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วทิยานพินธฉบบันีสํ้ าเรจ็ลงไดดวยดเีพราะไดรับความอนเุคราะหจากผูมพีระคณุหลายทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากทานอาจารย ดร.พีรพันธุ พาลุสุข ทีรั่บเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
และทานอาจารยสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ ที่รับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ซ่ึงไดกรุณา
สละเวลาอันมีคาใหความรู คํ าแนะนํ า ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ จนวิทยานิพนธฉบับนี้
สํ าเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคณุอยางสงูตอทานศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรกัษ ทีไ่ดใหความกรณุา
รับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และทานรองศาสตราจารย ดร.อํ านาจ วงศบัณฑิต         
ทีไ่ดสละเวลาอันมีคายิ่งรับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธคร้ังนี้ อีกทั้งไดใหองคความรู คํ าแนะนํ า  
ตลอดจนแนวทางในการแกไขขอบกพรองตางๆ จนวิทยานิพนธฉบับนี้สํ าเร็จสมบูรณและมีคุณคา
ทางวชิาการมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ใหทุนสนับสนุนในการศึกษา
คนควาวิทยานิพนธฉบับนี้สํ าเร็จลงไดดวยดี

นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคณุอยางสงูตอคณุพอประเสรฐิ พทิกัษเผาสกลุ คณุแมทองใบ
พิทักษเผาสกุล และครอบครัวที่ใหกํ าลังใจแกผูเขียน และขอขอบคุณพี่ๆ ที่กรมควบคุมมลพิษ        
ทีเ่อือ้เฟอขอมูล และเพื่อนๆ ทุกทานที่คอยใหคํ าแนะนํ าและความชวยเหลือตลอดเวลา

ทายทีสุ่ด หากวทิยานพินธฉบบันีม้คีณุคาและประโยชนตอการศกึษาคนควาของผูสนใจ
ผูเขยีนขออทุศิใหแกบพุการ ีคณาจารย และผูมพีระคณุทกุทาน สวนความผดิพลาดและขอบกพรองใดๆ
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บทคัดยอ

ปจจบุนัปญหานํ ้าเสยีในประเทศไทยนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ และกฎหมายทีใ่ช
ในการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษที่ใชอยู คือ การกํ าหนดคาความเขมขน     
ของสารมลพิษในนํ้ าทิ้งที่ยินยอมใหแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียแตละประเภทระบายออกสูส่ิงแวดลอมได 
โดยมิไดคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า ทํ าใหการระบายนํ้ าเสียดังกลาว
สงผลกระทบตอคุณภาพนํ ้ากอใหเกดิปญหานํ ้าเสยีอยางตอเนือ่ง เพราะแหลงนํ ้าตามธรรมชาตไิมสามารถ
ฟอกตัวเองหรือทํ าความสะอาดไดทัน

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงที่จะศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง
จากแหลงก ําเนดิมลพษิ โดยคํ านงึปรมิาณมลพษิสงูสดุในนํ ้าทิง้ทีแ่หลงนํ ้าแตละแหงสามารถรองรบัได
เพือ่แกไขปญหานํ ้าเสยีในปจจบุนัและทีจ่ะเกดิขึน้จากการขยายตวัของแหลงก ําเนดิมลพษิ การศกึษานี้
ใชวิธีวิจัยเอกสาร

จากการศกึษาพบวา แมตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 จะไดเปดโอกาสใหมีการกํ าหนดมาตรฐานการระบายนํ้ าทิ้งลงสูแหลงนํ้ า โดยคํ านึงถึง
ความสามารถในการรองรับมลพิษได แตผูที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดมาตรฐานการระบายนํ้ าทิ้ง      
มิไดมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพของแหลงนํ้ าในการรองรับนํ้ าทิ้งไว    
แตอยางใด ดังนั้น เพื่อใหเกิดการแกปญหานํ้ าเสียอยางเปนรูปธรรม วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอ   
ใหมกีารปรบัปรงุกฎหมายโดยน ํารูปแบบการจ ํากดัปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้ โดยค ํานงึถึงความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ ามาบังคับใชกับแหลงกํ าเนิดมลพิษที่มีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน

DPU



ง

Thesis Title Law and Control of Waste Water Disposal from Pollution Sources
Author Supaporn  Pituckphaosakul
Thesis Advisor Dr. Phiraphan  Phalusuk
Co-Thesis Advisor Mr. Sutthisak  Pattaramanawong
Department Law (Private and Business Law)
Academic Year 2006

ABSTRACT

Presently, the waste water problems in Thailand have gradually increased the 
intensity and the applicable law for controlling the waste water disposal from sources of pollution 
is the determination of intensity of polluted substances in the waste water where sources of every 
type of waste water are allowed to dispose to the environment regardless of the capacity to 
contain water pollution. Consequently, the disposal of such waste water affects the quality of 
water and continuously creates water because the natural water sources cannot promptly be 
treated or cleaned by themselves.

This thesis aims to study the laws relating to the control of the waste water disposal 
from the pollution sources with the respect of the high quantity of pollution in the waste water 
where all water sources can contain in order to redress problems of waste water problems existing 
at present and which will exist from the expansion of pollution sources. This study employs the 
documentary research.

It is found that although the Act on National Promotion and Preservation of 
Environment Quality, B.E. 2535 (1992) allows the standard determination of the waste water 
disposal into the water sources with the respect of capacity to contain the pollution, the parties 
who are concerned with the standard determination of waste water disposal do not adjust the said 
standard to conform with the condition of water sources to contain the waste water. Consequently, 
in order to redress the waste water problems in the concrete way, it is suggested that the law be 
amended by applying the form to limit the quantity of pollution in the disposed water with the 
respect of capacity to contain pollution of water sources with the sources of pollution where there 
are certainly pollution.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ประเทศไทยมีแมนํ้ าที่สํ าคัญหลายสายซึ่งแมนํ้ าเหลานี้ เปนทรัพยากรธรรมชาติ           
อันเปนตนก ําเนดิของแหลงมชีีวติตางๆ มนษุยไดรับประโยชนจากแมนํ ้าเปนอยางมากเพือ่การอปุโภค
และบรโิภค เชน การผลิตกระแสไฟฟา การเพาะปลูก การจับสัตวนํ้ า การทองเที่ยว และที่พักอาศัย 
เปนตน กิจกรรมตางๆ ของมนุษยในการใชประโยชนจากแมนํ้ ากอใหเกิดส่ิงสกปรกแกแมนํ้ า      
ซ่ึงตามธรรมชาตหิากความสกปรกเกดิขึน้ไมมากนกั แมนํ ้าจะมกีระบวนการฟอกตวัหรือท ําความสะอาด
เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแหลงนํ้ าธรรมชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ         
จงึไดก ําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดนิ เพือ่ใชเปนแนวทางรกัษาคณุภาพนํ ้าใหคงสภาพดี
และเหมาะสมตอการใชประโยชนในดานตางๆ เพื่อฟนฟูคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าที่เสื่อมโทรมหรือ  
มแีนวโนมของการเสื่อมโทรมใหมีสภาพดีขึ้น

แตปจจุบันแหลงนํ้ าที่สํ าคัญของประเทศไทยยงัคงมคีณุภาพเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะ
แมนํ้ าสายหลักปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงนํ้ า นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  
เนื่องจากแหลงนํ้ าดังกลาวเปนแหลงรองรับนํ้ าเสียจากกิจกรรมตางๆ ทั้งชุมชน เกษตรกรรมและ  
อุตสาหกรรม ซ่ึงถือเปนกิจกรรมที่มีปริมาณการใชนํ้ ามากสงผลกระทบใหเกิดปริมาณนํ้ าเสียมากขึ้น
อยางรวดเรว็ นํ ้าเสยีท่ีเกดิขึน้สวนใหญจะมกีารปนเปอนของสารอนิทรยีและสารอนนิทรยีในปรมิาณ
ทีค่อนขางสงู แมจะมีกฎหมายกํ าหนดใหกิจกรรมดังกลาวตองบํ าบัดนํ้ าเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
นํ ้าทิง้จากโรงงานอตุสหกรรมและนคิมอตุสาหกรรมแลวกเ็ปนเพยีงการแกไขทีป่ลายเหตุ ประกอบกบั
คามาตรฐานทีก่ฎหมายก ําหนดนัน้เปนการก ําหนดตามความเขมขน ไมไดค ํานงึถึงปรมิาณมลพษิรวม
ทีอ่ยูในนํ ้าเสยีทีถู่กระบายทิง้ จงึท ําใหปริมาณนํ ้าเสยีทีร่ะบายลงสูแหลงนํ ้าไมสอดคลองกบัความสามารถ
ในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้าทีม่อียูอยางจ ํากดั เนือ่งจากในแตละลุมนํ ้าจะมศีกัยภาพในการรองรบั
มลพษิแตกตางกัน นอกจากนี้ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงนํ้ ายังมีสาเหตุมาจากการใหอนุญาต
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในบางพื้นที่ไมสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดิน รวมทั้งสภาพแวดลอม
และความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า จึงทํ าใหสงผลกระทบตอคุณภาพของแหลงนํ้ า
ในหลายพื้นที่ การแกปญหาดังกลาวจึงตองมีมาตรฐานในการควบคุมมลพิษที่แหลงกํ าเนิดมลพิษ   
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โดยการก ําหนดปริมาณนํ้ าเสียจากกิจกรรมตางๆ ที่จะระบายลงสูแหลงนํ้ าใหสอดคลองกับศักยภาพ
และความสามารถในการรองรบัมลพษิโดยยงัคงรกัษาคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าทีป่จจบุนัยงัไมมกีารก ําหนด
ปริมาณการระบายนํ้ าทิ้งใหสอดคลองกับแหลงรองรับมลพิษ

ดงันัน้ จงึควรมีการศึกษาถึงแนวทางสํ าหรับการควบคุมปริมาณการระบายนํ้ าทิ้ง เพื่อใช
สํ าหรับปรับปรุงมาตรฐานนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษและมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้ าผิวดิน     
รวมทั้งพิจารณาการนํ าระบบการอนุญาตระบายนํ้ าทิ้ง (Permit System) มาบังคับใช

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพือ่ศกึษาถงึปญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ
มลพิษ

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคบัในการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง
จากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

1.2.3 เพือ่ศกึษาหาแนวทางในการปรบัปรงุกฎหมายทีใ่ชในการควบคมุการระบายนํ้ าทิ้ง
จากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

1.3  สมมุติฐานของการศึกษา

ปจจุบันประเทศไทย ใชการควบคุมแหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ าดวยวิธีการกํ าหนด        
คาความเขมขนของสารมลพิษในนํ้ าทิ้งที่ยินยอมใหระบายออกแตเพียงอยางเดียว โดยไมไดคํ านึงถึง
ปริมาณมลพิษสูงสุดในนํ้ าทิ้งที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับได ซ่ึงไมเพียงพอตอการปองกันคุณภาพนํ้ า
ในแหลงนํ้ าที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะแหลงนํ้ าในลุมนํ้ าที่มีการขยายตัวของแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสีย   
อยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปรับปรุงแกไขกฎหมาย
เกีย่วกบัการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิ โดยคํ านงึถึงปรมิาณมลพษิสงูสดุในนํ ้าทิง้
ที่แหลงนํ้ าแตละแหงสามารถรองรับไดเพือ่ใหเหมาะสมและสอดคลองสภาวการณในปจจุบัน
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1.4  วิธีดํ าเนินการศึกษา

ใชวธีิวจิยัเอกสาร  (Documentary Research) โดยจะทํ าการศึกษาคนควาจากหนังสือ    
บทความ รายงานการวจิยั และบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วของ จากนัน้จงึท ําการวเิคราะหและสงัเคราะห
ในเชิงคุณภาพ เพือ่ใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

1.5  ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเฉพาะพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ประกาศที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมปริมาณการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ ตลอดจนคามาตรฐานนํ้ าทิ้งและ    
คามาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าผิวดินทั้งในประเทศและตางประเทศ  

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 เพือ่ทราบถงึปญหาตลอดจนอปุสรรคในการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ
มลพิษ

1.6.2 เพื่อทราบถึงวิธีการในการบังคับใชกฎหมายกับการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง  
จากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

1.6.3 เพื่อทราบหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ
ของประเทศไทย

1.6.4 เพื่อเปนแนวทางในการเสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมาย หรือบัญญัติกฎหมาย
เพื่อควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษในประเทศไทย
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1.7  นิยามศัพท

แหลงกํ าเนิดมลพิษ ไดแก ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงกอสราง ยานพาหนะ 
สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเปนแหลงที่มาของมลพิษ

แหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียประเภทที่มีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม
บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า และฟารมสุกร

แหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียประเภทท่ีไมมีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน ไดแก พื้นที่เพาะปลูก  
ชุมชนเมือง  และเกษตรกรรม

คา BOD หมายความถงึ ความตองการออกซเิจนทางชวีเคม ี จะวดัคาความสกปรกของนํ ้า
ในรปูปริมาณอินทรียสารอยางหยาบๆ นิยมใชที่อุณหภูมิ 20°ซ ระยะเวลา 5 วัน

คา TMDL หมายความวา ปริมาณมลพิษที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยที่คุณภาพ
ของแหลงนํ้ ายังคงเปนไปตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว
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บทที่ 2
ความเปนมา แนวคิด และหลักการในการจัดการมลพิษทางนํ้ า

2.1  สถานการณมลพิษทางนํ ้าและสาเหตุของปญหานํ้ าเสีย

หากเราแบงโลกใบนีอ้อกเปนสีส่วน สามสวนนัน้จะครอบคลมุไปดวยนํ ้าและอกีหนึง่สวน
ที่เหลือจะเปนแผนดิน และในหนึ่งรอยเปอรเซ็นตของนํ้ านั้น เกาสิบส่ีเปอรเซ็นตเปนนํ้ าเค็ม       
ของทะเลทัง้เจ็ด มีเพียงหกเปอรเซ็นตเทานั้นที่เปนนํ้ าจืดในแมนํ้ า ทะเลสาบ และแผนดิน1 นํ้ าจึงถือ
เปนปจจัยที่สํ าคัญอยางหนึ่งในการดํ ารงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิต ในขณะเดียวกันนํ้ ายังเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่จํ าเปนสํ าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน2 และจํ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
เปนผลใหตองมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นตาม ทํ าใหการใชประโยชนจากแหลงนํ้ า      
มเีพิม่สงูขึน้ดวย3 เชน การชลประทาน การประมง การสาธารณปูโภค การคมนาคม การอตุสาหกรรม
และพลงังาน ดวยเหตนุีน้ํ ้าจงึสามารถใชประโยชนโดยรวมไดหลายอยาง ความตองการนํ ้าในอนาคต
สํ าหรับโครงการชลประทาน การอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคนั้น มีมากขึ้นทุกขณะ4      
แตจากการระบายของเสียจากชุมชน การเกษตร และโรงงานอตุสาหกรรม โดยมิไดผานการบํ าบัด
ขั้นตนมากอน กอใหเกิดปญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมทางนํ้ าอยางมาก เพราะ
ทรัพยากรนํ ้าเมือ่ผานขบวนการใชหนึง่ๆ ยอมมรีะดบัคณุภาพเปลีย่นไป ซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมส ําหรับ
ทีจ่ะน ําไปใชในกจิการอืน่ๆ ตอไป ปญหาความเสือ่มโทรมของคณุภาพสิง่แวดลอมดานนํ ้าสวนใหญ
จงึมอิีทธิพลจากการเพิม่จ ํานวนประชากรอยางรวดเรว็ การขยายตวัดานอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม  
การใชทรพัยากรอยางไมมปีระสทิธภิาพ และการน ําเทคโนโลยสีมยัใหมเขาใชโดยไมค ํานงึถึงผลเสยี
ทีจ่ะเกดิขึน้ ตอมาในป พ.ศ. 2537 คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตจิงึไดก ําหนดมาตรฐานคณุภาพ
แหลงนํ ้าผิวดนิขึน้ เพือ่ใชเปนแนวทางการรกัษาคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าใหคงสภาพดเีหมาะตอการใช

                                                       
1 บรรจง บินกาซัน. (2547). อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดลอม. หนา 26.
2 ณรงค ณ เชียงใหม. (2525). มลพิษสิ่งแวดลอม. หนา 29.
3 ไตรภพ อินทุใส. (2545). การจัดการสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน. หนา 58.
4 สุธีลา ตุลยะเสถียร. (2544). มลพิษสิ่งแวดลอม (ปญหากฎหมายไทย). หนา 213.
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ประโยชนดานตางๆ และฟนฟคูณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าทีเ่ส่ือมโทรมหรอืมแีนวโนมของการเสือ่มโทรม
ใหมีสภาพที่ดีขึ้น5

                                                       
5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

(2548). ตํ าราบํ าบัดมลพิษนํ้ า. หนา 1-1.
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เพือ่ใชเปนแนวทางการรกัษาคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าใหคงสภาพดเีหมาะตอการใชประโยชนดานตางๆ 
และฟนฟคูณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าทีเ่ส่ือมโทรมหรอืมแีนวโนมของการเสือ่มโทรมใหมีสภาพที่ดีขึ้น5

ปจจุบันแหลงนํ้ าที่สํ าคัญของประเทศไทยมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะแมนํ้ า
สายหลกัอยางเชนแมนํ ้าเจาพระยาตอนลางและแมนํ ้าทาจนีตอนลาง ซ่ึงมคีณุภาพนํ ้าตํ ่ากวามาตรฐาน
แหลงนํ้ าประเภทที่ 4 ซ่ึงก ําหนดไวเพื่อการอตุสาหกรรม สวนแมนํ้ าสายอื่นๆ เชน แมนํ้ าแมกลอง
และแมนํ้ าบางปะกงเริ่มมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะบริเวณที่ไหลผานชุมชนหนาแนน 
สวนคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝงหลายแหงเริ่มมีปญหาคุณภาพนํ้ าเสื่อมโทรมลงเชนเดียวกันโดยเฉพาะ
บรเิวณทีเ่ปนแหลงทองเทีย่วทีม่นีกัทองเทีย่วไปพกัอยางหนาแนน เชน หาดบางแสน หาดชะอ ํา และ
บริเวณชายฝงที่เปนแหลงอุตสาหกรรม ซ่ึงพบวามีการปนเปอนของโลหะหนักในปริมาณที่สูงมาก6

สาเหตุการเสื่อมโทรมของแมนํ้ านั้นเกิดขึ้นจากการใชประโยชนของมนุษยทั้งจากภาค
อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และชุมชน โดยขาดความรูความเขาใจและมิไดตระหนักถึงปญหา  
ทีจ่ะเกดิตามมา ดงันัน้ ภาครฐัจงึตองหามาตรการในการอนรัุกษและรักษาคณุภาพนํ ้ามใิหเสือ่มโทรมลง
โดยไดก ําหนดมาตรฐานนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิเหลานี ้ ไดแก มาตรฐานนํ ้าทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรม
และนคิมอตุสาหกรรม มาตรฐานนํ ้าทิง้จากอาคาร มาตรฐานนํ ้าทิง้จากทีด่นิจดัสรร และมาตรฐานนํ ้าทิง้
จากฟารมเล้ียงสุกร นอกจากการกํ าหนดมาตรการของภาครัฐแลว องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม  
ยังไดดํ าเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางจิตสํ านึกและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไข
ปญหาแหลงนํ้ าเสื่อมโทรมดวย7

2.1.1 คณุภาพนํ้ าในแมนํ้ าท่ีสํ าคัญ
ประเทศไทยมีแมนํ้ าที่สํ าคัญหลายสาย ไดแก แมนํ้ าเจาพระยา แมนํ้ าทาจีน       

แมนํ ้าบางปะกง และแมนํ ้าแมกลอง ซ่ึงตัง้อยูบนพืน้ทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ เพราะเปนแหลงทีม่ปีระชากร
อาศัยอยูหนาแนน มกีารดํ าเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน 
โดยเฉพาะในตอนลางของลุมนํ้ า เนื่องจากมีการใชประโยชนจากแมนํ้ าทั้ง 4 สายนี้อยางมากและ  
ตอเนื่องมาเปนเวลายาวนานตั้งแตอดีต ทํ าใหคุณภาพนํ้ าของแมนํ้ าเหลานี้เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ    
โดยเฉพาะบริเวณที่มีชุมชนตั้งอยู

                                                       
5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

(2548). ตํ าราบํ าบัดมลพิษนํ้ า. หนา 1-1.
6 แหลงเดิม. หนาเดิม.
7 แหลงเดิม. หนา 1–2.
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โดยจะขอกลาวเฉพาะคุณภาพนํ้ าของแมนํ้ าสายหลักบนพื้นที่ลุมนํ้ าภาคกลาง  
ทั้ง 4 สาย ดังนี้

1) แมนํ้ าเจาพระยา8

แมนํ้ าเจาพระยาเปนแมนํ้ าสายหลักที่สํ าคัญของประเทศ เริ่มตนที่จังหวัด
นครสวรรคไหลผานชมุชนขนาดใหญ เชน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดันนทบรีุ
กรุงเทพมหานคร แลวไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ 372 กม.     
โดยแบงชวงแมนํ ้าออกเปน 3 ตอน คอื ตอนบนตัง้แตอํ าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
ถึงอ ําเภอเมอืงนครสวรรค จงัหวดันครสวรรค ระยะทาง 237 กม. ตอนกลางตัง้แตอํ าเภอเมอืงนนทบรีุ
จงัหวดันนทบรีุถึงอ ําเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ระยะทาง 80 กม. และตอนลาง
จากองคพระสมทุรเจดยี จงัหวดัสมทุรปราการถงึอ ําเภอเมอืงนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ระยะทาง 55 กม.

ปญหานํ ้าเสยีของแมนํ ้าเจาพระยาโดยเฉพาะตอนลางของแมนํ ้าในชวงทีไ่หลผาน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมทุรปราการ สาเหตใุหญมาจากนํ ้าทิง้ชมุชนทีม่อียูอยางหนาแนน เชน
บานพกัอาศัย คอนโดมิเนียม รานอาหาร ศูนยการคา โรงพยาบาล รวมทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้ขนาดใหญและขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมนํ้ าเจาพระยา

แมนํ ้าเจาพระยาตอนบน เมือ่พจิารณาตามมาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดนิ
พบวาคณุภาพนํ้ าของแมนํ้ าเจาพระยาตอนบนจัดอยูในระดับแหลงนํ้ าประเภทที่ 2

แมนํ ้าเจาพระยาตอนกลาง เมือ่พจิารณาตามมาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดนิ
พบวาคณุภาพนํ้ าของแมนํ้ าเจาพระยาตอนกลางจัดอยูในระดับแหลงนํ้ าประเภทที่ 3 และ

แมนํ ้าเจาพระยาตอนลาง เมือ่พจิารณาตามมาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดนิ
พบวาคณุภาพนํ ้าของแมนํ ้าเจาพระยาตอนลางอยูในเกณฑเส่ือมโทรมจดัอยูในระดบัมาตรฐาน คณุภาพ
แหลงนํ้ าประเภทที่ 4 สาเหตุที่แมนํ้ าเจาพระยาตอนลางมีการปนเปอนสูงเนื่องมาจากไดรับนํ้ าเสีย
จากชุมชนและอุตสาหกรรมประเภทตางๆ อยางมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ  
จงัหวดัสมทุรปราการ ซ่ึงมกีารขยายตวัของประชาชนและโรงงานอตุสาหกรรมอยางรวดเรว็ โดยขาด
การวางแผนการจัดการนํ้ าเสียที่เหมาะสม

                                                       
8 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กํ าหนดประเภทของแหลงนํ้ าในแมนํ้ าเจาพระยา. (2537, 4 สิงหาคม).

ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 111, ตอนที่ 62 ง.
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2) แมนํ้ าทาจีน9

แมนํ้ าทาจีนเปนลํ านํ้ าที่แยกจากแมนํ้ าเจาพระยาที่บานปากคลองมะขามเฒา  
อํ าเภอวดัสงิห จงัหวดัชยันาท แลวไหลผานจงัหวดัสพุรรณบรีุ จงัหวดันครปฐม และไหลลงสูอาวไทย
ทีบ่ริเวณอ ําเภอเมืองสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 325 กม. การศึกษาคุณภาพของแมนํ้ าทาจีน
แบงเปน 3 ตอนเชนเดียวกับแมนํ้ าเจาพระยา ไดแก ตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง แมนํ้ าทาจีน
สวนใหญจะรองรับนํ้ าเสียจากกิจกรรมของชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ประชาชนที่อาศัย
อยูบริเวณแมนํ้ าทาจีนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดชัยนาทและจังหวัด
อุทัยธานี สวนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีเร่ิมมีแนวโนมที่จะพัฒนาจากสังคม
เกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม การคา และการบริการมากขึ้น สวนในจังหวัดสมุทรสาครและ
จงัหวดันครปฐมประกอบการอตุสาหกรรมเปนหลัก แตสํ าหรบัจงัหวดันครปฐมแลว อาชพีเกษตรกรรม
และปศุสัตวยังคงเปนแหลงรายไดที่สํ าคัญของจังหวัด

แมนํ ้าทาจนีตอนบน ตัง้แตอํ าเภอวดัสิงห จงัหวดัชยันาท อํ าเภอเมอืงสพุรรณบรีุ
จงัหวดัสพุรรณบรีุ พบวาคณุภาพนํ ้าอยูในเกณฑพอใหจดัอยูในมาตรฐานแหลงนํ ้าประเภทที ่2

แมนํ้ าทาจีนตอนกลาง ตั้งแตอํ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีถึง
อํ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม คณุภาพนํ ้าเสือ่มโทรมลงจดัอยูในระดบัมาตรฐานคณุภาพแหลงนํ ้า
ประเภทที่ 3 และ

แมนํ ้าทาจีนตอนลาง ตัง้แตบรเิวณหนาทีว่าการอ ําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม
ถึงปากแมนํ ้าทาจนี อํ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร คณุภาพนํ ้าอยูในระดบัเสือ่มโทรมมาก
จดัอยูในระดับมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้ าประเภทที่ 4

3) แมนํ้ าแมกลอง10

แมนํ ้าแมกลองมตีนนํ ้าอยูทีอํ่ าเภอเมอืงกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ มคีวามยาว
ประมาณ 140 กม. จากจังหวัดกาญจนบุรี แมนํ้ าแมกลองจะไหลผานจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม 
และจงัหวดัสมทุรสงคราม ไหลลงสูอาวไทยทีบ่ริเวณอ ําเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม

                                                       
9 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กํ าหนดประเภทของแหลงนํ้ าในแมนํ้ าทาจีน. (2537, 4 สิงหาคม).

ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 111, ตอนที่ 62 ง.
10 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กํ าหนดประเภทของแหลงนํ้ าในแมกลอง. (2537, 4 สิงหาคม).

ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 111, ตอนที่ 62 ง.
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ประชาชนสวนใหญบริเวณลุมนํ้ าแมกลองประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
กจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเปนหลัก เชน โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คุณภาพนํ้ า
แมนํ ้าแมกลองโดยรวมอยูในเกณฑคอนขางดี เมือ่พจิารณาตามมาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดนิ
จดัอยูในแหลงนํ้ าประเภทที่   3

4) แมนํ้ าบางประกง11

แมนํ ้าบางประกงมคีวามยาวประมาณ 122 กม. มตีนก ําเนดิทีอํ่ าเภอบานสราง
จงัหวดัปราจนีบรีุ ผานอ ําเภอบางคลา บานโพธิ ์และไหลลงสูอาวไทยทีอํ่ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา
พบวาคณุภาพแมนํ้ าบางประกงอยูแหลงนํ้ าประเภทที่ 3

แตบริเวณปากแมนํ้ าปราจีนซึ่งเปนจุดบรรจบของแมนํ้ านครนายกและแมนํ้ า
ปราจนีบรีุที่ตํ าบลบางแตน อํ าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นไปทางตอนเหนือจนถึงบริเวณ
หนาวดักระแจะ ทีต่ ําบลทางาน อํ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรีุ รวมระยะทาง 63 กโิลเมตร เปนแหลงนํ ้า
ประเภทที่  2

สรปุ คณุภาพของแมนํ ้าสายหลกัไดวา แมนํ ้าเจาพระยาและแมนํ ้าทาจนีมปีญหามลพษิ
คอนขางรนุแรงโดยมรีะดบัสารอนิทรยีและแบคทเีรียสูงมาก สวนแมนํ ้าแมกลองและแมนํ ้าบางประกง
คณุภาพนํ้ าอยูในระดับพอใช

2.1.2 แหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ า
แหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ าเกิดไดจากหลายกิจกรรม ซ่ึงแตละกิจกรรมจะมี

ปริมาณและคณุลักษณะนํ้ าเสียแตกตางกัน และกอใหเกิดผลกระทบที่แตกตางกันดวย กิจกรรมหลัก
ทีท่ ําใหเกิดมลพิษทางนํ้ าแบงเปน 3  กจิกรรมหลัก ไดแก ชุมชนและพาณิชย จากโรงงานอุตสาห
กรรม และจากเกษตรกรรม ดังนี้  12

1) นํ ้าเสียชุมชน
นํ ้าเสยีชุมชน หมายถึง นํ้ าที่เกิดจากการใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ และ

ระบายนํ้ าทิ้งลงสูทอระบายนํ้ า แหลงรองรับนํ้ าเสีย หรือแหลงนํ้ าธรรมชาติ โดยไมไดผานการบํ าบัด
ใหมลัีกษณะดีขึ้นหรือสะอาดขึ้นกอน ซ่ึงทํ าใหแหลงนํ้ ามีคุณภาพนํ้ าเสื่อมโทรมและเนาเสียในที่สุด

                                                       
11 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กํ าหนดประเภทของแหลงนํ้ าในแมนํ้ าบางประกง แมนํ้ านครนายก

และแมนํ้ าปราจีนบุรี. (2537, 4 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 111, ตอนที่ 62 ง.
12 พัฒนา มูลพฤกษ. (2546). อนามัยสิ่งแวดลอม. หนา 119.
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ในการฟ นฟูคุณภาพนํ้ าจะตองใชงบประมาณสูงมาก นํ้ าเสียจากแหลงชุมชนแบงออกไปได      
หลายประเภท  ดังนี้

(1) บานพกัอาศยั นํ ้าเสยีจากบานพกัอาศยันัน้เกดิจากเศษอาหารจากการลางจาน
และภาชนะหรอืจากการปรงุอาหาร รวมถึงสารตางๆ ทีเ่กดิจาการท ําความสะอาดเสือ้ผา ส่ิงของตางๆ
ภายในบานและการอาบนํ้ า

(2) ภัตตาคาร มนีํ้ าเสียเกิดจากหองครัวและหองสวม โดยเฉพาะคานํ้ ามัน 
และไขมนัจะมปีริมาณสงูในนํ ้าเสยีจากหองอาหารหรอืภตัตาคาร อันเปนสาเหตหุนึง่ท ําใหเกดิการอดุตนั
ในทอระบายนํ้ าเสีย

(3) โรงแรม มนีํ ้าเสยีจากหองนํ ้าและหองสวมจากหองพกัและหองครวั หรือ
ภตัตาคารภายในโรงแรม อาคารสํ านักงาน มีนํ้ าเสียจากหองนํ้ าหองสวม

(4) กิจกรรมอืน่ๆ เชน สถานบรกิารอาคารพาณชิย โรงเรยีน อาคารชดุ ตลาด
สถานบริการจํ าหนายนํ้ ามัน เปนตน

2) นํ้ าเสียจากกิจกรรมการเกษตร13

แหลงกํ าเนิดนํ้ าทิ้งจากการเกษตรที่สํ าคัญแบงตามลักษณะการใชประโยชน
ที่ดินได เปนพื้นที่เพาะปลูก ฟารมเลี้ยงสุกร และบอเล้ียงปลา ดังนี้

(1) การเพาะปลูก14

                    การเพาะปลูกเปนพื้นที่สํ าคัญเนื่องจากมีเนื้อที่มากที่สุดและมีการใช
สารเคมีมากที่สุดดวย มลพิษทางนํ้ าที่เกิดจากการเกษตรสวนใหญแลวเกิดมาจากสารเคมีที่ตกคาง
ในพืน้ดิน หรือสารเคมีที่มีการชะลางไปกับหนาดิน ไหลลงสูแหลงนํ้ านั้นๆ

(2) ฟารมสุกร15

ของเสียจากฟารมสุกรกอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก
เนือ่งจากมคีวามสกปรก ปญหาส ําคญัทีเ่ปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกจิกรรมการเลีย้งสกุร ไดแก
ปญหามลพษินํ ้า ปญหามลพษิเสยีง และปญหากลิน่รบกวน ของเสยีทีเ่ปนปญหาหลกัส ําหรับฟารมสุกร
คือ

                                                       
13 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

เลมเดิม. หนา 2-5.
14 แหลงเดิม. หนาเดิม.
15 แหลงเดิม. หนา 2-6.
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(2.1) สวนทีเ่ปนของแขง็ โดยของเสยีทีเ่ปนของแขง็สวนมากเปนมลูสุกร
ที่เกิดขึ้นจากการขับถายทุกวัน และเศษอาหารที่สุกรทํ าหกลงบนพื้นคอก ถุงใสอาหาร ขวดยา     
เข็มฉีดยา เปนตน

(2.2) สวนท่ีเปนนํ ้าเสยี นํ ้าเสยีจากฟารมนัน้เกดิจากนํ ้าลางคอก หรือโรงเรือน
นํ ้าลางตวัสุกร และปสสาวะของสกุร ทัง้นีป้รมิาณนํ ้าเสยีท่ีเกดิขึน้อยูกบัจ ํานวนสกุร ลักษณะการใชนํ ้า
ของเกษตรกรแตละราย โดยปรมิาณของเสียขึ้นกับลักษณะตางๆ เฉพาะตัวของสุกร เชน เพศ อายุ 
ขนาด การเคลือ่นไหว ความเคยชนิตอสภาพแวดลอม ปริมาณและสวนประกอบของอาหารทีสุ่กรกนิ
รวมทัง้อทิธพิลทางจิตใจ เชน การตื่นตกใจ ความกลัว และความเครียด ปริมาณและลักษณะนํ้ าเสีย
ขึน้อยูกบัประเภทของฟารมสุกรที่เล้ียง จํ านวนการเลี้ยง ลักษณะการทํ าความสะอาด และลักษณะ
การใชนํ้ าของแตละฟารม

(3) การเพาะเลี้ยงปลา16

การเพาะเลี้ยงปลาเปนกิจกรรมหนึ่งที่ก อใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม      
ทัง้ภายในฟารมและสงผลกระทบตอเนื่องไปยังส่ิงแวดลอมภายนอกฟารม ซ่ึงมลพิษที่เกิดขึ้นภายใน
ฟารมเพาะเลี้ยง แบงได 4 ประเภท

(3.1) มลพิษจากการเตรียมบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า17

การเตรยีมบอใหม เปนการเตรยีมบอของผูเล้ียงรายใหมทีย่งัไมเคย
ใชบอดนิในการเพาะเลีย้งสัตวนํ ้า ดงันัน้จงึตองมกีารปรบัสภาพดนิบรเิวณบอใหมคีวามเปนกรด ดาง
ทีเ่หมาะสมกับการเลี้ยงปลา สํ าหรับดินที่มีสภาพเปนกรดสูงจะตองเติมปูนขาวลงในบอ เพื่อทํ าให
ดนิมสีภาพเปนกลางหรือมีความเปนดางเล็กนอย ขณะเดียวกันก็มีการเติมปุยอินทรีย หรืออนินทรีย 
(ปุยเคม)ี เพือ่สรางอาหารธรรมชาตใิหเกดิขึน้ในบอ นอกจากนัน้การใสปุยจะชวยลดความขุนของนํ ้า
ทีเ่กดิจากอนภุาคของดินโดยอนุภาคของดินจะตกตะกอนและทํ าใหนํ้ าใสขึ้น

(3.2) มลพิษจากการใหอาหารสัตวนํ้ า18

สารอาหารทีใ่ชเล้ียงสตัวนํ ้า ประกอบดวย โปรตนี คารโบไฮเดรต
ไขมนั วติามนิ และแรธาตกุารใหอาหาร นอกจากจะตองค ํานงึถึงปรมิาณของสารอาหารทีม่ใีนอาหาร
แตละประเภทที่สงผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลา ควรคํ านึงถึง “อัตราการแลกเนื้อ” 

                                                       
16 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-7.
17 แหลงเดิม. หนา 2-8.
18 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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หรือ “อัตราเปลี่ยนเนื้อเปนอาหาร” ซ่ึงมคีวามสํ าคัญอยางมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปลากินเนื้อ 
อาหารทีม่ปีระสิทธิภาพควรมอัีตราการแลกเนือ้ตํ ่ากวา 2.0 หมายความวา อาหารชนดิใดทีใ่ชไป 2  ก.ก.
หรือนอยกวา แลวสามารถเลี้ยงปลาไดผลผลิต 1 ก.ก. จะถือวาอาหารชนิดนั้นเปนอาหารคุณภาพดี 
แตปจจบุันการใหอาหารของเกษตรกรบางรายไมไดคํ านึงถึงอัตราการแลกเนื้อ ทํ าใหปริมาณอาหาร
ที่เหลือจากการกินของสัตวนํ้ ามีการสะสมในกนบอเปนจํ านวนมาก ขณะเดียวกันอาหารที่ไมจมลง
ที่กนบอ จะสงผลทํ าใหคุณภาพนํ้ าในบอเนาเสียไดเชนกัน

(3.3) มลพิษจากสิ่งขับถายของสัตวนํ้ า19

ส่ิงขับถายของสัตวนํ้ าจัดเปนสารอินทรียสามารถยอยสลายได
ตามธรรมชาต ิ แตถามมีากเกนิไป ธรรมชาตกิไ็มสามารถบ ําบดัตวัเองไดทนั ดงันั้นจงึกอใหเกดิปญหา
ตามมา

(3.4) มลพิษจากยารักษาโรค20

อาจกลาวไดวายารักษาโรค กค็ือ สารเคมีชนิดหนึ่ง ซ่ึงสัตวนํ้ า  
แตละชนิดจะใชยาในการรักษาโรคแตกตางกันออกไป ดังนี้

ก. ปลาสวาย ยาทีใ่ชในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น ไดแก ฟอรมาลิน
มาลาไคทกรีน และดางทับทิม เปนตน ซ่ึงสวนใหญใชในการรักษาโรคพยาธิที่เกิดกับปลาสวาย

ข. ปลาชอน ยาทีใ่ชในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น ไดแก ฟอรมาลิน 
และยาถายพยาธิ เปนตน

ค. ปลาดุก ยาที่ใชในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น ไดแก เกลือแกง     
ปนูขาว และดพิเทอรเร็กซ เปนตน

3) นํ้ าเสียจากอตุสาหกรรม21

เปนที่ทราบกันดีแลววาประเทศไทยไดกาวสูประเทศอุตสาหกรรม รายได
จากภาคอตุสาหกรรมไดทํ ารายไดใหกับประเทศมากกวาภาคการเกษตรอยางนอย 2 เทา ในขณะที่
เศรษฐกจิของประเทศมกีารเจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็ ปญหาสิง่แวดลอมกไ็ดเพิม่มากขึน้ ปญหามลพษิ
ทางนํ ้าไมไดหยุดอยูที่คาความสกปรกในรูปบีโอดี แตไดขยายครอบคลุมไปถึงโลหะหนัก สารพิษ 

                                                       
19 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-8.
20 แหลงเดิม. หนาเดิม.
21 แหลงเดิม. หนา 2-9.
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สารอนัตรายอืน่ๆ จงึเปนไปไมไดทีลั่กษณะของนํ ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมจะเหมอืนกนัทกุโรงงาน
แมกระทัง่ในโรงงานประเภทเดยีวกนั22 และแหลงก ําเนดินํ ้าเสยีประเภทอตุสาหกรรมจะมคีวามเขมขนสงู
ท ําใหเกดิปญหาตอส่ิงแวดลอมและสขุภาพอนามยัของคนงานหรอืชุมชนทีอ่ยูรอบขางไดอยางฉบัพลับ
และรายแรง โดยมอัีตราการไหลเวียนและสวนประกอบในนํ้ าเสียนั้น พอจะสรุปไดดังนี้

(1) อุตสาหกรรมอาหาร23

นํ้ าเสียจากอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีความแตกตางกันตามประเภท
โรงงาน วตัถุดิบกระบวนการผลิต และปริมาณผลผลิต ลักษณะโดยทั่วไปจะประกอบดวย

- อินทรียวัตถุ ตะกอนแขวนลอย
- ปริมาณและลักษณะนํ้ าเสีย มีความเปลี่ยนแปลงสูงตามฤดูกาล      

โดยเฉพาะประเภทผลไม
- นํ ้าทีใ่ชลาง (บางครั้งเปนนํ้ ารอน) มักถูกปลอยออกมาเปนจํ านวนมาก 

โดยปกติแลวจะไมมีสารอันตราย อยางเชน โลหะหนัก
- มกัจะประกอบดวยนํ ้ามนั ไนโตรเจน และฟอสฟอรสั โดยเฉพาะพวกแปง

และเบียรจะทํ าใหมีคาบีโอดีสูง
(2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ24

มีความแตกตางกันอยางมากมายในสวนประกอบของนํ้ าเสียระหวาง     
อุตสาหกรรมสิง่ทอธรรมชาตกิบัสิง่ทอทางดานเคม ี นํ ้าเสยีจากอตุสาหกรรมทอขนสตัวประกอบดวย
คาบโีอดทีี่มีความเขมขนสูงไขมันและดาง นํ้ าเสียจากการยอมจะประกอบดวยมลสาร เชน สียอม 
และสารเคมีอ่ืนๆ คุณภาพและปริมาณจะแตกตางกันออกไปตามวันตอวัน ตามฤดูกาล และตาม  
การเปลี่ยนแบบตามแฟชั่น

(3) อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ25

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษเปนลักษณะโดยเฉพาะ   
ของอุตสาหกรรมที่มีการใชนํ้ า สํ าหรับอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ ใชตนไมจากธรรมชาติเปนวัตถุดิบ    
น ํามาเตมิดวยสารเคมแีละน ําไปตมเอาเพยีงเซลลโูลสมาใชท ําผลิตภณัฑ นอกนัน้ปลอยสวนประกอบอืน่ๆ
ใหเปนวตัถุเจือปนลงในนํ้ าเสีย ทํ าใหนํ้ าเสียเกิดมีมลพิษสูง นํ้ าเสียจะมีลักษณะที่มีทั้งคาบีโอดีและ  
                                                       

22 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท. (2541). การปองกันและควบคุมมลพิษ. หนา 2.
23 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

เลมเดิม. หนา 2 -10.
24 แหลงเดิม. หนาเดิม.
25 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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มีสีเจือปนที่คอนขางสูง สวนในอตุสาหกรรมผลิตกระดาษมีกระบวนการเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรม 
คอื น ําเยือ่กระดาษมาเตมิดวยตวัฟลเลอร และตวัอ่ืนๆ เพื่อท ําใหเปนแผนกระดาษ ลักษณะของนํ ้าเสยี
จึงประกอบไปดวยเสนใยละเอียดหรือกระดาษตางๆ และยังเต็มไปดวยวัสดุจํ านวนมากที่ลอยอยู
บนผิวนํ้ า

(4) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง26

นํ ้าเสยีจะมคีาบโีอดคีอนขางสงูซึง่มาจากสารแทนนนิทีใ่ชในการฟอกหนงั
และจากหนงัดบิ และยงัประกอบดวยโครเมยีมทีใ่ชในการฟอกหนงัและปนูขาว ทีใ่ชในการบ ําบดัขัน้ตน  
ของแข็งแขวนลอยและสีจากการยอม

(5) อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ27

นํ ้าเสยีมกัจะประกอบดวยสารอนนิทรยีทีเ่กดิขึน้ตามประเภทของกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี จะปลอยนํ้ าเสียที่มีสารเคมีหลายประเภท สารอันตราย สารประกอบ
ทีม่กีล่ินเหม็นซึ่งมีสภาพการเปนกรดหรือเปนดางสูง

(6) อุตสาหกรรมการกลั่น28

สวนประกอบที่สํ าคัญของมวลสาร คือ นํ้ ามันที่ลนออกมา และนํ้ าเสีย  
กย็งัเตม็ไปดวยสารที่มีกลิ่นเหม็น เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน

(7) อุตสาหกรรมปโตรเคมี29

เปนนํ ้าเสยีทีป่ระกอบดวยสารไฮโดรคารบอน สารประกอบอนิทรยีตางๆ  
และสวนอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ

(8) อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกลา30

เปนอตุสาหกรรมที่ใชนํ้ ามันสูง นํ้ าเสียเกิดจากกระบวนการทํ าความเย็น
และท ําความสะอาดสํ าหรับเตาหลอมถานโคก ประกอบดวย แอมโมเนีย ไซยาไนด ฟนอล ฯลฯ 
นอกจากนี้นํ้ าเสียที่มาจากกระบวนการกํ าจัดฝุนจากเตาหลอม จะประกอบดวยของแข็งแขวนลอย 
(ฝุนของถานโคกและแรเหล็ก) และจากกระบวนการลางดวยกรด ประกอบดวย กรด เหล็ก และนํ ้ามนั

                                                       
26 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-10.
27 แหลงเดิม. หนาเดิม.
28 แหลงเดิม. หนาเดิม.
29 แหลงเดิม. หนา 2-11.
30 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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(9) อุตสาหกรรมผลิตโลหะที่นอกเหนือไปจากเหล็ก31

สินแรดิบ ทองแดง ทองคํ า และเงิน โดยปกติมักจะประกอบดวย      
สารเจือปนพวกแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู ฯลฯ สารเหลานี้อาจจะถูกละลายออกมาในระหวาง
กระบวนการผลติหรอือยูในนํ ้าเสยี ซ่ึงอาจตกคางในดนิหรอืเกดิการปนเปอนในนํ ้าใตดนิหากมกีารระบาย
นํ ้าเสียที่ไมไดมาตรฐานลงสูผิวดิน

(10) อุตสาหกรรมการเคลือบโลหะ32

มกีารใชวตัถุดบิและสารเคมหีลายตวัในอตุสาหกรรมประเภทนี ้ ดงันัน้
ในนํ ้าเสยีจงึประกอบกับโลหะหนักหลายชนิด เชน แคดเมียม สังกะสี ทองแดง ไซยาไนด โครเมียม 
กรด และดาง ฯลฯ

(11) อุตสาหกรรมเซรามิกสและซีเมนต33

มีนํ้ าเสียที่ประกอบไปดวยสารอินทรียแขวนลอยที่มีสภาพเปนดาง
ในสวนของอตุสาหกรรมเซรามกิสยงัมีสารจํ าพวกใหสี และสารพวกวัตถุอันตรายเจือปนอยูดวย

2.1.3 ผลกระทบของมลพิษทางนํ้ า
ผลกระทบทางนํ ้าแบงออกไดเปนหลายประเภท แตในบทนีจ้ะขอแบงเปน 3 ประเภท

ที่สํ าคัญ  ดังนี้
1) ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย แบงเปนประเภทที่สํ าคัญไดดังนี้
(1) รสและกลิ่นของนํ้ าเปล่ียนไป34

การเปลีย่นรสของนํ ้า ท ําใหผูบริโภคไดรับความเดอืดรอน โรงงานบางชนดิ
อาจปลอยนํ ้าทิง้ทีม่สีารบางชนดิ ท ําใหรสของนํ ้าในแหลงนํ ้าเปลีย่นไป แมของเสยีจะมปีริมาณนอยมาก
กอ็าจท ําใหรสและกลิ่นเปลี่ยนไปได นํ้ าทิ้งที่กอใหเกิดเหตุการณดังกลาว ไดแก นํ้ าทิ้งจากโรงงาน
ผลิตยางเทยีม โรงกล่ันนํ ้ามนั นํ ้าบางแหงทีม่รีสและกลิน่เปลีย่นไปนัน้ยงัอาจมผีลท ําใหสัตวนํ ้าทีอ่าศยั
อยูในบรเิวณนัน้มีรสและกลิ่นเปลี่ยนไปดวย ทํ าใหผูบริโภคเกิดความรังเกียจ ตัวอยางอันนี้ ไดแก 
การที่ปูมาปูทะเลในบริเวณศรีราชามีกล่ินเปลี่ยนไป เนือ่งจากของเสียที่ทิ้งจากโรงกลั่นนํ้ ามัน
                                                       

31 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.
แหลงเดิม. หนา 2-11.

32 แหลงเดิม. หนาเดิม.
33 แหลงเดิม. หนาเดิม.
34 แหลงเดิม. หนา 2-22.
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(2) การปนเปอนเชื้อโรค35

เชือ้โรคบางประเภทติดตอไดทางนํ้ า เชน แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส  
เปนสาเหตทุีท่ ําใหเกดิโรคอหวิาตกโรค ไขรากสาด บดิ ตบัอกัเสบ ไขสนัหลังอกัเสบ อันมแีหลงก ําเนดิ
มาจากนํ้ าเสียจากบอเกรอะ-บอซึมจากฟารมเลี้ยงสัตว เปนตน

(3) ผลกระทบของวัตถุมีพิษจากการผานหวงโซอาหาร36

วัตถุมีพิษแมวาจะไดรับในปริมาณที่นอยมากก็อาจจะทํ าใหเกิดอาการ  
ทีเ่ฉยีบพลันหรอือาการเรือ้รังของรางกาย นอกจากนีจ้ะมกีารสะสมอยูในสิง่มชีีวติหากไดรับตดิตอกนั
เปนระยะเวลานานๆ รวมทั้งรางกายของคนที่อยูในตํ าแหนงปลายสุดของหวงโซอาหาร สํ าหรับ   
ผลกระทบของวัตถุมีพิษตอสุขภาพของคน สามารถสรุปไดดังนี้

- ผลกระทบของความเปนพิษดวยการดื่มนํ้ าที่มีมลพิษโดยตรง
- ผลกระทบสํ าหรับความเปนพิษดวยการบริโภคปลาหรือผลิตภัณฑ

จากสัตวนํ้ าซ่ึงมีวัตถุมีพิษผสมอยู
- ผลกระทบจากการบรโิภคผลิตภณัฑจากการเกษตรซึง่มวีตัถุมพีษิสะสม

อยูโดยทางนํ้ าที่ใชรดหรือจากดินที่มีมลพิษ

2) ผลกระทบตอแหลงนํ้ าผิวดิน37

ผลกระทบของนํ ้าทิง้ตอส่ิงแวดลอมในแหลงนํ ้าผิวดนิ จะรนุแรงมากหรอืนอย
ขึน้กับปจจัยสํ าคัญตอไปนี้

- ปริมาณและความถี่ของฝน ถามีฝนตกชุกมากก็จะเกิดเจือจางไดมากขึ้น
และทํ าใหผลกระทบนอยลง

- ปริมาณและลักษณะของนํ้ าผิวดิน ถามีมากก็จะเกิดการเจือจางไดมากขึ้น
- ปริมาณการไหลของนํ ้าในแมนํ ้าหรอืแหลงนํ ้า ถามากและเรว็กจ็ะท ําใหเกดิ

การเจือจางไดดีขึ้น
- อุณหภมู ิถาสงูขึน้กอ็าจท ําใหสารพษิบางชนดิมคีวามเปนพษิสงูขึน้ แสงแดด

ถามคีวามเขมขนสูงก็อาจกอใหเกิดการแพรพันธุของพืชนํ้ าเล็กๆ ไดอยางรวดเร็ว

                                                       
35 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-22.
36 แหลงเดิม. หนาเดิม.
37 แหลงเดิม. หนา 2-24.
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- ทศิทางและกระแสลมในอาวใหญๆ  ทศิทางและกระแสลมจะมอิีทธิพลมาก
ตอการไหลเวียนของกระแสนํ้ าในอาว และอัตราการไหลนี้ก็จะมีบทบาทที่สํ าคัญในการนํ าพาหรือ
เจือจางนํ้ าทิ้งของโรงงาน

(1) การทํ าลายสภาพของแหลงนํ้ า38

โรงงานหรือกิจกรรมบางประเภทอาจปลอยของเสียชนิดที่ทํ าลายสภาพ
ของแหลงนํ้ า ทํ าใหสภาพทางฟสิกสของแหลงนํ้ าเสียไป เชน โรงเล่ือยอาจทิ้งเศษผงไมลงมา        
ในแมนํ้ าลํ าคลอง ทํ าใหแหลงนํ้ าตื้นเขิน โรงไฟฟาระบายความรอนลงมายังแหลงนํ้ า ทํ าใหเกิด   
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิขึ้นในบริเวณนั้นและมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต การทํ าเหมืองแรจะมี
การเปดหนาเหมือง ทํ าใหเกิดการชะลางทั้งดินและแรลงสูแหลงนํ้ า ทํ าใหเกิดตะกอนในนํ้ ามาก    
ดังกรณีเหตุการณโรงแตงแรตะกั่วริมเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรปลอยนํ้ าหางแรที่มี
ความเขมขนสงูลงสูลํ าหวยคลิตี้39 ซ่ึงเปนลํ าหวยขนาดใหญทีม่จีดุก ําเนดิมาจากตนนํ ้าปาทุงใหญนเรศวร
ตดัผานผืนปาทึบและแหลงชุมชน 2 ชุมชน  คือ หมูบานคลติีบ้น และหมูบานคลติีล้าง  จนกอใหเกิด
สารตะกั่วปนเปอนลํ าหวยคลิตี้ตลอดสาย  ทํ าใหชาวบานคลติีล้างเจ็บปวยลมตายเปนจํ านวนมาก40

(2) การทํ าใหปริมาณออกซิเจนในนํ้ าลดลง41

นํ้ าทิ้งที่มีสารประกอบอินทรียเปนองคประกอบเมื่อระบายลงสูแหลงนํ้ า
ทีถู่กยอยสลายไดโดยจลิุนทรยีจะใชออกซเิจนไปในการยอยสลายอินทรยีสารเหลานี ้ ท ําใหออกซิเจน
ในนํ้ าลดลงและเปนสาเหตุทํ าใหปลาและสัตวนํ้ าอ่ืนๆ ในบริเวณนั้นไดรับผลกระทบ โดยทั่วไป
ปลาจะเริ่มตายเมื่อนํ้ ามีปริมาณการละลายของออกซิเจนตํ่ ากวา 2 มก./ล.

สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก็เชนเดียวกันมีมากในนํ้ าทิ้ง  
เมือ่มกีารชะลางอยูแหลงนํ ้ากจ็ะเกดิผลกระทบ ท ําใหนํ ้ามธีาตอุาหารมากเกนิควร กอใหเกดิการแพรพนัธุ
อยางรวดเรว็ของแพลงตอนพชืในกระบวนการยโูทรฟเคชัน่ และผลตอมากค็อืการลดลงของออกซเิจน
ในนํ้ าในเวลากลางคืน มผีลกระทบตอพวกสัตวนํ้ าที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น

                                                       
38 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-24.
39 กัสนวจี ศรีสุวรรณ. (2544). พายพิษ: บันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยงภัย. หนา 59.
40 แหลงเดิม. หนา 60.
41 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

เลมเดิม. หนา 2-25.
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(3) การปนเปอนตอตะกอนที่จมอยูใตนํ้ า42

ตามปกติกนแมนํ้ า ทะเลสาบ และทะเล จะปกคลุมดวยตะกอนโคลน
อยูดวยความหนาในระดบัหนึง่ ตะกอนโคลนเหลานีป้ระกอบไปดวยส่ิงขบัถายและซากของสิง่มชีีวติ
ทีอ่าศยัอยูในนํ้ า ในบริเวณกนทะเลสาบหรือกนทะเลปดที่รับภาระสูงในการปลอยสารอินทรียลงมา 
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้ าจะถูกใชไปอยางรวดเร็วในชวงการเนาสลายตัวของอินทรียที่อยูในตะกอน
โคลนใตผิวนํ ้า ถาหากการผสมกบันํ ้าในแนวนอนเกดิขึน้ไมเพยีงพอเนือ่งจากการทบัถมกนัอยูเปนชัน้ๆ
ออกซิเจนที่ละลายจากชั้นบรรยากาศลงมาจากผิวนํ้ าไมสามารถลงไปถึงกนนํ้ าได  และยิ่งไปกวานั้น
กระบวนการทํ าใหนํ้ าบริสุทธิ์ดวยตัวเองเกิดขึ้นไดชา เนื่องจากไดรับแสงอาทิตยผานทะลุลงมาได
ไมเพยีงพอ ท ําใหเปนการขดัขวางกระบวนการสงัเคราะหแสงทีช้ั่นกนพืน้นํ ้าเอาไวอีกดวย ในสภาวะ
ทีเ่กิดขึ้นเหลานี้ ออกซิเจนทีล่ะลายอยูในบริเวณกนพื้นนํ้ าจะถูกลดปริมาณลงไป ในที่สุดเกิดสภาวะ
ออกซิเจนเปนศูนย เปนผลกระทบตอปลาที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น และระบบนิเวศที่อยูโดยรอบ
บริเวณนั้น จะถกูทํ าลายลงไปดวย

นอกจากนี้ ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่มีอยูในโคลนตะกอนกนพื้นนํ้ า
ในบริเวณทะเลปด อาจจะทํ าใหเกิดยูโทรฟเคชัน และการเกิดกระแสนํ้ าแดงตามธรรมชาติแลวได
พื้นนํ้ าเปนแหลงที่เหมาะสํ าหรับเปนที่วางไขของฝูงปลาทั้งหลาย สภาพการไมใชอากาศที่บริเวณ
โคลนตะกอนใตพื้นนํ้ า จะท ําลายการเพาะฟกไขของฝูงปลา

ในบางพื้นที่มีการตกคางของสารบางชนิดที่มีพิษสูง เชน โลหะหนัก 
หรือสารประกอบอนิทรยีทีล่ะลายไดบางตวัท่ีตกอยูทีก่นพืน้นํ ้า และจบัอยูกบัตะกอนเปนเวลานานๆ
อาจมีการละลายตัวข้ึนมาอีกจากสภาวะบางอยางที่เกิดขึ้น และทํ าใหเกิดอันตรายรุนแรงขึ้นมาได 
เชน กรณีของสารปรอทที่มีอยูโคลนตะกอนที่กนอาวมินามาตะ

3) ผลกระทบตอสังคม
ผลกระทบตอสังคม แบงไดดังนี้
(1) การใชนํ้ า43

เมื่อปลอยนํ้ าเสียลงไปในแหลงนํ้ าตามธรรมชาติจะทํ าใหเปนปญหา  
ตอการใชนํ้ าในการอุปโภคและบริโภค การอตุสาหกรรม และการเกษตร เชน

                                                       
42 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-25.
43 แหลงเดิม. หนา 2-26.
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- การประปาในกรุงเทพมหานคร ตองสูบนํ้ าดิบจากจังหวัดปทุมธานี   
เพราะวานํ้ าในกรุงเทพมหานครเองคุณภาพไมเหมาะสมสํ าหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้ าประปา   
หรือผลิตไดแตตองใชตนทุนที่สูงในการกํ าจัดสิ่งปนเปอน สวนบริเวณจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพนํ้ า
ที่ดีกวา เพราะเปนตนนํ้ าและถูกปนเปอนนอยกวา ซ่ึงหากนํ้ าบริเวณกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดี  
ตนทนุการผลตินํ ้าประปาจะถกูกวา การน ํานํ ้าจากจงัหวดัปทมุธานมีาผลตินํ ้าใหคนกรงุเทพมหานครใช

- ถานํ ้ามคีวามกระดางสงูจะท ําใหมผีลกระทบทางดานลบตออุตสาหกรรม 
การยอม การผลิตเบียร การทํ าอาหารกระปองและอื่นๆ

- ถานํ ้าเสยีนัน้มปีริมาณสารแมกนเีซยีมซัลเฟตสงู กอ็าจจะท ําใหการน ํานํ ้านัน้
ไปใชอาจเกิดการทองเดินขึ้นได

- ถานํ ้ามปีริมาณคลอไรดสูงกท็ ําใหน ํานํ ้าไปใชประโยชนทางเกษตรกรรม
ไดลํ าบาก เพราะพืชบางชนิดจะทนความเค็มไมไดหรือไดนอย

- ในกรณีที่นํ้ าเสียหรือลํ านํ้ ามีปริมาณเหล็กสูง จะกอใหเกิดปญหา     
ในดานอตุสาหกรรมฟอกยอม และอตุสาหกรรมกระดาษ เพราะจะท ําใหเกดิจดุหรอืสีเปรอะผาสีขาว
หรือกระดาษ ทํ าใหราคาขายลดลง

- ถานํ้ าเสียมีปริมาณของสารประกอบเชิงซอนสูง จะไปมีผลกระทบ 
ตอขบวนการตกตะกอนในระบบนํ้ าประปา กอใหเกิดตะกรัน ซ่ึงมีผลตอการถายเทความรอน       
ในกระบวนการผลิต

(2) ความสวยงามของแหลงนํ้ าและการพักผอนหยอนใจ44

หากมีสารมลพิษลงไปสูแหลงนํ้ ามากเกินกวาความสามรถของแหลงนํ้ า
ทีจ่ะท ําใหบริสุทธ์ิดวยตวัเองได กจ็ะท ําใหสมบตัขิองนํ ้าเกดิการเปลีย่นแปลง เชน ในเรือ่งของส ี กล่ิน
และความขุน เปนตน ซ่ึงจะทํ าใหแหลงนํ้ าที่มีความสวยงามตามธรรมชาติกลายสภาพเปนนํ้ าเนา 
และกอความรํ าคาญใหแกผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เมื่อเปรียบเทียบการใชประโยชนของแมนํ้ า
สายหลกัของประเทศไทยในระยะ 20 ปทีผ่านมา จะเหน็วาสมยักอนประชาชนกย็งัสามารถจะวายนํ ้า
ตกปลาไดในคลองหลายสายในกรุงเทพมหานคร เชน คลองแสนแสบ คลองสามเสน และอ่ืนๆ    
แตในปจจบุนัเยาวชนรุนใหมคงจะไมมโีอกาสไดกระท ําเชนนัน้ และไมซาบซึง้ถึงความสนุทรยีทีว่านี้

                                                       
44 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

แหลงเดิม. หนา 2-26.
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(3) การคมนาคม45

นํ้ าเสียหรือนํ้ าเนาอาจจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอการคมนาคมนัก      
แตจะมีผลกระทบทางออมได กลาวคือ อาจจะเปนสาเหตุทํ าใหเกิดการเจริญเติบโตของพืชนํ้ า     
เปนอยางมาก เชน ผักตบชวา จนอาจเปนอปุสรรคตอการสญัจร มลํี าคลองและล ํานํ ้าหลายแหงในประเทศ
ทีม่ผัีกตบชวาขึ้นอยูหนาแนน จนไมสามารถสัญจรไปมาได

(4) ดานเศรษฐกิจ46

ของเสียที่ปลอยลงสู แหลงนํ้ าอาจกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ     
ในดานตางๆ เชน ตองสิน้เปลอืงคาใชจายในการออกแบบและบ ํารุงรักษาระบบบ ําบดันํ ้าเสยี คาใชจาย
ในการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหามลพิษทางนํ้ า คาความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสีย
ประโยชนของทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในนํ้ า คาความเสียหายดานสุขภาพอนามัยซ่ึงไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเงินได

2.2  แนวความคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม   

แนวความคดิทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทีใ่ชในการจดัการแกไขปญหามลพิษทางนํ้ า
ที่นิยมใชกันอยูในหลายประเทศ มีรูปแบบตางกันแตสํ าหรับการศึกษาในชั้นนี้ ขอนํ าเสนอเฉพาะ   
ทีเ่กี่ยวของ และสามารถนํ ามาประยุกตใชในการแกไขปญหามลพิษทางนํ้ าในประเทศไทยไดดังนี้

2.2.1 แนวความคิดในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
ปจจบุนัปญหาสิง่แวดลอมไดกลายเปนปญหารวมกนัทกุประเทศทีจ่ะตองชวยกัน

ฟนฟเูยยีวยาใหส่ิงแวดลอมและธรรมชาตกิลับคนืมาอยูในสภาพด ี ไมกอใหเกดิอันตรายตอมวลมนษุย
จงึไดมคีวามพยายามคดิคนมาตรการตางๆ ทีจ่ะปองกนัและแกไขเยยีวยาความเสยีหายของธรรมชาติ
จากการเรงพัฒนาของมนุษย ไมวาจะเปนมาตรการทางสังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แมแต
มาตรการทางเศรษฐกิจโดยผูกโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจเขากับมิติของการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เชน มาตรการสินคาฉลากเขียว การจัดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม47 (ISO 14000: International 
                                                       

45 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.
แหลงเดิม. หนา 2-27.

46 แหลงเดิม. หนาเดิม.
47 พงษวิภา เหลาสมบูรณ. (2539, 10 กรกฏาคม–กันยายน). “ISO 14000.” วารสารสิ่งแวดลอม, 2.

หนา 68-69.
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Organization For Standardization) ซ่ึงเปนมาตรการทีท่ัว่โลกเขาเปนสมาชกิอุตสาหกรรม มกีระทรวง
อุตสาหกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบ เราในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาประเทศ
จึงควรหันมาสนใจ ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษส่ิงแวดลอมก็มีความจํ าเปน      
ที่จะตองถูกกํ าหนดใหชัดเจนและแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายที่ปรากฏออกมาในรูป
ของกฎหมาย รัฐจะตองเรงแกไขปรบัปรงุใหมคีวามเหมาะสม มคีวามทนัสมยั เพือ่เตรยีมตวัลวงหนา
ในการรองรับกับปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น รัฐควรแสวงหานโยบายและมาตรการตางๆ ตลอดจน
แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ทฤษฎีเร่ืองสิทธิในสิ่งแวดลอม แนวความคิด  
เกีย่วกบัการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนหรือหลักการปองกัน
ลวงหนา ซ่ึงมีลักษณะเปนสากลเขามาปรับใชใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
เพือ่ใหการอนรัุกษส่ิงแวดลอมในประเทศเปนไปไดดวยด ี และมคีวามสมัพนัธสอดคลองกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ48

1) หลกัการปองกันลวงหนา49

หลักการในเรือ่งการปองกนัหรอืระมดัระวงัเอาไวกอนเพือ่มใิหเกดิผลกระทบ
ตอระบบสิง่แวดลอมและมนษุยถือวาเปนหลักปองกนัลวงหนา เปนแนวความคดิในเรือ่งการปองกนั
ซ่ึงถือวาดกีวาการแกไขเยยีวยาในภายหลงั โดยเฉพาะการจดัใหมมีาตรการปองกนัการปลอยของเสยี
ในรูปแบบตางๆ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมขึ้นดวยการปองกันหรือ
ระมดัระวงัเอาไวกอน โดยการเริม่ตนชีใ้หผูประกอบการอุตสาหกรรมทัง้หลายไดตระหนกัถึงผลไดผลเสีย
จากกิจการของตนเอง เปนแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐและเอกชน
ในกลุมประเทศอตุสาหกรรมหลายประเทศ เชน ญีปุ่น เยอรมนั สหรฐัอเมรกิา เปนตน ซ่ึงเปนวถีิทาง
ที่มีประสิทธิภาพมากกวาและเสียคาใชจายนอยกวาการแกไขปญหาในภายหลัง หลักการในเรื่อง 
การปองกนัหรอืระมดัระวงัส่ิงแวดลอมเอาไวกอนเปนหลักการทีค่วรจะไดรับการปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง
และจรงิจงัเพือ่คุณภาพสิง่แวดลอมในวนันีแ้ละวนัขางหนา ตลอดจนการรกัษาดลุยภาพทางสิง่แวดลอม
เอาไวในลักษณะของการควบคุมใหผูผลิตหรือผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลายพยายามหยุด
การปลอยของเสยีออกสูระบบสิง่แวดลอม ไมวาจะเปนการปลอยฝุน ควนั หรือแกสพษิใหฟุงกระจาย 
หรือการปลอยนํ้ าเสีย หรือการทิ้งกากของเสียที่เปนอันตราย

                                                       
48 ราฆพ ศรีศุภอรรถ. (2544). การนํ ามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในกฎหมายเพื่อปองกันควบคุม

และแกไขปญหามลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม. หนา 15.
49 แหลงเดิม. หนา 25.
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ในประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศ อันไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หนวยงานหรอืองคกรทีท่ ําหนาทีพ่ทิกัษรักษาสิง่แวดลอม (Environmental Protection Agency – EPA)
ไดเสนอความเห็นวาการปองกันมลพิษ ณ แหลงกํ าเนิดเปนสิ่งที่ควรกระทํ ามากที่สุดเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายของการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมเอาไว โดยเฉพาะในกฎหมายเกี่ยวกับการพิทักษรักษา
ส่ิงแวดลอมบางฉบับ ใหกิจการทุกประเภทควรลดปริมาณการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต   
ใหเหลือนอยทีสุ่ด หรือมฉิะนัน้กค็วรจะขจดัของเสยีทีเ่กดิขึน้ใหหมดสิน้ไปในระยะเวลาอนัรวดเรว็ท่ีสุด
เทาที่จะทํ าได เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมในอนาคต องคกรที่ทํ าหนาที่
พิทักษรักษาสิ่งแวดลอม (EPA) ยังไดยืนยันอีกวาการปองกันมลพิษเอาไวกอน จะท ําใหเกิดผลดี  
ตอเศรษฐกิจอีกดวย จึงกลาวไดวาการสนับสนุนใหมีการปองกันมลพิษไวกอนนั้นเปนมาตรการ    
ทีม่ปีระสิทธภิาพมากกวาทัง้ในรปูของการรกัษาสภาพทางธรรมชาตแิละทรพัยากรทีน่ ํามาใชในการผลติ
มใิหตองเสือ่มโทรมลงหรอืไดรับความเสยีหาย อีกทัง้ยงัท ําใหไดแนวทางทีง่ายตอการแกปญหาตางๆ
มากมาย เพือ่การควบคมุการเกดิมลพษิทัง้ทางนํ ้า ทางอากาศ ตลอดจนการปนเปอนของดนิจากกากของเสยี
หรือสารพิษ50

ประเทศในกลุมทวีปยุโรป เชน ประเทศเยอรมัน ไดนํ าเอาหลักการในเรื่อง
การปองกันหรือระมัดระวังเอาไวกอนไปปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศคอนขางเครงครัด    
ในพืน้ทีต่างๆ หลายแหง แมวาในบางพื้นที่จะไมปรากฏหลกัฐานที่แนชัดวาความเสื่อมโทรมหรือ
ความเสยีหายในสิง่แวดลอมนัน้ มสีาเหตเุกดิมาจากการประกอบอตุสาหกรรมหรอืสภาวะทางธรรมชาตเิอง
หากมีเหตุอันควรสงสัยเพียงเล็กนอยวาการปลอยของเสียจากกิจการอุตสาหกรรมมีสวนเกี่ยวของ
กบัเหตกุารณทีเ่กิดขึ้น เจาหนาที่ของรัฐก็จะดํ าเนินการกับกิจการอุตสาหกรรมเหลานั้นตามกฎหมาย
ทันที51

ในกลุมประเทศแถบเอเชียหลายประเทศไดนํ าหลักการดังกลาวนี้ไปปรับใช
กับแผนนโยบายและกฎหมายภายในเพื่อการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม ดังตัวอยางในประเทศญี่ปุน 
ซ่ึงไดจากกฎขอบงัคบัเรือ่งการควบคมุมลพษิสิง่แวดลอมของนครโตเกยีว (The Tokyo Metropolitan
Environmental Control Ordinance) ไดก ําหนดแนวทางปองกนัหรือการระมดัระวงัมลพษิทางอากาศ
(Air Pollution Precaution) เอาไววา หลักการปองกันหรือระมัดระวังเอาไวกอนจึงเปนหลักการ      
ทีต่ัง้อยูบนการประเมนิหรอืการคาดคะเนสถานการณในภายหลงัเพือ่ใหไดมาซึง่แนวทางและมาตรการ
ที่เหมาะสมในการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นความรูความเขาใจ      

                                                       
50 ราฆพ ศรีศุภอรรถ. แหลงเดิม. หนา 25.
51 แหลงเดิม. หนา 26.

DPU



23

ในศาสตรทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งศาสตรแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะเปนแนวทางที่นานาชาติ ใชเปน
มาตรการในการก ําหนดวธีิการตางๆ ทีจ่ะชวยใหการปฏบิตัหินาทีด่งักลาวเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ
สูงสุด การจดัท ํารายงานศกึษาการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอม เปนวธีิการหนึง่ทีถู่กเลือกมาใช
ประกอบการประเมินและวิเคราะหโครงการ หรือกิจการอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีศักยภาพ
ความเสี่ยงคอนขางสูง โดยมีเหตุผลวารายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมนั้น 
นอกจากจะเปนรายงานที่ตองศึกษาและประเมินผลกระทบจากโครงการที่จะเกิดแกระบบธรรมชาติ 
สังคม และเศรษฐกิจอยางครบถวนแลว รายงานดังกลาวนี้ยังตองประเมินผลกระทบที่จะเกิด        
ตอกระบวนการผลิตทดแทนทางธรรมชาติและดุลยภาพของสิ่งแวดลอมอีกดวย และสามารถใช   
ในการวิเคราะหหาชองทางในการปฏบิัติงานที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม52

2) หลักการมีสวนรวมของประชาชน
สํ าหรับการใหโอกาสเขามามีสวนรวมของประชาชนในการรวมตัดสินใจ

เพือ่การก ําหนดนโยบายนัน้ มไีดหลายระดบั ไดแก ผูรวมรับรู รวมใหความรู รวมปรกึษา รวมแรง รวมใจ
รวมเงนิ รวมเลอืก รวมตดัสิน โดยทีรั่ฐรบัรูรวมกบัราษฎร ดงันัน้การเขามามสีวนรวมในขัน้ตอนตางๆ นัน้
มีขึ้นเพื่อใหประชาชนทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นตอการดํ าเนินโครงการโดยเขาไปมีสวนรวม
ไมวาจะเปนในรปูแบบขอมลูขาวสาร หรือสิทธิในการรบัฟงความคดิเหน็ในเรือ่งเกีย่วกบัการสงเสรมิ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม53

ดงันี ้การพฒันาระบบสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง จงึควรใหโอกาสประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงวามคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดทํ าโครงการตางๆ      
ทีจ่ะกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

3) หลกัการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวความคิดและหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน มีรากฐานมาจากการสงเสริม

ใหมกีารบรโิภคทีไ่มฟุมเฟอย อยูในขดีความสามารถทีร่ะบบนเิวศนจะรองรบัได54 อาทเิชน การระบาย
นํ ้าเสยีจากแหลงก ําเนดินํ ้าเสยีลงในแมนํ ้า กไ็มควรระบายไปมากกวาความสามารถในการฟอกตวัเอง
                                                       

52 ราฆพ ศรีศุภอรรถ. แหลงเดิม. หนา 26.
53 มูลนิธิศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอม – ประเทศไทย. (2548). คูมือกฎหมายสิ่งแวดลอมสํ าหรับประชาชน.

หนา 17.
54 สุนีย มัลลิกะมาลย ก (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. หนา 7.
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ของแมนํ ้าทีจ่ะรองรับได มิเชนนั้นแลวปญหานํ้ าเนาเสียก็คงจะเกิดขึ้นทํ าใหเปนปญหาตอประชาชน
อยางตอเนื่อง อาจกลาวไดวาหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนเศรษฐศาสตรแหงความพอเพียง          
ซ่ึงหมายความวา การประสบความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจยอมตองเกิดขึ้นจากการที่ไมสรางภาระ      
ใหแกส่ิงแวดลอมและคณุภาพชวีติ55 และหากผูประกอบการธรุกจิเองสามารถตอบสนองความตองการ
ดงักลาวได และดวยความรบัผิดชอบของประชาชนแลวยอมเปนภาพทีด่ขีองโลกในยคุศตวรรษที่ 2156  
หลักการพฒันาอยางยัง่ยนืตองอาศยัความเขาใจและความรวมมอืของภาครฐัและประชาชนอยางจรงิจงั
ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม57 โดยหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนไดรับการผลักดันโดยตอเนื่อง    
จากองคการสหประชาชาตวิาดวยส่ิงแวดลอมมนษุย ป ค.ศ. 1972 ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวเีดน
การประชุมครั้งนี้นํ าไปสูการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ The United Nations 
Environment Program (UNEP) กองทนุส่ิงแวดลอม (Environment Fund) และคณะกรรมาธกิารโลก
วาดวยส่ิงแวดลอมและการพฒันา (World Commission on Environment and Development: WCED)
ซ่ึงองคประกอบของแนวความคิดนี้ในระยะเริ่มแรกสามารถคนหาไดจากปฏิญญากรุงสตอกโฮลม
The Stockholm Declaration 197258 และแนวคดินีไ้ดพฒันาขึน้อยางเปนรูปธรรมและไดรับการยอมรบั
อยางสากล ในการประชมุแหงสหประชาชาตวิาดวยส่ิงแวดลอมและการพฒันา (The United Nations
Conference on Environment and Development: UNCED) หรือเรียกวาประชุม Earth Summit        
ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงประเทศและผูแทนของประเทศเขารวมการประชุม     
กวา 179 ประเทศ เอกสารจากการประชมุทีรั่บรองและแสดงถงึหลักการทีเ่ปนองคประกอบของแนวคดิ
อยางชัดเจน คือ ปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 199259

สํ าหรับประเทศไทย ถือเปนอีกประเทศหนึ่งในกลุมประเทศที่กํ าลังพัฒนา 
ที่พยายามผลักดันสภาพเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรม จงึตองเผชิญกับปญหาในการกํ าหนด
แผนนโยบายเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมเพือ่ใหเกดิประโยชนสูงสุด จงึท ําใหขาดการไตรตรองถงึปญหา
ในเรือ่งผลกระทบตางๆ ทางสิง่แวดลอม แมวาจะเปนการพฒันาทีม่กีารค ํานงึถึงสิง่แวดลอมควบคูกนัไป
กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตเริ่มตนของโครงการก็ตาม แตก็เปนการวางแผนงาน   

                                                       
55 Ged David. Exploring Sustainable Development. World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD) Global Scenarios 2000-2050. pp. 6-7.
56 Ibid. p. 3.
57 Maurice Sunkin, David M Ong and Robert Wight. (2002). Sourcebook on environmental law

(2 nd ed.). pp. 45–46.
58 Stuart Bell and Donald McGillivray. (2006). Environmental Law. pp. 62-63.
59 สุนีย มัลลิกะมาลย ข (2542). การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม. หนา 20–25.
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ในรปูแบบทีน่ ํามาดวยการพฒันาและตามดวยการจดัการสิง่แวดลอม ทัง้นีเ้พือ่ใหทนัสนองความตองการ
ที่จะพัฒนาใหเปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมอยางเรงดวน จึงกอใหเกิดปญหาติดตามมา
ในภายหลังมากมาย อาท ิ ปญหาการขาดแผนการจัดการสิ่งแวดลอมลวงหนากอนที่จะเกิดโครงการ
พัฒนาขึ้น และขาดความชํ านาญในดานการบริหารโครงการ ดวยเหตุนี้การวัดผลในทางพัฒนา     
แตเพียงดูที่คาตัวเลขซึ่งเปนคาของความเจริญทางเศรษฐกิจแตเพียงประการเดียว อัตราเพิ่มผลผลิต
และรายไดของประชาชาติก็ดี ยังเปนสิ่งที่คลาดเคลื่อนตอความเปนจริงอยูบาง เพราะการที่รายได
ประชาชาติสูงขึ้นนั้นอาจเกิดจากรายไดที่สูงมากของบุคคลบางกลุมซึ่งเปนสวนนอยของประเทศ 
แตจากสภาพความเปนจริงแลวประชาชนสวนใหญยังมีรายไดตํ่ ากวาคาที่ประเมินไวมาก ดังนั้น    
ถาหากทุกคนพากันทํ าลายไมวาจะดวยวิธีการปลอยของเสียลงสูระบบสิ่งแวดลอม หรืออุปโภค
บรโิภคทรพัยากรธรรมชาตอิยางสรุุยสุรายขาดการไตรตรองอยางรอบคอบโดยมไิดมกีารอนรัุกษแลว
กจ็ะถงึจดุทีไ่มมทีรัพยากรใหมนษุยอุปโภคบรโิภคอกีตอไปเพราะทรพัยากรธรรมชาตนิัน้มทีัง้ประเภท
ที่ใชแลวส้ินไปและประเภทที่สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได ซ่ึงตองใชระยะเวลาอันยาวนาน     
ตามขบวนการทางธรรมชาติ

ดังนั้น หลักการพัฒนาที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษยนั้น มิไดมีความหมายเพื่อการยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศแตเพียงดานเดียว      
หากแตยงัครอบคลมุไปถงึการสามารถปกปองและรกัษาสิง่แวดลอมตลอดจนการจดัระบบของทางสงัคม
ใหเกดิความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความสงบสุขดวย

2.2.2 การจัดการมลพิษทางนํ้ าดวยแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร
หลักการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในบริบทของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางมี

ประสิทธภิาพ สามารถท ําไดหลายแนวทางแตสํ าหรบัแนวทางทีใ่ชกนัอยางแพรหลาย ไดแก แรงจงูใจ
ทางเศรษฐศาสตรที่อาศยักลไกของตลาดในการดํ าเนินการ เชน ปลอยมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมมาก
กจ็ะตองเสยีคาธรรมเนยีมและภาษมีาก หรือปลอยมลพษิออกสูส่ิงแวดลอมนอยกจ็ะตองเสยีคาธรรมเนยีม
และภาษีนอย และอาศัย “ราคา” หรืออัตราคาภาษี/คาธรรมเนียม เปนสิ่งจูงใจใหผูกอมลพิษตัดสินใจ
ลดปริมาณมลพิษที่ปลอยออกสูส่ิงแวดลอม โดยอัตราเรียกเก็บดังกลาวอาจจะอยูในรูปของภาษี60  
คาธรรมเนียมหรือคาชดเชย ดวยกลไกของราคาดังกลาวจะถูกผลักเขาไปเปนสวนหนึ่งของตนทุน
การผลติสินคา สงผลใหตนทุนการผลิตสินคานั้นสูงขึ้นและกลไกของตลาดจะกระตุนใหผูกอมลพิษ
พยายามลดตนทุนการผลิตสินคาใหตํ่ าลง โดยการลดปริมาณมลพิษที่ปลอยออกสูส่ิงแวดลอม    

                                                       
60 สุนีย มัลลิกะมาลย ข แหลงเดิม. หนา 30.
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ดวยวิธีการตางๆ เชน การเปลี่ยนวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลกํ าไรใหมากที่สุดและ 
เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันและสงผลใหปริมาณมลพิษลดลง61

ทัง้หมดนีเ้ปนหลักการทีไ่ดรับการยอมรบัและน ําไปใชในการรางอนสัุญญาหลายฉบบั
เชน International Whaling Commission (IWC) ภายใต International Convention for the 
Regulation of  Whaling 1946, Ramsar Convention on Wetlands of International Importance as 
Waterfowl Habitat 1971, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage 1972, Washington Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Flora and Fauna (CITES) 1973, Bonn Convention on Conservation of Migratory Species of 
Wild Animal 1979, ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 
1985 และ Convention on Biological Diversity 1992 นอกจากนั้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก      
ตางน ําแนวความคิดนี้มาสอดแทรกบัญญัติไวในกฎหมายภายใน  หรือกํ าหนดเปนนโยบายและแผน
ทางสิ่งแวดลอมของประเทศดวย เชน ในสวนที่เกี่ยวดวยการพิทักษส่ิงแวดลอม การมีสวนรวม  
ของประชาชน และสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เปนตน นอกจากนั้นประเทศไทย
ยงัน ําแนวความคิดนี้มากํ าหนดเปนนโยบายและแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของประเทศดวย

2.3  หลักการของระบบใหอนุญาตระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

ระบบใหอนญุาตระบายนํ ้าทิง้นีย้งัมไิดมกีารน ํามาใชในประเทศไทย หลักการใหอนญุาต
ระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิดงักลาว จะน ําไปใชกบัแหลงก ําเนดินํ ้าเสยีประเภททีม่แีหลงก ําเนดิ
มลพิษแนนอน เพื่อควบคุมใหปริมาณบีโอดี62 ในนํ้ าทิ้งที่ระบายลงสูแมนํ้ าไมสูงเกินกวาปริมาณ  
มลพิษสูงสุดที่แมนํ้ ารองรับไดโดยที่คุณภาพของแหลงนํ้ ายังคงเปนไปตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว      
สํ าหรับในปจจบุนักฎหมายไมสามารถกํ าหนดปริมาณมลพิษที่ใหระบายมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมได
แตการน ําระบบใหอนญุาตระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิมาใชนัน้จะตองก ําหนดใหแหลงก ําเนดิ
นํ้ าเสียแตละแหงจะตองไดรับอนุญาตใหระบายมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมกอน และสาเหตุที่สํ าคัญ
ยงัไมสามารถน ําระบบใหอนญุาตระบายนํ ้าทิง้มาใชกบัแหลงก ําเนดิประเภททีไ่มมแีหลงก ําเนดิมลพษิ

                                                       
61 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย.

เลมเดิม. หนา 8-17.
62 คา BOD (biochemical oxygen demand) หมายความถึง ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี จะวัดคา

ความสกปรกของนํ้ าในรูปปริมาณอินทรียสารอยางหยาบๆ นิยมใชที่อุณหภูมิ 20°ซ ระยะเวลา 5 วัน.
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แนนอน เพราะแหลงกํ าเนิดประเภทนี้มีรูปแบบการปลอยมลพิษไปชะลางหนาดินที่ไมแนนอน  
ยากตอการติดตามตรวจสอบตอการระบายมลพิษจากแหลงกํ าเนิด

หลกัการของระบบใหอนุญาตระบายนํ้ าท้ิง63

1) น ําใชกบัแหลงก ําเนดินํ ้าเสยีประเภททีม่แีหลงก ําเนดิมลพษิแนนอน แบงเปน 3 ประเภท
ไดแก โรงงานอตุสาหกรรม บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า และฟารมสุกร (ยกเวนชุมชนเมือง เนื่องจาก    
เปนแหลงกํ าเนิดที่ไมถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งโดยกฎหมายใด แตถือเปนหนาที่ที่จะตองคุมครอง
ดแูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตน)

2) การใหอนุญาตระบายนํ้ าทิ้งแกแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสีย จะตองคํ านึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรบัมลพษิของแมนํ ้า และจะตองจ ํากดัปรมิาณบโีอดใีนนํ ้าทิง้ทีแ่หลงก ําเนดินํ ้าเสยีแตละแหง
จะสามารถระบายออกสูภายนอก ทั้งนี้โดยรวมปริมาณบีโอดีในนํ้ าทิ้งที่ถูกระบายจากแตละลุมนํ้ า
ตองไมสูงเกินกวาคา TMDL (Total Maximum Daily Load)64 ของแมนํ้ า

3) นํ้ าเสียจากแหลงกํ าเนิดทุกชนิดจะตองไดรับการบํ าบัดความสกปรกดวยวิธีการ
หรือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร รวมทั้งเปนระบบที่เชื่อถือได    
กอนทีจ่ะระบายนํ ้าทีผ่านการบ ําบดัแลวออกสูภายนอก ทัง้นีน้ํ ้าทิง้ตองมคีาความเขมขนของสารมลพษิ
ไมมากกวาคาตามที่มาตรฐานนํ้ าทิ้งกํ าหนดไวสํ าหรับแหลงกํ าเนิดแตละประเภท

4) การจ ํากดัปรมิาณมลพษิทีแ่หลงก ําเนดิแตละแหง สามารถระบายออกสูภายนอกไดนัน้
จะตองกํ าหนดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการบํ าบัดนํ้ าเสียที่สามารถทํ าได แตปริมาณมลพิษ     
ที่จะอนุญาตใหแหลงกํ าเนิดระบายออกสูส่ิงแวดลอมตองไมสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้ าของแมนํ้ า 
ดังนั้นปริมาณมลพิษที่อนุญาตใหระบายไดอาจเขมงวดขึ้นเพื่อคงไวซ่ึงคุณภาพนํ้ าของแมนํ้ าใหได
ตามมาตรฐานก ําหนด ทัง้นีป้ริมาณมลพษิทีอ่นญุาตใหระบายไดตองก ําหนดเปนเงือ่นไขของการอนญุาต
ระบายนํ้ าทิ้ง

5) แหลงก ําเนิดที่ไดรับอนุญาตใหระบายนํ้ าทิ้งจะตองติดตามตรวจสอบปริมาณ และ
ลักษณะของนํ ้าทิง้ทีร่ะบายออกและรายงานมายงัหนวยงานใหอนญุาต ทัง้นีต้ามเงือ่นไขของใบอนญุาต

                                                       
63 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2548). โครงการกํ าหนดมาตรฐาน

นํ้ าทิ้งจากอุตสาหกรรม: กิจกรรมปรับปรุงมาตรฐานนํ้ าทิ้งอุตสาหกรรม (รายงานฉบับสมบูรณ). หนา 105.
64 คา TMDL หมายความวา ปริมาณมลพิษที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยที่คุณภาพของแหลงนํ้ า

ยังคงเปนไปตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว.
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2.4  การปองกันการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

จากทีไ่ดกลาวมาแลวขางตนตามขอ 2.1.2 พอทํ าใหทราบไดวาแหลงกํ าเนิดมลพิษมีที่มา
จากกิจกรรมหลายประเภทแตกตางกันไป แตสํ าหรับในชั้นนี้ขอแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ          
เพือ่ความชัดเจนและงายตอการศึกษา ดังนี้

1) แหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียประเภทที่มีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน ไดแก
(1) โรงงานอุตสาหกรรม
(2) บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า
(3) ฟารมสุกร

2) แหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียประเภทท่ีไมมีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน  ไดแก
(1) พืน้ที่เพาะปลูก
(2) ชุมชนเมือง
(3) เกษตรกรรม

โดยหลักการแลวผูกอมลพิษไมวาจะเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษทั้งประเภทที่มีแหลงกํ าเนิด
มลพิษแนนอนและประเภทที่ไมมีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน ตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ  
ภายใตกฎหมายโดยเสมอภาคกัน แตเนื่องจากแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียประเภททีไ่มมีแหลงกํ าเนิดมลพิษ    
แนนอน มีรูปแบบการปลดปลอยมลพิษไปกับนํ้ าชะลางหนาดินที่ไมแนนอน65 จึงมีความยุงยาก    
ทัง้ในการลดมลพษิและการตดิตามตรวจสอบการระบายมลพษิกวาแหลงก ําเนดิประเภททีม่แีหลงก ําเนดิ
มลพิษแนนอน ในการปองกันการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดประเภทที่ไมมีแหลงกํ าเนิดมลพิษ
แนนอนที่มีปริมาณบีโอดีสูงเกินกวาคา TMDL66 ของแมนํ้ า จึงไมเหมาะสมกับระบบใหอนุญาต
ระบายนํ ้าทิง้ (Permit System) ซ่ึงเปนการจ ํากดัปรมิาณบโีอดใีนนํ ้าทิง้ทีอ่นญุาตใหแตละแหลงก ําเนดิ
มลพิษระบายได และการกํ าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบพรอมรายงานผล

                                                       
65 John F. McEldowney and Sharron McEldowney. (1996). Environment and the law An

introduction for environmental scientists and lawyers. pp. 204 –206.
66 คา TMDL หมายความวา ปริมาณมลพิษที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยที่คุณภาพของแหลงนํ้ า

ยังคงเปนไปตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว.
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ดงันัน้ หลักการส ําหรบัการปองกนัการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิประเภททีไ่มมแีหลงก ําเนดิ
มลพิษแนนอน คอื ควรสงเสริมใหมีการนํ าใชเกณฑการปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตควบคูกับการลดมลพิษ โดยมขีั้นตอนการดํ าเนินงานดังนี้

1) จดัท ําคูมอืเกณฑการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดส ําหรบักจิกรรมการเกษตรทกุประเภท ทีมุ่งเนน
วิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตควบคูไปกับการลดมลพิษที่มีความชัดเจนและเหมาะสม
สํ าหรับเกษตรกรที่จะนํ าไปใชในการปฏิบัติ เนื่องจากในปจจุบันเกณฑการปฏิบัติที่ดีที่สุดสํ าหรับ
กิจกรรมการเกษตรประเภทตางๆ (Good Agricultural Practice: GAP) ที่หนวยงานที่เกี่ยวของ       
ไดจดัท ําขึ้นแลวนั้น สวนใหญจะมุงเนนที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมิไดคํ านึงถึงผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมเหลานั้น

2) สงเสริมใหเกษตรกรนํ าเกณฑการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ควบคูกับการลดมลพิษไปใชในการพัฒนาระบบการผลิต ดวยการใหหลักประกันแกเกษตรกร       
ทีใ่ชเกณฑการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติควบคูกบัการลดมลพษิวาจะไดรับประโยชน
ทั้งในแงส่ิงแวดลอมและการไดรับสิทธิประโยชนจากภาครัฐในรูปแบบตางๆ เชน การไดรับ       
เงนิอดุหนุน การไดรับสิทธิพิเศษทางการเงินผานสถาบันการเงินของรัฐ การมีตลาดเฉพาะสํ าหรับ
ผลิตภณัฑที่เกิดจากการทํ าเกษตรกรรมที่เอื้อตอส่ิงแวดลอม เปนตน

3) สรางกลไกทางการตลาด เพือ่ผลักดนัใหเกษตรกรใชเกณฑการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตควบคูกับการลดมลพิษ โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ หรือ
ระบบประกนัฟารม จนถงึการใชระบบประกนัในระดบัพืน้ทีท่ีเ่กษตรกรไดมกีารใชเกณฑการปฏบิตัิ
ที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคูกับการลดมลพิษในระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม
ทัง้หมด67

                                                       
67 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. เลมเดิม. หนา 6–117.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

ของประเทศไทยกับตางประเทศ

จากบทที่ 2 จะเห็นไดวาปจจุบันประเทศไทยมีแมนํ้ าหลายสาย และแมนํ้ าแตละสาย    
จะมคีณุภาพนํ ้าแตกตางกนัไป แมนํ ้าเหลานีถื้อเปนทรพัยากรธรรมชาตอัินเปนตนก ําเนดิของสิง่มชีีวติตางๆ
และในขณะเดียวกันนํ้ ายังเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จํ าเปนสํ าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน 
เชน การชลประทาน การประมง การสาธารณูปโภค การอตุสาหกรรม และพลังงาน ดวยเหตุนี้     
นํ ้าสามารถใชประโยชนโดยรวมไดหลายอยาง จงึมกีฎหมายทีเ่กีย่วของกบัมลพษิทางนํ ้าในประเทศไทย
หลายฉบับ ซ่ึงแตละฉบับจะมีความเกี่ยวของกับการจัดการปญหามลพิษทางนํ้ าหลายลักษณะ     
แตกตางกันไปตามเจตนารมณในการรางกฎหมายนั้นๆ ซ่ึงในบทนี้จะศึกษาเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษที่สํ าคัญ ดังตอไปนี้

3.1  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษของประเทศไทย

ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ
เฉพาะประเภททีม่แีหลงก ําเนดิมลพษิแนนอนแตเพยีงอยางเดยีว ไมมกีฎหมายควบคมุการระบายนํ ้าทิง้
จากแหลงก ําเนดิมลพษิประเภททีไ่มมแีหลงก ําเนดิมลพษิแนนอน ดงันัน้ ในชัน้นีผู้ศกึษาจงึขอน ําเสนอ
เฉพาะกฎหมายควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพิษเฉพาะประเภทที่มีแหลงกํ าเนิดมลพิษ
แนนอนแตเพียงอยางเดียว ดังนี้

3.1.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 25351

 พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. 2535 ถือเปน
กฎหมายแมบทในการจัดการปญหามลพิษในภาพรวมโดยเฉพาะปญหามลพิษทางนํ้ า ดังตอไปนี้

                                                       
1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. (2535, 4 เมษายน)

ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 109, ตอนที่ 37. หนา 1.
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1) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม2 ถือเปนเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมและ

รักษาคณุภาพสิง่แวดลอม ซ่ึงการก ําหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอม จะตองมกีารก ําหนดนโยบาย
และเปาหมายไวใหชัดเจน โดยอาศัยหลักการทางวิชาการ กฎเกณฑ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
และจะตองคํ านึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย

(1) วตัถปุระสงคในการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม3

สํ าหรับการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมนัน้ จะตองมกีารก ําหนด
เปาหมายหรอืส่ิงทีต่องการใหชัดเจนเพือ่ทีจ่ะท ําใหสามารถปฏบิตัติามนโยบายไดอยางมปีระสิทธภิาพ
ดวยเหตนุีพ้ระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงไดกํ าหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมไวในมาตรา 32 ดังนี้

เพือ่ประโยชนในการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม ใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ในเรื่องดังตอไปนี้

(1.1) มาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแมนํ ้าลํ าคลอง หนอง บงึ ทะเลสาบ อางเกบ็นํ ้า
และแหลงนํ ้าสาธารณะอืน่ๆ ทีอ่ยูภายในแผนดนิ โดยจ ําแนกตามลกัษณะการใชประโยชนบริเวณพืน้ที่
ลุมนํ้ าในแตละพื้นที่

(1.2) มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝงรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแมนํ้ า
(1.3) มาตรฐานคุณภาพนํ้ าบาดาล
(1.4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(1.5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
(1.6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่นๆ

 ก ําหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมตามวรรคหนึง่จะตองอาศยัหลักเกณฑ
ทางวชิาการ และหลักฐานทางวทิยาศาสตร และจะตองค ํานงึถึงความเปนไปไดในเชงิเศรษฐกจิ สังคม 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย

                                                       
2 มาตรา 4 แหงพระราชบญัญติัสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 ไดใหค ําจ ํากดั

ความของ “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพนํ้ า อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆ
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกํ าหนดเปนเกณฑทั่วไปสํ าหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม.

3 อํ านาจ วงศบัณฑิต. (2545). กฎหมายสิ่งแวดลอม. หนา 184.
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(2) องคกรท่ีทํ าหนาท่ีกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม4

องคกรท่ีทํ าหนาท่ีกํ าหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอม ไดแก คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงจะมีอํ านาจกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมไดทุกเรื่อง ไมเฉพาะแต
มาตรฐานเกี่ยวกับนํ้ า อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนเทานั้น การกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพ       
ส่ิงแวดลอมดงักลาวเปนเพยีงเครือ่งชีว้ดัวา ในชวงเวลาใดเวลาหนึง่คณุภาพสิง่แวดลอม ณ บริเวณใด
บริเวณหนึง่นัน้มคีณุภาพตํ ่ากวามาตรฐานหรอืไม หากตํ ่ากวามาตรฐาน ผูทีเ่กีย่วของกจ็ะตองรวมมอืกนั
หาทางแกไขปรับปรุงตอไป

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีหนาท่ี ดงัตอไปนี้5

- เสนอนโยบายและแผนการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

- ก ําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 32
- พจิารณาใหความเหน็ชอบในแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมที ่ รัฐมนตรี

เสนอตามมาตรา 35
- พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา 37
- เสนอแนะมาตรการดานการเงนิ การคลงั การภาษอีากร และการสงเสรมิ

การลงทุน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ      
ตอคณะรัฐมนตรี

- เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ      
การ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี

- พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ เพื่อปองกันหรือแกไข 
อันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เสนอตามมาตรา 53 (1)

- พิจารณาใหความเห็นชอบ ในการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ 
จากแหลงกํ าเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 55

                                                       
4 อํ านาจ วงศบัณฑิต. แหลงเดิม. หนา 185.
5 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 13.
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- ก ํากบัดูแล และเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกกฎกระทรวง
ขอบงัคบั ขอบญัญตัทิองถ่ิน ประกาศ ระเบยีบและค ําสัง่ทีจ่ ําเปน เพือ่ใหกฎหมายเกีย่วกบัการสงเสรมิ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีความเปนระบบโดยสมบูรณ

- เสนอความเหน็ตอนายกรฐัมนตร ี เพือ่พจิารณาสัง่การในกรณทีี ่ ปรากฏ
วาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมอันอาจทํ าใหเกิด ความเสียหายอยางรายแรง

- ก ําหนดมาตรการเพือ่เสรมิสรางความรวมมอืและประสานงานระหวาง
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

- ก ํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
- เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ  

ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
- ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบญัญตันิีห้รือกฎหมายอืน่

ใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(3) หลกัเกณฑในการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม6

ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535
มาตรา 32 ไดวางหลกัเกณฑเกีย่วกบัการก ําหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมไววา จะตองประกอบดวย
หลักเกณฑ ดังนี้

(3.1) หลักเกณฑทางวิชาการ และ
(3.2) กฎเกณฑและหลักฐานทางวิทยาศาสตร
นอกจากหลกัเกณฑทัง้ 2 แลว ยงัตองพจิารณาโดยค ํานงึถึงความเปนไปได

ในเชงิเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย
นอกจากนั้นยังใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํ านาจกํ าหนด    

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กํ าหนดตามมาตรา 32      
เปนพิเศษ สํ าหรับในเขตอนุรักษหรือเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตพื้นที่  
ตามมาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 597

                                                       
6 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา  186.
7 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 33.
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(4) การแกไขปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม8

ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535
มาตรา 34 ไดก ําหนด “ใหคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตมิอํี านาจปรบัปรงุแกไขมาตรฐานคณุภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ไดกํ าหนดไวแลวใหเหมาะสมตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
ความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เนือ่งจากมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมไมควรมลัีกษณะอยูคงทีต่ลอดเวลา
เพราะจะมีการคนพบสิ่งใหมๆ เสมอ ในทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร

(5) มาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าผิวดิน9

ตามทีม่าตรา 32 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
แหงชาต ิพ.ศ. 2535 ใหอํ านาจแกคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตใินการก ําหนดมาตรฐานคณุภาพ
ในแหลงนํ ้าตางๆ คณะกรรมการดงักลาวไดก ําหนดมาตรฐานคณุภาพแหลงนํ ้าชายฝงทะเลและคณุภาพ
นํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดินไว แตในชั้นนี้จะขอกลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ คือ มาตรฐานคุณภาพนํ้ า      
ในแหลงนํ้ าผิวดิน ดังนี้

มาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าผิวดิน หมายถึง “แมนํ้ าลํ าคลอง หนอง 
บงึ ทะเลสาบ อางเก็บนํ้ า และแหลงนํ้ าสาธารณะอื่นๆ ที่อยูภายในแผนดิน ซ่ึงหมายความรวมถึง  
แหลงนํ ้าสาธารณะทีอ่ยูภายในผนืแผนดนิบนเกาะดวย แตไมรวมถึงนํ ้าบาดาล และในกรณทีีแ่หลงนํ ้านัน้
อยูตดิกบัทะเล ใหมีความหมายถึง แหลงนํ้ าที่อยูภายในปากแมนํ้ าหรือปากทะเลสาบ”

มีการประกาศแบงแหลงนํ้ าผิวดินออกเปน 5 ประเภท คือ10

(5.1) แหลงนํ ้าประเภทที ่1 ไดแก แหลงนํ ้าทีค่ณุภาพนํ ้ามสีภาพตามธรรมชาติ
โดยปราศจากนํ้ าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถใชเปนประโยชนเพื่อ

- การอุปโภคและบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
- การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
- การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงนํ้ า

                                                       
8  อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 186.
9  แหลงเดิม. หนา 189.
10 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537). (2537, 24 กุมภาพันธ).

เรื่องกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าผิวดิน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 111, ตอนที่ 16 ง.
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(5.2) แหลงนํ ้าประเภทที่ 2 ไดแก แหลงนํ้ าที่ไดรับนํ้ าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ

- การอุปโภคและบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน 
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทั่วไปกอน

- การอนุรักษสัตวนํ้ า
- การประมง
- การวายนํ้ าและกีฬาทางนํ้ า

(5.3) แหลงนํ ้าประเภทที่ 3 ไดแก แหลงนํ้ าที่ไดรับนํ้ าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อ

- การอุปโภคและบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน 
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทั่วไปกอน

- การเกษตร
(5.4) แหลงนํ ้าประเภทที่ 4 ไดแก แหลงนํ้ าที่ไดรับนํ้ าทิ้งจากกิจกรรม

บางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
- การอุปโภคและบริโภคโดยผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน 

และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเปนพิเศษกอน
- การอุตสาหกรรม

(5.5) แหลงนํ ้าประเภทที่ 5 ไดแก แหลงนํ้ าที่ไดรับนํ้ าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม โดยตองมีมาตรฐานตํ่ ากวาคุณภาพ         
ในแหลงนํ้ าประเภทที่  4

สวนการจะกํ าหนดวา แหลงนํ้ าผิวดินแหลงใดจะเปนแหลงนํ้ า
ประเภทใดบางนั้น ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหกรมควบคุมมลพิษเปนผูกํ าหนด  
ปจจบุนัไดมปีระกาศของกรมควบคมุมลพษิในเรือ่งประเภทของแหลงนํ ้าอยูหลายแหงตามทีไ่ดกลาวมาแลว
ในบทที่  2
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2) มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด
(1) วตัถปุระสงคในการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด11

วตัถุประสงคหลักในการก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิ
เพื่อเปนมาตรการหนึ่งในการลดปริมาณและความเขมขนของมลพิษที่ระบายออกสูสภาพแวดลอม 
การก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิจงึมคีวามสมัพนัธกนัอยางใกลชิดกบัการก ําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดจะเปนเครื่องชวย
ใหคณุภาพสิง่แวดลอมเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอม ซ่ึงหลักการดงักลาว
ไดรับการยอมรับในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ที่แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคในการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด 
คอื “เพือ่รักษาคณุภาพสิง่แวดลอมใหไดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมทีก่ ําหนดไวในพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้”

(2) ผูมีอํ านาจหนาท่ีในการก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิ12

ปจจุบันมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ        
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกํ าหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ    
ส่ิงแวดลอม เปนผูก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
แตการก ําหนดมาตรฐานโดยรฐัมนตรนีัน้ จะตองผานขัน้ตอนตามทีก่ฎหมายก ําหนดไว คอื รัฐมนตรี
จะกํ าหนดมาตรฐานไดก็ตอเมื่อมีคํ าแนะนํ าจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษในเรื่องดังกลาว         
ใหรัฐมนตรีเปนผูพิจารณา รัฐมนตรีไมสามารถกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด  
เมื่อใดก็ไดตามที่ตนตองการ เมื่อรัฐมนตรีเห็นดวยกับคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
ในการกํ าหนดมาตรฐานดังกลาวแลว มาตรฐานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติอีกชั้นหนึ่ง จึงถือไดวาการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดนั้น
ไดรับการกลั่นกรองมาพอสมควรกอนที่จะมีการประกาศใช

(3) แนวทางในการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด13

มาตรา 55 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ไดยอมรับหลักความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมกับมาตรฐานควบคุม
มลพษิจากแหลงก ําเนดิวามาตรฐานทัง้สองอยางมคีวามเกีย่วเนือ่งใกลชิดกนั การทีก่ฎหมายไดก ําหนด

                                                       
11 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 197.
12 แหลงเดิม. หนา 198.
13 แหลงเดิม. หนา 199.
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หลักการดงักลาวไว เทากบัเปนการวางกรอบในการก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิไว
และเปนการปองกันมิใหมีการกํ าหนดมาตรฐานดังกลาวตามอํ าเภอใจได

(4) ความสมัพนัธระหวางมาตรฐานควบคุมมลพิษของหนวยงานตางๆ14

เมื่อมีความแตกตางระหวางมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมกับมาตรฐาน
ควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิทีก่ ําหนดขึน้ตามกฎหมายโดยหนวยงานอืน่วาจะใชมาตรฐานใดเปนหลัก
มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกํ าหนด
วธีิการในการแกไขการขัดกันของมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดไว 2 กรณี ดังนี้

(4.1) หากมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดที่กํ าหนดโดยอาศัย
อํ านาจตามกฎหมายอืน่นัน้ไมตํ ่ากวามาตรฐานทีก่ ําหนดโดยรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มาตรฐานตามกฎหมายอืน่นัน้ยงัมผีลบงัคบัตอไป ในขณะเดยีวกนัมาตรฐานทีก่ ําหนด
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีผลบังคับตอไปดวย

(4.2) ในกรณีที่มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดที่กํ าหนดขึ้น 
ตามกฎหมายอื่นนั้น มีความเขมงวดนอยกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดซึ่งออกตาม
พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 จะตองมกีารปรบัมาตรฐาน
ทีอ่อกตามกฎหมายอืน่ใหสอดคลองกบัมาตรฐานทีอ่อกตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

(5) การก ําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษแทนหนวยงานอื่น15

นอกจากขอขัดแยงระหวางมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด 
ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 กบัมาตรฐานทีก่ ําหนด
ตามกฎหมายอื่นแลว ยังมีกรณีที่หนวยงานอื่นมีอํ านาจในการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ      
จากแหลงกํ าเนิดแตไมยอมใชอํ านาจกํ าหนดมาตรฐานดังกลาว

มาตรา 57 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ไดบญัญตัไิววา “ในกรณทีีม่กีฎหมายอืน่ก ําหนดใหอํ านาจสวนราชการใดก ําหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอํ านาจตามกฎหมายกํ าหนด
มาตรฐานดงักลาว ใหรัฐมนตรโีดยคํ าแนะน ําของคณะกรรมการควบคมุมลพษิและโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิมอํี านาจประกาศในราชกจิจานเุบกษาก ําหนดมาตรฐานควบคมุ
มลพษิจากแหลงกํ าเนิดในเรื่องนั้นได และใหถือวาเปนมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย”

                                                       
14 อํ านาจ วงศบัณฑิต. แหลงเดิม. หนา 200.
15 แหลงเดิม. หนา 202.
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แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคในการตรามาตรา 57 ไดวา มิไดตองการ  
ยกเลกิกฎหมายอืน่หรือยกเลกิบทบาทของหนวยงานอืน่ในการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
แตกฎหมายนีจ้ะเขามามบีทบาทในเรือ่งการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมทีอ่ยูในความรบัผิด
ชอบของหนวยงานอืน่กต็อเมือ่หนวยงานอืน่นัน้มไิดใชอํ านาจของตนในการก ําหนดมาตรฐานควบคมุ
มลพษิจากแหลงกํ าเนิด

(6) มาตรฐานควบคุมมลพิษทางนํ้ าจากแหลงกํ าเนิด16

ปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อาศยัอํ านาจตามมาตรา 55 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535   
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดในสวนที่เกี่ยวกับมลพิษทางนํ้ า ดังนี้

(6.1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าชายฝง 17

(6.2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร18

 “ทีด่นิจดัสรร” หมายความวา ที่ดินที่ทํ าการจัดสรรตามกฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดินและการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286

(6.3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร19

                                                       
16 อํ านาจ วงศบัณฑิต. แหลงเดิม. หนา 205.
17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ า

ทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าชายฝง. (2547, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 121, ตอนพิเศษ 49 ง. หนา 1.
18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ า

ทิ้งจากที่ดินจัดสรร. (2548, 29  ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 125 ง. หนา 11.
19 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ า

ทิ้งจากแหลงก ําเนดิมลพษิประเภทการเลีย้งสกุร. (2548, 29  ธนัวาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลมที ่122, ตอนที ่125 ง.
หนา 14.
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ประกาศดังกลาว แบงการเลี้ยงสุกรออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
- การเลีย้งสุกรประเภท ก หมายถงึ การเลีย้งสกุรพอพนัธุแมพนัธุ

สุกรขนุหรอืลูกสกุรชนดิหนึง่หรอืตัง้แตสองชนดิขึน้ไปทีม่นีํ ้าหนกัหนวยปศสัุตวเกนิกวา 600 หนวย
- การเลีย้งสุกรประเภท ข หมายถงึ การเลีย้งสกุรพอพนัธุแมพนัธุ  

สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีนํ้ าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 60 หนวย  
แตไมเกิน 600 หนวย

- การเลีย้งสุกรประเภท ค หมายถงึ การเลีย้งสกุรพอพนัธุแมพนัธุ  
สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีนํ้ าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 6 หนวย    
แตไมเกิน 60 หนวย20

(6.4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด21

 ประกาศดังกลาว แบงอาคารออกเปน 5 ประเภท คือ
 - อาคารประเภท ก ข ค ง และ จ
 ซ่ึงทัง้อาคาร 5 ประเภท จะแบงตามลักษณะของอาคาร

(6.5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา22

(6.6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง23

 ประกาศดงักลาวแบงสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิงออกเปน 2 ประเภท  
คอื ประเภท ก ข ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ ามันเชื้อเพลิง

                                                       
20 นํ้ าหนักหนวยปศุสัตว 1 หนวย หมายถึง นํ้ าหนักสุทธิของสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุนหรือลูกสุกร

ชนิดหนึ่งหรือต้ังแตสองชนิดขึ้นไปที่มีนํ้ าหนักรวมกันเทากับ 500 กิโลกรัม โดยใหคิดคํ านวณนํ้ าหนักเฉลี่ย
ของสุกรพอพันธุหรือแมพันธุตัวละ 170 กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ 60 กิโลกรัม และลูกสุกรตัวละ 12 กิโลกรัม.

21 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง ก ําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ ้าทิง้
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด. (2548, 29 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 125 ง. หนา 4.

22 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง ก ําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ ้าทิง้
จากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา. (2549, 18 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 123,
 ตอนที่ 50 ง. หนา 15.

23 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง ก ําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ ้าทิง้
จากสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง. (2549, 15 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 123, ตอนพิเศษ 129 ง. หนา 7.
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(6.7) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง 
ก ําหนดประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรมเปนแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถูกควบคมุ
การปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม24

3) หนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ า25

ภายหลังมปีระกาศมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิทีเ่กีย่วของกบัมลพษิ
ทางนํ้ า สามารถแบงหนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ า ไดเปน 2 กรณี

(1) กรณีของแหลงกํ าเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุมการระบายนํ้ าเสียหรือของเสีย
เมือ่มปีระกาศมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิส ําหรบัการระบาย

นํ ้าทิง้หรอืการปลอยของเสยีตามมาตรา 55 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
แหงชาต ิพ.ศ. 2535 เจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิตางๆ รวมทัง้แหลงก ํานดิมลพษิทางนํ ้า   
ยังไมมีหนาที่ตองควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งหรือการปลอยของเสียใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก ําหนดแตอยางใด แตจะตองรอใหมกีารด ําเนนิการประกาศประเภทแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถูกควบคมุ
การระบายนํ้ าทิ้งหรือการปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมนอก ที่ตั้ง
แหลงก ําเนิดมลพิษตามมาตรา 69 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
ดงันัน้เมือ่มปีระกาศตามมาตรา 69 ดงักลาวแลว เจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิตามประเภท
ทีถู่กก ําหนดนั้น จะตองมีหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดไว ซ่ึงขณะนี้มีประกาศประเภทแหลงก ําเนดิ
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งหรือการปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสู  
ส่ิงแวดลอมนอกทีต่ัง้แหลงก ําเนดิมลพษิ โดยอาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 69 แหงพระราชบญัญตัิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้

                                                       
24  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539). เรื่องกํ าหนด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสีย
ลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม. (2539, 13 กุมภาพันธ). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 113, ตอนที่ 13 ง.

25 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 212–213.
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(1.1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เร่ือง ก ําหนด
ใหบอเพาะเลีย้งสตัวนํ ้าชายฝงเปนแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถูกควบคมุการปลอยนํ ้าเสยีลงสูแหลงนํ ้า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม26

(1.2) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เร่ือง ก ําหนด
ใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะ
หรือออกสูส่ิงแวดลอม27

“ทีด่นิจดัสรร” หมายความวา ที่ดินที่ทํ าการจัดสรรตามกฎหมาย
วาดวยการจัดสรรที่ดินและการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286

(1.3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง 
กํ าหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม28

ประกาศฉบับนี้ แบงการเลี้ยงสุกรออกเปน 2 ประเภท
- การเลีย้งสุกรประเภท ก หมายถงึ การเลีย้งสกุรพอพนัธุแมพนัธุ

สุกรขนุหรอืลูกสกุรชนดิหนึง่หรอืตัง้แตสองชนดิขึน้ไปทีม่นีํ ้าหนกัหนวยปศสัุตวเกนิกวา 600 หนวย
- การเลีย้งสุกรประเภท ข หมายถงึ การเลีย้งสกุรพอพนัธุแมพนัธุ

สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปที่มีนํ้ าหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 60 หนวย  
แตไมเกิน 600 หนวย

                                                       
26 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง ก ําหนดใหบอเพาะเลีย้งสตัวนํ ้าชายฝง

เปนแหลงก ําเนดิมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม.
(2548, 14 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนพิเศษ 129 ง. หนา 1.

27 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกํ าเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม. (2548, 29 ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 125 ง. หนา 36.

28 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดใหการเลี้ยงสุกรเปนแหลงกํ าเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม. (2548, 29 ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 125 ง. หนา 39.
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(1.4) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เร่ือง ก ําหนด
ประเภทของอาคารเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม29

(1.5) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เร่ือง ก ําหนด
ใหทาเทยีบเรือประมง สะพานปลา และกจิการแพปลาทกุขนาดเปนแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถูกควบคมุ
การปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม30

(1.6) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เร่ือง ก ําหนด
ใหสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสู
แหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม31

ประกาศดงักลาวแบงสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิงออกเปน 2 ประเภท
คอื ประเภท ก ข ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ ามันเชื้อเพลิง

(1.7) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอม ฉบบัที ่4
(พ.ศ. 2539) เร่ืองก ําหนดประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรมเปนแหลงก ําเนดิมลพษิ
ทีจ่ะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม วันที่ 3 มกราคม  
พ.ศ. 2539 ไดแก32

                                                       
29 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง ก ําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงก ําเนดิ

มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม. (2548, 29 ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 125 ง. หนา 33.

30 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่ง ก ําหนดใหทาเทยีบเรอืประมง สะพานปลา
และกิจการแพปลาทุกขนาดเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะ
หรือออกสูสิ่งแวดลอม. (2549, 18 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 123, ตอนที่ 50 ง. หนา 20.

31 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดใหสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
เปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม.
(2549, 15 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 123, ตอนพิเศษ 129 ง. หนา 16.    

32 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่องกํ าหนด
ประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอตุสาหกรรมเปนแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถกูควบคมุการปลอยนํ ้าเสยี
ลงสูแหลงนํ ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม. (2539, 13 กุมภาพันธ). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 113, ตอน 13 ง.
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- โรงงานอตุสาหกรรมจ ําพวกที ่2 และจ ําพวกที ่3 ทีป่รากฏในบญัชี
ทายกระทรวง

- นคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาหกรรม หรือ
โครงการที่จัดไวสํ าหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายนํ้ าทิ้งลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมรวมกัน

ดงันัน้ เมื่อมีประกาศตามมาตรา 69 ดังกลาวแลว จะทํ าใหเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษตามประเภทที่ถูกกํ าหนดนั้น ตองมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ตอไป

(2) กรณขีองแหลงก ําเนดิมลพษิท่ีมิไดถกูควบคมุการระบายนํ ้าเสยีหรอืของเสยี33

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษที่มิไดถูกกํ าหนด
ประเภทใหตองทํ าการควบคุมการระบายนํ้ าเสียหรือของเสียตามมาตรา 69 นั้น ยังคงมีหนาที่         
ในการควบคุมการระบายนํ้ าเสียหรือของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด
ทีถู่กก ําหนดขึน้ โดยอาศยัอํ านาจตามกฎหมายอืน่ซึง่มาตรฐานนัน้ยงัคงมผีลใชบงัคบัไดอยูตามมาตรา 56
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

4) ผูมีหนาท่ีจัดทํ าแผนปฏบิตักิารเพือ่จัดการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั
เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกิจจานุเบกษาแลว 

ใหผูวาราชการจังหวัดในทองที่เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 59 มีหนาที่จัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการสิง่แวดลอมไดแจงใหจงัหวดันัน้ จดัท ําแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
ในระดบัจงัหวดั แตถามเีหตอัุนสมควรคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตอิาจขยายระยะเวลาดงักลาว
ออกไปไดอีกตามความเหมาะสม

การจัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
สํ าหรบัเขตควบคมุมลพษิตามมาตรา 59 ใหผูวาราชการจงัหวดัน ําแผนปฏบิตักิารเพือ่ลดและขจดัมลพษิ
ในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจัดทํ าขึ้นตามมาตรา 60 มารวมเปนสวนหนึ่งของแผน
ปฏิบตักิารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย

                                                       
33 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 220.
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ในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 
หรือเขตควบคมุมลพษิตามมาตรา 59 แตประสงคจะด ําเนนิการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
ในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดทํ าแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ 
คณุภาพสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติก็ได34

จึงแยกการจัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จงัหวดั ออกไดเปน 2 กรณ ี คอื จงัหวดัทีม่พีืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอมหรือเขตควบคมุมลพษิ และ
จงัหวดัทีไ่มมีพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมหรือเขตควบคุมมลพิษ ดังนี้

(1) จังหวัดท่ีมีพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมหรือเขตควบคุมมลพิษ
ในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คุ มครองสิ่งแวดลอมหรือเขตควบคุมมลพิษ        

ผูวาราชการจงัหวดันัน้มหีนาทีจ่ดัท ําแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั  
เมือ่มกีารประกาศใชแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในราชกจิจานเุบกษา แตเนือ่งจากการมหีรือไมมี
เขตพืน้ทีค่มุครองส่ิงแวดลอมหรือเขตควบคุมมลพิษในแตละจังหวัดนั้น กอใหเกิดความแตกตางกัน
ในระหวางจังหวัดวา จังหวัดนั้นๆ ตองมีหนาที่จัดทํ าแผนคุมครองสิ่งแวดลอมหรือไม  จึงตองเสนอ
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเขตคุมครองสิ่งแวดลอม และเขตควบคุมมลพิษดวย35

ก) เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
เขตคุมครองสิ่งแวดลอมเปนเขตที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ   

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้
ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนนํ้ าลํ าธารหรือ    

มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืน โดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติ    
ที่อาจถูกทํ าลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงาย หรือ
เปนพืน้ทีท่ีม่คีณุคาทางธรรมชาตหิรือศลิปกรรมอนัควรแกการอนรัุกษ และพืน้ทีน่ัน้ยงัมไิดถูกประกาศ
ก ําหนดใหเปนเขตอนรัุกษ ใหรัฐมนตรโีดยค ําแนะน ําของคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตมิอํี านาจ
ออกกฎกระทรวงกํ าหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 36

                                                       
34 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 37.
35 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 93.
36 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 43.
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เมือ่มีการกํ าหนดเขตคุมครองสิ่งแวดลอม จึงตองมีมาตราการตางๆ 
ตามมาเพื่อใหความคุมครอง ดังนี้

ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ใหก ําหนดมาตราการคุมครอง
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย37

- กํ าหนดการใชประโยชนในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ หรือ  
มใิหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

- หามการกระท ําหรือกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจเปนอนัตรายหรอืกอใหเกดิ
ผลกระทบในทางเปลีย่นแปลงระบบนเิวศนของพืน้ทีน่ัน้จากลกัษณะตามธรรมชาตหิรือเกดิผลกระทบ
ตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

- ก ําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรอืกจิการของสวนราชการ
รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชนทีจ่ะท ําการกอสรางหรอืด ําเนนิการในพืน้ทีน่ัน้ ใหมหีนาทีต่องเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

- ก ําหนดวธีิจัดการ โดยเฉพาะสํ าหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกํ าหนด
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนใน การรวมมือและ
ประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน  
ตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น

- กํ าหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
แกสภาพของพื้นที่นั้น

ข) เขตควบคุมมลพิษ
การกํ าหนดใหพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเขตควบคุมมลพิษ ใหเปนไป

ตามทีไ่ดก ําหนดไวในพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 ดงันี้
ในกรณทีีป่รากฏวาทองทีใ่ดมปีญหามลพษิซึง่มแีนวโนมทีจ่ะรายแรง

ถึงขนาดเปนอนัตรายตอสุขภาพอนามยัของประชาชนหรอือาจกอใหเกดิผลกระทบเสยีหายตอคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากํ าหนด   
ใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดํ าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได38

                                                       
37 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 44.
38 แหลงเดิม. มาตรา 59.
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ดงันัน้ การทีจ่ะประกาศวาพืน้ทีใ่ดเปนเขตควบคมุมลพษินัน้ พืน้ทีน่ัน้
ตองมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
หรืออาจกอใหเกดิผลกระทบเสยีหายตอคณุภาพสิง่แวดลอม โดยผูมอํี านาจประกาศ คอื คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ39

เมือ่มกีารประกาศเขตควบคมุมลพษิแลว เจาพนกังานทองถ่ินมหีนาที่
ตองดํ าเนินการตามที่ไดกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ดังนี้

เพือ่ประโยชนในการจดัท ําแผนปฏบิตักิารเพือ่จดัการคณุภาพสิง่แวดลอม
ในระดบัจงัหวดัตามมาตรา 37 ใหเจาพนกังานทองถ่ินในทองทีท่ีไ่ดประกาศก ําหนดใหเปนเขตควบคมุ
มลพษิตามมาตรา 59 จัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอ  
ผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

การจัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษใหดํ าเนินการ       
ดังตอไปนี้40

- ทํ าการสํ ารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกํ าเนิดมลพิษที่มีอยู   
ในเขตควบคุมมลพิษนั้น

- จัดทํ าบัญชีรายละเอียดแสดงจํ านวน ประเภท และขนาดของ
แหลงกํ าเนิดมลพิษ ที่ไดทํ าการสํ ารวจและเก็บขอมูลตาม (1)

- ทํ าการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้ง 
ขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหา และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อกํ าหนดมาตรการ 
ทีเ่หมาะสมและจํ าเปนสํ าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น

ในการจดัท ําแผนปฏบิตักิารเพือ่ลดและขจดัมลพษิของเจาพนกังาน
ทองถ่ิน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษแนะนํ าและชวยเหลือตามความจํ าเปน

(2) จังหวัดท่ีไมมีพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมหรือเขตควบคุมมลพิษ
จงัหวดัทีไ่มมพีืน้ทีคุ่มครองส่ิงแวดลอมหรือเขตควบคมุมลพษิ ผูวาราชการจงัหวดั

ไมมหีนาทีต่องจดัท ําแผนเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั แตอนญุาตใหผูวาราชการจงัหวดั41

                                                       
39 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 97.
40 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 60.
41 แหลงเดิม. มาตรา 37 วรรคสาม.
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สามารถเสนอจดัท ําแผนเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั โดยเสนอขอความเหน็ชอบ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได

5) การจดัการ ปองกัน และควบคมุมลพษิทางนํ ้าในเขตควบคมุมลพษิและเขตพืน้
ท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม

การจดัการ ปองกนั และควบคมุมลพษิทางนํ ้าในเขตควบคมุมลพษิและเขตพืน้ที่
คุมครองสิ่งแวดลอม มีสาระสํ าคัญดังตอไปนี้

(1) เขตควบคุมมลพิษ
ปจจุบันมีการประกาศพื้นที่หลายทองที่เปนเขตควบคุมมลพิษ เชน   

เมอืงพทัยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี เปนตน42 เมือ่ไดมีการประกาศ
ใหทองทีใ่ดเปนเขตควบคุมมลพิษแลว ใหผูวาราชการจังหวัดที่มีการประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ 
มหีนาทีจ่ดัท ําแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั43 และใหเจาพนกังาน
ทองถ่ินในเขตควบคมุมลพษิดงักลาวมหีนาทีจ่ดัท ําแผนเพือ่ลดและขจดัมลพษิเพือ่น ําไปเปนสวนหนึง่
ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ไดกลาวไวในเบื้องตน แตอยางไรก็ดี  
ในเขตควบคมุมลพษินัน้ ผูวาราชการจงัหวดัในเขตควบคมุมลพษิไมมอํี านาจประกาศมาตรฐานควบคมุ
มลพษิในเขตดังกลาวใหตํ่ ากวามาตรฐานตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน44

(2) เขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม
ปจจบุนัไดมกีารออกกฎกระทรวงก ําหนดใหทองทีห่ลายแหงเปนเขตพืน้ที่

คุมครองสิง่แวดลอม เชน นานนํ้ าชายฝงบางสวนของบริเวณเมืองพัทยา บางสวนของเกาะภูเก็ตและ
นานนํ ้าชายฝง และพื้นที่บานนาเชือก หมู 1 ตํ าบลนาเชือก อํ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
เปนตน ไดมกีารหามการท ํากจิกรรมหลายประการแตกตางกนัออกไปในแตละพืน้ที่45 ซ่ึงหากมกีารฝาฝน
มาตรฐานดังกลาว ยอมถือไดวาเปนการฝาฝนกฎกระทรวงตามมาตรา 44 ดวย ซ่ึงมาตรา 100         
ไดก ําหนดบทลงโทษไวสํ าหรับการฝาฝนกฎกระทรวงดังกลาว46

                                                       
42 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 228.
43 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 37.
44 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 22.
45 แหลงเดิม. หนา 229.
46 แหลงเดิม. หนา 330.
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3.1.2 พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 253547

พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 มวีตัถุประสงคเพือ่ควบคมุการประกอบกจิการ
โรงงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกบุคคล ทรัพยสิน และส่ิงแวดลอม มีสาระสํ าคัญดังนี้

1) ผูมีอํ านาจในการจัดการปญหามลพิษทางนํ้ า
มาตรการหลักที่ใชในการจัดการปญหามลพิษทางนํ้ าตามพระราชบัญญัติ

ฉบบันี ้คอื ใหอํ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกํ าหนดชนิด ประเภทของโรงงาน ตามความจํ าเปน
ในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรํ าคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกัน 
อันตรายตามระดบัความรนุแรงของผลกระทบทีจ่ะมตีอประชาชนหรอืส่ิงแวดลอม โดยปจจบุนัแบงออก
เปน 3 จํ าพวก ดังนี้48

(1) โรงงานจํ าพวกที่ 1 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่สามารถ
ประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการ โดยไมตองขออนุญาต  
(โดยมากเปนโรงงานขนาดเลก็เครือ่งจกัรไมเกนิ 20 แรงมา และคนงานไมเกนิ 20 คน ยกเวนโรงงาน
บางประเภทที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จะถูกจัดใหอยูในประเภทที่ 1 ทุกขนาด)

(2) โรงงานจํ าพวกที่ 2 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ทีเ่มื่อจะ
ประกอบกจิการโรงงานตองแจงใหผูอนญุาตทราบกอน (โดยมากเปนโรงงานขนาดกลางมเีครือ่งจกัร
ไมเกิน 50 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน)

(3) โรงงานจํ าพวกที่ 3 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ การตั้ง  
โรงงานจะตองไดรับใบอนญุาตกอนจงึจะด ําเนนิการได (โดยมากเปนโรงงานขนาดใหญมเีครือ่งจกัร
มากกวา 50 แรงมา หรือคนงานมากกวา 50 คน ยกเวนโรงงานบางขนาดทีม่ผีลกระทบตอส่ิงแวดลอมสงู
จะถูกจดัใหอยูในจํ าพวกที่ 3 ทุกขนาด)49

                                                       
47 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535. (2535, 9 เมษายน). ราชกจิจานเุบกษา. เลมที ่109, ตอนที ่44 ก.                     

หนา 62.
48 สํ านักงานคณะกรรมการการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํ านักงาน

ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี (2548). คูมือการบังคับใชกํ าหมายสิ่งแวดลอมและการสงเสริมการมีสวนรวม
ดานสิ่งแวดลอมของประชาชน สํ าหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น. หนา 125.

49 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 7.
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ดงันัน้ ผูประกอบกจิการโรงงานจ ําพวกที ่3 ตองไดรับใบอนญุาตจากผูอนญุาต50

และผูประกอบกจิการโรงงานจ ําพวกที ่1 ที ่2 ที ่ 3 ตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง51  
และเงือ่นไขทีก่ ําหนดในใบอนญุาตหาก ผูอนญุาตเหน็สมควรยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เงือ่นไข
เพือ่ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานก็ใหมีหนังสือส่ังการใหปฏิบัติได52

2) การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
การควบคมุการประกอบกจิการโรงงานขางตน จะควบคมุโดยกฎหมายล ําดบัรอง

โดยใหรัฐมนตรีมีอํ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อใหโรงงานจํ าพวกใดจํ าพวกหนึ่ง หรือทุกจํ าพวก    
ตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้53

(1) ก ําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน 
ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน

(2) ก ําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือ 
ส่ิงที่ตองนํ ามาใชในการประกอบกิจการโรงงาน

(3) กํ าหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาด   
ของโรงงานเพื่อปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดประจํ าโรงงาน

(4) กํ าหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิต และการจัดใหมี 
อุปกรณหรือเครือ่งมอือ่ืนใด เพือ่ปองกนัหรอืระงบัหรือบรรเทาอนัตราย ความเสยีหาย หรือความเดอืดรอน
ทีอ่าจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน

(5) กํ าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือ     
ส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน

(6) กํ าหนดการนัดใหมีเอกสารที่จํ าเปนประจํ าโรงงาน เพื่อประโยชน       
ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

(7) กํ าหนดขอมูลท่ีจํ าเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบ
กจิการโรงงานตองแจงใหทราบเปนครั้งคราว หรือตามระยะเวลาที่กํ าหนดไว

(8) ก ําหนดการอืน่ใดเพือ่คุมครองความปลอดภยัในการด ําเนนิงานเพือ่ปองกนั  
หรือระงบั   หรือบรรเทาอันตราย  หรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงาน
                                                       

50 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 12.
51 แหลงเดิม. มาตรา 10, มาตรา 11 และ มาตรา 12.
52 แหลงเดิม. มาตรา 20.
53 แหลงเดิม. มาตรา 8
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กฎกระทรวงดงักลาวจะก ําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนดิ หรือขนาดใด
จากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกํ าหนดใหเรื่อง       
ทีเ่ปนรายละเอยีดทางดานเทคนคิ หรือเปนเรือ่งทีต่องเปลีย่นแปลงรวดเรว็ตามสภาพสงัคมใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑที่รัฐมนตรีกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได

3) การกํ ากับและดูแลโรงงาน
การก ํากบัและดแูลโรงงานเปนไปเพือ่ประโยชนในทางเศรษฐกจิ การอนรัุกษ

ส่ิงแวดลอม ความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรฐัมนตรมีีอํ านาจกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้54

(1) กํ าหนดจํ านวนและขนาดของโรงงานแตละประเภท หรือชนิดที่จะให
ตัง้หรือขยาย หรือที่จะไมใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง

(2) ก ําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกํ าเนิดของวัตถุดิบ 
และหรือปจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะนํ ามาใชหรือผลิตในโรงงาน

(3) ก ําหนดชนดิหรอืคุณภาพของผลติภณัฑทีผ่ลิตในโรงงานทีจ่ะใหตัง้หรอืขยาย
(4) ก ําหนดใหน ําผลผลิตของโรงงานทีจ่ะใหตัง้หรอืขยาย ไปใชในอตุสาหกรรม

บางประเภท หรือใหสงผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือ บางสวน
ตอมาไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2535) เพื่อกํ าหนดหลักเกณฑ

หลายประการเกี่ยวกับการตั้งและการประกอบกิจการโรงงาน พรอมทั้งกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงานไวในขอ 14 ซ่ึงกํ าหนดวา “หามระบายนํ้ าทิ้งออกจากโรงงาน เวนแต  
ไดทํ าการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง จนนํ้ าทิ้งนั้นมีลักษณะเปนไปตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทํ าใหเจือจาง (dilution)” กฎกระทรวงฉบับนี้
มิไดกํ าหนดรายละเอียดของมาตรฐานนํ้ าทิ้ง แตใหเปนไปตามประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอตุสาหกรรม อยางไรก็ดี กฎกระทรวงไดกํ าหนดเงื่อนไขไวดวยวา จะตองไมใชวิธีทํ าให
เจือจาง   เพือ่ใหนํ ้าทิง้มคีณุภาพเปนไปตามมาตรฐาน เนือ่งจากวธีิการดงักลาวมไิดท ําใหส่ิงแวดลอมดขีึน้
แตอยางใด เพราะอาจเปนเพยีงการน ํานํ ้าจากแหลงนํ ้ามาเจอืจางนํ ้าเสยีของโรงงานเพือ่ใหไดมาตรฐาน 
หลังจากนัน้ กร็ะบายนํ ้าทิง้ทีท่ ําใหเจอืจางแลวลงสูแหลงนํ ้า ซ่ึงมผีลเทากบัเปนการระบายนํ ้าทิง้ทีย่งัมไิด
ผานการบ ําบดัจากโรงงานลงสูแหลงนํ้ าโดยตรงนั่นเอง

                                                       
54 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 32.
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เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) เรื่อง กํ าหนดคุณลักษณะของนํ้ าทิ้งที่ระบาย     
ออกจากโรงงานซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง ดังตอไปนี้

1) ความเปนกรดและดาง มีคาไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0
2) ทีดีเอส ตองมีคาดังนี้

2.1) คาทีดีเอส ไมมากกวา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจาก   
ทีก่ ําหนดไวขึ้นกับปริมาณนํ้ าทิ้ง แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด แตตองไมมากกวา 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร

2.2) นํ้ าทิ้งซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสูแหลงนํ้ าที่มีคาความเค็มมากกวา 
2,000 มิลลิกรัมตอลิตร คาทีดีเอสในนํ้ าทิ้งจะมีคามากกวาคาทีดีเอสที่มีอยูในแหลงนํ้ าไดไมเกิน 
5,000 มิลลิกรัมตอลิตร

3) สารแขวนลอย ไมมากกวา 50 มลิลิกรมัตอลิตร หรืออาจแตกตางจากทีก่ ําหนด
ไวขึน้กบัปริมาณนํ้ าทิ้ง แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมกํ าหนด แตตองไมมากกวา 150 มิลลิกรัมตอลิตร

4) โลหะหนักมีคาดังนี้
4.1) ปรอท ไมมากกวา 0.0005 มิลลิกรัมตอลิตร
4.2) เซเลเนียม ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร
4.3) แคดเมียม ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร
4.4) ตะกั่ว ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
4.5) อารเซนิค ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
4.6) โครเมียม

4.6.1) Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
4.6.2) Trivalent Chromium ไมมากกวา 0.75 มิลลิกรัมตอลิตร

4.7) บาเรียม ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.8) นกิเกิล ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.9) ทองแดง ไมมากกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.10) สังกะสี ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.11) แมงกานีส ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร

5) ซัลไฟด คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซังไฟด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
6) ไซยาไนด คดิเทยีบเปนไฮโดรเจนไซยาไนด ไมมากกวา 0.2 มลิลิกรัมตอลิตร
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7) ฟอรมัลดีไฮด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
8) สารประกอบฟนอล ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
9) คลอรีนอิสระ ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
10) เพสติไซด ตองไมมี
11) อุณหภูมิ ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส
12) สี ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
13) กล่ิน ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
14) นํ ้ามนัและไขมนั ไมมากกวา 5 มลิลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากทีก่ ําหนดไว

ขึน้กับปริมาณนํ้ าทิ้ง แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกํ าหนด แตตองไมมากกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร

15) คาบีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไมมากกวา 20 มิลลิกรัม 
ตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กํ าหนดไวขึ้นกับปริมาณนํ้ าทิ้ง แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภท   
ของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด แตตองไมมากกวา 60 มิลลิกรัม
ตอลิตร

16) คาทเีคเอน็ ไมมากกวา 100 มลิลิกรมัตอลิตร หรืออาจแตกตางจากทีก่ ําหนดไว
ขึน้กับปริมาณนํ้ าทิ้ง แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกํ าหนด แตตองไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร

17) คาซโีอดี ไมมากกวา 120 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กํ าหนดไว
ขึน้กับปริมาณนํ้ าทิ้ง แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกํ าหนด แตตองไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมขางตนมิไดกํ าหนดคามาตรฐานนํ้ าทิ้งบางอยาง
เปนการคงทีต่ลอดไป แตอนญุาตใหกรมโรงงานอตุสาหกรรมมอํี านาจปรบัเปลีย่นคามาตรฐานดงักลาว
ใหแตกตางจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมได เชน กรณีของคา ทีดีเอส สารแขวนลอย บีโอดี    
ทเีคเอน็ ซีโอดี และปริมาณนํ้ ามันและไขมัน แตการปรับเปลี่ยนนั้นจะตองคํ านึงถึงปริมาณนํ้ าทิ้ง  
แหลงรองรับนํ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะปรับเปลี่ยน
มาตรฐานดงักลาวโดยพจิารณาปจจยัอ่ืนไมได และการปรบัเปลีย่นคามาตรฐานนํ ้าทิง้นัน้จะอยูภายในกรอบ
หรือคามาตรฐานทีป่ระกาศกระทรวงอตุสาหกรรมก ําหนดไว ในทางปฏบิตันิัน้ กรมโรงงานอตุสาหกรรม
ไดออกประกาศเรือ่งดงักลาว เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ 2540 โดยก ําหนดคาบโีอด ีคาทเีคเอน็ และคาซโีอดี
ของการระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงานบางประเภท
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                 เมือ่มกีารก ําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากโรงงานแลว จะมโีรงงาน
มากนอยเพยีงใดทีป่ฏิบตัติามมาตรฐานดงักลาวนัน้ สวนหนึง่กข็ึน้อยูกบัสภาพการบงัคบัใชกฎหมาย
หากมกีารบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ผูประกอบกิจการโรงงานก็มักปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว  
เพือ่ใหการบงัคบัใชกฎหมายมปีระสิทธภิาพมากขึน้ กฎกระทรวงฉบบัที ่ 2 (2539) ทีก่ลาวมาแลวขางตน
ไดก ําหนดในขอ 15 ใหผูประกอบกจิการโรงงานทีม่รีะบบบ ําบดันํ ้าเสยีตองปฏบิตัดิงัตอไปนีด้วย คอื55

1) ตองติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสํ าหรับบํ าบัดนํ้ าเสียโดยเฉพาะ       
ไวในทีง่ายตอการตรวจสอบ และตองมกีารจดบนัทกึเลขหนวยและปรมิาณการใชไฟฟาประจ ําเดอืน

2) ในกรณทีีม่กีารใชสารเคมหีรือสารชวีภาพในระบบบ ําบดันํ ้าเสยี ตองมกีารบนัทกึ
การใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในการบํ าบัดนํ้ าเสียประจํ าวัน และมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมี
หรือสารชีวภาพดังกลาวดวย

ขอกํ าหนดขางตนนี้ ทํ าใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดงายวา ไดมี
การเปดเครื่องระบบบํ าบัดนํ้ าเสียเพื่อบํ าบัดนํ้ าเสียจากโรงงานจริงหรือไม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (2539) ไดเพิ่มขอ 15 ทวิ ไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2  
(2535) ซ่ึงก ําหนดวา ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ใหโรงงานบางประเภทซึง่มรีะบบบ ําบดันํ ้าเสยีเปนของตนเอง ตองตดิตัง้เครือ่งมอืหรือเครือ่งอปุกรณ
พิเศษ ใหโรงงานดังกลาวติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณนั้นเพื่อรายงานการระบายนํ้ าทิ้ง       
ออกจากโรงงานเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้56

1) ตดิตัง้เครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้ าทิ้งออกจากโรงงาน โดยเครื่องวัดอัตรา
การไหลของนํ้ าทิ้งออกจากโรงงาน และมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสํ าหรับระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย    
จะตองสามารถใหสัญญาณไฟฟาอยางตอเนื่องเพื่อสงเขาสูระบบคอมพิวเตอร และใชงานวิเคราะห
โดยระบบคอมพิวเตอรได

2) ติดตั้งระบบปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟาจากเครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้ าทิ้ง
ออกจากโรงงานและมาตรวดัปรมิาณการใชไฟฟาส ําหรับระบบบ ําบดันํ ้าเสยี เปนสญัญาณทีส่ามารถ
จดัสงไปไดไกลดวยระบบเครอืขายคมนาคมประเภทตางๆ เชน โทรศพัท วทิย ุหรือสัญญาณดาวเทยีม
เพือ่สงสญัญาณอยางตอเนือ่งไปยงักรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือสถานทีท่ีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม
ก ําหนด

                                                       
55 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 266.
56 แหลงเดิม. หนา 267.
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3) จดัใหมกีารตดิตัง้อปุกรณและการสงสัญญาณของคาวิเคราะหหรือคาที่วัดได
ตาม 2) ทางโทรศัพท วิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียมอยางตอเนื่องตลอดเวลา หรือเปนครั้งคราวตามที่
กรมโรงงานอตุสาหกรรมก ําหนดไปยงักรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือสถานทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม
ก ําหนด

หากสามารถมกีารตดิตัง้ระบบดงัทีก่ลาวไวในกฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (2539) ไดจรงิ
ยอมเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังปญหามลพิษทางนํ้ าอันเกิดจากโรงงานและการบังคับใช
กฎหมายไดเปนอยางดี

เพือ่ใหมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานควบคมุการระบายนํ ้าทิง้ทีป่ระกาศโดยรฐัมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมขางตนอยางจริงจังอีกทางหนึ่ง มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 จงึก ําหนดบทลงโทษส ําหรบัผูทีฝ่าฝนมาตรฐานการระบายของเสยีซ่ึงออกตามมาตรา 8 (5)
วาจะตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาทโดยไมมีโทษจํ าคุก

3.1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252257

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 มวีตัถุประสงคเพือ่ควบคมุการกอสราง
ร้ือถอน ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร รวมทั้งควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคาร ดังนี้

1) ผูมีอํ านาจในการจัดการปญหามลพิษทางนํ้ า
กฎหมายนีใ้หอํ านาจแกรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวง

ในเรือ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคาร เชน ลักษณะ รูปแบบ ความปลอดภัย ระบบแสง และ
ระบบก ําจดันํ ้าเสยีในอาคาร เปนตน58 ในสวนทีเ่กีย่วกบัปญหามลพษิทางนํ ้านัน้ ไดมกีารออกกฎกระทรวง
ทีม่ขีอกํ าหนดเกี่ยวกับการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคาร คือ

กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (2538) กํ าหนดมาตรฐานการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภท ขอ 3 ของกฎกระทรวง แบงอาคารออกเปนอาคารประเภท ก อาคารประเภท ข อาคาร
ประเภท ค อาคารประเภท ง และอาคารประเภท จ ดังนี้

                                                       
57 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. (2522, 14 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 96,

ตอนที่ 80 ก ฉบับพิเศษ. หนา 1.
58 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 8.
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อาคารประเภท ก
(ก) อาคารชดุตามกฎหมายวาดวยอาคารชดุทีม่จี ํานวนหองนอนรวมกนัทกุชัน้

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 500 หองนอน ขึ้นไป
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํ านวนหองพักรวมกันทุกชั้น 

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 200 หอง ขึ้นไป
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลทีม่จี ํานวนเตยีงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต 30 เตียง ขึ้นไป

(ง) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเกิน 500 หลัง

(จ) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียงกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป

(ฉ) อาคารที่ทํ าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือ
เอกชนที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 55,000 ตาราง
เมตร ขึ้นไป

(ช ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร      
หลังเดยีวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 25,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

(ซ ) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง     
รวมกันตั้งแต 2,500 ตารางเมตร ขึ้นไป

(ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 2,500 ตารางเมตร ขึ้นไป

อาคารประเภท ข
(ก) อาคารชดุตามกฎหมายวาดวยอาคารชดุทีม่จี ํานวนหองนอนรวมกนัทกุชัน้

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 100  หองนอน แตไมถึง 500 หองนอน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํ านวนหองพักรวมกันทุกชั้น 

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 60 หอง แตไมถึง 200 หอง
(ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํ านวนหองนอนรวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 250 หองขึ้นไป
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(ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

(จ) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลทีม่จี ํานวนเตยีงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต 10 เตียง แตไมถึง 30 เตียง

(ฉ ) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน    
ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเกิน 100 หลัง แตไมเกิน 500 หลัง

(ช) สถานศกึษาทีม่ีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรอืหลายหลัง
รวมกันตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร

(ซ) อาคารทีท่ ําการราชการ รัฐวสิาหกจิ องคการระหวางประเทศ หรือเอกชน
ทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนัหรือหลายหลังรวมกนัตัง้แต 10,000 ตารางเมตร แตไมถึง
55,000 ตารางเมตร

(ฌ ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร     
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร

(ญ) ตลาดทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลังรวมกนั
ตัง้แต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร

(ฎ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร

(ฏ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน 10,000 ตารางเมตร

อาคารประเภท ค
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํ านวนหองรวมกันทุกชั้น  

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 100 หองนอน
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํ านวนหองพักรวมกันทุกชั้น 

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 60 หอง
(ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํ านวนหองนอนรวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง
(ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 5,000 ตารางเมตร
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(จ ) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน    
ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินตั้งแต 10 หลัง แตไมเกิน 100 หลัง

(ฉ) อาคารที่ทํ าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือ
เอกชนทีม่พีืน้ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 5,000 ตารางเมตร 
แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร

(ช) หางสรรพสนิคาหรอืศนูยการคาทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในอาคารเดยีวกนั
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 5,000 ตารางเมตร

(ซ) ตลาดที่มีพื้นทีร่วมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวม
กนัตัง้แต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร

(ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 250 ตารางเมตร แตไมถึง 500 ตารางเมตร

(ญ) อาคารที่อยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร

อาคารประเภท ง
(ก) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํ านวนหองนอนรวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง
(ข) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
(ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลทีม่จี ํานวนเตยีงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมถึง 10 เตียง

(ง) สถานศกึษาทีม่พีืน้ทีร่วมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมถึง 5,000 ตารางเมตร

(จ) อาคารที่ทํ าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือ
เอกชนทีม่พีืน้ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 5,000 ตารางเมตร
 (ฉ) หางสรรพสนิคาหรือศนูยการคาทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนั
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง 1,000 ตารางเมตร

(ช) ตลาดทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลังรวมกนั
ตัง้แต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร
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(ซ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต 100 ตารางเมตร แตไมถึง 250 ตารางเมตร

(ฌ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

อาคารประเภท จ
อาคารประเภท จ ไดแก ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น   

ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง รวมกันไมถึง 100 ตารางเมตร คุณภาพนํ้ าทิ้งจากโรงงาน      
แตละประเภทจะตองไมเกินมาตรฐานที่ขอ 4 ดังตอไปนี้

อาคารประเภทมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ก ข ค ง จ

1.   พีเอช 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9
2.   บีโอดี ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) 20 30 40 50 200
3.   ปริมาณสารแขวนลอย ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร ) 30 40 50 50 60
4.   ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากนํ้ าใชไมเกิน
      (มิลลิกรัม / ลิตร) 500 500 500 500 -
5.   ปริมาณตะกอนหนัก ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) 0.5 0.5 0.5 0.5 -
6.   ทเีคเอ็น ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) 35 35 40 40 -
7.   ออรแกนิก-ไนโตรเจน ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) 10 10 15 15 -
8.   แอมโนเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) - - 25 25 -
9.   นํ ้ามันและไขมัน ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) 20 20 20 20 100
10. ซัลไฟด ไมเกิน (มิลลิกรัม / ลิตร) 1.0 1.0 3.0 4.0 -
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3.1.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253559

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการจดัการ
ปองกนั และแกไขปญหามลพิษทางนํ้ า ใน 2 ลักษณะดังนี้60

1) หมวดวาดวยเหตุรํ าคาญ และ
2) หมวดวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

1) ส ําหรับในสวนที่เก่ียวของกับเหตุรํ าคาญ แยกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) กรณใีหอํ านาจเจาพนักงานทองถ่ินออกคํ าส่ังไดโดยตรง
(2) กรณีไมมีการปฏิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน

 (1) กรณใีหอํ านาจเจาพนักงานทองถิ่นออกคํ าสั่งไดโดยตรง
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใหอํ านาจเจาพนกังาน

ทองถ่ินสามารถออกคํ าส่ังไดโดยตรงไวในมาตรา 25 และมาตรา 26 ดังนี้
อํ านาจเจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรํ าคาญในที่หรือ

ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรํ าคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บ ํารุง รักษาบรรดาถนน ทางบก ทางนํ้ า รางระบายนํ้ า คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตน    
ใหปราศจากเหตุรํ าคาญ และเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจออกคํ าส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กํ าจัดและ
ควบคุมเหตุรํ าคาญตางๆ ได61

กรณดีังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรํ าคาญ62

ก. แหลงนํ้ า ทางระบายนํ้ า ที่อาบนํ้ า สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือ
สถานทีอ่ื่นใดซึง่อยูในท ําเลไมเหมาะสม สกปรก มกีารสะสมหรอืหมกัหมมสิง่ของ มกีารเททิง้สิง่ใด
เปนเหตุใหมีกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนํ าโรค 
หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

                                                       
59 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. (2535, 4 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 109,

ตอนที่ 38 ก. หนา 27.
60 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 259.
61 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 26.
62 แหลงเดิม. มาตรา 25.
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ข. การเลีย้งสัตวในทีห่รือโดยวธีิใด หรือมจี ํานวนเกนิสมควรจนเปนเหตุ
ใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ค. อาคารอนัเปนทีอ่ยูของคนหรอืสัตว โรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบการใด
ไมมกีารระบายอากาศ การระบายนํ้ า การกํ าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมี
การควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือ 
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ง. การกระทํ าใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน 
ส่ิงมพีษิ ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ

จ. เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) กรณไีมมีการปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

นอกจากพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 จะใหอํ านาจเจาพนกังาน
ทองถ่ินสามารถออกค ําส่ังตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ไดโดยตรงแลว ยงัไดใหอํ านาจในกรณทีีไ่มมี
การปฏิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินดังกลาวขางตนไวในมาตรา 27 และ มาตรา 28 ดังนี้

กรณีท่ีมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ63

ในกรณีที่มีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํ านาจออกคํ าส่ังใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุนั้นระงับ หรือปองกันเหตุรํ าคาญได     

ในกรณทีีไ่มมกีารปฏบิตัติามค ําสัง่ของเจาพนกังานทองถ่ิน ใหเจาพนกังาน
ทองถ่ินระงับเหตุรํ าคาญนั้น และจัดการตามความจํ าเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรํ าคาญนั้นขึ้นอีก

กรณีท่ีมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน64

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจออกคํ าส่ัง ใหเจาของหรือผูครอบครอง
สถานทีน่ัน้ระงับเหตุรํ าคาญได และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทํ าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรํ าคาญนั้น 
หรือสมควรก ําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคํ าส่ังได

                                                       
63 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 27.
64 แหลงเดิม. มาตรา 28.

DPU



61

กรณท่ีีไมมีการปฏิบัติตามคํ าสั่ง65

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจระงับเหตุรํ าคาญนั้น และอาจจัดการ     
ตามความจํ าเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นจากการกระทํ า
การละเลย หรือการยนิยอมของเจาของหรอืผูครอบครองสถานทีน่ัน้ เจาของหรอืผูครอบครองสถานที่
ดงักลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสํ าหรับการนั้น

กรณเีหตรํุ าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู66

เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคํ าส่ังหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรํ าคาญนั้นแลวก็ได

2) ส ําหรบับทบัญญัติในหมวดวาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ67

เจาพนักงานทองถ่ินสามารถนํ ามาใชเพื่อควบคุมและปองกันปญหามลพิษ
ทางนํ้ าที่เกิดจากกิจการที่ถือวาเปนอันตรายตอสุขภาพได กลาวคือ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง    
สาธารณสขุประกาศในราชกจิจานเุบกษาวากจิการใดบางทีถื่อวาเปนกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามมาตรา 31 ราชการสวนทองถ่ินมีอํ านาจตามมาตรา 32 ในการกํ าหนดใหกิจการเหลานั้นทั้งหมด
หรือบางสวนเปนกจิการทีต่องมกีารควบคมุภายในทองถ่ินของตน โดยมกีารก ําหนดหลกัเกณฑเงือ่นไข
เกีย่วกบัการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดํ าเนินกิจการ และมาตรการปองกันอันตราย
ตอสุขภาพ เชน อาจก ําหนดหลกัเกณฑในการระบายนํ ้าทิง้หรือของเสยีจากสถานทีด่งักลาวกเ็ปนได68

                                                       
65 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 28 วรรคสอง.
66 แหลงเดิม. มาตรา 28 วรรคสาม.
67 แหลงเดิม. มาตรา 31 และมาตรา 32.
68 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 261.
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3.1.5 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 248569

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและควบคุมการจัดสงนํ้ าในเขต
ชลประทานหลวง ในเรื่องความผิดตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มุงเนน   
การลงโทษผูทีท่ ําใหนํ ้าเปนพษิหรอืปลอยสารเคมลีงในทางชลประทานใหหนกักวาการทิง้ขยะมลูฝอย
ธรรมดาตามมาตรา 28 ดังนี้

หามมิใหผูใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือส่ิงปฏิกูลลงในทางนํ้ า  
ชลประทาน หรือทํ าใหนํ้ าเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค

หามมใิหผูใดปลอยนํ ้าซึง่ท ําใหเกดิเปนพษิแกนํ ้าตามธรรมชาต ิหรือสารเคมเีปนพษิ
ลงในทางนํ ้าชลประทาน จนอาจท ําใหนํ ้าในทางนํ ้าชลประทานเปนอนัตรายแกเกษตรกรรม การบรโิภคอปุโภค
หรือสุขภาพอนามัย  70

สรปุการกระทํ าผิดตามมาตรา 28 นั้น แยกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ71

1) มาตรา 28 วรรคแรก เปนการท ําใหทางนํ ้าชลประทานเกดิความสกปรก หรือ
เปนอันตรายแกการเพาะปลูก  หรือการบริโภค  สวน

2) มาตรา 28 วรรคสอง เปนการทํ าใหนํ้ าธรรมชาติเกิดเปนพิษ
สํ าหรับการระบายนํ้ าทิ้งในทางนํ้ าชลประทานนั้น จะไมสามารถตรวจสอบ      

ถึงการระบายออกไดวา นํ้ าทิ้งนั้นเปนอันตรายตอการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค หรือสุขภาพ
อนามัยหรือไม

ในทางปฏิบัติกรมชลประทานจึงไดมีคํ าสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เร่ือง 
การปองกันและการแกไขการระบายนํ้ าที่มีคุณภาพตํ่ าลงทางนํ้ าชลประทานและทางนํ้ าที่ตอเชื่อม
กบัทางนํ้ าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2532 คํ าส่ังดังกลาว
ไดกํ าหนดมาตรฐานสํ าหรับนํ้ าที่จะระบายลงทางนํ้ าชลประทาน หรือทางนํ้ าที่เชื่อมกับทางนํ้ า      
ชลประทานไว ดังนี้

1. คาความเปนกรด-ดาง ระหวาง 6.5-8.5
2. คาความนํ าไฟฟา ไมมากกวา 2,000 ไมโครไมล
3. คาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดรวมกัน ไมมากกวา 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร

                                                       
69 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485. (2484, 22 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 59,

ตอนที่ 62 ก. หนา 1676.
70 แหลงเดิม. มาตรา 28.
71 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา  240-243.
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4. คา บโีอดี ไมมากกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร
(5 วนั ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)

5. คาของแข็งแขวนลอย ไมมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร
6. คาเปอรมังกาเนท ไมมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร
7. คาซัลไฟด คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
8. คาไซยาไนด คดิเทยีบเปนไฮโดรเจนไซยาไนด ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
9. คานํ้ ามันและไขมัน ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร
10. คาฟอรมัลดีไฮด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
11. คาฟนอลและครีโซลส ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
12. คาคลอรีนอิสระ ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
13. คายาฆาแมลงและสารกัมมันตรังสี ตองไมมีเลย
14. สีหรือกล่ิน ไมเปนที่พึงรังเกียจ
15. คานํ้ ามันทาร ตองไมมีเลย
16. คาธาตุโลหะหนัก มีดังนี้

16.1 สังกะสี ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร
16.2 โครเมียม ไมมากกวา 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร
16.3 สารหนู ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
16.4 ทองแดง ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
16.5 ปรอท ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร
16.6 แคดเมียม ไมมากกวา 0.33 มิลลิกรัม/ลิตร
16.7 แบเรียม ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
16.8 เซเลเนียม ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
16.9 ตะกั่ว ไมมากกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
16.10 นิเกิล ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
16.11 แมงกานีส ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร

การก ําหนดมาตรฐานขางตนนัน้ ท ําใหเกดิหลักเกณฑในการบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แตเปนการบังคับใชเฉพาะนํ้ าทิ้งที่ระบายลงทางนํ้ าชลประทาน  
และทางนํ้ าที่เชื่อมกับทางนํ้ าชลประทาน ไมครอบคลุมแหลงนํ้ าธรรมชาติทั้งหมด
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ความผิดของผูฝาฝนมาตรา 28 จะเนนการลงโทษในกรณีของการปลอยสารเคมี
เปนพิษ ซ่ึงทํ าใหนํ้ าในทางนํ้ าชลประทานเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือบริโภคเปนสวนใหญ      
ดังตอไปนี้

ความผดิของผูฝาฝนมาตรา 28 มีคือ72

1) ผูฝาฝนมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษไมเกิน 3 เดือนหรือปรับไมเกิน 
2,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

2) ผูฝาฝนมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 2 ปหรือปรับไมเกนิ
100,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

3.2  การควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษของตางประเทศ

แนวทางการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิของตางประเทศ จากการศกึษา
สามารถจ ําแนกไดเปน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 เปนการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิด
มลพิษของประเทศกํ าลังพัฒนาซึ่งเปนรูปแบบกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษในนํ้ าทิ้ง        
ซ่ึงเปนรปูแบบเดียวกับที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน รูปแบบที่ 2 เปนการควบคุมการระรายนํ้ าทิ้ง
จากแหลงก ําเนดิมลพษิของประเทศทีพ่ฒันาแลว ซ่ึงเปนรปูแบบทีจ่ ํากดัปรมิาณมลพษิตามความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า โดยการควบคุมปริมาณมลพิษที่ระบายออกสูแหลงรองรับมลพิษ

3.2.1 การควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษของประเทศกํ าลังพัฒนา
สํ าหรบัในประเทศก ําลังพฒันารวมทัง้ประเทศไทย จะใชวธีิการควบคมุการระบาย

นํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ ดวยการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดดวยการกํ าหนด      
คาความเขมขนของสารมลพิษในนํ้ าทิ้ง73 รูปแบบการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดเชนนี้
จะมุงเนนที่การกํ าหนดคามาตรฐานความเขมขนของสารมลพิษชนิดตางๆ ที่ยินยอมใหแหลงกํ าเนิด
นํ้ าเสียแตละประเภทระบายออกสูส่ิงแวดลอมได โดยมิไดคํ านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 
มลพิษของแหลงนํ้ าที่ไมเทากันในแตละแหง โดยเฉพาะพื้นที่ศูนยกลางความเจริญของภูมิภาคหรือ
ของประเทศ และพื้นที่ที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแนน ทํ าใหแหลงนํ้ า 

                                                       
72 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485, มาตรา 37.
73 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. เลมเดิม. หนา 57.
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ตองรองรบัปรมิาณมลพษิสงูเกนิกวาปรมิาณมลพษิสูงสดุทีแ่หลงนํ ้ารองรบัได ดงัเชนกรณนีํ ้าเนาเสยี
ทีเ่กดิขึน้กับลุมนํ้ าทาจีนและแมนํ้ าทาจีนของประเทศไทย

สํ าหรับประเทศอื่นๆ ที่มีแนวทางการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิด
มลพษิในรปูแบบเดยีวกบัประเทศไทย เชน สิงคโปร เวยีดนาม มรีายละเอยีดทีแ่ตกตางกนัทัง้ในดาน
การจํ าแนกมาตรฐานออกเปนกลุมตางๆ ตามประเภทของแหลงรองรับและระดับความเขมงวด   
ของคาทีก่ํ าหนดในมาตรฐานดวย โดยมีรายละเอียดของแตละประเทศ ดังนี้

1) ประเทศสิงคโปร74

ประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดประเภทของแหลงรองรับนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิด
มลพิษออกเปน 3 ประเภท ไดแก

(1) ทอรวบรวมนํ้ าเสีย/นํ้ าทิ้ง
(2) แหลงนํ้ าทั่วไป และ
(3) แหลงนํ้ าดิบเพื่อการผลิตนํ้ าประปา

 ซ่ึงคาความเขมขนของสารมลพิษที่ยินยอมใหระบายลงสูแหลงรองรับ       
ทั้ง 3 ประเภทจะมีระดับความเขมงวดจากนอยไปมาก ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานนํ้ าทิ้ง    
โรงงานอตุสาหกรรมของประเทศไทยทีม่ผีลบงัคบัใชในปจจบุนั ซ่ึงมไิดจ ําแนกประเภทของแหลงนํ ้า
ที่รองรับนํ้ าทิ้งแลว

พบวา คาความเขมขนของสารมลพิษบางชนิดที่กํ าหนดในมาตรฐานนํ้ าทิ้ง
ของประเทศไทยมีคาเทียบเทากับที่ประเทศสิงคโปรกํ าหนดสํ าหรับการระบายนํ้ าทิ้งลงแหลงนํ้ าดิบ
เพื่อการผลิตนํ้ าประปา เชน คาบโีอด ี และไขมันนํ้ ามัน สวนคาสารมลพิษชนิดอื่นมีคาอยูระหวาง 
คาทีอ่นญุาตใหระบายนํ้ าทิ้งลงแหลงนํ้ าทั่วไป และทอระบายนํ้ าเสีย/นํ้ าทิ้งของสิงคโปร

2) ประเทศเวียดนาม75

ประเทศเวยีดนามไดจ ําแนกประเภทของแหลงนํ ้าทีร่องรับนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ
มลพิษ ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

                                                       
74 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. แหลงเดิม. หนา 58.
75แหลงเดิม. หนา 59.
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ประเภท A เปนแหลงนํ้ าใชสํ าหรับครัวเรือน
ประเภท B เปนแหลงนํ ้าใชเพือ่การชลประทาน การอาบ ซักลาง และเพาะเลีย้ง

สัตวนํ้ า และ
ประเภท C เปนแหลงนํ้ าเฉพาะที่หนวยงานอนุญาตใหระบายนํ้ าทิ้งลงได
แตหากนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมีคาความเขมขนของสารมลพิษสูงกวา       

คาทีม่าตรฐานก ําหนดจะไมสามารถระบายออกสูภายนอกได ทัง้นีร้ะดบัความเขมงวดของคามาตรฐาน
นํ ้าทิง้จะสูงสุดสํ าหรับการระบายลงแหลงนํ้ าประเภท A รองลงมา คือ ประเภท B และประเภท C     
มรีะดับความเขมงวดของคามาตรฐานนํ้ าทิ้งตํ่ าที่สุด สํ าหรับคามาตรฐานนํ้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานนํ้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซ่ึงไมไดจํ าแนก  
ตามประเภทของแหลงรองรบันํ ้าทิง้แลว คามาตรฐานนํ ้าทิง้ของประเทศไทยส ําหรับสารมลพษิบางชนดิ
เชน บโีอด ีและของแข็งแขวนลอย จะมีคาความเขมงวดเทียบเทากับที่อนุญาตใหระบายลงแหลงนํ้ า
ประเภท A ของเวยีดนาม

จากการศึกษาในเบื้องตน จึงพบวารูปแบบการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง    
จากแหลงก ําเนดิมลพษิดวยการก ําหนดคาความเขมขนของสารมลพษิในนํ ้าทิง้ แบงไดเปน 2 รูปแบบ
คอื รูปแบบทีร่ะดบัความเขมงวดของมาตรฐานขึน้กบัประเภทของแหลงนํ ้าทีร่องรับนํ ้าทิง้ กบัรูปแบบ
ที่ระดับความเขมงวดของมาตรฐานขึ้นกับประเภทของอุตสาหกรรมซึ่งเปนรูปแบบเดียวกับของ
ประเทศไทย อยางไรก็ตาม แมวาคามาตรฐานที่กํ าหนดในปจจุบันมีความเขมงวดแลวประเทศไทย  
กย็งัประสบปญหาคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าเสือ่มโทรมลงอยางตอเนือ่ง ดงันัน้ การควบคมุแหลงก ําเนดิ
มลพิษโดยวิธีการกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษที่ยินยอมใหมีไดในนํ้ าทิ้งแตเพียงอยางเดียว      
โดยไมคํ านึงถึงปริมาณมลพิษสูงสุดในนํ้ าทิ้งที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยไมสงผลกระทบ     
ตอคุณภาพนํ้ านั้นไมเพียงพอตอการปองกันคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะแหลงนํ้ า
ในลุมนํ ้าที่มีการขยายตัวของแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียอยางรวดเร็ว

3.2.2 การควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษของประเทศที่พัฒนาแลว
รูปแบบการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิของประเทศที่พฒันาแลว

เปนรูปแบบที่จํ ากัดปริมาณมลพิษตามความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า (Water 
quality-based effluent limits) ซ่ึงประเทศทีม่แีนวทางในการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้ในรปูแบบดงักลาว
ไดแก ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
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1) ประเทศญี่ปุน76

ระบบควบคมุปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้ในประเทศญีปุ่นไดถูกน ําไปใชในลุมนํ ้า
ขนาดใหญ ซ่ึงรูปแบบการควบคุมมลพิษในนํ้ าทิ้งแบบ การกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษ 
ในนํ ้าทิง้ไมเพียงพอในการจะควบคุมปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้ง โดยเฉพาะลุมนํ้ า 3 แหง ไดแก Tokyo 
bay, Ice Bay, Inland Sea ซ่ึงตอมาไดถูกประกาศเปนพื้นที่ควบคุมมลพิษโดยทุก 5 ป นายกรัฐมนตรี
จะกํ าหนดปริมาณบีโอดีในนํ้ าทิ้งที่ตองการลดลงสํ าหรับแตละพื้นที่ลุมนํ้ าและระยะเวลา หรือ         
ป พ.ศ. ทีจ่ะบรรลเุปาหมาย หลังจากนัน้รฐับาลทองถ่ินจะตองตรวจสอบปรมิาณบโีอดใีนนํ ้าทิง้ทีเ่กดิขึน้
ในแตละสวนของแหลงนํ้ าและจัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณบีโอดีในนํ้ าทิ้งในพื้นที่ตางๆ    
ใหไดตามเปาหมายที่รัฐบาลกลางกํ าหนด77

ในการนีไ้ดมกีารน ําใชระบบการควบคมุปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ
ประเภทอุตสาหกรรมดวย โดยบังคับใชกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายนํ้ าทิ้งปริมาณมากกวา      
50 ลบ.ม./วัน สวนแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียจํ าพวกโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กและธุรกิจตางๆ ที่ไมได
ถูกควบคมุโดยกฎหมาย Water pollutant Control Law จะไดรับการรณรงคใหรวมลดมลพษิในนํ ้าทิง้
โดยผานการจัดทํ าคูมือการจัดการสิ่งแวดลอม

การควบคมุปริมาณมลพษิในนํ ้าทิง้ในพืน้ทีลุ่มแมนํ ้าทีส่ ําคญัของประเทศญีปุ่น78

มีขั้นตอนดังนี้
(1) การลดปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้ของประเทศญีปุ่น จะใหอํ านาจนายกรฐัมนตรี

จัดทํ านโยบายสํ าหรับพื้นที่ลุมนํ้ าแตละแหง โดยนโยบายที่จัดทํ าขึ้นจะกํ าหนดทั้งปริมาณมลพิษ
รวมทั้งเปาหมายที่ตองลดและระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมายได เพื่อใหส่ิงแวดลอมภายในประเทศ 
ไดรับการแกไขอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม

(2) แผนลดปรมิาณในนํ ้าทิง้ของประเทศญีปุ่น ใหอํ านาจรฐับาลทองถ่ินจดัท ําแผน
เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ซ่ึงแผนลดปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งจะประกอบไปดวย
ปริมาณมลพษิ เปาหมายที่ตองการใหแหลงกํ าเนิดมลพิษแตละแหงลดลงและวิธีการที่จะทํ าใหบรรลุ
เปาหมายโดยแผนการลดปริมาณในนํ้ าทิ้งจะแบงออกเปน 3 วิธีที่สํ าคัญ ดังนี้

                                                       
76 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. แหลงเดิม. หนา 63.
77 แหลงเดิม. หนาเดิม.
78 แหลงเดิม. หนา 64.
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(2.1) การควบคมุปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ เพือ่ใหเปนไป
ตามคามาตรฐานปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งทั้งหมด กฎระเบียบนี้ใชควบคุมกับโรงงานอุตสาหกรรม    
ทีร่ะบายนํ ้าทิง้ตัง้แต 50 ลบ.ม./วนั ขึน้ไป โดยวธีิการนีก้ ําหนดใหสถานประกอบการมหีนาทีต่รวจสอบ
และบนัทึกปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งที่ระบายออก

(2.2) การจดัท ําคูมอืการควบคมุมลพษิในนํ ้าทิง้ส ําหรับโรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดเล็ก ที่อยูอาศัย และธุรกิจประเภทตางๆ

(2.3) การนํ าแผนหรือโครงการลดมลพิษไปสูการปฏิบัติการ สามารถ
ทํ าไดหลายวิธี อาทิเชน การปรับปรุงระบบทอตอรวมนํ้ าทิ้ง และการจัดทํ าระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย 
เปนตน

2) ประเทศสหรัฐอเมริกา79

นับตั้งแตประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศใชกฎหมายคุณภาพนํ้ า   
(Water Quality Act) ในป ค.ศ. 1965 ไดทํ าใหมีการจัดตั้งองคกรควบคุมมลพิษนํ้ าของประเทศ 
(Federal Water Pollution Control Agency: FWPCA) ทีม่อํี านาจในการกํ าหนดคามาตรฐานสํ าหรับ
การควบคมุมลพิษนํ้ าซ่ึงตอมาในภายหลัง (ค.ศ. 1971) หนวยงานนี้ไดถูกเปลี่ยนเปนองคกรปองกัน
ส่ิงแวดลอม (Environment Protection Agency: EPA) และมหีนาทีเ่พิม่ขึน้ในการศกึษาวจิยัและก ําหนด
นโยบายทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศ อยางไรก็ตาม บทบาทของหนวยงานนี้ในดานการจัดการ
มลพษิทางนํ ้าก็ยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก จนกระทั่งป ค.ศ. 1972 มีการตรากฎหมายควบคุม
มลพษิทางนํ้ า (Water Pollution Control Act: WPCA นับตั้งแตป ค.ศ. 1977 เปนตนมา นิยมเรียก
กฎหมายฉบบันีว้า Clean Water Act หรือ CWA)80 ซ่ึงกฎหมายฉบบันีม้สีาระส ําคญั 4 ประการ ไดแก

ก. การระบายสารมลพษิลงสูแหลงนํ ้าไมถือเปนสทิธสิวนบคุคลทีจ่ะกระท ําได
และการระบายนํ้ าทิ้งลงแหลงนํ้ าสาธารณะถือเปนการใชประโยชนจากสาธารณะที่จะตองไดรับ
อนุญาตกอน

ข. การอนญุาตระบายนํ ้าทิง้เปนการก ําหนดปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้ทีส่ามารถ
ระบายได

                                                       
79 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. แหลงเดิม. หนา 65.
80 Vladimir Novotny and Harver Olem. (1994). Water Quality Prevention, Identification and

Management of Diffuse Pollution. pp. 86-87.
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ค. นํ ้าเสยีจะตองไดรับการบ ําบดัหรอืขจดัสารมลพษิดวยเทคโนโลยกีารบ ําบดั
มลพษิทีด่ทีีสุ่ด (Best treatment technology) ซ่ึงมคีวามเหมาะสมทัง้ดานเศรษฐศาสตรและสถานการณ
ของแหลงนํ้ าที่รองรับนํ้ าทั้งส้ิน

ง. ปริมาณมลพิษที่อนุญาตใหระบายไดอาจมีความเขมงวดกวาการกํ าหนด
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีการบํ าบัดที่เปนไปได ทั้งนี้ เพื่อใหคุณภาพนํ้ าของแหลงนํ้ ายังเปนไป  
ตามมาตรฐานที่กํ าหนด

และเพือ่ใหบรรลุตามวตัถุประสงคของกฎหมายฉบบันี ้ยงัไดมกีารจดัท ําระบบ
การอนญุาตระบายนํ้ าทิ้ง ซ่ึงเรียกวา National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) 
เพือ่เปนเครือ่งมอืของรฐับาลทองถ่ินในการควบคมุการระบายสารมลพษิลงสูแหลงนํ ้า อยางไรกต็าม
ระบบ NPDES นี้ ไมครอบคลุมถึงแหลงกํ าเนิดมลพิษประเภทที่ไมมีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน 
(Non-point Source)

(1) การควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงดวยระบบ National Pollution Discharge 
Elimination System (NPDES) ทองถ่ินจะตองจดัท ําแผนงานและวธีิการวเิคราะหตลอดจนแนวทาง
น ําแผนไปสูการปฎบิตัทิีแ่สดงใหเหน็วาแหลงนํ ้าจะไดรับการคงไวซ่ึงคณุภาพนํ ้าทีเ่ปนไปตามคามาตรฐาน
ทีก่ ําหนดไวทัง้ปจจบุนัและอนาคต ซ่ึงเปนคามาตรฐานทีแ่หลงนํ ้าสามารถรองรบัได ซ่ึงเรยีกวา TMDL  
(Total Maximum Daily Load)81 ยืน่เสนอตอองคกรปองกันสิ่งแวดลอมของประเทศ (USEPA)     
เพือ่ใหหนวยงานนี้เห็นชอบตอ TMDL ของทองถ่ินกอนนํ าไปปฏิบัติ โดยขอกํ าหนดของกฎหมาย  
ทีเ่กีย่วของกับการจัดทํ า TMDL มีดังนี้82

(1.1) แหลงนํ ้าทีม่ปีญหามลพษิตามรายชือ่ในสวนที ่1 ของกฎหมาย WQA
103.31 (a) ตองมีการจัดทํ า TMDL

(1.2) TMDL จะตองถูกจดัท ําขึน้ตามตารางเวลาทีก่ ําหนดและตามล ําดบั
ความสํ าคัญของแหลงนํ้ า

(1.3) TMDL จะตองระบุระดับของความจํ าเปนที่ตองใหมีการคงไว    
ซ่ึงคุณภาพตามมาตรฐาน

                                                       
81 คา TMDL หมายความวา ปริมาณมลพิษที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยที่คุณภาพของแหลงนํ้ า

ยังคงเปนไปตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว.
82 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. เลมเดิม. หนา 66.
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(1.4) TMDL จะตองมีองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้
(1.4.1) ช่ือและตํ าแหนงที่ตั้งของแหลงนํ้ า ที่มีปญหาคุณภาพนํ้ า 

ซ่ึงจะนํ า TMDL ไปใช รวมถึงโครงขายของแหลงนํ้ าที่มีปริมาณมลพิษในระดับที่มีนัยสํ าคัญ         
ในการสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้ าของแหลงนํ้ าดวย

(1.4.2) จ ําแนกชนดิของสารมลพษิซ่ึงจะจดัท ํา TMDL และปรมิาณ
มลพิษสูงสุด (Maximum Pollutant Load) ที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยไมสงผลกระทบ          
ตอคุณภาพนํ้ า

(1.4.3) ระบปุริมาณมลพษิในปจจบุนัทีแ่หลงนํ ้าตองรองรบั และผลตาง
ระหวางคานี้กับปริมาณมลพิษสูงสุดที่แหลงนํ้ าสามารถรองรับไดโดยไมสงผลกระทบคาคุณภาพนํ้ า

(1.4.4) จ ําแนกแหลงก ําเนดิมลพษิ ซ่ึงไดมกีารก ําหนดปรมิาณมลพษิ
ทีย่นิยอมใหแหลงกํ าเนิดระบายออกสูส่ิงแวดลอม

(1.4.5) ก ําหนดปรมิาณมลพษิสํ าหรับแหลงก ําเนดินํ ้าเสยีประเภท
ทีม่แีหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ซ่ึงไดรับอนุญาตใหระบาย
นํ ้าทิง้ไดภายใตกฎหมายนํ้ า (Clean Water Act) และกํ าหนดปริมาณมลพิษจากแหลงกํ าเนิดประเภท  
ทีไ่มมแีหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน ไดแก นํ้ าฝนจากทอระบายนํ้ า เหมืองราง การเลี้ยงสัตว และอ่ืนๆ  
ที่ไดรับอนุญาตใหระบายนํ้ าทิ้งได สวนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่ไมจํ าเปนตองกํ าหนดปริมาณมลพิษ  
ในนํ้ าทิ้ง ไดแก แหลงธรรมชาติตางๆ พรอมทั้งแสดงวิธีการวิเคราะหทางเทคนิคที่บงชี้ใหเห็นวา 
หากมีการดํ าเนินงานหรือควบคุมปริมาณมลพิษจากทุกแหลงกํ าเนิดใหอยู ในคาที่กํ าหนดไว     
แหลงนํ ้าจะยังคงมีคุณภาพเปนไปตามที่มาตรฐานกํ าหนด

(1.4.6) ก ําหนดและระบทุีม่าของคาความปลอดภยั ทีใ่ชในการค ํานวณ
หาปรมิาณมลพิษสูงสุดที่แหลงนํ้ ารองรับไดโดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้ า

(1.4.7) ผลกระทบของฤดกูาลตางๆ (Seasonal variation) ตอปรมิาณ
มลพษิสูงสุดที่แหลงนํ้ ารองรับไดโดยที่คุณภาพของแหลงนํ้ าไมเปลี่ยนแปลงจากคามาตรฐาน

(1.4.8) ผลการคาดการณเปลีย่นแปลงของแหลงก ําเนดินํ ้าเสยีทีจ่ะท ําให
ปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

(1.4.9) แผนการนํ า TMDL ไปสูการปฏิบัติ 83

                                                       
83 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. แหลงเดิม. หนา 66.
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สํ าหรบัการน ํา TMDL ทีไ่ดรับความเหน็ชอบจาก EPA มาใชโดยทองถ่ินนัน้
หนวยงานดานสิง่แวดลอมของรฐับาลทองถ่ินจะเปนผูรับผิดชอบปฏบิตั ิ โดยการควบคมุใหแหลงก ําเนดิ
มลพษิทีอ่ยูในขายตองจ ํากดัปรมิาณมลพษิทีร่ะบายออกสูภายนอกตามที ่ TMDL ระบไุว ซ่ึงหนวยงาน
เหลานี้สามารถทํ าไดโดยผานระบบการอนุญาตใหระบายมลพิษออกสูส่ิงแวดลอม (Permit System) 
ทีก่ฎหมายควบคุมมลพิษทางนํ้ าหรือ WCA ของประเทศไดกํ าหนดรายละเอียดตางๆ ไวแลว ไมวา 
จะเปนประเภทของแหลงก ําเนดิมลพษิทีต่องขออนญุาตระบายมลพษิออกสูภายนอก ขัน้ตอนการขออนญุาต
ตลอดจนวิธีการติดตามตรวจสอบการรายงานผลและการตออายุใบอนุญาต

(2) องคประกอบหลักของการใหอนุญาตระบายนํ้ าท้ิง84

สํ าหรบัองคประกอบหลกัของระบบการใหอนญุาตระบายนํ ้าทิง้ เริม่จาก
เมือ่หนวยงานทีม่หีนาทีใ่หอนญุาตไดรับค ํารองขออนญุาต เจาหนาทีข่องหนวยงานจะท ําการทบทวน
ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของใบคํ ารองดังกลาว เมื่อใบคํ ารองถูกตองสมบูรณแลว
เจาหนาที่จะคํ านวณหาปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งที่จะอนุญาตใหระบายไดโดยพิจารณาทั้งเทคโนโลยี
การบํ าบัด (technology-based effluent limits) และพิจารณาจากคุณภาพนํ้ าของแหลงรองรับ    
(water quality-based limits) อยางไรก็ตาม ปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งที่จะอนุญาตใหระบายไดซ่ึงได
ระบไุวในใบอนญุาตนัน้ จะเปนคาทีเ่ขมงวดมากทีสุ่ด นอกจากนีใ้นใบอนญุาตจะตองระบคุวามตองการ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้งและเงื่อนไขอื่นๆ ดวย หลังจากนั้นใบอนุญาตที่จัดทํ าขึ้น    
จะถกูทบทวนตรวจสอบโดยคณะท ํางานในหนวยงานผูใหอนญุาตกอน จากนัน้จงึจะถูกสงไปตรวจสอบ
โดยประชาชนทั่วไป ซ่ึงถือเปนขั้นตอนสุดทายกอนจะออกเปนใบอนุญาตที่ถูกตองตามกฎหมาย

สํ าหรับรายละเอียดของกระบวนการใหอนุญาตระบายนํ้ าทิ้ง ซ่ึงแสดง
ใหเหน็วาขัน้ตอนหลักๆ ยังประกอบดวยข้ันตอนปลีกยอยอีกจํ านวนมาก ยกตัวอยางเชน ขั้นตอน 
การค ํานวณปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้จากเทคโนโลยบี ําบดั (technology – based effluent limits) จะถกู
จ ําแนกเปน BAT (Best Available Technology) และ BPJ (Best professional judgement) เปนตน

(3) เปรียบเทียบการควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ        
ของประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา

สํ าหรับแนวทางการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ  
เพื่อไมใหมีปริมาณมลพิษที่ระบายลงสูแหลงนํ้ าสูงกวาปริมาณมลพิษสูงสุดที่แหลงนํ้ าแตละแหง 
รองรับไดของญี่ปุนและสหรัฐอเมริกานั้น มีทั้งสวนที่เหมือนกันและตางกัน โดยประเด็นที่มี     
ความแตกตางกันอยางชัดเจนของแนวทางการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ     

                                                       
84 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. แหลงเดิม. หนา 67.
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ของทัง้ 2 ประเทศ คือ ประเภทของแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะถูกควบคุม หรือถูกจํ ากัดปริมาณมลพิษ  
ทีส่ามารถระบายออกสูส่ิงแวดลอม โดยญ่ีปุนมกีฎหมายควบคมุเฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมทีก่ ําเนดิ
นํ ้าเสยีปรมิาณมากกวา 50 ลบ.ม./วนั ขณะทีส่หรฐัอเมรกิามกีฎหมายหลกัทีค่วบคมุแหลงก ําเนดิมลพษิ
ประเภททีม่แีหลงก ําเนดิมลพษิแนนอน Point source เกอืบทกุชนดิทีต่องไดรับอนญุาตใหระบายนํ ้าทิง้กอน
ตามระบบ NPDES ของประเทศที่กํ าหนดใหมีระบบการอนุญาตระบายนํ้ าทิ้ง (Permit System)   
นอกจากนี้สํ าหรับแหลงกํ าเนิดมลพิษชนิดอื่นนอกเหนือจากประเภทที่มีกฎหมายควบคุมการระบาย
นํ ้าทิง้แลว ทั้ง 2 ประเทศยังมีแนวทางควบคุมที่แตกตางกันดวย กลาวคือ ในสหรัฐอเมริกายังมี    
การปองกันมลพิษจากแหลงกํ าเนิดประเภทที่ไมมีแหลงกํ าเนิดมลพิษแนนอน Non-point source 
ดวยวธีิการใหทองถ่ินจดัท ําและนํ าใชแผนควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดประเภทที่ไมมีแหลงกํ าเนิด
มลพษิแนนอน Non-point source โดยการประยกุตใชหลักการของการจดัการทีด่ทีีสุ่ด (Best Management
Practice: BMPS) ซ่ึงรัฐบาลกลางจะสนบัสนนุงบประมาณในการด ําเนนิการในสวนนี ้ขณะนีท้ีญ่ีปุ่น
จะใชมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและครัวเรือนทํ าการลดปริมาณ
มลพิษตามขอแนะนํ าของทองถ่ินนั้นๆ
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บทที่ 4
วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง

จากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

ในบทนีเ้ปนการวเิคราะหถึงอปุสรรคและมาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการระบาย
นํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิด เพื่อการดํ าเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง
จากแหลงกํ าเนิดมลพิษประเภทตางๆ โดยคํ านึงถึงความสามารถของแหลงรองรับนํ้ าทิ้ง เพื่อให    
ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น

4.1  ประเด็นวิเคราะหพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมาย
แมบทในการจดัการปญหามลพิษทางนํ้ า โดยเริ่มจากองคกรที่ทํ าหนาที่ดูแลในการกํ าหนดมาตรฐาน
คณุภาพสิง่แวดลอม มาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิ และการก ําหนดประเภทของแหลงก ําเนดิ
มลพษิที่จะตองถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง ดังนี้

4.1.1 การกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
องคกรหลักที่ทํ าหนาที่ในการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก   

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ ซ่ึงจะมอํี านาจในการก ําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าตางๆ
โดยอาศัยหลักเกณฑในการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้

1) หลักทางวิชาการ และ
2) กฎเกณฑและหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ซ่ึงจะตองพิจารณาโดยคํ านึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวยซ่ึงเปนไปตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 และในขณะเดยีวกนัมาตรา 33 ไดใหอํ านาจคณะกรรมการสิง่แวดลอม
แหงชาติมีอํ านาจกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม      
ที่กํ าหนดตามมาตรา 32 เปนพิเศษ สํ าหรับในเขตอนุรักษหรือเขตพื้นที่คุ มครองสิ่งแวดลอม        
ตามมาตรา 43 หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 นอกจากนี้    
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มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ยังเปดชอง
ใหคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตมิอํี านาจในการปรบัปรงุมาตรฐานคณุภาพนํ ้าทีไ่ดก ําหนดไวแลว
ใหเหมาะสมตามความกาวหนาในทางวทิยาศาสตรเทคโนโลยี และความเปลีย่นแปลงในทางเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศดวย ซ่ึงมาตรา 34 นี ้มขีึน้เพือ่รองรบัความกาวหนาทางวทิยาศาสตรเทคโนโลยี
และความเปลีย่นแปลงในทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในอนาคต คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติสามารถที่จะปรับปรุงแกไขหลักเกณฑเหลานั้นได เพื่อใหมาตรฐานคุณภาพ  
ส่ิงแวดลอมกับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดมีความสัมพันธและสอดคลองเปนไป      
ในทางเดียวกัน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมตอไปในอนาคต

จากการศกึษาพบวา การก ําหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาตจิะน ําไปเปนฐานในการก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิ ดงันัน้
เมื่อใดที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องมาตรฐาน
คณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าผิวดนิไวสูง กจ็ะมผีลท ําใหมกีารก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิสูง
ตามไปดวย ทํ าใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษทั้งหลาย เชน โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือฟารมสกุร ก็จะไดรับผลกระทบเนื่องจากตองเสียคาใชจายมากขึ้นในการบํ าบัดนํ้ าเสียเพื่อใหได
มาตรฐานกอนระบายนํ้ าทิ้งออกจากโรงงาน ในทางกลับกัน หากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมไวตํ่ า ก็อาจจะมีผลทํ าใหการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงก ําเนดิตํ ่าตามไปดวย ซ่ึงจะท ําใหประชาชนบางกลุมมคีวามเสีย่งตอการมสุีขภาพเสือ่มโทรม
มากขึ้นและเปนผลเสียตอส่ิงแวดลอม

สํ าหรับการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในแมนํ้ าใหสูงขึ้นเปนพิเศษ
ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั้น 
จากการศกึษาพบวา ถึงจะมกีารออกประกาศก ําหนดมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมในแมนํ ้าใหสูงขึน้
เปนพเิศษแลว ก็จะยังไมมีสภาพบังคับแกเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษอยูดี จนกวา
จะมีการออกประกาศตามมาตรา 55 และประกาศตามมาตรา 69 กอน และแมจะมีการประกาศ    
ตามมาตรา 55 และมาตรา 69 แลว กย็งัไมกอใหเกิดสภาพบังคับทางกฎหมายอยางเต็มที่ เนื่องจาก
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษที่ไมปฏิบัติตามจะไดรับโทษทางอาญาเพียงโทษปรับ
เล็กนอยเทานัน้ ไมกอใหเกดิความเกรงกลวัมากนกั เมือ่เทยีบกบัโทษจ ําคกุซึง่ยงัไมมกีารน ํามาใชบงัคบั
แกเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษที่ไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกํ าหนด
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4.1.2 การกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด
ปจจุบันผูที่มีอํ านาจในการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิด

มาตรา 55 ไดกํ าหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนผูมีอํ านาจ
หนาทีใ่นการก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิโดยใหรัฐมนตรเีปนผูพจิารณาจากค ําแนะน ํา
ของคณะกรรมการควบคมุมลพษิ ในกรณทีีรั่ฐมนตรเีหน็ดวยกบัค ําแนะน ําของคณะกรรมการควบคมุ
มลพษิในการก ําหนดมาตรฐานดังกลาว มาตรฐานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาตอีิกชัน้หนึง่กอนทีจ่ะมกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาซึง่มาตรฐานควบคมุมลพษิ
จากแหลงกํ าเนิดที่มีการกํ าหนดตามมาตรา 55 นั้น จะมีผลบังคับใชเมื่อมีการประกาศกํ าหนด
ประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง หรือปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตทีต่ัง้แหลงก ําเนดิมลพษิ โดยอาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 69
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสียกอน ซ่ึงปจจุบัน       
มีประกาศอยู 7 เรื่อง ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3

จากการศกึษาพบวา แมจะมปีระกาศก ําหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิ
สํ าหรับการระบายนํ้ าทิ้งหรือปลอยของเสียตามมาตรา 55 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กต็าม เจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ ายังไมมี
หนาทีต่องควบคมุการระบายนํ ้าทิง้หรือปลอยของเสยีใหไดมาตรฐานตามทีก่ฎหมายก ําหนด แตจะตอง
รอใหมกีารดํ าเนินการประกาศประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง หรือ
การปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมตามมาตรา 69 โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสยีกอน ดงันัน้มาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลงก ําเนดิ
ตามมาตรา 55 พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 จะมสีภาพบงัคบั
กต็อเมือ่มปีระกาศตามมาตรา 69 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ออกใชบังคับกอน และหลังจากมีประกาศตามมาตรา 69 ดังกลาวแลว เจาของหรือ         
ผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษตามประเภทที่ถูกกํ าหนดนั้นจึงจะมีหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดไว 
แตอยางไรกต็าม ถึงแมจะมกีารประกาศก ําหนดประเภทแหลงก ําเนดิมลพษิตามมาตรา 69 แลว เจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษซึ่งถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งนั้นมักจะไมปฏิบัติตามประกาศ
ดงักลาว เนือ่งจากไมมสีภาพบงัคบัทางอาญาทีจ่ะบงัคบัใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิ
ตามประเภทที่ถูกกํ าหนดปฏิบัติตามแตอยางใด
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ตามมาตรา 69 ไดประกาศกํ าหนดประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษ โดยกํ าหนด
เฉพาะคาความเขมขนของสารมลพิษที่ยินยอมใหระบายออกในนํ้ าทิ้งเทานั้น แตมิไดมีการจํ ากัด
เร่ืองปริมาณนํ้ าทิ้งเอาไว ทํ าใหเห็นไดวายังไมเพียงพอตอการปองกันปญหาคณุภาพนํ้ าในแหลงนํ้ า
โดยเฉพาะแหลงนํ้ าที่มีความเสื่อมโทรม หรือแหลงนํ้ าที่มีการขยายตัวของแหลงกํ าเนิดมลพิษ   
อยางรวดเร็ว ทํ าใหคุณภาพนํ้ าในแมนํ้ าสายหลักของประเทศเนาเสียและเสื่อมโทรมลงทุกขณะ 
เพราะการก ําหนดคาความเขมขนของสารมลพษิทีย่นิยอมใหระบายออกในนํ ้าทิง้ทีใ่ชกนัอยูในปจจบุนั
มไิดค ํานงึถึงความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้าแตละแหง ท ําใหแมนํ ้าแตละสายไมสามารถ
ฟอกตัวเองไดทัน แมวาแมนํ้ าจะมีกระบวนการฟอกตัวหรือทํ าความสะอาดโดยตัวเองได ดังนั้น 
หากมีการปลอยปริมาณนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ ามากเกินไปโดยไมคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับ
มลพิษของแหลงนํ้ านั้นๆ ในอนาคตแมนํ้ าสายตางๆ ก็จะประสบกับปญหาแหลงนํ้ าเสื่อมโทรม     
อยูนั่นเอง

4.1.3 ปญหาความไมสมัพนัธกันระหวางมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอม กับมาตรฐานควบคมุ
การระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ

โดยหลักแลว การกํ าหนดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีขึ้นเพื่อกํ าหนดเปาหมาย        
ของการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหชัดเจนวา เราตองการจะใหคุณภาพสิ่งแวดลอม  
อยูในระดับใด สวนการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ ถือเปนมาตรการ
อยางหนึ่งในการลดปริมาณและความเขมขนของมลพิษที่ระบายออกสูส่ิงแวดลอม การกํ าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดมลพิษจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับการกํ าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดมลพิษจะเปนเครื่องชวย    
ใหคณุภาพสิง่แวดลอมเปนไปตามที่กํ าหนดไวในคุณภาพสิ่งแวดลอม

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง    
จากแหลงก ําเนดิมลพษิตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. 2535
มาตรา 55 มาตรา 69 กับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้ง  
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 มักจะไมมี
ความสัมพันธกัน หรืออาจกลาวไดวาไมสอดคลองกัน ทํ าใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมาย เชน   
ถาแหลงนํ ้าใดมคีวามสามารถในการรองรบันํ ้าเสยีหรือมลพษิไดมากและสามารถฟนฟไูดอยางรวดเรว็
แสดงวาแหลงนํ้ าแหงนัน้มคีณุภาพดตีามมาตรฐานคุณภาพนํ้ า ในความเปนจริง จึงไมจํ าเปนมากนัก
สํ าหรับการเขมงวดในการปลอยนํ ้าเสยีลงไปในแหลงนํ ้าแหงนัน้ แตเจาพนกังานกลบัก ําหนดมาตรฐาน
การระบายนํ ้าทิง้ลงสูแหลงนํ ้านัน้ไวอยางเขมงวด ท ําใหผูประกอบการหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิ
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มลพิษตางๆ ตองเสียคาใชจายในการบํ าบัดนํ้ าเสียมากเกินกวาความจํ าเปน เปนผลใหตนทุน         
ในการผลิตสินคาและบริการของผูประกอบการสูงขึ้นตามไปดวย ทํ าใหผลเสียตกอยูกับผูบริโภค    
เนือ่งจากผูประกอบการจะบวกคาใชจายดังกลาวไปกับราคาสินคา จงึเหน็ไดวามาตรฐานการระบาย
นํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนิดมลพษิจงึไมจ ําเปนตองเปนมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ โดยควรจะขึน้อยูกบั
คณุภาพของแหลงนํ้ านั้นๆ ซ่ึงแมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 จะไดเปดโอกาสใหมีการกํ าหนดมาตรฐานการระบายนํ้ าทิ้งลงสูแหลงนํ้ า โดยคํ านึงถึง
ความสามารถในการรองรับมลพิษได แตที่ผานมาผูที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดมาตรฐานมิไดมี     
การปรบัเปลีย่นมาตรฐานดงักลาวใหสอดคลองกบัสภาพของแหลงนํ ้าในการรองรบันํ ้าทิง้ไวแตอยางใด
จงึกอใหเกิดปญหาการเนาเสียของแมนํ้ าหลายสายอยางในปจจุบันนี้

4.1.4 เปรียบเทียบมาตรฐานในการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิของไทย
กับตางประเทศ

จากบทที ่ 3 และการวิเคราะหดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน พอสรุปไดวาแนวทาง
ในการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษของประเทศไทยซึ่งจัดอยูในกลุมประเทศ
ก ําลังพฒันาใชวธีิการควบคมุคาความเขมขนของสารมลพษิในนํ ้าทิง้ แตสํ าหรับแนวทางการควบคมุ
การระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษของประเทศที่พัฒนาแลว ใชวิธีการควบคุมปริมาณมลพิษ
ทัง้หมดของนํ ้าทิง้ โดยคํ านงึความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้าในแตละแหง ซ่ึงสามารถ
แยกออกไดเปน 2 กลุม คอื (ก) กลุมประเทศก ําลังพฒันา (ข) กลุมประเทศทีพ่ฒันาแลว มรีายละเอยีด
ดังตอไปนี้

1) การควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ ดวยการกํ าหนดคา
ความเขมขนสารมลพิษในนํ้ าท้ิง

เมื่อไดทํ าการศึกษาถึงวธีิการควบคมุการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ
ดวยการกํ าหนดคาความเขมขนสารมลพิษในนํ้ าทิ้ง จะพบวาวิธีการนี้มักจะใชในกลุมของประเทศ
กํ าลังพัฒนา เชน ประเทศสิงคโปร เวยีดนาม ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 ซ่ึงประเทศกํ าลังพัฒนา        
ดงักลาวใชรูปแบบการควบคุมการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิดวยการก ําหนดคาความเขมขนสงูสดุ
ของสารมลพิษที่ยินยอมใหมีไดในนํ้ าทิ้ง ซ่ึงเปนรูปแบบเดียวกันที่ใชในประเทศไทย จึงพอสรุป
และจํ าแนกรูปแบบไดเปน 2 รูปแบบ คือ
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(1) รูปแบบที่ระดับความเขมงวดของมาตรฐานขึ้นกับประเภทของแหลงนํ้ า
ที่รองรับนํ้ าทิ้ง

(2) รูปแบบทีร่ะดบัความเขมงวดของมาตรฐานขึน้กบัประเภทของอตุสาหกรรม
ซ่ึงเปนรูปแบบเดียวกับของประเทศไทย
 ดงันัน้ จะเหน็ไดวาคามาตรฐานนํ ้าทิง้สํ าหรับโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศไทย
ที่มีผลบังคับใชในปจจุบันโดยเฉพาะคาบีโอดีนั้นจัดวายังมีความเขมงวด และแมวาคามาตรฐาน     
ทีก่ ําหนดในปจจบุนัมคีวามเขมงวดแลว ประเทศไทยยงัคงตองประสบกบัปญหาคณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้า
เสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง

จากการศึกษาพบวา ในประเทศไทยไดใชมาตรฐานการควบคุมการระบาย
นํ้ าทิ้งของแหลงก ําเนิดมลพิษโดยวิธีกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษที่ยินยอมใหมีไดในนํ้ าทิ้ง
แตเพียงอยางเดียว จึงยังไมสามารถที่จะปองกันปญหานํ้ าเนาเสียไดอยางมีประสิทธิภาพดีเทาที่ควร 
ดังนั้น ควรนํ าหลักการในรูปแบบที่จํ ากัดปริมาณมลพิษตามความสามารถในการรองรับมลพิษ   
ของแหลงนํ้ ามาบังคับใชเพื่อปองกันคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะแหลงนํ้ าในลุมนํ้ า
ทีม่กีารขยายตวัของแหลงก ําเนดิมลพษิอยางรวดเรว็อันเปนตนเหตใุหเกดิปญหานํ ้าเนาเสยีอยางตอเนือ่ง
และนบัวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ

2) การจํ ากัดปริมาณมลพิษในนํ้ าท้ิงท่ียินยอมใหระบายออก
สํ าหรบัรปูแบบการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิ โดยการจ ํากดั

ปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งที่ยินยอมใหระบายออกในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว เปนรูปแบบที่จํ ากัด
ปริมาณมลพิษตามความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า ซ่ึงการควบคุมปริมาณมลพิษ  
ในนํ้ าทิ้งในรูปแบบนี้ มีดังนี้

การจํ ากัดปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งตามความสามารถในการรองรับมลพิษ 
ของแหลงนํ้ า ในประเทศที่พัฒนาแลวไดมีการใชวิธีกํ าหนดปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งโดยคํ านึงถึง
ความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า โดยแนวทางดังกลาวถือเปนเรื่องใหมสํ าหรับ
ประเทศไทย เนือ่งจากแนวความคดิในการจดัการนํ ้าเสยีในรปูแบบนีย้งัมไิดมกีารน ํามาใชอยางจรงิจงั
แตกตางจากประเทศทีม่แีนวทางในการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้ในรปูแบบนี้ อาทเิชน ประเทศญีปุ่น
สหรัฐอเมริกา ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 ไดนํ าระบบการจัดการมลพิษดวยวิธีการจํ ากัด
ปริมาณมลพษิในนํ ้าทิง้ตามความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ้ ามาใชจนประสบผลสํ าเร็จ
มากกวาประเทศไทย
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จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการกํ าหนด
ปริมาณมลพษิในนํ ้าทิง้ตามความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้าอยางเปนรูปธรรม จงึควรมี
การปรบัปรงุในเรือ่งการจดัการปญหามลพษิทางนํ ้าดวยการก ําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ ้าทิง้
จากแหลงกํ าเนิดมลพิษกับมาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้งใหมีความสัมพันธกัน หรืออาจจะกลาวไดวา    
ใหสอดคลองกบัสภาพความเปนจรงิตามความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้า โดยแหลงนํ ้า
ตองรองรับปริมาณมลพิษไมสูงเกินกวาปริมาณมลพิษสูงสุดที่แหลงนํ้ าจะสามารถรองรับได จึงควร
นํ าระบบใหอนุญาตระบายนํ้ าทิ้งโดยคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า     
ตามแบบทีก่ลุมประเทศที่พัฒนาแลวเลือกใชมาบังคับในประเทศไทย เพื่อใหคุณภาพนํ้ าในประเทศ
ที่เปนแหลงเสื่อมโทรมกลับมีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิม และวิธีการดังกลาวก็ไดมีการเปดชองใหทํ าได
โดยไมตองมกีารออกกฎหมายใหม เพยีงแตอาศยัอํ านาจรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมออกประกาศตามมาตรา 69 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มารองรับเพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามประกาศดังกลาว

4.2  ประเด็นวเิคราะหพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

มาตรการหลกัทีใ่ชในการจดัการมลพษิทางนํ ้าตามพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ คอื การก ําหนด
ประเภท ชนดิ หรือขนาดของโรงงาน โดยคํ านึงถึงความจํ าเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุ
เดอืดรอนร ําคาญ การปองกนัความเสยีหาย และการปองกนัอนัตรายตามระดบัความรนุแรงของผลกระทบ
ทีม่ตีอประชาชนหรอืส่ิงแวดลอม ซ่ึงตามกฎหมายฉบบันีเ้ปนอ ํานาจของรฐัมนตรทีีจ่ะตรากฎกระทรวง
ก ําหนดใหโรงงานใดๆ จัดอยูประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงานใน 3 จํ าพวก ดังตอไปนี้

โรงงานจํ าพวกที่ 1 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่สามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน

โรงงานจ ําพวกที ่ 2 ไดแก โรงงานประเภท ชนดิ และขนาด ทีเ่มือ่ประกอบกจิการโรงงาน
ตองแจงผูอนุญาตกอนจึงจะทํ าได

โรงงานจ ําพวกที ่ 3 ไดแก โรงงานประเภท ชนดิ และขนาด ทีก่ารตัง้โรงงานจะตองไดรับ
ใบอนุญาตกอนจึงจะทํ าได (เนื่องจากเปนโรงงานที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง จึงถูกจัดใหอยู  
ในจ ําพวกที่ 3 ทุกขนาด)
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จากการศกึษาพบวา การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานทุกจํ าพวกขางตน จะตอง
ควบคมุโดยกฎหมายลํ าดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) โดยผูประกอบกิจการโรงงาน
ทกุจ ําพวกตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา 8 และประกาศที่รัฐมนตรีออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว นอกจากนั้นยังตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 32 ดวย     
เพราะการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานทุกจํ าพวกโดยกฎหมายลํ าดับรองจะทํ าใหการกํ าหนด
หรือปรับปรงุแกไขหลักเกณฑตางๆ เปนไปไดโดยงาย ทนัตอสถานการณในการควบคมุการประกอบ
กจิการโรงงานทั้ง 3 จํ าพวก ดวยกฎหมายลํ าดับรองที่จะนํ าเสนอในบทนี้ คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535) ซ่ึงเปนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
และ (8) เพราะถือวาเปนแมบทที่ไดกํ าหนดหลักการในการควบคุมการประกอบการกิจการโรงงาน
ทกุจ ําพวก ตัง้แตเร่ิมตัง้โรงงานและตลอดระยะเวลาทีป่ระกอบกจิการโรงงานตามกฎหมายนี ้ใหด ําเนนิ
กจิการไปดวยความเรียบรอย ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงาน โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไดวางหลักเกณฑเพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 
ใน 5 เรือ่งหลัก แตในสวนนีจ้ะขอกลาวเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้ออกจากโรงงาน
เทานั้น ดังตอไปนี้

ขอ 14 ก ําหนดวา “หามระบายนํ้ าทิ้งออกจากโรงงาน เวนแตไดทํ าการอยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยางจนนํ ้าทิง้นัน้มลัีกษณะเปนไปตามทีรั่ฐมนตรกี ําหนด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
แตทัง้นี้ตองไมใชวิธีทํ าใหเจือจาง (dilution)”

ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบบัที ่ 2 (2539) วันที่ 14 มิถุนายน 2539 กํ าหนดคุณลักษณะของนํ้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน   
ซ่ึงตองเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งตามที่ไดอธิบายรายละเอียดไวในบทที่ 3

จากการศกึษาพบวา ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมดงักลาวขางตนมไิดก ําหนดคามาตรฐาน
นํ ้าทิง้บางอยางเปนการคงทีต่ลอดไป และประกาศดงักลาวมไิดพจิารณาถงึความสามารถของแหลงรองรบั
นํ้ าทิ้งไวแตอยางใด ซ่ึงประกาศดังกลาวขางตนมีลักษณะเปนการผอนปรนใหโรงงานบางประเภท
สามารถระบายนํ้ าทิ้งที่มีคาตํ่ ากวามาตรฐานปกติซ่ึงกํ าหนดโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ดวยเหตุนี้ประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวจึงมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการคุมครอง
แหลงรองรบันํ ้าทิง้แตอยางใด ดงันัน้ปญหานํ ้าเสยีจงึยงัไมไดรับการใสใจดแูลอยางจรงิจงัจากภาครฐั
เทาที่ควร ทั้งที่มีกฎหมายเปดชองใหอํ านาจสามารถทํ าได แตยังไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบ
ด ําเนนิการออกประกาศควบคมุการระบายนํ ้าทิง้โดยค ํานงึความสามารถในการรองรบันํ ้าทิง้ของแมนํ ้า
หรือลุมนํ้ า
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แตอยางไรก็ตาม แมปจจุบันจะมีการกํ าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง         
จากโรงงานแลว แตโรงงานยงัมไิดมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานดงักลาวอยางจรงิจงั เนือ่งจากสภาพบงัคบั
ทางอาญาที่จะบังคับอยูนั้น มีบทกํ าหนดโทษไมรุนแรง โรงงานจึงไมปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงาน

4.3  ประเด็นวิเคราะหพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

มาตรการทีใ่ชในการจดัการปญหามลพษิทางนํ ้าในการควบคมุอาคารตามพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี ้คอื การควบคมุการกอสราง ร้ือถอน ดดัแปลง หรือเคลือ่นยายอาคาร โดยกฎหมายนีใ้หอํ านาจ
แกรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงในเรือ่งตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการควบคมุ
อาคาร เชน ลักษณะ รูปแบบ ความปลอดภัย ระบบแสง และระบบกํ าจัดนํ้ าเสียในอาคาร เปนตน 
ในสวนทีเ่กีย่วกบัปญหามลพษิทางนํ ้านัน้ ไดมกีารออกกฎกระทรวงทีม่ขีอก ําหนดเกีย่วกบัการระบาย
นํ้ าทิ้งจากอาคาร คือ

กฎกระทรวงฉบบัที ่ 44 (2538) ก ําหนดมาตรฐานการระบายนํ ้าทิง้จากอาคารบางประเภท
ขอ 3 ของกฎกระทรวง แบงอาคารออกเปนอาคารประเภท ก อาคารประเภท ข อาคารประเภท ค 
อาคารประเภท ง และอาคารประเภท จ ดังรายละเอียดตามที่ไดอธิบายไวในบทที่ 3

จากการศกึษาพบวา การก ําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ ้าทิง้จากอาคารแตละประเภทขางตนนัน้
มีความแตกตางกันโดยมากขึ้นอยูกับขนาดของอาคาร โดยอาคารที่มีขนาดใหญจะตองปฏิบัติ     
ตามมาตรฐานที่มีความเขมงวดกวาอาคารขนาดเล็ก โดยมิไดนํ าเอาความสามารถของแหลงรองรับ
นํ้ าทิ้งมาเปนปจจัยในการพิจารณากํ าหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้งจากอาคาร ทํ าใหปญหานํ้ าเสีย     
ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยยงัคงไมไดรับการแกไขอยางจรงิจงัจากหนวยงานของรฐัทีม่หีนาทีใ่นการควบคมุ
ดูแลอาคาร เพราะยังไมมีการประกาศกํ าหนดควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งโดยคํ านึงถึงความสามารถ  
ในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ าแตละแหง

สวนการกํ าจัดนํ้ าทิ้งออกจากอาคารตาม ขอ 8 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 44 (2538)         
มิไดกํ าหนดวิธีการใดวิธีการหนึ่งไวโดยเฉพาะเพียงแตกํ าหนดไววาการดํ าเนินการดังกลาว           
จะตองเหมาะสมกับสภาพของอาคาร และจะตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรํ าคาญแกผูอ่ืนหรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงยังไมชัดเจนและไมเพียงพอตอการแกไข
ปญหานํ้ าเนาเสียที่ประเทศไทยตองประสบปญหาอยูในปจจุบัน อีกทั้งยังขาดสภาพบังคับทางอาญา
ทีจ่ะบังคับใหเจาของอาคารปฏิบัติตามอยางจริงจัง
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4.4  ประเด็นวิเคราะหพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มาตรการทีใ่ชในการจดัการปญหามลพษิทางนํ ้าตามกฎหมายฉบบันี ้มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วของ
กบัการจัดการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางนํ้ า ที่สํ าคัญมีดังนี้

1) สวนที่เกี่ยวของกับเหตุรํ าคาญ
2) กจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

1) สวนที่เก่ียวของกับเหตุรํ าคาญ แยกเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) กรณใีหอํ านาจเจาพนักงานทองถ่ินออกคํ าส่ังไดโดยตรง
(2) กรณีไมมีการปฏิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน

(1) กรณใีหอํ านาจเจาพนักงานทองถิ่นออกคํ าสั่งไดโดยตรง
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดใหอํ านาจเจาพนกังานทองถ่ิน

สามารถออกคํ าส่ังไดโดยตรงไวในมาตรา 25 และมาตรา 26 ดังนี้
อํ านาจเจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจหามผู หนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรํ าคาญในที่หรือ     

ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรํ าคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 
บ ํารุง รักษาบรรดาถนน ทางบก ทางนํ้ า รางระบายนํ้ า คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตน    
ใหปราศจากเหตุรํ าคาญ และเจาพนกังานทองถ่ินมีอํ านาจออกคํ าส่ังเปนหนังสือเพื่อระงับ กํ าจัดและ
ควบคุมเหตุรํ าคาญตางๆ ได1

(2) กรณไีมมีการปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
นอกจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะใหอํ านาจเจาพนักงาน

ทองถ่ินสามารถออกคํ าส่ังตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ไดโดยตรงแลว ยงัไดใหอํ านาจในกรณี      
ทีไ่มมกีารปฏิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินดังกลาวขางตนไวในมาตรา 27 และมาตรา 28 
ดังนี้

                                                       
1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 26.
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กรณีท่ีมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ
ในกรณีที่มีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 

มอํี านาจออกคํ าส่ังใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุนั้นระงับหรือปองกันเหตุรํ าคาญได     
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินระงับเหตุรํ าคาญนั้น และจัดการตามความจํ าเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรํ าคาญนั้นขึ้นอีก
กรณีท่ีมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน2

     ใหเจาพนกังานทองถ่ินมอํี านาจออกค ําสัง่ ใหเจาของหรอืผูครอบครองสถานทีน่ัน้
ระงบัเหตรํุ าคาญได และถาเหน็วาสมควรจะใหกระท ําโดยวธีิใดเพือ่ระงบัเหตรํุ าคาญนัน้ หรือสมควร
ก ําหนดวธีิการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคํ าส่ังได

กรณท่ีีไมมีการปฏิบัติตามคํ าสั่ง3

เจาพนกังานทองถ่ินมอํี านาจระงบัเหตรํุ าคาญนัน้ และอาจจดัการตามความจ ําเปน
เพื่อปองกันมิใหมีเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรํ าคาญเกิดขึ้นจากการกระทํ า การละเลย หรือ 
การยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว   
ตองเปนผูเสียคาใชจายสํ าหรับการนั้น

กรณเีหตรํุ าคาญทีเ่กิดขึน้ในสถานทีเ่อกชนอาจเกดิอันตรายอยางรายแรงตอสขุภาพ
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู4

เจาพนกังานทองถ่ินจะออกค ําสัง่หามมใิหเจาของหรอืผูครอบครองใชหรือยนิยอม
ใหบคุคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาไดมี
การระงับเหตุรํ าคาญนั้นแลวก็ได

2) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
สํ าหรบัการควบคมุกจิการทีเ่ปนอนัตราตอสุขภาพตามมาตรา 31 ก ําหนดใหเปนอ ํานาจ

ของรฐัมนตรใีนการประกาศก ําหนดประเภทของกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพทีจ่ะอยูในการก ํากบัดแูล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีการประกาศตามมาตรา 31 แลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถออกขอบญัญตัทิองถ่ินตามมาตรา 32 และด ําเนนิการออกใบอนญุาตประกอบกจิการดงักลาว
ภายใตเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา 33 ตอไปได

                                                       
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, มาตรา 28.
3 แหลงเดิม. มาตรา 28 วรรคสอง.
4 แหลงเดิม. มาตรา 28 วรรคสาม.
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จากการศึกษาพบวา ปจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วากิจการใดบางที่ถือวาเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามมาตรา 31 ไวอยางครอบคลุมแลว 
โดยมาตรา 33 ใหอํ านาจแกราชการสวนทองถ่ินในการกํ าหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุม
ภายในทองถ่ินของตน โดยก ําหนดหลกัเกณฑเงือ่นไขเกีย่วกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานที่
ทีใ่ชด ําเนนิกจิการและมาตรการปองกนัอนัตรายตอสุขภาพ และมาตรา 33 ก ําหนดใหตองไดรับอนญุาต
กอนด ําเนนิกจิการดวย พรอมทัง้ใหอํ านาจเจาพนกังานทองถ่ินก ําหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะเพิม่เตมิไดดวย

แตปจจุบันราชการสวนทองถ่ินยังไมมีการกํ าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุม
การระบายนํ้ าทิ้งโดยคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า ทํ าใหปญหานํ้ าเสีย  
ยงัคงไมไดรับการแกไขเชนเดียวกันในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

4.5  ประเด็นวิเคราะหพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มเีจตนารมณเพื่อสงเสริมและควบคุม
การจัดสงนํ้ าในเขตชลประทานหลวงโดยมุงเนนการลงโทษผูที่ทํ าใหนํ้ าเปนพิษหรือปลอยสารเคมี
ลงในทางชลประทาน ดังนี้

มาตรา 28 วรรคแรก เปนการท ําใหทางนํ ้าชลประทานเกดิความสกปรก หรือเปนอนัตราย
แกการเพาะปลูก หรือการบริโภค

สวนมาตรา 28 วรรคสอง เปนการทํ าใหนํ้ าธรรมชาติเกิดเปนพิษ
ซ่ึงการระบายนํ้ าทิ้งในทางนํ้ าชลประทาน จะไมสามารถตรวจสอบถึงการระบายออกได

วานํ ้าทิ้งนั้นเปนอันตรายตอการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค หรือสุขอนามัยหรือไม
ตอมากรมชลประทานไดมีคํ าสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่องการปองกันและ   

การแกไขการระบายนํ้ าที่มีคุณภาพตํ่ าลงทางนํ้ าชลประทานและทางนํ้ าที่เชื่อมกับทางนํ้ าชลประทาน
ในเขตพืน้ทีโ่ครงการชลประทาน เมือ่วนัที ่ 19 ธันวาคม 2532 โดยค ําสัง่ดงักลาวไดก ําหนดมาตรฐาน
สํ าหรบันํ ้าทีจ่ะระบายลงทางนํ ้าชลประทานหรอืทางนํ ้าทีเ่ชือ่มกบัทางนํ ้าชลประทานตามทีไ่ดกลาวมาแลว
ในบทที่  3

จากการศึกษาพบวา แมการกํ าหนดมาตรฐานตามคํ าส่ังกรมชลประทานที่ 883/2532 นั้น
จะท ําใหเกดิหลักเกณฑในการบงัคบัใชพระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แตกเ็ปนเพยีง
การบังคับใชเฉพาะนํ้ าทิ้งที่ระบายลงทางนํ้ าชลประทานหรือทางนํ้ าที่เชื่อมกับทางนํ้ าชลประทาน
ไมครอบคลมุแหลงนํ ้าธรรมชาตทิัง้หมด และการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้ดงักลาวเปนวธีิการควบคมุ
การระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดโดยการกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษในนํ้ าทิ้ง โดยมิได
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ค ํานงึถึงความสามารถในการรองรบัมลพษิของทางนํ ้าชลประทานหรอืทางนํ ้าทีเ่ชือ่มกบัทางนํ ้าชลประทาน  
อีกทั้งยังขาดสภาพบังคับทางอาญาที่จริงจังแกผูที่ระบายนํ้ าทิ้งลงทางนํ้ าชลประทาน จึงกอใหเกิด
ปญหานํ้ าเนาเสียดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 และบทที่ 3 ดังนี้ จะเหน็ไดวาปญหามลพิษทางนํ้ า 
เกิดจากการขาดความใสใจตอการแกไขปญหาอยางจริงจังของผูรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมาย
ใหเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน

ซ่ึงจากประเด็นวิเคราะหในสวนของพระราชบัญญัติตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
แสดงใหเหน็ไดวาแนวทางการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้ทีม่กีารใชงานในปจจบุนัโดยเฉพาะการก ําหนด
คามาตรฐานนํ้ าทิ้งของแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียในรูปแบบกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษที่ใชกัน
อยูในปจจุบัน ไมเพียงพอตอการแกไขปญหาคุณภาพนํ้ าของแมนํ้ าหลายสายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทัง้จากธรรมชาตแิละจากกจิกรรมของมนษุย ดงันัน้ จงึควรน ํารูปแบบทีจ่ ํากดัปรมิาณมลพษิ
ตามความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้ามาบงัคบัใชเพือ่การรกัษาแหลงนํ ้าทีม่คีณุภาพดแีลว
ใหคงสภาพเดมิ หรือเพือ่การฟนฟคูณุภาพนํ ้าในแหลงนํ ้าธรรมชาตทิีเ่ส่ือมโทรมใหดขีึน้เพือ่เปนการอนรัุกษ
และปองกันแหลงนํ้ าธรรมชาติ
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

ปจจบุนัแหลงนํ ้าทีสํ่ าคญัของประเทศไทยยงัคงมคีณุภาพเสือ่มโทรมมากโดยเฉพาะแมนํ ้า
สายหลัก ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงนํ้ านับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจาก
แหลงนํ้ าดังกลาวเปนแหลงรองรับนํ้ าเสียจากกิจกรรมตางๆ โดยแหลงกํ าเนิดมลพิษทางนํ้ ามีที่มา
จากแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียที่สํ าคัญ 3 แหลง ดังนี้

1. นํ ้าเสียจากชุมชน
2. นํ ้าเสียจากกิจกรรมการเกษตร
3. นํ ้าเสียจากอุตสาหกรรม
เปนผลใหภาครฐัตรากฎหมายมาควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิหลายฉบบั

แตในชัน้นีศ้กึษาเฉพาะกฎหมายที่สํ าคญัและเกีย่วของกบัการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ
มลพิษทางนํ้ า ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 เมือ่ไดพิจารณาถึง
การบงัคบัใชกฎหมายในควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิทัง้ 5 ฉบบัดงัทีไ่ดกลาวมาแลว
สรุปไดดังนี้

5.1.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. 2535 ถือเปน

กฎหมายแมบทในการจัดการปญหามลพิษในภาพรวม โดยเฉพาะปญหามลพิษทางนํ้ า โดยมีองคกร
และผูทีเ่กีย่วของในการบงัคบัใชกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิ
ดังนี้
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ปจจบุนัมาตรา 55 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ไดก ําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนผูกํ าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํ าเนิดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตรัฐมนตรีจะกํ าหนด
มาตรฐานไดก็ตอเมื่อมีคํ าแนะนํ าจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรี   
เปนผูพิจารณา เมื่อรัฐมนตรีเห็นดวยกับคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการกํ าหนด
มาตรฐานดงักลาวแลว มาตรฐานนัน้จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ
อีกชัน้หนึง่ดวย แตเจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิตางๆ รวมทัง้แหลงก ํานดิมลพษิทางนํ ้า
ยังไมมีหนาที่ตองควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งหรือการปลอยของเสียใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กํ าหนดแตอยางใด แตจะตองรอใหมีการดํ าเนินการประกาศประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตอง  
ถูกควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งหรือการปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม
นอกที่ตั้งแหลงกํ าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ     
และส่ิงแวดลอมเสียกอน

โดยขณะนี้มีประกาศประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการระบาย  
นํ ้าทิ้งตามความมาตรา 69 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ซ่ึงประกาศดงักลาวจะท ําใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิมหีนาทีต่องปฏิบตัติามทีก่ฎหมาย
ก ําหนดอยู 7 เรื่องที่สํ าคัญ ดังนี้

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรือ่ง กํ าหนดใหบอ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าชายฝงเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม

2) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เร่ือง ก ําหนดใหทีด่นิ
จัดสรรเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือ  
ออกสูส่ิงแวดลอม

3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดให  
การเลี้ยงสุกรเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะ
หรือออกสูส่ิงแวดลอม

4) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เร่ือง ก ําหนดประเภท
ของอาคารเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือ
ออกสูส่ิงแวดลอม
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5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดให    
ทาเทยีบเรอืประมง สะพานปลา และกจิการแพปลาทกุขนาด เปนแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถูกควบคมุ
การปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม

6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กํ าหนดให
สถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิงเปนแหลงก ําเนดิมลพษิทีจ่ะตองถูกควบคมุการปลอยนํ ้าเสยีลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม

7) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และสิง่แวดลอม ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2539)
เรือ่ง กํ าหนดประเภทของโรงงานอุตสหกรรมและนิคมอุตสาหกรมเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม

และหลังจากมีประกาศตามมาตรา 69 ดังกลาวแลว เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงก ําเนดิมลพษิตามประเภททีถู่กก ําหนดนัน้จงึจะมหีนาทีต่ามทีก่ฎหมายก ําหนดไว ซ่ึงการควบคมุ
การระบายนํ ้าทิง้ตามมาตรา 69 ดงักลาว เปนการใชวธีิการก ําหนดตามคาความเขมขนของสารมลพษิ
ทีย่นิยอมใหระบายออกในนํ ้าทิง้ทีบ่งัคบัใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิตองปฏบิตัติาม
แตอยางไรก็ตาม แมจะมีการกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษที่ยินยอมใหระบายออกในนํ้ าทิ้ง
แลว ก็ยังไมเพียงพอตอการปองกันคุณภาพนํ้ าในแหลงนํ้ าโดยเฉพาะแหลงนํ้ าที่มีความเสื่อมโทรม    
หรือแหลงนํ ้าทีม่กีารขยายตวัของแหลงก ําเนดิมลพษิอยางรวดเรว็ ท ําใหคณุภาพนํ ้าในแมนํ ้าสายหลกั
ของประเทศเนาเสียและเสื่อมโทรมลงทุกขณะ เพราะการกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษ     
ทีย่นิยอมใหระบายออกในนํ ้าทิง้ทีใ่ชกนัอยูในปจจบุนั มไิดค ํานงึถึงความสามารถในการรองรบัมลพษิ
ของแหลงนํ ้าแตละแหง ท ําใหแมนํ ้าแตละสายไมสามารถฟอกตวัเองไดทนั แมวาแมนํ ้าจะมกีระบวนการ
ฟอกตวัหรือท ําความสะอาดโดยตวัเองได ดงันัน้ หากมกีารปลอยปรมิาณนํ ้าเสยีลงสูแหลงนํ ้ามากเกนิไป
โดยไมคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ านั้นๆ แมนํ้ าสายตางๆ กจ็ะประสบ
กบัปญหาแหลงนํ้ าเสื่อมโทรมอยูนั่นเอง อีกทัง้ยังขาดสภาพบังคับทางอาญาที่จะบังคับเอาแกเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองปฏิบัติตามประกาศมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติ  
สงเสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535    

5.1.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
การจัดการมลพิษทางนํ้ าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การกํ าหนดประเภท 

ชนดิ หรือขนาดของโรงงาน โดยคํ านึงถึงความจํ าเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอน
รํ าคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ    
ทีม่ตีอประชาชนหรอืส่ิงแวดลอม ซ่ึงตามกฎหมายฉบบันีเ้ปนอ ํานาจของรฐัมนตรทีีจ่ะตรากฎกระทรวง
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ก ําหนดใหโรงงานใดๆ จดัอยูประเภทชนดิหรือขนาดของโรงงานใน 3 จ ําพวก ตามทีไ่ดกลาวมาแลว
ในบทที่ 3 และบทที่ 4

โดยมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ซ่ึงเปนกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) เพราะถือวาเปนแมบทที่ไดกํ าหนดหลักการ
ในการควบคมุการประกอบกจิการโรงงานทกุจ ําพวก ตัง้แตเริม่ตัง้โรงงานและตลอดระยะเวลาทีป่ระกอบ
กจิการโรงงานตามกฎหมายนี ้ ใหด ําเนนิกจิการไปดวยความเรยีบรอยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
รวมทั้งหามระบายนํ้ าทิ้งออกจากโรงงานดวย

ดังนั้น โรงงานอตุสาหกรรมจํ าพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
จะตองขออนญุาตประกอบกจิการจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมและตอใบอนญุาต ท ําใหการควบคมุ
การระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจํ าพวกที่ 3 จึงสามารถแทรก
เงือ่นไขดานการควบคุมมลพิษตามที่มาตรา 32 ระบุไววา ใหสามารถกํ าหนดเงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติ
เปนพเิศษไวในใบอนุญาตได โดยมาตรา 20 กํ าหนดใหสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไข
ไดดวย ฉะนัน้ในกรณทีีเ่ปนโรงงานจ ําพวกที ่3 ทัง้ทีไ่ดรับอนญุาตไปกอนแลวและทีจ่ะขออนญุาตใหม
ยอมสามารถกํ าหนดเงื่อนไขในการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษนี้เขาไปได

5.1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การจัดการมลพิษทางนํ้ าในการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

การควบคมุการกอสราง ร้ือถอน ดดัแปลง หรือเคลือ่นยายอาคาร โดยกฎหมายนีใ้หอํ านาจแกรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคาร 
เชน ลักษณะ รูปแบบ ความปลอดภัย ระบบแสง และระบบกํ าจัดนํ้ าเสียในอาคาร เปนตน ในสวน  
ที่เกี่ยวกับปญหามลพิษทางนํ้ านั้นไดมีการออกกฎกระทรวงที่มีขอกํ าหนดเกี่ยวกับการระบายนํ้ าทิ้ง
จากอาคาร คือ

กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (2534) กํ าหนดมาตรฐานการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคาร 
บางประเภท ขอ 3 ของกฎกระทรวง แบงอาคารออกเปนอาคารประเภท ก อาคารประเภท ข อาคาร
ประเภท ค อาคารประเภท ง และอาคารประเภท จ ซ่ึงตามมาตรฐานการระบายนํ้ าทิ้งดังกลาวมิได
ค ํานึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ าไวแตอยางใด
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5.1.4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การจดัการมลพษิทางนํ ้าตามกฎหมายฉบบันี ้ มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการจดัการ

ปองกันและแกไขปญหามลพิษทางนํ้ า ในที่สํ าคัญอยู 2 เรื่อง ดังนี้
1) สวนทีเ่กีย่วของกบัเหตรํุ าคาญ ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535

ไดใหอํ านาจเจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกคํ าส่ังไดโดยตรงไวในมาตรา 25 และมาตรา 26
2) กจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  

ตามมาตรา 31 ก ําหนดใหเปนอ ํานาจของรฐัมนตรใีนการประกาศก ําหนดประเภทของกจิการทีเ่ปนอนัตราย
ตอสุขภาพทีจ่ะอยูในการก ํากบัดแูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมกีารประกาศตามมาตรา 31 แลว
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบญัญตัทิองถ่ินตามมาตรา 32 และด ําเนนิการออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการดังกลาวภายใตเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา 33 ตอไปได

ดงันัน้ การควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิประเภทโรงงานอตุสาหกรรม
จ ําพวกที่ 1 และ 2 บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าและฟารมสุกร ตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ซ่ึงมกีารก ําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง กจิการทีเ่ปนอนัตราย
ตอสุขภาพไวอยางครอบคลมุแลว โดยมาตรา 32 ของกฎหมายฉบบันี ้ใหอํ านาจแกราชการสวนทองถ่ิน
มีอํ านาจออกขอกํ าหนดของทองถ่ินใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพภายในทองที่ของตน       
เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามหลักเกณฑและเงื่อนไข และมาตรา 33 กํ าหนดใหตองไดรับ
อนุญาตกอนการดํ าเนินกิจการ พรอมทั้งใหอํ านาจเจาพนักงานทองถ่ินกํ าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
เพิม่เตมิไดดวย ฉะนั้นหนวยงานที่ตองมีการประสานงานดวย ไดแก กระทรวงสาธารณสุข และ  
ราชการสวนทองถ่ินที่อยูในเขตที่ตั้งของแหลงกํ าเนิดมลพิษ

5.1.5 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มเีจตนารมณเพื่อสงเสริมและ

ควบคุมการจัดสงนํ้ าในเขตชลประทานหลวงโดยมุงเนนการลงโทษผูที่ทํ าใหนํ้ าเปนพิษหรือปลอย
สารเคมีลงในทางนํ้ าชลประทาน โดยตอมาไดมีคํ าส่ังกรมชลประทานที่ 883/2532 เร่ือง การปองกัน
และการแกไขการระบายนํ้ าที่มีคุณภาพตํ่ าลงทางนํ้ าชลประทานและทางนํ้ าที่ตอเชื่อมกับทางนํ้ า   
ชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

การก ําหนดมาตรฐานขางตนนัน้ ท ําใหเกดิหลักเกณฑในการบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แตเปนการบังคับใชเฉพาะนํ้ าทิ้งที่ระบายลงทางนํ้ าชลประทาน  
และทางนํ้ าที่ตอเชื่อมกับทางนํ้ าชลประทาน ไมครอบคลุมแหลงนํ้ าธรรมชาติทั้งหมด
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จากการศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิ
มลพษิทัง้ 5 ฉบบั ตามทีไ่ดกลาวมาขางตน โดยเปรยีบเทยีบกบักฎหมายตางประเทศ พบวาประเทศไทย
จัดอยูในกลุมประเทศกํ าลังพัฒนาเชนเดียวกับประเทศสิงคโปร ประเทศเวียดนาม ที่ใชกฎหมาย 
ควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ ดวยการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากแหลงกํ าเนิด
ดวยกํ าหนดคาความเขมขนของสารมลพิษในนํ้ าทิ้ง ซ่ึงตามรูปแบบการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง  
จากแหลงกํ าเนิดมลพิษเชนนี้ จะมุงเนนที่การกํ าหนดคามาตรฐานความเขมขนของสารมลพิษ    
ชนิดตางๆ ที่ยินยอมใหแหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียแตละประเภทสามารถที่จะระบายออกสูส่ิงแวดลอมได 
โดยมไิดคํ านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ าที่ไมเทากันในแตละแหง ทํ าให
การระบายนํ้ าเสียดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้ า กอใหเกิดปญหานํ้ าเนาเสียอยางตอเนื่อง      
ดงัทีป่ระเทศไทยตองประสบอยูในปจจบุนั เพราะแหลงนํ ้าตามธรรมชาตไิมสามารถฟอกตวัเองไดทนั
เมือ่เทยีบกบัปรมิาณสารมลพษิทีร่ะบายลงสูแมนํ ้าแหงนัน้มากเกนิกวาทีแ่มนํ ้าหรอืลุมนํ ้านัน้ จะสามารถ
รองรับไดซ่ึงรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่ประเทศไทยยังคงใชอยูในปจจุบัน แตสํ าหรับในกลุมประเทศ
ที่พัฒนาแลว เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชรูปแบบการควบคุมการระบายนํ้ าทิ้ง   
จากแหลงก ําเนิดมลพิษโดยการจํ ากัดปริมาณมลพิษในนํ้ าทิ้งที่ยินยอมใหระบายออก  ซ่ึงเปนรูปแบบ
ทีจ่ ํากัดปริมาณมลพิษตามความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า ซ่ึงใชไดผลในการจัดการ
และแกไขปญหานํ้ าเนาเสียภายในประเทศที่พัฒนาแลวไดเปนอยางดี โดยแนวทางดังกลาว           
ถือเปนเรื่องใหมสํ าหรับประเทศไทย เนือ่งจากแนวความคิดในการจัดการนํ้ าเสียในรูปแบบนี้ยังมิได
มีการนํ ามาใชอยางจริงจังในประเทศไทย แมจะมีกฎหมายเปดชองใหอํ านาจผูรับผิดชอบสามารถ
ออกกฎหมายล ําดบัรองเพือ่ใชควบคมุการระบายนํ ้าทิง้จากแหลงก ําเนดิมลพษิโดยค ํานงึถึงความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ าไวแลวก็ตาม

5.2  ขอเสนอแนะ

เพือ่ใหมกีารปรบัปรงุกฎหมายโดยค ํานึงถึงความสามารถในการรองรบัมลพษิของแหลงนํ ้า
กบัแหลงก ําเนดิมลพษิประเภททีม่แีหลงก ําเนดิมลพษิแนนอนในลุมนํ ้าและแมนํ ้าไดอยางเปนรปูธรรม
มากขึ้น ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้

5.2.1 ใหคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตอิาศยัอํ านาจตามมาตรา 33 แหงพระราชบญัญตัิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ก ําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ในแมนํ้ าใหสูงขึ้นเปนพิเศษ สํ าหรับพื้นที่ที่เขาขายเปนเขตอนุรักษ เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา 43 หรือเขตพืน้ทีต่ามมาตรา 45 หรือเขตควบคมุมลพษิตามมาตรา 59 ตามพระราชบญัญตัิ
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สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จากนัน้จึงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ออกประกาศ
กํ าหนดประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะหรือ
ออกสูส่ิงแวดลอม โดยคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ า เพราะในปจจุบัน
ไมไดมีการคํ านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงรองรับนํ้ าทิ้งเอาไว โดยอาศัย
อํ านาจตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
เพือ่ใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิมลพษิตามทีร่ะบไุวในประกาศดงักลาวมหีนาทีต่ามกฎหมาย
ที่จะตองปฏิบัติตาม

5.2.2 จะตองมกีารเพิม่การบงัคบัใชกฎหมายเพือ่ท ําใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงก ําเนดิ
มลพษิทีถู่กประกาศตามมาตรา 69 แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ก ําหนดเปนประเภทแหลงกํ าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้ าเสียลงสูแหลงนํ้ า
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมปฏิบัติตาม โดยควรมีบทลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญา เชน
การเพิ่มโทษจํ าคุกแกผูที่ไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาวอันจะเปนการเพิ่มสภาพบังคับทางกฎหมาย
แกเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษ

5.2.3 ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีหนาที่จัดทํ ารายงานผลการวิเคราะหปริมาณ
มลพษิทีแ่หลงนํ ้าสามารถรองรบัไดโดยทีค่ณุภาพของแหลงนํ ้ายงัคงเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว
(TMDL) เสนอตอคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิเพือ่รายงานปรมิาณมลพษิในนํ ้าทิง้ทีแ่หลงก ําเนดิ
มลพษิในพืน้ทีร่ะบายลงสูแมนํ ้าและปรมิาณมลพษิทีแ่มนํ ้าสามารถรองรบัไดโดยไมกระทบตอคุณภาพนํ ้า
และแผนการดํ าเนินงานเพื่อควบคุมปริมาณมลพิษที่ระบายลงสูแมนํ้ าเพื่อนํ าไปปรับปรุงฐานขอมูล
แหลงกํ าเนิดมลพิษใหมีความเปนปจจุบันตลอดเวลา
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