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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามาตรการควบคุมมลพิษทางน ้าตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และสร้างขอ้เสนอแนะทางวิชาการในการแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของหรือ 
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
บงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องโดยเน้นท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ.ศ. 
2555 และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้ท่ีมีหน้าท่ีตามกฎกระทรวงดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า  
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีการบญัญติัมาตรการ
ควบคุมมลพิษทางน ้ าโดยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า มาตรฐานควบคุมมลพิษทางน ้ า
จากแหล่งก าเนิดและก าหนดหน้าท่ีของผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการก่อให้เกิดมลพิษทางน ้ าอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัให้มีมาตรการป้องกนัการปล่อยของเสียออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะใน
รูปแบบการเก็บสถิติและข้อมูล และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียแก่ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล 
การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 แต่ยงั
พบว่ามีปัญหาในการด าเนินการตามกฎกระทรวงดงักล่าว ประการแรก คือ ตวับทกฎหมายท่ียงัมี
ความคลุมเครือในค านิยามระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบติัของหน่วยงาน 



ง 
 

ท่ีเก่ียวข้อง ประการท่ีสอง คือ ความไม่รู้กฎหมายของประชาชน การไม่เข้าใจในขั้นตอนการ
ด าเนินการ รวมถึงความซ ้ าซ้อนของกฎหมายหลายฉบบัท่ีประชาชนตอ้งปฏิบติั  ประการท่ีสาม คือ 
การกระจายภาระงานดา้นส่ิงแวดลอ้มลงไปยงัทอ้งถ่ิน แต่ไม่ให้อ านาจลงไปดว้ย และประการท่ีส่ี 
คือ เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีมีอ านาจในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
ของแหล่งก าเนิดมลพิษมีจ านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับแหล่งก าเนิดมลพิษทั้ งหมด ท าให้การ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทั่วถึง ซ่ึงหากมีการออกกฎกระทรวงผู ้ควบคุมตามมาตรา 73  
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง  เพิ่มความเขม้งวดในการติดตามตรวจสอบโดย
การกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอนุญาต ตลอดจนมีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งหน่วยงานจะสามารถช่วยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 
ค าส าคัญ: การควบคุมมลพิษทางน ้ า,  มาตรา 80 ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ,กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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ABSTRACT 

Title of Independent Study Problems on the implementation of Water Pollution Control under 
the Ministerial Regulation according to Section 80 of the 
Enhancement and Conservation of National Environmental 
Quality Act, B.E. 2535 

Author Miss Waraporn Tosing 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2022 

 This study has the most important objective of studying legal measures concerning water 
pollution control under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, 
B.E. 2535 (NEQA) and also seeking some key problems arising out of the implementation of the 
ministerial regulations issued under Section 80 of the NEQA in order to provide academic 
recommendations for solving those problems and avoiding any legal proceedings which would 
encourage any owner or possessor of pollution sources to comply with the law; moreover, the 
solution would be applied to strengthen relevant state agencies to enforce the laws effectively. This 
research applied a qualitative approach collecting all sources and data from primary and secondary 
sources including in-depth interviews from resource persons taking responsibilities under the 
ministerial regulations. According to the research, the NEQA’s water pollution control measures 
are clearly enacted to enforce certain polluters to pollute through ambient quality standards, 
emissions standards and legal duties of those involved by collecting statistics and information and 
a summary of the results of the wastewater treatment system to the local officials. However, this 
research found key problems engaged in its implementation as the following issues. First,  the 
ministerial regulations are too ambiguous to make confused and to provoke the lack of public 
awareness on the legal measures including problem on legal overruling. In terms of distribution of 
environmental workloads, it does not provide legal power to local agencies. Lastly, pollution 
control officials who have the power to inspect the operation under the ministerial regulations are 
not enough leading to the delays of inspection. It would be feasible that a ministerial regulation 
issued under section 73 of the NEQA would increase the rigor of the audit by decentralizing powers 
to local agencies and promoting information exchange among agencies. 
Keyword: Water Pollution Control,  Section 80 of the NEQA,  Ministerial Regulations according 
to Section 80 of the NEQA 



ฉ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงค ์ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานส านกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ี 6 
ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ค าแนะน า และเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์และสามารถน าหลกัการมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานได ้
 ขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน ๆ สว.รุ่น 18 และเจ้าหน้าท่ีคณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีคอยสนบัสนุน ช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลา 2 ปี   

สุดท้ายน้ี ขอขอบพระคุณผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูล 
ขอ้เทจ็จริง ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านใหข้อ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์  บรรดาผูจ้ดัท าเอกสารทางวชิาการ
และวิทยานิพนธ์ทั้งหลายท่ีผูเ้ขียนไดไ้ปท าการศึกษาคน้ควา้และอา้งอิงขอ้มูลทางวิชาการ ผูเ้ขียนจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 80 
ก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซ่ึงมีระบบบ าบดัอากาศเสีย อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดั
ของเสียตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเอง มีหน้าท่ีตอ้งเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผล
การท างานของระบบหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวในแต่ละวนัและจดัท าบนัทึกรายละเอียด
เป็นหลกัฐานไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวเสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง การเก็บสถิติ ขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียดและ
รายงานใหท้ าตามหลกัเกณฑ ์วธีิ วธีิการและแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดอ้าศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 80  จึงได้ออกกฎกระทรวง “ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ.ศ. 2555”  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจดัเก็บสถิติ ขอ้มูล และรายงาน
ผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียของตนเอง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555  
เป็นตน้ไป ตามกฎกระทรวงดงักล่าว มีผลให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูก
ประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษจะต้องเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสียในแต่ละวนัและจดัท าบนัทึกรายละเอียดดงักล่าวตามแบบ ทส.1 และสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 โดยรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 
ของเดือนถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที่ 1-16 กรมควบคุมมลพิษ พบวา่ 
มีแหล่งก าเนิดมลพิษที่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ทส.2) ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินทุกช่องทางจ านวนนอ้ยมาก เฉล่ียร้อยละ 14.24 และรายงานไม่สม ่าเสมอ ดงันั้น การศึกษาน้ี
จึงมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าเพราะเหตุใดการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจึงมีจ  านวนเช่นวา่นั้น เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดเก่ียวกบัการด าเนินการตาม
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กฎกระทรวงตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 หรือไม่ เพื่อท่ีจะน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าของหรือ 
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องมีแนว
ทางการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสามารถลดผลกระทบจากการ
ระบายน ้าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 

การด าเนินการตามกฎกระทรวงตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้มีการควบคุมมลพิษทางน ้ าและรายงาน
ผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอุปสรรคหรือ
มีปัญหาอยา่งไร 

1.3. วตัถุประสงค์  

1.3.1 เพื่อศึกษามาตรการควบคุมมลพิษทางน ้ าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.3.3 เพื่อสร้างขอ้เสนอแนะทางวิชาการในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตาม
กฎหมาย รวมถึงให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิง่ข้ึน 

1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ได้ทราบมาตรการควบคุมมลพิษทางน ้ าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.4.2 ไดท้ราบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการตามกฎกระทรวงตามความใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

1.4.3 มีข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษปฏิบัติตามกฎหมายมากข้ึน รวมถึงให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องสามารถบังคับใช้
กฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.5.1 ดา้นเน้ือหา : 1. ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

 2. แนวทางการส่งเสริมให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษมีการปฏิบติัตามกฎหมายเพิ่มมากข้ึน 

1.5.2 ดา้นประชากร : เจ้าของหรือผู ้ครอบแหล่งก าเนิดมลพิษทางน ้ า และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5.3 ดา้นเวลา : มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

1.6 นิยำมศัพท์ 

แหล่งก ำเนิดมลพิษ หมายถึง แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่ง
น ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้ง ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

น ำ้เสีย หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารท่ีปะปนหรือปนเป้ือน
อยูใ่นของเหลวนั้น 

ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย หมายถึง กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ  
ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการบ าบดัน ้ าเสียของระบบ
บ าบดัน ้าเสียดว้ย 

น ำ้ทิง้ หมายถึง น ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียเพื่อปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หมายถึง  

1) นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล 
2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
3) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
4) ปลดัเมืองพทัยา กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตเมืองพทัยา 

เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ หมายถึง ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การค้นคว้าอิสระ เ ร่ือง ปัญหาการด าเนินการมาตรการควบคุมมลพิษทางน ้ าตาม 
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาจึงได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
กฎหมาย และผลการศึกษาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ไดด้งัน้ี 

2.1 มลพิษทางน ้า 
2.2 ผลกระทบของการเกิดมลพิษทางน ้า 
2.3 หลกัการจดัการและการควบคุมมลพิษทางน ้า 
2.4 มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมลพิษทางน ้าของประเทศไทย 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 มลพษิทางน า้ 
น ้ า เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัและเป็น

แหล่งก าเนิดของพืชและสัตวน์ ้ า ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย มวลมนุษยใ์ชน้ ้า
เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ทั้ งการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และนันทนาการ  
ความต้องการใช้น ้ าในกิจกรรมต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไป ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัปัญหามลพิษทางน ้ ายิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผูใ้ช้น ้ าส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อปัญหามลพิษทางน ้าท่ีเกิดข้ึน (พิชญ ์จงวฒันากุล. ม.ป.ป.) 

มลพิษทางน ้า คือ น ้าท่ีมีสารใด ๆ หรือส่ิงปฏิกูลท่ีไม่พึงปรารถนาปนอยู ่การปนเป้ือนของ 
ส่ิงสกปรกเหล่าน้ี จะท าใหคุ้ณสมบติัของน ้าเปล่ียนแปลงไปจนอยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถน ากลบัมา
ใชป้ระโยชน์ได ้ส่ิงปนเป้ือนในน ้าเสียท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้ามีหลายชนิด (กรมควบคุมมลพิษ, 
2558: 27) ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)   มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน ้าและการน าน ้ า
มาใชป้ระโยชน์ โดยปกติการวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของแหล่งน ้ าจะวดัดว้ย pH Meter แสดงเป็น 
ค่าพีเอช (pH) ซ่ึงบ่งบอกถึงความเขม้ขน้ของอนุภาคไฮโดรเจน (-log[H+]) ในน ้ า โดยมีค่าอยู่ใน 
ช่วง 0-14 ถา้ค่าพีเอช เท่ากบั 7 แสดงวา่มีสภาพเป็นกลาง ถา้ค่าพีเอชต ่ากวา่ 7 แสดงวา่มีสภาพเป็นกรด  
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แต่ถา้ค่าพีเอชสูงกว่า 7 แสดงว่ามีสภาพเป็นด่าง ซ่ึงสภาพแหล่งน ้ าตามธรรมชาติจะมีค่าพีเอชอยู่
ระหวา่ง 5-9  

2. สีและความขุ่น (Color and Turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยท่ีละลายในน ้าตามธรรมชาติ 
เป็นส่ิงท่ีกั้นผา่นแสงแดดไม่ใหส่้องถึงใตน้ ้า ซ่ึงส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชน ้าและท าให้เกิด
ความน่ารังเกียจกบัแหล่งน ้าท่ีรองรับน ้าเสียนั้น 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solid) เป็นของแข็งท่ีไม่ละลายน ้ าและลอยอยู่ในน ้ าเสีย 
จนเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ตะกอนดิน ตะกอนแป้ง สาหร่าย เยื่อไม ้เป็นตน้ ซ่ึงกั้นผ่านแสงแดด
ไม่ใหส่้องถึงใตน้ ้า 

4. สารอินทรีย ์เป็นสารท่ีย่อยสลายไดโ้ดยจุลินทรียต์ามธรรมชาติ โดยจะใช้ออกซิเจนใน
การกระบวนการย่อยสลาย ท าให้ระดับออกซิเจนในน ้ าลดลงจนเกิดสภาพเน่าเสีย ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั เป็นตน้ โดยทัว่ไปจะสามารถวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรียใ์นน ้ าใน
รูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 

5. สารอนินทรีย ์ไม่ท าให้น ้ าเน่าเสีย แต่จะท าให้น ้ าปนเป้ือนและเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติ ท าให้
พืชน ้ าและสาหร่ายเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว (Algae Bloom) หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ ไดแ้ก่ ซลัไฟด ์ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  โลหะหนกั คลอรีน เป็นตน้   

6. กล่ิน กล่ินไม่พึงประสงค์มีหลายชนิดและเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กล่ินของฟีนอล
จากอุตสาหกรรมผลิตสารอินทรียส์ังเคราะห์และการผลิตก๊าซจากถ่านหิน กล่ินก๊าซไข่เน่าจากการ
ยอ่ยสลายของจุลินทรียแ์บบไม่ใชอ้ากาศ กล่ินของเอมีนจากการผลิตปุ๋ยจากกากน ้ าตาลและการผลิต
เยื่อกระดาษชานออ้ย ถ้ามนุษยไ์ด้รับกล่ินท่ีเกิดข้ึนเขม้ข้นน้อย กล่ินอาจเป็นการรบกวนต่อการ
ด ารงชีวิตและความรู้สึก แต่หากไดรั้บกล่ินเขม้ขน้มากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาจถึงขั้น
เสียชีวติได ้

7. จุลินทรีย ์เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จุลินทรียท่ี์พบในน ้ าเสียส่วน
ใหญ่มีทั้งชนิดท่ีเป็นสาเหตุของโรคและเป็นจุลินทรียท์ัว่ไปท่ีไม่ก่อให้เกิดโรค แบ่งได้ 4 ชนิด คือ 
แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตชวั และพยาธิ  (กรมควบคุมมลพิษ, 2558: 28-29)  

 

2.2 ผลกระทบของการเกดิมลพษิทางน า้ 
 เม่ือคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าเส่ือมโทรมอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมของมนุษย ์ก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนของสารพิษ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
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 2.2.1 ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม 
1) รสและกล่ินของน ้าเปล่ียนไป   

น ้ าท่ีมีรสและกล่ินเปล่ียนไปจะท าให้ผูใ้ช้น ้ าในการอุปโภคบริโภคเกิดความ
รังเกียจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมระบายน ้ าทิ้งท่ีมีสารประกอบฟีนอลเจือปนอยู่ ถึงแมจ้ะมีใน
ปริมาณนอ้ย แต่มีผลท าใหร้สและกล่ินของน ้าในแหล่งรองรับน ้าเปล่ียนไป 

2) การปนเป้ือนของเช้ือโรค  
เช้ือโรคบางชนิดติดต่อไดท้างน ้า เช่น จุลินทรีย ์โปรโตซวั และไวรัส ซ่ึงเป็นสาเหตุ

ท่ีท าให้เกิดโรคอหิวาตกโรค ไขร้ากสาด บิด ตบัอกัเสบ ไขสันหลงัอกัเสบ มีแหล่งก าเนิดมาจาก 
น ้าเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึม หรือฟาร์มเล้ียงสัตว ์

3) ผลกระทบของวตัถุมีพิษผา่นห่วงโซ่อาหาร   
วตัถุมีพิษแมว้า่จะมีปริมาณนอ้ยแต่สามารถถ่ายทอดผา่นห่วงโซ่อาหารท าให้มีการ

สะสมอยูใ่นส่ิงมีชีวิตตามระดบัขั้นของการกินกนั มนุษยซ่ึ์งเป็นผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นต าแหน่งปลายสุด
ของห่วงโซ่อาหารจะไดรั้บสารพิษมากท่ีสุด 
 2.2.2 ผลกระทบต่อแหล่งน ้าผวิดิน 

มลพิษทางน ้ าท าให้คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินมีคุณภาพเส่ือมโทรมลงและไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชอุ้ปโภคบริโภคได ้ผลกระทบท่ีมีต่อแหล่งน ้าผวิดิน มีดงัน้ี 

1) การท าลายสภาพของแหล่งน ้า  
สี สารแขวนลอย และความขุ่น ท าให้สภาพทางกายภาพของแหล่งน ้ าเสียไป 

ธาตุอาหารจ าพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารพิษก าจดัศตัรูพืช ในน ้ าเสียจากกิจกรรมการ
เพาะปลูก ท าใหส้าหร่ายเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชนั ซ่ึงท าใหแ้หล่งน ้ า
มีสีเขียวเขม้ 

2) ปริมาณออกซิเจนในน ้าลดลง 
น ้ าทิ้งท่ีมีสารประกอบอินทรียเ์ป็นองค์ประกอบ เม่ือระบายลงสู่แหล่งน ้ าจะถูก

ยอ่ยสลายดว้ยจุลินทรีย ์โดยจุลินทรียจ์ะใชอ้อกซิเจนในการยอ่ยสลายอินทรียเ์หล่าน้ีท าใหอ้อกซิเจน
ในน ้ าลดลง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ปลาและสัตวน์ ้ าอ่ืน ๆ ในบริเวณนั้นไดรั้บผลกระทบ โดยทัว่ไป
ปลาจะเร่ิมตายเม่ือน ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายต ่ากวา่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3) ตะกอนดินมีการปนเป้ือน 
โดยปกติทอ้งแม่น ้ า ทะเล และทะเลสาบจะปกคลุมดว้ยตะกอนดินโดยมีความ

หนาในระดบัหน่ึง ตะกอนดินเหล่าน้ีประกอบดว้ยซากพืซและซากสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นน ้า จุลินทรียจ์ะ
ใชอ้อกซิเจนละลายในน ้าเพื่อยอ่ยสลายอินทรียท่ี์อยูใ่นตะกอนดินในน ้ า ถา้มีการผสมของน ้าเกิดข้ึน
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ในแนวราบไม่เพียงพอ จะท าให้ออกซิเจนท่ีละลายจากชั้นบรรยากาศไม่สามารถลงไปถึงกน้น ้ าได ้
และกระบวนการท าความสะอาดตวัเองจะเกิดข้ึนชา้ รวมถึงแสงอาทิตยไ์ม่สามารถผา่นทะลุลงมาได้
เพียงพอ ท าใหก้ระบวนการสังเคราะห์แสงท่ีชั้นกน้พื้นน ้าเกิดข้ึนนอ้ย ในสภาวะดงักล่าวออกซิเจนท่ี
ละลายในบริเวณกน้พื้นน ้ าถูกใช้ไปจนมีปริมาณลดลง และในท่ีสุดเกิดสภาวะออกซิเจนเป็นศูนย์
ส่งผลกระทบต่อปลาและระบบนิเวศท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นก็จะถูกท าลาย 

4) ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชนั (Eutrophication) หรือ สาหร่ายสะพร่ัง 
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการระบายน ้ าเสียท่ีมี

สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสู่แหล่งน ้ าในปริมาณมาก ท าให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้
อย่างรวดเร็วและเพิ่มจ านวนมากข้ึนผิดปกติ (Algae Bloom) ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันมีผลต่อ
ระบบนิเวศทางน ้ ากล่าวคือ โดยปกติการสังเคราะห์แสงจะเกิดข้ึนในเวลากลางวนัแต่ในเวลา
กลางคืนซ่ึงไม่มีแสงอาทิตย์ สาหร่ายและพืชสีเขียวจะเปล่ียนจากการสังเคราะห์แสงซ่ึงผลิต
ออกซิเจนมาเป็นการหายใจ (Respiration) ซ่ึงต้องการออกซิเจนและคายคาร์บอนไดออกไซด์  
สู่บรรยากาศต่อไป ดงันั้นในช่วงเวลากลางวนัทะเลสาบหรือแหล่งน ้ าท่ีเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน
อาจมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงเกินกวา่ขีดความเขม้ขน้สูงสุดได ้ แต่ในทางตรงกนัขา้มจะมีระดบั
ออกซิเจนละลายลดลงในเวลากลางคืน  ในบางกรณีการไดรั้บสารอินทรียแ์ละธาตุอาหารในปริมาณ
มาก ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ “กระแสน ้าแดง” (Red Tile) ในทะเล  กระแสน ้าแดงน้ีเกิดจาก
การเจริญเติบโตท่ีผิดปกติของสาหร่ายเซลล์เดียวบางชนิดข้ึนอย่างรวดเร็วมากและท าให้น ้ ามีสี
เปล่ียนไปด้วย นอกจากน้ี มีปัจจัยหลายชนิดทั้ งทางกายภาพและเคมีท่ีใช้เป็นเกณฑ์บ่งบอก 
ถึงการเกิดยูโทรฟิเคชัน ได้แก่ สีของน ้ า ความขุ่น ค่าซีโอดี ค่าบีโอดี ค่าออกซิเจนละลาย ความ
เขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ค่าไนโตรเจนรวม และปริมาณของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว ์เป็นตน้ (คดัคณฐั ช่ืนวงศอ์รุณ และณภทัรดนยั, ม.ป.ป.) 

5) ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน 
ปัญหาสภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) เป็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัและไดรั้บความสนใจทั้งในระดบันานาชาติ
และระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงสาเหตุหลกัของการเกิดสภาวะโลกร้อน คือ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gases) โดยปกติแลว้ก๊าซเรือนกระจกจะมีความส าคญัต่อโลกคือ ช่วยกกัเก็บความร้อนบางส่วนไว้
บนโลก ท าให้โลกมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ไม่หนาวจดัในตอนกลางคืน แต่การท่ีก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง รวมถึงการเผา
เช้ือเพลิง เช่น ถ่านหิน น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากข้ึนและกกัเก็บความ
ร้อนไวภ้ายในโลกมากข้ึนตามไปดว้ย กระบวนการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น ลว้นแลว้แต่ก่อให้เกิดการ
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ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบ
ของมลพิษทางน ้ าท่ีก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน คือ เม่ือเกิดปัญหาน ้ าเน่าเสียจะพบว่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้ าลดต ่าลง ท าให้จุลินทรียท่ี์มีอยู่ทัว่ไปในแหล่งน ้ าเปล่ียนจากชนิดท่ีใช้อากาศ 
(Aerobic Bacteria) ไปเป็นชนิดท่ีไม่ใชอ้ากาศ (Anaerobic Bacteria) ซ่ึงกระบวนการยอ่ยสลายแบบ
ไม่ใช้อากาศจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนลอยตวัข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนในท่ีสุด  
จึงควรมีการบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าเพื่อลดปริมาณความสกปรก ทั้งน้ี การบ าบดัน ้าเสีย
อาจมีการน าระบบไม่ใช้อากาศมาใช ้เช่น บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Pond) ท าให้เกิดก๊าซมีเทน 
ดงันั้นจึงควรมีการน าก๊าซมีเทนไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายและลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศ  

 

2.3 หลกัการจัดการและการควบคุมมลพษิทางน า้ 
แนวความคิดทางทฤษฎีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดัการ แกไ้ข ปัญหา มลพิษทางน ้า

ท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่นหลายประเทศ มีรูปแบบต่างกนั แต่ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีขอน าเสนอเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งและใชใ้นประเทศไทย ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นปัญหาร่วมกนัท่ีทุกประเทศ
จะต้องช่วยกันฟ้ืนฟูเยียวยาให้ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติกลบัคืนมาอยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อมวลมนุษย ์จึงไดมี้ความพยายามคิดคน้มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะป้องกนัและแกไ้ขเยียวยา
ความเสียหายของธรรมชาติจากการเร่งพฒันาของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางสังคมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีแมแ้ต่มาตรการทางเศรษฐกิจ โดยผกูโยงมิติของการพฒันาเศรษฐกิจเขา้กบั
มิติของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดท ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม ISO 14000 
(International Organization Standardization) ซ่ึงเป็นมาตรการสากล (พงษว์ิภา เหล่าสมบูรณ์, 2539 
: 68-69) ขณะเดียวกนันโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งถูก
ก าหนดให้ชดัเจนและแน่นอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวนโยบายท่ีปรากฏออกมาในรูปของกฎหมาย 
รัฐจะตอ้งเร่งแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสม มีความทนัสมยั เพื่อเตรียมตวัล่วงหน้าในการ
รองรับกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน รัฐควรแสวงหานโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนแนวคิด
ทางทฤษฎีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม เช่น เร่ืองสิทธิในส่ิงแวดล้อม แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
แนวความคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน หลกัการป้องกนัล่วงหนา้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสากล
เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศเป็นไปดว้ยดีและมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
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2.3.1 หลกัการป้องกนัมลพษิ (Pollution Prevention) 
การป้องกนัมลพิษ หมายถึง กระบวนการลดหรือก าจดัการเกิดมลพิษหรือของเสียท่ี

จุดก าเนิด การลดการใชส้ารท่ีทั้งเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ถือวา่เป็นหลกัการป้องกนัล่วงหนา้  เป็นแนวความคิดใน
เร่ืองการป้องกนัซ่ึงถือวา่ดีกวา่การแกไ้ขเยียวยาในภายหลงั โดยเฉพาะการจดัให้มีมาตรการป้องกนั
การปล่อยของเสียในรูปแบบต่าง ๆ เร่ิมแรกจากการเร่ิมตน้ช้ีให้ผูป้ระกอบการ เจา้ของแหล่งก าเนิด
มลพิษทั้งหลายไดต้ระหนกัถึงผลไดผ้ลเสียจากกิจการของตนเอง เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีไดรั้บการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายประเทศ ในวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการแกไ้ขปัญหาในภายหลงั ซ่ึงควรจะไดรั้บการ
ปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการรักษาดุลยภาพทาง
ส่ิงแวดลอ้มเอาไวใ้นลกัษณะของการควบคุมให้ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการพยายามหยุดการปล่อย
มลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม  (ราฆพ ศรีศุภอรรถ, 2544: 25) เช่น การระบายน ้ าทิ้งออกสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะ การปล่อยฝุ่ นควนัหรือแก๊สพิษ การทิ้งกากของเสียอนัตราย เป็นตน้ 

2.3.2 หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) 
หลักผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย มีสาระส าคัญคือ ผู ้ก่อมลพิษจะต้องรับผิดชอบจ่าย

ค่าเสียหาย ครอบคลุมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนท า
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ประเทศไทยได้น าหลักผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของหลกัผูก่้อมลพิษเป็น 
ผูจ่้ายในประเทศไทย และได้มีการน าหลักน้ีมาบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดงัต่อไปน้ี 

1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบ าบดัมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึง
ปรากฏในมาตรา 69 วรรคสอง และมาตรา 70 ก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษ ประเภทท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนดให้มีระบบ
บ าบดั ก าจดัอากาศเสียและน ้าเสีย 

2) ค่าบริการ ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยู่มีระบบบ าบดัมลพิษรวมไว้
แลว้ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจะตอ้งเสียค่าบริการ ซ่ึงปรากฏในมาตรา 71 ใน
การบ าบดัน ้าเสียจากการด าเนินกิจการของตนเอง 

3) ค่าปรับตามมาตรา 91 และมาตรา 92 ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู ้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษซ่ึงมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ละเวน้ไม่ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือของตนเองในการ
บ าบดัน ้ าเสีย ลกัลอบปล่อยทิ้งน ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกแหล่งก าเนิดมลพิษของตนเอง  
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มีหนา้ท่ีตามกฎหมายตอ้งเสียค่าปรับรายวนัในอตัราส่ีเท่าของจ านวนเงินค่าใชจ่้ายประจ าวนัส าหรับ
การเปิดเดินเคร่ืองจกัรดงักล่าวตลอดเวลาท่ีด าเนินการ ซ่ึงค่าปรับดงักล่าวเป็นค่าปรับทางปกครอง 
(นฤมล เสกธีระ, 2558: 53-54) 

2.3.3 หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อการก าหนด

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีไดห้ลายระดบั ไดแ้ก่ การร่วมรับรู้ ร่วมให้
ความรู้ ร่วมปรึกษา ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมเงิน ร่วมเลือก ร่วมตดัสิน โดยท่ีรัฐรับรู้ร่วมกับราษฎร 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภทหรือชนิดของกิจกรรมหรือ
โครงการ รวมทั้งปรับให้เหมาะสมกบัสภาพของขนบธรรมเนียม และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน 
(อ านาจ วงศ์บณัฑิต, 2562: 108) ดงันั้น การเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ นั้น มีข้ึนเพื่อให้
ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมไม่วา่จะเป็นรูปแบบขอ้มูลข่าวสาร 
หรือสิทธ์ิในการรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

2.3.4 หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable development) 
แนวความคิดและหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมีรากฐานมาจากการส่งเสริมให้มีการ

บริโภคท่ีไม่ฟุ่มเฟือยอยูใ่นขีดความสามารถท่ีระบบนิเวศจะรองรับได ้ (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545: 7)
เช่น การระบายน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิดน ้ าเสียลงในแม่น ้ าท่ีไม่ควรระบายไปมากกวา่ความสามารถ
ในการบ าบดัตวัเองของแม่น ้ าท่ีจะรองรับได ้มิเช่นนั้นแลว้ปัญหาน ้ าเน่าเสียก็คงเกิดข้ึน ท าให้เป็น
ปัญหาต่อประชาชนอย่างต่อเน่ือง อาจกล่าวไดว้า่หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นเศรษฐศาสตร์แห่ง
ความพอเพียง อนัหมายถึงการประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจย่อมตอ้งเกิดข้ึนจากการท่ีไม่สร้าง
ภาระให้แก่ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิต และหากผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ดงักล่าวไดด้ว้ยความรับผิดชอบแลว้ ยอ่มเป็นภาพท่ีดีของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 หลกัการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนอยา่งจริงจงัในการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ (Maurice Sunkin, David M Ong and Robert Wight. 2002: 45-46) โดย
หลักการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้รับการผลักดันอย่างต่อเน่ืองจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
ส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์ปี ค.ศ. 1972  ณ กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน การประชุมคร้ังนั้นน าไปสู่การ
จดัตั้งโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ The United Nation Environment Program (UNEP) 
กองทุนส่ิงแวดล้อม (Environment Fund)  และคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา (World Commission on Environment and Development : WCED) ซ่ึ งองค์ประกอบของ
แนวความคิดน้ีในระยะเร่ิมแรกสามารถคน้หาได้จากปฏิญญากรุงสต๊อกโฮล์ม (The Stock Home 
Declaration  1972) (ศุภวฒิุ โมกขเ์มธากุล, 2555 : 12-13) 
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2.3.5 การจัดการมลพษิทางน า้ด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในบริบทของการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถท าได้หลายแนวทาง แต่ส าหรับแนวทางท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ท่ีอาศยักลไกของตลาดในการด าเนินการ เช่น เม่ือผูป้ระกอบการปล่อย
มลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อมมากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษีมาก หรือปล่อยมลพิษออกสู่
ส่ิงแวดล้อมน้อยก็จะต้องเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมน้อย และอาศยั “ราคา” หรืออตัราค่าภาษี/
ค่าธรรมเนียมเป็นส่ิงจูงใจให้ผูก่้อมลพิษตัดสินใจลดปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
โดยอตัราเรียกเก็บดงักล่าวอาจจะอยู่ในรูปของภาษี (สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545: 30) ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าชดเชย ดว้ยกลไกของราคาดงักล่าวจะถูกผลกัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตสินคา้
ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้นสูงข้ึนและกลไกของตลาดจะกระตุน้ให้ผูก่้อมลพิษพยายามลด
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ให้ต ่าลงโดยการลดปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การเปล่ียนวตัถุดิบหรือกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลก าไรใหม้ากท่ีสุดและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัและส่งผลใหป้ริมาณมลพิษลดลง 

 

2.4 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัมลพษิทางน า้ของประเทศไทย 
2.4.1 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวกบัการควบคุม ป้องกนั และการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม จดัระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตาม
หลกัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ  รัฐวสิาหกิจ และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ให้เกิดการประสานงานและมีหน้าท่ีร่วมการในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงก าหนดแนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง ก าหนด
มาตรการควบคุมมลพิษโดยการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบจดัการของ
เสีย และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชดัเจน (กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

และก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมดา้นกองทุนและความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจใหมี้
การยอมรับท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  โดย พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบดว้ย 7 หมวด ซ่ึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการมลพิษทางน ้ามีรายละเอียดดงัน้ี 
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หมวด 1 คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ1 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการ รวมถึงกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดย
ในมาตรา 13 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไว ้ดงัน้ี 

1. เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 32  
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีรัฐมนตรีเสนอตาม

มาตรา 35 
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั

จงัหวดัตามมาตรา 37  
5. เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลงั ภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

ปฏิบติัตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
6. เสนอแนะให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขอนัตรายท่ีเกิดจาก

การแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษท่ีคณะกรรมาการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53(1)  
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด

มลพิษท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 55 
9. ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ประกาศ ระเบียบและค าสั่งท่ีจ  าเป็น เพื่อให้กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 

10. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวา่ ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัอาจท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

11. ก าหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ และเอกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

12. ก ากบัการจดัการและบริหารเงินกองทุน 

__________________________ 

1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, (2535,4 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. 
 เล่ม 109, ตอนท่ี 37. หนา้ 9-10. 
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13. เสนอรายงานเก่ียวกบัสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

โดยลักษณะการบังคับใช้กฎหมายมลพิษทางน ้ าของประเทศไทย มี 2 รูปแบบ คือ 
กฎหมายท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารจดัการและกฎหมายท่ีก าหนดขอ้หา้มก่อมลพิษทางน ้า 

หลักการบริหารจดัการ เช่น การก าหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด
มลพิษ  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  มาตรการ EIA  

หมวด 3 การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

(1) มาตรฐานคุณภาพน ้ าในแม่น ้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้ า และแหล่งน ้า
สาธารณะอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์บริเวณพื้นท่ีลุ่มน ้ าใน
แต่ละพื้นท่ี 

(2) มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลชายฝ่ัง ทั้งบริเวณพื้นท่ีปากแม่น ้า 
(3) มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล 
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศโดยทัว่ไป 
(5) มาตรฐานระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทัว่ไป 
(6) มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืน ๆ  
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามวรรคหน่ึงจะต้องอาศัยหลักวิชาการ 

กฎเกณฑ์ และหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งดว้ย2 

โดยในมาตรา 32 นั้น  เป็นการกล่าวถึงมาตรฐานส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นมาตรฐานภาพ
ส่ิงแวดล้อมในภาพรวม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้
ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพตามท่ีได้ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีวางไว ้และไม่มีบทลงโทษหาก
ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

__________________________ 
2 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, แหล่งเดิม. หนา้ 17. 
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หมวด 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนท่ี 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
มาตรา 55 ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดส าหรับควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อย
ทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้ได้
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี3 

มาตรา 69 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยน ้ าเสียหรือ
ของเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อมนอกเขตท่ีตั้ งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งท่ีก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตราท่ีส่วนราชการใดก าหนดโดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยงัมีผลบงัคบัใช้ ตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน ้า 
มาตรา 69 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมการปล่อยน ้ าเสียหรือ
ของเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกส่ิงแวดล้อมนอกเขตท่ีตั้ ง แหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งท่ีก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดก าหนด
โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยงัมีผลบงัคบัใชต้ามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ี
ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดเป็นพิเศษ ส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 584 โดยมาตรา 55 นั้นให้
อ านาจรัฐมนตรีในการออกประกาศค่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดเป็นเคร่ืองมือใน
การช่วยให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 32) ซ่ึง
ไดมี้ประกาศเร่ืองค่ามาตรฐานการระบายน ้ าทิ้งออกมาโดยการใชม้าตรา 55 น้ีมกัจะใชป้ระกอบกบั
มาตรา 69 เสมอเน่ืองจากมาตรา 69 จะกล่าวถึงแหล่งก าเนิดมลพิษใดบา้งท่ีจะถูกควบคุมเช่นโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารบางประเภทและบางขนาด ฟาร์มสุกร ท่ีดินจดัสรร เป็นตน้ 

 
 

__________________________ 
3 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, แหล่งเดิม. หนา้ 30. 
4 แหล่งเดิม, หนา้ 34. 
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มาตรา 70 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก าหนดตามมาตรา 69 มีหน้าท่ี
ตอ้งก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียตามท่ีเจา้พนักงาน
ควบคุมมลพิษก าหนด เพื่อการน้ี เจา้พนกังานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษมีผูค้วบคุมการด าเนินงานระบบบ าบัดน ้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียท่ี
ก าหนดใหท้ าการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัใหมี้ข้ึนนั้นดว้ยก็ได้ 5 

 
ส่วนท่ี 7 การตรวจสอบและควบคุม 
มาตรา 80 เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซ่ึงมีระบบบ าบัดอากาศเสีย 

อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืน ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
หรือระบบก าจดัของเสียตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเองมีหน้าท่ีตอ้งเก็บสถิติและ
ขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวในแต่ละวนั และจดัท า
บนัทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะตอ้งท ารายงาน
สรุปผลการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวเสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่ง
ทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอ่ยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

การเก็บสถิติ ข้อมูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียดและรายงานให้ท าตามหลกัเกณฑ์ วิธี 
วธีิการและแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียหรืออุปกรณ์
และเคร่ืองมือดงักล่าวในวรรคหน่ึง จะตอ้งมีผูค้วบคุมตามท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษก าหนด ใหผู้ ้
ควบคุมมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงแทนเจา้ของหรือผูค้รอบครอง 

ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน ้ าเสียหรือก าจัดของเสียมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการเช่นเดียวกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามวรรคหน่ึง6 

โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิดการประสานการท างานร่วมกนัระหว่างส่วนราชการในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 

__________________________ 
5 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535, แหล่งเดิม. หนา้ 34. 
6 แหล่งเดิม, หนา้ 39. 
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2.4.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท า
บันทกึรายละเอยีด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสีย พ.ศ. 2555 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดอ้าศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ออกกฎกระทรวง “ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจดัท าบนัทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจดัเก็บสถิติ ขอ้มูล และรายงานผลการการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย กฎกระทรวงดังกล่าว มีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 39 ก วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาระส าคญั คือ 

1. ค านิยามท่ีก าหนด 
“ระบบบ าบดัน ้ าเสีย” หมายความวา่ กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย และให้หมายรวมถึงท่อ 

ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการบ าบดัน ้ าเสียของระบบ
บ าบดัน ้าเสียดว้ย 

“น ้ าทิ้ง” หมายความว่า น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียเพื่อปล่อยออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียตาม
มาตรา 80 ตอ้งเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละวนัและ
จดัท าบนัทึกรายละเอียดดงักล่าว ตามแบบ ทส.1 เก็บไว ้ณ ท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลา 2 ปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการจดัเก็บสถิติและขอ้มูลนั้น 

3. จะตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ 
ทส.2 และเสนอรายงานดงักล่าวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป โดยให้ยื่น
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือทางไปรษณียต์อบรับ หรือ
รายงานดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด 

4. ในกรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผูค้วบคุมระบบบ าบดั 
น ้ าเสียตามมาตรา 80 มีหน้าท่ีตอ้งเก็บสถิติและขอ้มูล จดัท าบนัทึกรายละเอียด หรือจะท ารายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียอยู่แลว้ตามกฎหมายอ่ืน และการเก็บสถิติและขอ้มูล  

__________________________ 
7 กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล การ

จดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ.ศ. 2555 (2555, 4 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
 เล่ม 129, ตอนท่ี 39 ก. หนา้ 4-5. 
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การจดัท าบนัทึกรายละเอียดหรือการจดัท ารายงานดงักล่าวมีขอ้มูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและ
ขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด หรือการจดัท ารายงานตามกฎกระทรวงน้ี ให้ถือวา่การเก็บสถิติ
และขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด หรือการจดัท ารายงานตามกฎหมายดงักล่าว เป็นการเก็บ
สถิติและขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียดหรือการจดัท ารายงานตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม 
และให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียเสนอรายงาน
ดงักล่าวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินทุกเดือน ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป โดยให้ยื่นต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู ่หรือทางไปรษณียต์อบรับ หรือรายงานดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด 

แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเขา้ข่ายตอ้งด าเนินการตามกฎกระทรวงน้ี คือ แหล่งก าเนิดมลพิษท่ี
ถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้ง ตามมาตรา 69 
แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มี 10 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม8 ไดแ้ก่ 
1.1) โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 คือโรงงานท่ีมีแรงมา้ของเคร่ืองจกัรมากกวา่ 20 

แรงมา้ แต่ไม่เกิน 50 แรงมา้ และ/หรือมีจ านวนคนงานมากกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 50 คน โรงงาน
จ าพวกน้ีไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทราบเม่ือเร่ิมประกอบ
กิจการและยงัคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง  
ส่วนโรงงานท่ีมีมลภาวะใหจ้ดัเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 

1.2) โรงงานอุตสาหกรรม จ าพวกท่ี 3 คือโรงงานท่ีมีมลภาวะและโรงงานท่ีมีแรงมา้
ของเคร่ืองจกัรมากกวา่ 50 แรงมา้ และ/หรือมีจ านวนคนงานมากกวา่ 50 คน จะจดัให้อยูใ่นโรงงาน
จ าพวกท่ี 3 ซ่ึงโรงงานประเภทน้ีจะตอ้งขอใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได ้

1.3) นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการท่ีจดัไวส้ าหรับการประกอบการอุตสาหกรรมท่ี
มีการจดัการระบายน ้าทิ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

 
 
 
 
__________________________ 
8 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ
หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2560, 11 กนัยายน). ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 134, ตอนพิเศษ 222 ง. หนา้ 24-25. 
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2) อาคารบางประเภทและบางขนาด9 ไดแ้ก่ 
2.1) อาคารประเภท ก ไดแ้ก่ 

(1) อาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 500 หอ้งนอนข้ึนไป 

(2) โรงแรมท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 200 หอ้งนอนข้ึนไป 

(3) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสถานพยาบาลท่ีมีเตียงส าหรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร 
ตั้งแต่ 30 เตียงข้ึนไป 

(4) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบนัอุดมศึกษาของ
เอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม
ของอาคาร ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(5) อาคารท่ีท าการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ โครงการระหวา่งประเทศ หรือ
ของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(6) อาคารของศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(7) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 
2,500 ตารางเมตรข้ึนไป 

(8) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีใช้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรข้ึนไป 

2.2) อาคารประเภท ข ไดแ้ก่ (มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป) 
(1) อาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 หอ้งนอน แต่ไม่ถึง 500 หอ้งนอน 
(2) โรงแรมท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพกัอาศยัรวมกันทุกชั้ นของ

อาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 
(3) หอพกัท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 250 หอ้งข้ึนไป 
__________________________ 
9 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้ง

ถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2554, 2 ธนัวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128, ตอน
พิเศษ 146 ง. หนา้ 8-9. 
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(4) สถานบริการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร 
ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(5) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลท่ีมีเตียงส าหรับผูป่้วยไวค้้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร  
ตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง 

(6) อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
หรือสถาบนัอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคาร ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

(7) อาคารท่ีท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศหรือ 
ของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง 5,500 ตารางเมตร 

(8) อาคารของศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวมกนัทุกชั้น
ของอาคารหรือของกลุ่มอาคาร ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

(9) ตลาดท่ีมีพื้นท่ีท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 
1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

(10) ภตัตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีให้บริการรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

3) ทีด่ินจัดสรร10 ไดแ้ก่ 
3.1) ท่ีดินจดัสรรประเภท ก คือ ท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดั แบ่งเป็นแปลงยอ่ยเพื่อจ าหน่าย

เกินกวา่ 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 
3.2) ท่ีดินจดัสรรประเภท ข คือ ท่ีดินจดัสรรท่ีรังวดั แบ่งแปลงยอ่ยเพื่อจ าหน่ายเกิน

กวา่ 500 แปลงข้ึนไป 
 
 
 

__________________________ 
10 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูก

ควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม. (2564, 19 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 138, ตอน
พิเศษ 161 ง. หนา้ 50-51. 
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4) การเลีย้งสุกร11 ไดแ้ก่ 
4.1) การเล้ียงสุกรประเภท ก คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีน ้ าหนักหน่วยปศุสัตว ์เกินกว่า  

600 หน่วย 
4.2) การเล้ียงสุกรประเภท ข คือ การเล้ียงสุกรท่ีมีน ้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ ตั้ งแต่  

60 หน่วยแต่ไม่เกิน 600 หน่วย12 
 

5) ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา13 ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง
สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาด 

6) สถานีบริการน า้มันเช้ือเพลงิ14 ไดแ้ก่ 
6.1) สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลงิประเภท ก คือ สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยู่

ในท่ีดินท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็นสาธารณะท่ีมีความกวา้งของ
ถนนไม่นอ้ยกวา่ 12.00 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลท่ีมีความกวา้งของถนน ไม่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร 
ท่ีเช่ือมต่อกบัทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็นสาธารณะท่ีมีความกวา้งของถนน
ไม่นอ้ยกวา่ 12.00 เมตร 

6.2) สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีตั้งอยู่
ในท่ีดินท่ีติดเขตถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็นสาธารณะท่ีมีความกวา้งของถนน ไม่นอ้ยกวา่  
8.00 เมตร แต่น้อยกว่า 12.00 หรือถนนส่วนบุคคลท่ีมีความกวา้งของถนน ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร 
แต่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร ท่ีเช่ือมต่อกบัทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางท่ีมีสภาพเป็นสาธารณะ
ท่ีมีความกวา้งของถนน ไม่นอ้ยกวา่ 8.00 เมตร 

__________________________ 
11ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้การเล้ียงสุกรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูก

ควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2564, 4 มกราคม). ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 138, ตอนพิเศษ 2 ง. 
หนา้ 41-42. 

12 น ้ าหนักหน่วยปศุสัตว ์1 หน่วย หมายถึง น ้ าหนักสุทธิของสุกรพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ? สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดหน่ึงหรือ
ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปท่ีมีน ้าหนกัรวมกนัเท่ากบั 500 กิโลกรัม โดยให้คิดค านวณน ้าหนกัเฉล่ีย 

13 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่าเทียบเรือ สะพานปลา และกิจการแพปลาทุก
ขนาดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2549, 18 พฤษภาคม). 
ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 123, ตอนท่ี 50 ง. หนา้ 20-22. 

14 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2549, 15 ธนัวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่ม 123, ตอนพิเศษ 129 ง. หนา้ 16-17. 
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7) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง15 ได้แก่ บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังท่ีมีขนาดพื้นท่ีบ่อ 
ตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไป 

8) บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้กร่อย16 ไดแ้ก่ บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ากร่อยทุกขนาด 
9 บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด17 ไดแ้ก่ 

9.1) บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าจืดประเภท ก คือ บ่อท่ีใช้เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินพืชเป็น
อาหารทุกชนิด ซ่ึงใชน้ ้ าจากแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น 
น ้ าทะเล น ้ าใตดิ้นท่ีมีความเค็ม เกลือหรือสารอ่ืนใดลงในบ่อเพาะเล้ียงดงักล่าว ท่ีมีขนาดพื้นท่ีบ่อ
ตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไป 

9.2) บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น ้าจืดประเภท ข คือ บ่อท่ีใช้เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินเน้ือเป็น
อาหารทุกชนิดหรือสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ ท่ีกินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหารซ่ึงใชน้ ้าจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติ
โดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น ้ าใตดิ้นท่ีมีความเค็ม เกลือหรือสารอ่ืนใดลงใน 
บ่อเพาะเล้ียงดงักล่าวท่ีมีขนาดบ่อ ตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไป 

9.3) บ่อเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดประเภท ค คือ บ่อท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทุกชนิด ซ่ึงมี
การใชส้ารท่ีก่อใหเ้กิดความเคม็ เช่น น ้าทะเล น ้าใตดิ้นท่ีมีค่าความเคม็ เกลือหรือสารอ่ืนใดเติมลงใน
บ่อเพาะเล้ียงเพื่อปรับระดบัค่าความเค็มของน ้ าท่ีใช้เพาะเล้ียงให้เหมาะสมกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ชนิดนั้น ๆ ทุกขนาด 

10) ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมชุมชน18 ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจท่ีตั้ งข้ึนโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกา หรือผูรั้บจ้างบริการจดัให้มีข้ึน 
เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียท่ีรวบรวมจากชุมชน 

__________________________ 
15 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังเป็นแหล่งก าเนิด

มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2548, 14 พฤศจิกายน). ราชกจิจานุเบกษา. 
เล่มท่ี 122, ตอนพิเศษ 129 ง. หนา้ 1-2. 

16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อยเป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2550,  13 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่มท่ี 124, ตอนพิเศษ 84 ง. หนา้ 28-29. 

17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจืดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ี
จะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2551, 30 มกราคม). ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี 125, 
ตอนพิเศษ 21 ง. หนา้ 20-21. 

18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมของชุมชนเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม. (2553, 2 มิถุนายน). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่มท่ี 127, ตอนพิเศษ 69 ง. หนา้ 29-30. 
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ผู้เกีย่วข้องตามกฎกระทรวงนี ้
ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงน้ีและมาตรา 

ท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 
1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หมายถึง เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 และมีระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรา 70 เป็นของตนเอง 
2) ผู้ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน ้าเสีย หมายถึง ผูค้วบคุม

หรือผูรั้บจา้งใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง 
- นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล 
- นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
- ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
- ปลดัเมืองพทัยา กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่นเขตเมืองพทัยา 
ทั้งน้ี ตามมาตรา 81 ก าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมรายงานท่ีไดรั้บตามมาตรา 

80 ส่งไปให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในเขตทอ้งถ่ินนั้นเป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง และท าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเสนอไป
พร้อมกบัรายงานท่ีรวบรวมส่งไปนั้นดว้ยก็ได ้

4) เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเขตทอ้งถ่ิน หมายถึง 
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ส าหรับเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
- ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส าหรับเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดั 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ของผูเ้ก่ียวขอ้งตามกฎกระทรวงน้ีและมาตราท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี  
1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียหรือ 

ผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน า้เสีย มีหนา้ท่ี 
- จดัเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละวนัตาม

แบบ ทส.1 และจดัเก็บไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี 
- จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

เสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
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2) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหนา้ท่ี 
- รับรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ ทส.2 
- ออกใบรับเพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผูเ้สนอรายงานภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีได้รับ

รายงาน 
- รวบรวมรายงานเสนอต่อเจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีมีอ านาจในเขตทอ้งถ่ินนั้น  

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงอาจจะท าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนกังานควบคุม
มลพิษเสนอไปพร้อมกบัรายงานท่ีรวบรวมส่งไปนั้นดว้ยก็ได ้(เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 81 
แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 

3) เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ มีหนา้ท่ี 
- เก็บรวบรวมรายงานและใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการตรวจสภาพการท างานของ

ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดังกล่าว หรือเม่ือมีเหตุอนัสมควรสงสัยว่ามีการ 
ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 82(1) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535) 

 
บทก าหนดโทษ 
1) เจา้ของหรือครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม

มาตรา 80 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับตาม
มาตรา 104  

2) เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือผูรั้บ
จา้งให้บริการบ าบดัน ้ าเสีย ผูใ้ดไม่จดัเก็บสถิติ ขอ้มูล หรือไม่บนัทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับตามมาตรา 106 

3) ผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือผูรั้บจา้งให้บริการบ าบดัน ้ าเสีย ผูใ้ดท าบนัทึกหรือ
รายงานโดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับตามมาตรา 107  
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ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสีย ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 แสดงขั้นตอนการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
หรือผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
หรือผูรั้บจา้งใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย 

จดัเก็บสถิติและขอ้มูลผลการท างานของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียและบนัทึกขอ้มูลตามแบบ ทส.1 (ทุก

วนั) 

ท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั 
น ้าเสีย บนัทึกตามแบบ ทส.2 (ทุกเดือน) 

เสนอรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
(ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรับแบบ ทส.2  
ออกใบรับเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูเ้สนอรายงาน 

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมรายงานตามแบบ ทส.2 
ส่งใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ (อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

กรมควบคุมมลพิษเก็บรวบรวมรายงาน 

ดาวน์โหลดแบบ ทส.1 และ ทส.2  
จากเวบ็ไซตก์รมควบคุมมลพิษ 
www.pcd.go.th 
หรือติดต่อขอรับไดท่ี้กรมควบคุมมลพิษ 

เก็บไว ้ณ ท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษ 2 ปี 

ยืน่ดว้ยตนเอง 

ส่งทางไปรษณียต์อบรับ 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
www.ereportmatra80.com 

ส่งไปรษณียต์อบรับให้ถือวนัท่ีลงทะเบียน
เป็นวนัท่ีส่งรายงาน 

ส่งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวา่
วนัท่ีขอ้มูลถูกส่งออกจากระบบขอ้มูล
ของผูส่้งเป็นวนัรายงาน 

 

ท าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อม 
รายงานท่ีรวบรวมดว้ยก็ได ้

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการตามมาตรา 82(1) 

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
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ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสีย ในพืน้ทีต่่างจังหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่2.2 แสดงขั้นตอนการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย ในพื้นท่ีต่างจงัหวดั 

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
หรือผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
หรือผูรั้บจา้งใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย 

จดัเก็บสถิติและขอ้มูลผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสียและบนัทึกขอ้มูลตามแบบ ทส.1 (ทุกวนั) 

ท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั 
น ้าเสีย บนัทึกตามแบบ ทส.2 (ทุกเดือน) 

เสนอรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
ท่ีแหล่งก าเนิดตั้งอยู ่

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรับแบบ ทส.2  
ออกใบรับเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูเ้สนอรายงาน 

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมรายงานตามแบบ ทส.2 
ส่งใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ (ทสจ.) 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

ทสจ.เก็บรวบรวมรายงาน 

ดาวน์โหลดแบบ ทส.1 และ ทส.2  
จากเวบ็ไซตก์รมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th 
หรือติดต่อขอรับท่ี ทสจ.และ อปท.ในพ้ืนท่ี 

เก็บไว ้ณ ท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษ 2 ปี 

ยืน่ดว้ยตนเอง 

ส่งทางไปรษณียต์อบรับ 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
www.ereportmatra80.com 

ส่งไปรษณียต์อบรับให้ถือวนัท่ีลงทะเบียน
เป็นวนัท่ีส่งรายงาน 

ส่งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวา่
วนัท่ีขอ้มูลถูกส่งออกจากระบบขอ้มูล
ของผูส่้งเป็นวนัรายงาน 

 

ท าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อม 
รายงานท่ีรวบรวมดว้ยก็ได ้

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการตามมาตรา 82(1) 

ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

สรุปน าเรียนผูว้า่ราชการจงัหวดัเพ่ือทราบทุกเดือน 

นายกเทศมนตรี 
นายก อบต. 
ปลดัเมืองพทัยา 

 



26 
 

2.4.3 ข้อมูลการรายงานผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสียตามกฎกระทรวง  
ขอ้มูลกรมควบคุมมลพิษและส านกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ี 1-16 จาก

ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.  2535 พบวา่ ประเทศไทยมีแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จ  านวน 82,777 แห่ง มีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
พ.ศ. 2535 โดยมีการรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียตามแบบ ทส.2 จ านวน 
14,457 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 17.46 เท่านั้น  
ตารางที ่2.1 ตารางแสดงจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีรายงานสรุปการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ตามแบบ ทส.2 รายจงัหวดั 

แหล่งก าเนิดมลพษิรายจังหวัด 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิที่รายงานสรุปการท างานของ

ระบบบ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.2 (แห่ง) 

จังหวดั 
จ านวน  
(แห่ง) 

Online 
(แห่ง) 

ไปรษณย์ี 
(แห่ง) 

ส่งด้วยตนเอง 
(แห่ง) 

รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

เชียงใหม่ 780 249 6 106 361 46.28 

เชียงราย 267 71 - 12 83 31.09 

แม่ฮ่องสอน 18 - - - - - 

ล าพูน 140 39 - - 39 27.86 

ล าปาง 1,014 27 0 55 82 8.09 

พะเยา 527 6 0 0 6 1.14 

แพร่ 407 10 0 3 13 3.19 

น่าน 276 8 0 8 16 5.80 

พิษณุโลก 650 429 0 7 436 67.08 

ตาก 718 59 0 58 117 16.30 

อุตรดิตถ์ 435 95 0 31 126 28.97 

สุโขทยั 517 33 0 26 59 11.41 

เพชรบูรณ์ 836 64 0 20 84 10.05 
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีรายงานสรุปการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ตามแบบ ทส.2 รายจงัหวดั(ต่อ) 

แหล่งก าเนิดมลพษิรายจังหวัด 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิที่รายงานสรุปการท างานของ

ระบบบ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.2 (แห่ง) 

จังหวดั 
จ านวน 
(แห่ง) 

Online 
(แห่ง) 

ไปรษณย์ี 
(แห่ง) 

ส่งด้วยตนเอง 
(แห่ง) 

รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

นครสวรรค ์ 463 15 0 30 45 9.72 

ก าแพงเพชร 361 2 0 17 19 5.26 

อุทยัธานี 199 18 0 5 23 11.56 

พิจิตร 197 18 0 3 21 10.66 

นครปฐม 1,943 315 0 169 484 24.91 

ชยันาท 316 40 0 12 52 16.46 

สุพรรณบุรี 1,221 140 0 109 249 20.39 

สมุทรสาคร 2,380 388 0 198 586 24.62 

นนทบุรี 3,038 332 0 88 420 13.82 

ปทุมธานี 3,328 621 12 197 830 24.94 

พระนครศรีอยธุยา 1,787 321 12 138 471 26.36 

อ่างทอง 251 14 0 17 31 12.35 

สิงห์บุรี 204 40 0 42 82 40.20 

สระบุรี 1,019 120 6 87 213 20.90 

ลพบุรี 670 102 0 19 121 18.06 

นครนายก 526 63 0 53 116 22.05 

สระแกว้ 659 66 0 15 81 12.29 

ปราจีนบุรี 725 64 0 71 135 18.62 

ราชบุรี - - - - - - 

กาญจนบุรี 624 82 0 53 135 21.63 
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ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีรายงานสรุปการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ตามแบบ ทส.2 รายจงัหวดั (ต่อ) 

แหล่งก าเนิดมลพษิรายจังหวัด 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิที่รายงานสรุปการท างานของ

ระบบบ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.2 (แห่ง) 

จังหวดั 
จ านวน 
(แห่ง) 

Online 
(แห่ง) 

ไปรษณย์ี 
(แห่ง) 

ส่งด้วยตนเอง 
(แห่ง) 

รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

เพชรบุรี - - - - - - 

สมุทรสงคราม - - - - - - 

ประจวบคีรีขนัธ์ 1,369 108 12 0 120 8.77 

อุดรธานี 1,631 264 16 0 280 23.29 

เลย 425 95 4 0 99 16.56 

หนองคาย 453 74 1 0 75 20.92 

นครพนม 411 79 7 0 86 42.68 

สกลนคร 492 206 4 0 210 34.65 

บึงกาฬ 101 35 0 0 35 13.87 

ขอนแก่น 1,428 198 0 0 198 13.86 

หนองบวัภู 227 14 0 0 14 6.16 

มหาสารคาม 383 75 0 0 75 19.58 

ร้อยเอด็ 601 119 0 0 119 19.80 

กาฬสินธ์ุ 500 77 0 0 77 15.40 

นครราชสีมา 2,683 103 8 14 125 4.70 

บุรีรัมย ์ 947 193 35 0 228 24.08 

สุรินทร์ 704 74 0 28 102 14.49 

ชยัภูมิ 637 111 8 19 138 21.66 

อุบลราชธานี 689 128 8 0 136 19.74 

มุกดาหาร 155 43 13 0 56 36.13 
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ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีรายงานสรุปการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ตามแบบ ทส.2 รายจงัหวดั (ต่อ) 

แหล่งก าเนิดมลพษิรายจังหวัด 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิที่รายงานสรุปการท างานของ

ระบบบ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.2 (แห่ง) 

จังหวดั 
จ านวน 
(แห่ง) 

Online 
(แห่ง) 

ไปรษณย์ี 
(แห่ง) 

ส่งด้วยตนเอง 
(แห่ง) 

รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ยโสธร 193 46 9 0 55 28.50 

ศรีสะเกษ 337 90 0 0 90 26.71 

อ านาจเจริญ 129 21 0 0 21 16.28 

ชลบุรี 4,566 395 0 0 395 8.65 

ฉะเชิงเทรา 2,114 179 30 0 209 9.89 

ระยอง 2,799 249 61 0 310 11.08 

จนัทบุรี 649 51 4 0 55 8.47 

สมุทรปราการ 5,390 557 0 0 557 10.33 

ตราด 452 395 0 0 395 8.65 

สุราษฎร์ธานี 2,198 362 0 0 362 16.47 

ชุมพร 754 177 0 0 177 23.47 

พทัลุง 314 123 0 0 123 39.17 

นครศรีธรรมราช 2,659 239 0 0 239 8.99 

ภูเก็ต 1,828 293 0 20 313 17.12 

พงังา 1,407 128 0 1 129 9.17 

กระบ่ี 1,590 193 1 8 202 12.70 

ตรัง 1,843 185 1 5 191 10.36 

ระนอง 932 124 0 0 124 13.30 

สงขลา 727 297 9 19 325 44.70 

ปัตตานี 496 71 0 2 73 14.72 
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ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีรายงานสรุปการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ตามแบบ ทส.2 รายจงัหวดั (ต่อ) 

แหล่งก าเนิดมลพษิรายจังหวัด 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิที่รายงานสรุปการท างานของ

ระบบบ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.2 (แห่ง) 

จังหวดั 
จ านวน 
(แห่ง) 

Online 
(แห่ง) 

ไปรษณย์ี 
(แห่ง) 

ส่งด้วยตนเอง 
(แห่ง) 

รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ยะลา 402 36 0 8 44 10.95 

นราธิวาส 252 14 3 6 23 9.13 

สตูล 319 26 7 4 37 11.60 

กรุงเทพมหานคร 10,095 - - - 2,671 26.46 

รวม 82,777 9,726 277 1,783 14,457 17.46 

ทีม่า : กรมควบคุมมลพิษและส านกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ี 1-16 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สุภาพร พิทักษ์เหล่าสกุล (2550) ศึกษากฎหมายกับการควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ โดยค านึงถึงปริมาณมลพิษสูงสุดในน ้ าทิ้งท่ีแหล่งน ้ าสาธารณะแต่ละแห่ง
สามารถรองรับได ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 และกฎหมายต่างประเทศ
พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพฒันาท่ีใช้กฎหมายควบคุมการระบายน ้ าทิ้งด้วยการ
ก าหนดค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษในน ้ าทิ้ง แมว้่าพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะเปิดโอกาสใหมี้การก าหนดมาตรฐานการระบายน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ า
โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษได้ แต่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานการ
ระบายน ้ าทิ้งมิไดมี้การปรับเปล่ียนมาตรฐานดงักล่าวให้สอดคล้องกบัสภาพของแหล่งน ้ าในการ
รองรับน ้ าทิ้งไวแ้ต่อยา่งใด จึงเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการน ารูปแบบการจ ากดัปริมาณ
มลพิษในน ้ าทิ้งโดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้ ามาบังคับใช้กับ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีแหล่งก าเนิดมลพิษแน่นอน ตามรูปแบบของประเทศท่ีพฒันาแล้ว ซ่ึง
แก้ปัญหาน ้ าเสียได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพิ่มการบงัคบัใช้กฎหมายกับเจ้าของหรือผูค้รอบครอง
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แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  และเพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพง่และอาญา  

สุวิชา สุภามา และยรรยงค ์อินทร์ม่วง (2552) ศึกษาการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มของ
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษามลพิษทางน ้ าของแม่น ้ าปราจีนบุรี พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีบริหาร
จดัการปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมลพิษทางน ้ าในทอ้งถ่ินของตนเอง แต่พบวา่  การบงัคบัใช้
กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีขอ้จ ากดั 1) ดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่
โครงสร้างของตวับท โครงสร้างของการบริหารกฎหมาย โครงสร้างการกระจายอ านาจ หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบจากราชการส่วนกลางสู่ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีขาดความชดัเจน 2) ปัจจยัภายใน คือ 
ผูบ้ริหารและเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขาดบุคลากรท่ี
มีคุณวุฒิ และทกัษะวิชาการ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งออกขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินและมีกิจกรรมการตรวจสอบ การควบคุม และป้องกนัมลพิษ เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจาก
ปัจจยัการร้องเรียนเก่ียวกบัมลพิษส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ดงันั้น การบงัคบัใชก้ฎหมายจึงเป็นไปใน
ลกัษณะยืดหยุน่ คือ ใชม้าตรการเชิงบวกและสร้างแรงจูงใจแกผู้ป้ระกอบการ  จึงเสนอวา่ควรมีการ
พฒันาเชิงโครงสร้างการบริหารงานกฎหมายส่ิงแวดล้อมทั้งระดบัส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ทอ้งถ่ินใหช้ดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่ 3 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีในการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและการควบคุมมลพิษทางน ้ า กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติัของ
หน่วยงานราชการและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

การศึกษาจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูลท่ีศึกษาในการวจิยัน้ี แบ่งออกเป็น ขอ้มูลปฐม
ภูมิ ไดแ้ก่ บทบญัญติัของกฎหมาย แนวทางปฏิบติั การสัมภาษณ์  และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือ 
บทความวชิาการ เอกสารท่ีเผยแพร่อยา่งเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐ และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 

 
3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูลและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามมาตรา 80 

สัมภาษณ์เจา้ของหรือผูค้รอบครองหรือผูดู้แลแหล่งก าเนิดมลพิษ  
หน่วยงานราชการและราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  

เสนอแนะทางวชิาการเพื่อส่งเสริมใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตาม
กฎหมายมากข้ึน และใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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3.2 วธิีการศึกษา 
3.2.1 รวบรวมข้อมูลและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555  

3.2.2 การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 
80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ดงัน้ี 

- แหล่งก าเนิดมลพิษ ไดแ้ก่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองหรือผูดู้แลแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น 
ท่ีดินจดัสรร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุด เป็นตน้   

- เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ  ไดแ้ก่ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดันนทบุรี  และส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 

- เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยู ่
3.2.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

ในการด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
2.3.4 น าผลการวเิคราะห์มาพิจารณาเสนอแนะทางวชิาการในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ เพื่อส่งเสริมให้
การด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 



บทที ่ 4 

ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ือง ปัญหาการด าเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษทางน ้ า ภายใต้
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สามารถสรุปผลการศึกษาตามค าถามวิจยัและวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาว่าการด าเนินการตามกฎกระทรวงตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้มีการควบคุมมลพิษทางน ้ าและ
รายงานผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นมี
อุปสรรคหรือมีปัญหาอยา่งไร ทั้งน้ี สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญั ไดด้งัต่อไปน้ี 

  
4.1 มาตรการควบคุมมลพิษทางน ้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
แม่บทในการจดัการปัญหามลพิษทางน ้ าโดยเร่ิมจากองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีดูแลในการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด และการก าหนดประเภทของ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายน ้าทิ้ง  ดงัน้ี 

 
4.1.1 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าใน
แหล่งน ้ าต่าง ๆ โดยจะตอ้งอาศยัหลกัวิชาการ กฎเกณฑ์ และหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
และจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งด้วย  ตาม
มาตรา 32  และมาตรา 34  ไดใ้ห้อ านาจในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน ้ าท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้ให้
เหมาะสมตามความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอนาคต  
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4.1.2 การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิด 
ผูท่ี้มีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด มาตรา 55 ไดใ้ห้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดโดยพิจารณาจากค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นดว้ยกบัค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มาตรฐานนั้นตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอีกชั้นหน่ึง และมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการประกาศก าหนดประเภท
ของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง หรือปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะ หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69 

จากการศึกษา พบว่า การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์อย่าง
ใกล้ชิดกบัการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด กล่าวคือ การก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติจะน าไปเป็นฐานในการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ดงันั้น หากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินไวสู้ง ก็จะมีผลให้มีการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทาง
น ้าจากแหล่งก าเนิดมลพิษสูงตามไปดว้ย ท าใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทั้งหลาย
ไดรั้บผลกระทบเร่ืองค่าใช้จ่ายในการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก   

 
4.2 ผลวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในการด าเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 
 4.2.1 ปัญหาเกีย่วกบัตัวบทกฎหมาย 

1) ค านิยามในกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ.ศ. 
2555 มีความคลุมเครือไม่ชดัเจน เม่ือน ามาใชต้อ้งมีการตีความก่อน โดยค านิยามของ “ระบบบ าบดั
น ้ าเสีย หมายความว่า กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย และให้หมายรวมถึงท่อ ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการบ าบดัน ้ าเสียของระบบบ าบดัน ้ าเสียดว้ย” อนัมี
ความหมายรวมว่า ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในการบ าบดัน ้ าเสีย ยอ่มถือวา่เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีตอ้ง
จดัท ารายงานแบบ ทส.2 หากพิจารณาร่วมกบัมาตรา 70 วรรคสองท่ีระบุวา่ “ในกรณีท่ีแหล่งก าเนิด
มลพิษใดมีระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสียอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตาม
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มาตรา 69 ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษแจง้ต่อเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเพื่อ
ตรวจสอบ  หากเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเห็นวา่ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสียท่ีมีอยู่
แลว้นั้นยงัไม่สามารถท าการบ าบดัน ้ าเสียหรือก าจดัของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดไว ้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีเจา้หนา้พนกังานควบคุมมลพิษก าหนด” 

กรณีบ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ บ่อซึมในทางหลกัวชิาการ เป็นเพียงแค่การบ าบดัน ้ าเสีย
ขั้นตน้ (Pretreatment)  เป็นการก าจดัของแข็งขนาดใหญ่ออก ก่อนท่ีน ้ าเสียจะถูกปล่อยเขา้สู่ระบบ
บ าบดัน ้ าเสียเท่านั้น ไม่สามารถบ าบดัน ้ าเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดได ้ตอ้งน า
น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ไปบ าบดัต่อ ซ่ึงในทางปฏิบติัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีระบบ
บ าบดัน ้ าเสียชนิดบ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ บ่อซึม ตอ้งรายงานแบบ ทส. 2 แต่หากพบว่าไม่มีการ
รายงานก็เป็นหน้าท่ีของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษตอ้งออกค าสั่งให้มีการก่อสร้างระบบบ าบดั 
น ้าเสียก่อน ท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความสับสนในการปฏิบติัตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

2) มาตรา 80 วรรคสาม ก าหนดให้แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือจะตอ้งมีผูค้วบคุมตามท่ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด ให้ผูค้วบคุมมี
หน้าท่ีด าเนินการเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ละวนัและ
จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือเสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
แทนเจา้ของหรือผูค้รอบครอง โดยมาตรา 73 กล่าววา่การขออนุญาตเป็นผูรั้บจา้ง เป็นผูค้วบคุม ตอ้ง
ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นผูอ้อกใบอนุญาต การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบติัของผูข้อรับ
ใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบติังานของผูไ้ดรั้บอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การสั่งพกัและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออก
ใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่จากการศึกษา
พบวา่ เพราะปัจจุบนัยงัไม่มีการออกกฎกระทรวงเก่ียวกบัผูค้วบคุมตามมาตรา 73  

 
4.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎกระทรวงของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพษิ 
จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ และผูดู้แล

ระบบบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ ท่ีดินจดัสรร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุด  
ศูนยก์ารคา้ สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง วิเคราะห์ปัญหาของการด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ไดด้งัน้ี 
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1)  เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษไม่ทราบว่าตนเองมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงไม่มีการจดัท าบนัทึก ทส.1 และเสนอรายงาน ทส.2 ต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีแหล่งก าเนิดตั้งอยู่  นอกจากน้ีแหล่งก าเนิดบางแห่งยงัขาดการศึกษาคน้ควา้
กฎหมายส่ิงแวดล้อมอ่ืนนอกเหนือจากกฎหมายท่ีแหล่งก าเนิดขออนุญาตประกอบการ เช่น 
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  และ พระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นตน้ 

2) เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษบางแห่งทราบหนา้ท่ี แต่ขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 ไม่เขา้ใจขั้นตอนการด าเนินการ เช่น 
การบนัทึกสถิติในแบบ ทส.1 การค านวณปริมาณน ้าใช-้น ้ าเสีย ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า การท างานของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสียผิดปกติ ไม่เปิดระบบบ าบดัน ้ าเสีย การส่งรายงาน ทส.2 หลงัวนัท่ี 15 มีการ
เปล่ียนแปลงเจา้ของหรือผูค้รอบครอง เช่น การจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร การจดัตั้งนิติบุคคล
อาคารชุด เป็นต้น ท าให้แหล่งก าเนิดมลพิษด าเนินการตามกฎกระทรวงไม่ต่อเน่ือง และจะ
ด าเนินการก็ต่อเม่ือมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาติดตามตรวจสอบสถานประกอบการและแจง้วา่มีความผิดตาม
กฎกระทรวง 

3) เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษไม่ทราบการประชาสัมพนัธ์จาก
หน่วยงานราชการ ถึงแมว้า่จะมีการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมให้
ความรู้  หนงัสือแจง้ขอความร่วมมือ  และการเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ของ
หน่วยงานราชการไม่ต่อเน่ือง ไม่ทั่วถึง และข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษกระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานอนุญาต รวมถึงไม่เป็นปัจจุบนั 

4) เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ไม่เห็นประโยชน์ของการด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เน่ืองจากส่วนใหญ่แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเขา้ข่ายตอ้งด าเนินการเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษขนาดใหญ่ มีระบบการตรวจสอบสถานภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
อยูแ่ลว้  และมีเจา้พนกังานผูใ้หอ้นุญาตเขา้ตรวจสอบอยูป่ระจ า กรณีท่ีตอ้งต่อใบอนุญาตประจ าปี 

4) การบนัทึกข้อมูลซ ้ าซ้อน กฎหมายอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมมีการ
ก าหนดใหห้น่วยงานมีอ านาจอนุญาตต่าง ๆ เช่น พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติั
การจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เป็นตน้ จะมีการก าหนดให้
แหล่งก าเนิดตอ้งจดัใหมี้ระบบการระบายน ้าและระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปรับปรุงน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิด รวมถึงมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีแหล่งก าเนิดต้อง
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ด าเนินการบ าบดัให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้ าทิ้งหรือไม่มีการ
ระบายน ้ าเสียออกนอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษลงสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ดงันั้น การบนัทึกสถิติ
ขอ้มูลในแบบ ทส.1 จึงมีความซ ้ าซ้อนกบัหน่วยงานอ่ืน ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งรายงานรูปแบบคลา้ยกนัต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นการสร้างภาระ
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ แมว้า่หากการกรอกขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีรายละเอียดไม่นอ้ยกวา่แบบ ทส.1 สามารถ
ใชแ้ทนกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งรายงาน แบบ ทส.2 แต่จากการตรวจสอบไม่พบวา่ การรายงานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มีขอ้มูลนอ้ยกวา่ จึงท าให้ตอ้งด าเนินการซ ้ าซ้อน ตลอดจนขอ้มูลท่ีบนัทึกอาจ
ไม่เป็นความจริง และเจา้พนกังานไม่สามารถทราบไดว้า่เป็นความจริงหรือไม่ เพราะไม่มีหลกัเกณฑ์ 
หรือแนวทางใหเ้จา้พนกังานสามารถสอบกลบัขอ้มูลไดว้า่เป็นจริง 
 

4.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

1) ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการในฐานะเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ซ่ึง
อ านาจหนา้ท่ีตามกฎกระทรวงให้อ านาจทอ้งถ่ินเป็นเพียงตวักลางในการรับ แบบ ทส.2 ออกใบรับ
เป็นหลกัฐาน รวบรวมรายงานตามแบบ ทส.2 ส่งใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ และใหค้วามคิดเห็น
เพิ่มเติมเท่านั้น  มิไดใ้ห้อ านาจในการตรวจสอบวา่แหล่งก าเนิดเปิดใชง้านระบบบ าบดัน ้ าเสียตามท่ี
รายงานจริงหรือไม่ เน่ืองจากกรมควบคุมมลพิษกระจายเพียงภารกิจงานแต่ไม่ไดม้อบอ านาจให้ท า
การตรวจสอบ หรือออกค าสั่งทางปกครอง  

2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และบุคลากร
ไม่มีความรู้ดา้นเทคนิคการเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย การบ ารุงรักษาและ
การแกไ้ขปัญหาจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  
  

4.2.4 ปัญหาเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎกระทรวงของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ   
1) เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีแต่ละจงัหวดัมีจ านวนนอ้ยมากเม่ือ

เทียบกบัจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ ท าให้สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎกระทรวง
ตามมาตรา 80 ไดน้้อย และถึงแมก้รมควบคุมมลพิษจะพฒันาระบบการรายงาน โดยการเพิ่มช่อง
ทางการการรายงานแบบ ทส.2 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการรายงานเอกสารน าไปยื่นต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ิน อีกทั้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของร่างพระราชบญัญติัการปฏิบติัราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตราเป็นกฎหมายในอนาคตอีกดว้ย เพื่ออ านวย
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ความสะดวกให้แหล่งก าเนิดมลพิษแลว้ แต่ผลการรายงานก็ยงัคงน้อยอยู ่และถึงแมก้ารไม่ปฏิบติั
ตามกฎกระทรวงจะมีค่าปรับท่ีสูงแต่เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษก็ไม่สนใจ
ด าเนินการ เพราะการตรวจสอบท่ีไม่ทัว่ถึง 

2) ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2535 ก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัให้มีระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย ในกรณีท่ีมีระบบบ าบดัน ้ าเสียอยู่แลว้ก่อนวนัท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 69 
ให้แจง้ต่อเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบวา่ระบบบ าบดัสามารถบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานก าหนด ซ่ึงในทางปฏิบติัไม่มีแหล่งก าเนิดมลพิษใดแจง้ให้เจา้พนักงานควบคุม
มลพิษท าการตรวจสอบ เน่ืองดว้ยเกรงวา่หากระบบบ าบดัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะตอ้งสูญเสีย
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปรับปรุง  

3) ตามมาตรา 80 เจา้พนกังานควบคุมมลพิษมีหน้าท่ีในการรับรายงานผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้ าเสียจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน แลว้สรุปน าเรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือผูว้า่
ราชการจงัหวดัทุกเดือน เจา้พนกังานจะไม่สามารถทราบไดว้า่ขอ้มูลเหล่านั้นเป็นความจริงหรือไม่ 
เพราะไม่มีกระบวนการสอบกลบัขอ้มูล นอกเสียจากมีเหตุสงสัยว่าแหล่งก าเนิดมลพิษไม่มีการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 จึงจะใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบในการตรวจสอบและควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษและบงัคบัทางปกครอง ตามมาตรา 82 (1) 
กล่าวคือ เม่ือแหล่งก าเนิดมลพิษมีผลคุณภาพน ้ าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษสามารถอาศยัอ านาจท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ออกค าสั่งทางปกครองให้เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษจดัการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตาม
มาตรา 82(2) และออกค าสั่งปรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษในอตัราส่ีเท่าของ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวนัส าหรับการเปิดเดินเคร่ืองท างานของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย กรณีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษละเวน้ไม่ท าการบ าบดัน ้ าเสียและลกัลอบปล่อยทิ้งน ้ าเสียลง
สู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 82(3) 
 



บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัญหาการด าเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษทางน ้าภายใตก้ฎกระทรวง
ท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์คือ  

1. ศึกษามาตรการควบคุมมลพิษทางน ้ าตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
ความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

3. สร้างข้อเสนอแนะทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตาม
กฎหมาย รวมถึงให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิง่ข้ึน 

ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
5.1.1 มาตรการควบคุมมลพิษทางน ้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น

กฎหมายแม่บทในการจดัการปัญหามลพิษทางน ้ าท่ีส าคญั ซ่ึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้า 
ตามมาตรา 32 ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางน ้ าจากแหล่งก าเนิด ตามมาตรา 55 ก าหนด
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 10 ประเภท ตามมาตรา 69 ซ่ึงก าหนดหน้าท่ีของ
เจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางน ้ า ว่าจะตอ้งก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัให้มีระบบ
บ าบดัน ้ าเสียให้สามารถบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 70 และมี
หน้าท่ีตอ้งบนัทึกสถิติ ขอ้มูล และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย รวมถึงท่อ  
ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการบ าบดัน ้ าเสียของระบบ
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บ าบดัน ้ าเสียด้วย โดยให้รายงานต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินทุกเดือน ตามมาตรา 80 นอกจากน้ีได้
ก าหนดใหมี้ผูค้วบคุมหรือผูรั้บจา้งใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียอีกดว้ย  

ผูศึ้กษาเห็นว่า มาตรการส าหรับควบคุมมลพิษทางน ้ าท่ีบญัญติัในพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นมาตรการท่ีก าหนดมาตรฐานและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดมลพิษทางน ้ าอยา่งชดัเจน เป็นการเฝ้าระวงั
ติดตามการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัให้มีมาตรการป้องกนัการปล่อย
ของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention) และหลกั
ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) รวมถึงการประกอบกิจการต่าง ๆ ตอ้งไม่สร้างภาระ
ให้กับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และหากผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางดา้นธุรกิจพร้อมกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบแลว้ ย่อมเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์รอนัสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable development) ท่ีให้ความส าคญักบั
การพฒันาท่ีมีดุลยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึน้ในการด าเนินการตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความใน

มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
การด าเนินการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ยงัมีปัญหาหลายประการท่ีท าให้การรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีจ านวนนอ้ยมาก ประการแรก คือ 
ตวับทกฎหมายท่ียงัมีความคลุมเครือในค านิยามระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท าให้เกิดความสับสนในการ
ปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประการท่ีสอง คือ ความไม่รู้กฎหมายของประชาชน การไม่เขา้ใจ
ในขั้นตอนการด าเนินการ รวมถึงความซ ้ าซ้อนของกฎหมายหลายฉบบัท่ีประชาชนต้องปฏิบัติ  
ประการท่ีสาม คือ การกระจายภาระงานดา้นส่ิงแวดลอ้มลงไปยงัทอ้งถ่ิน แต่ไม่ใหอ้  านาจลงไปดว้ย 
ท าใหท้อ้งถ่ินไม่รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของงานอยา่งแทจ้ริง  และประการท่ีส่ี คือ เจา้พนกังานควบคุม
มลพิษท่ีมีอ านาจในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามกฎกระทรวง ของแหล่งก าเนิดมลพิษมี
จ านวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัแหล่งก าเนิดมลพิษทั้งหมด ท าให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า  
ไม่ทัว่ถึง รวมถึงระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ของกรมควบคุมมลพิษ ยงัไม่มีการเช่ือมโยงขอ้มูลผลคุณภาพน ้ า
หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาการด าเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษทางน ้าภายใตก้ฎกระทรวง
ท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ท่ีพบ ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

5.2.1 ควรมีการออกกฎกระทรวงเก่ียวกบัผูค้วบคุมตามมาตรา 73 เพื่อใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษ
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเร่ืองการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย ด าเนินการเก็บสถิติและ
ขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ละวนัและจดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือเสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแทนเจา้ของหรือผูค้รอบครอง  
อีกทั้งยงัช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษในการติดตามตรวจสอบ และควบคุม
มลพิษใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดก่อนระบายสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

5.2.1 ควรส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมถึงประชาชน สนใจติดตามการประกาศใช้
กฎหมาย และปฏิบติัตามกฎหมายเพิ่มมากข้ึน เช่น การพิมพโ์ฆษณากฎหมายท่ีส าคญัแจกจ่าย  การ
จดัประชุม  อบรม ให้ความรู้ท าความเขา้ใจ  เผยแพร่ผา่นส่ือสาธารณะ สร้างเครือข่ายแหล่งก าเนิด
มลพิษ เป็นตน้ 

5.2.3 กรมควบคุมมลพิษควรเพิ่มอ านาจให้แก่เจา้พนักงานท้องถ่ินในการเข้าตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษในเขตพื้นท่ีการปกครองได ้เป็นการ
กระจายอ านาจตามบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวด 14 วา่ดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงให้รัฐกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเป็นไปตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

5.2.4 เพิ่มความเขม้งวดในการตรวจสอบโดยให้หน่วยงานอนุญาตซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมาย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารการรายงาน เช่น ก าหนดในเง่ือนไขทา้ยใบอนุญาตตอ้งมีใบรายงานผล
คุณภาพน ้ า เอกสาร ทส.และ ทส.2 ยอ้นหลัง   ตรวจสอบรายงาน ทส.2 ในขั้นตอนการต่ออายุ
ใบอนุญาต และควรเพิ่มรายงานผลคุณภาพน ้ าทิ้งในแบบ ทส. 2  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีมีการใชน้ ้ าหรือการระบายน ้ าทิ้งออกนอกเขตท่ีตั้งปริมาณมาก เช่น โรงงานขนาดใหญ่ท่ีมี
การปริมาณใชน้ ้ ามากกวา่ 5,000 ลูกบาศก์เมตร  หมู่บา้นจดัสรรท่ีมีท่ีดินแปลงยอ่ยตั้งแต่ 500 แปลง 
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หรือ ท่ีดินตั้งแต่ 500 ไร่ ข้ึนไป เป็นตน้ ซ่ึงอาจก าหนดให้รายงานผลคุณภาพน ้ าทิ้งให้เจา้พนกังาน 
ผูอ้อกใบอนุญาตทราบ ทุก 3 - 6 เดือน 

5.2.5 ควรมีการเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษ การบ าบดัน ้ าเสีย และ
ผลคุณภาพน ้าทิ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษจากหน่วยงานต่าง ๆ  เขา้กบัระบบฐานขอ้มูลเพื่อการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ของกรมควบคุม
มลพิษ เพื่อเป็นการลดภาระของเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพิษ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษสามารถติดตามตรวจสอบไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ี การเขา้ถึงขอ้มูลบางประเภทอาจตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษก่อน 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ นามสกุล นางสาววราภรณ์ โตสิงห์ 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2551 
 

ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2551-2554   
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 
พ.ศ. 2554-2559   
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง 

 พ.ศ. 2559-2562 
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั 
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษท่ี 6 

 


