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โครงสร้างโดยรวมของระบบควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม ("TPLCS") 

บทที่ 1 ความต้องการระบบ TPLCS 

  1.1 ภาพรวมของระบบ TPLCS 
 มลพิษทางน ้ าเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพสมดุลทางธรรมชาติขาดหายไป อนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของสารท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ซ่ึงเกิด

จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ มาตรการรับมือปัญหาน้ี คือ การลดการปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ระบบควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ
โดยรวม ("TPLCS") นบัเป็นระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการแกปั้ญหามลพิษน้ี 

1.2 โครงสร้างของระบบ TPLCS 
 (1) ประเภทของมลพิษทางน ้า 

 มลพิษทางน ้าสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี : ประเภทท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากสารท่ีเป็นอนัตราย  
ประเภทท่ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัสาธารณะอนัเน่ืองมาจากแบคทีเรีย ประเภทท่ีก่อให้เกิดปัญหาการปนเป้ือน
สารอินทรีย ์และประเภทท่ีก่อให้เกิดปัญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณแร่ธาตุและสารอาหารในน ้ า (ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น) ระบบ 
TPLCS มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้าประเภทการปนเป้ือนสารอินทรีย ์และประเภทท่ีก่อให้เกิดปัญหาการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณแร่ธาตุและสารอาหารในน ้า (ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั)  

(2) มาตรการในการรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า 
 มาตรการในการรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้าแบ่งเป็นมาตรการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ มาตรการตามแหล่งท่ีมา ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลด

ปริมาณของสารมลพิษในน ้ าทิ้งตามแหล่งท่ีมา และมาตรการบ าบัดความบริสุทธ์ิของแหล่งน ้ า มีจุดมุ่งหมายในการช าระล้าง
สภาพแวดลอ้มโดยตรงภายในพ้ืนท่ีแหล่งน ้า ระบบ TPLCS มุ่งเนน้ไปท่ีมาตรการตามแหล่งท่ีมา  

(3) นโยบายของแต่ละมาตรการไดรั้บการก าหนดข้ึนโดยการบริหารงานและโครงสร้างของระบบ TPLCS  
 การด าเนินมาตรการตามแหล่งท่ีมาโดยให้ผูป้ล่อยน ้าทิ้งริเร่ิมปฏิบติัตามความสมคัรใจนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถกระท าได ้ จึงจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งมีภาคการเมืองเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย TPLCS เป็นระบบท่ีพยายามควบคุมการปล่อยน ้าทิ้งจากภาคต่าง ๆ ทั้งยงัมีมาตรการต่าง ๆ 
อีกหลากหลาย อาทิ การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียและให้ค  าแนะน าในการบริหารจดัการ  

1.3 ประสบการณ์และบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น 
ขณะท่ีเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งสูง  ปริมาณสารก่อมลพิษในประเทศญ่ีปุ่ นก็เพ่ิมข้ึนไปดว้ย เร่ิมตน้จากมลพิษท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบนิเวศทางบกและไหลลงสู่ระบบนิเวศทางน ้ า  ประเทศญ่ีปุ่ นเคยประสบปัญหามลพิษทางน ้ าอย่างหนักเช่นกนั แต่เม่ือหันมาใช้
มาตรการจดัการปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบ TPLCS เป็นตน้ ญ่ีปุ่ นก็สามารถจดัการปัญหาดงักล่าวได ้ประเด็นส าคญัก็คือ การใช้
มาตรการใด ๆ ควรน าไปใชท้นัทียงัท่ีท่ีสามารถปฏิบติัให้เกิดผลไดจ้ริงมากท่ีสุด  

1.4 ความต้องการในการใช้ระบบ TPLCS 
แหล่งน ้ าแบบปิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีน ้ าสามารถเปล่ียนถ่ายได้อย่างจ ากัด และง่ายต่อการเกิดการสะสมของสารท่ีก่อให้เกิดมลพิษ จึง

จ าเป็นตอ้งลดและควบคุมปริมาณสารท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ระบบ TPLCS สามารถใชเ้ป็นมาตรการลดมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับพ้ืนท่ี
แหล่งน ้าแบบต่างๆ ท่ีมีปัญหามลพิษขั้นรุนแรง ทั้งยงัใชเ้ป็นกระบวนการควบคุมมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีคาดวา่จะไดรั้บการพฒันาในอนาคตได้
ดว้ย ความตอ้งการระบบ TPLCS เพ่ือเป็นมาตรการส าหรับการอนุรักษคุ์ณภาพน ้าในประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วนั้น
จึงมีมากข้ึน  

1.5 หลกัการพืน้ฐานของระบบ TPLCS 

(1) หลกัการพ้ืนฐานของระบบ TPLCS 
การวดัปริมาณสารมลพิษท่ีถูกปล่อยลงสู่พ้ืนท่ีน ้ าท  าไดโ้ดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสารเหล่านั้นกบัคุณภาพน ้ าใน

พ้ืนท่ีแหล่งน ้า, ก าหนดเป้าหมายการลดปริมาณ, ก าหนดแผนควบคุมต่าง ๆ และด าเนินการตามขั้นตอนของมาตรการแกไ้ขปัญหา  
(2) ปัจจยัส าคญัท่ีจ  าเป็นเพื่อให้ระบบ TPLCS สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงส าคญัคือ การควบคุมและลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ การก าหนดแผนควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมตาม
แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษทุกแหล่งโดยพิจารณาอยา่งครอบคลุม, และด าเนินมาตรการการลดและการควบคุมมลพิษ  



 

บทที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการของระบบ TPLCS 

  2.1 ค านิยามของการปล่อยสารมลพษิ 
ในกระบวนการของการไหลของน ้ าทิ้งจากแหล่งต่างๆ ลงสู่แม่น ้ า ทะเลสาบ/หนองน ้ า และทะเล, สารก่อมลพิษต่างๆ จะผ่าน

กระบวนการบ าบดัให้บริสุทธ์ิ และการตกตะกอนตามธรรมชาติ ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงปริมาณของสารก่่อมลพิษ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจและปรึกษาหารือกนั เก่ียวกบัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในแต่ละล าดบัขั้นเหล่าน้ี  

2.2 ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินการ 

เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายขั้นตอนการด าเนินการของระบบ TPLCS  

2.3 ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ TPLCS 

 

 
2.4 การเร่ิมใช้ระบบโดยปรับให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของท้องถิ่น 

• การใชร้ะบบ TPLCS เพ่ือจดัการกบัปัญหามลพิษนั้น จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการปรับให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในทอ้งถ่ินและความ
ตอ้งการเฉพาะของประเทศต่าง ๆ   

•  บริเวณท่ีประสบปัญหามลพิษทางน ้ าขั้นรุนแรง มาตรการดา้นมลพิษควรไดรั้บความส าคญัเหนือมาตรการอ่ืนเพ่ือจดัการแหล่งท่ีมี
มลพิษมากกวา่ไดท้นัทีและเหมาะสม   

•  ในพ้ืนท่ีท่ีมีการคาดการณ์วา่จะไดรั้บการพฒันาทางเศรษฐกิจ ควรควบคุมอยา่งทัว่ถึงในดา้นปริมาณของสารก่อมลพิษท่ีจะถูกปล่อย
ออกมา รวมทั้งปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

(1)水質総量削減の対象水域の決定

(8)削減可能量の集計

(7)排出負荷量の削減対策の検討

(6)排出負荷量の削減目標の設定

(5)流域の汚濁負荷の流れの理解

(4)排出負荷量の算出

(3)排水水質データ、関連するデータの収集

(2)水質目標の設定

(9)水質総量削減計画の策定

(10)水質総量削減計画の実行

(11)水質改善状況、排出負荷量の削減状況の確認

(12)水質総量削減計画の見直しと更新

水質総量削減制度の
導入の決定

汚濁負荷の総量の算定

削減目標の検討

削減対策の検討

計画の実行と実行状況の
フォローアップ

実行計画書の作成

水質目標の設定

 การก าหนดเก่ียวกบั  
 การเร่ิมน าระบบ TPLCS มาปฏิบติั  1) การก าหนดพ้ืนท่ีแหล่งน ้าเป้าหมายส าหรับระบบ TPLCS 

การก าหนดเป้าหมายคุณภาพน ้ า 2) การก าหนดเป้าหมายคุณภาพน ้ า 

การค านวณ  
ปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม  

3) การรวบรวมขอ้มูลคุณภาพน ้าท้ิงและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การหารือ เก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์น
การลดปริมาณการปลอ่ยสารก่อ
มลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

5) การสร้างความเขา้ใจเร่ืองการไหลของสารก่อมลพิษในพื้นท่ีลุ่มน ้า 

การหารือ  
เก่ียวกบัมาตรการการลดปริมาณการ
ปล่อยสารก่อมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

7) การหารือเก่ียวกบัมาตรการการลดปริมาณ  
การปล่อยสารก่อมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

การก าหนดแนวปฏิบติั 9) การก าหนดแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

การด าเนินการตามแผนและ  
การติดตามสถานะของการ
ด าเนินการ 

10) การด าเนินการตามแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ
โดยรวม 

11) การยนืยนัสถานะของคุณภาพน ้ าท่ีดีข้ึนและการลดลงของปริมาณ
การปล่อยสารก่อมลพิษ 

12) การตรวจสอบซ ้าและการปรับปรุงแผน 
 การควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวมใหเ้ป็นปัจจุบนั 

6) การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการลดปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพิษ 

8) การค านวณผลรวมของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีสามารถ
ท าใหล้ดลงได ้

4) การค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 



 

บทที่ 3 การพฒันาแนวทางปฏิบัติและกรอบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบ TPLCS 

  การตรวจสอบคุณภาพน ้าและการวิเคราะห์สถานะคุณภาพน ้าในโครงสร้างอุตสาหกรรมและลกัษณะภูมิภาคถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้ง
ท า  เน่ืองจากแหล่งท่ีมาของการก่อมลพิษแตกต่างกันเป็นวงกวา้ง จึงต้องมีการประสานงานกนัและสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหารุนแรง ขั้นตอนส าคญัอนัดบัแรกท่ีควรไดรั้บการพิจารณา คือ การแนะน า
ให้ใชร้ะบบ TPLCS  

 3.1 การวดัคุณภาพน า้ 
 ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือวดัคุณภาพน ้ า และวดัปริมาณน ้ าท่ีไหลในแม่น ้ า ทะเลสาบ / หนองน ้ า และทะเล เป็นระยะๆ และท าความ

เขา้ใจคุณภาพของน ้าและความผนัแปรของการปล่อยสารก่อมลพิษสู่แหล่งน ้าจากแหล่งต่างๆ  
3.2 การร่วมมือกบัหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง  

 ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือ ร่วมมือกบัหน่วยงาน และการประสานงานกนัอยา่งแน่นแฟ้นกบัหน่วยงานดา้นบริหาร องคก์รเครือข่ายต่าง 
ๆ รวมทั้ง ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และชุมชนทอ้งถ่ิน  

3.3 การพฒันาแนวทางปฏิบัติและกรอบการก ากบัดูแลการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกจิ 
 ส่ิงท่ีต้องด าเนินการคือ พฒันาแนวทางปฏิบติัและสร้างกรอบเพ่ือสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกิจวดั

คุณภาพและปริมาณของน ้าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบการ และให้จดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวดว้ย  
3.4 การส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกจิลดการปล่อยสารก่อมลพษิ 

 มีจุดประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือเช่ือมโยงและปรับใช้นโยบายให้ครอบคลุม 
ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของแต่ละประเทศ เป็นตน้ว่า นโยบายท่ีเก่ียวกบัการตั้งค่ามาตรฐานการปล่อยสารก่อมลพิษ
โดยไมเ่ป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และการเงิน เพ่ือพฒันาจิตส านึกเชิง
บรรทดัฐานทางสงัคม และเพ่ือปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและการจดัการสถานประกอบการธุรกิจ  

3.5 มาตรการจัดการกบัน า้ทิง้จากภาคครัวเรือน 
 ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือ เลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นมาตรการ  โดยพิจารณาประชากรและความหนาแน่นของประชากร ความ

หนาแน่นของท่ีอยูอ่าศยั และส่ิงปฏิกูล / ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Johkasuo) และติดตามการก่อสร้างสถานท่ีส าหรับการบ าบดัน ้ าทิ้งในภาค
ครัวเรือนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในขั้นตอนน้ี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดแผนเพ่ือการบ าบดัน ้ าทิ้งภาคครัวเรือน และด าเนินการตามแผนงาน
อยา่งมีระบบ  

 3.6 หัวข้ออืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 นอกเหนือจากการส่งเสริมการวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบัการอธิบายกลไกการลดมลภาวะและพฒันาการของเทคโนโลยีการบ าบดัน ้ าท้ิง

แล้ว ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือ จดัหากองทุนช่วยเหลือท่ีจ  าเป็น ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และเพ่ิมความตระหนักของฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ผา่นขอ้มูลสาธารณะ และการศึกษา / การปลูกฝังจิตส านึก  
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ค าน า 

 

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี ประเทศท่ีเศรษฐกิจก าลงัเฟ่ืองฟูมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และการเจริญเติบโตน้ีเองเป็นสาเหตุให้เกิด

ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการท าลายส่ิงแวดล้อม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความมัง่คัง่ให้กบัมนุษย ์แต่ในขณะเดียวกนัการ

เจริญเติบโตน้ีก็สร้างภาระดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ในช่วงทศวรรษ 1960, ประเทศญ่ีปุ่ นมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 9  

ต่อปี แต่ญ่ีปุ่ นกลบัไม่สามารถจดัการกบัปริมาณสารก่อมลพิษในส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมสูงได ้ท าให้เกิดทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและทาง

น ้า ท่ีน าไปสู่ปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มขั้นรุนแรง รวมไปถึงความเส่ือมโทรมของสภาพความเป็นอยู ่ความเสียหายต่อการประมง 

และอนัตรายต่อสุขภาพ ด้วยเหตุน้ีเอง ญ่ีปุ่ นจึงจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงระบบกฎหมายก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานเพ่ือควบคุม

มลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความพยายามในการควบคุมมลพิษในภาคธุรกิจและองคก์รต่าง ๆ สร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย และเพ่ิม

สร้างความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มในภาคประชาชน  

เพ่ือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มบนพ้ืนฐานของกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมมลพิษทางน ้า และกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการพิเศษเพ่ือการ

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมแถบทะเลภายในเซะโตะ รัฐบาลญ่ีปุ่ นจึงตดัสินใจท่ีจะใช้ระบบ TPLCS เพ่ือจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ี ระบบ 

TPLCS มีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการไหลเขา้โดยรวมของสารก่อมลพิษ มุ่งเน้นไปท่ีพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าปิดท่ีตอ้งรองรับน ้ าทิ้งปริมาณมากท่ี

ปล่อยออกมาจากครัวเรือน และกิจกรรมทางธุรกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีจ  านวนประชาการแออดัและจากโรงงานต่าง ๆ และพ้ืนท่ีท่ีการควบคุมน ้ า

ทิ้งเฉพาะในเชิงความเขม้ขน้นั้นไม่สามารถบรรลุและไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้ าได ้ผลจากความ

พยายามน้ีคือ ญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จในการพฒันาการควบคุมมลพิษและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระดบัหน่ึง  

ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ี เหล่าประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงประเทศอ่ืน ๆ ประสบปัญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณแร่ธาตุและ

สารอาหารในน ้า (ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั) ตามบริเวณชายฝ่ังทะเลขั้นรุนแรง อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมปริมาณข้ึนอยา่งมากของสาร

ก่อมลพิษเช่นเดียวกบัท่ีประเทศญ่ีปุ่ นประสบในอดีต  ระบบ TPLCS ซ่ึงดูเหมือนว่าเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว แต่กระนั้นก็ยงัมีหลาย ๆ กรณีท่ีความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละแนวทางปฏิบติัยงัไม่เพียงพอส าหรับการน าระบบ TPLCS มาใช ้  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่มประเทศท่ีเศรษฐกิจก าลังเฟ่ืองฟูและมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับญ่ีปุ่ นซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออก ให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน ประเทศญ่ีปุ่ นจึงได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่าน้ีโดยการแนะน าระบบ 

TPLCS ท่ีไดรั้บการพฒันาปรับปรุงจากประสบการณ์ของญ่ีปุ่ นเองให้แก่ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นไดน้ าไปใช้ นบัตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 

ค.ศ. 2009 เป็นตน้มา ประเทศญ่ีปุ่ นไดด้ าเนินการวิจยัการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ โดยวิจยัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสร่วมกนักบั

สาธารณรัฐประชาชนจีน จากความคิดริเร่ิมความร่วมมือน้ีเอง ประเทศจีนจึงไดร้วมเอาสารแอมโมเนียไนโตรเจนเขา้เป็นอีกหน่ึงรายการ

เป้าหมายในการใชร้ะบบ TPLCS ในประเทศจีนดว้ย  

ทั้งน้ี ญ่ีปุ่ นไดมี้การก าหนดค าแนะน าเพ่ิมเติมว่าดว้ยการเร่ิมใช้ระบบ TPLCS (เรียกว่า"ค  าแนะน าเชิงรุก") ข้ึน โดยค าแนะน าเชิงรุก

ดงักล่าวมีขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชร้ะบบ TPLCS จากประสบการณ์และความรู้ของประเทศญ่ีปุ่ น บวกกบัประสบการณ์ใน

การวิจยัร่วมกบัประเทศจีนท าให้ญ่ีปุ่ นสามารถพฒันาค าแนะน าเชิงรุกข้ึนมา เป้าหมายของญ่ีปุ่ นก็คือ เพ่ือท าให้มัน่ใจว่า ระบบ TPLCS ท่ี

ไดเ้ร่ิมน าไปใชจ้ะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง เราคาดหวงัว่าผูใ้ช้ค  าแนะน าเชิงรุกน้ีคือ เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มทางน ้า ทั้งทางภาครัฐส่วนกลางและทอ้งถ่ิน รวมทั้งนกัวิจยัและวิศวกรท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละการ

ปรับปรุงคุณภาพน ้า  

   เราเช่ือวา่ ขอ้มูลเชิงลึกของประเทศตน้แบบ ท่ีมีประสบการณ์ดา้นมลพิษทางน ้าขั้นรุนแรงและสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดแ้ลว้

ในอดีตเช่นเรา มีความส าคญัต่อประเทศท่ีเศรษฐกิจก าลงัเฟ่ืองฟูทั้งหลาย โดยประเทศต่าง ๆ จะไดส้ามารถน าเอาประสบการณ์เหล่าน้ี 

ไปปรับใช้เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางน ้ าของตนเองได ้เราหวงัว่าค  าแนะน าเชิงรุกน้ี จะได้รับการน ามาปฏิบติัในกลุ่มประเทศท่ี

เศรษฐกิจก าลงัเติบโตท่ีประสบปัญหาปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัอยา่งรุนแรง และน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพน ้ าต่อไป นอกจากน้ีเรายงั
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หวงัวา่การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในญ่ีปุ่ นและประเทศต่าง ๆ จะไดรั้บการพฒันาต่อไปโดยผ่านการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งประเทศ บทท่ี 1 ความตอ้งการระบบ TPLCS 
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บทที่ 1 ความต้องการระบบTPLCS 

 

1.1   ภาพรวมของระบบ TPLCS 

มลพิษทางน ้าเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของการปล่อยสารก่อมลพิษอนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร, การพฒันาอุตสาหกรรมและ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ธรรมชาตินั้นมีระบบของตวัเองและมีความสามารถในการบ าบดัตนเองในระดบัหน่ึง แต่มลพิษทางน ้ าเกิดข้ึน

เพราะมนุษยเ์ราท าลายความสมดุลของธรรมชาติ โดยการปล่อยสารก่อมลพิษเป็นจ านวนมากลงสู่แหล่งน ้ า ปัญหามลพิษก่อให้เกิด

อนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์ท าให้ส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิตเส่ือมโทรม  และยงัสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศต่าง ๆ เม่ือปัญหา

มลพิษทางน ้าเกิดข้ึน จึงจ าเป็นท่ีปัญหาน้ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข โดยการลดปริมาณการไหลลงโดยรวมของสารก่อมลพิษสู่แหล่งน ้ า และ

ควบคุมปริมาณท่ีไหลเขา้หลงัจากท่ีสภาพแวดลอ้มของแหล่งน ้าไดรั้บการบ าบดัให้ดีข้ึนแลว้ในระดบัหน่ึง วิธีการน้ี เรียกว่า การควบคุม

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวม หรือเรียกยอ่ ๆ ไดว้า่ ระบบ TPLCS  

การลดการปล่อยสารก่อมลพิษนั้น ประกอบดว้ยหลายมาตรการ อาทิเช่น มาตรการขอ้ก าหนดน ้ าทิ้งโรงงาน, การสร้างระบบบ าบดั

น ้าเสีย, การบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล (night soil), และการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัเก็บขยะจากการเล้ียงปศุสัตว ์เพ่ือให้การ

ด าเนินการตามมาตรการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงคุณภาพน ้ า ควบคู่กนัไปกบัการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีแก่

แหล่งน ้ า จ  าเป็นตอ้งท าการวิจยัเชิงปริมาณว่าด้วยมาตรการการลดการปล่อยสารก่อมลพิษ และด าเนินการลดการปล่อยสารก่อมลพิษ

อยา่งครอบคลุมให้สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ ระบบ TPLCS คือระบบท่ีพยายามท าให้ความพยายามเหล่าน้ีบงัเกิดผล   

ในปี ค.ศ. 1973 เร่ิมมีการน าระบบ TPLCS มาใชใ้นประเทศญ่ีปุ่ นเป็นคร้ังแรก ในช่วงเวลานั้นญ่ีปุ่ นประสบปัญหามลพิษทางน ้าอยา่ง

รุนแรง สร้างความเสียหายให้กบัการประมงในแถบทะเลภายในเซะโตะ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีไดรั้บการบ าบดัดว้ยวิธีการควบคุมปริมาณการปล่อย

สารก่อมลพิษโดยรวมเป็นท่ีแรกภายใตก้ฎหมายเฉพาะกาลเพ่ือการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มแถบทะเลภายในเซะโตะท่ีตราข้ึนใหม่ การ

ด าเนินการดงักล่าว ส่งผลให้สามารถลดค่า COD (Chemical Oxygen Demand COD) อนัเกิดจากน ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไดถึ้งร้อยละ 

50  ในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการปรับแก้บางส่วนของกฎหมายการควบคุมมลพิษทางน ้ าและกฎหมายเฉพาะกาลเพ่ือการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมแถบทะเลภายในเซะโตะ พร้อมทั้งได้น าระบบ TPLCS มาใช้ ระบบ TPLCS มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยลดน ้ าทิ้งจาก

อุตสาหกรรมและน ้าทิ้งจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งน ้าเสียจากครัวเรือน ในปัจจุบนั ประเทศญ่ีปุ่ น ใช้ระบบ TPLCS เฉพาะบริเวณท่ีเรียกว่า 

ทะเลปิด (ดูรูป 1.2 ความหมายทะเลปิด) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีรองรับน ้ าเสียปริมาณมากจากครัวเรือนและกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม  

และจากบริเวณท่ีการควบคุมมาตรฐานน ้ าทิ้งเพียงอย่างเดียว (ข้อก าหนดความเข้มข้น) ไม่สามารถบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยมลพิษทางน ้าได ้นอกเหนือจากแถบทะเลภายในเซะโตะแลว้ ระบบ TPLCS ยงัใช้กบัอ่าวโตเกียวอ่าวอิเซะ ซ่ึงทั้งสอง

บริเวณนั้นประสบปัญหามลพิษทางน ้ ารุนแรงเช่นเดียวกนั ในช่วงแรก เป้าหมายของระบบ TPLCS จ ากดัอยูแ่ค่ค่า COD เท่านั้น, ต่อมา

ในปี 2001 ไดข้ยายเป้าหมายไปยงัปริมาณรวมของสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็นสาเหตุปัญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณแร่ธาตุ

และสารอาหารในน ้ า หรือปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั(eutrophication) สืบเน่ืองจากระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัปริมาณสารก่อมลพิษท่ีอยู่

ในน ้าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจ และจากการด าเนินโครงการพฒันาทุนทางสังคมท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการบ าบดัน ้ าเสียจาก

ครัวเรือน รวมถึงการก่อสร้างโรงงานบ าบดัน ้ าเสีย, ปัญหาคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีจึงค่อยๆ ไดรั้บการคล่ีคลาย เม่ือสภาพน ้ าท่ีดีข้ึน ก็

น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพน ้าบางส่วนของทะเลภายในเซะโตะ ประเทศญ่ีปุ่ นมีประสบการณ์ดา้นระบบ TPLCS มานานมากกว่า 30 ปี 

ในช่วงเวลาเหล่านั้นไดมี้การด าเนินการสร้างแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีการก าหนดกรอบการท างาน ขณะเดียวกนัญ่ีปุ่ นก็

ประสบความส าเร็จดา้นการปรับปรุงและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางน ้าในระดบัหน่ึง  

รูป 1.1 แสดงให้เห็นเคา้โครงของขั้นตอนการด าเนินการของระบบ TPLCS ในญ่ีปุ่ น ระบบ TPLCS เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ในการปรับปรุงและการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมทางน ้ าเพราะมีโครงสร้างท่ีเป็นระบบ ระบบ TPLCS มีโครงสร้างแนวทางปฏิบติัหลาย

แนวทาง ข้ึนอยู่กับความสอดคล้องกับแต่ละแนวทางปฏิบติัและระบบ รวมทั้ งมาตรการอนุรักษ์คุณภาพน ้ า ความคืบหน้า และ
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วตัถุประสงคข์องการใชร้ะบบ TPLCS ในแต่ละประเทศ  

 

 
 

รูป 1.1  ภาพรวมของระบบ TPLCS 

 

ระบบ TPLCS ของญ่ีปุ่ นเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีถูกน ามาใช้เพ่ือลดปริมาณสารก่อมลพิษในแถบทะเลปิดท่ีประสบปัญหา

มลพิษทางน ้าอยา่งหนกั อยา่งไรก็ตาม การควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวมมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลดและควบคุมปริมาณ

รวมของสารก่อมลพิษท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้ า ระบบ TPLCS สามารถน าไปใช้บริเวณท่ีจ าเป็นตอ้งลดปริมาณสารก่อมลพิษเพ่ือลดความ

รุนแรงของมลพิษ และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้ก าหนดในการรักษาคุณภาพน ้ าในระยะต่าง ๆ ท่ีคุณภาพน ้ าไม่ไดแ้ยล่งจนถึงขั้นวดัไดอ้ยา่ง

เด่นชดั 

ค าแนะน าเชิงรุกไดรั้บการคิดคน้ข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเร่ิมน าระบบ TPLCS มาใช้หรือเม่ือตอ้งการพฒันา

ระบบเดิมท่ีมีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จากประสบการณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นในการควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวม เรา

สรุปขอ้มูลพ้ืนฐานและหลกัการของระบบ TPLCS ให้สามารถน าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนั และเราได้

พยายามปรับขอ้มูลพ้ืนฐานและหลกัการต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบ TPLCS เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนานาประเทศ  

 

 

水質総量削減制度を実施すべき
対象水域を決定 ※水域の水質に関係のある地域（水域の流域

　を基本に設定）で水質総量削減を実施。

水域に流入する汚濁負荷量を把
握

水域の水質の状況を把握

削減目標量を汚濁発生源別に割
り振る

目標の達成時期を決めて、その
時点までの削減目標量を決定

削減のための方策を検討

工場や事業場からの排水には、汚濁負荷量の排出量
に対する規制を実施。（実効性が高い規制方法）

下水道整備等の汚濁負荷の排出量削減のための社
会資本整備の実施

その他の関連施策の実施

水質総量削減計画を策定

実施状況を確認（随時確認）

削減目標の達成状況や水質改善
状況を把握

水質総量削減計画の見直し

水域の水質の状況を把握

水域の水質の状況を把握

水域の水質の状況を把握

การประเมินสถานการณ์  
คุณภาพแหล่งน ้าในแต่ละ
พ้ืนท่ี 

ประเมินปริมาณของสารก่อมลพิษท่ีไหลลง
สู่แหล่น ้า 

ก าหนดวตัถุประสงคด์า้นปริมาณการลดสาร
ก่อมลพิษในแหล่งน ้าแต่ละแหล่ง 

ทบทวนมาตรการการลดสารก่อมลพิษ 

ก าหนดแผนควบคุมปริมาณการปล่อยสาร
ก่อมลพิษโดยรวม 

ยืนยนัสถานะ (ตามความจ าเป็น) 

ยืนยนัสถานะของ  
การบรรลุวตัถปุระสงคใ์นการลดปริมาณสาร
ก่อมลพิษและคุณภาพน ้าท่ีไดรั้บการบ าบดั 

ประเมินซ ้ าแผนควบคุมปริมาณการปล่อย
สารก่อมลพิษโดยรวม 

* ด าเนินการการลดปริมาณสารก่อมลพิษโดยพิจารณาจาก
คุณภาพของแหล่ง (จ าแนกตามพ้ืนท่ีลุ่มน ้าในแต่ละพ้ืนท่ี) 

ควบคุมก ากบัการปล่อยสารก่อมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการธุรกิจ (เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูง) 

ด าเนินการโครงการพฒันาทุนทางสงัคมเพ่ือการลดการปล่อยสารก่อ
มลพิษผา่นการพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสีย 

มาตรการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประเมินสถานการณ์ของ  
คุณภาพแหล่งน ้าในแต่ละ
พ้ืนท่ี 

การประเมินสถานการณ์ของ  
คุณภาพแหล่งน ้าในแต่ละ
พ้ืนท่ี 

การประเมินสถานการณ์ของ  
คุณภาพแหล่งน ้าในแต่ละ
พ้ืนท่ี 

ก าหนดพ้ืนท่ีของแหล่งน ้าเป้าหมายของการ
ด าเนินการตามระบบ  TPLCS 

ก าหนดระยะเวลาการบรรลุผลและ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายในการลดปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 
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ค านิยามค าศัพท์ที่ใช้ในค าแนะน าเชิงรุก 

แหล่งน า้ปิด (Enclosed water area) : พ้ืนท่ีแหล่งน ้าชนิดหน่ึง แบ่งออกเป็น แม่น ้ า ทะเลสาบ / หนองน ้ า และทะเล ในบรรดาแหล่งน ้ า

ประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ีพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าท่ีน ้ าไม่สามารถไหลออกไปสู่พ้ืนท่ีดา้นนอกไดอ้ย่างง่ายดายนกัเรียกว่า 

แหล่งน ้าปิด  ซ่ึงรวมถึงทะเลสาบ / หนองน ้า และทะเลปิด ค  าจ  ากดัความของทะเลปิดในประเทศญ่ีปุ่ นแสดงใน

รูป 1.2 ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าปิดนั้น มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการสะสมของสารก่อมลพิษ และเม่ือสารก่อมลพิษถูกปล่อย

ออกมาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยมี์ปริมาณเพ่ิมข้ึน สารเหล่าน้ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นสาเหตุของการ

เกิดมลพิษทางน ้า ท  าให้ล  าบากในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพน ้า  

 

                                  

รูป 1.2  ค  าจ  ากดัความของทะเลปิดในญ่ีปุ่ น 

 

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมมลพษิทางน า้: มาตรฐานท่ีไดรั้บการก าหนดข้ึนเพ่ือการรักษาคุณสมบติัของแหล่งน ้ า (แม่น ้ า, ทะเลสาบ / 

หนองน ้า, ทะเล) ดงัท่ีควรจะเป็น ยกตวัอยา่งในประเทศญ่ีปุ่ น ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

(ค่า COD, ไนโตรเจน, และฟอสฟอรัส) มีการแบ่งประเภทตามวตัถุประสงคก์ารใช้น ้ า และมีการก าหนดค่า

อา้งอิงเป็นตวัช้ีวดั  

สารก่อมลพิษ: สารและส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน ้ า สารก่อมลพิษท่ีถูกระบุไวใ้นค าแนะน าเชิงรุกหลกั ๆ ก็คือ COD, ไนโตรเจน

และฟอสฟอรัส ปริมาณสารก่อมลพิษเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

แหล่งที่มา: แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษ ตาราง 1.1 แสดงรายละเอียด  

แหล่งที่มาของมลพษิ: แหล่งท่ีมาของมลพิษทุกชนิด  

ปริมาณสารก่อมลพษิ: ปริมาณสารท่ีก่อให้เกิดมลพิษท่ีถูกผลิตออกมา  

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ: ปริมาณสารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า ค  าน้ีเป็นค าท่ีส่ือความจากมุมมองของแหล่งท่ีมาของ

มลพิษ  

ปริมาณการไหลเข้าของสารก่อมลพษิ: ปริมาณของสารก่อมลพิษท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้า ค  าน้ีเป็นค าท่ีส่ือความจากมุมมองของแหล่งน ้า  

ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication): รูปแบบของมลพิษทางน ้ าประเภทหน่ึง ท่ีเกิดจากการไหลของสารอาหาร ซ่ึงเป็น

สารประกอบทางเคมีของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสู่แหล่งน ้ า ดว้ยสาเหตุน้ีเองท่ีน าไปสู่การแพร่ขยายพนัธุ์

อยา่งรวดเร็วของแพลงกต์อนและสาหร่าย และอนัตรายอ่ืน ๆ เช่น การสูญพนัธุ์ของส่ิงมีชีวิตในน ้ า รวมทั้งเป็น

อนัตรายต่อน ้าด่ืมอีกดว้ย  

 

S=当該海域の面積
D1＝最深部の水深

W　=境界線の長さ
D2 = 境界における最深部の水深

境

界
線

当該海域

Ｗ×Ｄ
≧1.0√Ｓ×Ｄ１

Ｗ×Ｄ２
≧1.0

閉鎖性海域の条件

外海

เง่ือนไขของ  
แหล่งน ้ าทะเลแบบปิด 

S = การวดัหน่วยตารางพ้ืนท่ีทะเล 
D1 = ความลึกของน ้ า  

บริเวณท่ีลึกท่ีสุด 

พ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ ทะเล 

W = ความยาวของเสน้ขอบ 
D2 = ความลึกของน ้ าในส่วนท่ีลึกท่ีสุดตามแนวเสน้ขอบ 

ทะเลดา้นนอก 
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1.2 โครงสร้างของระบบ TPLCS 

ส่วนน้ีอธิบายถึงบทบาทของระบบ TPLCS กบัความพยายามในการรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า  

 

 (1)  ประเภทของมลพิษทางน ้า 

มลพิษทางน ้า มีสาเหตุมาจากการกระจุกตวัของพฒันาดา้นอุตสาหกรรม, การขยายของเมือง และการเพ่ิมข้ึนและการกระจุกตวัของ

จ านวนประชากร ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ แมว้่าธรรมชาติจะมีความสามารถในการบ าบดัตนเอง แต่ปัญหามลพิษ

ทางน ้าก็ยงัเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของสารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ สาเหตุก็เน่ืองมาจากการขยายตวัของ

ประชากร และน ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเกินกวา่ความสามารถธรรมชาติท่ีจะบ าบดัตนเองได ้อีกประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลง

ของธรรมชาติโดยการกระท าของมนุษยเ์พ่ือการพฒันาพ้ืนท่ี เช่น การถมดินตามบริเวณชายฝ่ังทะเล หรือการท าลายพืชพนัธุ์ตามริมฝ่ัง

แม่น ้าและหนองน ้าบางคร้ังอาจมีผลต่อความสามารถในการบ าบดัตามธรรมชาติ  

มลพิษทางน ้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามผลกระทบและกลไกต่าง ๆ ดงัน้ี  

ประเภทแรก คือ มลพิษท่ีเป็นอนัตรายโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษยจ์ากโลหะหนกัและสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงถูกปล่อยลงสู่แหล่ง

น ้ า มลพิษทางน ้ าประเภทแรกน้ี ยงัมีผลต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นน ้ าในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ ท าให้สัตวน์ ้ า

อ่อนแอ และท าให้ปลาตาย โลหะหนกัและสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายและสร้างความเสียหายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ มีอยูห่ลายชนิด เช่น แคดเมียม

, ตะกัว่, เฮกซะเวเลนซ์โครเมียม, ปรอท, สารหนู, โพลีคลอริเนต ไบฟินิลส์ (PCBs) และไซยาไนด์ สารเคมีเหล่าน้ีจะถูกปล่อยออกจาก

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิต ใช้เป็นสารเคมีก าจดัวชัพืชและเคมีภณัฑใ์นการเกษตร แต่สารก่อมลพิษดงักล่าวถูก

ระบุให้เป็นเป้าหมายการจดัการตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยเร่ืองมลพิษทางน ้ าในแต่ละประเทศ และยงัถูกควบคุมหรือห้าม

ปล่อยสารอนัตรายเหล่านั้นลงในแหล่งน ้ า เน่ืองจากเป็นอนัตรายอยา่งยิ่ง นอกจากน้ี  ยงัมีสารก่อมลพิษท่ีเป็นอนุพนัธ์ตามธรรมชาติซ่ึง

ตกคา้งจากน ้าใตดิ้นดว้ย  

ประเภทท่ีสอง เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของประชาชนเน่ืองจากเช้ือแบคทีเรีย น ามาซ่ึงโรคติดเช้ือต่าง ๆ รวมทั้งโรคบิด และ

อหิวาตกโรค โรคติดเช้ือต่าง ๆ จะเกิดข้ึนและสามารถท าลายสุขภาพของมนุษย ์หากน ้าทิ้งจากครัวเรือน รวมทั้งกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล

ท่ีไม่ไดรั้บการบ าบดัอยา่งเหมาะสมถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้า หรือหากเกิดการผสมปนเป้ือนกบัน ้ าด่ืม ดงันั้น จึงมีการด าเนินการบ าบดักาก

ตะกอนจากส่ิงปฏิกูลอยา่งถ่ีถว้น และแยกระบบน ้ าประปาจากระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยเด็ดขาด ในประเทศญ่ีปุ่ น, กฎหมายก าหนดไวว้่า

การบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล ท าได ้3 วิธี คือ บ าบดัโดยการน าเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย, บ าบดัโดยระบบบ าบดั Johkasou ก่อนท่ีจะ

ปล่อยลงสู่แม่น ้า1 หรือท่ีเก็บรวบรวมจากบ่อเกรอะ และบ่อบ าบดัรวม  

ประเภทท่ีสาม คือ การปนเป้ือนสารอินทรีย ์ขอบเขตความรุนแรงของการปนเป้ือนสารอินทรียจ์ะแสดงโดยตวัช้ีวดั เช่น ค่า COD 

(ความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี [Chemical Oxygen Demand]), ค่า BOD (ความตอ้งการออกเซิเจนทางชีวเคมี [Biochemical Oxygen 

Demand]) และค่า TOC (คาร์บอนอินทรียร์วม [Total Organic Carbon]) สารอินทรียส์ามารถเขา้สู่ธรรมชาติโดยวิธีการกดักร่อนสลายตวั

และโดยซากพืชและซากสตัว ์และจากการระบายน ้าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงปัญหามลพิษทางน ้ ารุนแรงข้ึนก็

เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของการปล่อยน ้าทิ้งจากกิจกรรมของมนุษยเ์หล่าน้ีน่ีเอง สารอินทรียท่ี์มีอยูใ่นแหล่งน ้ าจะถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย์

ท่ีอยู่ในน ้ า ซ่ึงวิธีน้ีเองเป็นวิธีรักษาสภาพแวดล้อมทางน ้ าตามธรรมชาติ แต่ถ้าสารอินทรีย์ไหลเข้าสู่แหล่งน ้ าในปริมาณท่ีเกิน

ความสามารถในการยอ่ยสลายของจุลินทรียใ์นน ้าแลว้ ก็จะเกิดปัญหามลพิษสะสม คุณภาพน ้าก็จะเส่ือมลง ในขณะเดียวกนัความใสของ

                                                        
1  ระบบบ าบดั Johkasou เป็นระบบบ าบดัน ้าเสีย ณ จุดนั้นจากภาคครัวเรือน โดยติดตั้งท่ีแต่ละครัวเรือน และส่วนใหญ่จะใชใ้นพ้ืนท่ี
ชนบทท่ีมีความหนาแน่นของประชากรต ่า  น ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัโดยระบบน้ี（ค่า BOD ของน ้าทิ้ง ≦ 20 มก./ล.） จะถูกระบายลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะท่ีใกลท่ี้สุด ส่วนกากตะกอนสลดัจท่ี์รวบรวมโดยรถสูบ จะถูกน ากลบัมาใชใ้นกระบวนการบ าบดักากตะกอนจากส่ิง
ปฏิกูล(night soil) ต่อไป 
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น ้าจะลดลงเร่ือย ๆ และน ้าก็จะส่งกล่ินเหม็น และเปล่ียนสีจากสีธรรมชาติไปเป็นเป็นสีเขียว, สีน ้ าตาลหรือสีน ้ าตาลแดง เม่ือมาถึงขั้นน้ี 

จะส่งผลอนัตรายต่อน ้ าด่ืม สร้างความเสียหายต่อการประมง และสภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตจะเกิดการปนเป้ือนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 

นอกจากน้ี สารอินทรียท่ี์ไม่ถูกยอ่ยสลายก็จะเกิดการตกตะกอนสะสมท่ีกน้ทะเลสาบ ล าธาร และทะเล เป็นกากตะกอน สลดัจ ์เพ่ือลด

การไหลเขา้ของสารอินทรียจ์ากน ้าทิ้งเหล่าน้ี แต่ละประเทศจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือควบคุมปัญหาเหล่าน้ี  

ประเภทท่ีส่ี คือ ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั (Eutrophication) ซ่ึงเป็นมลพิษทางน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปนเป้ือนของสารอินทรีย ์ดงัท่ี

อธิบายข้างต้นในมลพิษทางน ้ าประเภทท่ีสาม ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน เกิดจากสารอาหารท่ีมีสารประกอบของไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัส ไหลลงสู่พ้ืนท่ีลุ่มน ้า แพลงกต์อนและสาหร่ายจะเพ่ิมจ านวนอยา่งผิดปกติ และใชอ้อกซิเจนในน ้า การขาดออกซิเจนในแหล่ง

น ้าเป็นสาเหตุท าให้ส่ิงมีชีวิตในน ้าอ่อนแอลง และสร้างปัญหาต่าง ๆ ในการใชน้ ้า โดยท าให้สภาพแวดลอ้มการด ารงชีวิตแยล่ง ส่งผลต่อ

ทรัพยากรประมง และเป็นอนัตรายต่อน ้ าด่ืม สาหร่ายและ              แพลงก์ตอนอาจสร้างสารท่ีก่อให้เกิดอนัตราย การเพ่ิมข้ึนอย่าง

ผิดปกติของแพลงกต์อนเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ช่วงน ้าแดง หรือ ข้ีปลาวาฬ หรือ red tide ท าสัตวน์ ้ าอ่อนแอ และท าให้ปลา

ตาย ซ่ึงจะเป็นตะกอนสะสมก่อให้เกิดปัญหาตามมา คือ การขาดออกซิเจนในชั้นน ้ าด้านล่าง น ้ าท่ีขาดออกซิเจนเป็นสาเหตุให้เกิดผล

กระทบร้ายแรง ท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศญัอยูใ่นน ้าอ่อนแอลง และท าให้ส่ิงมีชีวิตสตัวท่ี์อาศยัอยูบ่ริเวณกน้ทอ้งน ้ าหน้าดินรวมทั้งหอยต่างๆ 

ตายได ้ 

โดยปกติแลว้ สารอาหารท่ีมีสารประกอบของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีความจ าเป็นต่อการรักษาระบบนิเวศ แต่เม่ือสมดุลระหว่าง

ปริมาณกบัการใชข้าดหายไปและสารดงักล่าวเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเกินความจ าเป็น จะท าให้เกิดปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัข้ึน  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าน่ิง เช่น ทะเลปิด ทะเลสาบ / หนองน ้าและแม่น ้า (เรียกวา่"พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าปิด") และแหล่งน ้ าท่ีไหลช้าและน ้ ามี

แนวโนม้วา่จะคา้งอยูน่าน จะเกิดการสะสมของสารอาหารไดง่้าย จึงท าให้เส่ียงต่อการเกิดปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี 

เราจ าเป็นตอ้งควบคุมหรือจ ากดัปริมาณรวมของสารอาหารท่ีจะไหลลงไปสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าปิด ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือ ลดและจดัการกบั

ปริมาณของสารก่อมลพิษทั้งหมด  

สารมลก่อพิษหลกั ๆ ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลภายใตร้ะบบ TPLCS ไดแ้ก่ สารอินทรียท่ี์น าไปสู่การปนเป้ือนสารอินทรีย ์และสารอาหาร

ท่ีน าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั  

สารอินทรียป์ระเภทต่าง ๆ และสารอาหาร ถูกปล่อยจากแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษลงสู่แหล่งน ้ า แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษ

แสดงไวใ้นตาราง 1.1  
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ตาราง 1.1  แหล่งท่ีมาหลกัของสารก่อมลพิษ 

 

 แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษ ลกัษณะ 

(1) สถานประกอบการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรม 

โรงงานและสถานประกอบการธุรกิจ รวมถึง
โรงพยาบาล, โรงแรม และโรงแรมและท่ีพกัขนาดเล็ก 
โรงอาหาร โรงซกัรีด โรงอาบน ้า สถานีบริการน ้ามนั 
ร้านซ่อมรถยนต ์และโรงช าแหละสตัวปี์ก 

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเพ่ิมข้ึนพร้อม ๆ 
กบัการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมการผลิต  

(2) การด าเนินชีวิต- 
ของมนุษย ์

การด าเนินชีวิตของมนุษย ์
(น ้าทิ้งจากครัวเรือน ไดแ้ก่ กากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล 
และน ้าทิ้งอ่ืน ๆ จากบา้นเรือน (เรียกวา่ น ้าเสียจากภาค
ครัวเรือน) น ้าเสียจากภาคครัวเรือนเกิดจากการปรุง
อาหาร, การซกัผา้, การอาบน ้ า และท าความสะอาด 

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเพ่ิมข้ึนพร้อม ๆ 
กบัการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการ
กระจุกตวัในพ้ืนท่ีเมือง  
ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีเปล่ียนแปลง
ไปยงัเกิดจากวิถีชีวิต มาตรฐานการด ารงชีวิต 
และพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์รวมถึง ชนิด
ห้องน ้า (ชกัโครก, ส้วมซึม) และความถ่ีของ
การอาบน ้ า  

(3) กิจการ- 
ปศุสตัว ์

มูลปศุสตัวข์องโค มา้ สุกร สตัวปี์ก และสตัวอ่ื์น ๆ  
น ้าจากการท าความสะอาดโรงเรือนปศุสตัว ์ 

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเพ่ิมข้ึนตาม
ขนาดของกิจการปศุสตัว ์ 

(4) พ้ืนท่ีการเกษตร ปุ๋ ยและสารเคมีทางการเกษตรท่ีพืชไม่สามารถดูดซึมได ้
และวตัถุอินทรียต่์าง ๆ เช่น ก่ิงไมต้าย และเศษซากใบไม้
ท่ีตกคา้งอยูใ่นพ้ืนท่ีการเกษตร  

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณการใชปุ้๋ ยเคมี  
สารก่อมลพิษจะถูกฝนชะลา้งลงสู่แหล่งน ้า  

(5) พ้ืนท่ีเขตเมือง ฝุ่ นละอองสะสม เศษใบไม ้และขยะ สารก่อมลพิษจะถูกฝนชะลา้งลงสู่แหล่งน ้า 
(6) พ้ืนท่ี ป่า ซากพืช  สารก่อมลพิษจะถูกฝนชะลา้งลงสู่แหล่งน ้า 
(7) การเพาะเล้ียงสตัว์

น ้า 
เศษอาหารท่ีเหลือจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า และซากปลา
ตาย 

 

 

 นอกจากน้ี ขณะน้ีแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษยงัแบ่งโดยพิจารณาวา่สามารถระบุสถานท่ีสภาวะนั้นเกิดข้ึนไดห้รือไม่อีกดว้ย  แหล่ง

ท่ีสามารถระบุได้ จะเรียกว่า แหล่งก าเนิดมลพิษแบบชัดเจน (point source) ส่วนแหล่งท่ีไม่สามารถระบุแหล่งท่ีมาได้ เพราะเป็น

แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษท่ีอยูน่อกเหนือวิสยัทศัน์ (plane source) (เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า แหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน, non-point 

source) ค านิยามเหล่าน้ีใชอ้ยูใ่นค าแนะน าเชิงรุก 

แหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจน และแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน ไดรั้บการอธิบายไวอ้ยา่งแตกต่างกนัภายใตแ้นวทางนโยบาย

เพ่ือการลดการปล่อยสารก่อมลพิษ ในแหล่งก าเนิดมลพิษแบบชัดเจน(point source) สามารถระบุท่ีมาของสารก่อมลพิษได ้เราจึง

สามารถวดัปริมาณสารก่อมลพิษ และสามารถน าเอาข้อก าหนดเพ่ือการจดัการน ้ าทิ้งมาใช้จดัการกับสารก่อมลพิษได้ แต่ส าหรับ

แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษท่ีอยูน่อกเหนือวิสัยทศัน์(plane source) นั้น เราไม่สามารถระบุท่ีมาของสารก่อมลพิษได้ วิธีการน้ีจึงไม่

สามารถน ามาใชก้บัแหล่งดงักล่าวได ้ 
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แหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจน(point source) ไดแ้ก่ (i) แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (ii) แหล่งบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีระบบบ าบดั

น ้าทิ้ง, และ (iii) แหล่งเล้ียงปศุสตัวข์นาดใหญ่ ส่วนแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษท่ีอยูน่อกเหนือวิสยัทศัน์(plane source) ไดแ้ก่ (iv) แหล่ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก / บา้นเรือน / ปศุสัตวท่ี์ไม่ไดร้วมอยูใ่นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจน(point source) (v) พ้ืนท่ีการเกษตร (vi) 

พ้ืนท่ีท่ีสร้างข้ึนใหม,่ (vii) พ้ืนท่ีป่าไม ้และ (viii) แหล่งเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  

ในตาราง 1.1 แสดงให้เห็นว่าสารก่อมลพิษสามารถเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ และไหลลงสู่แหล่งน ้ าต่าง ๆ ซ่ึงเกิดเป็นวงจรเชิง

นิเวศตามธรรมชาติ ท่ีเสริมสร้างการบ าบดัตวัเองให้กลบัมาบริสุทธ์ิดงัเดิมตามธรรมชาติและการย่อยสลายทางชีวภาพ อนัก่อให้เกิด

สมดุลในสภาพธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษถูกละเลยจนเพ่ิมข้ึนอยูต่ลอดจากกิจกรรมของมนุษย ์ไม่ว่า

จากการเพ่ิมจ านวนประชากร การขยายตวัของการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม การเพ่ิมข้ึนของการเล้ียงปศุสตัว ์และการเพ่ิมข้ึนของการใช้

ปุ๋ ยเคมี ในท่ีสุดก็จะเกินขีดความสามารถของส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีจะรับได ้ดว้ยเหตุน้ี จะน าไปสู่ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม

และก่อให้เกิดมลพิษทางน ้า เม่ือเศรษฐกิจเติบโตและเกิดการขยายก าลงัการผลิต ตอ้งรับมือปริมาณสารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมา ส่ิงท่ี

ตอ้งด าเนินการ คือ  สร้างความสอดคลอ้งระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ระบบ TPLCS แสวงหาแนวทางท าให้ความสอดคลอ้งระหวา่งการพฒันากบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นจริง โดยการใช้มาตรการลด

การปล่อยสารก่อมลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

(2)  มาตรการในการรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า 

มาตรการปรับปรุงคุณภาพน ้ า สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี ประเภทท่ี 1 มาตรการลดการปล่อยสารก่อมลพิษลงไปในพ้ืนท่ี

แหล่งน ้า (มาตรการตามแหล่งท่ีมา) ประเภทท่ี 2 คือ มาตรการบ าบดัแหล่งน ้ านั้นให้บริสุทธ์ิในกรณีท่ีแหล่งน ้ านั้นประสบปัญหามลพิษ

ทางน ้ าอยูแ่ลว้ และบ าบดัสารก่อมลพิษภายในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ในกรณีท่ีสารมลพิษถูกปล่อยลงไปแลว้ (มาตรการบ าบดั

โดยตรง)  

มาตรการด าเนินการตามแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษนั้นรวมไปถึงการบ าบดัน ้ าทิ้งเพ่ือลดปริมาณสารก่อมลพิษจากการใช้วตัถุดิบ

และวสัดุท่ีมีสารก่อมลพิษ วิธีการด าเนินการบ าบดัน ้ าทิ้ง ไดแ้ก่ การบ าบดัน ้ าทิ้งในระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงงาน และการรวบรวมน ้ า

ทิ้งจากครัวเรือนผา่นระบบระบายน ้าเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วน2กลาง นอกจากน้ี ในการใช้ผงซกัฟอก, เราสามารถใช้ผงซกัฟอกแบบ

ปราศจากฟอสฟอรัสแทนการใชผ้งซกัฟอกแบบธรรมดาท่ีมีฟอสฟอรัส เพ่ือช่วยลดการใชว้ตัถุดิบและวสัดุท่ีมีสารก่อมลพิษ  

มาตรการบ าบดัน ้ าให้เกิดความบริสุทธ์ิโดยตรท่ีเป็นไปได้ ได้แก่ การขุดลอก (การก าจดัส่ิงก่อมลพิษท่ีสะสมอยู่ใตน้ ้ า), การใช้

ประโยชน์จากหนองน ้า และท่ีราบลุ่มน ้าข้ึนถึง และการเติมอากาศ (การเติมออกซิเจนหรืออากาศให้แก่แหล่งน ้ า), และการบ าบดัน ้ าโดย

การเติมน ้าสะอาดลงสู่แหล่งน ้า (การเติมน ้าจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่เกิดมลพิษเขา้ไป)  

มาตรการบ าบดัน ้าให้เกิดความบริสุทธ์ิโดยตรง เป็นมาตรการท่ีน ามาใช้กบัแหล่งน ้ าท่ีประสบปัญหามลพิษทางน ้ าแลว้ จึงถือว่าเป็น

มาตรการท่ีมีบทบาทรองในการรับมือกบัมลพิษทางน ้า ระบบ TPLCS มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม และมุ่งเน้นไป

ยงัมาตรการบ าบดัน ้าทิ้งตามแหล่งท่ีมา  

 

 

 

                                                        
2 การใชร้ะบบบ าบดัน ้าทิง้มีความจ าเป็นเม่ือมีการปล่อยน ้าทิ้งลงสู่แหล่งน ้า เช่น แม่น ้า และทะเล และเม่ือมีการปล่อยให้น ้าทิ้งซึมลงสู่ชั้น
ใตดิ้น  หากน ้าทิ้งท่ีมีสารก่อมลพิษปริมาณมากถูกปล่อยให้ซึมลงสู่ชั้นใตดิ้นแลว้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการปนเป้ือนของน ้าใตดิ้น และ
สารก่อมลพิษจากน ้าใตดิ้นท่ีปนเป้ือนก็จะระบายไหลลงสู่ทะเลสาบ / หนองน ้า และทะเล ต่อไป  จากนั้น ในบางกรณีสารก่อมลพิษก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้าเป็นระยะเวลายาวนาน  
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(3)  มาตรการเชิงนโยบายของฝ่ายบริหาร 

เน่ืองจากมาตรการบ าบดัน ้าทิ้งตามแหล่งท่ีมา เช่น การติดตั้งระบบ และตน้ทุนประกอบการส าหรับโรงบ าบดัน ้ าทิ้ง ก่อให้เกิดตน้ทุน 

จึงไม่สามารถคาดหวงัอะไรไดม้ากนกัวา่ผูท่ี้ก่อให้เกิดมลพิษจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีเอง  ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน านโยบายเขา้มา

มีส่วนร่วม และการด าเนินมาตรการบริหารแสดงไวใ้นรูปภาพท่ี 1.3  

แผนควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมพยายามด าเนินมาตรการเหล่าน้ีอย่างครอบคลุม ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือ

การควบคุมการปล่อยสารก่อมลพิษ และยงัคลอบคลุมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีเฝ้าระวงั  ภาพรวม

ของความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการบริหารจดัการเก่ียวกบัการควบคุมปริมาณมลพิษโดยรวมและระบบ TPLCS ดงัแสดงไวด้า้นล่าง 

มุ่งเนน้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการบ าบดัน ้าทิ้งตามแหล่งท่ีมาโดยเฉพาะ  
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รูป 1.3  โครงสร้างของมาตรการจดัการแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษ 

 

i) การก าหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยเร่ืองมลพิษทางน ้า 

มาตรฐานเหล่าน้ีมีเกณฑส์ าหรับคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ า (แม่น ้ า, ทะเลสาบ / หนองน ้ า, ทะเล)  มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มวา่ดว้ยเร่ืองมลพิษทางน ้าเป็นวตัถุประสงคห์น่ึงในการบริหารจดัการ  เม่ือสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานไดแ้ลว้ ต่อไปคือการ

รักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า แต่ถา้หากการด าเนินการไม่ไดต้ามมาตรฐานก็ตอ้งพยายามให้เป็นไปตามมาตรฐานให้จงได ้ในประเทศญ่ีปุ่ น 

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมลพิษทางน ้าครอบคลุมรวม 37 รายการ โดยแบ่งตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าเพ่ือการป้องกนั

สุขอนามยัของมนุษย ์(มีการระบุเร่ืองของโลหะหนกัท่ีเป็นอนัตรายและสารเคมี เช่น แคดเมียม และไซยาไนด์ ทั้งหมด 27 รายการ) และ

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าเพ่ือการป้องกนัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ (มี 10 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั COD, BOD, ออกซิเจนท่ีละลายน ้ า, 

ปริมาณรวมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และแบคทีเรียกลุ่มโคไล)  มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าเพ่ือการป้องกนัสุขอนามยั

ของมนุษยไ์ดรั้บการก าหนดข้ึนเพ่ือใช้กบัแหล่งน ้ าสาธารณะในญ่ีปุ่ นทุกแห่งอยา่งมีเอกภาพ มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าเพ่ือ

การปกป้องสภาพแวดลอ้ม แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวตัถุประสงคก์ารใช้น ้ าของแต่ละพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีการก าหนดค่ามาตรฐานท่ี

แตกต่างกนัตามประเภทเหล่านั้น  

ระบบ TPLCS ส่วนใหญ่จะมุ่งแกไ้ขเร่ืองการปนเป้ือนของสารอินทรียแ์ละปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั ระบบ TPLCS ท่ีใช้ในญ่ีปุ่ น

มุ่งเน้นการแก้ปัญาค่า COD , ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมด  ปัญหาหลกั ๆ ดงักล่าว ถูกระบุไวใ้นมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มทางน ้าเพ่ือการป้องกนัสภาพแวดลอ้มส าหรับการด ารงชีวิต ซ่ึงมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมลพิษทางน ้ าให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารใชน้ ้าของแต่ละพ้ืนท่ีแหล่งน ้า  วิธีการน้ี เป็นการควบคุมมลพิษทั้งหมดเพ่ือรักษาคุณภาพน ้ าให้สอดคลอ้ง

กบัการใชน้ ้าของแต่ละพ้ืนท่ีแหล่งน ้า  

 

 

อตุสาหกรรม 

ปศุสัตว์ 

การบ าบดักากตะกอนจาก
ส่ิงปฏิกลู 

การควบคุมน ้าท้ิง มนุษย ์ 
น ้าเสียจากภาคครัวเรือน 

กากตะกอนจากส่ิงปฏิกลู 

อ่ืนๆ (การประกอบอาหาร, การซักลา้ง, การอาบน ้า, การท าความสะอาด) 

พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 

การใชป้ระโยชน์จากน ้า 

< มาตรการลดการปล่อยสารกอ่มลพิษ> 
• การติดตั้งอุปกรณบ์ าบดัน ้าเสีย 
• การลดการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมลพิษ 
• การผลิตท่ีสะอาด 

 มาตรการลดการปล่อยสารกอ่มลพิษ 
• การป้องกนัการ  
 การร่ัวไหลของมูลสัตว ์

•  การบ าบดั  
 มูลปศุสัตว ์

• การบ าบดัน ้าท้ิงจากโรงเรือนปศุสัตว ์

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
บ าบดัน ้าเสีย 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
(Johkasou) 

ภาคครัวเรือน 

น ้าด่ืม 
น ้าท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 
น ้าชลประทาน 

ทรัพยากรประมง 
สภาพแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือการด ารงชีวิต 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 

โรงงาน 

โรงเรือนปศุสตัว ์

การควบคุมน ้าท้ิง 

คู่มือการลดมลพิษ 

การพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสีย การควบคุมน ้าท้ิง 
การพฒันา  

โรงบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกลู 

การก  าหนด  
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มว่าดว้ยมลพิษทางน ้า 

การรวบรวมกากส่ิงปฏิกลู 

การควบคุมน ้าท้ิง 

คู่มือการลดมลพิษ 

การเผยแพร่และส่งเสริมระบบบ าบดัน ้าเสีย Johkasou 
การควบคุมน ้าท้ิง 
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ii) ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการปล่อยน ้าทิ้ง 

 น ้ าทิ้งอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกิจและจากโรงเล้ียงปศุสัตวข์นาดใหญ่ จะถูกควบคุมโดย

มาตรการควบคุมน ้าทิ้งเพ่ือลดการปล่อยสารก่อมลพิษ  โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตอ้งมี

มาตรการแกไ้ขปัญหาการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานน ้าทิ้ง และปริมาณการปล่อยควรลดลงดว้ยการด าเนินมาตรการ

ดงักล่าว โรงเรือนเล้ียงปศุสตัวข์นาดใหญ่ ๆ ก็จ  าเป็นตอ้งมีการควบคุมน ้ าทิ้ง เช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยั โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย 

สถานประกอบการธุรกิจและโรงงานต่าง ๆ   

อีกมาตรการหน่ึงท่ีใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด คือ ขอ้ก าหนดความเขม้ขน้ ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดท่ีว่าดว้ยการควบคุมความเขม้ขน้ของสารก่อ

มลพิษในน ้าทิ้ง   การวดัความเขม้ขน้ของน ้าทิ้งจากสถานประกอบการธุรกิจสามารถระบุไดท้นัทีว่าสถานประกอบการธุรกิจแต่ละแห่ง

สามารถปฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ หรือไม่   ดงันั้น การก าหนดใชก้ฎระเบียบจึงเป็นส่ิงท่ีด าเนินการไดโ้ดยไม่ล  าบากนกั  

อยา่งไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีท่ีคาดวา่ปริมาณน ้าทิ้งจะเพ่ิมข้ึนมาก ยกตวัอยา่งเช่น เขตก่อสร้างและพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตวัของจ านวนโรงงาน

อุตสาหกรรม ขอ้ก าหนดเร่ืองความเขม้ขน้ของสารก่อมลพิษเพียงอยา่งเดียว อาจไม่สามารถป้องกนัการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสารก่อมลพิษ

ท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้าได ้ในกรณีดงักล่าว จ  าเป็นตอ้งน าการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมมาใช้เพ่ือลดปริมาณสารก่อมลพิษ (ใน

ขอ้ความดา้นล่าง มาตรฐานของกฎระเบียบในการปล่อยสารก่อมลพิษส าหรับการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมด จะเรียกว่า"

มาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม")  

ภายใตก้ารด าเนินการระบบ TPLCS หลกัการพ้ืนฐาน คือ การสร้างมาตรฐานส าหรับการปล่อยสารก่อมลพิษ และด าเนินการควบคุม

ปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม  

ขณะท่ีปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในน ้ าทิ้งสามารถค านวณไดโ้ดยการคูณกนัระหว่างความเขม้ขน้กบัปริมาณน ้ าทิ้ง ดงันั้น เพ่ือ

ด าเนินการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือวดัความเขม้ขน้และปริมาณของน ้ าทิ้ง  การด าเนินการควบคุมปริมาณ

สารก่อมลพิษโดยรวมนั้นตอ้งใช้ระยะเวลาและความพยายามมากกว่าการใช้ขอ้บงัคบัดา้นความเขม้ขน้ของน ้ าทิ้ง แต่วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพและปลอดภยักวา่ เม่ือจ าเป็นตอ้งควบคุมและจดัการปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิฐอยา่งเคร่งครัด  

 

iii) การส่งเสริมการบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือน 

เน่ืองจากครัวเรือนถือเป็นหน่ึงในแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษ อนัเน่ืองมาจากการปล่อยน ้ าทิ้ง รวมทั้งกากตะกอนของส่ิงปฏิกูล

(night soil) ดงันั้นภาคครัวเรือนจึงควรใชม้าตรการน ้าทิ้งจากครัวเรือน ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้ปล่อยส่ิงปฏิกูล(night soil) ท่ีไม่ไดรั้บ

การบ าบดัลงสู่แหล่งน ้ า ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกนัปัญหาโรคติดต่อ แต่ไม่ไดว้างกฎระเบียบควบคุมโดยตรงส าหรับการระบายน ้ าทิ้งท่ีเกิดจาก

ห้องครัว, ห้องอาบน ้า และการซกัผา้ นอกเหนือจากกากตะกอนของส่ิงปฏิกูล (เรียกวา่ "น ้าเสียจากภาคครัวเรือน")  

 

ในการบ าบดัน ้าทิ้งจากภาคครัวเรือนนั้น หน่วยงานทอ้งถ่ินเขา้มาจดัการ โดยท าโครงการการพฒันาระบบบ าบดัน ้ าเสีย บ าบดัน ้ าเสีย

แบบผสมผสานในพ้ืนท่ีอยู่อาศยั และติดตั้งระบบบ าบดั Johkasou ส าหรับครัวเรือนทัว่ไป วิธีการทั้งหมดเหล่าน้ีใช้ระบบบ าบดัท่ีใช้

ออกซิเจน โดยการรวมเอากากตะกอนของส่ิงปฏิกูล (night soil) เขา้กบัน ้าเสียจากครัวเรือน  

 ส่วนใหญ่แลว้ ระบบบ าบดัน ้าเสียจะสร้างไวใ้นพ้ืนท่ีเขตเมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง ส่วนระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็ก

มกัจะสร้างอยู่ในเขตท่ีพกัอาศยั หมู่บา้นท่ีมีการเล้ียงปศุสัตวอ์ยา่งแพร่หลาย โดยค านวณตามบล็อคและจ านวนหมู่บา้น  ในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความหนาแน่นของประชากรต ่า จะมีการสร้างระบบบ าบดั Johkasou ไวต้ามบา้น อาจมีไวส้ าหรับบา้นเพียง 1 หลงั หรือส าหรับหลาย ๆ 

หลงัก็ได ้ 
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ระบบบ าบดัน ้ าเสีย นับไดว้่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม การก่อสร้างระบบบ าบดัด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นหลกั 

อยา่งไรก็ตาม ระบบบ าบดัน ้าเสียตามบา้นจะไดรั้บการสร้างข้ึนหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ในกรณีเหล่าน้ี จะมี

การน านโยบาย รวมทั้งค  าแนะน าทางเทคนิคและเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการก่อสร้าง มาใช้ตามท่ีจ าเป็น  ในประเทศญ่ีปุ่ น รัฐบาล

ทอ้งถ่ินสร้าง Johkasou ส าหรับครัวเรือนแต่ละครัวเรือน และด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือรักษาและจดัการระบบ  

ระบบ TPLCS จะค านวณผลของนโยบายเหล่าน้ี เพ่ือลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ และด าเนินการของนโยบายท่ีมี

ประสิทธิภาพให้ลุล่วง  

 

iv) ค าแนะน าการลดปริมาณสารก่อมลพิษ 

คณะผูบ้ริหารจะช่วยให้ค  าแนะน าทางเทคนิคเพ่ือลดปริมาณสารก่อมลพิษ  วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการกบัแหล่งท่ีมา

ของมลพิษ ซ่ึงบางคร้ังตกหล่นไปจากกฎขอ้บงัคบั  ในคู่มือค  าแนะน าน้ีอาจรวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ ยเคมีเพ่ือลดปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก และค าแนะน าเก่ียวกบัเทคโนโลยีส าหรับสถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น อุตสาหกรรม

ในครัวเรือน เพ่ือการก าจดัมลพิษ  จากการด าเนินการภายใตร้ะบบ TPLCS ดว้ยความร่วมมือกนัของภาคส่วนต่าง ๆ คู่มือค  าแนะน าจึง

ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาอยา่งหลากหลายตามแหล่งท่ีมาของการเกิดมลพิษ  

 

v) นโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการส่งเสริมมาตรการแกไ้ขปัญหามลพิษตามแหล่งท่ีมาของมลพิษ 

นโยบายส่งเสริมมาตรการแกไ้ขปัญหามลพิษตามแหล่งท่ีมาของมลพิษก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน เช่น การสนบัสนุนเงินกู ้การ

ให้เงินอุดหนุน และผลประโยชน์ทางภาษี เพ่ือกระตุน้ให้โรงงานติดตั้งอุปกรณ์การบ าบดัน ้ าทิ้ง นอกจากน้ี การเผยแพร่ความรู้และการ

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยงัไดรั้บการบรรจุอยูใ่นการระบบศึกษาและกิจกรรมสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนอีก

ดว้ย  

 

(4) โครงสร้างของระบบ TPLCS 

ระบบ TPLCS จะน าไปใชค้วบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีสามารถน าไปใช้ได ้และพยายามปรับใช้นโยบาย และ

วิธีการท่ีหลากหลายอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถลดมลพิษโดยรวม การใช้ระบบ TPLCS จ าเป็นจะตอ้งมีการประสานงานกนัของหน่วยงาน

บริหารท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน และอาจแบ่งปันการตระหนกัรู้ในกระบวนการประสานงานน้ีได ้ขณะเดียวกนั ก็สามารถก าหนดแผนท่ี

มีประสิทธิภาพร่วมกนัได้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของการด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการตาม

มาตรการ และผลของการลดการปล่อยสารก่อมลพิษของนโยบายต่าง ๆ  

 

โครงสร้างแผนผงัของระบบ TPLCS ใน ญ่ีปุ่ น เป็นไปตามท่ีแสดง ในรูป 1.4  
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รูป 1.4  โครงสร้างแผนผงัของระบบ TPLCS ในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คอลมัน์ 1 : ระเบียบข้อบังคบัเกีย่วกบัการปล่อยน า้ทิง้ในประเทศญี่ปุ่น 

ในประเทศญ่ีปุ่ น มาตรฐานน ้ าทิ้งมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมดทัว่ประเทศ (มาตรฐานความเขม้ขน้) ไดรั้บการก าหนดข้ึนมาเพ่ือใช้กบั

โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกิจทั้งหมด และยงัครอบคลุมไปถึงสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมาตรฐานน ้ าทิ้ง

แห่งชาติไม่สามารถน ามาใชเ้พ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มของน ้าไดอ้ยา่งเพียงพอ จงัหวดัแต่ละจงัหวดัสามารถก าหนดมาตรฐานน ้ าทิ้งข้ึนเอง 

นอกเหนือไปจากมาตรฐานแห่งชาติได ้  ส าหรับพ้ืนท่ีทะเลปิดท่ีไม่อาจท าให้คุณภาพน ้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มว่าดว้ย

เร่ืองมลพิษทางน ้ าแมว้่ามีขอ้บญัญติัเหล่าน้ีก็ตาม  จะใช้ระบบ TPLCS จดัการปัญหาในบริเวณนั้นแทน ซ่ึงวิธีควบคุมน ้ าทิ้งน้ีเรียกว่า 

"การควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวม" วิธีการน้ีเป็นรูปแบบของระเบียบขอ้บงัคบัเร่ืองปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

ในประเทศญ่ีปุ่ น  ระบบ TPLCS ถือวา่เป็นระบบท่ีน าไปใช้แกปั้ญหามลพิษในบริเวณพ้ืนท่ีทะเลปิดท่ีประสบปัญหามลพิษทางน ้ าอยา่ง

รุนแรง แมแ้ต่ในกรณีท่ีแต่ละจงัหวดัมีมาตรฐานท่ีเขม้งวดข้ึนของตนเอง แต่ค่าอา้งอิงส าหรับมาตรฐานส่วนท่ีเพ่ิมเติมเขา้มานั้น ก็จะ

ได้รับการพิจารณาจากพ้ืนฐานของแนวคิดเร่ืองการจ ากัดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษลงสู่แหล่งน ้ าภายในขอบข่ายหน่ึง เพ่ือ

วตัถุประสงคด์า้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มทางน ้า ซ่ึงแนวคิดน้ีไดร้วมเอาการควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทั้งหมดเขา้ไวด้ว้ย  

รูป 1.5  แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมมลพิษทางน ้ า และโครงสร้างของระบบ TPLCS ภายใต้

กฎหมาย  

 ระบบบ าบดัในญ่ีปุ่ นเป็นดงัท่ีไดอ้ธิบายไว ้แต่บางประเทศควบคุมการปล่อยสารก่อมลพิษครอบคลุมทัว่ประเทศ และด าเนินการลด

การปล่อยสารก่อมลพิษ  

・下水道整備
・下水処理場での汚水処理の高度化
・浄化槽の整備促進

•小規模企業対策
•未規制企業対策
•農業、畜産等
•一般家庭

•日平均排水量50m3以上の工場・事業場
に対し汚濁負荷排出量を規制
（汚濁負荷量＝濃度×排水量）

総量削減基本方針(環境大臣）

総量削減計画 (都道府県知事)

排出負荷量に対する総量規制 削減指導等 事業実施

目標年度、削減目標量、
削減の関連基本事項

発生源ごとの削減目標量、方法等

เป้าหมายปีงบประมาณ, เป้าหมายปริมาณการลดมลพิษ, รายการพ้ืนฐาน
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการลดมลพิษ 

แผนควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทั้งหมด  
(ผูว้่าราชการจงัหวดั) 

วตัถุประสงคก์ารลดมลพิษและวิธีแกไ้ขปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี 

การควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทั้งหมด 

• ควบปริมาณการปล่อยสารกอ่มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการธุรกจิต่างๆ โดยตอ้งมีค่าเฉล่ียประจ าวนัไม่เกนิ 50 ลบ.ม. 

(ปริมาณสารกอ่มลพิษ =  
ความเขม้ขน้ × ปริมาณน ้าท้ิง) 

คู่ค  าแนะน าการลดมลพิษ 

• มาตรการแกปั้ญหามลพิษส าหรับธุรกจิขนาดเล็ก 
• มาตรการส าหรับบริษทัท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม 
• เกษตรกรรม, ปศุสัตว ์
• บา้นเรือนทัว่ไป 

การด าเนินโครงงการ 

• การพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสีย 
• การบ าบดัน ้าเสียขั้นสูงท่ี  
โรงงานบ าบดัน ้าเสีย 

• การส่งเสริมการกอ่สร้างระบบบ าบดั Johkasou 

นโยบายพื้นฐานส าหรับการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดทัว่พื้นท่ี 
(กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม) 
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รูป 1.5  ระบบกฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้าและโครงสร้างของระบบ TPLCS ในประเทศญ่ีปุ่ น 

* ในประเทศญ่ีปุ่ นมาตรฐานด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมว่าด้วยเร่ืองมลพิษทางน ้ า ได้รับการก าหนดรวมอยู่ในมาตรฐานด้าน

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ รวมทั้งมาตรฐานดา้นสภาพอากาศโดยรอบ แสดงไวใ้นรูป 1.5  

 

   1.3 ประสบการณ์และบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น 

ญ่ีปุ่ นเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียมากถึงร้อยละ 9 ต่อปี นับตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 1950 ถึงตน้

ทศวรรษท่ี 1970   การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วน้ีก่อให้เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมการผลิตและความแออดัของประชากร ซ่ึง

ท าให้ปริมาณสารก่อมลพิษเพ่ิมข้ึนเกินขอบข่ายมาตรการรองรับ และน าไปสู่ปัญหามลพิษทางน ้ าอยา่งร้ายแรงท่ีสร้างความเสียหายต่อ

การประมงต่อไปอีกอนัเน่ืองมาจากปรากฏการณ์ข้ีปลาวาฬ (red tide) และยงัท าให้สภาพแวดลอ้มส าหรับการด ารงชีวิตเส่ือมโทรมลง 

กฎหมายพ้ืนฐานส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มว่าดว้ยเร่ืองของมลพิษทาง
น ้า 

ระเบียบขอ้บงัคบัเดิม การกอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก, การแจง้เตือนการปรับเปล่ียน 

ระเบียบขอ้บงัคบัส าหรับ  
โรงงานและสถานประกอบการธุรกจิ 

กฎหมายควบคุมมลพิษทาง
น ้า 

ภาระหนา้ท่ีผกูพนัในการวดัและบนัทึกขอ้มลูสถานะมลพิษในน ้าเสีย 

การตรวจสอบสถานท่ีของผูบ้ริหาร, การเกบ็รวบรวมรายงาน 

การป้องกนัสารท่ีเป็นอนัตรายซึมสู่ชั้นใตดิ้น 

ค าสั่งการฉุกเฉินเม่ือเกดิปัญหาภยัแลง้ผิดปกติ 

มาตรการฉุกเฉินเม่ือเกดิอุบติัเหตุและการแจง้เตือน 

มาตรการจดัการ  
น ้าเสียจากครัวเรือน 

การเฝ้าระวงั  
คุณภาพน ้า  

แหล่งน ้าสาธารณะ 

ขอ้ก  าหนดภูมิภาคส าคญัส าหรับการจดัการน ้าท้ิงในครัวเรือน 
(ระดบัจงัหวดั) 

การก  าหนดแผนการวดั (ระดบัจงัหวดั) 

การก  าหนดโครงการเพ่ือส่งเสริมมาตรการจดัการน ้าท้ิงในครัวเรือน  
(ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

การควบคุมปริมาณสาร
กอ่มลพิษทั้งหมดใน
บริเวณพ้ืนท่ีทะเลปิด 

ระเบียบขอ้บงัคบัเร่ืองน ้าท้ิง 

มาตรฐานน ้าท้ิง  
(มาตรฐานความเขม้ขน้) 

ระเบียบขอ้บงัคบัในเวลา
ปกติ 

มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิง
ระดบัชาติ 

การก  าหนด  
แผนควบคุมปริมาณสารกอ่
มลพิษทั้งหมด (ระดบัจงัหวดั) 

มาตรฐานควบคุมปริมาณสารกอ่มลพิษทั้งหมด (ระเบียบ
ขอ้บงัคบัปริมาณการปล่อยน ้าท้ิง) 

การก  าหนด  
นโยบายพ้ืนฐานส าหรับการควบคุม
ปริมาณมลพิษทั้งหมดทัว่พ้ืนท่ี 
 (ระดบัชาติ) 

ขอ้ก  าหนดเฉพาะเร่ืองน ้า
เสีย 

บริเวณพ้ืนท่ีทะเลปิดท่ีมาตรฐานน ้ าท้ิง
แห่งชาติและมาตรฐานเพ่ิมเติมต่าง ๆ ไม่
สามารถน ามาใชเ้พ่ือรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของน ้ าไดอ้ย่างเพียงพอ 

มาตรฐานเฉพาะเพ่ิมเติมของจงัหวดั 

การแกไ้ขปัญหาในภาวะ
ฉุกเฉิน 

กรณีท่ีมาตรฐานน ้ าท้ิงแห่งชาติไม่สามารถน ามาใช้
เพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มของน ้ าไดอ้ย่างเพียงพอ 
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อีกดว้ย เช่น ปัญหาน ้าด่ืมส่งกล่ิน และกล่ินอนัไม่พึงประสงค์3  ดงันั้น สาธารณชนจึงตอ้งการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือน ามาจดัการกบัปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรงข้ึน พลงัในจุดน้ี ไดก้ระตุน้ให้มีการปรับปรุงระบบกฎหมายอยา่งเร่งด่วนตั้งแต่ประมาณปี 1970 และมีการ

น ามาตรการเร่งด่วนมาบงัคบัใชโ้ดยทนัที ในปี 1973 รัฐบาลออกกฎหมายเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในแถบทะเลภายในเซะโตะเพ่ือมา

บงัคบัใชใ้นการรักษาสภาพแวดลอ้มในแถบทะเลภายในเซะโตะ ซ่ึงขณะนั้นถูกเรียกวา่ "ทะเลท่ีก าลงัจะตาย" เน่ืองมาจากเกิดมลพิษทาง

น ้ าขั้นรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดปรากฏการณ์ข้ีปลาวาฬ ได้สร้างความเสียหายต่อการประมงเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี กฎหมาย

ดงักล่าว สมาชิกรัฐสภาเป็นผูริ้เร่ิมข้ึน4  กฎหมายฉบบัน้ีเร่ิมลด (ร้อยละ 50) ปริมาณรวมของสารก่อมลพิษจากอุตสาหกรรม (COD ) ใน

ทะเลภายในเซะโตะในปี 1974     นอกจากน้ี ระบบ TPLCS ซ่ึงเป็นระบบท่ีช่วยลดปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมด รวมทั้งน ้ าทิ้งจาก

ภาคอุตสาหกรรมและน ้ าทิ้งจากภาคครัวเรือน ไดรั้บการน ามาใช้ในปี 1978 เร่ิมตน้จากแถบทะเลภายในเซะโตะ อ่าวโตเกียว และอ่าว    

อิเซะ  ดว้ยมาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ี ปัญหาการเส่ือมสภาพของคุณภาพน ้ า ก็ไดรั้บการแกไ้ข สถานการณ์น ้ าไดรั้บการปรับปรุงนบัตั้งแต่

บดันั้นเป็นตน้มา (มลพิษทางน ้าในประเทศญ่ีปุ่ นและมาตรการแกปั้ญหาอธิบายไวใ้น ขอ้มูลอา้งอิง 2 

 

ประสบการณ์และบทเรียนต่าง ๆ ของญ่ีปุ่ น สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี  

i) การด าเนินการแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้าวา่ดว้ยการป้องกนั 

มาตรการส าหรับการรักษาคุณภาพน ้ าจะตอ้งมีการริเร่ิมโดยพิจารณาจากมุมมองดา้นการป้องกนั  เน่ืองจากญ่ีปุ่ นไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มไดเ้พียงพอในขณะท่ีอยูร่ะหว่างกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม ปัญหามลพิษทางน ้ าจึงทวีความรุนแรง

มากข้ึน และมาตรการแกไ้ขก็ล่าชา้ ดงันั้นจึงท าให้ญ่ีปุ่ นตอ้งใชเ้วลานาน และงบประมาณจ านวนมหาศาลในการจดัการกบัปัญหามลพิษ 

ถา้หากญ่ีปุ่ นประเมินล่วงหน้าว่าปริมาณสารก่อมลพิษจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมข้ึนของจ านวน

ประชากรตั้ งแต่ต้น ก็จะริเร่ิมวางมาตรการป้องกันได้ทันที  ในปัจจุบนั ข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มมีความเจริญกา้วหนา้หากเทียบกบัในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ขณะน้ีจึงสามารถใชม้าตรการป้องกนัต่าง ๆ ได ้ 

 

ii) การพฒันาระบบ TPLCS บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์และการเปล่ียนแปลงของสภาพ

สงัคม  

เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการริเร่ิมด าเนินมาตรการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษเท่าท่ีจะท าได ้ถึงแมว้่าการท างานและความ

เป็นเหตุเป็นผลในการด าเนินการยงัไม่ชดัเจนนกั ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะสะสมประสบการณ์และความรู้ความ

เขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีสะสม และพฒันาระบบ TPLCS ตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เร่ิมแรกท่ีมี

การน าระบบ TPLCS เขา้มาใชใ้นญ่ีปุ่ นช่วงราวทศวรรษท่ี 1970 เป็นท่ียอมรับกนัว่าปัญหาทา้ทายหลายอยา่งยงัคงไม่ไดรั้บการแกไ้ข แต่

ปัญหาเหล่าน้ีไดรั้บการจดัการระหวา่งการด าเนินมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีมองกนัว่าเป็นแรงผลกัดนัส าคญัประการหน่ึงคือ  ผูท่ี้มีส่วน

ได้เสียมีความเห็นร่วมกันว่าการริเร่ิมด าเนินการระบบ  TPLCS ก่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลายออกไป และปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มทางน ้านั้นเป็นเร่ืองส าคญัยิง่  พวกเขามีความกระตือรือร้นอยา่งยิง่ท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีทา้ทายเหล่าน้ี  

 

 

                                                        
3 ในปี 1965ค่าเฉล่ีย GDP ต่อหวั ของญ่ีปุ่ นเท่ากบั 3,170 เหรียญสหรัฐ(ค  านวณปรับค่าตามราคา)  อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และขั้นตอนการพฒันาทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นในขณะนั้น มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้น
ขณะน้ี  
4 ในประเทศญ่ีปุ่ นผูท่ี้มีสิทธิในการการร่างกฎหมายก็คือ สมาชิกรัฐสภา กฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการพิเศษส าหรับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในแถบทะเลเซะโตะตราข้ึนจากกระบวนการดงักล่าวตามขอ้เรียกร้องของภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีอยูติ่ดกบัทะเลภายในเซะโตะ  
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ญ่ีปุ่ นผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายคร้ัง เน่ืองจากช่วงเวลานั้น ญ่ีปุ่ นคือผูท่ี้เผชิญมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อนผูอ่ื้น แต่ปัจจุบนัน้ี 

สามารถเรียนรู้จากความส าเร็จและความลม้เหลวของผูบุ้กเบิกในอดีตไดแ้ลว้  ส่ิงจ  าเป็นก็คือ ควรตอ้งมีการติดตามและใช้ประสบการณ์

เหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ความรู้เก่ียวกบักลไกการเกิดมลพิษในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ากา้วหนา้ข้ึนในเชิงวิทยาศาสตร์เม่ือเทียบกบัในอดีต เม่ือประกอบกบัการพฒันา

เทคโนโลยกีารบ าบดัน ้าเสีย รวมทั้งการขจดัสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ก็เร่ิมมีการน ามาตรการแกปั้ญหาต่าง ๆ มาใช้ ส่ิงส าคญัก็คือ 

จะตอ้งมีการน าเอาประสบการณ์ ความรู้ และขอ้มูลเชิงลึกดา้นวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการรวบรวมไวเ้หล่าน้ีมาใชด้ าเนินมาตรการใน

การรักษาคุณภาพน ้า  

 
1.4 ความจ าเป็นในการน าระบบ TPLCS มาใช้ 

 

นบัตั้งแต่ย่างเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในประเทศบราซิล, 

รัสเซีย, อินเดียและจีน หรือท่ีเรียกกนัวา่ กลุ่มประเทศ BRIC รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก, เอเชียใต,้ ตะวนัออกกลาง และ

ละตินอเมริกา ในประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี แหล่งน ้ าในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองของบางประเทศประสบปัญหามลพิษทางน ้ าขั้นรุนแรงแล้ว 

เน่ืองจากไดมี้การเล็งเห็นปัญหาการเพ่ิมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีมีแนวโนม้มากข้ึนในอนาคต แมบ้ริเวณแหล่งน ้ าบางบริเวณจะ

ยงัไม่ประสบปัญหามลพิษทางน ้า แต่ก็มีความวิตกกงัวลว่าปัญหามลพิษอาจเกิดได ้หรืออาจจะเลวร้ายลงในอนาคต(สถานการณ์มลพิษ

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกสรุปไวใ้นขอ้มูลอา้งอิง 6 เป็นส่วนใหญ่) เหนือส่ิงอ่ืนใด การรักษาคุณภาพน ้ าเป็นเร่ืองส าคญั โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งน ้าด่ืมและมีทรัพยากรประมงอนัอุดมสมบูรณ์  ดงันั้น จึงควรมีการเร่ิมด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด เพราะหากมลพิษทาง

น ้าทวีความรุนแรงจนถึงขั้นสายเกินไป ก็ยิง่ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ามากข้ึนเท่านั้น  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ตอ้งน ามาตรการเต็มรูปแบบมาใช้ เช่น การบ าบดัน ้ าทิ้งของครัวเรือนอย่าง

ครอบคลุม ซ่ึงรวมถึงการติดตั้งส่ิงสถานท่ีบ าบดัน ้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย เป็นตน้  ดงันั้น จึง

จ าเป็นตอ้งมีการแบ่งปันการตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของการต่อตา้นมลพิษทางน ้ ากบัภาคการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชน

ทัว่ไป เพ่ือจะไดใ้ชม้าตรการท่ีมีประสิทธิผลแกไ้ขปัญหามลพิษไดต้ั้งแต่เน่ิน ๆ และด าเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพโดยรวม  จากความ

พยายามเหล่าน้ี ระบบ TPLCS จึงนบัวา่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นทางเลือกท่ีควรน าไปใช ้ 

 

ระบบ TPLCS สามารถน าไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี  

i) ส าหรับพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมีปัญหามลพิษทางน ้าในระดบัท่ีร้ายแรงอยูแ่ลว้ ระบบ TPLCS สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการ

ลดปริมาณสารก่อมลพิษ  

 ในสภาพการณ์เช่นน้ี จะเน้น "การลดปริมาณ" เป็นหลกั  ระบบ TPLCS สามารถใช้เป็นวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ เพราะมีระเบียบขอ้บงัคบัเร่ืองการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมด ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้กบัแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีการปล่อยสารก่อ

มลพิษท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น น ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ดว้ยเหตุน้ีแนวทางเช่นน้ี TPLCS มุ่งลดปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษ เน่ืองจากระบบ TPLCS มีมาตรการแกปั้ญหาท่ีครอบคลุมหลากหลายดา้น โดยทัว่ไปจึงสามารถน ามาตรการลดท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชจ้ดัการกบัปัญหามลพิษได ้ 

 

ii) ระบบ TPLCS สามารถน าไปใชเ้ป็นวิธีการป้องกนัส าหรับการจดัการปริมาณสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีคาดการณ์ว่าจะไดรั้บการพฒันา

ในอนาคต  
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 ในสภาพการณ์เช่นน้ี จะเนน้การจดัการเป็นหลกั  แมใ้นพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมลพิษทางน ้าไม่ถึงขั้นท่ีร้ายแรง แต่ถา้มีแนวโน้มว่าจะมีการ

เพ่ิมของจ านวนประชากร หรือเกิดการเส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคตตามแผนพฒันาลุ่มน ้ าแลว้ ปัญหามลพิษทางน ้ าก็อาจจะแยล่งได ้ 

ปัญหามลพิษทางน ้ าจะตอ้งได้รับการแก้ไขให้มากท่ีสุดโดยมาตรการป้องกนั เพราะในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าจ  าเป็นตอ้งใช้เวลา

และงบประมาณมาก  ระบบ TPLCS มีไวเ้พ่ือจดัการกบัแหล่งท่ีมาทั้งหมดของสารก่อมลพิษท่ีจะมีการปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า และสามารถ

น าไปใชเ้ป็นวิธีการท่ีครอบคลุมเพ่ือจดัการการปล่อยสารมลพิษในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าต่าง ๆ  

 ในบรรดาพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแบบปิดท่ีน ้าไหลชา้ และน ้าคา้งอยูเ่ป็นเวลานานเช่น ทะเลปิด ทะเลสาบ / หนองน ้ าและแม่น ้ าต่าง ๆ  น ้ าใน

แหล่งน ้ าเหล่าน้ีมกัจะไม่ค่อยมีการไหลเวียนเปล่ียนถ่ายออกไปยงัพ้ืนท่ีด้านนอก จึงมกัมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาการสะสมของ

มลพิษอย่างง่ายดาย  ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงมาตรการรับมือมลพิษท่ีเกิดจากสารอินทรียแ์ละปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนัแลว้ จึงตอ้งลด

หรือจดัการปริมาณรวมของสารก่อมลพิษเหล่านั้น  แนวคิดเร่ืองการควบคุมสารก่อมลพิษทั้งหมดเป็นมาตรการท่ีมีความจ าเป็นต่อ

ส่ิงแวดลอ้มทางน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแบบปิด การน าระบบ TPLCS มาใชจึ้งมีความส าคญั  

 

1.5 หลกัการพืน้ฐานของระบบ TPLCS 

 

หลงัจากเร่ิมน าระบบ TPLCS มาใช ้จ  าเป็นตอ้งท าให้ระบบท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จึงตอ้ง

พยายามตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมด หลกัการของระบบ TPLCS พยายามท่ีจะรักษาหรือ

ปรับปรุงคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าท่ีประสบปัญหามลพิษทางน ้ าและพ้ืนท่ีเฝ้าระวงั โดยการลดและการจดัการการปริมาณสารก่อ

มลพิษท่ีจะไหลลงสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้า หลกัการพ้ืนฐานของระบบ TPLCS มีดงัน้ี  

 

i) สร้างความมัน่ใจว่าทุกแหล่งท่ีก่อมลพิษทั้งจากภาคอุตสาหกรรม, ภาคครัวเรือน, ภาคปศุสัตวแ์ละภาคการเกษตร ได้รับการ

ก าหนดให้เป็นเป้าหมายส าหรับการค านวณและลดปริมาณสารก่อมลพิษ  

 

ii) ประเมินเชิงปริมาณของสารก่อมลพิษทั้งหมด  
 

iii) ก าหนดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษและก าหนดวตัถุประสงคใ์นการลดสารก่อมลพิษ เพ่ือรักษาคุณภาพน ้ าในแต่ละพ้ืนท่ีไว้
ให้เพียงพอโดยการวดัคุณภาพน ้ าและปริมาณการไหลของน ้ าในแหล่งน ้ าเป้าหมายหรือแม่น ้ าท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้ าเป้าหมาย 

ส าหรับวตัถุประสงค์ในการลดสารก่อมลพิษนั้น คือ การสร้างวตัถุประสงค์ในการลดลงเชิงปริมาณตามวนัท่ีก าหนดไวใ้น

เป้าหมาย ตลอดจนการตรวจสอบ และการประเมินประสิทธิภาพการลดสารมลพิษ  ในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารลดมลพิษ 

ควรพิจารณาจากปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากการพฒันาทางอุตสาหกรรม และการเพ่ิมจ านวนประชากร  

 

iv) ในการลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษแบบชัดเจน (point source) เช่น โรงงานและสถาน

ประกอบการธุรกิจ ตอ้งน าเอาวิธีการลดท่ีจะลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษไดม้าใช ้ 

 

v) ก าหนดแผนควบคุมมลพิษทั้งหมดโดยผสมผสานมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะน าไปใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายในการบรรลุตามวตัถุประสงค์
การลดสารก่อมลพิษ  
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ขั้นตอนบางอยา่งอาจจะละเวน้ได ้หากจ าเป็นตอ้งน ามาตรการฉุกเฉินมาใชใ้นพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมลพิษทางน ้ าเลวร้ายอยา่งรวดเร็ว และ

เม่ือการควบคุมมลพิษอาจตอ้งใช้เวลานานกว่าท่ีก าหนด หรืออาจไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละมาตรการถ้าด าเนินมาตรการ

ทั้งหมดบนพ้ืนฐานของหลกัการ 5 ขอ้  

ตวัอย่างเช่น หากต้องใช้เวลาและความพยายามแก้ไขปัญหามลพิษในทุกพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษ อาจจะเร่ิมจดัการ

แหล่งท่ีมาของมลพิษขนาดใหญ่ก่อนแหล่งอ่ืน  (ดงัท่ีอธิบายไวใ้นหัวขอ้ 1.3 เร่ือง วิธีการควบคุมสารก่อมลพิษน ามาใช้เป็นคร้ังแรกกบั

น ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมในแถบทะเลภายในเซะโตะเม่ือปี 1974 และหลงัจากนั้นก็น าระบบใหม่มาใชจ้ดัการปัญหากบัแหล่งท่ีมาของสาร

ก่อมลพิษทั้งหมดนบัตั้งแต่ ปี  1979  เป็นตน้มา ในบริเวณแถบทะเลภายในเซะโตะนั้น  คาดกนัว่า ในปี 1972 ปริมาณการปล่อยสารก่อ

มลพิษในน ้าทิ้ง กวา่ร้อยละ 80 มาจากแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ) 

ในท านองเดียวกนั ความพยายามท่ีจะประเมินผลเชิงปริมาณของสารก่อมลพิษ มีหลายกรณีท่ียากแก่การค านวณอย่างแม่นย  าสูง 

เน่ืองจากขาดขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง และขอ้มูลทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นส าหรับกบัการค านวณในระยะเร่ิมด าเนินการ  ถ้าคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมทางน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป็นมลภาวะอย่างรุนแรง และปัญหาการปล่อยสารก่อมลพิษจะตอ้งได้รับการแก้ไขโดยทนัที 

เป้าหมายดา้นการลดสารก่อมลพิษจึงควรได้รับการก าหนดเป็นส่ิงแรกเพ่ือใช้แกปั้ญหาในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าท่ีสามารถใช้มาตรการลดการ

ปล่อยสารก่อมลพิษได ้หลงัจากนั้น ก็อาจน ามาตรการการลดมาด าเนินการต่อไปได ้ ในกรณีเช่นน้ี จ  าเป็นตอ้งวดัปริมาณการปล่อยสาร

ก่อมลพิษ และประเมินเชิงปริมาณของการลดลงของสารก่อมลพิษ ในขณะท่ีใชม้าตรการการลดสารก่อมลพิษ  จากความพยายามเหล่าน้ี 

ท  าให้เก็บขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงและขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้งได ้ นอกจากน้ี ระบบและกรอบต่าง ๆ จะไดรั้บการพฒันาจากขอ้มูลการวดัตาม

ความเป็นจริงและจากการบนัทึกเก็บขอ้มูลคุณภาพน ้า ดว้ยเหตุน้ี จะสามารถระบุปริมาณรวมของสารก่อมลพิษได ้ 

ดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ การด าเนินการระบบ TPLCS นั้น จ  าเป็นจะตอ้งรู้สภาพความเป็นจริงของโครงสร้างอุตสาหกรรม, และลกัษณะ

ภูมิภาค โดยการตรวจสอบคุณภาพน ้ า เน่ืองจากระบบควบคุมมลพิษโดยรวมสร้างข้ึนบนแนวคิดพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหาตาม

แหล่งท่ีมาของมลพิษทุกแหล่ง หน่วยงานฝ่ายบริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจึงครอบคลุมเป็นวงกวา้ง การประสานงานและการสร้าง

ความสมัพนัธ์แบบร่วมมือกนักบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งก็เป็นเร่ืองส าคญั ระบบและกรอบการด าเนินการท่ีจ  าเป็นส าหรับการควบคุมสารก่อ

มลพิษโดยรวมดงักล่าว จะอธิบายในบทท่ี 3  

 

ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ระบบ TPLCS มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มนั้น มี 2 ประการ คือ  

 i) การจดัการและลดการปล่อยสารก่อมลพิษในรูปแบบเชิงปริมาณ 

 การด าเนินการระบบ TPLCS อยูภ่ายใตแ้นวคิดดงักล่าวขา้งตน้  ระบบ TPLCS จะตอ้งด าเนินมาตรการเชิง "ปริมาณ" ซ่ึงจะเป็น

การลดปริมาณการปล่อยมลพิษ และการบริหารจดัการดว้ยความแน่นอน อนัจะน าไปสู่การรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพน ้ า

ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าต่าง ๆ  หลกัการขอ้หน่ึง คือ ก าหนดวตัถุประสงคก์ารลดมลพิษเชิงปริมาณ และประเมินผลของมาตรการการ

ลดมลพิษ ซ่ึงจ าเป็นต่อการระบุปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ และคุณภาพน ้ าเชิงปริมาณในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และพฒันาระบบ

และกรอบการท างานเพ่ือการแกปั้ญหามลพิษ   
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ii) การก าหนดแผนควบคุมมลพิษโดยรวม เพ่ือใช้จดัการกบัแหล่งท่ีมาของสารมลพิษทุกแหล่งอยา่งครอบคลุม และการด าเนินการตาม

แผนการลดมลพิษและการจดัการ  

 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า กรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้มาตรการลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทนัทีอนัเน่ืองมาจากระดบัความรุนแรง

ของมลพิษทางน ้า บางคร้ังส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนประการแรกคือ ริเร่ิมน ามาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัการกบัปัญหาให้เร็วท่ีสุด

เท่าท่ีจะท าได้ และการเฝ้าระวงัแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ดีกว่าการเสียเวลาจดัการกบัทุกแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษ  

อยา่งไรก็ตาม ในการรักษาคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้า  หลกัการส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ การประเมินปริมาณสารก่อมลพิษ

ท่ีไหลไปยงัพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และการจัดการกับมลพิษดังกล่าว และปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือจดัท าแผนควบคุมมลพิษโดยรวมท่ี

สมเหตุสมผล 
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บทที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการของระบบ TPLCS 

 

ในบทน้ี น าเสนอขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของระบบ TPLCS โดยอา้งอิงถึงการปรับใช้ระบบในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกั   ส่ิง

ส าคญัส าหรับ TPLCS คือการน าวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีปรับให้เขา้สภาพ การปฏิบติั องคป์ระกอบท่ีส าคญัอนัดบัตน้ และความ

ตอ้งการของแต่ละประเทศหรือพ้ืนท่ีมาใช ้อีกทั้งควรมีการทบทวนขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือน าไปใช้ตามประเด็นปัญหาพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ของแต่ละประเทศ หรือในแต่ละพ้ืนท่ี 

เช่นเดียวกนักบัในประเทศญ่ีปุ่ น ระบบ TPLCS ไดรั้บการพฒันามานานหลายปี  ประเด็นต่าง ๆ ได้รับการคล่ีคลาย เช่น การวิจยั

ส ารวจสถานการณ์ของมลพิษทางน ้า, เทคโนโลยกีารลดการปล่อยสารก่อมลพิษ, การวดัคุณภาพน ้ า, กลไกของมลพิษทางน ้ า, สภาพทาง

เศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางสงัคม และมีการประสานงานกนัในแต่ละประเด็นในขั้นตอนยอ่ย ในระบบ TPLCS ในปัจจุบนัไม่ไดรั้บ

การน ามาใช้แก้ปัญหามลพิษในระยะแรกสุด  ในคร้ังแรกท่ีมีการน าเอาระบบ TPLCS มาใช้นั้น แมว้่าปัญหาทั้งหมดจะไม่ได้รับการ

แกไ้ขไดใ้นคราวเดียว แต่ส่ิงส าคญัคือควรสะสมความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการระบบ TPLCS, ด าเนินการไปทีละขั้นๆ , 

และปรับเปล่ียนไปตามความหลากหลายของแนวทางปฏิบติัและปัญหาท่ีพบ  

 

2.1   ค านิยามของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิ 

 

ความหมายและแนวคิดของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

หลงัจากท่ีปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษถูกเกิดข้ึนในแหล่งก่อมลพิษ ปริมาณมลพิษจะไดรั้บการบ าบดัในสถานบ าบดัน ้ าเสียของ

เทศบาล แลว้จึงปล่อยลงสู่แหล่งต่าง ๆ รวมทั้งแม่น ้ า ในกระบวนการไหลลงสู่แม่น ้ า ปริมาณสารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยออกไปจะเขา้สู่

กระบวนการบ าบดัตามธรรมชาติและการตกตะกอน จากนั้นจะไหลลงสู่ทะเลและทะเลสาบ/หนองน ้ าต่อไป ดว้ยกระบวนการเหล่าน้ี 

สารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจะลดความรุนแรงลง ดงันั้น เราจึงควรตรวจสอบวา่ขั้นตอนใดท่ีพบปริมาณสารก่อมลพิษ จากนั้นจึงค่อย

ทบทวนการท างานต่อไป ค  านิยามค าศพัท ์มีดงัต่อไปน้ี 

 

แหล่งท่ีมาของมลพิษ : แหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ  

ปริมาณของสารก่อมลพิษ : ปริมาณของสารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาและพบในแหล่งท่ีมาของมลพิษแต่ละแหล่ง 

ปริมาณการปล่อย : ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน ้ า (แม่น ้ า, ทะเล, ทะเลสาบ / 

หนองน ้าต่าง ๆ) 

 

แนวความคิดของค าวา่ "อตัราไหลเขา้" ก าหนดข้ึนเพ่ือประเมินความบริสุทธ์ิของสารก่อมลพิษในระหว่างท่ีไหลลงแม่น ้ า อตัราไหล

เขา้คือสดัส่วนของปริมาณการระบายสารก่อมลพิษท่ีผนัแปรไปจนถึงจุดหน่ึงขณะไหลสู่ปลายน ้ า ต่อปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษลง

แม่น ้าในเบ้ืองตน้   อตัราไหลเขา้จะถูกตรวจวดัตามส่วนต่าง ๆ หลายส่วนในแหล่งน ้าจริง  

 

รูปภาพดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงกระบวนการน้ี รูป 2.1 แสดงให้เห็นถึงกรณีท่ีสารก่อมลพิษถูกสร้างข้ึนในโรงงาน และปล่อยลงไป

ในแม่น ้าหลงัจากท่ีไดรั้บการบ าบดัท่ีโรงงานบ าบดัน ้าเสียของเทศบาลเมือง จากนั้นจึงไหลลงสู่แหล่งน ้าแบบปิด  

ในกรณีน้ี โรงงานคือแหล่งก่อมลพิษ  
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ปริมาณของสารก่อมลพิษ คือ ปริมาณของสารท่ีก่อมลพิษ ซ่ึงเกิดข้ึนในกระบวนการการผลิตในโรงงาน  

ปริมาณการระบาย คือ ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษออกจากโรงงานลงสู่แม่น ้ า ในกรณีน้ี โรงงานมีระบบบ าบดัน ้ าเสียและ

ปริมาณสารก่อพิษไดรั้บการบ าบดัท่ีโรงงานเอง ปริมาณการปล่อยจึงมีน้อยกว่าปริมาณสารก่อมลพิษท่ีเกิดข้ึน ถา้โรงงานไม่มีระบบ

บ าบดัน ้ าเสีย และระบายสารก่อมลพิษลงสู่แหล่งน ้ าโดยตรงแล้ว ปริมาณของสารก่อมลพิษนั้นก็จะเท่ากบัปริมาณการปล่อยสารก่อ

มลพิษ  

 

“ปริมาณการระบาย” ท่ีออกมาจะผา่นการท าให้บริสุทธ์ิข้ึนในขณะท่ีไหลจากแม่น ้ าไปสู่บริเวณแหล่งน ้ าแบบปิด และอตัราความเร็ว

ในการเดินทางของสารก่อมลพิษ จะแสดงอยูใ่นรูปของ "อตัราไหลเขา้" 

 

 

รูป 2.1  แผนผงัสารก่อมลพิษและอตัราการไหล : จากตวัอยา่งโรงงานอุตสาหกรรม 

 

แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมถึงน ้าทิ้งจากโรงงานและน ้าทิ้งจากครัวเรือน, ปศุสตัวแ์ละ พ้ืนท่ีเพาะปลูก  ทั้งหมดแสดงอยูใ่นรูป 2.2  

河川

工場(汚濁源）

発生負荷量

流達率

汚水処理施設

排出負荷量

閉鎖性水域への
流入負荷量

閉鎖性水域
河川を流下中に
自然浄化

浄化

ปริมาณสารก่อมลพษิที่เกดิขึน้ 

ระบบบ าบดัน ้าเสียของเทศบาล 

ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

การบ าบดัน ้าตามธรรมชาติ
โดยการไหลของแม่น ้า 

แม่น ้ า 

ปริมาณการไหลเขา้ของปริมาณ
สารก่อมลพิษในแหล่งน ้าปิด 

อัตราการไหลเข้าของ
กระแส 

โรงงานอุตสาหกรรม 
(แหล่งมลพิษ) 

พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าแบบปิด 

การบ าบดับริสุทธ์ิ 
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รูป 2.2  แผนผงัแหล่งก าเนิดและสารก่อมลพิษ 

 

ในรูป  2.2  รายการท่ี 1 ถึง 3 เป็น แหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจน (point source) และ รายการท่ี 4 ถึง 8 เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบ

ไม่ชดัเจน (plane sources)  

 

ในส่วนของแหล่งเล้ียงปศุสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่ สามารถดูแลจดัการปศุสัตวไ์ดท่ี้แต่ละโรงเรือน  โรงเรือนปศุสัตวถื์อเป็นแหล่งท่ีมา

ของมลพิษแหล่งหน่ึง  ในทางตรงกนัขา้ม แหล่งเล้ียงปศุสัตวข์นาดเล็กท่ีมีจ  านวนปศุสัตวน์้อยและถูกเล้ียงเฉพาะในฟาร์ม ฟาร์มเล้ียง

เหล่าน้ีจะถือวา่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน (plane sources) เพราะปศุสตัวจ์  านวนมากจะถูกเล้ียงในพ้ืนท่ีราบ ปัญหาคือ ในเชิง

ปฏิบติัแลว้จะระบุแหล่งท่ีมาของมลพิษแต่ละแหล่งไดอ้ยา่งไร ในขณะท่ีรายการท่ี 8 แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าส่วนมากมกัจะอยูใ่นบริเวณ

พ้ืนท่ีแถบทะเล ดงันั้นจึงคาดวา่ปริมาณของสารก่อมลพิษจากแหล่งเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจะผสมปะปนลงไปในแหล่งน ้ าแบบปิดโดยท่ีไม่ได้

ผ่านการบ าบดั ส าหรับแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีไม่ได้อยู่ในแหล่งน ้ า สารก่อมลพิษจะปนเป้ือนอยู่ในน ้ าทิ้ง ซ่ึงจะถูกระบายจากบ่อ

เพาะพนัธ์ุไหลลงสู่แหล่งน ้า   

 

 ในรูป 2.2 ค  าวา่"ปริมาณการระบาย"จะใชก้บัรายการ 1 ถึง 3 ในขณะท่ีค  าวา่"ปริมาณการไหลออก"จะใช้กบัแหล่งก าเนิดมลพิษแบบ

ไม่ชดัเจน รายการ 4-8  ค  าว่า "ปริมาณการไหลออก"มีความหมายเช่นเดียวกบัค  าว่า"ปริมาณการระบาย" ในแง่ท่ีว่าเป็นการปล่อยสาร

มลพิษลงสู่แม่น ้าเหมือนกนั  ต่างกนัท่ีวิธีปล่อยออก กล่าวคือ ส าหรับรายการท่ี 1 ถึง 3 นั้น จะมีการสร้างทางระบายน ้ าเพ่ือปล่ยอน ้ าทิ้ง

โดยตรง ส่วนรายการท่ี 4 ถึง 8 นั้น มกัจะไม่มีการระบายน ้ า และปล่อยน ้ าฝนชะล้างสารก่อมลพิษลงในแม่น ้ า  ถา้หากความแตกต่าง

ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีนยัส าคญัใด ๆ ในขอ้ความดา้นล่างต่อไปน้ี จะเรียกวา่"ปริมาณการระบาย" เน่ืองจากสารก่อมลพิษอาจจะไหลซึมลง

工場や事業場

家畜

発生
負荷量

排出
負荷量汚水処理施設

自然浄化

除去率

流達率

河川 閉鎖性水域

①産業系

②生活系

③畜産系（大規模）

⑤農地

④畜産系（小規模）

⑥市街地や道路

⑦山林や草原

⑧水産養殖

人の生活

畜舎

水田、畑
果樹園

市街地、道路

山林、草原

発生
負荷量

発生
負荷量

汚水処理施設

汚水処理施設

(下水道や浄化槽など）

発生
負荷量

発生
負荷量

発生
負荷量

発生
負荷量

発生
負荷量

水産養殖場

汚濁源

河川に
排出

河川に
排出

河川に
排出

降雨時などに
流出

河川に流入
するまでの
汚濁負荷量
の減少

降雨時などに
流出

降雨時などに
流出

降雨時などに
流出

流出
負荷量

排出
負荷量

排出
負荷量

流出
負荷量

流出
負荷量

流出
負荷量

流出率

閉鎖性
水域への
流入
負荷量

1 อุตสาหกรรม 

2 ครัวเรือน 

3 กิจการปศุสัตวข์นาดใหญ่ 

4 กิจการปศุสัตวข์นาดเลก็ 

5 พื้นท่ีเพาะปลูก 

6 พื้นท่ีเมือง/ถนน 

7 ป่า/ทุ่งหญา้ 

8 แหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 

แหล่งท่ีมาของมลพิษ 

โรงงาน/สถาน
ประกอบการธุรกิจ 

มนุษย ์

โรงเรือนปศุสัตว ์

ปศุสัตว ์

นาขา้ว/  
ไร่พืช/ สวน

ผลไม ้

พื้นท่ีเมือง/ถนน 

ป่า/ทุ่งหญา้ 

แหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้า 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

(น ้าเสียและระบบบ าบดั 
Johkasou) 

ปริมาณการ
ระบาย ปล่อยลงสู่

แม่น ้า 

ปริมาณการ
ไหลออก ถูกฝนชะลา้ง 

อตัรา 
 การบ าบดั 

อตัราการชะลา้ง 

การลดปริมาณสาร
ก่อมลพิษก่อน
ปล่อยน ้าลงสู่แม่น ้า 

ปริมาณการไหล
เขา้แหล่งน ้าปิด แม่น ้า 

การบ าบดัให้
บริสุทธ์ิตาม
ธรรมชาติ อตัราการไหลเขา้ 

พื้นท่ีแหล่งน ้าแบบ
ปิด 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณสาร
ก่อมลพิษ 

ปริมาณการ
ระบาย 

ปริมาณการ
ระบาย 

ถูกฝนชะลา้ง 

ถูกฝนชะลา้ง 

ถูกฝนชะลา้ง 

ปริมาณการ
ไหลออก 

ปริมาณการ
ไหลออก 

ปริมาณการ
ไหลออก 

ปล่อยลงสู่
แม่น ้า 

ปล่อยลงสู่
แม่น ้า 
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ไปในดินและผา่นระบบบ าบดัตามธรรมชาติตั้งแต่จุดท่ีเกิดข้ึนจนกระทัง่ถึงการระบาย ดงันั้นปริมาณการไหลออกจะมีน้อยกว่าปริมาณ

ของสารก่อมลพิษ  อตัราของปริมาณสารก่อมลพิษต่อปริมาณการไหลออก เรียกวา่ "อตัราของเหลวท่ีไหลออก" 

 

ปริมาณใด ๆ ท่ีถูกระบุไวใ้นรายระเอียดของระบบ TPLCS ถือวา่เป็นปริมาณการระบาย  

 

2.2  ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินการ 

 

รูป 2.3 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการการด าเนินการของระบบ TPLCS  

  

ภาพรวมของขั้นตอนกระบวนการด าเนินการเร่ิมจากการส ารวจคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าและสถานการณ์ของมลพิษ ประเมิน

สถานการณ์ของแหล่งก าเนิดมลพิษและความเป็นไปได้ในการปรับเปล่ียนในอนาคตท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษอันเน่ืองมาจากการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตดัสินใจว่าจ  าเป็นท่ีตอ้งควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมหรือไม่  ประการท่ีสอง คือ ก าหนด

วตัถุประสงค์ด้านคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย  ต่อจากนั้น ค  านวณปริมาณการระบายโดยใช้ขอ้มูลการวดัท่ีจ  าเป็นในการ

ค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการอุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

หลงัจากได้ก  าหนดระยะเวลาเป้าหมายเพ่ือการบรรลุวตัถุประสงค์ด้านคุณภาพน ้ าแล้ว จึงค่อยก าหนดวตัถุประสงค์ด้านการจดัการ

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษลงสู่แหล่งน ้ า ซ่ึงควรก าหนดตามพ้ืนฐานของวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพน ้ า  ควรค านวณปริมาณการลด

การระบายเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์การจดัการ  ควรทบทวนมาตรการแกไ้ขเพ่ือให้เกิดการลดปริมาณสารก่อมลพิษตามแหล่งท่ีมา 

รวมทั้งปริมาณสารก่อมลพิษท่ีจะสามารถลดไดโ้ดยรวม  ขอ้มูลทั้งหมดน้ี ควรเก็บรวบรวมและสรุปไวใ้น"แผนควบคุมปริมาณสารก่อ

มลพิษโดยรวม" เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินการต่อไป  ควรน ามาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบติับนพ้ืนฐานของแผนควบคุมปริมาณสารก่อ

มลพิษโดยรวม และแผนดงักล่าวควรไดรั้บการปรับปรุงตามความจ าเป็น โดยการตรวจสอบสถานการณ์ของการลดการปล่อยสารก่อ

มลพิษและการปรับปรุงคุณภาพน ้า  

 

 รูป 2.3 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่าง ๆ จ านวน 12 ขั้นตอนตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเป็นต้องปฏิบติัตามขั้นตอนเหล่าน้ี

ตามล าดบัท่ีแสดงไวเ้สมอไป แต่ควรท าตามขั้นตอนให้ไดม้ากท่ีสุด เช่น เลือกท าคร้ังละหลาย ๆ ขั้นตอนเท่าท่ีจ  าเป็น  
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รูป 2.3  กระบวนการของระบบ TPLCS 

 

 

(1)水質総量削減の対象水域の決定

(8)削減可能量の集計

(7)排出負荷量の削減対策の検討

(6)排出負荷量の削減目標の設定

(5)流域の汚濁負荷の流れの解析

(4)排出負荷量の算出

(3)排水水質データ、関連するデータの収集

(2)水質目標の設定

(9)水質総量削減計画の策定

(10)水質総量削減計画の実行

(11)水質改善状況、排出負荷量の削減状況の確認

(12)水質総量削減計画の発展に向けた見直し

水質総量削減制度の
導入の決定

汚濁負荷の総量の算定

削減目標の検討

削減対策の検討

計画の実行と実行状況の
フォローアップ

実行計画書の作成

水質目標の設定

 การก าหนดเก่ียวกบั   
 บทน าของระบบ TPLCS 

1) การก าหนดพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมายส าหรับ   
ระบบ TPLCS 

การก าหนดเป้าหมายคุณภาพน ้ า 2) การก าหนดเป้าหมายคุณภาพน ้ า 

การค านวณ  
ปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

3) การรวบรวมขอ้มลูคุณภาพน ้ าท้ิงและขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การหารือ  
เก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณ 

5) การสร้างเขา้ใจเร่ืองการไหลของสารก่อมลพิษ  
ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า 

การหารือ  
เก่ียวกบัมาตรการการลดปริมาณ 

7) การหารือเก่ียวกบัมาตรการการลดปริมาณการระบาย  

การก าหนดแนวปฏิบติั 9) การก าหนดแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

การด าเนินการตามแผนและ   
การติดตามสถานะของการด าเนินการ 

10) การด าเนินการตามแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโยรวม 

11) การยนืยนัสถานะของคุณภาพน ้ าท่ีดีข้ึนและการลดลงของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 

12) การตรวจสอบซ ้าและการปรับปรุงแผน 
 การควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวมใหเ้ป็นปัจจุบนั 

6) การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 

8) การค านวณผลรวมของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีสามารถท าใหล้ดลงได้ 

4) การค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 
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2.3   ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ TPLCS  

 

ในท่ีน่ี จะอธิบายวิธีการท างานทีละขั้นตอนตามระยะของการด าเนินงานในระบบ TPLCS ตามวิธีการด าเนินงานในประเทศญ่ีปุ่ น   

(1)  การก าหนดพืน้ที่แหล่งน า้เป้าหมายส าหรับระบบ TPLCS 

การก าหนดพ้ืนแหล่งน ้าท่ีจะน าระบบ TPLCS ไปใช ้ 

ตวัอยา่งพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีจ  าเป็นตอ้งน าระบบ TPLCS ไปใชอ้ยา่งเร่งด่วน แสดงไวใ้นตาราง 2.1  

 

ตาราง 2.1  พ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีจ  าเป็นตอ้งน าระบบ TPLCS ไปใช ้

 

พ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีจ  าเป็นตอ้งน าระบบ TPLCS มาใช ้

 

i) พ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมีปัญหามลพิษทางน ้าอยา่งรุนแรง ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ระบบ
นิเวศ และสร้างปัญหาในการใชน้ ้า  

ii) พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าท่ีส่ิงแวดล้อมทางน ้ าจ  าเป็นต้องได้รับการปกป้องรักษาไว ้และเป็นท่ีท่ีคาดการณ์กันว่าความหนาแน่นของ
ประชากร และการก่อสร้างโรงงานจะท าให้คุณภาพน ้าแยล่งในอนาคต  

iii) พ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ า รวมถึงการมีระเบียบขอ้บงัคบัควบคุมความเขม้ขน้ของสารก่อ
มลพิษอยูแ่ลว้ แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา  

 

การตรวจสอบวา่พ้ืนท่ีแหล่งน ้าใดสามารถจดัให้อยูใ่นแหล่งน ้ าทั้ง 3 ประเภทท่ีจ าเป็นตอ้งน าระบบมาใช้ จะตอ้งพิจารณาตามขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี  

 

i) สถานะมลพิษของน ้าบนพ้ืนฐานของขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพน ้า การประเมินผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ส าหรับมลพิษทางน ้า  

ii) วตัถุประสงคข์องการใชน้ ้าและแผนการใชน้ ้าส าหรับพ้ืนท่ีเฝ้าระวงั  
iii) สถานการณ์ปัญหาการใชน้ ้า,  การมี/ไม่มี, ความรุนแรง หรือแนวโน้มเร่ืองรสชาติและกล่ินของน ้ าด่ืมในอนาคต, ความเสียหาย

ทางการประมง, ความเส่ือมมูลค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว, และความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิตโดยรอบ  

iv) แผนการในอนาคตและแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร, การก่อสร้างโรงงาน, การพฒันาอุตสาหกรรม  

v) สถานการณ์การด าเนินงานควบคุมน ้าทิ้งและระเบียบขอ้บงัคบั  ผลท่ีเกิดจากการใชร้ะเบียบขอ้บงัคบัในการรักษาคุณภาพของน ้า  
 

หลงัจากมีการก าหนดพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมายในระบบ TPLCS แลว้ ควรเร่ิมด าเนินการตามขั้นตอนของระบบ TPLCS ในพ้ืนท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพน ้าของแหล่งน ้า พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าดงักล่าวนั้น มกัจะเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน ้าท่ีมีน ้าไหลเขา้  
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คอลมัน์ 2 : การแก้ไขปัญหาในกรณทีี่จ าเป็นต้องใช้ระบบ  TPLCS โดยทันที 

ในกรณีท่ีมลพิษทางน ้ าเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง และตอ้งลดการระบายสารก่อมลพิษลงในแหล่งน ้ าโดยทนัที หรือในกรณีท่ีทั้งประเทศ

ประสบปัญหามลพิษทางน ้า พ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศนั้นจะถูกระบุให้เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

 ในบางประเทศ อาจเป็นการยากท่ีจะระบุพ้ืนท่ีน ้ าท่ีไหลลงสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมายเน่ืองจากความซับซ้อนของเส้นทางการไหล

ของแม่น ้าหรือลกัษณะทางอุทกวิทยา  ในกรณีเช่นน้ี อาจจะระบุเขตการปกครองในเขตลุ่มน ้ าเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายส าหรับการด าเนินการ

ระบบ TPLCS  

 

(2)  การก าหนดเป้าหมายคุณภาพน า้ในพืน้ที่แหล่งน า้ 
เป้าหมายคุณภาพน ้ าไดรั้บการก าหนดข้ึนโดยการพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการใช้น ้ าของพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย  

หากมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้ าไดรั้บการก าหนดข้ึนแลว้ มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้ าก็

ควรเป็นเป้าหมายคุณภาพน ้า  

 

 

คอลัมน์ 3 : ความสอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษทางน ้า (COD, ปริมาณสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ทั้งหมด) และวตัถุประสงค์ของการใช้น า้ในประเทศญี่ปุ่น 

 

ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหัวขอ้ 1.2 ขอ้ (3) ในญ่ีปุ่ น มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้ าว่าดว้ยเร่ือง ค่า COD และ BOD  

รวมอยูใ่นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าเพ่ือการปกป้องส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ซ่ึงทั้งสองค่าน้ีเป็นตวัช้ีวดัค่าการปนเป้ือนของ

สารอินทรีย ์เช่นเดียวกบัค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความรุนแรงของปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชัน (eutrophication) 

ภายใตร้ะบบ TPLCS   นอกจากน้ีมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดรั้บการก าหนดให้เป็นหมวดหมู่ตามวตัถุประสงคข์องการใช้

น ้ า  หมวดหมู่ต่าง ๆ สร้างข้ึนให้สอดคล้องกบัความเหมาะสมในการจดัการน ้ าใช้ในเขตเทศบาล น ้าใช้ในอุตสาหกรรม หรือน ้ าใช้ทาง

การเกษตร และยงัสอดคล้องกบัการบ าบดัน ้ าให้บริสุทธ์ิ ประเภทของทรัพยากรน ้ า และความเหมะสมในการว่ายน ้ า  ตาราง 2.2 ถึง 2.4 

แสดงภาพรวมโดยสังเขปเพ่ือช้ีแจงความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงคข์องการใช้น ้ าตามค่ามาตรฐาน COD, ค่าไนโตรเจนทั้งหมดและ

ฟอสฟอรัสทั้งหมดท่ีใชอ้ยูใ่นระบบ TPLCS ตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้าของประเทศญ่ีปุ่ น  
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ตาราง 2.2  มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้าในบริเวณแถบทะเลของประเทศญ่ีปุ่ น  

(COD, ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด) 

 

หมวดหมู ่ วตัถุประสงคข์องการใชน้ ้า  ม า ต ร ฐ า น

ส่ิงแวดลอ้ม 

อุตสาหกรรม ทรัพยากรสตัวน์ ้า อ่ืน ๆ  COD 

A  ปลากะพงแดง, ปลาหางเหลือง, 
สาหร่ายสีน ้าตาล 

การเท่ียวชม, การวา่ยน ้า  ไม่เกิน 2 มก. / ลิตร 

B  กระบอกลาย, สีม่วงอ่อน   ไม่เกิน 3 มก. / ลิตร 

C   ไม่มีความรู้สึกเร่ืองความไม่
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั 

 ไม่เกิน 8 มก. / ลิตร 

 

 

 

หมวดหมู ่ วตัถุประสงคข์องการใชน้ ้า มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

อุตสาหกรรม ทรัพยากรสตัวน์ ้า อ่ืน ๆ ปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมด 

ปริมาณฟอสฟอรัส

ทั้งหมด 

I  ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น
น ้า รวมทั้งปลาน ้ าลึกและสตัว์
น ้าประเภทท่ีมีเปลือกต่าง ๆ  
ถูกจบัไปเพื่อการบริโภคใน
ปริมาณท่ีไม่ท  าลายสมดุลและ
เหมาะสม  

การเท่ียวชม, การ

วา่ยน ้ า 

 ไม่เกิน 0.2 มก. / 

ลิตร 

 ไม่เกิน 0.02 มก. / 

ลิตร 

II  การวา่ยน ้า  ไม่เกิน 0.3 มก. / 

ลิตร 

 ไม่เกิน 0.03 มก. / 

ลิตร 

III   หากไม่รวมปลาน ้าลึกและ
สตัวน์ ้าประเภทท่ีมีเปลือกบาง
ชนิดแลว้ สตัวน์ ้าส่วนใหญ่ท่ี
ถูกจบั คือ ปลา  

  ไม่เกิน 0.6 มก. / 

ลิตร 

 ไม่เกิน 0.05 มก. / 

ลิตร 

IV  สตัวน์ ้าส่วนใหญ่ท่ีถูกจบั คือ 
สตัวน์ ้าท่ีทนทานต่อมลพิษ  

 ขอบเขตท่ีอยูอ่าศยั
ของสตัวท่ี์อสศยั
อยูใ่นน ้าลึก
สามารถอาศยัอยู่
ไดท้ ั้งปี 

 ไม่เกิน 1 มก. / ลิตร  ไม่เกิน 0.09 มก. / 

ลิตร 

 

 *  ประเภทของพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดถูกระบุเฉพาะไวส้ าหรับพ้ืนท่ีทะเลท่ี 

         แพลงกต์อนพืชมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น แถบทะเลปิด  

 *  ค่าเฉล่ีย COD รายวนัและรายปี ใชส้ าหรับการปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสทั้งหมด 
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ตาราง 2.3  มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้าในบริเวณทะเลสาบ/หนองน ้าของประเทศญ่ีปุ่ น 

 (COD, ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมด) 

หมวดหมู่ 

 วตัถุประสงคข์องการใชน้ ้ า 
 ม า ต ร ฐ า น

ส่ิงแวดลอ้ม 

 น ้ าจากเทศบาล  
 น ้ าจากอุตสาหกรรม  น ้ าจากการเกษตร 

 ท รั พ ย า ก ร

สัตวน์ ้ า 
 อ่ืน ๆ  COD 

AA  การด าเนินงานอยา่งง่าย 
เช่น การกรอง 

 การด าเนินงานปกติ เช่น 
การท าให้ตกตะกอน 

 ปลาโคคานี
แซลมอน 

 การเท่ียวชม, การ
วา่ยน ้ า 

ไม่เกิน 1 มก. / ลิตร 

A การด าเนินงานปกติ เช่น 
การท าให้ตกตะกอนและ
การกรอง, การด าเนินงาน
ขั้นสูง 

  ปลาแซล 
มอน, ปลา
อาย(ุsweet 
fish) 

การวา่ยน ้ า ไม่เกิน 3 มก. / ลิตร 

B    ปลาคาร์พ, 
ปลาครูเชียน
คาร์พ 

 ไม่เกิน 5 มก. / ลิตร 

C   การด าเนินงานขั้นสูง 
ไดแ้ก่ การฉีดสารเคมี 

  ไม่มีความรู้สึก
เร่ืองความไม่
สะดวกสบายใน
ชีวติประจ าวนั 

ไม่เกิน 8 มก. / ลิตร 

 

หมวดหมู่ 

วตัถุประสงคข์องการใชน้ ้ า  มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

น ้ าใชใ้นเขต

เทศบาล 
น ้ าใช้

อุตสาหกรร
ม 

น ้ าใชใ้น
การเกษตร 

ทรัพยากรสัตว์

น ้ า 
อ่ืน ๆ 

 ป ริ ม า ณ

ไ น โ ต ร เ จ น

ทั้งหมด 

 ปริมาณฟอสฟอรัส

ทั้งหมด 

 I  การด าเนินงาน
อยา่งง่าย, การ
ด าเนินงานปกติ, 
การด าเนินงาน
ขั้นสูง 

   ปลาแซลมอน
, ปลาอายุ
(sweet fish) 

การเท่ียวชม,  
การวา่ยน ้ า 

 ไม่เกิน  

0.1 มก. / ลิตร 

 ไม่เกิน 0.005 มก. / 

ลิตร 

 II   การวา่ยน ้ า  ไม่เกิน  

0.2 มก. / ลิตร 

 ไม่เกิน 0.01 มก. / 

ลิตร 

 III  การด าเนินการ
พิเศษ 

   ทะเลสาบ
ปลาสเมลท ์

  ไม่เกิน  

0.4 มก. / ลิตร 

 ไม่เกิน 0.03 มก. / 

ลิตร 

 IV      ไม่เกิน  

0.6 มก. / ลิตร 

 ไม่เกิน 0.05 มก. / 

ลิตร 

 V     ปลาคาร์พ, 
ปลาครูเคน
คาร์พ 

ไม่มีความรู้สึก
เร่ืองความไม่
สะดวกสบายใน
ชีวติประจ าวนั 

 ไม่เกิน  

1มก. / ลิตร 

 ไ ม่ เ กิ น  0.1มก .  / 

ลิตร 

 * ประเภทของพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดถูกระบุเฉพาะไวส้ าหรับพ้ืนท่ีทะเลท่ีแพลงก์

ตอนพืชในทะเลสาบ/หนองน ้ ามีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญั  มาตรฐานส าหรับปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดจะน าไปใช้กบั

ทะเลสาบและหนองน ้าท่ีปริมาณไนโตรเจนรวมก่อให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของแพลงกต์อนพืชในทะเลสาบและหนองน ้าอยา่งมีนยัส าคญั 
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 * ค่าเฉล่ีย COD รายวนัและรายปี ใชส้ าหรับการปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสทั้งหมด 

 

ตาราง 2.4 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้าในแม่น ้าของประเทศญ่ีปุ่ น(BOD) 

หมวดหมู ่

วตัถุประสงคข์องการใชน้ ้ า 
 ม า ต ร ฐ า น

ส่ิงแวดลอ้ม 

น ้าใชใ้นเขต

เทศบาล 

น ้าใช้

อุตสาหกรรม 

น ้าใชใ้น

การเกษตร 
ทรัพยากรสตัวน์ ้ า อ่ืน ๆ BOD 

AA การ
ด าเนินงาน
ง่าย เช่น การ
กรอง 

 
 
 
 
 
 การ
ด าเนินงาน
ปกติ เช่น การ
ท าให้
ตกตะกอน 

  ปลาแลนดล์อ็ค
แซลมอน, ปลาเทราท์
ภูเขา 

การเท่ียวชม,  
การวา่ยน ้า 

 ไม่เกิน 1 มก. / ลิตร 

A การ
ด าเนินงาน
ปกติ เช่น  
การท าให้
ตกตะกอน/
การกรอง 

 การวา่ยน ้า  ไม่เกิน 2 มก. / ลิตร 

B  การ
ด าเนินงาน
ขั้นสูง 

  ปลาคาร์พ, ปลาครู
เชียนคาร์พ 

  ไม่เกิน 3 มก. / ลิตร 

C    ปลาคาร์พ, ปลาครู
เชียนคาร์พ 

  ไม่เกิน 5 มก. / ลิตร 

 D   การ
ด าเนินงานขั้น
สูง ไดแ้ก่ การ
ฉีดสารเคมี 

    ไม่เกิน 8 มก. / ลิตร 

 E   การ
ด าเนินการ
พิเศษ 

  ไม่มีความรู้สึก
เร่ืองความไม่
สะดวกสบายใน
ชีวติประจ าวนั 

 ไม่เกิน 10 มก. / ลิตร 

 * ค่าเฉล่ียรายวนัเพ่ือวดัค่า BOD  

 

 

 

 

  

(3)  การรวบรวมข้อมูลคุณภาพน า้ทิง้และข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 

ระบบ TPLCS เป็นระบบเชิงปริมาณ และเน่ืองจากควรน าระบบน้ีมาใช้บนพ้ืนฐานของหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

เป็นไปได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อมทางน ้ าและขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่ีมา ขอ้มูล 2 ประเภทน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี  ในบางกรณี ช่วงเร่ิมตน้อาจ
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สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้เพียงไม่ก่ีขอ้มูลเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องปรับกรอบการท างานในด้านการรวบรวมขอ้มูล และเพ่ิมความ

แม่นย  าข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในกระบวนการด าเนินงานระบบ TPLCS   

i) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางน ้า 

 ในการประเมินสถานการณ์เชิงปริมาณของมลพิษทางน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเส้นทางการไหล

ของสารก่อมลพิษ ปริมาณการไหลเขา้ของสารก่อมลพิษสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้า และคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมายนั้น ควรเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณของพ้ืนท่ีแหล่งน ้าเป้าหมายและแม่น ้ าหรือทะเลสาบ / หนองน ้ าท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูเ่พียงเท่านั้น

อาจไม่เพียงพอ ดงันั้นจึงควรวดัคุณภาพน ้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ และการค านวณต่าง ๆ ก็ควรค านวณจาก

ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ 

  

ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าของพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า นอกเหนือไปจากขอ้มูลคุณภาพน ้ าแลว้ ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ต่อไปน้ี เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ย  

・ แผนท่ีภูมิประเทศของพ้ืนท่ีโดยรอบ 

・ สภาพภูมิอากาศ (ปริมาณฝน, รังสีจากดวงอาทิตย,์ อุณหภูมิ, ทิศทางลม, ความเร็วลม, ความช้ืน) 

・ แผนผงัของระบบการระบายน ้า, เข่ือนและฝาย, ต าแหน่งของแหล่งน ้าหลกัเพื่อการบริโภค  สถานการณ์ของช่องทางน ้ าและท่อ

ระบายน ้าเสีย 

・ สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของการใชน้ ้า (น ้าด่ืม, น ้าใชอุ้ตสาหกรรม, น ้าใชท้างการเกษตร) 

・ ความลึกของน ้า, ลกัษณะภูมิประเทศ, ระดบัน ้าข้ึนน ้าลง, กระแสน ้าข้ึนน ้าลง, อุณหภูมิของน ้า, ความเคม็ของน ้า 

・ สถานการณ์ของระบบนิเวศทั้งสตัวแ์ละพืช 

 

ii) การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่ีมาของปัญหามลพิษ 

 ภายใตร้ะบบ TPLCS จ าเป็นตอ้งมีการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษให้อยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด ดงันั้น 

ควรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของปริมาณสารก่อมลพิษ  

 อยา่งไรก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่เพียงเท่านั้นอาจไม่กวา้งพอ ดงันั้นจึงควรวดัคุณภาพของน ้ าทิ้งเท่าท่ีเป็นไปได ้การค านวณปริมาณ

การปล่อยสารก่อมลพิษควรค านวณจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้อย่างเท่ียงตรงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต้ามสภาพจริงในสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึน  ในบางกรณี ในช่วงเร่ิมตน้อาจสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดเ้พียงไม่ก่ีขอ้มูลเท่านั้น จึงจ าเป็นตอ้งปรับกรอบการท างานในดา้น

การรวบรวมขอ้มูล และเพ่ิมความแม่นย  าข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งค่อยเป็นค่อยไปในกระบวนการด าเนินงานระบบ TPLCS ตาราง 2.5 แสดงการ

สรุปขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บรวบรวม  
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ตาราง 2.5 ขอ้มูลท่ีจะเก็บรวบรวมเพ่ือการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 

แหล่งท่ีมาของปริมาณสารก่อมลพิษ ขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บรวบรวม 
i) ภาคอุตสาหกรรม •  ความเขม้ข้นและปริมาณของ

น ้ าทิ้งจากโรงงานและสถาน
ประกอบการธุรกิจ 

 เม่ือขอ้มูลท่ีแสดงในคอลมัน์ดา้นซา้ยขาดหายไป ให้
ส ารวจรายการต่อไปน้ีและด าเนินการค านวณ
โดยประมาณ  
•  ปริมาณการใชน้ ้าในอุตสาหกรรม 
•  ประเภท ปริมาณการผลิตและมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ี

ขนส่ง 
•  จ  านวนพนกังาน 
•  ชนิดและปริมาณการใชว้ตัถุดิบ 
•  กระบวนการผลิต 
•  อ่ืน ๆ , ขอ้มูลเฉพาะภาค 
•  กรณีท่ีเทศบาลไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย หากมี, เป็น

ประเภทใด, สมรรถภาพและการใชป้ระโยชน์เป็น
อยา่งไร 

ii) ภาคครัวเรือน •  ประชากรท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี 
•  สถานการณ์ความแพร่หลายของระบบบ าบดัน ้ าทิ้งจากภาคครัวเรือน (การเช่ือมโยงกับ

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย, ประชาชนท่ีใช้ระบบบ าบดั Johkasou และประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการเก็บรวบรวมและบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล) 

•  จ  านวนนกัท่องเท่ียว 
  ระบบบ าบดัน ้า

เสียขั้นสุดทา้ย 
•  จ  านวนประชากรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของโรงงานบ าบดั 
•  ความเขม้ขน้และปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากน ้าทิ้งท่ีไดรั้บการบ าบดัแลว้ 
•  วิธีการบ าบดักากตะกอนสลดัจ ์

ระบบบ าบดั 
Johkasou 

•  จ  านวนประชากรท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของการบ าบดั 

•  ความเข้มข้นและปริมาณการ
ปล่อยสารก่อมลพิษจากน ้าทิ้งท่ี
ไดรั้บการบ าบดัแลว้ 

•  วิธีการบ าบดัน ้าเสีย 

เม่ือขอ้มูลท่ีแสดงในคอลมัน์ดา้นซา้ยขาดหายไป ให้
ส ารวจรายการต่อไปน้ีและด าเนินการค านวณ
โดยประมาณ 
•  วิธีการบ าบดัน ้าเสีย 
•  ขนาดของระบบบ าบดั Johkasou (จ านวนประชากร) 

iii) การเล้ียงปศุ-
สตัว ์

 โรงเรือนขนาด
ใหญ่ 

•  ความเขม้ขน้และปริมาณการ
ปล่อยสารก่อมลพิษจาก
โรงเรือนปศุสตัว ์

เม่ือขอ้มูลท่ีแสดงในคอลมัน์ดา้นซา้ยขาดหายไป ให้
ส ารวจรายการต่อไปน้ีและด าเนินการค านวณ
โดยประมาณ 
•  สายพนัธ์ุปศุสตัว ์
•  จ  านวนปศุสตัวท่ี์เล้ียงไว ้
•  กรณีท่ีเทศบาลไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย หากมี, เป็น

ประเภทใด, สมรรถภาพและการใชป้ระโยชน์เป็น
อยา่งไร 

 โรงเรือนขนาด
เล็ก 

เน่ืองจากโรงเรือนปศุสตัวเ์หล่าน้ีถือวา่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน ดงันั้นจึงเป็นการ
ยากท่ีจะวดัแหล่งท่ีมาของมลพิษ ให้ท  าการส ารวจรายการดงัต่อไปน้ีเพ่ือด าเนินการค านวณ
โดยประมาณ 
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•  ชนิดและจ านวนของสตัวเ์ล้ียงในแต่ละทอ้งท่ี 
iv) พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะ
วดัแหล่งท่ีมาของมลพิษ ให้ท  าการส ารวจรายการดงัต่อไปน้ีเพ่ือด าเนินการค านวณโดยประมาณ 
•  การวดัเป็นหน่วยตารางของพ้ืนท่ีเพาะปลูก (วดัตามประเภท เช่น นาขา้ว, ไร่พืช, หรือสวน

ผลไม ้ ) 
•  ปริมาณการใชปุ้๋ ย 

v) พ้ืนท่ีเขตเมืองท่ีมีส่ิงปลูกสร้าง
หนาแน่น 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหล่าน้ีถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะวดั
แหล่งท่ีมาของมลพิษ ให้ท  าการส ารวจรายการดงัต่อไปน้ีเพ่ือด าเนินการค านวณโดยประมาณ 
•  การวดัเป็นหน่วยตารางของพ้ืนท่ีเขตเมือง 

vi) ป่าไม ้  เน่ืองจากพ้ืนท่ีป่าไมถื้อว่าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชัดเจน ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะวดั
แหล่งท่ีมาของมลพิษ ให้ท  าการส ารวจรายการดงัต่อไปน้ีเพ่ือด าเนินการค านวณโดยประมาณ 
•  การวดัเป็นหน่วยตารางของป่าไมแ้ละทุ่งหญา้ 

vii) การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  เน่ืองจากพ้ืนท่ีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน ดงันั้นจึงเป็น
การยากท่ีจะวดัแหล่งท่ีมาของมลพิษ ให้ท  าการส ารวจรายการดงัต่อไปน้ีเพ่ือด าเนินการค านวณ
โดยประมาณ 
•  สายพนัธ์ุ, ปริมาณและปริมาณการขนส่งของปลาเล้ียงรวมทั้งกุง้ทะเล / กุง้น ้าจืด 
•  ปริมาณการให้อาหาร 

 

(4)  การค านวณปริมาณการระบายสารก่อมลพษิ 

 

การค านวณปริมาณสารก่อมลพิษจากแหล่งท่ีมาแต่ละแหล่ง : โรงงานอุตสาหกรรม  ครัวเรือน ปศุสัตว ์พ้ืนท่ีการเพาะปลูก พ้ืนท่ีเขต

เมืองท่ีมีส่ิงปลูกสร้างหนาแน่น ป่าไมแ้ละการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  

 ปริมาณสารก่อมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษใด ๆ ก็ตาม ตามหลกัการแล้วจะวดัและประเมินจากคุณภาพหรือปริมาณของน ้ าทิ้ง  

หากไม่พบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ควรค านวณโดยการก าหนดและประมาณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษต่อหน่วยเป็นหน่วยพ้ืนฐานแทน 

เช่น จ านวนของปศุสตัวห์รือการวดัเป็นหน่วยตารางของพ้ืนท่ีการเกษตร  (เรียกวา่"วิธีเทียบอตัราส่วน")  

ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของญ่ีปุ่ นท่ีมีการใช้ระบบ TPLCS โรงงานและสถานประกอบการธุรกิจท่ีมีปริมาณน ้ าทิ้งไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./วนั 

ไดถู้กระบุไวภ้ายใตม้าตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม ซ่ึงโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งวดั

คุณภาพและปริมาณของน ้าทิ้ง  ส าหรับสถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีปริมาณน ้าทิ้งต  ่ากว่า 50 ลบ.ม./วนั รวมทั้งภาคธุรกิจท่ีไม่มี

การระบุไว ้องค์กรธุรกิจเหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งวดัขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง จึงไม่มีขอ้มูล ค่าเหล่าน้ีจะถูกค านวณโดยใช้วิธีเทียบอตัราส่วน 

ส าหรับภาคครัวเรือน ปริมาณการระบายจะตอ้งไดรั้บการวดัค่าจากโรงงานบ าบดัน ้ าเสีย โรงบ าบดั Johkasou ขนาดใหญ่ และโรงบ าบดั

กากของเสียจากส่ิงปฏิกูล เน่ืองจากโรงบ าบดั Johkasou ขนาดเล็ก ไม่จ  าเป็นตอ้งวดัขอ้มูลและไม่มีขอ้มูลใด ๆ การค านวณปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษจึงท าโดยใชวิ้ธีเทียบอตัราส่วน  

ส าหรับปศุสตัวข์นาดใหญ่ โรงเรือนปศุสตัวไ์ดถู้กระบุไวภ้ายใตม้าตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม ดงันั้นจึงตอ้งมี

การวดัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  เน่ืองจากในโรงเรือนปศุสัตวข์นาดเล็ก ขอ้มูลเหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งวดั และไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถ

ใชไ้ด ้ดงันั้นการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจึงใชวิ้ธีการเทียบอตัราส่วน (ดูตาราง 2.6) 

 รายละเอียดของการค านวณอธิบายไวใ้นขอ้มูลอา้งอิง 2  
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คอลมัน์ 4 : ตัวอย่างของการแก้ปัญหาเมื่อข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกจิขาดความน่าเช่ือถือ 

หากข้อมูลท่ีวดัจริงข้ึนอยู่กับการประกาศของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการธุรกิจ และพบว่าข้อมูลขาดความ

น่าเช่ือถือเพราะการบริหารจดัการก ากบัดูแลไม่เพียงพอ ส่ิงส าคญัเม่ือพิจารณาจากมุมมองดา้นการค านวณให้แม่นย  าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

คือ การประมาณค่าขอ้มูลโดยการใชวิ้ธีเทียบอตัราส่วนเพ่ือยนืยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีวดัจริง ซ่ึงพบวา่กรณีเหล่าน้ีเกิดข้ึนจริง  ใน

กรณีน้ี โรงงานและสถานประกอบการธุรกิจท่ีขอ้มูลจริงจากการวดัแตกต่างจากค่าท่ีค  านวณดว้ยวิธีเทียบอตัราส่วนมาก ควรไดรั้บการ

ตรวจสอบอยา่งรอบคอบและควรมีการตรวจซ ้าเป็นรายกรณีไป  

 

ตาราง 2.6 วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษตามแหล่งก าเนิดสารก่อมลพิษในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 วดัจริงจากสถาน

ประกอบการ
ธุรกิจ 

วธีิอตัราส่วน 

 ภาค 
อุตสาหกรรม 

 การจดัตั้ งโรงงาน / 
สถานประกอบการ
ธุรกิจ 

 เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร
ควบคุมสารก่อมลพิษ
โดยรวม 

 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่นอ้ยกวา่ 50 ลบ.ม.ม./วนั 
  

 ไม่ใช่เป้าหมายของการ
ควบคุมสารก่อมลพิษ
โดยรวม 

 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงนอ้ยกวา่ 50 ลบ.ม.ม./วนั   
 ภาคธุรกิจท่ีไม่ใช่เป้าหมาย   

 โรงงานบ าบดัน ้ าเสียจากน ้ าท้ิงอุตสาหกรรม   
 ภาคครัวเรือน  โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย   

ร ะ บ บ บ า บั ด 
Johkasou 

 ก า ร บ า บั ด น ้ า ท้ิ ง ท่ี
ด าเนินการโดยโรงงาน / 
สถานประกอบการธุรกิจ
และส านกังานต่าง ๆ 

 ขนาดของระบบบ าบดั Johkasou มากกวา่ 501 คน   
 ขนาดของระบบบ าบดั 
Johkasou มากกวา่  
201 คน 

 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่นอ้ยกวา่ 
 50 ลบ.ม./วนั   

 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่นอ้ยกวา่  
50 ลบ.ม./วนั   

 ขนาดของระบบบ าบดั Johkasou ไม่เกิน 200 คน   
 ก า ร บ า บั ด น ้ า ท้ิ ง ท่ี
ด าเนินการโดยผูค้นท่ีอยู่
อาศยั 

 ขนาดของระบบบ าบดั Johkasou มากกวา่ 501 คน   
 ขนาดของระบบบ าบดั 
Johkasou มากกวา่  
201 คน 

 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่น้อยกว่า 
50 ลบ.ม./วนั   
 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่น้อยกว่า 
50 ลบ.ม./วนั   

 ขนาดของระบบบ าบดั Johkasou มากกวา่ 200 คน   
 การบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล (โรงงานเก็บรวบรวมและบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลส่วนกลางจาก
กากตะกอนส่ิงปฏิกูลของสุขา)   

 น ้ าเสียจากครัวเรือนท่ีไม่ไดรั้บการบ าบดั   
 การเล้ียง 
ปศุสัตว ์

 โรงเรือนเล้ียงปศุสัตวเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้น
การควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

 โ ค  / 
กระบือ 

 ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ว ัน 
และมาตรวดัหน่วยเป็นตารางของโรงเรือนไม่
นอ้ยกวา่  200 ตร.ม.. 

  

 มา้  ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ว ัน  
และมาตรวดัหน่วยเป็นตารางของโรงเรือนไม่
นอ้ยกวา่ 500 ตร.ม. 

  

สุกร  ท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ว ัน  
และมาตรวดัหน่วยเป็นตารางของโรงเรือนไม่
นอ้ยกวา่ 50 ตร.ม. 

  

 ไม่ใช่เป้าหมายของการควบคุมสารก่อมลพิษโดยรวม   
 โรงบ าบดัน ้ าเสียจากน ้ าท้ิงปศุสัตว ์   

 พื้นท่ี
เพาะปลูก 

 นาขา้ว   
 ไร่พืช / สวนผลไม ้   

 พื้นท่ีอ่ืน ๆ  ป่า   
 พื้นท่ีอ่ืน ๆ   

 การเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ า 

 พื้นผวิทะเล   
 พื้นผวิน ้ าจืด   
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(5)  ความเข้าใจเร่ืองการไหลของสารก่อมลพษิในพืน้ที่ลุ่มน า้ 
 

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจะผา่นการบ าบดัตามธรรมชาติขณะท่ีไหลลงไปตามช่องทางน ้ าและแม่น ้ า จนกว่าจะไหลลงสู่พ้ืนท่ี

แหล่งน ้าต่าง ๆ และปริมาณสารก่อมลพิษจะเปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการบ าบดัตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีทะเล และทะเลสาบ / หนองน ้ า  

ดงันั้น ในส่วนน้ีจะวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของปริมาณสารก่อมลพิษในขณะท่ีไหลไป โดยจะส ารวจเส้นทางการไหลและกลไกการ

แปรผนั การบ าบดัตามธรรมชาติ และการสะสมของสารก่อมลพิษ  กลไกของการเปล่ียนแปลงปริมาณสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ ามี

ความซบัซอ้นและการวิเคราะห์ท่ีแม่นย  าท าไดย้าก ดงันั้นจึงไดมี้การก าหนขั้นตอนปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี  

 

 i) การท าความเขา้ใจเร่ืองพ้ืนท่ีรับน ้าและระบบแม่น ้า 

 สร้างแผนท่ีพ้ืนท่ีลุ่มน ้าของแต่ละพ้ืนท่ีตามแผนท่ีของระบบน ้ า และท าความเขา้ใจการไหลของน ้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่อไป

ยงัเส้นทางท่ีจะไหลออกไปสู่ทะเลสาบ / หนองน ้าและพ้ืนท่ีทะเลต่าง ๆ  

 

 ii) การค านวณอตัราไหลเขา้ 

 ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ จะผ่านการท าให้บริสุทธ์ิตามธรรมชาติขณะท่ีไหลไปยงัพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าต่าง ๆ  และเพ่ือประเมิน

ความสามารถในการท าให้บริสุทธ์ิ จะตอ้งมีการค านวณอตัราการไหลเขา้  

หลกัการของอตัราการไหลเขา้ อธิบายในหัวขอ้ 2.1  อตัราการไหลเขา้คืออตัราส่วนระหว่างปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษต่อปริมาณ

การไหลเขา้  ในส่วนน้ี ผลการค านวณในหวัขอ้ 2.3 ขอ้ (4) ใชแ้ทนปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ และปริมาณการไหลเขา้ค  านวณจาก

ปริมาณการไหลของแม่น ้ากบัขอ้มูลคุณภาพน ้าท่ีตรวจวดัไดจ้ริง  อตัราการไหลเขา้ จะค านวณโดยการแบ่งแม่น ้ าออกเป็นส่วน ๆ หลาย

ส่วนดว้ยกนั ตามความยาวของแม่น ้ าในกรณีท่ีแม่น ้ ายาว หรือสภาพของริมฝ่ังแม่น ้ าและกน้แม่น ้ าเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

หากในระบบแม่น ้ ามีจุดใช้น ้ าท่ีส าคญั เช่น การบริโภคน ้ า จุดนั้นอาจเป็นจุดพกั หรือจุดเปล่ียนแปลง  ส าหรับล าน ้ าสาขายอ่ยท่ีมีขนาด

ใหญ่ จุดอ่ืน ๆ อาจเป็นจุดพกั หรือจุดเปล่ียนแปลง  ตวัอยา่งต่อไปน้ีแสดงไวใ้นรูป 2.4 ในกรณีเหล่าน้ี ตอ้งมีการระบุถึงระบบน ้าทั้งหมด 
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จากตวัอย่างน้ี จุดวดัคุณภาพน ้ าและปริมาณน ้ าจะอยูท่ี่ปากของเส้นทางหลกัของน ้ า   นอกเหนือไปจากนั้นแลว้ ก็วดัท่ีจุดอา้งอิงระยะ

กลางระหวา่งจุดอา้งอิงท่ีจุดบรรจบของสาขา A (จุดท่ีบรรจบกนักบัเส้นทางหลกั) กบัเส้นทางหลกัดว้ย  ในกรณีน้ี อตัราการไหลเขา้ตน้

น ้าของจุดอา้งอิงระยะกลางจะค านวณจากผลรวมของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ (ลูกศรเส้นประ) ท่ีตน้น ้ าของจุดอา้งอิงระยะกลาง

และปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีจุดอา้งอิงระยะกลาง  การค านวณอตัราการไหลเขา้ของสาขา A ก็สามารถท าไดใ้นท านองเดียวกนั  

ส าหรับเส้นทางหลกัปลายน ้าวดัจากจุดอา้งอิงระยะกลาง สามารถค านวณอตัราการไหลเขา้ไดโ้ดยการหาผลรวมของปริมาณการปล่อย

สารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยออกจากจุดปล่อย (ลูกศรเส้นทึบ) ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ (วดัท่ีจุดอ้างอิงระยะกลาง) ท่ีไหลจาก

จุดอา้งอิงระยะกลาง และปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ (วดัท่ีจุดบรรจบของสาขา A) ท่ีไหลมาจากสาขา A และหาอตัราส่วนปริมาณ

การปล่อยสารก่อมลพิษท่ีปากของแม่น ้า  

รูป 2.4  แผนภาพรูปแบบของพ้ืนท่ีลุ่มน ้าและจุดวดั 

 

iii) การวิเคราะห์รูปแบบของการปล่อยสารก่อมลพิษภายในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแบบปิด 

 เพ่ือช้ีแจงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการไหลเขา้ของสารก่อมลพิษสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าแบบปิดในบริเวณพ้ืนท่ีทะเล หรือทะเลสาบ / 

หนองน ้า และคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแบบปิด ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์สภาวะของปัจจยัความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีทะเล 

หรือทะเลสาบ / หนองน ้า โดยใชแ้บบจ าลองดงัแสดงในรูป 2.5  

 

 

　

　閉鎖性水域

水質・水量測定点

支川A

本川

中間基準点

支川A流末
基準点

河口
基準点

流入
負荷量

จุดอา้งอิงระยะกลาง 
จุดอา้งอิงท่ีปากแม่น ้า บริเวณแหล่งน า้ 

แบบปิด 

ปริมาณ
การไหล
เขา้ 

เส้นทางหลกั 

สาขา A 

จุดวดัคุณภาพน ้าและปริมาณ 

จุดอา้งอิงท่ีจุดบรรจบของ
สาขา A 
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รูป 2.5  ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อปริมาณสารก่อสารมลพิษในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแบบปิด 

 

การสร้างแบบจ าลอง สามารถท าไดใ้น 2 วิธี ดงัต่อไปน้ี :  

 a) วิธีการสร้างแบบจ าลองความสมัพนัธ์อยา่งง่ายของกลไกสาเหตุท่ีท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณสารมลพิษตามท่ีเป็น

จริงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และการสร้างสูตรวิเคราะห์ท่ีแสดงปรากฏการณ์โดยการรวมแบบจ าลองเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั  

 b) วิธีการทางสถิติในการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนท่ีรับเขา้ (input) และส่วนท่ีน าออก (output) ของปริมาณการปล่อยสารก่อ

มลพิษ ยกตวัอยา่งเช่น วิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะสามารถคน้พบความสมัพนัธ์จากสถิติของผลรวมการไหลเขา้และการไหลออก

ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแบบปิด  

  

ในวิธีการ a) เน่ืองจากจ านวนของสูตรและค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในแบบจ าลองจะเพ่ิมข้ึนตามความซบัซ้อนของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จึง

จ าเป็นตอ้งส ารวจเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแบบจ าลองท่ีพิสูจน์ได้จริง  เน่ืองจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีทะเล และ

ทะเลสาบ/หนองน ้ ามีความซบัซ้อน และการสร้างแบบจ าลองให้มีรายละเอียดสูงเป็นส่ิงท่ียาก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการวิเคราะห์

ตามขอบเขตท่ีจะเป็นไปได้ ให้ความส าคัญกับคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย โดยทัว่ไปแล้วจุดมุ่งหมาย คือ การเร่ิมใช้

แบบจ าลองอย่างง่ายก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ พิจารณาแบบจ าลองท่ีซับซ้อนมากข้ึนตามความจ าเป็น  ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี สืบเน่ืองจาก

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารจ าลองโดยคอมพิวเตอร์ บางคร้ังจึงใช้การจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ และยงัใช้เป็นส่ิงอา้งอิงในประเทศ

ญ่ีปุ่ นอีกดว้ย  

 

 ในช่วงเวลาของการเร่ิมใชร้ะบบ จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อหาขอบเขตความเป็นไปไดเ้สียก่อน โดยพิจารณา

ขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู ่จากนั้นจึงด าเนินการวิเคราะห์ขั้นต่อไป  อีกประการหน่ึงท่ีตอ้งมีคือ ทศันคติการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

คุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าในขณะท่ีมีการด าเนินการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม แลว้จึงค่อย ๆ ท าความเขา้ใจแหล่งน ้ าให้

มากข้ึน  

 

2 3 

4 5 

6 

7 

1 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

วงกลมสีขาว หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของสารกอ่มลพิษและ  
วงกลมสีด า หมายถึง การลดลงของสารกอ่มลพิษ ปริมาณน ้าฝน 

การจบัสัตวน์ ้า เช่น ปลา และสัตวน์ ้าประเภทท่ีมี
เปลือกต่าง ๆ 

(น ้าฝนท่ีไหลเขา้) 

การบ าบดัให้
บริสุทธ์ิโดยพืช การบ าบดัใหบ้ริสุทธ์ิโดยพ้ืนท่ีตมเลนและบึง 

น ้าท่ีไหลเขา้จากแม่น ้า 
การผลิตภายใน 

การย่อยสลายภายใน 

น ้าท่ีไหลเขา้จากแหล่งน ้าดา้นนอก 

น ้าท่ีไหลออกสู่แหล่งน ้าภายนอก 

* ใหพิ้จารณาการไหลออกสู่ปลายแม่น ้ า ถา้แหล่งน ้ าแบบปิดเป็นทะเลสาบ
หรือหนองน ้ า 

* ใหพ้ิจารณาการไหลออกสู่ทะเลภายนอก หรือการไหลเขา้จากทะเล
ภายนอก ถา้แหล่งน ้ าแบบปิดเป็นทะเลแบบปิด 

ตะกอนกน้แหล่ง
น ้า 

การชะลา้ง น ้าใตดิ้น 

ฝน/ การตกตะกอน 

การไหลออก น ้าลน้ 

การไหลเขา้โดยตรงจาก
แหล่งท่ีมา 

แหล่งน ้าแบบปิด 
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 ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนขา้งตน้วา่จะสะทอ้นปรากฏการณ์ออกมาไดส้มจริงในระดบัใด แต่โดยทัว่ไปแลว้ วิธีการ a) จะ

กลายเป็นวิธีการท่ีซับซ้อนโดยเปรียบเทียบ และถึงแมว้่าเม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว b) เป็นวิธีการอย่างง่าย แต่เน่ืองจากวิธีน้ีพยายาม

ประมวลความสพัพนัธ์มากกวา่ท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจกลไกภายในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าได ้ดงันั้นจึงควรน าวิธีการ a) ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท าได ้

 

(6)  การก าหนดวตัถุประสงค์ในการลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิ 

 

วตัถุประสงคก์ารลดปริมาณรวมของการปล่อยสารก่อมลพิษและระยะเวลาเป้าหมายส าหรับการด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์

ควรก าหนดดงัน้ี  

 ระยะเวลาเป้าหมายเพ่ือการด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคค์วรก าหนดบนพ้ืนฐานของระยะเวลาท่ีจ  าเป็นในการใช้มาตรการการ

ลดปริมาณสารก่อมลพิษและความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย  วตัถุประสงคใ์นการลดสารก่อ

มลพิษและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการก่อนส าหรับแผนควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษจะปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสภาวะ

ภายนอก เช่น การพฒันาเทคโนโลยี และสถานการณ์ทางเศรษฐศาสตร์สังคม จึงควรหลีกเล่ียงการก าหนดระยะเวลาเป้าหมายท่ีมาก

เกินไปในอนาคต  โดยทัว่ไป ระยะเวลาด าเดินการควรใชเ้วลาประมาณ 3-5 ปีในอนาคต ในประเทศญ่ีปุ่ น ระยะเวลาเป้าหมาย ไดรั้บการ

ก าหนดไวทุ้ก ๆ 5 ปี และในประเทศจีน มีการก าหนดเป้าประสงคใ์นการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมให้สอดคลอ้งกบัแผน 5 ปี 

อาจมีการก าหนดวตัถุประสงค์ระยะกลางในช่วงใดช่วงหน่ึงโดยเฉพาะขณะท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าจะ

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมดได ้ 

 ส าหรับวิธีการสร้างวตัถุประสงคก์ารลดนั้น ปริมาณการลดท่ีตอ้งบรรลุควรไดรั้บการก าหนดให้เป็นวตัถุประสงคด์า้นการลดสารก่อ

มลพิษเพื่อท าให้วตัถุประสงคเ์ร่ืองคุณภาพน ้ าลุล่วงตามพ้ืนฐานของวิธีการจากบนลงล่าง  ถา้วตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษ

ท่ีตั้งไวบ้รรลุไดย้ากเพราะสภาพเทคโนโลยใีนปัจจุบนั เศรษฐกิจ และการเงินแลว้ ส่ิงท่ีควรปฏิบติัก็คือ การสร้างวตัถุประสงคท่ี์เป็นไป

ไดอี้กประการหน่ึงข้ึนมาโดยพิจารณาจากเง่ือนไขของเวลา และค่อย ๆ ยกระดบัเกณฑม์าตรฐานการลดเป็นขั้น ๆ ไปเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย

ดา้นคุณภาพน ้า  

 ในการก าหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพน ้าบนพ้ืนฐานของวิธีการจากบนลงล่างนั้น ขั้นตอน

ต่อไปคือการค านวณปริมาณท่ีอนุญาตให้ไหลเขา้ได้จากวตัถุประสงค์คุณภาพน ้ าขั้นสุดทา้ย โดยใช้อตัราส่วนการไหลเขา้ และการ

วิเคราะห์ความผนัแปรของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในแหล่งน ้าแบบปิดตามวิธีการค านวณในหัวขอ้ท่ี (5) ขา้งตน้ และก าหนดให้

ปริมาณท่ีไดจ้ากการค านวณน้ีเป็นวตัถุประสงคใ์นการลด  

 ก่อนท่ีจะก าหนดวตัถุประสงคก์ารลด ควรคาดการณ์เก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษตามระยะเวลาเป้าหมาย  

ในประเทศท่ีอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมีการพฒันา คาดวา่จะเกิดการก่อสร้างโรงงานใหม่และการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร ดงันั้น

จึงตอ้งพิจารณาเร่ืองปริมาณการลดสารก่อมลพิษในแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีอยูแ่ลว้โดยพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของการปล่อยสารก่อมลพิษ

จากแหล่งก าเนิดมลพิษแหล่งใหมด่ว้ย 

 นอกจากน้ี ควรจะมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์เป็นไปไดข้ึ้น โดยการรวมประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

และสถานประกอบการธุรกิจ ปริมาณสารก่อมลพิษท่ีจะสามารถลดไดใ้นเชิงเทคโนโลยีโดยอาศยัการบ าบดัขั้นสูง และปริมาณสารก่อ

มลพิษท่ีจะสามารถลดไดโ้ดยอาศยัแผนก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียใหม่  
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(7)  การหารือเกีย่วกบัมาตรการการลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิ 

มาตรการลดปริมาณสารก่อมลพิษควรพิจารณาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  

 

i) มาตรการส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 

ระบบ TPLCS ควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

โรงงานและสถานประกอบการธุรกิจพยายามลดการปล่อยสารก่อมลพิษ โดยการติดตั้งและส่งเสริมส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน

ระบบบ าบดัน ้ าเสียในพ้ืนท่ีเทศบาล และโดยการเปล่ียนกระบวนการผลิตและวตัถุดิบให้ตรงตามมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อ

มลพิษโดยรวม  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่โรงงานและสถานประกอบการธุรกิจท าตามมาตรการเหล่าน้ี องคก์รฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งให้

ค  าแนะน าทางเทคนิคเฉพาะ และก าหนดบทลงโทษทั้งทางการบริหารและตุลาการหากไม่สามารถท าตามมาตรฐานได ้ 

เม่ือมีการใชร้ะบบควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมแลว้ ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไปอีกอยา่งหน่ึงก็คือ การพยายาม

ท าให้เกิดการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการก ากบัดูแลปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษตามท่ีระบุด้วย  นอกจากค าแนะน าทาง

เทคนิคและการจดัการงานท่ีก ากบัดูแลโดยหน่วยงานการบริหารจดัการท่ีอธิบายไวแ้ล้ว มาตรการท่ีเป็นไปได้รวมถึงการส่งเสริม

สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ดว้ย เช่น การให้เงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพ่ือการติดตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการบ าบดัน ้ าเสียในเขตเทศบาลเมือง และ

การกีดกนัทางสงัคมดา้นธุรกิจ  มาตรการอ่ืน ๆ อาจจะมีการน ามาใช้เพ่ือให้มัน่ใจว่าโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจจะปฏิบติัตาม

มาตรฐาน  ส่ิงส าคญัคือการประสานมาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ีตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินกลยทุธ์การพฒันา

ไดอ้ยา่งครอบคลุม  หวัขอ้ 3.3 และ 3.4 อธิบายวิธีการส าหรับเป้าประสงคน์ั้น รวมทั้งกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศญ่ีปุ่ น  

มาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมของญ่ีปุ่ น แสดงไวใ้นขอ้มูลอา้งอิง 3  

 

ii) มาตรการจดัการแหล่งก าเนิดมลพิษจากภาคครัวเรือน 

ในฐานะมาตรการจดัการแหล่งก าเนิดมลพิษจากภาคครัวเรือน ควรบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือนโดยสร้างระบบระบายน ้ าและปรับปรุง

ความกา้วหนา้ของระบบบ าบดัน ้าทิ้ง   

 ระบบบ าบดัน ้ าเสียไดรั้บการสร้างข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีเขตเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น  ในหมู่บา้นการเกษตรและท่ีพกั

อาศยัท่ีผูค้นอาศยัอยูร่วมกนัเป็นจ านวนมากนั้น ควรมีการสร้างระบบระบายน ้าเสียขนาดเล็กและบ าบดัน ้ าเสียดว้ยระบบส่วนกลาง  หาก

แหล่งท่ีอยูอ่าศยัแต่ละแห่งอยูห่่างไกลกนั ควรมีการติดตั้งระบบบ าบดั Johkasou ตามแต่ละพ้ืนท่ีเป็นวิธีการแก ้ 

การส่งเสริมการบ าบดัน ้ าทิ้งในครัวเรือนจะตอ้งด าเนินการตามแผน  ในประเทศญ่ีปุ่ นแผนเร่ิมแรกท่ีมีการใช้ส าหรับโครงการ

ปรับปรุงน ้ าเสียเป็นแผน 5 ปีโดยเร่ิมใช้ในปี 1963   ในเขตเทศบาลทอ้งถ่ิน การจดัการจะข้ึนอยูก่บัการกระจายตวัของท่ีอยูอ่าศยั 

กล่าวคือ ควรใช้ระบบระบายน ้ าเสียในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ส่วนในพ้ืนท่ีอ่ืนควรเลือกใช้ระบบระบายน ้ าขนาดเล็ก และระบบบ าบดั 

Johkasou ตามแต่ละพ้ืนท่ี นอกจากน้ีก็ยงัมีการพฒันาแผนการบ าบดัน ้าทิ้งในครัวเรือนดว้ย  ระบบระบายน ้าเสียจะรวบรวมน ้ าเสียทางท่อ

เพ่ือผา่นไปยงัระบบบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพของส่วนกลาง แต่วิธีการน้ีไม่เหมาะกบัพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่บาบาง เน่ืองจากตอ้งใช้

ท่อท่ีมีความยาวมากกว่า  ดงันั้น จึงควรปรับใช้วิธีอ่ืนในการบ าบดัน ้ าทิ้งท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัแต่ละภูมิภาค แต่ละภูมิภาค

เลือกวิธีการบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพไดโ้ดยการพิจารณาจากจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร และการกระจายตวัของท่ีอยู่

อาศยั  การก าหนดแผนเพ่ือการบ าบดัน ้าทิ้งจากภาคครัวเรือน อธิบายไวใ้นหวัขอ้ 3.5  

กากตะกอนสลดัจท่ี์เกิดข้ึนในโรงงานบ าบดัน ้ าเสียและระบบบ าบดั Johkasou ตอ้งไดรั้บการบ าบดั หากกากตะกอนสลดัจท่ี์เหลือ

ไม่ไดรั้บการบ าบดัก็อาจจะไหลลงสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าโดยการชะล้างของน ้ าฝน และอาจก่อให้เกิดมลพิษรองข้ึนมาได ้วิธีการบ าบดักาก

ตะกอนสลดัจ ์ท าไดโ้ดยการตากแห้ง / เผาและท าเป็นปุ๋ ยหมกั สถานการณ์ปัจจุบนัของการบ าบดัสลดัจ์ในประเทศญ่ีปุ่ น แสดงไวใ้น

ขอ้มูลอา้งอิง 5  
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ปริมาณการลดลงของสารก่อมลพิษจากการระบายของครัวเรือนค านวณไดจ้ากแผนกระจายระบบบ าบดัน ้ าเสีย/Johkasou และแผน

เพ่ิมการบ าบดัน ้าเสีย โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงของประชากรท่ีอยูใ่นระบบบ าบดัน ้าเสีย / Johkasou หรือในอตัราส่วนการบ าบดัของ

โรงงานบ าบดัน ้าเสีย  

 

iii) มาตรการจดัการแหล่งก าเนิดมลพิษจากภาคการเล้ียงปศุสตัว ์

นบัเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีมาตรการจดัการกบัภาคการเล้ียงปศุสัตวค์วรมุ่งเน้นเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บกากตะกอนจากส่ิง

ปฏิกูลของปศุสตัว ์ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาหลกัของสารก่อมลพิษ  

โรงเรือนปศุสัตวข์นาดใหญ่ควรถูกระบุไวใ้นการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมและน ้ าทิ้ง  ส าหรับโรงเรือนปศุสัตวข์นาด

เล็ก เม่ือพิจารณาแนวโนม้ท่ีมุ่งสู่การรวมศูนยแ์ละการขยายพ้ืนท่ีไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแลว้ โรงเรือนขนาด

เล็กควรไดรั้บการแนะน าให้ติดตั้งระบบบ าบดัเป็นรายบุคคลไป  

 

iv) มาตรการจดัการแหล่งก าเนิดมลพิษจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

มาตรการจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกควรพยายามลดปริมาณการไหลเขา้ของสารอาหาร อนัได้แก่ สารประกอบของไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัส โดยการใช้ปุ๋ ยอยา่งเหมาะสม  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากปริมาณการใช้ปุ๋ ยมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรอยา่งมาก ดงันั้นจึง

จ าเป็นตอ้งพิจารณาปริมาณการใช้ปุ๋ ยอย่างเพียงพอในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัการลดปริมาณสารก่อมลพิษและการให้ผลผลิตท่ีดีทาง

การเกษตรดว้ย  

ขอ้แนะน าส าหรับพ้ืนท่ีนาขา้วก็คือ "การชลประทานไหลเวียน" ซ่ึงก็คือการน าน ้ าทิ้งจากนาขา้วท่ีมีปริมาณสารก่อมลพิษสูงมา

หมุนเวียนและน ากลบัมาใชใ้ใหม่  

  

v) มาตรการจดัการแหล่งก าเนิดมลพิษส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงปลูกสร้างมาก 

สารก่อมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่าง ๆ จะไหลลงในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าโดยน ้ าฝน  ดงันั้น มาตรการจดัการกบัปัญหาน้ีก็คือ การ

ป้องกนัไม่ให้การสะสมของสารมลก่อพิษบนดินหรือหลงัคาของอาคารไหลออก, การก าจดัออก, และการควบคุมน ้าทิ้ง  

เพ่ือป้องกนัไม่ให้สารก่อมลพิษท่ีสะสมอยู่ไหลออกมาและเพ่ือก าจดัสารก่อมลพิษ ควรมีขอ้ห้ามเร่ืองการทิ้งของเสีย ควรให้เก็บ

รวบรวมและบ าบดัของเสีย และควรท าความสะอาดพ้ืนผิวถนนและคูน ้า  

ส าหรับการควบคุมน ้าทิ้ง สามารถท าไดโ้ดยการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการกรองน ้าฝน เช่น ถงักรองน ้าฝน และท่อกรอง

ระบายน ้า หรือภาชนะเก็บกกัน ้าฝน / เคร่ืองบ าบดัน ้าฝน เป็นตน้  

 

vi) มาตรการจดัการแหล่งก าเนิดมลพิษจากพ้ืนท่ีป่าไม ้

มาตรการจดัการพ้ืนท่ีป่าไม ้ไดแ้ก่ การปรับปรุงการจดัการพ้ืนท่ีป่าไม ้การควบคุมการกดัเซาะและการตะกอน และการป้องกนัการ

ทิ้งของของเสียและขยะอยา่งผิดกฎหมาย  
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(8)  การค านวณผลรวมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิที่สามารถท าให้ลดลงได้ 

 

ปริมาณการลดลงของการปล่อยสารก่อมลพิษโดยมาตรการลดซ่ึงอธิบายไวแ้ลว้ในขอ้ (7) ควรจะถูกรวมเอาไว ้ แลว้ควรน าค่าผลรวม

ทั้งหมดเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคก์ารลดการปล่อยสารก่อมลพิษรวม  ควรตรวจสอบวา่ค่าท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่   

หากค่าผลรวมทั้งหมดเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบว่าจะน าค่าท่ีไดม้า

ปรับใชเ้ป็นมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจดัให้เป็นความส าคญัล าดบัแรกในการด าเนินการ โดยตดัสินจากระยะเวลาการด าเนินการ ความ

สะดวกในการด าเนินการ และค่าใชจ่้ายของแต่ละมาตรการ  

ถ้าวตัถุประสงค์การลดปริมาณสารก่อมลพิษไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการแล้ว จ  าเป็นตอ้งมีการทบทวนมาตรการลดปริมาณสารก่อ

มลพิษท่ีมีอยู ่และพิจารณาเพ่ิมมาตรการอยา่งอ่ืน  หากมาตรการฉบบัแกไ้ขยงัห่างไกลจากวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษท่ีตั้ง

ไว ้ควรตรวจสอบวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษจากมุมมองของการก าหนดแผนท่ีเป็นไปได ้ 

 

(9)  การก าหนดแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพษิโดยรวม 

 

จากการทบทวนแก้ไขข้างต้น ผลท่ีได้คือจะเกิดการประเมินผลเชิงปริมาณของสถานะปัจจุบนัของการปล่อยสารก่อมลพิษ 

วตัถุประสงคก์ารลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ (ระยะเวลาเป้าหมายและปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษตามวนัเป้าหมาย) และ

มาตรการลดปริมาณสารก่อมลพิษ  ขอ้มูลต่าง ๆ ควรมีการจดัระเบียบ และควรก าหนดแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม

ข้ึนมา  เน่ืองจากแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมจะเป็นการใช้ร่วมกนัโดยส านกังานบริหารและหน่วยงานปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนน้ีจึงตอ้งผา่นการลงนามอนุญาตตามกระบวนการของฝ่ายบริหาร  

ในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย TPLCS บนพ้ืนฐานของการท่ีผูบ้ริหารจงัหวดั

ควรจะก าหนดแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม ในกรณีน้ี กระบวนการต่าง ๆ มีไวเ้พ่ือการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงและหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ รูป 2.6 แสดงล าดบักระบวนการ  
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รูป 2.6  กระบวนการก าหนดแผนการควบคุมปริมาณการก่อมลพิษโดยรวมในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

แผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม ควรรวมเอาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปดว้ยนอกเหนือจากมาตรการลดปริมาณสารก่อ

มลพิษ เช่น การวดัค่าจริงของคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า การตรวจสอบก ากบัดูแลน ้ าทิ้งจากโรงงาน มาตรการสนบัสนุนการติดตั้งส่ิง

อ านวยความสะดวกในการบ าบดัน ้ าเสียท่ีโรงงาน และการเตรียมกรอบการท างานเพ่ือการส่งเสริมการลดปริมาณสารก่อมลพิษ ตาราง 

2.7 แสดงตวัอยา่งทัว่ไปของแผนควบคุมสารก่อมลพิษในประเทศญ่ีปุ่ น  

 

環境大臣 都道府県知事

総量削減基本方針
都道府県知事の
意見を聴く

決定

公害対策会議
の議を経る

通知

総量削減計画 市町村長の
意見を聴く

同意

(同意するときは
公害対策会議の
議を経る）

決定 公告

※公害対策会議は、環境大臣を会長
とし、関係行政機関の長（大臣）で
構成される。

総量削減基本方針の内容
・発生源別の削減目標量
・都道府県別の削減目標量

総量削減計画の内容
・発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
・削減目標量の達成の方途
・その他汚濁負荷量の総量の削減に関し
必要な事項

กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม ผูว้่าราชการจงัหวดั 

นโยบายพ้ืนฐานส าหรับการ
ควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ
โดยรวมทัว่บริเวณ 

การพิจารณาโดยผูมี้ต  าแหน่งผูว้า่
ราชการจงัหวดั 

เน้ือหาส าคญัของนโยบายพื้นฐานส าหรับการควบคุมปริมาณสาร
ก่อมลพิษโดยรวมทัว่บริเวณ 
• วตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษส าหรับแหล่งก  าเนิด
มลพิษแต่ละแห่ง 
• วตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษส าหรับแต่ละจงัหวดั ผ่านการประชุมเกี่ยวกบัการควบคุมมลพิษ

ในส่ิงแวดลอ้ม 

การแจง้ 

แผนการควบคุมปริมาณสารก่อ
มลพิษโดยรวม ขอ้ตกลง การพิจารณาโดยผูมี้ต  าแหน่ง

เทศมนตรี 

เน้ือหาส าคญัของแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 
• วตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษส าหรับแหล่งก  าเนิดมลพิษแต่ละแห่ง 
• วิธีการต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษ 
• รายการอื่น ๆ ที่จ  าเป็นต่อการลดปริมาณสารก่อมลพิษ 

การประกาศอยา่งเป็นทางการ 

* การประชุมเกี่ยวกบัการควบคุมมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นประธาน และประกอบดว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

การตดัสินใจ 

การตดัสินใจ 

(ขอ้ตกลงจะตอ้งผา่นการประชุมเก่ียวกบั
การควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอ้ม) 
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ตาราง 2.7  ตวัอยา่งทัว่ไปของแผนควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทั้งหมดในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

การวางแผนเพ่ือการลดค่า COD, ไนโตรเจน, และฟอสฟอรัสรวม 

1.  วตัถุประสงคก์ารลดสารก่อมลพิษ (ปริมาณเป้าหมายส าหรับปีงบประมาณเป้าหมาย) 

 (1) ความตอ้งการออกซิเจนเชิงเคมี (COD) 

 (2) ปริมาณไนโตรเจน  

 (3) ปริมาณฟอสฟอรัส  

2. วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษ 

 2.1  มาตรการบ าบดัน ้าเสียภาคครัวเรือน 

 (1) การก่อสร้างระบบระบายน ้าเสีย 

 (2) การก่อสร้างโรงงานบ าบดัน ้าทิ้งจากภาคครัวเรือน 

 (3) มาตรการจดัการน ้าทิ้งจากภาคครัวเรือนจากบา้นเรือนทัว่ไป 

 2.2 มาตรการบ าบดัน ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม 

 (1) การสร้างมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

 (2) มาตรการท่ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัสถานประกอบการธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

 2.3  มาตรการอ่ืน ๆ ส าหรับแหล่งท่ีมาสารก่อมลพิษ 

 (1) มาตรการส าหรับการลดปริมาณสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

 (2) มาตรการจดัการน ้าทิ้งจากภาคการเล้ียงปศุสตัว ์

 (3) การปรับปรุงแหล่งเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

3.  ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการลดปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม 

 (1) การฟ้ืนฟกูารไหลเวียนของน ้าอยา่งมีประสิทธิผล 

 (2) การประชาสมัพนัธ์โครงการบ าบดัน ้าให้บริสุทธ์ิ 

 (a) การส่งเสริมโครงการบ าบดัน ้าให้บริสุทธ์ิในแม่น ้าและช่องทางน ้า 

 (b) การส่งเสริมโครงการปรับปรุงตะกอนกน้แหล่งน ้า 

 (3) การรักษาและฟ้ืนฟแูม่น ้า ชายฝ่ังและท่ีราบลุ่มน ้าข้ึนถึง  

 (4) การก่อตั้งระบบตรวจสอบ 

 (5) การเรียนรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, การศึกษา, กิจกรรมสร้างความตระหนกั 

 (a) การเรียนรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการศึกษา 

 (b) กิจกรรมสร้างความตระหนกั 

 (6) การก่อตั้งระบบการวิจยั 

 (7) มาตรการให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 

(10)  การก าหนดแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพษิโดยรวม 

 

การควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวมในโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจคือ การด าเนินงานในฐานะมาตรการ

หลกัของระบบ TPLCS มาตรการน้ีงยงัน าไปด าเนินการกบัแหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจนดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น โรงพยาบาล สถานท่ีพกั
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อาศยั  ร้านอาหารขนาดใหญ่ โรงครัวขนาดใหญ่ท่ีจดัท าอาหารกลางวนัและอาหารปรุงส าเร็จ อู่ซ่อมรถยนต ์โรงซกัลา้งในอุตสาหกรรม

ซกัรีด โรงเรือนปศุสตัวข์นาดใหญ่ โรงงานบ าบดัน ้าเสีย โรงบ าบดั Johkasou ขนาดใหญ่ โรงงานบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล และอ่ืน 

ๆ   กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการให้ค  าแนะน าทางเทคนิคส าหรับการลดปริมาณสารก่อมลพิษควรจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กบัระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  มาตรการส าหรับการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย การจดัเก็บกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลของปศุสัตวท่ี์เหมาะสม และ

การส่งเสริมการบ าบดั ควรด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม  

 ทั้ งน้ี ในการใช้มาตรการลดสารก่อมลพิษโดยรวมดังกล่าว ต้องก าหนดระบบและกรอบการท างานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ และ

ประสานงานตลอดจนความสัมพนัธ์แบบร่วมมือกันกับภาคส่วนบริหารซ่ึงอธิบายไวห้ัวขอ้ 1.5 การควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ

โดยรวมนั้น จะตอ้งด าเนินการภายใตร้ะบบและกรอบการด าเนินงานดงักล่าว  

 

(11) การยนืยนัสถานะของคุณภาพน า้ที่ผ่านการบ าบัดและการลดลงของปริมาณสารก่อมลพษิ 

 

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทั้งหมดควรค านวณตามระยะเวลาเป้าหมาย และตามการก าหนดความส าเร็จของวตัถุประสงค์และ

ขอบเขตการลดปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมด นอกจากน้ี ความคืบหน้าในสถานะของคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมายควรไดรั้บ

การยนืยนั และผลของการควบคุมสารมลพิษภาระทั้งหมดควรไดรั้บตรวจสอบและรายงานผล  

 

(12) การตรวจสอบซ ้าและการปรับปรุงแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพษิโดยรวมให้เป็นปัจจุบัน 

 

จากขอ้ (11) ควรมีการสรุปผลและความส าเร็จของแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม อภิปรายทิศทางในอนาคตของ

ระบบ TPLCS ทบทวนแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษ และส ารวจแผนใหม่  

ในการทบทวนและการส ารวจแผนนั้น จะตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

a. การยนืยนัขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษ 

 หากไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ควรหาเหตุผลและมาตรการเพ่ือแกไ้ขปัญหานั้นในแผนต่อไป  

b. การยนืยนัสภาพการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน ้า 

 ควรยืนยนัคุณภาพน ้ าอนัเป็นผลจากการลดลงของการปล่อยสารก่อมลพิษซ่ึงไหลเขา้ไปสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า  หากคุณภาพของน ้ า

ยงัคงต ่ากวา่คุณภาพน ้าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ควรด าเนินระบบ TPLCS เพ่ิมเติม  ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าท่ีปัญหามลพิษทางน ้ าแยล่งเร่ือย ๆ 

นั้น ในบางคร้ังขอบข่ายการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษอาจไม่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้ดีข้ึนได้  กรณีเช่นน้ีพบได้บ่อยใน

ประเทศญ่ีปุ่ น เหตุผลก็คือ ปริมาณสารก่อมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาสะสมอยูใ่นพ้ืนท่ีแหล่งน ้าอยูก่่อนแลว้ และตะกอนท่ีอยูท่ี่กน้แหล่ง

น ้ ามีมากเสียจนท าให้การจ ากดั ปริมาณการไหลเขา้ของน ้ าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดปริมาณสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าได ้  

แมก้ระนั้น  คุณภาพน ้าจะค่อย ๆ แสดงสัญญาณท่ีดีข้ึนเม่ือเวลาผ่านไปขณะท่ีด าเนินระบบ TPLCS อยา่งต่อเน่ืองการคงไวซ่ึ้งระบบ   

TPLCS  อยา่งเคร่งครัด จึงเป็นเร่ืองส าคญั  

c. การค านึงถึงสถานะของกรอบการด าเนินงานและระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ดว้ยการใชค้วามส าเร็จท่ีไดจ้ากการน าระบบ TPLCS มาลงมือปฏิบติั จะสามารถด าเนินความพยายามท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้

ภายใตแ้ผนควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม  

 แมว้า่จะมีปัญหาเด่น ๆ หลายปัญหาท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นช่วงแรก ประเด็นปัญหาเหล่านั้นจะไดรั้บการคล่ีคลายในระหว่าง

ท่ีด าเนินระบบ TPLCS ต่อไป  ตวัอยา่งเช่น ยิง่มีขอ้มูลการวดัจริงมากเท่าไร ก็ยิง่ท  าให้สามารถก าหนดวตัถุประสงคใ์นการลดสารก่อ

มลพิษในเชิงวิทยาศาสตร์และวตัถุประสงคด์า้นการจดัการไดม้ากข้ึนเท่านั้น   นอกจากน้ี แหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษท่ีไม่ไดก้  าหนด
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เป็นเป้าหมายของระบบ TPLCS ในระยะเร่ิมน ามาใช้ก็ยงัสามารถน ามาระบุไวภ้ายใตร้ะบบ TPLCS ไดโ้ดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

สถิติท่ีเก่ียวขอ้ง  หากการวิจยัเก่ียวกบักลไกการเกิดมลพิษในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าแสดงให้เห็นความคืบหนา้และท าให้เขา้ใจมากข้ึนในเร่ือง

กลไกของสารก่อมลพิษแลว้ สามารถทบทวนแผนควบคุมสารก่อมลพิษโดยรวมบนพ้ืนฐานของเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไดม้ากข้ึน 

ในแนวทางเช่นน้ี ส่ิงส าคญัคือตอ้งพยายามท าให้ระบบ TPLCS ลุล่วงโดยใช้ประสบการณ์และความส าเร็จในการด าเนินการควบคุม

สารก่อมลพิษโดยรวม  

 

 2.4 การใช้ระบบโดยปรับให้เข้ากบัสถานการณ์และความต้องการของท้องถิ่น 

 

ค าอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานและเน้ือหาของระบบ TPLCS ปรากฏอยูใ่นหัวขอ้ 2.3 ตามวิธีการท่ีใช้ในประเทศญ่ีปุ่ น ใน

การน าระบบ TPLCS มาด าเนินการจริงนั้น ส่ิงส าคญัคือจะตอ้งให้ระบบ TPLCS ตอบสนองต่อสถานะของพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องการใชร้ะบบ และควรปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาค นอกจากน้ี เม่ือเร่ิมใช้

น าระบบ TPLCS เขา้มาใช้ในคร้ังแรกนั้น มกัจะเป็นการยากท่ีใช้ระบบ TPLCS อยา่งสมบรูณ์ได ้ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งดูว่าจะน าระบบ 

TPLCS มาใชอ้ยา่งไรโดยค านึงถึงสถานการณ์และความตอ้งการของภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง  

หวัขอ้ 2.4 แสดงวิธีการใช้ระบบ TPLCS และส่ิงท่ีจะตอ้งจดัการเม่ือน าระบบ TPLCS มาใช้ โดยแสดงให้เห็นผ่านตวัอยา่ง ตวัอยา่ง

หน่ึงสนันิษฐานวา่มลพิษทางน ้าของพ้ืนท่ีแหล่งน ้าก  าลงัเลวร้ายลง และตอ้งลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยทนัที อีกตวัอยา่งหน่ึง

สันนิษฐานว่า มีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัความเป็นไปได้ท่ีว่าจะเกิดมลพิษทางน ้ าเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการ

พฒันาด้านอุตสาหกรรม ตวัอย่างทั้งสองน้ี อาจมีส่วนช่วยในการตดัสินใจว่าจะเลือกวิธีแบบใดในการน าระบบ TPLCS มาใช้จึงจะ

เหมาะสมกบัความตอ้งการและสถานการณ์ของทอ้งถ่ิน 

 

(1) ตัวอย่าง 1: ปัญหามลพษิทางน า้ในแหล่งน า้เลวร้ายลง จึงต้องลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิทโดยทันที  

 

 หากคุณภาพน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเขา้ขั้นรุนแรงและมีแนวโนมว่าจะยิ่งเลวร้ายลง จะตอ้งลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษลงทนัที  

ในกรณีเช่นน้ี จ  าเป็นตอ้งใชม้าตรการท่ีเช่ือถือได ้มุ่งให้ความสนใจไปยงัแหล่งท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า  เม่ือน า

ระบบ TPLCS มาใชใ้นกรณีเช่นน้ี ประเด็นต่อไปน้ีควรเป็นจุดเนน้ในการรับมือกบัสถานการณ์  

 

i) ในการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ จ าเป็นจะตอ้งระบุแหล่งท่ีมาท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อคุณภาพน ้า  
 

ii) ในการวิเคราะห์การไหลของสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีลุ่มน ้า ควรใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวิเคราะห์  
 

iii) ในการจดัตั้งวตัถุประสงคก์ารลดปริมาณสารก่อมลพิษเบ้ืองตน้นั้น ควรก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ครอบคลุมท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 

iv) ส าหรับโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจ ควรด าเนินการควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษทั้งหมด ควรก าหนด

มาตรฐานการควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวมข้ึนเพ่ือการลดปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมดในลกัษณะท่ีเช่ือถือได ้

โดยพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากโรงงานท่ีสร้างใหม่  หากสารก่อมลพิษจากแหล่งท่ีเป็นภาค

ครัวเรือนมีสัดส่วนสูง ควรน ามาตรการท่ีสามารถด าเนินการไดท้นัทีมาใช้ก่อน  หากน ้ าเสียท่ีไม่ผ่านการบ าบดัไหลลงสู่พ้ืนท่ี

แหล่งน ้ า วิธีการท่ีน่าเช่ือถือและมีตน้ทุนต ่าท่ีควรจะน ามาใช้ เช่น การถ่ายน ้ าเสียออก โดยปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร และใน
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ขณะเดียวกนัก็ควรใชก้ารบ าบดัรวมท่ีส่วนกลางดว้ย  

 

v) ถ้ามลพิษทางน ้ าท่ีประสบอยู่เป็นมลพิษขั้นรุนแรง การปรับปรุงของคุณภาพน ้ าอาจจะไม่ปรากฏอย่างชัดเจนในทนัที  แต่ผู ้
ด  าเนินงานควรด าเนินการระบบ TPLCS อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย เฝ้าดูสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าของ

พ้ืนท่ีน ้าอยา่งใกลชิ้ด  

 

(2) ตัวอย่างที่ 2 : ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นไปได้ของการเกดิปัญหามลพิษทางน ้าอันเนื่องจากการเพิ่มจ านวนของประชากรและการ

พฒันาอุตสาหกรรม 

 

 เม่ือมีการคาดการณ์วา่จะเกิดการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมและการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าใด ตอ้งมีมาตรการ

จดัการปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษแบบป้องกนัไวก่้อน  เม่ือการรักษาคุณภาพน ้ าเป็นเร่ืองส าคญั เพราะใช้พ้ืนท่ีน ้ านั้นเป็นแหล่งน ้ า

ด่ืม ตอ้งมีมาตรการพิเศษ  ในกรณีเช่นน้ี จ  าเป็นจะตอ้งจดัการอยา่งเหมาะสมกบัปริมาณการระบายตามพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มทางน ้ า

ของพ้ืนท่ีแหล่งน ้า และแหล่งท่ีมาของการไหลเขา้ของสารก่อมลพิษ โดยพิจารณาจากปล่อยสารก่อมลพิษท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

 เม่ือน าระบบ TPLCS มาใชก้บักรณีเหล่าน้ี อาจกล่าวไดว้า่การใชม้าตรการท่ีมุ่งเนน้ไปยงัจุดต่าง ๆ ต่อไปน้ีมีความส าคญั 

 

i) ควรก าหนดเป้าหมายคุณภาพน ้าโดยพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการใชน้ ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้า  
 

ii) ควรประเมินความถูกตอ้งเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าโดยการวดัคุณภาพน ้ า ในการประเมินปริมาณการ
ระบาย ควรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดแ้ละค านวณอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  

 

iii) เม่ือก าหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีไหลลงไปในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า วตัถุประสงคก์ารจดัการนั้น
ควรก าหนดข้ึนตามระดบัท่ีจ  าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์า้นคุณภาพน ้า  

 

iv) ตามการคาดการณ์ดา้นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมข้ึนของการปล่อยสารก่อมลพิษ เช่น การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม และการเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนประชากร ควรด าเนินมาตรการการลดเพ่ือจ ากดัปริมาณสารก่อมลพิษภายในขอบเขตความสามารถของส่ิงแวดลอ้ม

ในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าเป็นประการแรก  

 

v) ส าหรับโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจ  การควบคุมสารก่อมลพิษทั้งหมดควรจะด าเนินการกบัปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพิษ  ส าหรับโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจท่ีสร้างข้ึนใหม่ ควรจะด าเนินมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับโรงงานและ

สถานประกอบการธุรกิจท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ครอบคลุมเท่าท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือการพฒันาภูมิภาค และควรอนุญาตให้มีกิจกรรมการพฒันา

ใหม่ไดจ้  านวนหน่ึงดว้ยมีเง่ือนไขท่ีว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะน าเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้มชั้นสูงมาใช้ โดยพิจารณาความคุม้ค่า

ทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกบัปริมาณเป้าหมาย5  

                                                        
5 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของแนวทางปฏิบติัส าหรับการสร้างโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจใหม่  ประเทศญ่ีปุ่ นไดน้ ากระบวนการ
การแจง้เตือนมาใช ้และเม่ือพบวา่เน้ือหาในขั้นตอนการแจง้เตือนไม่ตรงตามมาตรฐานน ้ าทิ้งหรือมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อ
มลพิษ จงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดใ้ห้ค  าแนะน าหรือมีค  าสัง่ให้เปล่ียนโครงการ  ในแถบทะเลภายในเซะโตะนั้น มีการออกใบอนุญาตให้
ก่อสร้างโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการพิเศษเพ่ือการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มแถบทะเลภายในเซะโตะ  
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vi) ในการพิจารณาจากสถานะของคุณภาพน ้ าและรูปแบบของการระบายนั้น ควรมีการทบทวนวตัถุประสงค์ในการจดัการการ
ปล่อยสารก่อมลพิษและแผนควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม  
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บทที่ 3 การพฒันาแนวทางปฏิบัติและกรอบงานเพือ่การท างานที่มีประสิทธิภาพของระบบ TPLCS 

 

ในการด าเนินการระบบ TPLCS จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าและการประเมินผลสถานะปัจจุบนัของโครงสร้าง

อุตสาหกรรมหรือลกัษณะภูมิภาคนั้น ๆ การใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างเต็มรูปแบบถือเป็นเร่ืองส าคญัในการออกแบบระบบ TPLCS และ

จดัเตรียมกรอบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เน่ืองจากตามหลักการแล้ว การควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมนั้นค  านึงถึงทุก

แหล่งท่ีมาของสารและภาคการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งก็ครอบคลุมเป็นวงกวา้ง จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ในการประสานความ

ร่วมมือกบัภาคส่วนเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั  

ตาราง 3.1 สรุปกรอบการท างานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางปฏิบติัท่ีจ  าเป็นตอ้งก าหนดข้ึนเพ่ือการด าเนินงานระบบ TPLCS   

 

ตาราง 3.1  กรอบการด าเนินงานและการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินระบบTPLCS 

 

รายการท่ีตอ้งด าเนินการ  กรอบการด าเนินงานและการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การลดปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมด 
 

○ การส ารวจลกัษณะภูมิภาคและโครงสร้างอุตสาหกรรม 
○ การประสานงานและความร่วมมือกบัภาคส่วนบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
 

 การประเมินเชิงปริมาณของการปล่อย
สารก่อมลพิษ 

○ การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการค านวณ 
○ ปริมาณน ้าทิ้งจากแหล่งมลพิษต่าง ๆ (แหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจน) และการวดัค่า

ความเขม้ขน้ 
○ การก าหนดวิธีค  านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 

การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการลดปริมาณ
สารก่อมลพิษเพ่ือรักษาคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ี
แหล่งน ้า 

○ การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นสภาพแวดลอ้มทางน ้ า (มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นมลพิษทางน ้า) 

○ การวดัค่าคุณภาพน ้าและปริมาณการไหลของน ้าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้า (แม่น ้ า ทะเลสาบ / 
หนองน ้า ทะเล) 

○ การวิเคราะห์กลไกของมลพิษ 
○ การส ารวจลักษณะภูมิภาคของพ้ืนท่ี ลุ่มน ้ า  (ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ อุทกวิทยา 

อุตสาหกรรม 

 ครัวเรือน 

ปศุสัตว ์

โรงงานอุตสาหกรรม 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
 ป่าไม ้

พื้นท่ีท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

การเกษตร 
การสุขาภิบาล 

 การเกษตร/ปศุสัตว ์

อุตสาหกรรมทางน ้า 

การวางแผนของเทศบาล 

แหล่งก าเนิดสารก่อมลพิษและหน่วยงานภาคบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การอนุรักษป่์าไม ้
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อุตุนิยมวิทยา) 
การคาดการณ์การเพ่ิมข้ึนของการปล่อย
สารก่อมลพิษในอนาคต 
 
 

○ การประสานงานและร่วมมือกบัภาควางแผน 
○ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแผนพฒันาในแต่ละประเทศและภูมิภาค 
○ การก าหนดสูตรวิธีค  านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน 

การควบคุมน ้ าทิ้งท่ี มีสารก่อมลพิษจาก
โรงงานและสถานประกอบธุรกิจ 

○ การวดัค่าจริงของน ้ าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ การส ารวจโรงงาน
บ าบดัน ้าเสียของเทศบาลเมือง 

○ การตรวจสอบก ากบัดูแลโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ 
○ การก าหนดวิธีใหม่เพ่ือจดัตั้งมาตรฐานก ากบัดูแลปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ 

 อ่ืน ๆ ○ การจดัการดา้นการเงินส าหรับการด าเนินงานระบบ (การประสานงานกบัภาคการเงิน
ต่าง ๆ) 

○ ความเขา้ใจและความร่วมมือกนัในการด าเนินมาตรการส าหรับโรงงานและสถาน
ประกอบธุรกิจ ประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน 

○ ความร่วมมือในระดบันานาประเทศ 

 

บทท่ี 3 อธิบายถึงส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินการระบบ TPLCS ในการพฒันากรอบการท างานและแนวทางปฏิบติันั้นจะตอ้งมีการปรับ

ให้เขา้กบัระบบท่ีมีอยูแ่ละภาคบริหารจดัการในแต่ละประเทศ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาออกมาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของแต่

ละประเทศอีกดว้ย ในบทน้ีจะอธิบายถึงระบบและแนวทางปฏิบติัของประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงเป็นตวัอยา่งขอ้มูลเพ่ือช่วยในการพฒันาระบบ

ใหม่แต่ละระบบ  

ถา้น าระบบ TPLCS มาใชเ้ม่ือสายเกินไปเน่ืองจากการขาดกรอบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีขอ้มูลในทอ้งถ่ินรวมทั้งขอ้มูลคุณภาพ

น ้ าไม่เพียงพอแลว้ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าจะยิ่งแยล่ง หากความรุนแรงของมลพิษทางน ้ าเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเกินไป จ าเป็นจะตอ้ง

น าเอาระบบ TPLCS มาใช้เป็นอย่างแรก และหลงัจากนั้นจึงหาทางแกไ้ขปัญหาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบการท างานควบคู่ไปกบัการ

ด าเนินการระบบ TPLCS  

 

3.1  การวดัคุณภาพน า้ 

 

เม่ือเร่ิมด าเนินการระบบ TPLCS ในช่วงแรกนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการประเมินผลเชิงปริมาณของการปล่อยสารก่อมลพิษในแต่ละแหล่ง

รวมทั้งคุณภาพน ้าเป้าหมาย ปริมาณน ้าท่ีไหลเขา้ / ไหลออกและปริมาณน ้าท่ีอยูใ่นแหล่งน ้าดว้ย หากขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ริงจากการปล่อยสาร

ก่อมลพิษมีเพียงพอ ก็ควรใชข้อ้มูลนั้น หากไม่มีขอ้มูลดงักล่าวหรือขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ ก็จ  าเป็นตอ้งท าการวดัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล

ท่ีจ  าเป็นนั้น 

นอกจากน้ี ในการด าเนินการระบบ TPLCS ยงัจ าเป็นตอ้งใส่ใจกบัความหลากหลายของคุณภาพน ้ าและการไหลเขา้ของปริมาณสาร

ก่อมลพิษ ทั้งยงัตอ้งวดัคุณภาพน ้าและปริมาณการไหลของแม่น ้า ทะเลสาบ / หนองน ้า และทะเล เพ่ือให้มีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและต่อเน่ือง

ในการน าไปจดัระบบและกรอบการท างานต่อไป  
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คอลมัน์ 5 : การวดัคุณภาพน า้และระบบเมื่อมีการน า TPLCS มาใช้ในประเทศญี่ปุ่น 

 

ก่อนท่ีระบบ TPLCS จะถูกน ามาใช้ในประเทศญ่ีปุ่ น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีไม่เพียงพอ  ตามท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 1 ไดมี้การลดค่า 

COD ท่ีเกิดจากการปล่อยสารก่อมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในบริเวณแถบทะเลภายในเซะโตะลงร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี 1974  
ก่อนหน้านั้น ไดมี้การตรวจสอบคุณภาพน ้ าคร้ังใหญ่พร้อมกนัในเดือนพฤษภาคม 1972  จ  านวนจุดตรวจวดัในการตรวจสอบคร้ังนั้น

แบ่งเป็นจุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทะเล 709 จุด จุดตรวจวดัแพลงก์ตอน 203 จุด จุดตรวจคุณภาพน ้ าในแม่น ้ า 107 จุด จุดตรวจน ้ าทิ้งจาก

โรงงาน 570 จุดและจุดตรวจตะกอนใตน้ ้ า 295 จุด การตรวจสอบเหล่าน้ีจดัให้มีข้ึนพร้อมๆ กนัในวนัและช่วงเวลาเดียวกนั (ระยะ

แตกต่างอยูภ่ายใน 2 ชัว่โมง) โดยพิจารณาการไหลและการไหลยอ้นกลบั การตรวจสอบคุณภาพน ้ าไดด้ าเนินการพร้อมกนัอีกในเดือน

กรกฎาคม ตุลาคมและเดือนมกราคมของปีถดัไป จึงนบัไดว้า่มีการเก็บขอ้มูลครบทั้งส่ีฤดู  

 

ในปัจจุบนักฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้าก าหนดให้จงัหวดัต่างๆ มีการตรวจสอบสถานการณ์ของมลพิษในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าสาธารณะ

อนัไดแ้ก่ แม่น ้ า ทะเลสาบ / หนองน ้ า และทะเลตลอดเวลา แผนการวดัจะไดรั้บการก าหนดจากผูว้่าราชการจงัหวดัโดยมีการหารือกบั

หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินการวดัคุณภาพน ้าและปริมาณการไหลจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนดงักล่าวดว้ย  

 

ผูอ้  านวยการกองส่ิงแวดล้อมทางน ้ าและอากาศภายใตก้ระทรวงส่ิงแวดล้อมไดส้ั่งการไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัต่างๆให้ประเมิน

สภาพส่ิงแวดล้อมทางน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย วิธีตรวจวดัคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าเป้าหมายพ่ือการสร้างมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้า เน้ือหาของค าสัง่ดงักล่าวไดอ้ธิบายไวใ้นขอ้มูลอา้งอิง 4  

 

3.2  การร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องและหน่วยงานอืน่ ๆ 

 

ตามหลกัการแลว้ ระบบ TPLCS ถูกน ามาใช้จดัการกบัแหล่งท่ีมาของสารก่อมลพิษทุกแหล่งและมุ่งลดปริมาณการปล่อยสารก่อ

มลพิษ ดงันั้น หน่วยงานบริหารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ จึงครอบคลุมหลากหลายการประสานงานและความร่วมมือกบัภาคการบริหารต่างๆ 

เหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงจ าเป็น นอกจากนั้น การสร้างการประสานงานและความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ของทางการก็เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง

ดงัจะไดเ้ห็นต่อไปน้ี  

 

○ ระบบ TPLCS ใช้ด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายรวมทั้งโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ น ้ าทิ้งจากขครัวเรือน การ

เล้ียงปศุสัตว์ พ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า ท  าให้จ  าเป็นต้องมีการประสานงานกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้องใน

ภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและการพฒันาของเทศบาล  

 

○ ในการวดัคุณภาพน ้าและปริมาณของน ้าในแหล่งน ้านั้นจ าเป็นตอ้งมีการร่วมมือกนักบัภาคบริหารจดัการแม่น ้ า ทะเลสาบ / หนอง

น ้า และทะเล   

 

○ ตอ้งมีการประสานงานกบัฝ่ายงานวางแผนและสถิติเพ่ือให้ไดข้อ้มูลทางสถิติและทราบแนวโนม้ความเป็นไปของภูมิภาค 

 

○ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพด้านภูมิประเทศ อุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยานั้น จะตอ้งมีการร่วมมือกบัภาควางแผน

ท่ีดิน วิศวกรรมการส ารวจและภาคอุตุนิยมวิทยา  



51 

○ ในบางคร้ังอาจมีการด าเนินระบบ TPLCS ครอบคลุมหลายเขตปกครองทอ้งถ่ิน เช่นเม่ือก าหนดพ้ืนท่ีแหล่งน ้าเป้าหมายในบริเวณ

กวา้ง นอกจากน้ีถึงแมว้่าบางเขตปกครองทอ้งถ่ินจะไม่มีพ้ืนท่ีติดทะเล แต่ก็อาจจ าเป็นตอ้งใช้การควบคุมปริมาณมลพิษในเขต

นั้นๆ ดว้ย ในกรณีดงักล่าว ความร่วมมือในหมู่รัฐบาลทอ้งถ่ิน การประสานงานและการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกนัระหว่างรัฐบาล

ระดบัชาติและรัฐบาลระดบัทอ้งถ่ินถือเป็นส่ิงท่ีความส าคญั  

 

○ ตอ้งมีการก าหนดการประสานงานและความร่วมมือกนักบัภาคบริหารท่ีเก่ียวขอ้งและกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเช่น บริษทัต่างๆ ผู ้

อยูอ่าศยัและชุมชนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

 

การประสานงานดังกล่าวอาจท าได้หลายวิธีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละประเทศ เช่น ระบอบการปกครอง องค์กรการบริหาร 

ระบบการปกครองท้องถ่ิน สถานะขององค์กรอุตสาหกรรมรวมทั้งกลุ่มการค้า สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม ความสัมพนัธ์กับ

หน่วยงานฝ่ายบริหารและสถานะของชุมชนทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัก็คือภาคส่ิงแวดล้อมตอ้งมีบทบาทหลกัในกิจกรรมการ

ประสานงานและมุ่งเน้นให้ความพยายามของกิจกรรมการประสานงานน าไปสู่การด าเนินมาตรการลดสารก่อมลพิษโดยรวมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประสานงานเหล่าน้ี ยงัจ  าเป็นตอ้งเพ่ิมความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความจ าเป็นของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และความรู้เก่ียวกบัมลพิษทางน ้า รวมทั้งตอ้งเพ่ิมความตระหนกัรู้ภายในภาคการบริหารจดัการและทั้งสงัคม  

 

 การด าเนินงานระบบ TPLCS จะราบร่ืนไดน้ั้น ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจกนัและยึดถือความร่วมมือ

และการท างานร่วมกนัผา่นความพยายามในการประสานงาน  

 

3.3  การพฒันาแนวทางปฏิบัติและกรอบงานเพือ่ก ากบัดูแลการบริหารจัดการโรงงานและสถานประกอบธุรกจิ 

 

จะตอ้งมีแผนจดัการก ากบัดูแลเพ่ือตรวจสอบสถานการณ์ของปริมาณสารมลพิษท่ีปล่อยออกมาและมาตรการลดปริมาณสารก่อ

มลพิษของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจท่ีปล่อยลงสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า  นอกจากน้ี ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีว่าด้วยมาตรฐานการควบคุม

ปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมก าหนดให้ตอ้งมีการตรวจสอบสถานะของการปฏิบติัตามมาตรฐานนั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการวดั บนัทึกและ

รายงานสถานการณ์ของน ้าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบธุรกิจและจดัท ากรอบงานและแนวทางการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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คอลมัน์ 6 : การจัดการก ากบัดูแลโรงงานและสถานประกอบธุรกจิในประเทศญี่ปุ่น 

 

ในประเทศญ่ีปุ่ นกฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้ าก าหนดให้มีระบบก ากบัดูแลและจดัการส าหรับโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ

หลายระบบ  ระบบภายใตก้ฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้าอธิบายไวใ้นรูป 1.4 ระบบท่ีส าคญัยกเวน้การควบคุมน ้าทิ้ง สามารถแยกออกได้

ดงัน้ี :  

 

(1) ต้องมีการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานหรือสถานประกอบธุรกจิที่มีการปล่อยสารก่อมลพษิลงในแหล่งน า้สาธารณะ 

 

เม่ือมีการก่อสร้างสถานท าการท่ีมีการปล่อยสารก่อมลพิษลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ (หรือท่ีเรียกว่า"สถานท าการเฉพาะเจาะจง"ภายใต้

กฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้าในประเทศญ่ีปุ่ น) ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งไดรั้บหนงัสือแจง้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี :  

•  ช่ือและท่ีอยู่ ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องมีช่ือของบุคคลท่ีเป็นผูแ้ทน  (ขององค์กรธุรกิจท่ีปล่อยน ้ าลงสู่พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า

สาธารณะผา่นทางโรงงานหรือสถานประกอบธุรกิจดงักล่าว) 

•  ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการโรงงานหรือธุรกิจ  

•  ประเภทของสถานท าการเฉพาะเจาะจง 

•  โครงสร้างของสถานท าการเฉพาะเจาะจง 

•  การใชส้ถานท าการเฉพาะเจาะจง  

•  วิธีการบ าบดัน ้าเสีย  

•  สภาพและปริมาณของน ้าทิ้ง (ระบบ TPLCS ก าหนดวา่ในการแจง้จะตอ้งระบุสภาพและปริมาณของน ้าทิ้งในระบบน ้ าทิ้งแต่ละ

ระบบ) 

•  ระบบน ้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าทิ้งและระบบน ้าทิ้ง  

 

 เม่ือได้รับการแจ้งแล้ว ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจสั่งให้แก้ไขหรือยกเลิกแผนได้หากเกิดกรณีท่ีพบว่าแผนดังกล่าวไม่ตรงตาม

มาตรฐานน ้าทิ้งหรือมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม  (ส าหรับแถบพ้ืนท่ีทะเลภายในเซะโตะ ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ

อนุญาตได ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจไม่อนุญาตในกรณีท่ีน ้ าทิ้งหรือน ้ าเสียจากสถานท าการท่ีเก่ียวขอ้งอาจก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งมากต่อ

สภาพแวดลอ้มของแถบพ้ืนท่ีทะเลภายในเซะโตะ) 

 

(2) การวดัคุณภาพน า้ของน า้ทิง้จากโรงงานและสถานประกอบธุรกจิ 

 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม โรงงานและสถานประกอบธุรกิจจะตอ้งวดัและบนัทึก

สถานะมลพิษของน ้าทิ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นกฏหมายควบคุมมลพิษทางน ้า  

 

 ในประเทศญ่ีปุ่ นมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมไดก้  าหนดปริมาณการระบายน ้าทิ้งประจ าวนัของโรงงานและ

สถานประกอบธุรกิจเอาไว ้ โรงงานและสถานประกอบธุรกิจตอ้งวดัการระบายน ้าทิ้งประจ าวนั  

 ความถ่ีในการวดัถูกก าหนดตามหน่วยของปริมาณน ้าทิ้งตามท่ีแสดงในตาราง 3.2 
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ตาราง 3.2  ความถ่ีในการวดัการระบายน ้าของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

ปริมาณน ้าทิ้ง ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. /

วนั 

 ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./

วนั 

ต ่ากวา่ 400 ลบ.ม. /วนั 

 ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./

วนั 

ต ่ากวา่ 200 ลบ.ม../วนั 

 ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./

วนั 

ต ่ากวา่ 100 ลบ.ม. /วนั 

ความถ่ีในการวดั  ทุกวนั  ไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ัง

ใน 7 วนั 

 ไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ังใน 

14 วนั 

 ไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ัง

ใน 30 วนั 

 

ในการวดัและการบนัทึก โรงงานและสถานประกอบธุรกิจท่ีปล่อยน ้ าทิ้งในอตัราไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. /วนัจะตอ้งท าการสุ่มตวัอยา่ง

อตัโนมติั ตรวจวดัและบนัทึก (ในเร่ืองสถานะมลพิษ (ความเขม้ขน้) นั้น การสุ่มตวัอยา่ง การขนส่งอุปกรณ์ตรวจวดั  การวดั และการ

บนัทึกจะถูกด าเนินการโดยอตัโนมติัทั้งหมด  ในเร่ืองของปริมาณการไหลของน ้ า ปริมาณน ้ าจะถูกวดัโดยอตัโนมติัดว้ยเคร่ืองวดัการ

ไหล หรือเวโลซิมิเตอร์ (velocimeter) ผลท่ีได้จะถูกบนัทึกโดยอตัโนมติั) ในกรณีท่ีเห็นว่าการวดัด้วยเคร่ืองวดัอตัโนมติั ไม่ค่อย

เหมาะสมทางเทคนิคนกั จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอยา่งแบบผสมรวม (คืออุปกรณ์เก็บตวัอยา่งปริมาณน ้ าทิ้งท่ีมีการระบุอตัราส่วนการ

เก็บไวล่้วงหน้าตามปริมาณน ้ าทิ้งและเก็บตวัอยา่งน ้ าไวโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าเพ่ือวดัค่าเฉล่ียคุณภาพน ้ าต่อระยะเวลาท่ี

ก าหนดโดยอตัโนมติั) ในการเก็บตวัอยา่งแบบอตัโนมติัแทน ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งผา่นการวิเคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการวดัท่ีก าหนดแยกไว้

โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม6   

  แมแ้ต่สถานประกอบธุรกิจท่ีปล่อยน ้าทิ้งต  ่ากวา่ 400 ลบ.ม. /วนั ก็ควรท าให้กระบวนการวดัเป็นโดยอตัโนมติัให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกจากการวดัดงักล่าวจะตอ้งถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลา 3 ปี  

 ผูว้า่ราชการจงัหวดันั้นๆ จะตอ้งไดรั้บแจง้ถึงวิธีการวดั หากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการวดัก็ตอ้งแจง้ให้ทราบดว้ย รายการท่ีตอ้งแจง้

ให้ทราบ มีดงัน้ี :  

 

•  ค่า COD ท่ีมีอยู่ในน ้ าทิ้ง สถานะมลพิษของปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส วิธีตรวจวดัรายการท่ีจ  าเป็นต่อการประเมิน

ปริมาณน ้าทิ้งและปริมาณการปล่อยสารมลพิษอ่ืน ๆ และจุดตรวจวดั   

•  วิธีวดัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีมีอยูใ่นน ้าทิ้งประจ าวนั  

•  รายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิธีวดัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีควรมีไวเ้พ่ือการอา้งอิง 

 

 ผูอ้  านวยการกองส่ิงแวดลอ้มทางน ้าและอากาศภายใตก้ระทรวงส่ิงแวดลอ้มไดอ้อกค าสัง่ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัเร่ืองวิธีการวดัน ้ า

ทิ้งจากโรงงานเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้า  เน้ือหาส าคญัของค าสัง่มีดงัน้ี : 

 

i) ความถ่ีในการวดัคุณภาพน ้า 

 ตวัอยา่งน ้าควรจะมีการเก็บและน ามาวิเคราะห์อยา่งนอ้ย 4 วนัต่อปี  

 

 

 

                                                        
6  วธีิการวดัท่ีถูกก าหนดขึ้นเป็นวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น (JIS)  
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ii) ช่วงเวลาในการวดั 

 

น ้าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ ควรไดรั้บการพิจารณาคู่ไปกบัสภาพการด าเนินงานของสถานท่ีนั้นๆ และความแตกต่าง

ตามฤดูกาลของน ้าทิ้ง 

 

iii) การเลือกจุดสุ่มตวัอยา่ง 

 

 จุดสุ่มตวัอยา่งควรเลือกวดัท่ีช่องระบายน ้าทิ้ง  ถา้ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งน ้าจากช่องระบายน ้ าทิ้งไดก้็ควรเก็บตวัอยา่งท่ีช่องระบาย

น ้ าของระบบบ าบดัน ้ าทิ้งสุดทา้ยของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจนั้นๆ แทน  ช่องระบายน ้ าท่ีเลือกจะตอ้งเป็นท่ีๆ สามารถเก็บ

ตวัอยา่งน ้าท่ีมีคุณภาพเช่นเดียวกบัตวัอยา่งน ้าท่ีเก็บจากช่องระบายน ้าทิ้ง  

ในการค านวณประสิทธิภาพการบ าบดั ถา้จะติดตั้งระบบไวส้ าหรับการบ าบดัน ้ าเสีย จะตอ้งมีการตรวจวดัในบางจุดก่อนท่ีจะติดตั้ง

ระบบบ าบดัน ้าเสียตามความจ าเป็น  

 

iv) รายการท่ีตอ้งท าในช่วงเวลาสุ่มตวัอยา่ง 

 

 ตอ้งบนัทึกวนัท่ีท าการสุ่มตวัอยา่ง ปริมาณน ้าทิ้งและส่ิงมีชีวิตในบริเวณใกลเ้คียงกบัช่องระบายน ้าทิ้ง  อุณหภูมิของน ้ า ค่าความขุ่น 

กล่ินและความใสของน ้าก็ควรไดรั้บการวดัหรือสงัเกต ณ ท่ีนั้นดว้ย  

 

(3) ค าส่ังเกีย่วกบัการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นจากหน่วยงานก ากบัดูแล 

 

ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจสั่งให้โรงงานและสถานประกอบธุรกิจรายงานสภาพของอุปกรณ์ท่ีเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดสารก่อ

มลพิษ วิธีการบ าบดัน ้ าเสียและขอ้มูลท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั  นอกจากน้ี ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจให้โรงงานและสถาน

ประกอบธุรกิจรายงานวิธีการบ าบดัน ้ าเสีย / ของเหลวเสีย และขอ้มูลท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ ภายใตร้ะบบ TPLCS  ผูว้่าราชการจงัหวดัยงัอาจ

สั่งให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไปตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ  ในกรณีเช่นน้ี โรงงานและสถานประกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติั

ตามค าสัง่  

 

 

3.4  การส่งเสริมความพยายามของโรงงานและสถานประกอบธุรกจิในการลดการปล่อยสารก่อมลพษิ 

 

โรงงานและสถานประกอบธุรกิจจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวมการปล่อยสารก่อมลพิษจะ

ลดลงไดก้็ต่อเม่ือโรงงานและสถานประกอบธุรกิจปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั จึงตอ้งใชค้วามพยายามต่างๆ เพ่ือกระตุน้ให้โรงงานและ

สถานประกอบธุรกิจด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม วิธีท่ีส าคญัในการผลกัดนัโรงงาน

และสถานประกอบธุรกิจก็คือการจดัการงานก ากบัดูแลซ่ึงจะไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 3.4  ดงัต่อไปน้ี  
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(1) การก าหนดมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพษิโดยรวมส าหรับปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิ  
 

ค่าของมาตรฐานการควบคุมสารก่อมลพิษโดยรวมถูกก าหนดข้ึนโดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยสารมลพิษ ค่ามาตรฐานนั้นจึง

ตอ้งเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกนั ด้วยเหตุน้ีการก าหนดค่ามาตรฐานท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  และการก าหนดกรอบงานท่ีจะช่วยให้การ

ปฏิบติัตามค่ามาตรฐานไดจึ้งเป็นส่ิงส าคญัยิง่โดยพิจารณาจากเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยตีามความจ าเป็น  

ในประเทศญ่ีปุ่ นมีการส ารวจและประเมินสถานะของน ้าทิ้งจากโรงงานและสถานประกอบธุรกิจเพ่ือสร้างมาตรฐานการควบคุมสาร

ก่อมลพิษโดยรวมและวดัค่ามาตรฐานจากสถานะดงักล่าว  ดงันั้น ค่ามาตรฐานจะถูกก าหนดในระดบัท่ีสามารถปฏิบติัตามได้ด้วย

มาตรฐานของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั  นอกจากน้ี ในการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบติัตามนโยบาย รัฐบาลจะให้ค  าแนะน าทางเทคนิคเพ่ือเป็น

การสนบัสนุนและให้เงินกูด้อกเบ้ียต ่ากบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีความสามารถในการระดมทุนในระดบัต ่า  ดว้ยความพยายาม

เหล่าน้ีเอง มาตรฐานการควมคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมจึงเป็นส่ิงท่ีสามาถปฏิบติัตามได้เกือบสมบูรณ์เต็มท่ี และปริมาณการ

ปล่อยสารมลพิษก็ลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

 

(2) การส่งเสริมความพยายามโดยสมัครใจของโรงงานและสถานประกอบธุรกจิ 

 

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวม แต่ละประเทศควรก าหนดค่าปรับและบทลงโทษ

ส าหรับการละเมิดมาตรฐาน แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการลดการปล่อยสารก่อมลพิษอย่างต่อเน่ืองด้วยการส่งเสริมให้ปฏิบติัตามมาตรฐาน

มากกวา่การก าหนดบทลงโทษ ความพยายามเช่นน้ีมีนยัยะส าคญั  นอกจากการจดัการงานก ากบัดูแลบริหารแลว้ วิธีการบงัคบัใโรงงาน

และสถานประกอบธุรกิจให้ด าเนินการสอดคล้องกบัมาตรฐานยงัมีอีกหลากหลายวิธี เช่นให้ค  าแนะน าทางด้านเทคนิคการบริหาร 

มาตรการสนับสนุนอนัรวมถึงความช่วยเหลือในการระดมทุนและการเพ่ิมจิตส านึกเชิงบรรทดัฐานทางสังคม  การจะมุง้พฒันาให้

ครอบคลุมไดน้ั้น ส่ิงส าคญัคือรวมความพยายามต่างๆ ดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค  
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คอลมัน์ 7: ตัวอย่างการส่งเสริมมาตรการเพือ่ให้โรงงานและสถานประกอบธุรกจิด าเนินความพยายามโดยสมัครใจในประเทศญี่ปุ่น 

 

เพื่อส่งเสริมความพยายามโดยสมคัรใจของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ นโยบายต่อไปน้ีถูกน ามาปฏิบติัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

a. ให้ค  าแนะน าในการบริหารส าหรับโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ : มาตรการน้ีได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นมาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสถานประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

จ  ากดั  เม่ือปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทั้งหมดถูกเพ่ิมในรายการของ TPLCS ปี 2002  ไดมี้การจดัท า"คู่มือเก่ียวกบั

มาตรการน ้าทิ้งส าหรับสถานประกอบธุรกิจขนาดเล็ก" ข้ึนเพ่ือเผยแพร่ไปยงัสถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  

และคู่มือดงักล่าวไดถู้กน ามาใชใ้นการให้ค  าแนะน าการบริหารจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 

 

b. ความช่วยเหลือด้านการระดมทุนเพ่ือการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสีย : เก่ียวกบัการติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ควบคุมมลพิษนั้น เงิน

กูย้ืมตามนโยบายให้สิทธิพิเศษ เช่น เงินกูด้อกเบ้ียต ่า ส่วนใหญ่จะถูกเสนอให้บริษทัขนาดเล็กและขนาดกลาง  นอกจากน้ี ยงัมี

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลอีกดว้ย  

 

c. จิตส านึกเชิงบรรทดัฐานทางสังคม: ในประเทศญ่ีปุ่ นมีการเรียกร้องให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัต่างๆ จะถูกต่อตา้น

จากสงัคมหากมีการละเมิดมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งมาตรฐานน ้ าทิ้ง  หากบริษทัใดละเมิดมาตรฐาน บริษทันั้นจะไม่ได้

รับการสนบัสนุนดา้นการเงินจากสถาบนัการเงิน หรือในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ รัฐบาลทอ้งถ่ิน ผูอ้ยูอ่าศยัใน

ทอ้งถ่ินและผูบ้ริโภคก็จะไดรั้บผลกระทบไปดว้ย  

 

(3) การใช้ประโยชน์จากนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 

 

ค าแนะน าทางเทคนิคและความช่วยเหลือดา้นการระดมทุนท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี (2) นั้น มีไวส้ าหรับสถานประกอบธุรกิจขนาด

เล็กและขนาดกลาง เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือนและร้านคา้ส่วนบุคคล ในขณะท่ีนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เช่น ค  าแนะน า

ให้ปิดกิจการ สามารถด าเนินการได้กบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีเก่ามาก ๆ และใช้เทคโนโลยีท่ีล้าสมยัปรับปรุงล าบาก   บาง

ประเทศมีการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวอยูแ่ลว้  นโยบายเหล่าน้ีน ามาปรับใช้ในการสร้างศูนยอุ์ตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวางโดย

ให้มีการติดตั้งโรงงานบ าบดัน ้าทิ้งและกระตุน้ให้มีการยา้ยท่ีตั้งของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ  

นโยบายเหล่าน้ี รวมถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการยา้ยโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ มุ่งเนน้ให้มีการลดปริมาณการ

ระบายมลพิษ แมว้า่ญ่ีปุ่ นจะไม่เคยใชวิ้ธีการปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมมาก่อน แต่บริษทัให้บริการควบคุมมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และบริษทัอ่ืน ๆ เคยใชม้าตรการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการยา้ยท่ีตั้งของโรงงานและการก่อสร้างของศูนยอุ์ตสาหกรรม  
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3.5 มาตรการจัดการกบัน า้ทิง้จากภาคครัวเรือน 

 

ในการด าเนินงานระบบ TPLCS นั้น การลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในภาคครัวเรือนโดยการบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือนก็เป็น

ส่ิงส าคญัเช่นกนั การติดตั้งระบบบ าบดัน ้า เช่น ระบบบ าบดัน ้ าเสียและระบบบ าบดั Johkasou ถูกน ามาใช้บ  าบดัน ้ าเสียจากครัวเรือน แต่

ความพยายามเหล่าน้ีจะตอ้งด าเนินให้สอดคลอ้งกบัแผนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสงัคม  

ในประเทศญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายการจดัการของเสียและกฎหมายการท าความสะอาดสาธารณะนั้น เทศบาลจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดแผน

เพ่ือบ าบดัขยะมูลฝอยซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนพ้ืนฐานในการก าหนดแผนจดัการน ้าทิ้ง น่ีถือวา่เป็นแผนขั้นพ้ืนฐานส าหรับการบ าบดั

น ้าทิ้งจากครัวเรือน ในระยะยาว 10 ถึง 15 ปี และเป็นนโยบายพ้ืนฐานส าหรับการบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือน รวมถึงวิธีการและขอบเขต

ของการบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือน และวิธีการบ าบดัสลดัจ์ท่ีเกิดจากกระบวนการบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือน แผนดงักล่าวมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี :  

 

i) อตัราส่วนเป้าหมายของการบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือน 

ii) พ้ืนท่ีด าเนินการบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือน ควรก าหนดวิธีบ าบดัส าหรับแต่ละพ้ืนท่ีและแสดงไวบ้นแผนท่ี  
iii) แผนการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือน 

iv) การสร้างความตระหนกัและการให้ค  าแนะน าแก่สาธารณชน 

v) โรงงานบ าบดัส่ิงปฏิกูลและกากตะกอนสลดัจ ์

 

ภายใตก้ฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้า พ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัตน้ ๆ ต่อมาตรการจดัการน ้ าทิ้งจากครัวเรือนนั้นคือพ้ืนท่ีแหล่ง

น ้าท่ีมีปัญหามลพิษทางน ้าเลวร้ายลงจนเป็นไปไม่ไดห้รืออาจเป็นไปไม่ไดท่ี้จะด าเนินการให้ไดต้รงตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มว่า

ดว้ยเร่ืองมลพิษทางน ้ า หรือพ้ืนท่ีซ่ึงการรักษาคุณภาพของน ้ ามีความส าคญัเป็นพิเศษ หากพ้ืนท่ีเหล่านั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

ส่งเสริมการจดัการน ้าทิ้งจากครัวเรือน   นายกเทศมนตรีจะก าหนดแผนส่งเสริมมาตรการจดัการน ้าทิ้งจากครัวเรือนส าหรับพ้ืนท่ีส าคญัท่ี

ตอ้งใช้มาตรการดงักล่าว แผนจะก าหนดการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือนและกิจกรรมสร้างความตระหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรการน ้าทิ้งจากครัวเรือนและวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  

การส่งเสริมมาตรการจดัการน ้าทิ้งจากครัวเรือนถือเป็นความทา้ทายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและมีการเสาะหาความพยายามอยา่ง

เป็นระบบเพ่ือด าเนินมาตรการโดยเร่ิมตน้ท่ีพ้ืนท่ี ๆ มีความส าคญัสูง  ดงันั้น ส่ิงจ าเป็นก็ คือจะตอ้งมีการก าหนดแผนการส่งเสริม เช่น 

การบ าบดัน ้าทิ้งจากภาคครัวเรือนและการด าเนินมาตรการจดัการน ้าทิ้งจากครัวเรือนอยา่งต่อเน่ือง  

ในการก าหนดแผนควรพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี : 

 

i) จ านวนประชากรในปัจจุบนั สถานะการบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือน สถานะการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าทิ้งจากครัวเรือน รวมทั้ง
ระบบน ้าเสียและระบบบ าบดั Johkasou และความเร่งด่วนในการบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือน 

ii) การตดัสินใจเลือกวิธีการบ าบดั (ไม่วา่จะเป็นการบ าบดัแบบส่วนกลางร่วมกบัระบบระบายน ้าเสียหรือการบ าบดัแบบรายบุคคล) 
โดยพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และความหนาแน่นของประชากรของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้งยงัมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายและขนาดของการบ าบดัของแต่ละวิธีการบ าบดัและงบประมาณการเงินส าหรับการก่อสร้างดว้ย 

iii) ความเห็นของผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิธีการท่ีใช้แทนกนัไดก้บัวิธีการบ าบดัแบบดั้งเดิมและสภาพแวดลอ้มของในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

iv) ระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างโรงบ าบดัไปจนถึงเม่ือสามารถเร่ิมตน้ใชง้านได ้ 
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v) วิธีการต่างๆ และลกัษณะในการบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือน   
vi) แนวโนม้ส าหรับการพฒันา รวมทั้งการเติบโตของจ านวนประชากรและการปรับปรุงมาตรฐานด ารงชีวิตในอนาคต  

vii) วิธีการบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือนรวมถึงระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็กและระบบบ าบดั Johkasou  ส่ิงระบบ

เหล่าน้ีควรมีการใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามคุณลกัษณะ (ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา / ปฏิบติัการ ความไดผ้ลใน

การลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษและระยะเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง) ในประเทศญ่ีปุ่ นระบบบ าบดัต่างๆ แสดง

ในรูป 3.2  

viii) ควรมีการน ามาตรการมาใชต้ามล าดบัความส าคญัในพ้ืนท่ีแหล่งน ้าท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและบริเวณท่ีมีปริมาณการปล่อยสาร
ก่อมลพิษมาก  

 

 

                                                

รูป 3.1  การใชร้ะบบบ าบดัน ้าทิ้งจากครัวเรือนให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地は下水道

農村

水路

農村部は農業集落排水
設

家屋のまばらな地域は浄化
槽

人口密度の高い市街地では
下水道を整備

農村

水路

農村や漁村、山村等で
集住している場合は、
小規模下水道を整備

家屋のまばらな地域は
個別に浄化槽を整備

มีการสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเลก็เพ่ือใช้
ในหมู่บา้นท่ีเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่บา้น
ชาวประมง และหมู่บา้นบนภูเขา 

ระบบ Johkasou ส่วนบุคคลจะถกูติดตั้งใน
พ้ืนท่ีท่ีมีบา้นเรือนกระจดักระจาย 

หมู่บา้น
เกษตรกรร
ม ช่องทางน ้ า 

ระบบบ าบดัน ้ าเสียถกูสร้างข้ึนส าหรับพ้ืนท่ีสร้างใหม่ท่ีมี
ประชากรหนาแน่น 
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3.6 หัวข้ออืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 

(1) การส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพน า้และการวจิัยแหล่งน า้ 
 

การจะตรวจสอบอิทธิพลของการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมท่ีมีต่อการปรับปรุงคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเป้าหมาย 

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบผลของการใช้ระบบ TPLCS โดยการตรวจสอบคุณภาพน ้ า มกัพบว่าสารก่อมลพิษจะสะสมอยูท่ี่ตะกอนใตน้ ้ า

ดา้นล่างและตะกอนดงักล่าวจะตอ้งมีการน ามาตรวจสอบร่วมกบัการตรวจสอบคุณภาพน ้า  

ในการด าเนินการระบบ TPLCS นั้น จากการวิเคราะห์การค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าและความสัมพนัธ์

ระหว่างปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษและคุณภาพน ้ าในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ านั้น งานวิจยัส่วนมากจะมีองค์ประกอบของการวิจยัเชิงวิชาการ

รวมอยูด่ว้ย องคป์ระกอบเหล่าน้ีรวมถึงการจดัตั้งหน่วยพ้ืนฐานส าหรับค านวณปริมาณการไหลออกของสารก่อมลพิษจากแหล่งก าเนิด

มลพิษในพ้ืนท่ีราบของ บริเวณไร่นาเพาะปลูกและประเมินผลความสามารถในการบ าบดัให้บริสุทธ์ิตามธรรมชาติ ทั้งยงัท  าความเขา้ใจ

เก่ียวกบักลไกของมลพิษ และการพฒันาเทคโนโลยบี  าบดัน ้าเสียต่าง ๆ  

นอกจากการส่งเสริมให้มีการส ารวจและการวิจยัแลว้ ความร่วมมือกบัสถาบนัการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็ถือเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินการ

ระบบ TPLCS ให้เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนอีกดว้ย  

 

(2) การเงนิ 

การด าเนินการระบบ TPLCS มีค่าใช้จ่ายในการตรวจวดัคุณภาพน ้ าและการส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาการ

จดัหาเงินงบประมาณเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น  

โรงงานและสถานประกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งสร้างระบบบ าบดัน ้ าทิ้งและตอ้งมีการบ าบดัท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องการลด

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ ตามหลกัการแลว้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะตกเป็นภาระของผูป้ระกอบการโดยเป็นค่าใช้จ่ายท่ีขาด

ไม่ได้ในการด าเนินโครงการในญ่ีปุ่ น  มาตรการสนับสนุน เช่น การให้เงินกู้ดอกเบ้ียต ่าแก่โรงงานและสถานประกอบธุรกิจ ถือเป็น

มาตรการเชิงนโยบายท่ีไดน้ าไปใช้กบัธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีความสามารถระดมทุนในระดบัต ่า ในอดีตท่ีผ่านมานั้นหลาย

ฝ่ายเห็นความส าคญัของการใช้วิธีประสานความสามคัคีระหว่างส่ิงแวดลอ้มและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุ่ น แต่

หลงัจากท่ีกฎหมายพ้ืนฐานควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ขในปี 1970ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง 

แนวคิดนั้นก็เปล่ียนไปเป็นการให้ ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากกวา่การให้ความส าคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ7  ดงันั้น 

ญ่ีปุ่ นจึงไม่เห็นดว้ยกบัการไม่ให้ความส าคญักบัมาตรการต่อตา้นมลพิษเพราะความยากล าบากทางการเงิน  

นอกจากน้ี งานสาธารณูปโภคยงัไดมี้การด าเนินการเพ่ือรับมือกบัน ้าทิ้งจากครัวเรือน เช่นการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย  งานเหล่าน้ี

จ  าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากร ในปีท่ีผ่านมาบางประเทศไดเ้ร่ิมน าระบบเงินทุนเอกชนมาใช้เพ่ืองานสาธารณูปโภคผ่าน ความช่วยเหลือทาง

การเงินจากภาคเอกชน (PFI) ระบบก่อสร้าง-ด าเนินการ-ถ่ายโอน (BOT) และระบบเอกชนร่วมลงทุน (PPP) 

 

 

 

                                                        
7 บทความท่ี 1 ของกฎหมายพ้ืนฐานการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอ้ม (กฎหมายเดิมของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มขั้นพ้ืนฐาน) ระบุวา่ "การ
รักษาสภาพแวดลอ้มส่ิงมีชีวิตจะตอ้งมีความสอดคลอ้งสามคัคีไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ...." เรียกวา่ "มาตราสามคัคี" และถูกยกเลิกไป
เม่ือมีการแกไ้ขกฎหมายในปี 1970  
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(3) การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์  
 

เพ่ือความราบร่ืนของการด าเนินงานระบบ TPLCS จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกบัการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางน ้าและการบ าบดัน ้าเสีย  

ในประเทศญ่ีปุ่ นกฎหมายระบุว่าโรงงานท่ีก่อให้เกิดมลพิษแต่ละแห่งจะตอ้งจดัให้มีระบบการป้องกนัมลพิษและตอ้งมีผูจ้ดัการท่ี

ดูแลเร่ืองการควบคุมมลพิษ  ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมมลพิษซ่ึงจะเป็นวิศวกรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและคุน้เคยกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

รักษาคุณภาพน ้ าตอ้งมีส่วนช่วยในการลดปริมาณสารก่อมลพิษอย่างสมคัรใจของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจนั้น ๆ ระบบการ

จดัการควบคุมสารก่อมลพิษเร่ิมตน้ใชใ้นปีงบประมาณ 1971 เม่ือปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัในประเทศญ่ีปุ่ น มีผูเ้ขา้สอบ

ระดบัชาติเพ่ือเป็นผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมมลพิษ ในปีแรกสูงกวา่ 100,000 คน  

 

(4) กจิกรรมประชาสัมพนัธ์และกจิกรรมสร้างความตระหนักให้ความรู้ 

 

เพ่ือส่งเสริมระบบ TPLCS สมาชิกสงัคม องคก์รธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งเพ่ิมความตระหนกัใน

การรักษาคุณภาพน ้ าและตอ้งด าเนินกิจกรรมในการป้องกนัมลพิษทางน ้ า ดงันั้น กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมสร้างความ

ตระหนกัให้ความรู้แก่ประชาชนจึงมีบทบาทส าคญัยิง่  

 

 ไดมี้ความพยายามด าเนินการต่าง ๆ ในญ่ีปุ่ นดงัน้ี:  

○ องค์กรธุรกิจจะตอ้งมีความคุน้เคยกบัผลกระทบและเน้ือหาของแผนควบคุมสารก่อมลพิษโดยรวมและตอ้งพยายามให้ความ

ร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืนๆ โดยมุ่งบรรลุมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษและการลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษผ่าน

องคก์รต่าง ๆ และการประชุมเชิงปฏิบติัการ  

○ ประชาชนได้รับการกระตุน้ให้เพ่ิมความตระหนักถึงมาตรการบ าบดัน ้ าเสียจากครัวเรือนซ่ึงสามารถเร่ิมได้ง่าย ๆ ท่ีบา้นของ

ตนเอง และเพ่ิมความรู้เก่ียวกบัมลพิษทางน ้าผา่นการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผน่พบัส่ิงพิมพแ์ละการประชุมแสดง

ความคิดเห็นในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

ข้อมูลอ้างอิง 1 : ประสบการณ์ด้านปัญหามลพษิทางน ้าของประเทศญี่ปุ่ นและมาตรการแก้ไข 

 

ประเทศญ่ีปุ่ นเคยประสบส่ิงแวดล้อมทางน ้ าท่ีเลวร้ายควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงน าไปสู่มลพิษทางน ้ าท่ีรุนแรง และ

สามารถพิชิตปัญหาบางส่วนไดด้ว้ยการใช้มาตรการ ทั้งน้ี จะอธิบายถึงบางประเด็นท่ีเป็นประโยชน์จากประวติัศาสตร์ดงักล่าวพอเป็น

สงัเขปโดยมุ่งความสนใจไปท่ี  TPLCS   

 

(1) การพฒันาเศรษฐกจิและการเกดิปัญหามลพษิทางน า้ที่รุนแรง 

 

ในประเทศญ่ีปุ่ นการผลิตทางอุตสาหกรรมเร่ิมเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1950 และเศรษฐกิจเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว มีอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 9.1  ตั้งแต่ ค.ศ. 1956 ถึง 1973 และการผลิตอุตสาหกรรมเติบโตประมาณสามเท่าของอตัรา

มูลค่าการจดัส่ง (ปรับราคา) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง 1975 นอกจากน้ีผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ (GDP) ต่อหัวยงัแสดงถึงการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศต่อหัวของญ่ีปุ่ นในขณะนั้นคือแทบจะอยู่ในระดับ

เดียวกบัจีนและประเทศในเอเชียตะวนัออกในเวลาน้ีและดูเหมือนญ่ีปุ่ นแทบจะอยูใ่นขั้นการพฒันาเช่นเดียวกบัประเทศเหล่าน้ี   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป A.1 การเปล่ียนแปลงของอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นและประเทศในเอเชียตะวนัออก 
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インド バングラディッシュ

日本：高度経済成長 中国：改革開放

1998：アジア通貨危機

2008：世界金融危機

1973、1979ｵｲﾙｼｮｯｸ

ญี่ปุ่ น 
เกาหลี 
มาเลเซีย 
เวียดนาม 
อินเดีย 

จีน 
ไทย 
ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย 
บงัคลาเทศ 

ญ่ีปุ่น:ความเติบโตทางเศรษฐกจิสูง จีน: การปฎิรูปและการเปิดเสรี 

ผลกระทบจากวกิฤติน ้ามนัในปี ค.ศ.  1973 และ 1979 

1998: วิกฤติเงินตราในเอเชีย 

2008: วิกฤติการเงินโลก 
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รูป A.2 การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัของญ่ีปุ่ น (ปรับราคาและเทียบกบัเงินดอลลาร์) 

 

ช่วงเวลาดงักล่าวไดรั้บการขนานนามวา่เป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจเฟ่ืองฟใูนญ่ีปุ่ น ในช่วงเวลานั้นมีทั้งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

และปัญหามลพิษท่ีเลวร้ายรวมถึงมลพิษทางน ้าและมลพิษทางอากาศ  

 

ในช่วงนั้นการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอยูใ่นส่วนภูมิภาคท่ีเรียกวา่แปซิฟิคเบลทโ์ซนดงัท่ีแสดงในรูป A.3 มีการก่อสร้างโรงงาน

ข้ึนมากมายและจ านวนประชากรก็หนาแน่นในภูมิภาคนั้น ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองของญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 1970 คือ 8,689 

คน/ตารางกิโลเมตร การพฒันาทางอุตสาหกรรมและความหนาแน่นของประชากรก่อให้เกิดการสร้างปริมาณมลพิษมหาศาลและเป็น

สาเหตุให้เกิดมลภาวะทางน ้าท่ีรุนแรงในหลายๆ ส่วนของประเทศ ตวัอยา่งบางส่วนแสดงไวด้า้นล่างดงัน้ี  
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ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศต่อหวัใน  
ประเทศเอเชียตะวนัออก (2009) 

มาเลเซีย 

ไทย 
จีน 
อินโดนีเซีย 
เวียดนาม 

(USD) 
* แม้ว่าสกุลเงินดอลลาร์เคยได้รับการ

ก าหนดค่าไว้ท่ี 360 เยน ต่อหนึ่งดอลลาร์

แต่หลงัจากปี 1972 ค่าเงินเยนปรับตัว

สูงขึน้แข่งกับค่าเงินดอลล่าร์ในปี1972 

และแข็งค่าขึน้เ ร่ือยๆ เป็น 1USD = 

254 เยน หลงัจากปี 1985 
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รูป A.3 ตวัอยา่งของพ้ืนท่ีท่ีเกิดมลพิษทางน ้า 

 

 

i) แม่น ้าสุมิดะ: แม่น ้าสุมิดะ แม่น ้าในทอ้งถ่ินท่ีผนัน ้าจากแม่น ้ าอาระคาวะและไหลลงสู่พ้ืนท่ีเมืองโตเกียวลงสู่อ่าวโตเกียวท่ีมีประชากร 

4.3 ลา้นคนในพ้ืนท่ีบริเวณลุ่มแม่น ้ า ไหลลาดในระดบั 1/10,000 ซ่ึงเป็นระดบักลางและมีคุณสมบติัการหยดุไหลสูงภายใตอิ้ทธิพล

ของการไหลเขา้และการไหลยอ้นกลบั ซ่ึงใชเ้วลาราว 3 ถึง 4 น ้าจึงจะไหลเป็นระยะทาง 23.5 กม. จากจุดท่ีกระแสน ้าหักเหจากแม่น ้ า

อาระคาวะจนถึงปากแม่น ้าสุมิดะ ในแม่น ้าสุมิดะเคยจบัปลาน ้าแข็งและหอยน ้ าจืดไดแ้ต่คุณภาพน ้ าแยล่ง เน่ืองจากประชากรเพ่ิมข้ึน

東京

大阪

瀬戸内海

隅田川

洞海湾

東京湾

伊勢湾

名古屋

福岡

※点線は、高度経済成長期に
　工場立地や人口が集中した
　地域で、太平洋ベルト地帯
　と呼ばれていた。

霞ヶ浦

琵琶湖

*เส้นประแสดงถึงพื้นท่ีท่ีเรียกว่าแปซิฟิคเบลทโ์ซน ซ่ึง
โรงงานและประชากรเติบโตอยา่งหนาแน่นในระยะเวลาที่
เศรษฐกิจเติบโตสูง 

อ่าว โดไค 

ทะเลสาบ บิวะ 

โอซากา้ 
นาโกยา่ 

โตเกียว คาสุมิกะอุระ 
แม่น ้าสุมิดะ 
อ่าวโตเกียว 

ฟคุุโอคะ 
ทะเลภายในเซะโตะ 

อ่าวอิเสะ 
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และการก่อสร้างโรงงานเคมีท่ีเพ่ิมข้ึน และการยอ้มสีท่ีอยูท่างตน้น ้าของแม่น ้าเป็นเหตุให้ของเสียถูกปล่อยลงสู่แม่น ้าเป็นปริมาณมาก

โดยปราศจากการบ าบดัหรือไดรั้บการบ าบดัอยา่งเพียงพอ ในปี ค.ศ.1962 ค่า BOD วดัไดสู้งถึง 63 ม.ก. /ลิตร ก๊าซพิษท่ีเกิดข้ึนจาก

แม่น ้าไดเ้ปล่ียนสีพระพทุธรูปทอง-ทองแดงท่ีมีช่ือเสียงท่ีอยูใ่กลก้บัวดัเซ็นโซจิ ต่อมาภายหลงั โดยอาศยัการขยายระบบบ าบดัน ้ าเสีย

ของเมืองและการควบคุมของเสียท่ีปล่อยออกมา/มาตรการการเคล่ือนยา้ยท่ีด าเนินการกบัโรงงาน คุณภาพน ้ าจึงกลบัคืนมาทีละน้อย 

ในปัจจุบนั ค่า BOD คือ 5 ม.ก./ลิตร ซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นระดบัท่ีไดม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้า  

 

ii) อ่าวโดไค: อ่าวโดไคเป็นอ่าวดา้นในเล็ก ๆ มีความยาว 13 กม. และลึกเฉล่ียท่ี 7 เมตร  ตั้งอยูใ่นคิตะคิวชูเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่ นท่ีมีง

อุตสาหกรรมมาก ระหวา่งช่วงท่ีมีมากในอดีต บริเวณอ่าวเตม็ไปดว้ยโรงงานมากถึง  1,032 เช่น โรงงานส าหรับงานเหล็ก งานโลหะ 

เคร่ืองกล อู่ต่อเรือ เคมี วิศวกรรมเซรามิก ซีเมนต ์และอาหาร ท่ามกลางส่ิงอ่ืนอีกหลายส่ิง ของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีไม่ไดบ้  าบดัท่ี

ปล่อยออกมาจากโรงงานเป็นสาเหตุของมลพิษทางน ้ าท่ีรุนแรง  จากการส ารวจท่ีไดด้ าเนินการใน ค.ศ. 1968 ถึง 1969 สถานการณ์

เลวร้ายลงสู่ระดบัท่ีค่า COD สูงสุด คือ 74.6มก./ลิตร และออกซิเจนละลายในน ้าเป็น  0 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีอ่าวโดไคถูกขนานนามว่าเป็น 

"ทะเลแห่งความตาย" บา้งก็กล่าววา่มลพิษอาจเป็นสาเหตุท าให้สกรูของเรือในอ่าวละลาย  ท่ีอ่าวโดไค ปริมาณการไหลเขา้ส่วนมาก

มาจากของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงาน ของเสียท่ีมาจากโรงงานนบัไดร้้อยละ 98 ของทั้งหมดของปริมาณ COD ทั้งหมดท่ีปล่อย

ออกมา ความกงัวลท่ีเพ่ิมข้ึนในเร่ืองของคุณภาพน ้าเพ่ิมความตระหนกัของบริษทั และโรงงานหลายต่อหลายแห่งไดโ้รงบ าบดัน ้ าเสีย

ข้ึน นอกเหนือจากนั้นยงัมีการขดุลอกก าจดัมลพิษท่ีตกตะกอน จากผลเหล่าน้ี คุณภาพน ้ าไดรั้บการฟ้ืนฟูอยา่งรวดเร็ว และในปี ค.ศ. 

1973 คุณภาพน ้าก็ไดต้ามค่ามาตรฐานส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่  

 

iii) ทะเลภายในเซะโตะ : ทะเลภายในเซะโตะท่ีอยู่ในวงลอ้มของเกาะฮอนชู ชิโกกุ และคิวชู คือทะเลปิดอนัเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่ น มีพ้ืนท่ี  23,203 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 30 ลา้นคนในบริเวณลุ่มแม่น ้ า ตั้งแต่ยคุโบราณ ทศันียภาพอนังดงาม
ได้รับการประเมินค่าและกล่าวถึงในบทกวีของญ่ีปุ่ น ในแถบทะเลภายในเซะโตะเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการประมง  
อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโตสูง งานเหล็ก อู่ต่อเรือ และโรงงานปิโตรเคมีถูกสร้างข้ึนเป็นจ านวนมากตามพ้ืนท่ีแนวชายฝ่ัง
ทะเลภายในเซะโตะ และของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีปล่อยออกมาเป็นสาเหตุให้คุณภาพน ้ าลดลงอีกคร้ัง  การถมท่ีส าหรับพ้ืนท่ี
โรงงานเป็นสาเหตุให้ชายฝ่ังตามธรรมชาติลดลง ปรากฏการณ์ช่วงน ้าแดงเร่ิมปรากฏข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ. 1950 และหลงัจาก
นั้นไดแ้ผ่ขยายทีละน้อยไปทัว่ทะเลภายในเซะโตะ เป็นสาเหตุให้ความเสียหายในการประมงแผ่ออกไป ในขณะนั้น ทะเลภายใน
เซะโตะถูกขนานนามว่าเป็นทะเลแห่งความตาย ในปี ค.ศ. 1972 ปรากฏการณ์ช่วงน ้ าแดงเป็นสาเหตุให้ปลาอโรวาน่าทองอ่อนท่ี
เพาะเล้ียง 14 ลา้นตวัอ่อนแอและตาย ผูเ้ล้ียงปลาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ศาลสั่งควบคุมการปล่อยของเสียของโรงงานต่อ
รัฐบาลแห่งชาติ เทศบาล 2 แห่งซ่ึงทิ้งกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลในฮาริมานะดะ และ 10 บริษทัท่ีปล่อยของเสียจากโรงงาน   ในแถบ
ทะเลภายในเซะโตะ ร้อยละ 50 ของปริมาณมลพิษ COD ท่ีอยูใ่นของเสียจากอุตสาหกรรมไดล้ดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 และน าไปสู่
การลดลงอยา่งมากในจ านวนคร้ังของการเกิดช่วงน ้ าแดง  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 โดยพ้ืนฐานแลว้ ไดมี้การด าเนินการ TPLCS อยา่ง
ต่อเน่ือง แนวโนม้ความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้าไดรั้บการหยดุย ั้ง และคุณภาพไดรั้บการปรับปรุง  

 
iv) ทะเลสาบบิวะ: ทะเลสาบบิวะเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นมีพ้ืนท่ี 670 ตารางกิโลเมตร จนกระทัง่ราวปี ค.ศ. 1930 ทะเลสาบบิ

วะถูกขนานนามว่าทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก (ทะเลสาบท่ีมีสารอาหารน้อย) และท่ีฮอกโค (ทะเลสาบทางเหนือ) ไดส้ังเกตพบเห็น
ความใสของน ้ าไม่น้อยกว่า 10 เมตร อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การพฒันาอุตสาหกรรม และวิถีชีวิตอนั
ทนัสมยัของผูค้น การเพ่ิมข้ึนของมลพิษท่ีไหลเขา้มากลายเป็นส่ิงท่ีเห็นเด่นชัดตั้งแต่ประมาณปลายปีทศวรรษ 1960 ด้วยเหตุน้ี 
คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมเสียจนเร่ิมสังเกตพบความลม้เหลวของกระบวนการกรองในโรงฟอกน ้ าตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1960 ตั้งแต่
ประมาณปี ค.ศ. 1970 น ้าประปามีกล่ินไม่พึงประสงคแ์ละรสชาติแย ่นอกเหนือจากนั้น ตั้งแต่ประมาณปี 1972 ปรากฏการณ์ช่วงน ้ า
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แดงไดเ้ร่ิมปรากฏข้ึน น าไปสู่การระบาดอยา่งมากในปี ค.ศ. 1977 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 สาหร่ายเขียวแกมน ้ าเงินไดถู้กพบห่างจาก
ชายฝ่ังนนัโค  (ทะเลสาบใต)้ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มน้ีท าให้เกิดการตระหนกัของประชากรท่ีจะปกป้องทะเลสาบบิวะและ
ลดปริมาณฟอสฟอรัสท่ีไหลเขา้ไป  ซ่ึงเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ช่วงน ้ าแดง  การรณรงคย์บัย ั้งโดยสมคัรใจไดเ้ร่ิมข้ึนโดยมุ่งละ
เวน้จากการใช้สารซักล้างฟอสเฟต จากกิจกรรมการรณรงค์ท่ีชัดเจนเหล่าน้ี  กฤษฎีกาป้องกนัปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันของ
ทะเลสาบบิวะ8 ได้ออกมาใน ค.ศ.  1980 ซ่ึงห้ามจ าหน่ายและห้ามใช้สารซักล้างสังเคราะห์ในครัวเรือนท่ีมีส่วนประกอบของ
ฟอสฟอรัส นอกเหนือจากนั้น มาตรการควบคุมท่ีมีเป้าหมายไปยงัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดเ้ร่ิมด าเนินการในโรงงาน และในปี 
ค.ศ. 1984 ไดริ้เร่ิมความพยายามอยา่งครอบคลุมภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการพิเศษว่าดว้ยรปกป้องคุณภาพน ้ าในทะเลสาบ 
จนถึงปัจจุบนัแนวโนม้คุณภาพน ้าท่ีเส่ือมโทรมไดรั้บการหยดุย ั้ง และคุณภาพน ้าไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

 
 
(2) การริเร่ิมการตรวจวดัส่ิงแวดล้อมทางน า้และการพฒันา 

 
ภายใตส้ภาวะแวดล้อม ประมาณ ค.ศ. 1970 เม่ืออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงก าลงัใกล้จะส้ินสุดลง ได้มีการใช้มาตรการ

ด าเนินการในรูปแบบท่ีเจาะจง   
 
กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับควบคุมมลพิษส่ิงแวดล้อมออกในปี ค.ศ. 1967 และมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับ

มลพิษทางน ้าท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งน ้าสาธารณะทัว่ประเทศ กฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้ าตราข้ึนใน ค.ศ. 1970 และมาตรฐานของของเสีย
ท่ีปล่อยออกมาก็ไดรั้บการก าหนดข้ึน อีกทั้งยงัมีบทบญัญติัลงโทษโดยตรงต่อผูล้ะเมิดบทบญัญติัน้ีทัว่ประเทศไปพร้อม ๆ กบัระเบียบ
เร่ืองของเสียจากอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกนั ตามท่ีไดบ้ญัญติัภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนดเหล่าน้ี เม่ือมีการสร้างโรงงานใหม่และ
ขยายโรงงานท่ีมีอยูแ่ล้ว ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัเตรียมการแจง้สถานะปริมาณของของเสียท่ีปล่อยออกมา สถานะมลพิษของของเสียท่ี
ปล่อยออกมา และวิธีการบ าบดัน ้ าเสีย  หากโครงการบ าบดัน ้ าเสียไม่เพียงพอ ทางการของจงัหวดัสามารถแนะน าหรือออกค าสั่งให้
โรงงานเปล่ียนแผนได ้ 

 
กฎหมายเฉพาะกาลส าหรับการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของแถบทะเลภายในเซะโตะตราข้ึนเพราะทะเลภายในเซะโตะ ทะเลภายในแห่ง

หน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นทะเลแห่งความตายเน่ืองจากคุณภาพน ้ าเขา้ขั้นวิกฤติในปี ค.ศ. 1973  และการตรากฎหมายน้ีมีข้ึนเพราะ
เกิดการเรียกร้องต่อรัฐบาลกลางโดย 11 จงัหวดัในแนวชายฝ่ังและเทศบาล 3 แห่งหลกักฎหมายซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อแถบทะเลภายในเซะโตะ
โดยเฉพาะน้ีก าหนดให้ลดปริมาณ COD ท่ีประกอบอยูใ่นของเสียจากอุตสาหกรรมลงร้อยละ 50 ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นแนวคิดใหม่แนวคิด
แรกแบบ TPLCS ในญ่ีปุ่ น   เพ่ือท่ีจะอนุรักษคุ์ณภาพน ้าในแถบทะเลภายในเซะโตะ พิจารณากนัว่าจ  าเป็นตอ้งลดปริมาณการปล่อยของ
เสีย ดว้ยวิธีการท่ีเช่ือถือไดแ้ละเร็วโดยมีเป้าหมายไปท่ีโรงงานท่ีถูกระบุวา่เป็นแหล่งมลพิษแหล่งใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 ในญ่ีปุ่ นกฎหมายร่างโดยจงัหวดัและเทศบาลภายในขอบเขตของระบบกฎหมายของประเทศเรียกวา่กฤษฎีกา  
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วิธีการท่ีน าไปใชเ้พ่ือการลดปริมาณมลพิษโดยรวมไดก้  าหนดปริมาณการลดสู่ 11 จงัหวดั ซ่ึงจากนั้นทางจงัหวดัจะจดัตั้งมาตรฐาน
ของของเสียท่ีปล่อยออกมาเพ่ือให้ไดต้ามปริมาณการลดท่ีก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐาน เน่ืองจากตอ้งมีขอ้มูลปริมาณของเสียท่ี
ปล่อยออกมาจากโรงงานและขอ้มูลคุณภาพน ้าเพ่ือท่ีจะท าให้งานน้ีเขา้สู่การปฏิบติั   จงัหวดัชายฝ่ังทะเล 11 จงัหวดั และจงัหวดัอ่ืน ๆ ได้
ด าเนินการส ารวจไปดว้ยในเวลาเดียวกนัเก่ียวกบัคุณภาพของน ้ าประมาณ 1,900 จุดของของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงานแม่น ้ าและ
ทะเล ในระหวา่งท่ีปริมาณของมลพิษท่ีปล่อยออกมาในแต่ละจงัหวดั ซ่ึงใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการลด ยงัไม่ไดมี้การค านวณ ส่วนน้ีจะ
ได้รับค านวณภายหลงัโดยใช้วิธีดงัต่อไปน้ี : วิธีแรก ปริมาณของของเสียท่ีปล่อยออกมาแต่ละหมวดหมู่ของธุรกิจจะได้จากการคูณ
ค่าเฉล่ียของการปล่อยของเสียในแต่ละหมวดของธุรกิจของจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยปริมาณน ้ าเฉล่ียในอุตสาหกรรม  และลบจ านวนนั้น
ดว้ยปริมาณท่ีสูญเสียไปเพราะการระเหย จากนั้น คูณปริมาณของเสียท่ีไดใ้นแต่ละหมวดหมู่ธุรกิจดว้ยคุณภาพน ้าเฉล่ียของของเสียในแต่
ละหมวดหมู่ธุรกิจเพ่ือหาปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ ด้วยแนวทางน้ี มาตรการลด COD ท่ีอยู่ในของเสียท่ีปล่อยออกมาจาก
อุตสาหกรรมให้ได ้50% ไดเ้ร่ิมด าเนินการในปี ค.ศ.  1974 เป้าหมาย คือ บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใน 5 ปี  ผลลพัธ์คือคุณภาพน ้ าดีข้ึนและ
ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากนั้น   
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รูป A.4 การเปล่ียนแปลงของตวัเลขของปรากฏการณ์ช่วงน ้ าแดงท่ีเกิดข้ึนในแถบทะเลภายในเซะโตะ 

 

ในปี ค.ศ. 1970 การลงทุนของบริษทัต่าง ๆ ส าหรับอุปกรณ์ป้องกนัมลพิษเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และการด าเนินมาตรการมีความ

คืบหนา้ในระยะการด าเนินการจริง เน่ืองจากนอกเหนือจากความตระหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนเชิงกฤติต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสังคมทั้งหมด ใน

ส่วนของบริษทัเองก็ร่วมกนัเป็นแรงผลกัดนัเพ่ือด าเนินมาตรการป้องกนัมลพิษจากมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยงัมีการ

จดัมาตรการสนบัสนุนข้ึนเช่นกนั ซ่ึงรวมทั้งเงินกูย้มืดอกเบ้ียต ่าจากสถาบนัการเงินภาครัฐและการสนบัสนุนดา้นภาษี  

 

ส าหรับการบ าบดัของเสียจากครัวเรือน การก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียไดมี้การด าเนินการตามแผน ระบบบ าบดัน ้ าเสียมีจุดประสงค์

หลากหลาย รวมทั้งการระบายน ้ าฝนของเทศบาลและสุขอนามยัสาธารณะ แต่จากการแก้ไขกฎหมายส่ิงปฎิกูลในปี ค.ศ. 1970 การ

อนุรักษคุ์ณภาพน ้ าของน ้ าสาธารณะไดรั้บการก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในฐานะจุดประสงค์ของระบบน ้ าเสีย ในปี ค.ศ. 1970 อตัราการ

ติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียมีเพียงร้อยละ  16. ในเวลาต่อมา ดว้ยเงินทุนต่อเน่ืองท่ีอดัฉีดเพ่ือการสร้างระบบน ้ าเสียท่ีอตัราเฉล่ียรายปีร้อยละ 

0.6 ถึง 0.7 ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  ในระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ถึง 2002 อตัราความแพร่หลายจึงสูงข้ึนเป็น 65% 

ในปี ค.ศ. 2002  ยิง่กวา่นั้น การติดตั้งระบบน ้าเสียขนาดเล็กไดมี้การด าเนินการในแถบชนบท  

 

ดว้ยความพยายามเหล่าน้ี ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มทางน ้าของญ่ีปุ่ นไดรั้บการยบัย ั้ง และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  
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จ านวนคร้ังของปรากฏการณ์ช่วงน ้ าแดง 

จ านวนคร้ังท่ียนืยนัแลว้ของการเกิดความ
เสียหายต่อการประมง 
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(3) การเร่ิมใช้ TPLCS อย่างเต็มที่ 

 

ในญ่ีปุ่ นการเร่ิมใช้ TPLCS อยา่งเต็มท่ีเร่ิมข้ึนภายใตก้ฎหมายควบคุมมลพิษทางน ้ าและการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการ

พิเศษเพ่ือการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มแถบทะเลภายในเซะโตะในปี ค.ศ. 1979 ภาพรวมของ TPLCS สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี:  

 

i) การควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดไดมี้การด าเนินการในทะเลปิด แหล่งน ้ าสาธารณะทัว่ไปท่ีน ้ าทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน
และธุรกิจสืบเน่ืองมาจากการกระจุกตวัของประชากรและอุตสาหกรรมไหลเขา้มาเป็นปริมาณมาก หากการควบคุมน ้ าทิ้งเพียง

อยา่งเดียวท าให้ปฏิบติัตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้ าได้ยาก (พ้ืนท่ีเป้าหมายไดมี้การระบุไวใ้นอ่าวโตเกียว

และอ่าวอิเสะ และแถบทะเลภายในเซะโตะอีกดว้ย)   

 

ii) วตัถุประสงคใ์นการลดส าหรับปีงบประมาณเป้าหมายไดรั้บการจดัตั้งข้ึนจากการค านวณปริมาณสารก่อมลพิษทั้งหมดส าหรับ
แต่ละแหล่งในอุตสาหกรรม ครัวเรือน และส่วนอ่ืน ๆ (เกษตรกรรม ปศุสตัว ์ป่า พ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง และการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า)  

 

iii) วตัถุประสงคใ์นการลด คือ ปริมาณซ่ึงไดก้  าหนดเป้าหมายท่ีจะลดเท่าท่ีสามารถปฏิบติัโดยพิจารณาแนวโน้มของประชากร
และอุตสาหกรรม ระดบัการบ าบดัน ้าเสียหรือของเสียท่ีเป็นของเหลว, และแนวโนม้การก่อสร้างระบบน ้าเสีย 

 

iv) เม่ือด าเนินการ  TPLCS รัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มก าหนดนโยบาย TPLCS ซ่ึงระบุวตัถุประสงคใ์นการลดส าหรับแต่ละจงัหวดั 

(รวมถึงเมืองหลวง)  บนพ้ืนฐานน้ี ผูว้่าราชการจงัหวดัก าหนดแผนควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมซ่ึงประกอบไปดว้ย

วตัถุประสงคใ์นการลดส าหรับแต่ละแหล่งทรัพยากรและวิธีการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์

 

v) ในการผสมผสานกบัส่ิงเหล่าน้ี รัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มระบุขอบเขตท่ีใชใ้นการตั้งค่า C ส าหรับมาตรฐานการควบคุมปริมาณสาร

ก่อมลพิษตามประเภทธุรกิจ ส าหรับโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ 

 

vi) จงัหวดั (รวมถึงเมืองหลวง) ได้ก  าหนดมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดตามหมวดหมู่ธุรกิจ ส าหรับการจดัตั้ง
โรงงานและสถานประกอบธุรกิจดว้ยตนเอง บนพ้ืนฐานแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษของผูป้ระกอบการเหล่านั้นเอง

ในขอบเขตท่ีระบุโดยรัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้ม 

 

อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียงัคงมีความยากทางเทคนิคท่ีจะตรวจวดัของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงานโดยอตัโนมติัและตรวจวดั

โดยตรง และระบบเฝ้าระวงัดูแลและตรวจตรายงัไม่ได้จดัท าอย่างเต็มท่ี บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับระบบน้ีได้ตระหนักถึงความท้าทาย

หลากหลายท่ีมีอยูด่งัรายการท่ีระบุขา้งตน้ในระบบปฏิบติังานจริง อยา่งไรก็ตาม  เน่ืองจากตอ้งรีบในการอนุรักษคุ์ณภาพน ้ า ไดมี้การ

ตดัสินใจวา่จ าเป็นตอ้งสร้างระบบ TPLCS ทนัทีและด าเนินการอยา่งแน่วแน่ ควบคู่ไปกบัความพยายามท่ีจะเอาชนะความทา้ทาย การน า 

TPLCS มาใชร้ะยะแรกเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1980 ในเร่ืองของความทา้ทาย มาตรการไดรั้บการด าเนินการระหวา่งระยะแรกของ TPLCS  

ปีเป้าหมายในระยะแรกของ TPLCS ไดก้  าหนดข้ึนใน ค.ศ. 1984 (5 ปีต่อมา) และในระยะต่อมา แต่ละปีเป้าหมายไดรั้บการก าหนด

ทุก ๆ 5 ปี โดยด าเนินระบบ TPLCS อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงตอนนั้น  
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ในช่วงเวลาระยะแรกของ TPLCS ใน ค.ศ. 1979  หัวขอ้เป้าหมายในการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมไดมี้การจ ากดัไวท่ี้ 

COD เท่านั้น ถึงแมว้า่การควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษโดยรวมส าหรับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  ซ่ึงเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ยโูทร

ฟิเคชนั จ  าเป็นส าหรับการปกป้องสภาพแวดลอ้มทางน ้าของทะเลปิด แต่เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองผลกระทบของไนโตรเจน

และฟอสฟอรัสต่อคุณภาพน ้านั้นมีจ  ากดัและเทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้ าทิ้งเพ่ือก าจดัสารก่อมลพิษไม่สมบูรณ์ในขณะนั้น องคป์ระกอบ

เหล่าน้ีจึงไม่ได้รับการระบุลงไปในเป้าหมายของกฎระเบียบ  อย่างไรก็ตาม  เป็นท่ียอมรับว่ามาตรการการลดสารอาหารนั้นเป็น

ส่ิงจ าเป็น การลดสารก่อมลพิษท่ีด าเนินการตามค าสัง่ของทางราชการส าหรับโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ9 ในขณะนั้น ปริมาณการ

ปล่อยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสได้เร่ิมลดลงเช่นกนั อนัเป็นผลร่วมของการใช้สารซักล้างท่ีปราศจากฟอสฟอรัส การพฒันาและ

การตลาดของสารซกัลา้งท่ีปราศจากฟอสฟอรัสโดยผูผ้ลิตสารซกัลา้งท่ีขานรับค าสัง่ในการลดปริมาณสารก่อมลพิษนอกเหนือจากความ

ตระหนกัถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางน ้ าในหมู่ผูบ้ริโภค ไดมี้การระบุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพ่ิมลงในหัวขอ้เป้าหมายล าดบัท่ี 5 

ของ TPLCS ซ่ึงไดเ้ร่ิมข้ึนในปี ค.ศ.  2001  

เน่ืองมาจากความพยายามเหล่าน้ี ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษไดล้ดลงอยา่งคงท่ี ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มทางทะเลไดรั้บ

การยบัย ั้งและส่ิงแวดลอ้มมีการปรับปรุง อยา่งไรก็ตาม ระยะความคืบหนา้ของการปรับปรุง ยงัคงชา้และใชเ้วลามาก เม่ือพิจารณาเหตุผล 

พบวา่เกิดจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ เป็นเพราะสารอาหารไดส้ะสมเป็นจ านวนมากท่ีตะกอนขา้งใตใ้นอดีตและละลายออกจากตะกอน ถึงแมว้่า

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีไหลเขา้มาใหม่จะไดรั้บการท าให้ลดลง แต่ยงัคงจ าเป็นตอ้งใช้เวลาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้ า ในระยะ

หลงั ๆ น้ี คุณภาพน ้ าไดรั้บการปรับปรุงอย่างรวดเร็วในบางส่วนของแถบทะเลภายในเซะโตะ และสร้างความวิตกว่าในบางฤดูของปี  

หลายส่วนจะขาดสารอาหารในการเพาะเล้ียงสาหร่าย  ส าหรับพ้ืนท่ีทะเลเหล่าน้ี ตอนน้ีก าลงัมีการปรึกษาหารือกนัว่าอาจจ าเป็นตอ้ง

เปล่ียนแปลงแนวโน้มคร้ังใหญ่จากเดิมท่ีเคยด าเนินการแค่ลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเท่านั้นไปเป็นการจดัการสารก่อมลพิษ

โดยรวมเพื่อคงสารอาหารไวใ้นระดบัหน่ึง    

                                                        
9 รัฐบาลไดอ้อกค าสัง่ในการลดฟอสฟอรัสในแถบทะเลภายในเซะโตะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และไดร้ะบุเพ่ิมไนโตรเจนเขา้ไปในหวัขอ้
เป้าหมายในปี ค.ศ. 1996  ตั้งแต่ปีค.ศ. 1982  รัฐบาลไดอ้อกแนวทางด าเนินการเก่ียวกบัการลดฟอสฟอรัสในอ่าวโตเกียวและอ่าวอิเสะ  
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ข้อมูลอ้างอิง 2 : วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิ 

 

เม่ือค  านวณปริมาณการปล่อยสารมลพิษ ควรจ าแนกแหล่งทรัพยากรออกเป็น 7 ประเภท (อุตสาหกรรม  ครัวเรือน ปศุสัตว ์ พ้ืนท่ี

เพาะปลูก พ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง  ป่า  พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า)ควรค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในแต่ละประเภท 

 

ควรใช้ขอ้มูลการวดัจริงส าหรับการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเท่าท่ีมีขอ้มูล หากไม่มีขอ้มูล ควรก าหนดปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษต่อจ านวนปศุสตัวแ์ละขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีวดัเป็นตารางเป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการค านวณ  

 

(1) วธิีการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิ  

 

i) แหล่งมลพิษจากอุตสาหกรรม 

ท าความเขา้ใจปริมาณการระบายส าหรับการแต่ละโรงงานหรือธุรกิจท่ีจดัตั้ง (ค  านวณ ― ปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกมา × ความ

เขม้ขน้ = ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ ― ส าหรับแต่ละโรงงานหรือธุรกิจท่ีก่อตั้ง) หากโรงงานหรือสถานประกอบธุรกิจไม่มีโรง

บ าบดัน ้ าเสียของตนเองและน ้ าเสียถูกปล่อยออกมาโดยปราศจากการบ าบดั ปริมาณของสารก่อมลพิษในแต่ละชนิด คือ ปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษ  

 

               

 

○ สถานประกอบธุรกิจท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีมีข้อมูลปริมาณและความเขม้ขน้ของของเสียท่ีปล่อยออกมา: ใช้ข้อมูลน้ีในการค านวณหา

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

○ สถานประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่มีขอ้มูลปริมาณและความเขม้ขน้ของของเสียท่ีปล่อยออกมา:  ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ

จากประเภทของธุรกิจและส่ิงท่ีผลิตของสถานประกอบธุรกิจควรค านวณโดยอาศยัวิธีเทียบสัดส่วน อาจน าวิธีการต่อไปน้ีไปใช ้

ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์:  

• ทราบความเขม้ขน้ของของเสียท่ีปล่อยออกมา ไม่ทราบปริมาณ  

ควรประเมินปริมาณของของเสียท่ีปล่อยออกมาากปริมาณการใชน้ ้าในอุตสาหกรรม  

• ทราบปริมาณของของเสียท่ีปล่อยออกมา ไม่ทราบความเขม้ขน้ 

ความเขม้ขน้ของของเสียท่ีปล่อยออกมาของแต่ละโรงงานควรประมาณการจากความเขม้ขน้ของของเสียท่ีปล่อยออกมาจาก

โรงงานในประเภทธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัและควรค านวณปริมาณสารก่อมลพิษ หากโรงงานไม่ไดติ้ดตั้งโรงบ าบดัน ้ าเสีย ปริมาณ

ของสารก่อมลพิษ คือ ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ แต่หากโรงงานติดตั้งโรงบ าบดัน ้ าเสีย จะคูณปริมาณการปล่อยสารก่อ

มลพิษดว้ยอตัราของการก าจดัโดยโรงบ าบดัน ้าเสีย (เรียกวา่อตัราการสกดั) อตัราการสกดัประมาณการไดจ้ากวิธีการบ าบดัน ้าเสีย  

汚水処理施設

排出

負荷量

水域へ
生産工程

(生産設備)
発生

負荷量

工場・事業場โรงงาน/สถานประกอบธุรกิจ 

โรงบ าบดัน ้ าเสีย สู่แหล่งน ้ า 
ปริมาณการปล่อย
สารก่อมลพษิ 

กระบวนการผลิต (เคร่ืองจกัรใน
การผลิต) 

ปริมาณสารก่อ
มลพษิ 
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• หากไม่ทราบปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกมาและไม่ทราบความเขม้ขน้  

ควรก าหนดปริมาณของมลพิษต่อการผลิต หรือ ค่าของการผลิตส าหรับธุรกิจแต่ละชนิดเป็นหน่วยพ้ืนฐานและใช้ส าหรับการ

ค านวณ  

 

หน่วยพ้ืนฐานจ าเป็นตอ้งก าหนดบนพ้ืนฐานของเหตุปัจจยั ส าหรับจุดประสงค์นั้น ควรจดัเก็บขอ้มูลของของเสียท่ีปล่อย

ออกมาส าหรับโรงงานและสถานธุรกิจธุรกิจตวัแทน หน่วยพ้ืนฐานควรสร้างบนฐานของขอ้มูลน้ี หากจ าเป็น ควรจดัให้มีการ

ตรวจวดัของเสียท่ีปล่อยออกมาตามจริงเท่าท่ีสามารถท าได ้ 

ส าหรับโรงงานและสถานประกอบธุรกิจ ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณา ไม่ใช่แค่โรงงานเท่านั้น แต่ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงก่อ 

          ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษก็เช่นกนั  ส่ิงปลูกสร้างรวมไปถึงภตัตาคาร โรงแรม ร้าน อู่ซ่อมรถ ป๊ัมน ้ามนั ร้านซกัรีด และ  

          โรงพยาบาล  

 

ii) แหล่งมลพิษจากครัวเรือน 

ของเสียจากครัวเรือนจ าแนกออกเป็นกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลและของเสียครัวเรือนอ่ืน ๆ (เรียกวา่ น ้าเสียจากครัวเรือน) กากตะกอน

จากส่ิงปฏิกูลมีความเขม้ขน้ทางมลพิษสูงและไดมี้การบ าบดัเช่นเดียวกนัจากแง่คิดของสุขาภิบาลสาธารณะ น ้ าเสียจากครัวเรือน คือ ของ

เสียท่ีมาจากการท าอาหาร ซกัผา้ อาบน ้ า และท าความสะอาด และมีความเขม้ขน้ทางมลพิษต ่ากว่ากากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล ดงันั้น ใน

บางกรณีกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลจึงไดรั้บการแยกออกจากน ้ าเสียครัวเรือน และบ าบดัเฉพาะกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล  ซ่ึงในญ่ีปุ่ นก็มี

บางกรณีท่ีเป็นเช่นน้ีดว้ย  

ก่อนอ่ืน ควรก าหนดหน่วยพ้ืนฐานต่อปริมาณต่อหัวของปริมาณสารก่อมลพิษข้ึน เน่ืองจากหน่วยพ้ืนฐานต่างกนัข้ึนอยู่กบัความ

แตกต่างของนิสัยการกินและลกัษณะการใช้ชีวิต หากหน่วยพ้ืนฐานยงัไม่ไดรั้บการก าหนดข้ึน  เป็นการท่ีดีท่ีจะก าหนดหน่วยพ้ืนฐาน

จากการตรวจวดัจริง แต่อาจน าหน่วยพ้ืนฐานอ่ืนท่ีใช้ในประเทศญ่ีปุ่ นหรือประเทศอ่ืน ๆ มาใช้อา้งอิง หน่วยพ้ืนฐานท่ีใช้ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นมีดงัต่อไปน้ี:  

 

ตารางB.1 (อา้งอิง) หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปส าหรับปริมาณมลพิษจากครัวเรือนในญ่ีปุ่ น (กรัม/คน/วนั) 

 COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

กากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล 10.1 9.0 0.77 
น ้าเสียจากครัวเรือน 19.2 2.8 0.41 

 

 

ในญ่ีปุ่ นการบ าบดัของเสียครัวเรือนจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท และปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษค านวณโดยใช้พ้ืนฐานของ

ประชากรเป้าหมายส าหรับแต่ละประเภท วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษแต่ละประเภทอธิบายไวด้า้นล่าง  

 

 

 

 

 



72 

a) โรงบ าบดัน ้าเสีย: น ้าเสียไดรั้บการขนส่งไปตามท่อระบบน ้าเสียสู่โรงบ าบดัเพ่ือการบ าบดั  

 

 
 

○ ใชข้อ้มูลการวดัของของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงานน ้าเสีย  

○ หากไม่มีขอ้มูลของของเสียท่ีปล่อยออกมา อาจค านวณปริมาณมลพิษจากประชากรเป้าหมายของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ภายหลงัจาก

การตั้งค่าอตัราการสกดัจากวิธีการบ าบดัของโรงบ าบดัน ้าเสีย ก็จะสามารถค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

 

b) การบ าบดัท่ีโรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือนแบบผสมผสาน : ในพ้ืนท่ีซ่ึงไม่ได้ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียข้ึน ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

Johkasuoไดรั้บการติดตั้งส าหรับแต่ละครัวเรือน หรือหลายครัวเรือนเพ่ือบ าบดัน ้ าเสีย  ในบรรดาระบบบ าบดัน ้ าเสีย Johkasuo มี

ระบบหน่ึงท่ีบ าบดัทั้งกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียครัวเรือนท่ีเรียกกนัวา่โรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือนแบบผสมผสาน    

 

 
 

○ ควรน าขอ้มูลการตรวจวดัของของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือนแบบผสมผสานมาใช ้

○ หากไม่มีขอ้มูลของของเสียท่ีปล่อยออกมา ควรค านวณขอ้มูลจากวิธีการเทียบสัดส่วน ในกรณีดงักล่าว หลังจากการค านวณ

ปริมาณสารก่อมลพิษ ควรประมาณการอตัราการสกดัโดยใช้วิธีการบ าบดัของระบบบ าบดัน ้ าเสีย Johkasuo และควรด าเนินการ

วิธีการเทียบสดัส่วน  

○ อตัราการสกดัทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศญ่ีปุ่ นคือ COD = 80%, ไนโตรเจนทั้งหมด = 25% และฟอสฟอรัสทั้งหมด = 35% 

 

合併処理浄化槽

し尿

排出

負荷量

発生

負荷量 水域へ

生活雑

排水 発生

負荷量

ปริมาณสารก่อมลพษิ 

โรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือนแบบ
ผสมผสาน สู่แหล่งน ้ า 

ปริมาณการปล่อยสาร
ก่อมลพษิ 

กากตะกอนจาก
ส่ิงปฏิกลู 

น ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

ปริมาณสารก่อ
มลพษิ 

下水処理施設

し尿

排出

負荷量

発生

負荷量 水域へ

生活雑

排水 発生

負荷量

ปริมาณสารก่อ
มลพษิ 

โรงบ าบดัน ้ าเสีย สู่แหล่งน ้ า 
ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

กากตะกอนจาก
ส่ิงปฏิกลู 

น ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

ปริมาณสารก่อมลพษิ 
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ตาราง B.2 (อา้งอิง) หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชท้ัว่ไปส าหรับปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในญ่ีปุ่ นเม่ือของเสียครัวเรือนผา่นการบ าบดัท่ี

โรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือนแบบผสมผสาน  (กรัม/คน/วนั) 

 COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

ปริมาณมลพิษ กากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล 10.1 9.0 0.77 

 ของเสียจากครัวเรือนท่ี
นอกเหนือจากกากตะกอนจากส่ิง
ปฏิกูล 
(เรียกวา่น ้าเสียจากครัวเรือน) 

19.2 2.8 0.4 

 รวมทั้งหมด 29.3 11.8 1.18 

อตัราการสกดั 80% 25% 35% 
ปริมาณการระบายทั้งหมด 5.86 8.85 0.77 

 

 

ขณะเดียวกนั โรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือนแบบผสมผสานเพ่ือการบ าบดัขั้นสูง ซ่ึงสามารถขจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออก

ไดใ้นอตัราสูงนั้นไดรั้บการพฒันาข้ึนในระยะหลงั ๆ น้ี และมีการส่งเสริมให้เป็นท่ีแพร่หลาย เม่ือใช้โรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือน

แบบผสมผสานเพ่ือการบ าบดัขั้นสูง  ควรก าหนดอตัราการสกดัในค่าท่ีสูงกวา่โดยข้ึนอยูก่บัสมรรถนะ  

 

c) การบ าบดัในโรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือน:  ท่ามกลางระบบบ าบดัน ้ าเสีย Johkasous อนัหลากหลาย ระบบหน่ึงท่ีบ าบดักากตะกอน

จากส่ิงปฏิกูลเท่านั้นไดรั้บการขนานนามว่าโรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือน วิธีน้ีปล่อยน ้ าเสียครัวเรือนโดยปราศจากการบ าบดัส่ิงใด

นอกจากกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล  

 

ในญ่ีปุ่ นการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสีย Johkasous ไดรั้บการส่งเสริมให้เอ้ือต่อการเปล่ียนจากส้วมหลุมไปสู่ส้วมชกัโครกซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของโครงการเพ่ือปรับปรุงวิถีชีวิตกสิกร และโรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือนไดรั้บการติดตั้งเป็นหลกัภายใตโ้ครงการน้ี  

เน่ืองจากโรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือนไม่สามารถบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือนไดน้อกจากบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล หรือไม่สามารถ

ก าจดั COD ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีประกอบอยูใ่นกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลในในอตัราสูงได ้ โรงบ าบดัชนิดน้ีจึงถูกห้าม

ไม่ให้มีการก่อสร้างในปัจจุบนั หลายแห่งไดเ้ปล่ียนมาใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสียและโรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือนแบบผสมผสาน  

 

         
 

 

単独処理浄化槽し尿

排出

負荷量

発生

負荷量

水域へ

水域へ
無処理

排出

負荷量

生活雑

排水 発生

負荷量

กากตะกอนจาก
ส่ิงปฏิกลู ปริมาณมลพษิ 

โรงบ าบดัน ้ าเสียครัวเรือนแบบ
ผสมผสาน 

สู่แหล่งน ้ า 

ไม่บ าบดั 

ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

สู่แหล่งน ้ า 

ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

ปริมาณมลพษิ 

น ้าเสียครัวเรือน 
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○ ใชข้อ้มูลการตรวจวดัของของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือน  

○ หากไม่มีขอ้มูล ค  านวณจากวิธีการเทียบสดัส่วน ในกรณีน้ี ค  านวณปริมาณมลพิษ และกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล ซ่ึงผา่นการบ าบดั

ในระบบบ าบดัน ้ าเสีย Johkasous คูณปริมาณดว้ยอตัราการสกดั ส าหรับน ้ าเสียครัวเรือน ซ่ึงไม่ได้บ  าบดั ควรใช้ปริมาณของ

มลพิษเป็นเหมือนกบัปริมาณการปล่อยของเสีย  

○ อตัราการสกดัทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศญ่ีปุ่ นคือ COD = 50%, ไนโตรเจนทั้งหมด = 7% และฟอสฟอรัสทั้งหมด = 15%.  

 

 

ตาราง B.3 (อา้งอิง) หน่วยพ้ืนฐานท่ีใช้ทัว่ไปส าหรับปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีประกอบดว้ยของเสียจากครัวเรือน

ในญ่ีปุ่ นเม่ือกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลผา่นการบ าบดัท่ีโรงบ าบดัน ้าเสียครัวเรือน  (กรัม/คน/วนั) 

 COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

กากตะกอน
จากส่ิง
ปฏิกูล 

ปริมาณมลพิษ 10.1 9.0 0.77 

 อตัราการสกดั 50% 7% 15% 
 ปริมาณการปล่อย

สารก่อมลพิษ 
5.05 8.37 65 

ของเสียจากครัวเรือนท่ี
นอกเหนือจากกากตะกอนจากส่ิง
ปฏิกูล 

19.2 2.8 0.41 

รวมทั้งหมด 24.25 11.17 1.06 
 

 

d) ส้วมหลุม: กากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลถูกตกัข้ึนมาจากส้วมหลุม และขนส่งดว้ยรถดูดส้วมไปยงัโรงบ าบดักากตะกอนส่ิงปฏิกูลและ

ผา่นการบ าบดัแบบส่วนกลาง วิธีน้ีไดมี้การใช้ในญ่ีปุ่ นมาตั้งแต่สมยัก่อน แต่ไดล้ดการใช้ลงไป ในวิธีน้ี น ้ าเสียจากครัวเรือนถูก

ปล่อยออกมาโดยปราศจากการบ าบดั  

 

                                      
 

○ ส าหรับกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล วิธีน้ีใช้ขอ้มูลท่ีตรวจวดัของของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล 

ส าหรับน ้าเสียครัวเรือน ปริมาณของมลพิษไดรั้บการค านวณเป็นปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

 

し尿処理場し尿

排出

負荷量

発生

負荷量

水域へ

水域へ
無処理

排出

負荷量

生活雑

排水 発生

負荷量

กากตะกอนจาก
ส่ิงปฏิกลู 

โรงบ าบดักากตะกอนจากส่ิง
ปฏิกลู สู่แหล่งน ้ า 

ไม่บ าบดั 

ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

สู่แหล่งน ้ า 

ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

น ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

ปริมาณมลพษิ 

ปริมาณมลพษิ 
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e) หากทั้งกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียครัวเรือนถูกปล่อยออกมาโดยปราศจากการบ าบดั (น่ีไม่ใช่กรณีในประเทศญ่ีปุ่ น) จะ

ค านวณปริมาณมลพิษเช่นเดียวกบัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

 

ทางเลือกหน่ึงคือ หากกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลไดรั้บการน ากลบัคืนสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูก ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัไม่ให้กากตะกอนจากส่ิง

ปฏิกูลไหลลงสู่แหล่งน ้าโดยตรง ควรก าหนดอตัราการชะลา้งโดยพิจารณาผลกระทบดา้นความบริสุทธ์ิของพ้ืนท่ีเพาะปลูก และควร

ค านวณปริมาณการไหลออกสู่แม่น ้า  

 

 
 

หากกากตะกอนของโรงบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบบ าบดัน ้ าเสีย Johkasous ถูกทิ้งไวโ้ดยไม่มีการบ าบดั น่ีอาจเป็นแหล่งสารก่อมลพิษ 

ควรตรวจสอบปริมาณท่ีเกิดข้ึนและวิธีการบ าบดักากตะกอน 

สถานะปัจจุบนัของการบ าบดักากตะกอนในประเทศญ่ีปุ่ นไดมี้การสรุปไวใ้นขอ้มูลอา้งอิง 5  

 

iii) แหล่งปศุสตัว ์

ควรได้ค่าของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากโรงปศุสัตว ์(ค  านวณของเสียท่ีปล่อยออกมา × ความเขม้ขน้ (ของปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษจากโรงปศุสตัว)์  = ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ)  

ในกรณีท่ีดูแลปศุสตัวใ์นลานเกษตรขนาดเล็กหรือท่ีท่ีไม่มีขอ้มูลของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษถึงแมว้่าจะถูกเก็บไวใ้นจ านวน

มากก็ตาม ควรใชวิ้ธีเทียบสดัส่วนส าหรับการค านวณ  

เร่ิมแรก ควรตั้งหน่วยพ้ืนฐานส าหรับปริมาณมลพิษต่อหัวของปศุสัตวข้ึ์นมา เน่ืองจากหน่วยพ้ืนฐานต่างกนัโดยข้ึนอยู่กบัความ

แตกต่างของระบบการให้อาหารและอาหารท่ีให้ หากหน่วยพ้ืนฐานยงัไม่ไดมี้การสร้างข้ึน ควรจะก าหนดหน่วยพ้ืนฐานจากการตรวจวดั

จริง แต่อาจน าหน่วยพ้ืนฐานอ่ืนท่ีใชใ้นประเทศญ่ีปุ่ นหรือประเทศอ่ืน ๆ มาใชอ้า้งอิง หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชใ้นประเทศญ่ีปุ่ นมีดงัต่อไปน้ี: 

 

 

 

 

し尿
流出

負荷量

発生

負荷量

水域へ

水域へ
無処理

排出

負荷量

（農地）

流出率

生活雑
排水

発生

負荷量

กากตะกอนจาก
ส่ิงปฏิกลู 

สู่แหล่งน ้ า 

ไม่บ าบดั 

ปริมาณการ 
ปล่อยสารก่อมลพษิ 

สู่แหล่งน ้ า 

ปริมาณการไหล
ออก 

น ้าเสียจาก
ครัวเรือน 

ปริมาณมลพษิ 

ปริมาณมลพษิ 

(พ้ืนท่ีเพาะปลกู) 
อตัราการชะล้าง 
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ตาราง B.4 (อา้งอิง) หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชท้ัว่ไปส าหรับปริมาณมลพิษจากปศุสตัวใ์นญ่ีปุ่ น (กรัม/สตัว/์วนั) 

 COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

ววั 530 280 50 
สุกร 130 40 25 
มา้ 530 170 40 

 

 

 

 
 

○ หากของเสียท่ีปล่อยออกมาไดรั้บการปล่อยภายหลงัจากการบ าบดัท่ีโรงบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาล เม่ือค  านวณปริมาณการปล่อยสาร

ก่อมลพิษโดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วน ควรค านวณปริมาณมลพิษจากจ านวนของปศุสัตวก่์อน ควรตั้งอตัราการสกดัส าหรับวิธีการ

บ าบดัของโรงบ าบดั และควรค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  

○ หากของเสียถูกปล่อยลงสู่บริเวณแหล่งน ้าโดยปราศจากการบ าบดั ปริมาณมลพิษคือปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ   

○ หากของเสียท่ีปล่อยออกมาถูกน ากลบัคืนสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยไม่มีการบ าบดั หรือหากปศุสัตวอ์ยูใ่นลานเกษตร และปุ๋ ยคอกไม่ได้

ไหลลงไปโดยตรงสู่บริเวณแหล่งน ้า จ  าเป็นตอ้งก าหนดอตัราการชะลา้ง ในการก าหนดอตัราการชะลา้ง ควรพิจารณาจ านวนท่ีถูกน า

กลบัคืนมาเป็นปุ๋ ย และความยากง่ายท่ีปุ๋ ยคอกจะไหลลงสู่บริเวณแหล่งน ้ า โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ดา้นต าแหน่ง

ระหวา่งโรงนาปศุสตัวก์บับริเวณแหล่งน ้า   

 

 

 

 

汚水処理施設で処理されて排出されている場合

無処理で水域に排出されている場合

無処理のまま農地還元されている場合

汚水処理施設家畜

排出
負荷量

発生

負荷量

水域へ

家畜

排出
負荷量

発生

負荷量

水域へ

家畜

流出
負荷量

発生

負荷量

水域へ

無処理

（農地）

流出率

ปศุสตัว ์  สู่บริเวณแหล่งน ้ า 

ปริมาณการ
ไหลออก 

ปริมาณการปล่อยสารก่อ
มลพษิ 

โรงบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาล 

ปล่อยลงสู่บริเวณแหล่งน ้ าโดยไม่มีการบ าบดั 

กลบัคืนสู่พื้นท่ีเพาะปลูกโดยไม่มีการบ าบดั 

ไม่มีการบ าบดั 

(พ้ืนท่ีเพาะปลกู) 
อตัราการชะลา้ง 

ระบายออกมาหลงัจากบ าบดัจากโรงบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาล 

สู่บริเวณแหล่งน ้ า  

สู่บริเวณแหล่งน ้ า 

ปริมาณการปล่อยสาร
ก่อมลพษิ 

ปศุสตัว ์

ปศุสตัว ์

ปริมาณมลพษิ 

ปริมาณสารก่อ
มลพษิ 

ปริมาณสารก่อ
มลพษิ 
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iv) แหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ควรไดรั้บค่าของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก  

 

                 

 

ปริมาณน้ีค  านวณโดยใชห้น่วยพ้ืนฐานต่อระบบของหน่วยท่ีวดัเป็นตารางของพ้ืนท่ีการเกษตร ส าหรับหน่วยพ้ืนฐาน ขอ้ก าหนดคือ 

ตอ้งตั้งค่าน้ีโดยการตรวจวดัปริมาณจริง เน่ืองจากหน่วยพ้ืนฐานแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของแต่ละประเทศและทอ้งถ่ิน เช่น 

ปริมาณปุ๋ ยท่ีใช ้  

หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชท้ัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ นมีดงัต่อไปน้ี หน่วยพ้ืนฐานส าหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกของญ่ีปุ่ นใช้ส าหรับค านวณปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษโดยวิธีการเทียบสดัส่วน  

 

 
ตาราง B.5 (อา้งอิง)หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชท้ัว่ไปกบัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกในญ่ีปุ่ น (กก./เฮกตาร์/ปี) 

 COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

นาขา้ว 6.4 28 0.37 
ไร่ 3.7 28 0.37 
สวน 3.7 28 0.37 

 

 

v) แหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนจากพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง 

 

ควรจะไดค้่าของปริมาณท่ีปล่อยออกมาของมลพิษซ่ึงไหลจากพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้างและถนน   

 

                                         

 

ปริมาณน้ีค านวณจากการใช้หน่วยพ้ืนฐานต่อหน่วยท่ีวดัเป็นตาราง หน่วยพ้ืนฐานตอ้งได้รับการก าหนดข้ึนจากการตรวจวดัจริง 

เน่ืองจากหน่วยพ้ืนฐานต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของประเทศและทอ้งถ่ินท่ีจ าเพาะ หน่วยพ้ืนฐานส าหรับพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้างในญ่ีปุ่ น 

ไดมี้การใชเ้ป็นหน่วยพ้ืนฐานเพื่อการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษดว้ยวิธีการเทียบสดัส่วนปริมาณปล่อยสารก่อมลพิษ  

市街地
流出
負荷量

水域へพืนท่ีส่ิงปลกูสร้าง 
ปริมาณการ
ไหลออก 

สู่บริเวณแหล่งน ้ า 

水田
畑

果樹園 流出
負荷量

水域へ

นาขา้ว 
ไร่ 
สวน ปริมาณการ

ไหลออก 

สู่แหล่งน ้ า 
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ตาราง B.6 (อา้งอิง)หน่วยพ้ืนฐานท่ีทัว่ไปกบัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้างในญ่ีปุ่ น (กก./เฮกตาร์/ปี) 

COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

3.7 6.9 0.18 
 

 

เม่ือค  านวณหน่วยพ้ืนฐานส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจน  จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงประเด็นท่ีต่อไปน้ี  

• หากส่ิงปฏิกูลถูกท้ิงไวใ้ห้กองทบัถมและไม่มีการจดัเก็บหรือบ าบดั จะกลายเป็นแหล่งมลพิษ  

• หากภตัตาคารและร้านซกัรีดไม่ได้รวมอยูใ่นการค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในอุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งพิจารณา

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากแหล่งมลพิษเหล่าน้ีดว้ย  

 

vi) แหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนจากป่า 

ควรไดค้่าของปริมาณปล่อยสารก่อมลพิษมลพิษ ซ่ึงไหลจากป่าและทุ่งหญา้ 

 

               

 

ค่าน้ีค  านวณโดยใช้หน่วยพ้ืนฐานต่อพ้ืนท่ีการวดัเป็นหน่วยตาราง จะต้องก าหนดหน่วยพ้ืนฐานด้วยการตรวจวดัปริมาณจริง 

เน่ืองจากหน่วยพ้ืนฐานแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของประเทศและทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  

หน่วยพ้ืนฐานทัว่ไปท่ีใช้ในประเทศญ่ีปุ่ นมีดงัต่อไปน้ี หน่วยพ้ืนฐานส าหรับพ้ืนท่ีป่าของญ่ีปุ่ นใช้ส าหรับค านวณปริมาณการปล่อย

สารก่อมลพิษดว้ยวิธีการเทียบสดัส่วนปริมาณการปล่อยของเสีย  

 

ตาราง B.7 (อา้งอิง)หน่วยพ้ืนฐานท่ีใชท้ัว่ไปกบัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากป่าในญ่ีปุ่ น (กก./เฮกตาร์/ปี) 

COD (Mn) ไนโตรเจน
โดยรวม 

ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

0.91 6.9 0.18 
 

 

vii) แหล่งเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

ในแหล่งเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า ปริมาณของอาหารท่ีเหลือ กากตะกอนจากส่ิงปฎิกูลและปลาตาย คือแหล่งของปริมาณสารก่อมลพิษหลกั  

山林
草原

流出

負荷量

水域へ
ป่า/ 

ทุ่งหญา้ 
ปริมาณการ
ไหลออก 

สู่แหล่งน ้ า 
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หน่วยพ้ืนฐานค านวณโดยใช้หน่วยพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนต่อการผลิตในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า หน่วยพ้ืนฐานตอ้งก าหนดค่าน้ีจากการ

ตรวจวดัปริมาณจริง เน่ืองจากความแตกต่างของปริมาณข้ึนอยูก่บัประเภทของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า วิธีการเพาะเล้ียง และอุณหภูมิของ

บริเวณแหล่งน ้าในการเพาะเล้ียง  

 

ตาราง  B.8 (อา้งอิง) ตวัอยา่งของหน่วยพ้ืนฐานส าหรับปริมาณมลพิษต่อผลิตภณัฑก์ารเพาะเล้ียงปลาคาร์ฟ 1,000 กก. (กก./ปี) 

COD (Mn) ไนโตรเจนโดยรวม ฟอสฟอรัส
โดยรวม 

144.9 57.2 13.1 
 

 

ดว้ยวิธีน้ี สามารถค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษส าหรับแต่ละแหล่งได ้จากการรวบรวมค่าเหล่าน้ี สามารถค านวณปริมาณ

การปล่อยสารมลพิษโดยรวมได ้ 

หากมีแม่น ้าหลายสายไหลลงสู่แหล่งน ้าเป้าหมาย ควรรวบรวมค่าส าหรับแม่น ้าแต่ละสาย  

การรวบรวมดงักล่าวจะท าให้สามารถทราบปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยรวม นอกเหนือจากนั้น เน่ืองจากสามารถรวบ

ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในแต่ละแหล่งได้ดว้ยการรวบรวมดงักล่าว จึงเป็นไปไดท่ี้จะระบุแหล่งท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อบริเวณ

แหล่งน ้าเป้าหมาย  ดว้ยวิธีการจึงท าให้สามารถจดัเตรียมขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรับการส ารวจประเด็นส าคญัของมาตรการไดเ้ม่ือพิจารณา

การปรับปรุงของส่ิงแวดลอ้มทางน ้า  

วิธีส าหรับก าหนดหน่วยพ้ืนฐานท่ีใชส้ าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก พ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้างและป่าไดส้รุป

ไวใ้นส่วนท่ี (2) ขา้งล่างน้ี  

 

(2) วธิีส าหรับการก าหนดหน่วยพืน้ฐานเพือ่การค านวณปริมาณการปล่อยสารก่อมลพษิจากแหล่งมลพิษที่ไม่ชัดเจน (พืน้ที่เพาะปลูก ป่า 

พืน้ที่ส่ิงปลูกสร้าง) 

 

เม่ือค  านวณปริมาณปล่อยสารก่อมลพิษจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก ป่า และพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง การค านวณโดยทัว่ไปจะท าดว้ยการใช้หน่วย

พ้ืนฐาน ดงันั้น จ  าเป็นตอ้งก าหนดหน่วยพ้ืนฐาน ในญ่ีปุ่ น การค านวณส่วนใหญ่ด าเนินการบนพ้ืนฐานของการตรวจวดัจริงระหว่าง

ระยะแรกของการเร่ิมตน้  TPLCS ซ่ึงก็คือ 20 ถึง 30 ปีก่อนหน้าน้ี   เน่ืองจากความแตกต่างของจุดท่ีตรวจวดัอาจมีบ่อยคร้ังท่ีท  าให้ค่า

ตวัเลขมีช่วงห่างมากกวา่สิบเท่า การก าหนดหน่วยพ้ืนฐานให้สอดคลอ้งกนัจึงท าไดย้าก อยา่งไรก็ตาม ในการด าเนินการ TPLCS หน่วย

พ้ืนฐานเป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือความเขา้ใจปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษในบริเวณลุ่มน ้า และการก าหนดหน่วยพ้ืนฐานเหล่านั้นให้มากท่ีสุด

เท่าท่ีจะมากไดเ้พ่ือให้ไดค้่าเพียงพอส าหรับการแสดงสภาวะท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 

 

餌 魚 魚肉

食べ残し 糞尿
排出
負荷量

発生

負荷量

死魚

ปลา อาหารปลา 

อาหารท่ีเหลือ ปุ๋ยคอก ปลาตาย 
ปริมาณมลพิษ ปริมาณการปล่อย

สารก่อมลพิษ 

อาหารสตัว ์
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หน่วยพ้ืนฐานท่ีใช้ใน TPLCS ญ่ีปุ่ น มีภูมิหลงัซ่ึงไดรั้บการก าหนดค่ามาตรฐานในการใช้งาน ซ่ึงไดรั้บการก าหนดบนพ้ืนฐานของ

การตรวจวดัมากมาย รวมถึงการทวนสอบความคงท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัค่าตรวจวดัปริมาณการะบายออกของสารก่อมลพิษในพ้ืนท่ีแม่น ้ า

หรือทะเลท่ีด าเนินการสั่งสมเร่ือยมา ตลอดจนการปรึกษาหารือระหว่างเจา้หน้าท่ีจากรัฐบาลประจ าจงัหวดัหรือองค์กรอ่ืน ๆ หน่วย

พ้ืนฐานใชท้ัว่ไปในญ่ีปุ่ นในฐานะหน่วยท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  

 

วิธีการก าหนดหน่วยพ้ืนฐานจะอธิบายไวด้า้นล่างโดยอา้งอิงแนวทางท่ีใชใ้นญ่ีปุ่ น 

i) แนวคิดพ้ืนฐาน 

วิธีการเทียบสัดส่วนรวมถึงวิธีการเทียบสัดส่วนปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ (วิธีการหาปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจากผล

การส ารวจในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ าเป้าหมาย) และวิธีการเทียบสัดส่วนปริมาณท่ีเกิดข้ึน (วิธีหาปริมาณมลพิษจากมวลสมดุล) ส่ิงท่ีจ  าเป็น

ส าหรับวิธีการเทียบสัดส่วนปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษมีแค่การวดัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษเท่านั้น แต่วิธีการเทียบสัดส่วน

ปริมาณท่ีเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลมากมายหลายดา้นรวมถึงขอ้มูลทางสถิติท่ีหลากหลายและแบบอาคาร เน่ืองจากสัดส่วนปริมาณท่ี

เกิดข้ึนนั้นจะหาปริมาณมลพิษจากมวลสะดุด  ค  าอธิบายเก่ียวกบัวิธีเทียบสดัส่วนปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษปรากฏดา้นล่างน้ี 

วิธีเทียบสดัส่วนปริมาณปล่อยสารก่อมลพิษอยูบ่นพ้ืนฐานของการส ารวจพ้ืนท่ีจริง (คุณภาพน ้ า / ปริมาณ) ท่ีจุดท่ีมลพิษไหลออกมา

จากเขตแดนของแหล่งมลพิษหรือพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้าลงในแหล่งน ้าสาธารณะ (ท่อน ้าทิ้ง) และการวดัปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยตรง 
การส ารวจด้วยวิธีน้ีท  าได้ง่ายโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากวิธีน้ีมีบางคร้ังท่ีท  าให้ค่าการประเมินสูงเกินไปอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ไดเ้พราะการตรวจวดัท่ีซ ้ากนัของปริมาณจากทางตน้น ้ าและการประเมินค่าท่ีต  ่าเกินไปเพราะไม่สามารถตรวจวดัปริมาณท่ีแทรกซึม

ลงไปใตดิ้น จึงควรใชวิ้ธีการน้ีอยา่งใส่ใจและระมดัระวงั  

 

ii) การส ารวจเพ่ือค านวณหน่วยพ้ืนฐาน 

 

a. วิธีการส ารวจ 

เพ่ือท่ีจะได้หน่วยพ้ืนฐานส าหรับปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ  จ  าเป็นต้องรวบรวมปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ชดัเจนดว้ยการส ารวจปริมาณการไหลและปริมาณของน ้ าท่ีปลายแม่น ้ า หรือท่อน ้ าทิ้ง เพ่ือน าไปค านวณปริมาณ

ประจ าปี และดว้ยการหกัลบปริมาณน ้าท่ีกกัเก็บไวข้องแหล่งก าเนิดมลพิษแบบชดัเจนออกไปจากปริมาณประจ าปี   

 

เม่ือส ารวจ ควรพิจารณาประเด็นต่อไปน้ี :  

• ควรส ารวจปริมาณตลอดปีระหวา่งช่วงปกติและช่วงน ้าท่วม  

• ควรเก็บขอ้มูลทั้งส่วนท่ีเขา้ (ปริมาณการไหลเขา้/ปริมาณของฝุ่ นผงท่ีเขา้มา/ปุ๋ ยท่ีใช)้ และส่วนท่ีออก  (สถานะการท าความสะอาด

ผิวถนน ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว) ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเพ่ือยนืยนัความเหมาะสมของจุดและเวลาท่ีส ารวจ  

• เม่ือส ารวจเพ่ือตรวจวดัปริมาณของแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนของพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง ควรเลือกวิธีท่ีท  าให้เกิดความเขา้ใจ

ถูกตอ้งในเร่ืองการชะลา้งในการพดัพาคร้ังแรกในขณะท่ีน ้าท่วม และควรส ารวจปริมาณการไหลเขา้ระหวา่งช่วงเวลาปกติ 

• เม่ือส ารวจปริมาณของแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก ควรท าความเขา้ใจการไหลสูงสุดท่ีถูกตอ้งระหว่าง

ช่วงท่ีเกิดน ้ าท่วม จ าเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละข้อมูลอย่างเพียงพอ เช่น สถานะพืชผล ชนิดพืชผล ธรณีวิทยา 

(ธรรมชาติของดิน) ภูมิประเทศ ลกัษณะการชะลา้ง ให้เพียงพอ 

• เม่ือส ารวจปริมาณของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ชดัเจนจากป่า ควรยืนยนัให้แน่ใจว่าไม่มีปริมาณปล่อยสารก่อมลพิษจากหมวด

พ้ืนดินอ่ืน ๆ หากผืนป่าตั้งอยูบ่นท่ีราบ 
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b. การสร้างจุดส ารวจ 

 

การส ารวจควรด าเนินการในหลายจุดบนพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเป้าหมาย ซ่ึงครอบคลุมขอบเขตกวา้งเท่าท่ีจะท าได้เพ่ือยกระดับการเป็น

แบบอยา่งและปรับปรุงความแม่นย  า การท าความเขา้ใจการใช้พ้ืนท่ีและขอบเขตของพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเป้าหมายให้ถูกตอ้งเป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือ

ไม่ให้เกิดการวดัปริมาณจากหมวดพ้ืนดินซ ้าซอ้นกนั 

 

c. เวลาและความถ่ีในการส ารวจ 

เน่ืองจากปริมาณการระบายของแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของปริมาณน ้ าฝน ความผนัแปรของฤดู 

และกิจกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ความถ่ีในการส ารวจควรเป็น 4 ถึง 12 คร้ัง /ปี (ฤดูละหน่ึงคร้ังหรือเดือนละคร้ัง)  การส ารวจควร

กระท าในแต่ละฤดู เพ่ือให้สามารถรวบรวมขอ้มูลปริมาณท่ีแตกต่างกนัในแต่ละฤดูได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ช่วงเวลาการส ารวจและความถ่ีในการส ารวจควรพิจารณาบนพ้ืนฐานของก าหนดการการเพาะปลูก  (เวลาปรับดินในนาขา้ว เวลาด านา 

เวลาใส่ปุ๋ ย วิธีการชลประทาน และน ้าหลากในฤดูหนาว)   

ส าหรับปริมาณการระบายจากแหล่งมลพิษท่ีไม่ชดัเจน จ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งพิจารณาปริมาณน ้าฝน ดงันั้น จากการบนัทึกในอดีต

ท่ีผา่นมาของปริมาณน ้าฝนท่ีตกลงมาในบริเวณลุ่มน ้าเป้าหมาย จะตอ้งจดัการเก่ียวกบัลกัษณะของปริมาณน ้ าฝน (ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลง

มาทั้งหมด  ความเขม้ขน้ของน ้ าฝน ระยะเวลาท่ีฝนตก ระยะเวลาท่ีฝนไม่ตก) ล่วงหน้า และจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรวดัปริมาณน ้ าฝน    

เน่ืองจากสามารถสนันิษฐานไดว้า่ลกัษณะการชะลา้งของปริมาณจากแหล่งก าเนิดมลพิษแบบไม่ชดัเจนแตกต่างกนัระหว่างช่วงท่ีฝนเร่ิม

ตกและฝนหยดุ แต่ละคร้ังท่ีฝนตกจ าเป็นตอ้งมีการส ารวจทั้งหมดดว้ยความถ่ีทุก ๆ ชัว่โมงเพ่ือท่ีจะเก็บความแปรผนัของปริมาณ   

 



82 

ข้อมูลอ้างอิง 3 : ภาพรวมของมาตรฐานการควบคมุปริมาณมลพษิโดยรวมและตัวอย่างของวิธีการสร้างค่ามาตรฐานของญี่ปุ่ น 

 

(1) ภาพรวมของมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพษิโดยรวมของญี่ปุ่น 

 

ในญ่ีปุ่ นมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษโดยรวมไดรั้บการก าหนดข้ึนเพ่ือควบคุมปริมาณการระบายออกของสารก่อมลพิษ และ 

ภาพรวมของมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดของญ่ีปุ่ น  จะอธิบายดา้นล่าง  

มาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษโดยรวมได้รับการก าหนดข้ึนเป็นค่าท่ียอมรับได้ของปริมาณสารก่อมลพิษท่ีอยู่ในของเสียท่ี

ปล่อยออกมาต่อวนัส าหรับแต่ละธุรกิจท่ีก่อตั้ง ตามท่ีแสดงในตาราง  C.1  

 

ตาราง C.1 สูตรการค านวณเพ่ือให้ไดค้่ามาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดในญ่ีปุ่ น 

 

L (มาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมด) = C × Q ×10-3 

 

L:ปริมาณปล่อยสารก่อมลพิษท่ีอนุญาตให้ปล่อยออก (หน่วย:กก/วนั) 

C: ค่าความเขม้ขน้ก าหนดแยกส าหรับ  COD ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  (หน่วย: มก./ลิตร) 

Q: ปริมาณของเสียท่ีระบุ (หน่วย:ลบ.ม./วนั) 

 

* ของเสียท่ีระบุ หมายถึง น ้าท่ีใช้เพ่ือธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษยท่ี์สถานประกอบธุรกิจท่ีเจาะจงลงไป นอกเหนือจากน ้ า

ส าหรับหล่อเยน็ การลดความดนัท่ีซ่ึงปริมาณมลพิษไม่ไดเ้พ่ิมข้ึน   

 

ในญ่ีปุ่ นมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษโดยรวมระบุหมวดหมู่ของธุรกิจเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงรวมไปถึงโรงงานกบัของเสียท่ี

ปล่อยออกมาในปริมาณไม่นอ้ยกวา่  50 ลบ. ม. / วนั สถานประกอบธุรกิจ โรงนาปศุสัตวข์นาดใหญ่และโรงบ าบดัน ้ าเสียในบริเวณท่ีใช ้ 

TPLCS  

ปริมาณของเสียท่ีระบุ คือ ค่าท่ีโรงงานและสถานประกอบธุรกิจประกาศ  (ในญ่ีปุ่ นผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีเก่ียวกบัปริมาณ

และคุณภาพของของเสียท่ีปล่อยออกมาและวิธีการบ าบดัน ้ าเสียเม่ือมีการก่อสร้างอาคารดา้นการผลิตหลงัใหม่ หรือขยายต่อเติมท่ีมีอยู่

แลว้ หากของเสียท่ีปล่อยออกมาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการต่อเติมอาคาร จ าเป็นตอ้งแจง้อยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม)  

ปัจจุบนัไดมี้การจดัเตรียมมาตรฐานความเขม้ขน้ของของเสียท่ีปล่อยออกมาส าหรับ 215 หมวดหมู่ธุรกิจโดยพิจารณาคุณสมบติัของ

ของเสียท่ีธุรกิจแต่ละหมวดหมู่ปล่อยออกมาเพ่ือจุดประสงคใ์นการสร้างค่าความเขม้ขน้ท่ีเป็นกลางของของเสียท่ีปล่อยออกมา (เรียกว่า

ค่า C)  

ส าหรับการก่อสร้างใหม่หรือขยายการจดัตั้งธุรกิจ ตามหลกัของการเลือกใช้เทคโนโลยีทางส่ิงแวดลอ้มท่ีกา้วหน้ามากท่ีสุดในแต่ละ

คร้ัง จะใชค้่า C ท่ีแม่นย  า ตวัอยา่ง เช่น ก าหนดค่า C ส าหรับ COD ส าหรับ 3 ระยะโดยแยกตามเวลาการก่อสร้าง และเวลาการต่อเติมของ

อาคารการผลิตในประเทศญ่ีปุ่ น และสูตรการค านวณส าหรับมาตรฐานการควบคุมมลพิษโดยรวมมีดงัต่อไปน้ี: 
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L = (Co･Qo + Ci･Qi  + Cj･Qj) × 10-3 

 

 

 

เก่ียวกบัการค านวณค่า C ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดค่าโดยพิจารณาปริมาณการลดท่ีตอ้งด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายปริมาณการ

ปล่อยสารก่อมลพิษท่ีก าหนดให้แต่ละจงัหวดัปฏิบติัในขอบเขตส าหรับแต่ละหมวดหมู่ธุรกิจ ขีดจ ากดับนและล่างของขอบเขตในการ

ตดัสินมาจากรัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้ม   

เม่ือด าเนินการควบคุมของเสียท่ีปล่อยออกมา ส าคญัคือท าให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานด้วยการจดัตั้งในระดบัท่ีสามารถ

พยายามปฏิบติัไดต้ามนั้น  ดงันั้น ขอ้ก าหนด คือ ตรวจหามาตรฐานของของเสียท่ีปล่อยออกมาบนพ้ืนฐานของการส ารวจในบนัทึกการ

ปล่อยน ้ าและสถานะการบ าบดัน ้ าเสียในอดีตแทนท่ีจะจดัตั้งมาตรฐานในอุดมคติในทนัที  นอกจากนั้น เน่ืองจากระบบการผลิตและ

เทคโนโลยกีารผลิตของโรงงานมีลกัษณะเฉพาะในทอ้งถ่ิน จึงตอ้งพิจารณาลกัษณะเหล่าน้ีและควรพิจารณาดว้ยว่าในบางกรณีไม่จ  าเป็น

และไม่เหมาะสมท่ีจะใชม้าตรฐานของเสียท่ีปล่อยออกมาของประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยปราศจากการปรับเปล่ียน  

 

(2) วธิีการก าหนดค่ามาตรฐาน (ค่า C) 

 

น่ีคือตวัอยา่งของการก าหนดค่า  C เม่ือใช้มาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดท่ีอธิบายขา้งตน้ส าหรับการก าหนดปริมาณ

การปล่อยสารก่อมลพิษท่ีประกอบอยูใ่นของเสียท่ีปล่อยออกมา  น่ีเป็นวิธีส าหรับก าหนดค่าบนพ้ืนฐานของการลงพ้ืนท่ีส ารวจสถานะ

จริงของโรงงานและสถานประกอบธุรกิจและสามารถใชไ้ดก้วา้งขวางเน่ืองจากวิธีน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคิดในการผลกัดนัให้โรงงาน

และสถานประกอบธุรกิจท่ีของเสียท่ีปล่อยออกมามีปริมาณมลพิษเขม้ขน้สูงเหล่านั้นด าเนินการมาตรการปรับปรุงอยา่งเขม้งวด   

เร่ิมแรก ควรมีการจดัระดบัโรงงานจากความเขม้ขน้ของมลพิษต ่าสุดถึงสูงสุดส าหรับแต่ละหมวดหมู่ธุรกิจ  

โรงงานท่ีปล่อยของเสียท่ีมีความเขม้ขน้ของมลพิษต ่ามีเทคโนโลยีการผลิตและโรงบ าบดัน ้ าเสียท่ีล ้าสมยั ในขณะท่ีโรงงานท่ีปล่อย

ของเสียท่ีมีความเขม้ขน้ของมลพิษสูงมามีเทคโนโลยีการผลิตและโรงบ าบดัน ้ าเสียท่ีลา้หลงั  หากมีการตั้งค่า  C โรงงานและสถาน

ประกอบธุรกิจท่ีปล่อยของเสียท่ีมีสารก่อมลพิษเขม้ขน้กวา่ค่า  C จะตอ้งด าเนินมาตรการลดความเขม้ขน้นั้นให้อยูใ่นระดบัท่ีเป็นไปตาม

ค่า C  เน่ืองจากมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมดค านวณโดยการคูณค่า  C ดว้ยปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกมา และการลด

ความเขม้ขน้ดว้ยการเจือจางน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกมา น่ีจึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย  ดงันั้น โรงงานและ

สถานประกอบธุรกิจจะตอ้งด าเนินมาตรการซ่ึงจะน าไปสู่การลดปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษ เช่น การติดตั้งหรือยกระดบัโรงบ าบดั

ของเสียท่ีปล่อยออกมาและการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั   

ในกรณีดังกล่าว ปริมาณท่ีลดลงได้มีการค านวณออกมาเป็นผลรวมของผลลัพธ์การคูณปริมาณของเสียของโรงงานและสถาน

ประกอบธุรกิจท่ีปล่อยของเสียความเขม้ขน้ทางมลพิษท่ีสูงกว่าค่า C โดยคุณดว้ยค่าความแตกต่างระหว่างความเขม้ขน้กบัค่า C ควร

ก าหนดค่า C ให้เป็นค่าท่ีจะท าให้ปริมาณดงักล่าวน้ีเท่ากนักบัปริมาณเป้าหมายในการลด  

 

 

 

 

 

การใชป้ริมาณน ้ าก่อน 1 กรกฎาคม 
1980 

การใชป้ริมาณน ้ าซ่ึงเพ่ิมข้ึนในระหว่าง 
1 กรกฎาคม 1980 และ 30 
มิถุนายน 1991 

การใชป้ริมาณน ้ าซ่ึงเพ่ิมข้ึนภายหลงั  
1 กรกฎาคม 1991 
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รูป C.1 ดา้นล่างเป็นการอธิบายแนวคิดน้ี  

 

 

 
 

รูป C.1 แผนภาพกรอบความคิดของการก าหนดมาตรฐานการควบคุมปริมาณมลพิษทั้งหมด 

 

หากก าหนดค่า C เฉพาะกาลตามท่ีแสดงในรูป C.1 สถานประกอบธุรกิจ 4 ประเภท ไดแ้ก่ Q R S และ T จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง  

 

หากก าหหนดสัญลกัษณ์แทนปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกมาจากสถานประกอบธุรกิจ   Q ให้เป็น Q และก าหนดความเขม้ขน้ของ

ของเสียท่ีปล่อยออกมาให้เป็น q ปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีสถานประกอบธุรกิจ Q ท าให้ลดลงเพ่ือให้ไดต้ามค่า C คือ Q × (q - 

ค่า C)  

 

ในท านองเดียวกนั หากก าหนดให้อกัษรตวัพิมพใ์หญ่แทนปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกมา และอกัษรตวัพิมพเ์ล็กแทนความเขม้ขน้

ของของเสียส าหรับสถานประกอบธุรกิจ  R S และ T ผลรวม Y ของปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษท่ีจะลดลงโดยสถานประกอบธุรกิจ 

4 ประเภทเหล่าน้ี จะแสดงดว้ยสูตรต่อไปน้ี:  

 

Y = Q × (q – ค่า C) + R × (r – ค่า C) + S × (s - ค่า C) + T × (t - ค่า C) 

 

คา่  Y ท่ีไดจ้ากสมการดา้นบนคือปริมาณการลดมลพิษซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัค่า C เฉพาะกาล   หากค่า Y เท่ากบัปริมาณเป้าหมายการ

ลดปริมาณมลพิษในแต่ละคร้ังเม่ือเทียบกนั ควรตั้งค่า C เฉพาะกาลนั้นให้เป็นค่า C ท่ีใช้จริง หากค่า Y ต่างจากปริมาณเป้าหมายการลด

ปริมาณมลพิษ ควรตั้งคา่เฉพาะกาลอ่ืน ๆ ให้เป็นค่า C    

 

ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือก าหนดค่า C ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท าคือ การปรับเพ่ือให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการได ้ เง่ือนไขหน่ึง

ส าหรับจุดประสงค์ดงักล่าว ตั้งค่า C ท่ีไม่เกินมาตรฐานเทคโนโลยีท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ในปัจจุบนั  ตามท่ีแสดงในรูป  C.1 สถาน

ประกอบธุรกิจ  A มีความเขม้ขน้ของสารก่อมลพิษต ่าท่ีสุดในบรรดาของเสียท่ีปล่อยออกมา และอาจเป็นไปไดท่ี้จะพิจารณา  A ว่าเป็น

เทคโนโลยมีาตรฐานสูงสุดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  การตั้งค่า  C ต ่ากวา่ค่าส าหรับสถานประกอบธุรกิจ A จะปฏิบติัไดย้ากในเชิงความเป็นไป

ไดท้างเทคนิค ในกรณีน้ี ควรอภิปรายประเด็นท่ีว่า จะสามารถประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีของสถานประกอบธุรกิจ A อยา่งกวา้งขวางใน

สถานประกอบธุรกิจอ่ืนไดห้รือไม่    

นอกเหนือจากนั้น ส่ิงส าคญัคือ การทบทวนค่า  C ตามพ้ืนฐานของสถานะท่ีไดรั้บการยนืยนัแลว้ในดา้นคุณภาพน ้ าของบริเวณแหล่ง

排水濃度 高い低い

技術の進んだ事業場 技術の遅れた事業場

改善が必要

C値(仮）

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

ค่า C (ช่ัวคราว) 

จ าเป็นตอ้งปรับปรุง 

ต ่า ความเขม้ขน้ของของเสียที่
ปล่อยออกมา สูง 

สถานประกอบธุรกิจที่มีเทคโนโลยลีา้หลงั สถานประกอบธุรกิจท่ีมีเทคโนโลยอีนัล  ้าสมยั 
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น ้า และปริมาณการปล่อยสารก่อมลพิษโดยด าเนินการเท่าท่ีจ  าเป็นระหวา่งงานดา้นการทบทวนและปรับแผนการควบคุมมลพิษทั้งหมด

ให้เป็นปัจจุบนั ในขณะนั้น การแกไ้ขค่า C ให้เขม้งวดยิ่งข้ึนโดยพิจารณาความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการบ าบดัน ้ าเสียและสถานะ

ความแพร่หลายของเทคโนโลยนีั้นก็ส าคญัเช่นกนั 
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ข้อมูลอ้างอิง 4 : วิธีการวัดคณุภาพน ้าของพืน้ที่น ้าในญี่ปุ่ น 

 

เอกสารน้ีอธิบายภาพรวมของวิธีการพ้ืนฐานท่ีจะปฏิบติัในการน ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มส าหรับมลพิษทางน ้ าไปด าเนินการท่ี

บริเวณแหล่งน ้าแต่ละชนิดและในการตรวจสอบคุณภาพน ้าเพื่อจดัตั้งมาตรฐานเก่ียวกบัของเสียท่ีปล่อยเพ่ิมออกมา 

 

i) ความถ่ีของการวดัคุณภาพน ้า  

ควรวดัอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง ควรเก็บตวัอยา่งน ้าประมาณ 4 คร้ังในแต่ละวนัท่ีตรวจวดั  

ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีส าคญั ควรเก็บน ้าประมาณเดือนละคร้ัง หรือ 4 คร้ังต่อปีส าหรับ  BOD, COD, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส ท่ีความถ่ีทุก ๆ   

2 ชัว่โมง ทั้งหมด 13 คร้ังในแต่ละวนั   

 

ii) เวลาการส ารวจ 

 

ตาราง D.1 การเลือกเวลาในการวดัคุณภาพน ้ าจากแม่น ้า ทะเลสาบ / หนองน ้า และพ้ืนท่ีทะเล 

 

แม่น ้า ทะเลสาบ/หนองน ้า พ้ืนท่ีทะเล 

• รวมถึงระยะเวลาเม่ือปริมาณการไหล

อยูใ่นระดบัต ่าและเม่ือมีการใชน้ ้า 

• เลือกวนัท่ีมีแนวโนม้วา่อากาศจะดีอยา่ง

ต่อเน่ืองและคุณภาพน ้ามีความเสถียรโดย

เปรียบเทียบก่อนสุ่มเก็บน ้า   

• เน่ืองจากคุณภาพน ้าแตกต่างกนัอยา่ง

มาก ระหวา่งระยะเวลาท่ีหยดุน่ิงกบั

หมุนเวียน รวมทั้งสองระยะ  

• เลือกวนัท่ีมีแนวโนม้อากาศจะดีอยา่ง

ต่อเน่ืองและคุณภาพน ้ามีความเสถียรโดย

เปรียบเทียบก่อนสุ่มเก็บตวัอยา่งน ้า  

• รวมถึงระยะเวลาเม่ือคุณภาพน ้ามี

อนัตรายท่ีกระทบต่อการใชน้ ้า  

• หากวางแผนส ารวจการไหลเขา้ของ

บางกระแสควรจดัเวลาให้ตรงกบัการ

ส ารวจนั้น 

• โดยหลกัการ เลือกวนัท่ีน ้าเกิด (น ้าข้ึน

สูงสุด) เม่ือไม่มีผลกระทบมากนกัจากลม

และฝนตก  

 

iii) การเลือกจุดการสุ่มตวัอยา่งน ้า  

 

ตาราง D.2 การเลือกจุดการสุ่มตวัอยา่งวดัคุณภาพน ้าจากแม่น ้า ทะเลสาบ / หนองน ้า และพ้ืนท่ีทะเล 

 

แม่น ้า ทะเลสาบ/หนองน ้า พ้ืนท่ีทะเล 

• จุดในการใชน้ ้า 

• จุดท่ีน ้าปนเป้ือนหลกัผสมเตม็ท่ีกบัน ้า

สะอาดภายหลงัจากไหลลงสู่แม่น ้า หรือจุด

ก่อนทจะไหลลงสู่แม่น ้า  

• จุดท่ีสายน ้ าสาขา ผสมเตม็ท่ีกบัสายน ้า

หลกัหลงัจากไหลลงมา และจุดก่อนท่ี

สายน ้าสาขาจะไหลลงสู่สายน ้าหลกั   

• ใจกลางทะเลสาบ/หนองน ้า 

• จุดการใชน้ ้า 

• จุดท่ีน ้าปนเป้ือนหลกัผสมเตม็ท่ีกบัน ้า

สะอาดภายหลงัจากไหลลงสู่ทะเลสาบ / 

หนองน ้า 

• จุดท่ีแม่น ้าผสมเตม็ท่ีกบัน ้าจากแหล่ง

อ่ืนภายหลงัจากไหลลงมาและจุดก่อนท่ีจะ

• เลือกจุดท่ีสามารถระบุสภาพการ

ปนเป้ือนของบริเวณแหล่งน ้าไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมโดย พิจารณาภูมิประเทศของ

แหล่งน ้า  กระแสน ้าข้ึนลง การใชน้ ้า 

สถานท่ีของแหล่งมลพิษหลกัและสถานะ

กระแสการไหลเขา้ของแม่น ้า 

• ระยะห่างมาตรฐานระหวา่งจุดท่ีสุ่มเก็บ
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• จุดการผนัน ้าของน ้ าท่ีไหล  

• จุดหลกัอ่ืน ๆ  

ไหลลงสู่แม่น ้า  

• จุดท่ีน ้าในทะเลสาบ/หนองน ้ าไหล

ออกไป 

• จุดท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ  

น ้าควรมีระยะ 500 เมตร ถึง 1 กม.  

 

iv) วิธีการสุ่มตวัอยา่งน ้า 

 

ตาราง D.3 วิธีสุ่มตวัอยา่งน ้าในการวดัคุณภาพน ้าจากแม่น ้า ทะเลสาบ / หนองน ้า และพ้ืนท่ีทะเล 

 

แม่น ้า ทะเลสาบ/หนองน ้า พ้ืนท่ีทะเล 

• เวลาท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้ าควรประกอบไป

ดว้ยเวลาท่ีคุณภาพของน ้ าแยท่ี่สุด โดย

พิจารณาช่วงเวลาการท ากิจกรรมของ

มนุษย ์ชัว่โมงการปฏิบติังานของโรงงาน

และสถานประกอบธุรกิจ และระยะเวลาท่ี

เกิดมลพิษ  

• โดยหลกัการ ความลึกในการสุ่ม ควร

ไดรั้บการก าหนดไวท่ี้  20%  ของความลึก

จากผิวน ้ า  

• เวลาท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้ าควรประกอบไป

ดว้ยเวลาท่ีคุณภาพของน ้ าแยท่ี่สุด โดย

พิจารณาช่วงเวลาการท ากิจกรรมของ

มนุษย ์ชัว่โมงการปฏิบติังานของโรงงาน

และสถานธุรกิจ และระยะเวลาท่ีเกิด

มลพิษ 

• การสุ่มตวัอยา่งน ้ าควรกระท าจากชั้น

ผิวน ้าระหว่างช่วงเวลาท่ีมีการหมุนเวียน  

ในระหวา่งช่วงเวลาท่ีหยดุน่ิง การสุ่ม

ตวัอยา่งควรด าเนินการในแต่ละความลึกท่ี

แตกต่าง ซ่ึงจะก าหนดไวทุ้ก ๆ 5 ถึง 10 

เมตร   

• เวลาการสุ่มตวัอยา่งน ้า ควรประกอบไป

ดว้ยระยะเวลาท่ีกระแสน ้าลดต ่าลงในช่วง

กลางวนั  

• โดยหลกัการ การสุ่มตวัอยา่งน ้าควร

ด าเนินการท่ีระดบัผิวหนา้ (ลงไป 0.5 เมตร

จากผิวหนา้) และระดบัก่ึงกลาง (ลงไป 2 

เมตรจากผิวหนา้)   หากความลึกทั้งหมดอยู่

ภายใน 5 เมตร การสุ่มตวัอยา่งควร

ด าเนินการเพียงแค่ระดบัผิวน ้าเท่านั้น และ

หากความลึกทั้งหมดมากกวา่ 10 เมตร เก็บ

ตวัอยา่งน ้ าจากระดบัล่าง (ลงไป 10 เมตร

จากผิวหนา้) ตามความจ าเป็น  
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v) งานท่ีควรด าเนินการไปพร้อมกบัการสุ่มตวัอยา่งน ้า  

 

ตาราง D.4 งานท่ีควรด าเนินการไปพร้อมกบัการสุ่มตรวจน ้าจากแม่น ้า ทะเลสาบ / หนองน ้า หรือพ้ืนท่ีทะเล 

 

แม่น ้า ทะเลสาบ/หนองน ้า พ้ืนท่ีทะเล 

• บนัทึกวนัท่ีท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้ า ความกวา้งของผิวน ้ า ระยะห่างระหว่างจุดท่ีสุ่มตวัอยา่ง

และตล่ิง ความลึกของน ้า ปริมาณการไหล ทิศทางการไหล สภาพของปริมาณฝน ภูมิ

ประเทศของจุดท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้ า การใชน้ ้าและแหล่งมลพิษหลกั   

• ตรวจวดัหรือการสังเกตอุณหภูมิน ้ า อุณหภูมิโดยรอบ สีสนั  ความขุ่น กล่ิน และชีว

ชาติในจุดท่ีตรวจ  

• บนัทึกวนัท่ีท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้ า สถานท่ี

ของจุดท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้ า ความลึกของน ้ า 

เวลาและระดบักระแสน ้าของน ้าลงและน ้า

สูง ทิศทางการไหล สภาพของปริมาณฝน 

ภูมิประเทศของจุดท่ีสุ่มตวัอยา่งน ้า ทิศทาง

ลม ความเร็วลม (หรือพลงังานลม) การใช้

น ้าท่ีจุดสุ่มตรวจและแหล่งมลพิษหลกั   

• ตรวจวดัหรือสงัเกตอุณหภูมิน ้า 

อุณหภูมิโดยรอบ สีสนั  ความขุ่น กล่ิน 

ความใส ความเคม็ ในจุดท่ีตรวจ  

 

vi) วิธีวดัปริมาณการไหลของแม่น ้า 

เน่ืองจากขอ้มูลปริมาณการไหลเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการค านวณปริมาณการระบายของมลพิษ พร้อมกบัขอ้มูลคุณภาพน ้ า จึงควรวดั

ขอ้มูลน้ีเม่ือด าเนินการสุ่มตวัอยา่งน ้ า ปริมาณการไหลควรเป็นยอดรวมทั้งหมดของค่าท่ีไดจ้ากการแบ่งแม่น ้ าออกเป็นหลายส่วนตาม

ความจ าเป็นและคูณช่วงแบ่งท่ีไดจ้ากการส ารวจนั้นดว้ยความเร็วการไหลในช่วงแบ่งแต่ละช่วงนั้น   

 

โดยหลกัการ ควรตรวจวดัอตัราความเร็วในการไหลเฉล่ียตามวิธีต่อไปน้ี :   

 

หากความลึกของน ้าไม่ต  ่ากวา่  1 เมตร วิธีการ 2 จุดใชม้าตรวดักระแส (ขอ้มูลเฉล่ียท่ี  20%  และ 80% ของความลึกจากผิวน ้า) 

 

หากความลึกของน ้าต  ่ากวา่  1 เมตร วิธีการ 1 จุด ใชม้าตรวดักระแส (ความเร็วของกระแสท่ี  60%  ของความลึกของน ้า)  

 

อยา่งไรก็ตาม หากความลึกของน ้ าต้ืนมากและไม่สามารถตรวจวดัไดด้ว้ยมาตรวดักระแส ควรใช้วิธีการวดัอ่ืน เช่น การวดัดว้ยไม้

ลอยน ้า   

ตามตวัอยา่งขา้งบน รูป D.1 แสดงกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งของแม่น ้าท่ีแบ่งออกมามี 4 ส่วน   
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รูป D.1 แผนผงัแผนภาพของกลุ่มตวัอยา่งแม่น ้าท่ีแบ่งออกในการตรวจวดัปริมาณการไหล 

 

A1 A2 A3

V1 V2 V3 V4

A4

Aｎ：断面積、Vn：平均流速

流量＝A1×V1　+　A2×V2　+　A3×V3　+　A4×V4

An: พ้ืนท่ีท่ีแบ่ง  Vn: อตัราความเร็วเฉล่ียของกระแส 

ปริมาณการไหล = A1 × V1 + A2 × V2 + A3 × V3 + A4 × V4 
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ข้อมูลอ้างอิง 5 : สถานะปัจจบัุนของการบ าบัดกากตะกอนสลดัจ์ในโรงบ าบัดน ้าเสียในญี่ปุ่ น 

 

กากตะกอนสลดัจ์เกิดข้ึนเม่ือมีการบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการบ าบดัทางชีววิทยา  เช่น กระบวนการกากตะกอนแบคทีเรีย ใน

กระบวนการกากตะกอนแบคทีเรีย   จะใช้ BOD ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 เป็นพลงังาน และร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ใช้ไปกบัการ

เจริญเติบโตของเซลลแ์บคทีเรีย ซ่ึงหมายความวา่สารก่อมลพิษปริมาณมากรวมอยูใ่นกากตะกอนสลดัจ ์ดงันั้น หากกากตะกอนสลดัจถู์ก

ทิ้งให้อยูใ่นสภาพเดิมตามท่ีเป็นอยู ่และไดรั้บการยินยอมให้สารก่อปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน ้ าอีกคร้ังหน่ึง ประสิทธิภาพของการบ าบดั

น ้าเสียก็จะลดลงอยา่งมาก การบ าบดัน ้าเสียจะสมบูรณ์เม่ือกากตะกอนสลดัจไ์ดรั้บการจดัเก็บและบ าบดัอยา่งเหมาะสม  

 

(1) สถานะการบ าบัดกากตะกอนสลดัจ์ในญี่ปุ่น 

 

กากตะกอนสลดัจส่์วนมากคือ น ้ า และจ าเป็นตอ้งใช้ความพยายามอยา่งมากมากในการบ าบดักากตะกอนสลดัจ ์ในอดีต จะน ากาก

ตะกอนสลดัจไ์ปฝังกลบ แต่ด้วยเหตุผลท่ีว่าการจดัหาพ้ืนท่ีฝังกลบท าไดย้ากข้ึน ๆ ทุกปี  จึงได้มีการส่งเสริมการใช้กากตะกอนสลดัจ์

อยา่งมีประสิทธิภาพ   

ในญ่ีปุ่ นอตัรา (ตามน ้าหนกั) การใช้งานกากตะกอนสลดัจ์อยา่งมีประสิทธิภาพต่อปริมาณทั้งหมดมีเพียงร้อยละ16 ในปี ค.ศ.  1990 

แต่อตัราเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  ในปี ค.ศ.  2004 ประมาณร้อยละ  67 ในปริมาณทั้งหมดของกากตะกอนสลดัจมี์การใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกเหนือจากนั้น ถึงแมว้า่จะฝังกลบกากตะกอนสลดัจ ์แต่ก็ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ฝังกลบทั้งอยา่งนั้น ในการฝังกลบตอ้งลดปริมาณลงดว้ย

การเผา  ณ ปีค.ศ.  2004  ร้อยละ 87  ของกากตะกอนสลดัจท่ี์น าไปฝังกลบลดปริมาณลงดว้ยการเผา หรือการบ าบดักากเหลว  

กระบวนการบ าบดักากของเสียเร่ิมตน้จากการก าจดัส่วนท่ีประกอบดว้ยน ้ าออกไปประมาณร้อยละ  85 ดว้ยการท าให้มวลหนาแน่น

และก าจดัความช้ืน และกากของเสียจะไดรั้บการส่งผ่านไปยงัการท าให้แห้ง การเผาไหม ้การเพ่ิมคาร์บอน การบ าบดักากตะกอนเหลว 

การหมกัปุ๋ ยหรือกระบวนการอ่ืน ๆ แลว้แต่กระบวนบ าบดั ในญ่ีปุ่ นแมแ้ต่โรงบ าบดัส่ิงปฏิกูลขนาดเล็ก โดยปกติแลว้ก็จะติดตั้งอุปกรณ์

ท าให้เขม้ขน้หรือท าให้แห้ง   

การท าให้กากตะกอนสลดัจ์ของเสียเขม้ขน้ข้ึนท าไดด้้วยการปรับความเขม้ขน้ตามคุณสมบติัความสัมพนัธ์กบัแรงโน้มถ่วงซ่ึงใช้

อุปกรณ์เคร่ืองจกัรจ านวนนอ้ยกวา่ หรือไม่ตอ้งมีการท าให้มวลหนาแน่นดว้ยแรงเหว่ียงหนีศูนย ์การก าจดัความช้ืนออกจากกากตะกอน

สลดัจ ์คือ การใช้เคร่ืองบีบอดัรีดความช้ืน เคร่ืองก าจดัความช้ืนแบบสั่น หรือเคร่ืองรีดตะกอนแบบสายพาน เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใช้

พลงังานมากเพ่ือท าให้ส่วนประกอบท่ีเป็นน ้ าระเหยเม่ือท าให้กากของเสียแห้งหรือเผาไหม ้การก าจดัส่วนประกอบท่ีเป็นน ้ าให้ไดม้าก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดใ้นระยะแรกจึงเป็นเร่ืองส าคญั นอกเหนือจากนั้น ส่วนประกอบน ้ าท่ีเหมาะสมยงัจ าเป็นในกระบวนการผสมเพ่ือ

หมกักากของเสีย และการบ าบดัก าจดัความช้ืนเป็นส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับจุดประสงคน์ั้น 

 

วิธีการน ากากตะกอนสลดัจก์ลบัมาใชใ้หม่รวมไปถึงส่ิงต่อไปน้ี : 

i) การใชข้องพ้ืนท่ีสีเขียว 

・ ใชก้ากตะกอนสลดัจป็์นปุ๋ ยอินทรียโ์ดยน ามาท าปุ๋ ยผสม 

・ คืนกากตะกอนสลดัจสู่์ดินในสถานะข้ีเถา้จากการเผาไหม ้และกากตะกอนสลดัจท่ี์ก าจดัน ้ าออกไป / กากตะกอนสลดัจแ์ห้ง 

และใชเ้ป็นปุ๋ ย สารปรับดิน หรือดินเทียม   

 

ii) ใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง 

・ ใชข้ี้เถา้จากการเผาไหมเ้ป็นวสัดุซีเมนต ์
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・ ท าให้กากตะกอนสลดัจเ์ป็นเศษโลหะท่ีหลอมละลายและใชส้ าหรับกอ้นอิฐและวสัดุฐานรอง  

・ ใชก้ากตะกอนสลดัจส์ าหรับส่วนผสมน ้าหนกัเบา  สารปรับดิน  บล๊อคท่ีน ้าซึมผา่นได ้หรือส่วนผสมคอนกรีต   

 

iii) การใชเ้พื่อพลงังาน 

・ ใชก้๊าซจากการยอ่ยกากตะกอนสลดัจเ์ป็นแหล่งพลงังานหรือส าหรับการให้ก าเนิดไฟฟ้าในครัวเรือน  

 

ตาราง E.1 แสดงสถานะการบ าบดักากตะกอนสลดัจแ์ละการน ากลบัมาใชใ้หม่ในญ่ีปุ่ น  

 

ตาราง E.1 สถานะการบ าบดักากตะกอนสลดัจแ์ละการน ากลบัมาใชใ้หม่ (ปีงบประมาณ 2006) 

(ข้ึนอยูก่บัน ้าหนกัแห้งของกากของเสีย: ตนั) 

 ฝังกลบ 

 

น ากลบัมาใชใ้หม่ จดัเก็บภายใน รวมทั้งหมด 

i) การใช้

ของพ้ืนท่ีสี

เขียว 

วสัดุก่อสร้าง เช้ือเพลิง 

ซีเมนต ์ อ่ืน ๆ 

นอกจาก

ซีเมนต ์

กากตะกอนสลดัจ์

ท่ีเป็นของเหลว 

0 4 0 0 0 4 4 

0.0% 

กากตะกอนสลดัจ์

ท่ีก  าจดัน ้าออกไป 

36,816 28,072 92,923 2,618 3,161 150 163,764 

7.3% 

การหมกัปุ๋ ย 592 240,585 0 3,318 0 1 244,496 

10.9% 

กากตะกอนสลดัจ์

แห้ง 

3,944 31,516 1,992 6 16,083 3 55,160 

2.4% 

กากของเสียคาร์

บอร์เนต 

21 1,733 898 181 0 102 2,934 

0.1% 

ข้ี เถ้าจากการเผา

ไหม ้

518,538 26,879 698,896 302,153 4 10,023 1,556,493 

69.6% 

เศษโลหะท่ีหลอม

ละลาย 

237 3,308 6,371 200,722 776 733 212,146 

9.5% 

รวมทั้งหมด 560,146 

25.1% 

332,093 

14.9% 

802,697 

35.9% 

508,998 

22.8% 

20,025 

0.9% 

11,040 

0.5% 

2,234,998 

100.0% 

 

ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพหลาย ๆ อยา่งของกากตะกอนสลดัจ์  การน าไปท าเป็นวสัดุก่อสร้างคือการใช้ท่ีแพร่หลายท่ีสุด 

และคิดเป็นประมาณร้อยละ  80  ของการใช้งานกากตะกอนสลดัจท่ี์น ากลบัมาใช้ใหม่ทั้งหมด วสัดุก่อสร้างจากกากตะกอนสลดัจส่์วน

ใหญ่คือข้ีเถา้จากการเผาไหมแ้ละเศษโลหะท่ีหลอมละลาย กากตะกอนสลดัจท่ี์ใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพส าหรับพ้ืนท่ีการเกษตร คิด

เป็นร้อยละ 14 ของการใชง้านกากตะกอนสลดัจท์ั้งหมด  ซ่ึงในส่วนน้ี ร้อยละ 75 ใชเ้ป็นปุ๋ ย  
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ส่วนในดา้นการบ าบดักากตะกอนสลดัจ ์การเผานบัเป็นส่วนแบ่งท่ีมากท่ีสุดคือร้อยละ 71.7  ตามมาดว้ยการหลอมเศษโลหะ และ

การหมกัปุ๋ ย แต่ละส่วนนบัไดป้ระมาณร้อยละ 10  

ในการพิจารณาวิธีการบ าบดักากตะกอนสลดัจ ์ตอ้งเลือกวิธีการบ าบดักากตะกอนสลดัจ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับแต่ละภูมิภาค โดย

ยึดถือพ้ืนฐานความตอ้งการผลิตภณัฑ์กากตะกอนสลดัจท่ี์น ากลบัมาใช้ใหม่ ตน้ทุนการบ าบดั ทรัพยากร กระบวนการก าจดัขยะ และ

นโยบายส าหรับการจดัตั้งสงัคมทรัพยากรหมุนเวียนอนัสมดุล (Sound material-cycle society)  

เน่ืองจากกากตะกอนสลดัจป์ระกอบไปดว้ยน ้า 85% แมจ้ะอยูใ่นสภาพท่ีผา่นการขจดัน ้า การเผาไหม ้การตะกอนสลดัจ์จ  าเป็นตอ้งใช้

พลงังานและตน้ทุนสูง จากมุมมองดงักล่าว การหมกัปุ๋ ย คือ การใชง้านกากของเสียท่ีมีขอ้ดีมากกว่า ปริมาณการผลิตปุ๋ ยจากกากของเสีย

ในประเทศญ่ีปุ่ นคือ 1.37 ลา้นตนัในปีงบประมาณ ค.ศ. 2007 รวมถึงการใชง้านกากตะกอนอุตสาหกรรม การใช้กากตะกอนสลดัจ์เฉล่ีย

แลว้เท่ากบั 300 กก. ต่อหน่ึงเฮกตาร์ของพ้ืนท่ีการเกษตร  

 

(2) ตัวอย่างการหมักกากตะกอนจากส่ิงปฏิกลู 

 

ภาพรวมของกระบวนการหมกักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลมีดงัต่อไปน้ี  

กากตะกอนสลัดจ์ได้รับการก าจดัความช้ืนออกไปท่ีโรงบ าบดัส่ิงปฏิกูล หรือโรงบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล และส่งไปยงั

โรงงานเป็นกากตะกอนสลดัจท่ี์ก าจดัความช้ืนออกแลว้  และเม่ือกากตะกอนไดรั้บการผสมกบัเศษไม ้ ปรับเปล่ียนให้มีส่วนประกอบท่ี

เป็นน ้า 60 ถึง 70% และกองไวใ้นโรงหมกัซ่ึงจะผา่นการหมกัเป็นปุ๋ ย   

โรงหมกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการผ่ึงลม และจะเป่าอากาศให้หมุนเวียนตามสถานะของการหมกั  นอกเหนือจากนั้น กองปุ๋ ยจะ

ได้มีการกลบับนลงล่างเกือบทุก ๆ สัปดาห์เวน้สัปดาห์เพ่ือส่งเสริมการหมกัและป้องกนัการหมกัไม่ทัว่ถึง  ตามรูปโรงงานท่ีแสดง

ดา้นล่าง มีอตัราการผลิตจ านวนมาก ไดมี้การใชง้านเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมหนกัเพ่ือการพลิกกลบั ดว้ยวิธีน้ีการหมกัปุ๋ ยจะเสร็จสมบูรณ์

ในเวลาประมาณสองเดือนคร่ึง ภายในโรงงานหมกัปุ๋ ยท่ีแสดงในรูป  E.1 
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รูป E.1 อาคารท่ีท าการหมกั 

 

ภายหลงัจากกระบวนการหมกัเสร็จสมบูรณ์ จะใส่กากตะกอนสลดัจล์งไปในตะแกรง จุดประสงคห์ลกั คือ เพ่ือแยกเศษไมอ้อก เศษ

ไมท่ี้แยกออกมีปริมาณท่ีมีแบคทีเรียมาก เศษไมจ้ะไดรั้บการผสมกบัดว้ยการหมกัและกองไวเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับปุ๋ ยหมกั การหมกัปุ๋ ย

สามารถผลิตไดใ้นอตัราประมาณ 25 ตนั ต่อ 100 ตนัของกากตะกอนสลดัจ ์  

ส่วนประกอบหลกัของปุ๋ ยแสดงในตารางท่ี  E.2 

 

ตาราง E.2 ส่วนประกอบหลกัในการผสมปุ๋ ย 

 

ไนโตรเจนทั้งหมด (%) 1.5 - 1.7 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (%) 4.0 - 5.0 

โปแทสเซียมทั้งหมด (%) นอ้ยกวา่ 0.5 

อตัราของคาร์บอน/ไนโตรเจน 7.0 - 9.0 

pH 6.0 - 7.5 

 

การตรวจสอบตามระยะเวลาของการหมกัด าเนินการเพ่ือท่ีจะตรวจจบัโลหะหนกัท่ีเป็นอนัตรายและโลหะมีตระกูล กากตะกอนท่ีถูก

ส่งออกมาไดผ้า่นการตรวจสอบดูส่วนประกอบภายใตโ้ครงการจดัการคุณภาพเม่ือมีการสรุปขอ้ตกลงการบ าบดักบัโรงบ าบดัส่ิงปฏิกูล 

โดยให้โรงบ าบดัยืน่แบบฟอร์มการยนืยนั  

เง่ือนไขเพ่ือความส าเร็จส าหรับโรงหมกัปุ๋ ย คือ สถานะของกากตะกอนสลดัจท่ี์ไดมี้การส่งออกมาและความตอ้งการปุ๋ ยหมกั   

กากตะกอนท่ีไดม้ามีส่ิงปฏิกูลของโรงบ าบดัส่ิงปฏิกูลและโรงบ าบดักากตะกอนจากส่ิงปฏิกูล แต่หากมีขยะดิบปนอยูใ่นกากตะกอน

สลดัจ ์การหมกัจะท าไดย้าก  ระบบโรงบ าบดัส่ิงปฏิกูลคือโรงงานส าหรับบ าบดัของเสียท่ีปล่อยออกมาจากครัวเรือน  ในญ่ีปุ่ นมาตรฐาน

การระบายส่ิงปฏิกูลใชเ้ม่ือของเสียจากโรงงานและสถานประกอบธุรกิจถูกปล่อยออกเขา้สู่ระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูล และมาตรฐานเหล่าน้ี

ควบคุมการระบายน ้ าเสียท่ีมีด้วยโลหะหนักท่ีเป็นอนัตรายและสารเคมีในระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูล  การตรวจดูคุณภาพกากตะกอนส่ิง

ปฏิกูลดว้ยวิธีน้ีเป็นส่ิงส าคญั 
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ความตอ้งการปุ๋ ยหมกัก็มีส่วนส าคญัเช่นกนั ปุ๋ ยหมกั คือ ปุ๋ ยอินทรีย ์และเขา้กบัดินและดูดซึมไปยงัพืชไดง่้ายเพราะผ่านการหมกัแลว้ 

ปุ๋ ยหมกัช่วยให้ดินน่ิมข้ึนและยงัท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ปราศจากการลดประสิทธิภาพของปุ๋ ย การเพาะปลูกแบบอินทรีย ์และการบริหาร

จดัการดินขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการทบทวน และเกษตรกรท่ีไม่เคยใชปุ้๋ ยหมกัมีท่าทีวา่จะใชใ้นปีถดั ๆ ไป   

การบ าบดักากตะกอนสลดัจเ์พ่ือให้การหมกัปุ๋ ยส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีการจ่ายกากตะกอนสลดัจท่ี์แน่นอนโดยเป็นกากตะกอนสลดัจท่ี์มี

คุณสมบติัท่ีสม ่าเสมอและมีคุณภาพเหมือนกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และตอ้งท าให้มัน่ใจว่ามีความตอ้งการปุ๋ ยแน่นอน  ส าหรับโรงหมกัปุ๋ ย

จากกากตะกอนสลดัจ ์มีความคิดว่าเป็นไปไดท่ี้จะก่อสร้างโรงงานดงักล่าวตามปริมาณปุ๋ ยหมกัท่ีเกิดข้ึน ตราบเท่าท่ีปริมาณปุ๋ ยหมกัไม่

นอ้ยกวา่ระดบัท่ียนืยนั  โรงบ าบดัส่ิงปฏิกูลท่ีสร้างข้ึนในพ้ืนท่ีชนบท อาจเลือกท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์ก าจดัความช้ืนและโรงหมกัปุ๋ ยในโรง

บ าบดั เม่ือมีก าหนดวา่จะโรงงานขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งคาดการณ์ขอบข่ายการเก็บและปริมาณของกากตะกอนสลดัจ ์และพิจารณาความ

ตอ้งการปุ๋ ยหมกัปุ๋ ยรอบ  ๆ โรงงาน ขนาดและสถานท่ีของโรงงาน   
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ข้อมูลอ้างอิง 6 : สถานะคณุภาพน ้าในเอเชียตะวันออก 

 

เอเชียตะวนัออกมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมากและไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นศูนยก์ลางท่ีก าลงัเติบโตของโลก กลุ่ม

ประเทศ ASEAN มีประชากรของตนเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าใน 40 ปีท่ีผา่นมาและมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยา่งต่อเน่ือง   ปริมาณ

การปล่อยของสารก่อมลพิษก าลงัเพ่ิมข้ึนควบคู่ไปกบัแนวโน้มการเติบโตเหล่าน้ี แหล่งน ้ าลดน้อยลงและมีเสียงเรียกร้องมากข้ึนให้ใช้

ทรัพยากรน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกนัมลพิษในแหล่งน ้ า การก าจดัปัญหาการใช้น ้ า และการส่งเสริมการน าน ้ าใน

อุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม่ และมีเสียงเรียกร้องให้กระจายเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้า    

ตาราง  F.1 แสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัของเอเชียตะวนัออกใน ค.ศ. 2009 ตารางยงัแสดงถึงขอ้มูลของญ่ีปุ่ น

ใน ค.ศ. 1965 เพื่อการอา้งอิงเม่ือการบ าบดัของเสียตามการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไม่ทนั ซ่ึงน าไปสู่ความเส่ือมโทรมของ

ส่ิงแวดลอ้มทางน ้าในหลายส่วนของประเทศ  เอเชียตะวนัออก ซ่ึงรวมทั้งมาเลเซีย ไทย จีนและอินโดนีเซีย ก าลงัเขา้ใกล้ระดบัท่ีแทบจะ

เท่ากบัท่ีญ่ีปุ่ นประสบในช่วงเวลานั้น และถูกมองว่าแทบจะตกอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั โดยเกิดข้ึนลอ้มรอบการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

ตามท่ีไดก้ล่าวถึงในส่วนท่ี  1.3 ญ่ีปุ่ นเคยประสบสภาพท่ีเลวร้ายลงอย่างหนกัรของส่ิงแวดล้อมทางน ้ าในหลาย ๆ ส่วนของประเทศ, 

ความยากล าบากในการน าน ้ าเขา้มาเพ่ือใช้ส าหรับการผลิตน ้ าประปา, และความเสียหายดา้นการประมงท่ีเกิดข้ึนบ่อยจนกระทัง่ญ่ีปุ่ น

จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการเร่งด่วนในช่วงเวลาน้ี ประเทศเอเชียตะวนัออกก็ก าลงัเขา้ใกลส้ภาพท่ีจ าตอ้งใชม้าตรการเช่นกนั   

 

ตาราง F.1 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัของเอเชียตะวนัออก (คิดตามหน่วยดอลลาร์สหรัฐ: 2009) 

 

จีน 3,734 อินโดนีเซีย 2,329 ลาว 885 

เกาหลี 17,074 ฟิลิปปินส์ 1,747 พม่า 571 

ไทย 3,940 เวียดนาม 1,068 อินเดีย 1,032 

มาเลเซีย 6,950 กมัพชูา 768 (อา้งอิง) ญ่ีปุ่ น (1965) 3,170 

* ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัของญ่ีปุ่ นใน ค.ศ.  1965 เป็นค่าท่ีปรับราคาแลว้ 

 

ในระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในปี ค.ศ. 1970 มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ไดน้ ากฎหมายท่ีเก่ียวกบัน ้ าและ

อากาศแวดล้อม ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงกบัสุขภาพของมนุษยม์าใช้   ในทศวรรษ 1990 อินโดนีเซีย ไทยและเวียดนามได้น ากฎหมาย

ดงักล่าวมาใช(้ดูตาราง F.2) 

อยา่งไรก็ตาม ความพยายามไปสู่การปกป้องส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าเพ่ิงจะเร่ิมข้ึนเม่ือเร็ว ๆ น้ี โรงงานขนาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรม 

รวมทั้งงธุรกิจในเครือต่างชาติ ก าลงับ าบดัของเสียท่ีปล่อยออกมา แต่มีเพียงโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีมีโรง

บ าบดัน ้าเสีย  ระบบการบ าบดัส่ิงปฏิกูลก็อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเช่นกนั และมีกรณีท่ีของเสียท่ีปล่อยออกมาจากครัวเรือน เช่น ของเสีย

จากโรงงานและกากตะกอนจากส่ิงปฏิกูลถูกปล่อยลงแม่น ้ าตามสภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมมาตรการ

แกไ้ขของเสียท่ีปล่อยออกมาจากครัวเรือน เช่น การเผยแพร่มาตรการแกไ้ขน ้าเสียช่วงเชา้ตรู่ และการก่อสร้างระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูล   
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ตาราง F.2 รายการปีท่ีประกาศใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในเอเชียตะวนัออก 

 

 จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้ 

1973 
(1989) 1997 

1974 
(1998) 

1977 
(1978) 

1999 
(2000) 

1992 
1994 
(2005) 

คุณภาพน ้า 1984 
(2008) 

1990 
(1995) 

1975 
1997 

1975 
(2004) 

1975 
(2001) 

1992 
(1996) 

1993 
(1995) 

อากาศโดยรอบ 1987 
(2000) 

1993 
1999 

1978 1977 
1999 

1971 
(2002) 

1992 
(2005) 

1993 
(1995) 

ขยะ (1995) 
(2005) 

1988 
(2001) 

(1989) 
(2005) 

1990 
(2000) 

1987 
(2000) 

1992 1999 

การประเมินผล
กระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1979 
(1998) 1993 

1987 
(1995) 

1977  1992 
1994 
(2006) 

* (  ) แสดงถึงปีท่ีแกไ้ขล่าสุดนบัจนถึง ปี ค.ศ. 2007 

 

นอกจากนั้น  การใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนเพ่ิมข้ึนอย่างมากพร้อมกบัการพฒันากสิกรรม และเป็นสาเหตุของมลพิษไนเตรทของน ้ าและ

ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัของแหล่งน ้าในบางส่วน  

ในฟิลิปปินส์ มีแผนจะใชท้ะเลสาบลากูนาท่ีอยูท่างใตข้องเขตเมืองกรุงมะนิลา บนเกาะลูซอน เป็นแหล่งน ้าด่ืมท่ีส าคญั แต่ทะเลสาบ

น้ีปนเป้ือนดว้ยของเสียท่ีปล่อยออกมาจากโรงงานรอบ ๆ ทะเลสาบ และการปกป้องคุณภาพน ้าในทะเลสาบจึงกลายมาเป็นปัญหาทา้ทาย  

ประเทศไทยก็เช่นกนั มีมลพิษทางน ้าท่ีรุนแรงในแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงไหลสู่กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมืองหลวง  และเป็นท่ีมองกนัว่า ร้อยละ 75  

ของสาเหตุมลพิษดงักล่าวมาจากส่ิงปลูกสร้างทางธุรกิจท่ีไม่มีอุปกรณ์การบ าบดัของเสียท่ีเหมาะสม  ส่วนท่ีเหลือถูกพิจารณาว่าเป็นของ

เสียจากครัวเรือน ในบางทอ้งถ่ิน มลพิษของน ้าในการกสิกรรมท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการใชปุ้๋ ยเคมีก าลงัเป็นท่ีวิตก นอกจากน้ี 

ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนัก าลงัเลวร้ายลงในทะเลสาบ/หนองน ้า และน ้าท่ีกกัไวห้ลายแห่ง ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีบทบาทส าคญัในฐานะแหล่ง

ทรัพยากรน ้าด่ืม  

มลพิษทางน ้ากลายเป็นปัญหาท่ีรุนแรงข้ึนทีละน้อยในเอเชียตะวนัออก ระดบัของมลพิษทางน ้ าแทบจะอยูใ่นสถานการณ์เดียวกบัท่ี

ญ่ีปุ่ นประสบในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจเติบโตสูง การใช้ประสบการณ์และบทเรียนของญ่ีปุ่ นเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะขณะน้ีเกิดกระแส

เรียกร้องให้น ามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ เน่ืองจากมลพิษในเอเชียตะวนัออกมีแหล่งมลพิษหลายแห่งในภาคอุตสาหกรรมและ

ครัวเรือน จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการท่ีเหมาะสม  ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชันก าลงัเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าปิด เช่น ทะเลสาบ /หนองน ้ า

และแม่น ้าสายยาวท่ีน ้าน่ิง การใชง้าน  TPLCS สามารถเป็นตวัเลือกท่ีส าคญัเป็นอนัดบัตน้  
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ขอ้มูลอา้งอิง 

 

“การควบคุมมลพิษทางน ้าและการบริหารนโยบาย: ประสบการณ์ของญ่ีปุ่ น” (1999) (บริษทั เกียวเซอิ) 

“การบริหารส่ิงแวดลอ้มทางน ้าในประเทศญ่ีปุ่ น ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง” (2009) (บริษทั เกียวเซอิ) 

“ทิศทางพ้ืนฐานของแผนการควบคุมปริมาณสารก่อมลพิษทางน ้าโดยรวม” (คร้ังท่ี 1, คร้ังท่ี 2, คร้ังท่ี 3, คร้ังท่ี 4, คร้ังท่ี 5, คร้ังท่ี 6, คร้ังท่ี 

7) 

แผนควบคุมปริมาณมลพิษโดยรวมส าหรับความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี ความตอ้งการไนโตรเจน ส่วนประกอบไนโตรเจน และส่วน

ฟอสฟอรัส  (คร้ังท่ี 6)” (จงัหวดั เฮียวโกะ) 

“แนวทางส าหรับการจดัท าแผนมูลฐานส าหรับการบ าบดัของเสียจากครัวเรือนบนพ้ืนฐานของกฎหมายน ้ าทิ้งและการท าความสะอาด

สาธารณะ มาตราท่ี 6 (1)” (จดหมายเวียนของกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการสงัคม 1990) 

“แนวคิดพ้ืนฐานของมาตรการส าหรับพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเพ่ือการพิทกัษ์คุณภาพน ้ าของทะเลสาบและหนองน ้ า" (กระทรวงท่ีดิน โครงสร้าง

พ้ืนฐานการขนส่งและการท่องเท่ียว กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงและกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม 2006) 

“วิธีการตรวจสอบคุณภาพน ้า” (จดหมายเวียนของกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม 1971) 

“แนวทางการส ารวจและบทวิเคราะห์ว่าด้วยแผนการท่ีครอบคลุมเพ่ือการพฒันาระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูลส าหรับแต่ละพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า” 

(สมาคมงานส่ิงปฏิกูลประเทศญ่ีปุ่ น 2008) 

“ทะเลภายในเซะโตะท่ีอยูร่อด” (สมาคมเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในแถบทะเลภายในเซะโตะ 2004)  

เซะโตะอุชิ เน็ท 

“คู่มือบิวะโคะ (คู่มือทะเลสาบ บิวะ)” (คณะบรรณาธิกา คู่มือทะเลสาบบิวะ 2007) 

“หนงัสือสารบบปุ๋ ย -2008-” (สมาคมสถิติกสิกรรมและป่าไม)้ 

“การส ารวจในภูมิภาคคิงคิเก่ียวกบัความช่วยเหลือเพ่ือพฒันาเชิงยทุธศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม / ธุรกิจประหยดัพลงังานในประเทศแถบเอเชีย

ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2007 (ส านกังานเศรษฐกิจคนัไซ การคา้และอุตสาหกรรม 2008) 

“มาตรการส่ิงแวดลอ้มต่างประเทศของบริษทัญ่ีปุ่ น: สิงคโปร์” (ลานประชาคมส่ิงแวดลอ้มโลก 2003) 

“มาตรการส่ิงแวดลอ้มต่างประเทศของบริษทัญ่ีปุ่ น: เวียดนาม” (ลานประชาคมส่ิงแวดลอ้มโลก 2002)  

“มาตรการส่ิงแวดลอ้มต่างประเทศของบริษทัญ่ีปุ่ น: มาเลเซีย” (ลานประชาคมส่ิงแวดลอ้มโลก 2000) 

“มาตรการส่ิงแวดลอ้มต่างประเทศของบริษทัญ่ีปุ่ น: ไทย” (ลานประชาคมส่ิงแวดลอ้มโลก 1999) 

“มาตรการส่ิงแวดลอ้มต่างประเทศของบริษทัญ่ีปุ่ น: อินโดนีเซีย” (ลานประชาคมส่ิงแวดลอ้มโลก 1998)  

“มาตรการส่ิงแวดลอ้มต่างประเทศของบริษทัญ่ีปุ่ น: ฟิลิปปินส์” (ลานประชาคมส่ิงแวดลอ้มโลก 1997)  

ประกาศสมุทรศาสตร์ชายฝ่ัง  เล่มท่ี 32-2 (1995) “ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ ประเด็นคุณภาพน ้ า” (มาซารุ 

มาเอดะ) 

“การกระจายระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม และการประเมินสมรรถภาพสงัคมในอินโดนีเซีย” (ชุนจิ มทัสึโอกะ) 

“สถานะของส่ิงแวดลอ้มทางน ้าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มุ่งความสนใจไปท่ีเวียดนาม” (มาซาทาคะ ซูกาวาระ) 

“การประชุมสัมมนาท่ีมหาวิทยาลยัโชวะ”, “การอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติกบัประเทศก าลงัพฒันา—บนพ้ืนฐานรูปแบบของฟิลิปปินส์” 

(2009) 

ข่าวสถาบนัแห่งชาติแห่งเพ่ือส่ิงแวดลอ้มศึกษา  เล่มท่ี 18-5 (1999) “การศึกษาภายใตโ้ครงการพฒันาร่วมกนัว่าดว้ยเทคโนโลยีการ

ปรับปรุงคุณภาพน ้าอยา่งเหมาะสมท่ีใชร้ะบบธรรมชาติ (ราชอาณาจกัรไทย) "(ยเูฮอิ อินาโมริ) 
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