
ทอไอเสีย
* เทอรโบ

ต้ังแตป พ.ศ. 2485  ซ่ึงเปนปท่ีน้ํ าทวมใหญท่ัวประเทศเปนตนมา
   คงไมมีปไหนละกระมังท่ีน้ํ าจะทวมประเทศไทย มากมายเทากับป พ.ศ. 2538

 เพราะท่ีทวมไปแลว มีถึง 65 จังหวัด  น่ีไมรวมภาคใตซ่ึงขณะท่ีเขียนบทความน้ี
ยังไมทวม

นํ ้าทวมในป 2538 นี ้ไมใชทวมมากจังหวัดแตอยางเดียว
  แตสถิติทวมนานดวย  เพราะบางจังหวัดน้ัน  ทราบวานํ ้าทวมเปนเดือน

นอกจากความลํ าบากตาง ๆ นานา ท่ีประชาชนไดรับแลว
  ปญหากล่ินน้ํ าเนาในบางพื้นที ่ก็ทํ าลายสุขภาพจิตไปเยอะ
  เจตนาท่ีจะเขียนในวารสารขาราชการฉบับนี้
  แมวาจะเปนเร่ืองน้ํ า แตก็ไมใชเร่ืองน้ํ าทวม
  แตเร่ืองน้ํ าทวม ก็มาเก่ียวของกับเร่ืองท่ีจะเขียนจนได
  และเปนเร่ืองท่ีดี นาชมเชย  พรอมท้ังจะชวยแกไขปญหาเร่ืองท่ีตองการจะกลาว
ถึงดวย

ไมทราบวาทานผูอานไดมีโอกาสทราบขาวจากทางวิทยุ โทรทัศน หรือทาง
หนังสือพิมพ เก่ียวกับ “เรือสุขาพัฒนา” ของกรมชลประทาน หรือไม

กรมชลประทานไดสราง “เรือสุขาพัฒนา” ขึ้น
  เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เมื่อวันท่ี 17 
ตุลาคม 2538  ถึงความเดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีถูกน้ํ าทวมขังเปนเวลานาน เฉพาะอยางย่ิง
ท่ีเดือดรอนในเร่ือง “สุขา”

เรามาดูรายละเอียดของ “เรือสุขาพัฒนา” ของกรมชลประธานกันกอน
  เรือนี ้  ดัดแปลงมาจากเรือบรรทุกขนาด 45 ตัน  มาจัดทํ าเปนหองสุขาชาย 3 หอง 
สุขาหญิง 3 หอง   หองอาบน้ํ าชาย-หญิงอยางละ 1 หอง  พรอมท้ังรถปสสาวะชายและอางลางมือ
และหนา รวม 3 ท่ี
  ท่ีสํ าคญัท่ีสุด  และเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองการจะเขียนถึง  เพราะ “เรือสุขาพัฒนา” นี้  
มีระบบการทํ างานท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด



กลาวคือ มีระบบบํ าบัดน้ํ าเสียและส่ิงปฏิกูล สามารถบํ าบัดน้ํ าเสียใหไดมาตรฐาน
กอนปลอยน้ํ าท้ิงลงสูแหลงน้ํ า
  มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ ้าท่ีมีท้ังระบบถังกรองน้ํ า ระบบฆาเช้ือโรค ระบบปอง
กันคลอรีน  ระบบเก็บน้ํ าและจายนํ ้า  และระบบ ไฟฟาและเครื่องกํ าเนิดไฟฟา

นอกจากนั้น  ยังมีเคร่ืองเสียงเปดใหผูคลายทุกขไดฟงในขณะปลอยทุกขดวย  
ขาวแจงวา
  กรมชลประทานจะดัดแปลงเรือขนาด 150 ตัน เปน “เรือสุขาพัฒนา”  ลํ าตอไป

ไดกลาวต้ังแตตอนตนแลววา ต้ังใจจะเขียนเร่ืองน้ํ า และเร่ือง “เรือสุขาพัฒนา” ก็
เก่ียวของกับเร่ืองท่ีเขียนดวย
  นํ้ าท่ีจะเขียนก็คือเร่ืองของสภาพของน้ํ าในแมนํ้ าในปจจุบันน้ี  เพราะ “เทอรโบ” 
นั้น  บานเดิมอยูริมแมน้ํ าท้ังไดกิน ไดเลน และวายนํ ้าเปนในแมนํ ้าตั้งแตอายุไมกี่ขวบ
  แมนํ้ าท่ีไดใชตอนสมัยเด็กน้ัน สะอาด บริสุทธ์ิ  เลนไปก็ด่ืมน้ํ าในแมนํ้ าได  โดย
ไมตองคิดเร่ืองสกปรก

คนในสมัยน้ี  ไมเฉพาะแตในกรุงเทพมหานครหรอก ท่ีฟงแลว  อาจจะไมเชื่อวา
กินน้ํ าในแมนํ้ าท่ีเลนได
  เพราะแมนํ้ าหลายสายในตอนนี้อยูในสภาพที่ไมอาจพูดไดถึงเรื่องความสะอาด

โดยเฉพาะแมนํ ้าเจาพระยาในตอนนี้นั้น ไมตองพูดถึงเลย
  บางชวงบางตอนน้ัน ไมใชนํ้ าเสียอยางเดียว แตกล่ินของน้ํ าเหม็นคลุงแลว
  นํ ้าในแมนํ้ าของบางจังหวัดท่ีไดพบเห็นน้ัน  แมวาจะไมใสสะอาดเทากับที่ไดเคย
สัมผัสเม่ือคร้ังเด็ก ๆ
  แตก็พูดไดวา ยังสะอาดอยูมาก ๆ เม่ือเทียบกับแมน้ํ าเจาพระยา

ไดเห็นแมนํ้ าซึ่งสวนใหญยังพอสะอาด  ทํ าใหใจเราสะอาดตามไปดวย  แตความ
สะอาดท่ียังพอไดพบเห็นอยูน้ัน  ไมทราบวาจะไดเห็นไปไดนานเทาใด
  เพราะคนนั้น ชอบท้ิงส่ิงของ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลลงในแมน้ํ ากันมาก

ขอพูดสิ่งแรกก็คือ  ส่ิงปฏิกูล
ไมทราบวาทานผูอานไดไปรับประทานอาหารในภัตตาคารลอยน้ํ า (เรือหรือแพท่ี

ดัดแปลงเปนภัตตาคาร) และในภัตตาคารท่ีอยูริมน้ํ า หรือไม
  และไดใชบริการหองสวมในภัตตาคารนั้น  หรือไม



หองน้ํ าและหองสวมในภัตตาคารดังกลาวนั้น
ท้ังน้ํ าเสียและสิ่งปฏิกูลท่ีปลดปลอยลงในสุขาท้ังหมด จะปลอยลงในแมน้ํ า        

ไมวาจะเปนเรือท่ีทํ าเปนภัตตาคาร หรือภัตตาคารริมน้ํ า
ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในตางจังหวัด มีสภาพเชนเดียวกัน
แมวา “เทอรโบ” จะม่ันใจวา มีกฎหมายหามท้ิงน้ํ าเสียและส่ิงปฏิกูลลงแมน้ํ า
แตเพราะความจํ าเปนบังคับ  และรวมท้ังการปลอยปละละเลยของเจาหนาท่ีผูรับ

ผิดชอบในเร่ืองน้ี
  สภาพจึงเปนเชนปจจุบัน

ไดทราบขาวแนวคิดและวิธีการของ “เรือสุขาพัฒนา” แลว นํ ามาใชในภัตตาคาร
ลอยนํ้ าหรือภัตตาคารท่ีอยูริมน้ํ า  ซ่ึงใชระบบสุขาปลอยท้ิงไดเปนอยางดี

ขอเพียงระบบเดียวก็พอ คือ ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียและส่ิงปฏิกูล ซ่ึงสามารถบํ าบัด
นํ้ าเสียใหไดมาตรฐานกอนปลอยน้ํ าท้ิงลงสูแหลงน้ํ า  

ก็ไมทราบวา ระบบนี้มีราคาแพง มากนอยแคไหน
คงตองฝากกรมเจาทาซ่ึงรับผิดชอบในเร่ืองน้ี  ติดตอกับกรมชลประทาน ถึงวิธี

การและสนนราคา
หากกํ าหนดใหภัตตาคารลอยน้ํ า และภัตตาคารท่ีอยูริมน้ํ า  ท่ีใชระบบสุขาปลอย

ทิ้งลงนํ ้าไดใชระบบบํ าบัดน้ํ าเสียและส่ิงปฏิกูลเสียกอน จะทํ าไดมากนอยเพียงใด
ทํ าไดแลว      ตองตรวจตราอยางจริงจัง  อยาใหเปนไปเหมือนเชนในปจจุบันน้ี
เร่ืองท่ีสองก็คือ  เร่ืองของขยะ
เราก็ท้ิงขยะลงในแมนํ ้ากัน  แตเน่ืองจากประชากรของเรายังไมมาก  ประกอบกับ

ขยะท่ีท้ิงก็เปนขยะ ซ่ึงสลายโดยธรรมชาติไดโดยงาย
นํ้ ายังมีความสะอาด  แตในปจจุบัน มีคนเพิ่มมากขึ้น  มีวินัยนอยลง
ขยะท่ีท้ิงลงในแมน้ํ าล ําคลองก็มีมากเพิ่มขึ้น
ตัวขยะเองก็มีวิวัฒนาการมากข้ึน เพราะขยะในปจจุบันยอยสลายไดยากข้ึน
ขยะบางอยาง เชน พลาสติกน้ัน ยอยสลายไมไดเลย
ดีอยางหน่ึงท่ีมีการรณรงคการไมใชถุงพลาสติกและโฟม  ทํ าใหขยะท่ียอยสลาย

ไมไดโดยธรรมชาติลดนอยลง
ก็ขอใหเราชวยรณรงคในเร่ืองเหลาน้ีตอไปดวยเถิด



เร่ืองท่ีสาม  ก็คือ  นํ้ าเสียจากบานเรือน จากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ท่ีปลอย
ลงไปในแมนํ ้า  โดยยังไมไดบํ าบัดเสียเสียกอน

แมวาโรงงานขนาดใหญท่ีตองใชน้ํ าจ ํานวนมากในการดํ าเนินการ และทํ าใหเกิด
นํ้ าเสียเปนจํ านวนมากนั้น

ทางราชการไดกํ าหนดใหโรงงานน้ัน ๆ มีระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย
ครับ  โรงงานก็ตองสรางตามท่ีทางราชการกํ าหนด
แตโดยท่ีการเดินเคร่ืองโรงบํ าบัดน้ํ าเสีย ตองเสียคาใชจายพอสมควร
บางโรงงานจึงแอบปลอยน้ํ าเสียลงแมน้ํ าโดยไมบํ าบัด
คงตองฝากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงตองตรวจสอบโรงงานเปนประจํ าอยู

แลว  ชวยดูแลดวย
ก็เปนท่ีนายินดีท่ีขณะนี้หลายฝายไดเห็นความสํ าคัญในเร่ืองขยะมูลฝอยและการ

บํ าบัดน้ํ าเสีย
นํ้ าเสียจากบานเรือน  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครน้ัน
กรุงเทพมหานครเอง ก็ไมไดนิ่งนอนใจ ทานท่ีอยูในกรุงเทพมหานคร หรือมี

โอกาสเดินทางไปกรุงเทพมหานครในระยะน้ี
ไปทางไหนก็จะเห็นคํ าขอโทษ  เพราะก ําลังกอสรางเพ่ือจะบํ าบัดน้ํ าเสีย
แตทุกคนก็ไมบน
แมวารถจะติดเพราะการกอสราง เพราะทราบดีวาเมื่อการกอสราง นํ้ าเสียใน

กรุงเทพมหานครจะไดรับการบํ าบัด
ทํ าใหนํ้ าในแมนํ้ าเจาพระยา  มีสภาพที่ดีขึ้น
ก็ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครไวตรงน้ีดวย
เร่ืองสุดทายก็คือเร่ืองการรุกล้ํ าในพื้นที่สาธารณะ
โดยเฉพาะการรุกล้ํ าเขาไปในล ํานํ้ า  ไมวาจะเปนแมนํ ้าหรือทะเล
ไมทราบวาทานผูอานไดอานขาวดังขาวหนึ่งหรือไม
ขาวนั้นก็คือ ขาวรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดส่ังการใหกรมเจาทา

เอาจริงกับการปลูกอาคารรุกล้ํ าเขาไปในนํ ้าสาธารณะท่ีบางละมุง  ชลบุรี
เจาของอาคารดังกลาว  ดังเสียดวย
ผลจะปรากฏวาอยางไร  ก็คงจะตองติดตามกันตอไป



แตขาวน้ี  ก็ไดสะทอนใหเห็นวา
ยังมีอีกหลายคนท่ียังไมไดปฏิบัติการตามกฎหมาย
ไมวาจะเปนผูพยายามหลีกเล่ียงกฎหมาย  รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ียังไมไดปฏิบัติการ

ตามกฎหมาย
หลักฐานในเร่ืองน้ี  นํ าเปนใบเสร็จได
ลองน่ังรถข่ีเรือไปตามลํ านํ้ าตาง ๆ เถิด
ไมวาแมนํ้ าที่ไหน  รวมท้ังแมน้ํ าเจาพระยา
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีรุกล้ํ าเขาไปในแมนํ ้านั้น
ไมทราบวาถูกตองตามกฎหมายหรือไม  โดยเฉพาะโรงแรมดัง ๆ ท้ังหลาย
ท่ีจริงก็ใหเห็นใจกรมเจาทา
คิดวาคงพยายามท่ีจะด ําเนินการในเร่ืองน้ีอยางจริงจัง
แตอาจจะไปเจอตอเขา  จึงทํ าอะไรไมได
ฝากคนที่มีอ ํานาจ และไมกลัวตอ ก็แลวกัน
ทํ าความดีไวสักครั้ง  คนเขาจะไดชื่นชม  “เทอรโบ” คนหน่ึงละ ที่จะขอชม
โดยเฉพาะขาวทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ท่ีไดส่ังการใหกรม

เจาทา
เอาจริงกับการปลูกอาคารรุกล้ํ าเขาไปในนํ ้าสาธารณะท่ีบางละมุง ชลบุรี
ทํ าเร่ืองน้ีเสร็จเรียบรอยใหเปนตัวอยางแลว  ชวยลุยเร่ืองการรุกล้ํ าท่ีริมน้ํ าดวย
นอกจากจะไมเกะกะลูกตาแลว
ยังจะชวยใหน้ํ าไหลลงทะเลไดเร็วข้ึน
คงจะทํ าใหนํ้ าท่ีทวมท้ัง 65 จังหวัด ไมมากและไมนานเทานี้

-----------------------------

เทอรโบ “ทอไอเสีย” วารสารขาราชการ 41,1 (ม.ค.-ก.พ. 2539) : 53-57
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