเพ่ือให้ประชาชนเข้า          
มามีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดการน้้าเสีย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ Luther Gulick (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 21-22)  ที่ได้อธิบายหลักการที่ส้าคัญของการบริหาร ต้องก้าหนด
แนวทางของกิจการที่ต้องการจะท้าและวิธีการต่างๆ การก้าหนดโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงาน การ
ประสานส่วนต่าง ๆ ของงานเข้าด้วยกัน การรายงานผลความคืบหน้าในการด้าเนินโครงการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบว่าการด้าเนินงานเป็นไปอย่างไร รวมถึงการวางแผน ตรวจสอบ และการควบคุม
ทางการเงิน ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งส้าคัญทีจ่ะช่วยผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน้าไปใช้ 
 1. การมุ่งเน้นความร่วมมือด้วยการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งจะท้าให้การบริหารจัดการปัญหาน้้าเสียและผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 2. การด้าเนินโครงการ จ้าเป็นต้องวางแนวทาง มาตรการ ในการด้าเนินงานให้มีความชัดเจน
เป็นรูปธรรม การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 3. การจัดการปัญหาน้้าเสียต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุโดยการลดปริมาณน้้าเสียลงสู่คลอง
สาธารณะโดยตรง มีการบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ท่อน้้าสาธารณะ การสร้างบ่อเกรอะ 
บ่อซึม รวมถึงติดตั้งถังดักไขมัน การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับน้้าเสียอย่างเคร่งครัด 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 

 1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีบริเวณรอบแม่น้้าล้าคลอง เพ่ือน้าผล
กาวิจัยมาปรับปรุงการก้าหนดนโยบายและการน้านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ศึกษาการบริหารจัดการน้้าเสียของคู คลอง และล้ากระโดงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส้านักเขตเพ่ือให้เห็นภาพรวมด้านการจัดการคุณภาพภายใต้นโยบายมหานครปลอดภัยได้ชัดเจนขึ้น 
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