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บทคดัย่อ 
 

ปัญหาน ้าเสียเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากน ้าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัใน
การด ารงชีวิต ทั้งในการอุปโภคและบริโภค  จากการตรวจสอบคุณภาพแม่น ้ า 9 สายหลกั
ท่ีอยู่ภาคเหนือตอนบน ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1พบว่า มีบางช่วงของล าน ้ าท่ี
ไหลผา่นชุมชนหรือตวัเมืองมีคุณภาพน ้าเส่ือมโทรม นอกจากน้ีในล าน ้ าสาขาของแม่น ้ า
สายหลกัอีกหลายพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในขั้นวิกฤติ  เช่น คลองแม่ข่าท่ีเป็นล าน ้ าสาขาของล าน ้ า
แม่ปิง พบว่า คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑเ์ส่ือมโทรมมากสถานการณ์ปัญหาของแหล่งน ้ าเน่า
เสียท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สาเหตุหลกัมาจากการปล่อยน ้าเสียจากสถานประกอบการต่างๆทั้ง
ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ ตลอดจนภาคชุมชนและครัวเรือน   นอกจากน้ียงัเกิดจากการ
ท่ีขาดกฎระเบียบและมาตรการในการลงโทษผูฝ่้าฝืนท่ีเคร่งครัด รวมถึงการท่ีประชาชน
ไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหา ผูวิ้จยัจึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัของปัญหาและ
หาสาเหตุปัจจัยต่างๆท่ีส าคัญ จึงได้ท าการศึกษา “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการบงัคบัใชห้มายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535”  โดยมีวตัถุประสงค์  เก่ียวขอ้งเพ่ือคน้หาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษและประสิทธิภาพการบงัคบัใช้
กฎหมายเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

การศึกษาน้ีใชก้รอบแนวคิด การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจ้าพนกังาน
ควบคุมมลพิษ พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539  แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการน ้ าเสีย ท าการเก็บขอ้มูลการปฏิบติัตามตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ขอ้มูลการดูแลและการบ ารุงรักษา
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ของแหล่งก าเนิดมลพิษ จ านวนทั้งส้ิน 254 แหล่ง  ท าการเก็บตวัอย่าง
น ้ าท้ิงเพ่ือน ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงเพ่ือเปรียบเทียบตามค่ามาตรฐาน หากเกิน
มาตรฐานมีการออกค าสัง่ตามมาตรา 70 หรือ 82(2) แลว้แต่กรณี จากนั้นน ามาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
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จากการศึกษาสรุปไดว้่า ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีจดัการระบบบ าบดัน ้าเสีย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายไดถู้กตอ้งเรียงตามล าดบัไดแ้ก่
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร ร้อยละ 71.43 โรงพยาบาล ร้อยละ 69.23 
ศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ร้อยละ 57.14 สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงร้อยละ 42.86 
โรงแรมร้อยละ 36.67 โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 32.26 และอาคารชุด ร้อยละ 25    
ชนิดของระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีสามารถบ าบดัน ้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานน ้ าท้ิง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ย่างถูกต้องเรียงตามล าดบั
ไดแ้ก่ระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิด เอสบีอาร์ ร้อยละ 63.64 บ่อแก๊สชีวภาพ ร้อยละ 60 ระบบ   
เอเอสร้อยละ 54.17 คลองวนเวียน ร้อยละ 50 สระเติมอากาศร้อยละ 35.29 ปัจจยัดา้นการ
บริหารจดัการ การควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษแห่งน้ีท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ได้แก่ มีชนิดและขนาดระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณลกัษณะของน ้ าเสีย มีบุคคลกรท่ีมีความรู้ ทกัษะเฉพาะด้านมีทีมงานท่ี
สามารถซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบ การควบคุมการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย การ
บ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่อการปฏิบติัตามกฎกระทรวงตามมาตรา 
80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แห่งชาติ พ.ศ.2535 ไดแ้ก่ 
การเข้มงวดเข้มงวด กวดขนั การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างจริงจังของ
หน่วยงานอนุญาตการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานอนุญาต ประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 70 มาตรา 82(2) มี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุว ัตถุประสงค์ของการบังคับ การโต้แย้งค าสั่งของเจ้า
พนกังานมลพิษของแหล่งก าเนิดมลพิษในบางราย เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของ
การใชสิ้ทธิของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 
ตามมาตรา 30  

ขอ้เสนอแนะรูปแบบระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งก าเนิดประเภท
อาคารกลุ่มท่ีมีภาระความสกปรก (BOD loading) ไม่ค่อยสูง เช่น แหล่งก าเนิดประเภท
อาคาร(โรงแรม หอพกั คอนโด บา้นจดัสรร) ไดแ้ก่บ าบดัน ้ าเสียดว้ยวิธีการทางชีววิทยา
โดยใชแ้บคทีเรียพวกท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) ในส่วนของห้องครัวจะตอ้งเพ่ิม
ถงัดกัไขมนั รูปแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งก าเนิดประเภทอาคาร
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กลุ่มท่ีมีภาระความสกปรก (BOD loading) สูง เช่น แหล่งก าเนิดประเภท ตลาดสด 
ร้านอาหาร ไดแ้ก่ การดกัดว้ยตะแกรง (screening) เป็นการแยกเศษขยะต่างๆ ท่ีมากบัน ้ า
เสีย ต่อดว้ยบ่อดกัไขมนั กระบวนการบ าบดัต่อไปท่ีเป็นการบ าบดัน ้ าเสียแบบไร้อากาศ
อาจจะใชบ้่อเกรอะ (septic tank) หรือถงักรองไร้อากาศ (anaerobic filter) ในส่วนของผู้
ควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียหากแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีขนาดใหญ่เข้าข่ายเป็นอาคาร
ประเภท ก จะมีอตัราการปล่อยน ้ าเสีย( Flow rate) สูง ควรจะตอ้งมีวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม
หรือผูท่ี้ผ่านการอบรมดา้นการควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือท่ีปรึกษาเอกชนมาท า
หน้า ท่ีดูแลระบบบ าบัดน ้ า เ สีย รูปแบบระบบบ าบัดน ้ าเ สีย ท่ีเหมาะสมส าหรับ
แหล่งก าเนิดประเภทฟาร์มสุกร  ระบบบ าบดัท่ีเหมาะสมควรเป็นระบบบ าบดัแบบcover 
lagoon ซ่ึงเป็นระบบปิดท่ีสามารถควบคุมปริมาณน ้าเสียและแก๊สชีวภาพท่ีเกิดข้ึนได ้การ
ควบคุมและการดูแลรักษาระบบท าได้ง่ ายและไม่ซับซ้อน  น ้ า เ สีย ท่ีผ่านระบบ 
Anaerobic Covered Lagoon แลว้อาจจะต่อเขา้สู่ ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond ; SP) ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติอีกขั้นหน่ึง 

ขอ้เสนอแนะการเพ่ิมศกัยภาพ องค์ความรู้เจ้าของหรือผูค้รอบครองหรือผูดู้แล
ระบบบ าบัดน ้ า เ สียด้านการจัดการน ้ า เสียและกฎหมายท่ี เ ก่ียวข้อง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในฐานะกระทรวงท่ีออกกฎหมายบงัคบัใชร้วมถึง
เจา้หนา้ท่ีส่วนราชการอ่ืนๆเช่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตอ้งมีจดัสรรงบประมาณ
ในการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัแหล่งก าเนิดดา้นการจดัการน ้าเสียและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

ประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้กฎหมายส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคุมการระบายน ้ าท้ิง เพ่ือให้การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและการบงัคบัใช้
กฎหมายเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในคราวเดียว การระงบัการปล่อยท้ิงน ้ าเสียออก
จากแหล่งก าเนิดเป็นไปโดยทนัทีรวดเร็วมากข้ึน ในการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ
ควรตอ้งมีการบูรณาการหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีออกในการตรวจสอบร่วมกนั 

การเสริมสร้างศกัยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี ตอ้งมีการจัดโครงการอบรม 
เสริมสร้างศกัยภาพให้กบับุคคลากรของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยู่อย่างต่อเน่ืองเป็น
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ประจ า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งให้ความส าคญัและ
ให้การสนบัสนุนบุคคลากรของตนเองให้เขา้รับการฝึกอบรมแลกเปล่ียนกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมาย ควรเข้มงวดการบงัคบัใช้
กฎหมาย หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้แหล่งก าเนิด
ในพ้ืนท่ี มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการน ้ าเสียชุมชน โดยการบ าบดัน ้ าเสียท่ีตน้ทาง 
เช่น การติดตั้งถงัดกัไขมนั และระบบบ าบดัน ้ าเสียส าหรับอาคารบา้นเรือน และควรจดั
กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษแ์หล่งน ้า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนดว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
ปัญหาน ้าเสียเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากน ้าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัใน

การด ารงชีวิต ทั้งในการอุปโภคและบริโภค ในปัจจุบนัปัญหาน ้ าเสียเร่ิมทวีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อน ้าในแหล่งน ้าตามธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 

จากการตรวจสอบคุณภาพแม่น ้ าสายหลกั 9 สาย  ท่ีอยู่ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ 
แม่น ้าปิง แม่น ้ากวง แม่น ้าล้ี แม่น ้าแม่กก แม่น ้าอิง แม่น ้าแม่แตง แม่น ้ าฝาง แม่น ้ าจนั และ 
แม่น ้าปาย ยอ้นหลงั 5 ปี ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 (เชียงใหม่) พบว่า มีบางช่วง
ของล าน ้าท่ีไหลผา่นชุมชนหรือตวัเมืองมีคุณภาพน ้ าเส่ือมโทรม เช่น แม่น ้ ากวง บริเวณ
หนา้ฝายทดน ้าและระบายทรายแม่น ้ากวง 1 (ฝายบา้นยู)้ ต าบลป่าสกั อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพูน ส่วนมากจะมีปัญหาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) เกินค่า
มาตรฐานเกือบทุกจุด จงัหวดัเชียงใหม่  ในส่วนของแม่น ้ าปิง มีคุณภาพน ้ าเส่ือมโทรม 
บริเวณสะพานบา้นวงัสิงห์ค า ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จะมีปัญหาดา้น
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) เกินค่ามาตรฐาน เน่ืองจากน ้ าเสียจาก
ร้านอาหาร และบ้านเรือนท่ีอยู่ติดริมสองฝ่ังแม่น ้ า (ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี1, 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน ้าปี 2558) 

นอกจากน้ีในล าน ้าสาขาของแม่น ้าสายหลกัอีกหลายล าน ้าท่ีอยู่ในขั้นวิกฤติ ก็เกิด
ปัญหาการเน่าเสียเช่นกัน เช่นในคลองแม่ข่าท่ีเป็นล าน ้ าสาขาของล าน ้ าแม่ปิงจากการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าในคลองแม่ข่า เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยกรมควบคุม
มลพิษร่วมกับส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 เชียงใหม่ พบว่าคุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์
เส่ือมโทรมมาก ไดแ้ก่ บริเวณหนา้โรงพยาบาลตาเซนตปี์เตอร์ บริเวณสะพานแม่ข่าท่าแพ 
บริเวณสะพานขา้มคลองแม่ข่าถนนมหิดล บริเวณประตูระบายน ้ าบา้นป่าแดดใต ้หมู่ท่ี 7 
ล ารางท่ีไหลลงคลองแม่ข่าร่องกระแจะ และล าคูไหว โดยคุณภาพน ้ าทุกพารามิเตอร์



2 
 
ไม่ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้ าผิวดิน พารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาไดแ้ก่ ค่าออกซิเจน
ละลายน ้ า(DO) ซ่ึงมีค่าต ่าไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น ้ าทัว่ไปและมีค่า
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB) และกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB)สูง รวมถึงค่า
แอมโมเนีย(NH3)     ก็มีค่าสูง (กรมควบคุมมลพิษ 2558, รายงานการศึกษาการแก้ไข
ปัญหาน ้าเน่าเสียคลองแม่ข่า) สาเหตุของปัญหาคือ ดา้นกายภาพคลองแม่ข่าไม่ไดรั้บการ
ดูแลรักษา ตามแนวเขตไม่มีการดูแลส่ิงก่อสร้างริมคลองท่ีมีอยู่ท  าให้สภาพริมคลองสอง
ฝ่ังถูกรุกล ้า  เป็นตน้ ดา้นคุณภาพน ้ าปัจจุบนั คลองแม่ข่าจึงกลายเป็นรางรับน ้ าเสียท่ีถูก
ปล่อยมาจากหลายแหล่งทั้งบา้นเรือนประชาชนสถานประกอบการต่างๆ และตลาดสด 
ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัมาจากมีการระบายน ้าเสียจากแหล่งชุมชนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมคลองแม่ข่า
มีการขยายตวัของชุมชนเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่การบ าบดัน ้ าเสียไม่มี
ประสิทธิภาพโดยมีค่าน ้าท้ิงไม่เป็นไปตามท่ีกหหมายก าหนด (ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค
ท่ี 1 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้และส ารวจสภาพส่ิงแวดล้อมคลองแม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558)  ซ่ึงจากสถานการณ์ปัญหาน ้ าเน่าเสียในคลองแม่ข่าจงัหวดั
เชียงใหม่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้ าเสียคลองแม่ข่า
ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 3 ระยะ ได้แก่ การด าเนินงานในระยะสั้น
ประกอบดว้ยการคืนน ้ าธรรมชาติให้แก่แม่ข่า (ในช่วงฤดูแลง้) การผนัน ้ าดีไล่น ้ าเสียใน
คลองแม่ข่าการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ก่อนมีการบงัคบัใช้
กหหมาย) การบงัคบัใชก้หหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวม และบ าบดัน ้ าเสีย
เทศบาลนครเชียงใหม่ การด าเนินงานในระยะกลางประกอบดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของชุมชน(ใหม่) ของเทศบาลต าบลชา้งเผือก และเทศบาลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใกลริ้มคลองแม่ข่าการบงัคบัใชก้หหมาย(ต่อเน่ือง) การด าเนินงานใน
ระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างย ัง่ยืน (กรมควบคุมมลพิษ  การ
ด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาน ้าเสียคลองแม่ข่าจงัหวดัเชียงใหม่ 2560) 

นอกจากน้ีล าน ้าปิงในช่วงฤดูแลง้ท่ีปริมาณน ้านอ้ย ยงัพบจะมีการร้องเรียนปัญหา
การเน่าเสียและการระบายน ้ าเสียจากสถานประกอบการลงสู่ล าน ้ าอยู่อย่างต่อเน่ือง จาก
ขอ้มูลการติดตามตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนโดยส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 ร่วมกบั
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสนัผีเส้ือ และส านกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
ในวนัท่ี 21-23 มีนาคม 2559 ไดมี้การส ารวจติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและ
สถานประกอบการท่ีตั้งริมฝ่ังแม่น ้ าปิงจ านวน 18 แหล่ง จากการเก็บอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าท้ิงของสถานประกอบการจ านวน 7 แหล่ง ปรากฏว่าสถานประกอบการทุก
แหล่งมีค่าเกินมาตรฐานท่ีกหหมายก าหนด ซ่ึงอาจมีผลมาจากระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพในการบ าบดั 

จากสถานการณ์ปัญหาของแหล่งน ้าเน่าเสียท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สาเหตุส่วนหน่ึงมา
จากการปล่อยน ้ าเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆท่ีไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียอย่างถูกตอ้ง 
จากการศึกษาการจดัการน ้าเสียจากบา้นพกัอาศยั และสถานประกอบการในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ของ ณภทัร ตั้งกิจวานิชย์ (2551) พบว่า สถานการณ์ปัญหาน ้ าเสียจาก
บา้นพกัอาศยัและสถานประกอบการในเขตเทศบาลอุดรธานี มีระดบัความรุนแรงของ
ปัญหามาก โดยส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุของปัญหาน ้าเสียเกิดจากประชาชนบางส่วนไม่ใส่
ใจต่อปัญหาน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน ทั้งยงัมีนิสัยและความเคยชินในการระบายน ้ าเสียจากการ
ประกอบกิจวตัรประจ าวนั และการประกอบการโดยท่ีไม่ไดผ้่านการบ าบดัอย่างถูกวิธี 
และไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีย ังเกิดจากการท่ีขาด
กหระเบียบและมาตรการในการลงโทษผูฝ่้าฝืนท่ีเคร่งครัด รวมถึงการท่ีประชาชนไม่ได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาเท่าท่ีควรจึงท าให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลเพียงฝ่าย
เดียว และปัญหาน ้ าเสียไดส่้งผลกระทบในหลายๆดา้น เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกระทบ
ต่อระบบนิเวศในน ้า ดา้นคุณภาพชีวิตท าให้ประชาชนตอ้งประสบกบักล่ินเน่าเหม็นและ
เส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีเกิดจากน ้ าเสีย และดา้นเศรษฐกิจในการสูญเสียงบประมาณเป็น
จ านวนมาก จากการศึกษาการจัดการน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษบางประเภทของ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่ง เสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ีได้
ท าการศึกษาการพฒันาแนวทางการจัดการน ้ าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของตลาดน ้ า                 
วดัล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า ตลาดน ้าวดัล าพญาเป็นตลาดน ้ าท่ีคงวิถี
ชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินเดิมมากกว่าร้อยละ 50 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสีย ในพ้ืนท่ี 2 
ลกัษณะ ประกอบด้วย กิจกรรมจากการประกอบการคา้ขาย และกิจกรรมจากการใช้
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บริการห้องน ้ าของพ้ืนท่ี โดยน ้ าเสียเกิดข้ึนเฉล่ียประมาณ 9,152 – 19,132 ลิตรต่อวนั 
ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีอยูเ่ดิมมีความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสียยงัไม่เพียงพอ คุณภาพน ้ า
ท้ิงหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสียยงัมีบางพารามิเตอร์ท่ีมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิง 
และคุณภาพน ้ าผิวดิน อาทิ ค่าน ้ ามนัและไขมนั (oil & grease) ค่าตะกอนแขวนลอย 
(suspended solids) เป็นตน้ 

ในส่วนของการจดัการน ้ าเสียของภาครัฐ  ดรุณี ศริวิไล (2555)ไดท้ าการศึกษา
การจดัการน ้าเสียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
จงัหวดัระยองผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบลเมืองแกลง ไม่ใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสียรวม
แต่ใชก้ารติดตั้งถงัดกัไขมนักบับา้นเรือนและร้านคา้ในการบ าบดัน ้าเสียชุมชน มีนโยบาย
และโครงการต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการน ้ าเสียท่ีชดัเจน เช่น โครงการนักสืบสายน ้ า      
การบริหารจดัการน ้าเสียของเทศบาลสามารถท าให้คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติอยู่
ในเกณฑ์ดีพอใช ้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจดัการน ้ าเสีย ได้แก่ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม มีจดัสรรงบประมาณเพียงพอ มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน มีนโยบาย/แผน/โครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน มีผูน้ าชุมชนท่ีดี
ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ร่วมตดัสินใจ เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัการน ้าเสียของเทศบาล 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษทางน ้ า 
เ ก่ียวข้องกับหลายปัจจัยทั้ ง ท่ี เ กิดจากการระบายน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ             
การติดตามตรวจสอบและการบงัคบัใชก้หหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงปัจจยั
ดา้นนโยบายการบริหารจดัการของภาครัฐผูวิ้จยัจึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัของปัญหาและ
ความจ าเป็นท่ีตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจยัต่างๆท่ีส าคญั จึงไดมี้ศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติตามกหหมายและการบัง คับใช้หมายกับแหล่ งก า เ นิดมลพิษตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535” โดยการรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ การด าเนินการเขา้ตรวจสอบและบงัคบัใชก้หหมายกบัแหล่งก าเนิด
มลพิษ ตรวจสอบคุณภาพน ้าและผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน ้ าท่ีเกิดจากการระบายน ้ า
ท้ิงลงสู่แหล่งน ้า ของแหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ เพ่ือไดรู้ปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การจดัการปัญหาน ้าเสียต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกหหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
2.2) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้หหมายเจา้ 
        พนกังานควบคุมมลพิษ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2557 – กนัยายน 2559 
 

4.พืน้ที่ด าเนินการ 
4 จงัหวดัพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน แม่ฮ่องสอน) 
 

5. สัดส่วนของผลงาน 
ตาราง 1 สัดส่วนของผลงาน 
 

ขั้นตอน/ผลงาน 
ส่วนของผลงานทีผู่้

เสนอปฏิบัต ิ
สัดส่วนที่ปฏบิัติ

(ร้อยละ) 

1.  การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
1.1 สืบคน้ขอ้มูลพื้นฐานเป้าหมายแหล่งก  าเนิดมลพิษ 
  1.2ศึกษาทบทวนระเบียบกหหมาย ท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมด 

1.3 เตรียมเอกสาร/อุปกรณ์ 
1.4 คดัเลือกรายช่ือเป้าหมายแหล่งก าเนิดมลพิษ 
1.5 จดัท าแผนการเขา้ตรวจ 

2.  การด าเนินงาน 
2.1 ประสานการเขา้ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 
2.2 เขา้ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ เก็บตวัอย่าง        

น ้ าท้ิงเพ่ือน าส่งตรวจวิเคราะห์ยงั หอ้งปฏิบติัการ 
2.3วิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิง 
2.4 สรุปผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิง

เทียบค่ามาตรฐาน 

ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 

ทุกขั้นตอน 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 

 
90 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ขั้นตอน/ผลงาน 
ส่วนของผลงานทีผู่้

เสนอปฏิบัต ิ
สัดส่วนที่ปฏบิัติ

(ร้อยละ) 
2.5 จัดท าค  าสั่งทางปกครองแจ้งแหล่งก าเนิด

มลพิษ 
2.6 เข้าตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษหลงัครบ

ค าสัง่ทางปกครอง 
2.7 จดัท าค  าสัง่ปรับทางปกครองแจง้แหล่งก าเนิด

มลพิษ 
2.8 จดัท าเอกสารหลกัฐาน (กรณีอุทธรณ์ค าสั่ง

ปรับทางปกครอง) 
3. สรุปผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 

 
 
 

90 

 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

แหล่งก า เนิดมลพิษ  หมายถึง แหล่งก า เ นิดมลพิษตามมาตรา 69 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม อาคารท่ีดินจดัสรร 
ฟาร์มสุกร และสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 

น ้าเสีย หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น 

น ้าทิ้ง หมายถึง น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสียเพ่ือปล่อยออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 

การบ าบัดน ้าเสีย หมายถึง กระบวนการท าหรือปรับปรุงน ้าเสียเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมการระบายน ้ า ท้ิงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่ทั้งน้ีห้ามมิให้ใชวิ้ธีการท าให้เจือจาง (Dilution) 



7 
 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย หมายถึง กระบวนการบ าบดัน ้าเสียและให้หมายความรวมถึง
ท่อ ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์และวสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบ าบดัน ้าเสีย
ของระบบบ าบดัน ้าเสียดว้ย 

ชนิดของระบบบ าบัดน ้าเสีย หมายถึง ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization Pond ; SP), ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon ; AL),
ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Activated Sludge Process ; AS, ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch ; OD), ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR),
ระบบ cover lagoon, 

การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ
หมายถึง แหล่งก าเนิดมลพิษ มีชนิดและขนาดระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ
และคุณลกัษณะของน ้ าเสียมีบุคคลกรท่ีมีความรู้ ทกัษะเฉพาะด้านมีทีมงานท่ีสามารถ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบการควบคุมการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย การบ ารุงรักษา
ระบบบ าบดัน ้าเสีย  

เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ หมายถึง เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ได้แก่ ผูอ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 นักวิชาการส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่
ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป หรือด ารงต าแหน่งนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิ หมายถึง เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 

การตดิตามตรวจสอบ หมายถึง การเขา้ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตาม
แบบบนัทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามอ านาจ
ตามมาตรา 82(1) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 

 
 



8 
 

การปฏิบัตติามกฎหมาย หมายถึง  
(1) แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีการระบายน ้าท้ิง มีการเก็บตวัอยา่งน ้าท้ิง และสามารถ 

การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  
มาตรา70 หรือมาตรา82(2) แล้วแต่กรณี และสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 เร่ืองมาตรฐานการระบายน ้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิดประเภทอาคารบางประเภท บางขนาด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท
การล้ียงสุกร ประเภทสถานีบริการน ้ ามันเช้ือเพลิง และคุณภาพน ้ าท้ิงเป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือ  

(2 ) แหล่งก า เ นิดมลพิษท่ีปฏิบัติตามกหกระทรวงตามมาตรา  80 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

การไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย หมายถึง  
(1) แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีการระบายน ้ าท้ิง มีการเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิง และไม่

สามารถการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535  มาตรา70 หรือมาตรา 82(2) แลว้แต่กรณี และไม่สามารถปฏิบติัตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 เร่ืองมาตรฐานการระบายน ้ าท้ิง
จากแหล่งก าเนิดประเภทอาคารบางประเภท บางขนาด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
ประเภทการล้ียงสุกร ประเภทสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง และคุณภาพน ้ าท้ิงไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือ 

(2) แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ปฏิบัติตามกหกระทรวงตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ค าส่ังทางปกครอง หมายถึง ค าสัง่ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีสั่งให้เจ้าของ
หรือ ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียตาม
มาตรา 70 หรือสัง่ให้จดัการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ า
เสียมาตรา 82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 
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ค าส่ังปรับทางปกครอง หมายถึง การใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษ ท่ีออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ช าระค่าปรับทางปกครองเป็นรายวนั กรณีเจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษท่ีสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรา 
70 หรือสั่งให้จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสีย
มาตรา 82(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ       
พ.ศ.2535 

ประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมาย หมายถึง ความส าเร็จ ลุล่วงของการบงัคบัใช้
ค าสัง่ทางปกครองตาม มาตรา 70 หรือ มาตรา 82(2) แหล่งก าเนิดมลพิษมีการปฏิบติัตาม 
โดยไม่มีขอ้ขดัแยง้กบักหหมายอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้ผลของการบงัคบัเกิดการหยดุชะงกั  

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบัตติามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพษิ หมายถึง               
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ ชนิดของระบบบ าบัดน ้ าเสีย การบริหารจัดการ          
การควบคุมดูแล  การควบคุม ก ากับของหน่วยงานราชการ การเข้มงวดกวดขัน            
การตรวจสอบการปฏิบติัตามกหหมายอย่างจริงจงัของหน่วยงานอนุญาต การรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานอนุญาต 

 
7. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
 7.1) ความยุ่งยากของการเก็บข้อมูล การให้ได้ข้อมูลในลกัษณะข้อมูลเชิงลึก
มากกว่าการให้ไดผ้ลการด าเนินงานตามปกติกบักลุ่มเป้าหมายทั้งในดา้นของการจดัการ
น ้ าเสียและการปฏิบติัตามกหหมาย เพ่ือให้น ามาวิเคราะห์ มีความยากในแง่ของการ
ปฏิบติัท่ีด าเนินการไปพร้อมกบัการปฏิบติังานปกติ เพราะการติดตามติดตามตรวจสอบ
และการบงัคบัใชก้หหมายในฐานะของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษ ไดมี้ก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีและแนวปฏิบติัไวแ้ลว้ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539       
การสอบถาม  หรือเก็บขอ้มูลเชิงลึกดา้นอ่ืนๆท่ีจะเป็นประโยชน์เช่นนโยบายการบริหาร
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จัดการ การสนับสนุนงบประมาณในการบ าบดัน ้ าเสีย หรือแผนการซ่อมบ ารุงฯลฯ 
ด าเนินการไดย้าก  เพราะขอ้มูลเหล่าน้ี แหล่งก าเนิดบางแหล่งถือเป็นขอ้มูลชั้นความลบั
ของสถานประกอบการ ความยุง่ยากอีกประการ เป็นความยุ่งยากในขณะการปฏิบติังาน 
เน่ืองจากภารกิจการติดตามตรวจสอบและการบงัคบัใชก้หหมายเป็นภารกิจท่ีส านกังาน
ส่ิงแวดล้อมภาคย ังไม่เคยด าเนินการมาก่อน ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ
ปฏิบติังานตอ้งยึดระเบียบ แนวทางตามท่ีกหหมายก าหนด บางกรณีอาจมีความยุ่งยาก
หรือตอ้งใชร้ะยะเวลาด าเนินการและตอ้งศึกษากหหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความรอบคอบ
ในการปฏิบติังาน 
 7.2)  เน่ืองจากพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไม่ไดเ้ป็น
กหหมายหลกัท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตประกอบกิจการของแหล่งก าเนิด ในขั้นตอนเพ่ือให้
ได้ข้อมูลจากตรวจสอบแหล่งก าเนิด บางคร้ังอาจเกิดความไม่เข้าใจกบัแหล่งก าเนิด
มลพิษหรือหน่วยงานอนุญาต เช่น กรมโรงงาน ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
8. ประโยชน์ของผลงาน 

8.1) เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษน าผลท่ีไดจ้ากการการศึกษา น าไป
ปรับใชก้บัการจดัการน ้าเสียของตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามกหหมายไดถู้กตอ้ง 

8.2) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานราชการทั้งในระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี ในการเสริมสร้างศกัยภาพทั้งในส่วนของเจ้าหน้าท่ีและแหล่งก าเนิด
มลพิษ ทั้งในดา้นองคค์วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ า
เสีย และการปฏิบติัตามกหหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการบูรณาการ การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและการบงัคบัใชห้มายกับ
แหล่งก าเนิดมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535”
ในคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. แนวทางขั้นตอนการปฏิบติังานของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการการจดัการน ้าเสีย 
4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

1.  แนวคดิเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.1)  พระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมพ.ศ.2535 
 มาตรา 55ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ  านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน ้ า
ท้ิง การปล่อยท้ิงอากาศเสีย การปล่อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออก
สู่ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
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 มาตรา 69 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน ้าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอก
เขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนด
ตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใด ก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน
และมาตรฐานนั้นยงัมีผลใช้บงัคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ีผูว้่าราชการจงัหวดั
ก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 
 แหล่งก าเนิดมลพิษ ทั้ง 10 ประเภท ท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารบาง
ประเภทบางขนาด ท่ีดินจดัสรร การเล้ียงสุกร สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง บ่อเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ าชายฝ่ัง บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืด บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ ากร่อย ท่าเรือประมง สะพานปลา
และกิจการแพปลา และระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชุมชน 
 แหล่งก าเนิดมลพิษ ดงักล่าว มีหนา้ท่ีตอ้งก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดั
น ้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสียเพ่ือให้มีการระบายน ้ าท้ิงให้เป็นไปตามมาตรฐานหาก
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีให้บริการของระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมชุมชน ก็สามารถจดัส่งน ้ าเสียให้
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของทางราชการก็ได ้
  มาตรา 70 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก าหนดตามมาตรา 69  
มีหนา้ท่ีตอ้งก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียหรือระบบก าจดัของเสียตามท่ี
เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษก าหนด เพ่ือการน้ี เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองมีผูค้วบคุมการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจดั
ของเสียท่ีก าหนดให้ท าการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีข้ึนนั้นดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษใดมีระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสียอยู่
แล้วก่อนวันท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  69 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือตรวจสอบ หากเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสียท่ีมีอยู่แลว้นั้น ยงัไม่
สามารถท าการบ าบดัน ้าเสียหรือก าจดัของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
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แหล่งก าเนิดท่ีก าหนดไว้ เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษก าหนด 
 มาตรา 80 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซ่ึงมีระบบบ าบดัอากาศเสีย  
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบบ าบดั
น ้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามมาตรา 68 หรือ มาตรา 70 เป็นของตนเองมีหน้าท่ี
ตอ้งเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
ดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเ อียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานท่ีตั้ ง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ  หรือ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าว เสนอต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้ นตั้ งอยู่อย่างน้อยเดือนละ 1 ค ร้ัง การเก็บสถิติ  ข้อมูล  การจัดท าบันทึก
รายละเอียดและรายงานให้ท าตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
         ในกรณีท่ีระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้าเสียหรือระบบก าจดัของเสีย หรือ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวในวรรคหน่ึง จะตอ้งมีผูค้วบคุมตามท่ีเจา้พนกังานควบคุม-
มลพิษก าหนด ให้ผูค้วบคุมมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงแทนเจ้าของ
หรือผูค้รอบครอง ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบ าบดัน ้าเสียหรือก าจดัของเสียมี
หนา้ท่ีตอ้งด าเนินการเช่นเดียวกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามวรรค
หน่ึง” 
 ดงันั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงไดอ้าศยัอ านาจตามมาตรา 80 ออกกฎกระทรวง 
ก าหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการและแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 และมีผลบงัคบัใช ้เม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2555 
  ในการเขา้ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษสามารถเขา้
ไปตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตรวจสอบการบนัทึกการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ในช่วงเวลาท าการรวมทั้งมีอ  านาจในการออกค าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 
ระบบบ าบดัน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศยัตามมาตรา 82 
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           มาตรา 82 เพ่ือปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานควบคุม
มลพิษมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1)  เข้าไปในอาคาร  สถานท่ีและเขตท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
แหล่งก าเนิดมลพิษ หรือเขตท่ีตั้งของระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของ
บุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในระหว่างเวลาท าการ
เพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสีย ระบบบ าบดั
อากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือ
มลพิษอ่ืน รวมทั้งตรวจบนัทึกรายละเอียด สถิติ หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของระบบ  
หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าว หรือเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
           (2) ออกค าสัง่เป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง ผูค้วบคุม หรือผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการระบบบ าบัดน ้ าเสียหรือก าจัดของเสีย  จัดการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือ
ระบบก าจดัของเสียหรืออุปกรณ์และเคร่ืองต่างๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือ
มลพิษอ่ืน แต่ถา้แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แจ้งเจ้าพนกังานตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป หากเจา้พนกังานตามกฎหมาย
ว่าดว้ยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของตน ให้เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษมี
อ านาจด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีได ้
           (3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษซ่ึงมิใช่โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณี
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีหนงัสือแจ้งไปยงัเจ้าพนกังานตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงงานให้ออกค าสัง่ปรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้น
โดยให้ถือว่าเจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานเป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบญัญติัน้ี หากเจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานไม่ด าเนินการออกค าสั่ง
ปรับภายในระยะเวลาอนัสมควรให้เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษมีอ านาจออกค าสั่งปรับ
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได ้
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           (4) ออกค าสัง่เป็นหนงัสือสัง่ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบดัน ้ าเสีย
หรือก าจดัของเสียหยดุหรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบดัน ้าเสียหรือก าจดัของเสีย  
หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีท่ีผูไ้ด้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบดัน ้ าเสีย
หรือก าจัดของเสียนั้ น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวงขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ ประกาศหรือเง่ือนไขท่ีออกหรือก าหนดตาม
ความในพระราชบญัญติัน้ี หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษซ่ึงสั่ง
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผูค้วบคุมตามมาตรา 68หรือ
มาตรา 70 ในกรณีท่ีผูค้วบคุมนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั
น้ี กฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือก าหนดตาม
ความในพระราชบญัญติัน้ี หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษซ่ึงสั่ง
ตามพระราชบญัญติัน้ี (“พระราชบญัญติัส่งเสริมฯ”,2535) 

1.2) พระราชบัญญัตวิธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 “วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี เ พ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการ
ด าเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการ
ด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือจดัให้มีค าสัง่ทางปกครอง 

“ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
(๑)  การใช้อ  านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติ

สัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ
ชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการ
รับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอ้  านาจ
หรือไดรั้บมอบให้ใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตาม



16 
 

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ
หรือไม่ก็ตาม 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผูย้ื่นค าขอหรือผูค้ดัคา้นค าขอ ผูอ้ยู่ในบงัคบัหรือ
จะอยู่ในบงัคบัของค าสั่งทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ข้ามาในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสัง่ทางปกครอง 

การออกค าส่ังทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 
การออกค าสัง่ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษซ่ึงมีผลกระทบกบัสิทธิของคู่กรณี 

จึงตอ้งน า พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาประกอบ ซ่ึงจะมี
มาตราท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี 
เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

มาตรา 36 ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนงัสืออย่างน้อยตอ้งระบุ วนัเดือน
และปีท่ีท าค าสั่ง ช่ือและต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผูท้  าค าสั่งพร้อมทั้ งมีลายมือช่ือของ
เจา้หนา้ท่ีผูท้  าค าสัง่นั้น 

มาตรา37 ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและการยืนย ันค าสั่งทาง
ปกครองเป็นหนงัสือตอ้งจดัให้มีเหตุผลไวด้ว้ย  

มาตรา 39 การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขใดๆ     
ไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมายเวน้แต่กฎหมายจะก าหนดขอ้จ ากดั
ดุลพินิจเป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา 45  ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผูอุ้ทธรณ์โดยไม่
ชกัช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค า
อุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าสั่งทางปกครองตาม
ความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 

มาตรา 56  เจ้าหน้าท่ีผูท้  าค าสั่งทางปกครองมีอ านาจท่ีจะพิจารณาใช้
มาตรการบงัคบัทางปกครองเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของตนไดต้ามบทบญัญติัในส่วนน้ี 
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เวน้แต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบงัคบัไวก่้อนโดยเจ้าหน้าท่ีผูท้  าค าสั่งนั้นเอง ผูมี้อ  านาจ
พิจารณาค าอุทธรณ์หรือผูมี้อ  านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตอ้งของค าสั่งทางปกครอง
ดงักล่าว 

มาตรา 57  ค าสัง่ทางปกครองท่ีก าหนดให้ผูใ้ดช าระเงิน ถา้ถึงก าหนดแลว้
ไม่มีการช าระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ผูน้ั้นช าระภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ถา้ไม่มีการปฏิบติัตามค าเตือน เจ้าหน้าท่ี
อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายดัทรัพย์สินของผู้นั้ นและขาย
ทอดตลาดเพ่ือช าระเงินให้ครบถว้น (“พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัฯ”,2539) 

2.แนวทางข้ันตอนการปฏิบัตงิานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 
เม่ือผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้ปรากฏว่า แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย ไดแ้ก่ ไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสียและระบายน ้าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือมีระบบ
บ าบดัน ้าเสียแต่ระบายน ้ าท้ิงท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด หรือละเวน้
ไม่ท าการบ าบดัน ้ าเสียและลกัลอบปล่อยท้ิงน ้ าเสียลงสู่ แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดล้อม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถอาศัยอ านาจตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยการออก
ค าสั่งทางปกครอง กับแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มได ้ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ออกค าสัง่ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ก่อสร้าง ติดตั้ง
หรือจัดให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตามมาตรา 70 ส าหรับกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่มี
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และมีการระบายน ้ าท้ิง มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

(ข) ออกค าสั่งให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ จดัการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้ าเสีย ตามมาตรา 82(2) ส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย และมีการระบายน ้ าท้ิงมีค่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  
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(ค) ออกค าสัง่ปรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ในอตัรา 4 เท่า
ของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าว ันส าหรับการเปิดเดินเคร่ืองท างานของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ หรือระบบบ าบดัน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ กรณีท่ีละเวน้ไม่ท าการบ าบดั
น ้าเสียและลกัลอบปล่อยท้ิงน ้าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 82(3)   

(ง) ออกค าสั่งหยุด ปิดการด าเนินกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตผูรั้บจ้าง
ให้บริการบ าบดัน ้าเสีย (มาตรา 82 (4)) (ปัจจุบนัยงัไม่มีผลทางกฎหมาย) 

(จ) ค าสัง่เพิกถอนการเป็นผูค้วบคุมการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้าเสีย (มาตรา 
82 (5)) (ปัจจุบนัยงัไม่มีผลทางกฎหมาย) 

เน่ืองจากการออกค าสั่งโดยใชอ้  านาจตามมาตรา 70 และมาตรา 82(2) (3) เป็น
ค าสัง่ทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของผูไ้ดรั้บค าสัง่ ดงันั้นในการออกค าสัง่ของเจ้าพนกังาน
ควบคุมมลพิษจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน หลกัเกณฑ์ วิธีการตามพระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

2.1) การแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน   
มาตรา 30 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ี
ตอ้งให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะไดท้ราบขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และ
แสดงพยานหลกัฐานของตน”  

2.1.1) สาระส าคญัของหนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน   
ให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษมีหนงัสือแจ้งเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ เพ่ือ

รับทราบขอ้เทจ็จริงส าคญัท่ี เจา้พนกังานควบคุมมลพิษจะใชเ้ป็นเหตุผลในการออกค าสัง่
ทางปกครอง และให้เวลาอยา่งเพียงพอในการโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน  

2.1.2) การจดัท าหนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน   
การจดัท าหนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานไปยงัเจา้ของหรือ

ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ จะตอ้งมีการเสนอเร่ืองเพ่ือเสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม
ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าจากห้องปฏิบติัการ  
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2.1.3) การนบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน 
ในหนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษสามารถขอทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผลการตรวจของเจ้าพนกังาน
ควบคุมมลพิษ และสามารถใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน ภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้ฯ  

2.1.4)  การพิจารณาการโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของแหล่งก าเนิดมลพิษ  
กรณีท่ีมีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษขอใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และ

แสดงพยานหลักฐานของตน ก าหนดแนวทางการพิจารณาข้อโต้แย้งและแสดง
พยานหลกัฐานไว ้ดงัน้ี 

1. กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหนงัสือโตแ้ยง้และ
แสดงพยานหลกัฐาน  มาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  (ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้) เช่น 

กรณีแรก มีหนงัสือโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานว่า ในช่วงระยะเวลาท่ี
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบและเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิง อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน ้ าเสีย ท าให้ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน ้ าเสียลดลง            
เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษผูต้รวจสอบจะพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผูอ้  านวยการ
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค ให้ด าเนินการตรวจสอบและเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิงอีกคร้ังเพ่ือ
ยืนยนัผลการตรวจสอบ และหากผลการตรวจสอบพบว่า มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด ให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครองให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

กรณีท่ีสอง เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหนงัสือโตแ้ยง้
ผลการตรวจสอบ ของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยระบุว่า ไม่เห็นดว้ยกบัจุดเก็บ
ตวัอย่างน ้ า หรือผลวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ าของแหล่งก าเนิดมลพิษไม่สอดคล้องกับผล
วิเคราะห์ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ทั้ งท่ีเก็บตวัอย่างน ้ าในวนัและเวลาเดียวกัน      
เป็นต้น ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผูต้รวจสอบจัดท าความเห็นเสนอผูอ้  านวยการ
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคพิจารณา หากผูอ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเห็นดว้ย
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กบัขอ้โตแ้ยง้ของแหล่งก าเนิดมลพิษ ให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษแจ้งผลไปยงัเจ้าของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ เพ่ือท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและเกบ็ตวัอยา่งน ้า
ใหม่ แต่หากพิจารณาแลว้ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ
แจง้ผลไปยงัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ พร้อมออกค าสั่งทางปกครอง
ไปในคราวเดียวกนั ต่อไป  

กรณีท่ีสาม  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหนงัสือช้ีแจง
ขอ้เท็จจริงของการด าเนินงานปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ีเจ้า
พนกังานควบคุมมลพิษตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิง กรณีดงักล่าวไม่ถือ
ว่าเป็นการโตแ้ยง้ผลการตรวจสอบของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษแต่อย่างใด ให้เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยงัเจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ พร้อมทั้งแจง้ค าสัง่ทางปกครองต่อไป  

2. เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหนงัสือโตแ้ยง้และแสดง
พยานหลกัฐานเม่ือ พ้นระยะเวลาท่ีก าหนด (หลงัจาก 15 วนั นับถดัจากวนัท่ีได้รับ
หนงัสือแจง้สิทธิโตแ้ยง้) เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษจะไม่รับพิจารณาและจะมีหนงัสือ
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมออกค าสั่งทางปกครองให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษด าเนินการต่อไป ทั้งน้ีหากเป็นขอ้เท็จจริงใหม่ เจ้าพนกังานควบคุม
มลพิษอาจน ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการด าเนินการทางปกครองต่อไป 

2.2) การท าค าส่ังทางปกครอง 
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 34 บญัญติั

ไวว้่า “ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมายใน
รูปแบบอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้” 
หมายความว่ า  ค าสั่งทางปกครองสามารถท าได้หลาย รูปแบบ แต่ เ น่ืองจาก
พระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะก าหนดไวใ้นมาตรา 82(2) 
(3) (4) และ (5) ให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษออกค าสั่งเป็นหนงัสือ ซ่ึงมีมาตรฐานการ
ปฏิบติัไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
อย่างไรก็ดี พระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ.2535 ไม่ไดก้ าหนดรูปแบบของค าสั่งทาง
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ปกครองไว้ จึงต้องน าหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง   
พ.ศ.2539 มาปฏิบติั  

การก าหนดระยะเวลาของค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาท่ีให้

ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมเพ่ือให้ผูรั้บค าสั่งสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือ
บรรลุผลของค าสั่ง จึงไดก้ าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์ และระยะเวลาในการท าค าสั่งทาง
ปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 70      
และมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ.2535 ดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีค าสัง่ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ จดัการแก้ไข
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้ าเสีย ตามมาตรา82 (2) ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบติัตามค าสัง่ 120 วนั ทุกกรณี  

2) กรณีค าสัง่ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าท่ีตอ้ง
ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรา 70 ให้ก าหนดระยะเวลา 240 วนั
(ฝ่ายตรวจและบงัคบัการ กรมควบคุมมลพิษ,2558,หนา้ 35-48) 

สรุปขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และการออกค าสั่งทางปกครอง 
(กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม) แสดงดงัภาพท่ี 1 
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ภาพ 1ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และการออกค าสั่งทางปกครอง (กรณี
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม) 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพิษ : การปฏิบติังานด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย : แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายส าหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สงักดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.pcd.go.th/public/LawEnforcement/Files/02/GovernanceProcesses1.pdf 
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2.3) การอุทธรณ์ค าส่ัง 
2.3.1) การอุทธรณ์ค าสัง่ตามมาตรา 70 
เน่ืองจากพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ระบุขั้นตอนอุทธรณ์

ค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 70 ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องน า
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ค าสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบติัราชการปกครอง พ.ศ. 2539 มาเป็นแนวทางปฏิบติั แสดงดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 2ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 70 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพิษ : การปฏิบติังานด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย : แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายส าหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สงักดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.pcd.go.th/public/LawEnforcement/Files/02/GovernanceProcesses1.pdf 
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2.3.2) การอุทธรณ์ค าสัง่ตามมาตรา 82 (2)  
กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไดรั้บค าสั่งเจ้าพนกังาน

ควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (2)  และไม่พอใจในค าสั่งดงักล่าว มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษตามมาตรา 87 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535  
ดงันั้นเพ่ือให้การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด และการ
ปฏิบติังานของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษให้มีความโปร่งใส ถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อผูท่ี้
ถูกกระทบสิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม       
ไดว้างระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มว่าดว้ยการคดัคา้นค าสั่ง
ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามมาตรา 87 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 
(เอกสารหมายเลข 9) โดยมีขั้นตอนด าเนินการ แสดงดงัภาพท่ี 3 
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ภาพ 3 ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 82(2) 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพิษ : การปฏิบติังานด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย : แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายส าหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สงักดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.pcd.go.th/public/LawEnforcement/Files/02/GovernanceProcesses1.pdf 
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2.4) การตดิตามผลการปฏิบัตติามค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 
ค าสั่งของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษตามมาตรา 70 และมาตรา 82(2) แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีตอ้งมีการบงัคบัการให้
เป็นไปตามค าสั่งดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตามตรวจสอบว่า ผูรั้บค าสั่งไดป้ฏิบติั
ตามค าสั่งของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามค าสัง่ ผูอ้อกค าสัง่มีอ  านาจท่ีจะพิจารณาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องค าสัง่ทางปกครอง  

2.4.1) หากตรวจติดตามการปฏิบติัตามค าสั่งฯ แลว้พบว่า น ้ าท้ิงมีค่าเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ให้รายงานขอ้เทจ็จริงให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ พร้อมทั้ง
ขออนุมติัยติุการด าเนินการทางปกครองกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
นั้น และแจง้ผลการตรวจสอบตวัอย่างน ้ าท้ิง พร้อมแจ้งยุติค าสั่งทางปกครองให้เจ้าของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทราบดว้ย โดยส่งเป็นหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบ
ตวัอยา่งน ้าท้ิง  

2.4.2) หากตรวจติดตามการปฏิบติัตามค าสัง่ฯ แลว้พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามค าสัง่ ไดแ้ก่ 

(1) ไม่ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จดัให้มี หรือแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง
หรือซ่อมแซม ระบบบ าบดัน ้าเสีย ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษก าหนด 
หรือ 

(2) ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จดัให้มี หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง
หรือซ่อมแซม ระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ้าพนกังานควบคุม
มลพิษก าหนด หรือ 

(3) ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จดัให้มี หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง
หรือซ่อมแซม ระบบบ าบดัน ้าเสียแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ
ก าหนด แต่น ้าท้ิงยงัไม่ผา่นมาตรฐาน 
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2.5) การออกค าส่ังปรับทางปกครอง 
ภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบเ ม่ือครบก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัตามค าสัง่แลว้ หากปรากฏว่า เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาคิดค านวณอตัราค่าปรับทาง
ปกครองกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งทางปกครองของเจ้าพนกังานควบคุม
มลพิษ ตามประกาศ  กรมควบคุมมลพิษ ดงัน้ี 

(1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลกัเกณฑ์การปรับทางปกครอง
ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก และอาคารประเภท ข ลงวนัท่ี 21
กนัยายน 2554 

(2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลกัเกณฑ์การปรับทางปกครอง
ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 

(3) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลกัเกณฑ์การปรับทางปกครอง
ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการจดัสรรท่ีดิน ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2554 

ส าหรับประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษท่ียงัไม่ไดมี้การประกาศหลกัเกณฑ์การ
ปรับทางปกครอง ไวเ้ป็นการเฉพาะ สามารถอาศยัอ านาจเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจก าหนด
จ านวนค่าปรับทางปกครองในกรณีท่ีผูอ้ยู ่ ในบงัคบัของค าสัง่ทางปกครอง ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2.6) การด าเนินการตามกฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การด าเนินการกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้เจ้าพนกังาน
ควบคุมมลพิษด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบติั แสดงดงัภาพท่ี 4 
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ภาพ 4ขั้ นตอนกระบวนการพิจารณาทางปกครองและการออกค า ส่ังทางปกครอง                    

(กรณีโรงงานอุตสาหกรรม) 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพิษ : การปฏิบติังานด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย : แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายส าหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สงักดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.pcd.go.th/public/LawEnforcement/Files/02/GovernanceProcesses1.pdf 

๔ 
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2.7) การด าเนินการกับแหล่งก าเนิดมลพษิที่เป็นหน่วยงานรัฐ 
 ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง       

พ.ศ. 2539 บญัญติัไวว้่า  การบงัคบัทางปกครองไม่ใชก้บัเจ้าหน้าท่ีดว้ยกัน เวน้แต่จะมี
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน และมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ก าหนดนิยาม
ค าว่า “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า “บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงใชอ้  านาจหรือ
ไดรั้บมอบหมายให้ใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ
หรือไม่ก็ตาม” ดงันั้นกรณีท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามค าสั่งตามมาตรา 70 และมาตรา 
82(2) (3) ซ่ึงเป็นค าสัง่เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ กรณีเช่นน้ีเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษ
ไม่สามารถ ใช้มาตรการบงัคบัทางปกครองโดยการออกค าสั่งปรับทางปกครองกับ
แหล่งก าเนิดมลพิษของหน่วยงานรัฐนั้นได้ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบบ าบัดน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดภายในระยะเวลาอัน
สมควร จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัโดยให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษมีหนงัสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบตัวอย่างน ้ าท้ิงไปย ังเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษของ
หน่วยงานรัฐ ขอความร่วมมือในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบดัน ้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียให้มีลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าท้ิงก่อนท่ีจะระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อมหรือลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดเช่นเดียวกบัการออกค าสัง่กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีเป็นเอกชน และเม่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแลว้เสร็จ ให้เจ้าพนกังานควบคุม
มลพิษด าเนินการติดตามตรวจสอบอีกคร้ัง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า น ้ าท้ิงยงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแจ้งผลการ
ตรวจสอบและให้ปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ัง หากพบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษดงักล่าวยงัไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย ให้แจ้งผลด าเนินการไปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีก ากบัดูแลหน่วยงานรัฐ
นั้นเหนือข้ึนไปอีกล าดบัชั้นหน่ึง เพ่ือพิจารณาต่อไป แสดงดงัภาพท่ี 5 
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ภาพ 5แนวทางประสานการด าเนินงานควบคุม ก ากับ ดูแล แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเป็น                    

หน่วยงานรัฐใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพิษ : การปฏิบติังานด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย : แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายส าหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สงักดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.pcd.go.th/public/LawEnforcement/Files/02/GovernanceProcesses1.pdf 
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2.8) แนวทางการด าเนินคดีอาญา 

 1. กรณีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ออกค าสั่งตาม 70 หรือ82 (2) (3) แห่ง
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 แล้วปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าว ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 368 ท่ีบญัญติัว่า “ผูใ้ดทราบค าสั่งของเจ้าพนกังานซ่ึงสั่งการตามอ านาจท่ีมี
กฎหมายให้ไว ้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือขอ้แก้ตวัอนัสมควร ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบวนั หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ”  
 ในการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 82(1) ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ปฏิบติั
ตามค าสั่งของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษ ถือเป็นความผิดมีโทษตามมาตรา 108 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 ท่ีบญัญติัว่า “ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง
ของเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษในการปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 82(1) ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 2. การกระท าท่ีเป็นความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 80 กฎกระทรวง
ท่ีออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 253 มีบทลงโทษแต่ละ
กรณี ดงัน้ี 
 มาตรา 104 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 “เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 80 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  

ความผิดมาตราน้ีเป็นกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีหน้าท่ี
ด าเนินการแลว้ไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 80 เช่น ไม่จดัเก็บสถิติขอ้มูล
การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียไว ้2 ปี ไม่จดัเก็บสถิติขอ้มูล ไม่บนัทึก หรือรายงาน
ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด เป็นตน้ 
 มาตรา 106 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 “เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ผูค้วบคุมหรือผูรั้บจา้งให้บริการบ าบดัน ้ าเสียหรือก าจดัของเสียผูใ้ด
ไม่จดัเก็บสถิติ ขอ้มูล หรือไม่ท าบนัทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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ความผิดกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผูค้วบคุมหรือผูรั้บจ้าง
ให้บริการบ าบดัน ้าเสียหรือก าจดัของเสียเก่ียวกบัการไม่จดัเก็บสถิติขอ้มูล หรือไม่บนัทึก
หรือรายงานตามมาตรา 80 เช่นไม่จดัเก็บสถิติขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียใน
แต่ละวนั ไม่บนัทึกรายละเอียดสถิติข้อมูลเป็นหลกัฐานไว้ ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษ ไม่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 
 มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 “ผูค้วบคุมหรือผูรั้บจ้าง
ให้บริการผูใ้ดท าบนัทึกหรือรายงานใดท่ีตนมีหน้าท่ีตอ้งท าตามพระราชบญัญติัน้ีโดย
แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
 ความผิดกรณีผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ขอ้ความเป็นเทจ็เช่น บนัทึกสถิติ ขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดย
แสดงขอ้ความเป็นเท็จ  รายงานสรุปผล การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยแสดง
ขอ้ความเป็นเท็จ เป็นตน้ทั้งน้ี กรณีเจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซ่ึงมี
หน้าท่ีปฏิบติัตามมาตรา 80 และกฎกระทรวงดงักล่าว รายงานเท็จ อาจมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ท่ีก าหนดว่า “ผูใ้ดแจ้งขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจ้า
พนกังาน ซ่ึงอาจท าให้ผูอ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
 มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 “ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ปฏิบติั
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม มาตรา 82 (1)         
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

2.9) ข้ันตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวน  
(1) เม่ือเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ือประกอบการ

ร้องทุกขก์ล่าวโทษแลว้ ให้เสนอเร่ืองท่ีจะด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดงักล่าวพร้อม
ทั้งพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการท่ีตนสงักดั เพ่ือสัง่การ
และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด าเนินการกล่าวโทษ            
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โดยหัวหน้าส่วนราชการควรท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจอย่างเป็นทางการให้เจ้าหน้าท่ี   
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการดงักล่าว  

(2) เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ไปด าเนินการร้องทุกขก์ล่าวโทษตอ้งศึกษา
ขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบประกอบกับข้อหาตามกฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมเตรียมบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ
บตัรประจ าตวัพนกังานของรัฐหรือบตัรประจ าตวัประชาชน และหนงัสือมอบอ านาจจาก
หวัหนา้ส่วนราชการในทอ้งท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใชแ้สดงต่อพนกังานสอบสวนว่า เป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้มาแจง้ความ   

(3) การร้องทุกข์กล่าวโทษจะต้องด าเนินการแจ้งความ ณ ท้องท่ี ท่ีพบ
เหตุการณ์กระท าความผิดนั้น ขั้นตอนการร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน ดงัน้ี  

(3.1) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปากค าตามข้อเท็จจริงท่ีได้ตรวจพบ 
ตลอดจนแสดงขอ้กฎหมายท่ีจะด าเนินคดีต่อพนกังานสืบสวนสอบสวน  

(3.2) หลงัเสร็จการให้ค าให้การ เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งอ่านบนัทึก
ค าให้การอย่างละเอียดให้ตรงข้อเท็จจริงก่อนลงลายมือช่ือในบันทึกค าให้การของ
พนกังานสอบสวน 

(3.3) รอเจา้หนา้ท่ีต ารวจลงบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดี  
(3.4) เจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ตรวจสอบความถูกตอ้งบนัทึกประจ าวนั

เก่ียวกบัคดีก่อนลงลายมือช่ือ 
(3.5) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ขอใบรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือส าเนา

บนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัคดีเพ่ือใชด้ าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
(4) เม่ือปฏิบติัตามขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนกังานสอบสวน

เสร็จส้ิน ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย น าใบรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือส าเนาบนัทึก
ประจ าวนัเก่ียวกบัคดี รายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพ่ือทราบโดยเร็ว   

(5) ให้รายงานความกา้วหนา้ผลคดีลงในระบบฐานขอ้มูล ภายในวนัท่ี 10 ของ
ทุกเดือน  
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 ขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์ แสดงดงัภาพท่ี 6  ตวัอย่างบนัทึกค าให้การกับ
พนกังานสอบสวนทั้งน้ี การด าเนินคดีอาญาในขั้นตอนหลงัจากการร้องทุกข์กล่าวโทษ
จะเป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวน และเจ้าพนกังานอยัการท่ีจะเป็นผูพิ้จารณาว่าจะ
เสนอเร่ืองดังกล่าวข้ึนสู่ศาลหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และ
พยานหลกัฐานประกอบ          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6ขั้นตอนการแจง้ความร้องทุกข ์กรณีพบการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 80 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพิษ : การปฏิบติังานด้านการบงัคบัใชก้ฎหมาย : แนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายส าหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สงักดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.pcd.go.th/public/LawEnforcement/Files/02/GovernanceProcesses1.pdf 
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3.แนวคดิเกี่ยวกับการจดัการน ้าเสีย 
น ้ าเสีย หมายถึง น ้ าหรือของเหลวท่ีมีส่ิงเจือปนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนกระทัง่

เป็นน ้ าท่ีไม่ต้องการ และน่ารังเกียจส าหรับคนทัว่ไป เป็นมลพิษทางทศันียภาพและ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.1) วธีิการบ าบัดน ้าเสีย 
1) กระบวนการทางกายภาพ (physical process)  
เป็นการบ าบดัน ้าเสียอยา่งง่ายซ่ึงจะแยกของแขง็ท่ีไม่ละลายน ้าออก วิธีน้ีจะ

แยกตะกอนไดป้ระมาณ 50-65% ส่วนเร่ืองการแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์
(BOD5) ประมาณ 20-30% เท่านั้น  วิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการน้ีมีหลายวิธี เช่น      
การดกัดว้ยตะแกรง (screening) เป็นการแยกเศษขยะต่าง ๆ ท่ีมากบัน ้ าเสีย เช่น เศษไม ้
ถุงพลาสติก กระดาษ ตะแกรงมีหลายขนาด การดกัดว้ยตะแกรงจึงเป็นการแยกขั้นตอน
แรกในการบ าบดัน ้ าเสีย การตดัย่อย (combination) คือ การใชเ้คร่ืองตดัท าลายเศษขยะ
ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเลก็ลง การกวาด (skimming) เป็นการก าจดัน ามนัและไขมนัโดยท า
การดกัหรือกวาดออกจากน ้ าเสีย การท าให้ลอย (floating) จะใช้กับตะกอนท่ีมีความ
ถ่วงจ าเพาะนอ้ยกว่าน ้า การตกตะกอน (sedimentation) เป็นการแยกตะกอนออกจากน ้ า
เสียโดยอาศยัหลกัการเร่ืองแรงโนม้ถ่วง ซ่ึงจะใชก้บัตะกอนท่ีมีความถ่วงจ าเพาะมากกว่าน ้า 

2) กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process)  
เป็นการอาศยัหลกัการใชจุ้ลินทรียต่์างๆ มาท าการยอ่ยสลายเปล่ียนอินทรีย์

สารไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละแอมโมเนีย เป็นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีดีท่ีสุดในแง่
ของการลดปริมาณสารอินทรียใ์นแหล่งน ้า แต่หลกัการน้ีเลือกสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะ
กบัการท างานของจุลินทรีย ์โดยสัมพนัธ์กบัปริมาณของจุลินทรีย ์และเวลาท่ีใชใ้นการ
ยอ่ยสลาย แบคทีเรียท่ีเลือกใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
แบคทีเรียท่ีตอ้งใชอ้อกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นพวกไม่ใชอ้อกซิเจน 
(anaerobic bacteria) 
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3) กระบวนการทางเคมี (chemical process) 
เป็นวิธีการบ าบดัน ้าเสียโดยการแยกสารต่างๆ หรือส่ิงปนเป้ือนในน ้ าเสียท่ี

บ าบดั เช่น โลหะหนกั สารพิษ สภาพความเป็นกรด ด่างสูงๆ ท่ีปนเป้ือนอยู่ดว้ยการเติม
สารเคมีต่าง ๆ ลงไปเพ่ือให้เขา้ไปท าปฏิกิริยาซ่ึงจะมีประโยชน์ในการแยกสาร แต่วิธีน้ีมี
ขอ้เสียคือ เม่ือเติมสารเคมีลงในน ้าเสียแลว้ ท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวิธีน้ี
จะมีค่าใชจ่้ายส าหรับสารเคมีค่อนขา้งสูง ดงันั้นกระบวนการทางเคมีจะเลือกใชก้็ต่อเม่ือ
น ้าเสียไม่สามารถบ าบดัไดด้ว้ยกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ  

3.2) ขั้นตอนการบ าบัดน ้าเสีย 
การบ าบดัน ้าเสีย สามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
1. การบ าบดัก่อนขั้นตน้ (Preliminary Treatment) : เป็นการแยกทราย กรวด 

และของแข็งขนาดใหญ่ ในขั้นแรก ไดแ้ก่ การดกัดว้ยตะแกรง การดกัไขมนั การปรับ
สภาพ การก าจดัตะกอนหนกั การท าให้ลอยการบดตดั เป็นตน้ ทราย การบ าบดัน ้ าเสีย
ขั้นน้ี สามารถก าจดัของแขง็แขวนลอยไดร้้อยละ 50 - 70  

2.การบ าบดัขั้นต้น (Primary Treatment) : เป็นการบ าบดัเพ่ือแยกสาร
ตะกอนแขวนลอยออกจากน ้ าเสีย และก าจดัสารอินทรียบ์างส่วนออกจากน ้ าเสีย ไดแ้ก่ 
การปรับ pH การดกัดว้ยตะแกรง การตกตะกอน เป็นตน้ การบ าบดัน ้ าเสียขั้นน้ี สามารถ
ก าจดัสารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของบีโอดีได ้ร้อยละ 25 - 40 

3. การบ าบดัขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) : เป็นการบ าบดัน ้ าเสียท่ีผ่าน
กระบวนการบ าบดัขั้นต้นและการบ าบดัเบ้ืองต้นมาแล้ว แต่ยงัคงมีของแข็งแขวนลอย
ขนาดเลก็และสารอินทรียท์ ั้งท่ีละลายและไม่ละลายในน ้าเสียเหลือคา้งอยู ่โดยทัว่ไปการ
บ าบัดขั้นท่ีสองหรือเรียกอีกอย่างว่าการบ าบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment)        
จะอาศยัหลกัการเล้ียงจุลินทรีย์ในระบบภายใตส้ภาวะท่ีสามารถควบคุมได ้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกินสารอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และแยก
ตะกอนจุลินทรียอ์อกจากน ้ าท้ิงโดยใชถ้งัตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) 
ท าให้น ้ าท้ิงมีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นจึงผ่านเข้าระบบฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) เพ่ือให้
แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคปนเป้ือน ก่อนจะระบายน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ า
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ธรรมชาติ หรือน ากลบัไป ใชป้ระโยชน์ (Reuse) การบ าบดัน ้ าเสียในขั้นน้ีสามารถก าจดั
ของแขง็แขวนลอยและสารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของ บีโอดีไดม้ากกว่าร้อยละ 80 

3. การบ าบดัขั้นท่ีสาม (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) : เป็น
กระบวนการ ก าจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยท่ี
ตกตะกอนยาก และอ่ืนๆ ซ่ึงยงัไม่ไดถู้กก าจดัโดยกระบวนการบ าบดัขั้นท่ีสอง ทั้งน้ีเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าให้ดียิ่งข้ึนเพียงพอท่ีจะน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ได ้กระบวนการ
บ าบดัขั้นสูง ไดแ้ก่ 

การก าจัดฟอสฟอรัส ซ่ึงมีทั้งแบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้
กระบวนการทางชีวภาพ 

การก าจัดไนโตรเจน ซ่ึงมีทั้งแบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้
กระบวนการทางชีวภาพ โดยวิธีการทางชีวภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ
เปล่ียนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นไนเทรต ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแบบใชอ้อกซิเจน หรือ
ท่ีเรียกว่า "กระบวนการไนทริฟิเคชัน่ (Nitrification)" และขั้นตอนการเปล่ียนไนเทรตให้
เป็นก๊าซไนโตรเจน ซ่ึงเกิดข้ึนในสภาวะไร้ออกซิเจน หรือท่ีเรียกว่า "กระบวนการดี
ไนทริฟิเคชัน่ (Denitrification)" 

การก าจดัฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกนัโดยกระบวนการทางชีวภาพ  
ซ่ึงเป็นการใช้ทั้งกระบวนการแบบใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศในการก าจดัไนโตรเจน 
โดยกระบวนการไนตริฟิเคชนั และกระบวนการดีไนตริฟิเคชนั ร่วมกบักระบวนการจบั
ใชฟ้อสฟอรัสอย่างฟุ่ มเฟือย (PhosphoursLuxuty Uptake) ซ่ึงตอ้งมีการใชก้ระบวนการ
แบบไม่ใชอ้ากาศต่อดว้ยกระบวนการใชอ้ากาศดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีจะตอ้งมีการประยุกต์ใช้
โดยผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการดงักล่าวเป็นอยา่งดี 

การกรอง (Filtration) ซ่ึงเป็นการก าจัดสารท่ีไม่ต้องการโดยวิธีการทาง
กายภาพ อนัไดแ้ก่ สารแขวนลอยท่ีตกตะกอนไดย้าก เป็นตน้ 

การดูดติดผิว (Adsorption) ซ่ึงเป็นการก าจัดสารอินทรียท่ี์มีในน ้ าเสียโดย
การดูดติดบนพ้ืนผิวของของแข็ง รวมถึงการก าจัดกล่ินหรือก๊าซท่ีเกิดข้ึนด้วยวิธีการ
เดียวกนั (ดร.เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์,2539,หนา้ 73) 
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ภาพ 7แผนผงัแสดงกระบวนการบ าบดัน ้าเสียและหนา้ท่ีหลกัของแต่ละระบบ 
ท่ีมา: จาก หนงัสือการบ าบดัน ้ าเสีย WASTEWATER TREATMENT: กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย : 
(ดร.เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์,2539,หนา้ 74) 
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3.3) รูปแบบของระบบบ าบัดน ้าเสีย 
3.3.1) กระบวนการทางกายภาพ (Physical Unit Operations) 
1) ตะแกรง(Screen) 

ตะแกรง มีไว้ใช้ในการดักเศษขยะต่างๆ จากน ้ าเสีย เช่น เศษไม้ เศษ
กระดาษ เศษพลาสติก ฯลฯ มีประโยชน์มากต่อการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบ าบดั
น ้ าเสียของระบบบ าบดัน ้ า เสีย และป้องกนัการเสียหายท่ีมีต่อเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น 
เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองเติมอากาศเป็นต้น ตะแกรงมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ตะแกรงหยาบ
และตะแกรงละเอียด ซ่ึงมีช่องว่างระหว่างแท่งเหล็กตั้ งแต่ 25 มม.ข้ึนไป และมีอยู่
ระหว่าง 2 ถึง 6 มม. ตามล าดบั 

2) บ่อดักไขมัน (Grease Trap) 
ใช้ส าหรับบ าบัดน ้ า เสียจากครัวของบ้านพักอาศัยห้องอาหารหรือ

ภตัตาคาร เน่ืองจากน ้ าเสียดงักล่าวจะมีน ้ ามนัและไขมนัปนอยู่มากหากไม่ก าจดัออกจะ
ท าให้ท่อระบายน ้ าอุดตนัโดยลกัษณะน ้ าเสียจากครัวของบา้นพกัอาศยักรณีท่ีไม่ผ่าน
ตะแกรงจะมีน ้ามนัและไขมนัประมาณ 2,700 มิลลิกรัม/ลิตร หากผา่นตะแกรงจะมีน ้ ามนั
และไขมนัประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตรส าหรับลกัษณะน ้าเสียจากครัวของภตัตาคารจะมี
น ้ ามนัและไขมนัประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตรดงันั้นบ่อดกัไขมนัท่ีใชจ้ะตอ้งมีขนาด
ใหญ่เพียงพอท่ีจะกกัน ้ าเสียไวร้ะยะหน่ึงเพ่ือให้ไขมนัและน ้ ามนัมีโอกาสลอยตวัข้ึนมา
สะสมกนัอยู่บนผิวน ้ าเม่ือปริมาณไขมนัและน ้ ามนัสะสมมากข้ึนตอ้งตกัออกไปก าจัด 
เช่นใส่ถุงพลาสติกท้ิงฝากรถขยะหรือน าไปตากแห้งหรือหมกัท าปุ๋ ยบ่อดกัไขมนัจะ
สามารถก าจดัไขมนัไดม้ากกว่าร้อยละ 60 บ่อดกัไขมนัมีทั้งแบบส าเร็จรูปท่ีสามารถซ้ือ
และติดตั้งไดง่้ายหรือสามารถสร้างเองได ้โดยใชว้งขอบซีเมนต์หรือถงัซีเมนต์หินขดัซ่ึง
ประหยดัค่าใชจ่้ายกว่าแบบส าเร็จรูปและสามารถปรับให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและปริมาณ
น ้าท่ีใช ้

การสร้างบ่อดกัไขมนัซ่ึงการออกแบบบ่อดกัไขมนัส าหรับประเทศไทยซ่ึง
มีอุณหภูมิสูงการจบัตวัของไขมนัชา้ ดงันั้นระยะเวลากกัพกั (Detention Time) ของบ่อ
ดกัไขมนัจึงไม่ควรน้อยกว่า 6 ชัว่โมงเพ่ือให้น ้ ามนัและไขมนัมีโอกาสแยกตวัและลอย
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ข้ึนมาสะสมกนัอยูบ่นผิวน ้าและตกัออกไปก าจดัเม่ือปริมาณไขมนัและน ้ ามนัสะสมมาก
ข้ึนเน่ืองจากบ่อท่ีใชส้ าหรับบา้นเรือนจะมีขนาดเล็กท าให้ไม่คุม้กบัการก่อสร้างแบบเท
คอนกรีตเสริมเหลก็ดงันั้นอาจก่อสร้างโดยใชว้งขอบซีเมนต์ท่ีมีจ าหน่ายทัว่ไปน ามาวาง
ซ้อนกนั เพ่ือให้ไดป้ริมาตรเก็บกกัตามท่ีไดค้  านวณไวโ้ดยทางน ้าเขา้และทางน ้ าออกของ
บ่อดกัไขมนัอาจจะใชท้่อรูปตวัที (T) หรือแผ่นกั้น (Baffle) ส าหรับในกรณีท่ีน ้ าเสียมี
ปริมาณมากอาจก่อสร้างจ านวนสองบ่อหรือมากกว่าตามความเหมาะสมแลว้แบ่งน ้ าเสีย
ไหลเขา้แต่ละบ่อในอตัราเท่าๆ กนั 

การก าจดัน ้ามันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมัน 
บ่อดกัไขมนั เป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกไขมนัไม่ให้ไหลปนไปกับน ้ าท้ิง

ช่วยรักษาสภาพน ้าในขั้นตน้ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติหรือท่อระบายน ้ าท้ิง การ
จดัการน ้ามนัและไขมนัโดยใชบ้่อดกัไขมนัเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การบ าบดัน ้าเสียจากร้านอาหารและภตัตาคาร  

หลักการท างานของบ่อดักไขมัน 
1) น ้าเสียจะผา่นเขา้มาท่ีตะแกรงดกัเศษอาหาร ซ่ึงท าหนา้ท่ีแยกเศษอาหารท่ี

ปะปนมากบัน ้าเสีย 
2) น ้ าเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายงัส่วนดกัไขมนั โดยไขมนัท่ี

แยกตวัออกจากน ้าเสียจะลอยข้ึนเป็นชั้นเหนือน ้า ซ่ึงเราสามารถตกัไขมนัส่วนน้ีออกไปได ้
3) น ้าเสียท่ีอยู่ใตช้ั้นไขมนัจะไหลเขา้สู่ถงับ าบดัขั้นต่อไป ก่อนปล่อยน ้ า

เสียออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
รูปแบบบ่อดกัไขมนัส าหรับร้านอาหารบ่อดกัไขมนัท่ีนิยมใชก้นัส าหรับ

ในร้านอาหาร มี 3 แบบ ไดแ้ก่ 
1) บ่อดกัไขมนัส าเร็จรูปบ่อดกัไขมนัส าเร็จรูป เป็นบ่อท่ีท าจากไฟเบอร์

ก๊าซ มีน ้ าหนักเบาสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดกัเศษ
อาหารและส่วนแยกไขมนั การติดตั้งใชง้านตอ้งค านึงถึงปริมาณของบ่อดกัไขมนัและ
ระยะเวลาเก็บกกัท่ีเหมาะสม 
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2) บ่อดกัไขมนัแบบวงขอบซีเมนต์สร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ท่ีมี
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 0.8-1.2 เมตร น ามาวางซ้อนกนัเป็นตวับ่อจนมีปริมาตร
ตามท่ีตอ้งการ หากต้องการปริมาตรมากๆ ก็สามารถท าได้โดยการเพ่ิมขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 

3) บ่อดกัไขมนัแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างโดยใชแ้บบหล่อคอนกรีต 
มีขนาดค่อนขา้งใหญ่เหมาะกบัแหล่งก าเนิดท่ีมีปริมาณน ้ าเสียมาก เช่น สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารขนาดใหญ่ร้านอาหารในโรงแรม หรือโรงอาหารส าหรับสถาบนัขนาดใหญ่ 

การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน 
น าตะกร้าดกัเศษอาหารท้ิงทุกวนั เพ่ือไม่ให้เศษอาหาร เกิดการบูดเน่า 

ระบายไขมนัท่ีลอยอยูอ่อกทางท่อระบายไขมนั ทุก 7-10 วนั หรือตกัไขมนัออก ควรลา้ง
ถงัดกัไขมนัทุก 4-5 เดือน  
ตาราง 2 
แสดงขนาดของบ่อดักไขมนัท่ีเหมาะสมกับจ านวนคน 
 

จ านวนคน ปริมาตรบ่อท่ี
ตอ้งการ 
(ลบ.ม.) 

ขนาดบ่อ จ านวนบ่อ 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง ความลึกน ้ า (ม.) 

5 0.17 0.8 0.40 1 

5-10 0.34 0.8 0.70 1 

10-15 0.51 1.0 0.70 1 

15-20 0.68 1.2 0.60 1 

20-25 0.85 1.2 0.80 1 

25-30 1.02 1.0 0.70 2 

30-35 1.19 1.0 0.80 2 

35-40 1.36 1.2 0.60 2 

40-45 1.53 1.2 0.70 2 

45-50 1.70 1.2 0.80 2 

ท่ีมา : คู่มือเล่มท่ี 2 ส าหรับผูอ้อกแบบและผูผ้ลิตระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบติดกบัท่ี, กรมควบคุมมลพิษ 2537 
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3) ถังตกตะกอน 
ถงัตกตะกอน (Clarifier Tank) ใชเ้พ่ือให้น ้าท่ีมีความขุ่นเป็นเน้ือเดียวกบัน ้ า 

เช่น น ้ าผิวดิน, น ้ าตามแม่น ้ า, ล าคลอง, หนอง, บึง, อ่างเก็บน ้ า, บ่อ, หรือ น ้ าเสีย ซ่ึงไม่
สามารถท าให้ตกตะกอนได ้เม่ือท้ิงไวเ้ป็นเวลานาน ดงันั้นจึงตอ้งใชส้ารเคมีช่วยในการ
ตกตะกอน เช่น สารส้ม (ALUM) หรือ Poly Aluminum Chloride (PAC) ผสมกบัน ้ าผ่าน
เขา้ถงัตกตะกอน เม่ือน ้าผา่นถงัตกตะกอน (ในเวลาท่ีเหมาะสม) จะไดน้ ้ าใสออกมา และ
น ามาผา่นเคร่ืองกรองทราย (Sand Filter)อีกคร้ัง เพ่ือกรองเอาสารแขวนลอยขนาดเล็กท่ี
อาจจะตกคา้งอยูอ่อก 

การตกตะกอน (sedimentation) หมายถึงการแยก (separation) ของแข็งท่ี
แขวนลอยอยูใ่นของเหลวโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก เกิดข้ึนเม่ืออนุภาคของของแขง็
มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว ตะกอนของน ้าท่ีเกิดข้ึนจะตกไดดี้เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บั 
  1. คุณสมบติัในดา้นการตกตะกอนของอนุภาค 

- อุณหภูมิ (Temperature) ของน ้า 
- ความถ่วงจ าเพาะ (Specific gravity)  
- ขนาดของอนุภาค (Particle)  

  2. คุณสมบติัในดา้นชลศาสตร์ของถงัตกตะกอน 
- พ้ืนท่ี (Area) ของถงัตกตะกอน 
- ความลึก (Depth) ของถงั หรือเวลากกัน ้า 
- อตัราเร็ว (Speed) ของน ้าท่ีไหลผา่นถงั 
- ทางน ้าเขา้-ทางน ้าออก 
- การระบายตะกอน (Drainage sediment)  

กระบวนการตกตะกอน (Sedimentation process) จะเกิดข้ึนในถงั ซ่ึงสามารถ
แบ่งประเภท ตาม ทิศทางการไหลของน ้ าท่ีเขา้ถงักล่าวคือ ประเภท น ้ าไหลยอ้นตาม
แนวด่ิงจากล่างข้ึนบน (Upward Flow) และน ้ าไหลตามแนวนอน (Horizontal Flow)  
ซ่ึงตามปกติแลว้ถงัท่ีใชก้ารไหลตามแนวนอนจะสร้างไดง่้าย และสามารถใชง้านไดง่้าย
กว่า ในขณะท่ี ถงัแบบไหลยอ้นข้ึนบนจะใชก้บัน ้าท่ีมีคุณภาพค่อนขา้งคงท่ีและยุง่ยากใน

http://www.aquacheme.com/th/products/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2-sand-filter/
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การใชง้าน ขอ้ดีคือพ้ืนท่ีใชง้านนอ้ยกว่า การรวบรวมตะกอนในถงัสามารถทา้ไดโ้ดยใช้
เคร่ืองกวาดตะกอน (Sludge Scraper) หรือใชแ้บบหลุมตะกอน (Hopper) 

3.3.2) กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Unit Processes) 
1) ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond ; SP) 
เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย

ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการท างานได ้3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond)  
บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลาย
บ่อต่อเน่ืองกันบ่อสุดท้ายจะท าหน้าท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) เป็นระบบท่ีใชก้ าจดัสารอินทรียท่ี์มี
ความเขม้ขน้สูงโดยไม่ตอ้งการออกซิเจน บ่อน้ีจะถูกออกแบบให้มีอตัรารับสารอินทรีย์
สูงมาก จนสาหร่ายและการเติมออกซิเจนท่ีผิวหนา้ไม่สามารถผลิตและป้อนออกซิเจนได้
ทนั ท าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนละลายน ้าภายในบ่อ จึงเหมาะกบัน ้ าเสียท่ีมีสารอินทรีย์
และปริมาณของแขง็สูง เน่ืองจากของแขง็จะตกลงสู่กน้บ่อและถูกยอ่ยสลายแบบแอนแอ
โรบิค น ้ าเสียส่วนท่ีผ่านการบ าบัดจากบ่อน้ีจะระบายต่อไปย ังบ่อแฟคคัลเททีฟ 
(Facultative Pond) เพ่ือบ าบดัต่อไป 

บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) เป็นบ่อท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ภายใน
บ่อมีลกัษณะการท างานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค ไดรั้บ
ออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศท่ีบริเวณผิวน ้ าและจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย 
และส่วนล่างของบ่ออยู่ในสภาพแอนแอโรบิค บ่อแฟคลัเททีฟน้ีโดยปกติแลว้จะรับน ้ า
เสียจากท่ีผา่นการบ าบดัขั้นตน้มาก่อน กระบวนการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนในบ่อแฟคคลัเททีฟ 
เรียกว่า การท าความสะอาดตวัเอง (Self-Purification) สารอินทรียท่ี์อยู่ในน ้ าจะถูกย่อย
สลายโดยจุลินทรีย์ประเภทท่ีใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพ่ือเป็นอาหารและ
ส าหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลงังาน โดยใช้ออกซิเจนท่ีได้จากการสังเคราะห์
แสงของสาหร่ายท่ีอยูใ่นบ่อส่วนบน ส าหรับบ่อส่วนล่างจนถึงกน้บ่อซ่ึงแสงแดดส่องไม่
ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนต ่า จนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมี
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จุลินทรียป์ระเภทไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท าหน้าท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์
และแปรสภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกับบ่อแอนแอโรบิค แต่ก๊าซท่ีลอยข้ึนมาจะถูก
ออกซิไดซ์โดยออกซิเจนท่ีอยูช่่วงบนของบ่อท าให้ไม่เกิดกล่ินเหมน็ 

บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นบ่อท่ีมีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอย
อยู่ เป็นบ่อท่ีมีความลึกไม่มากนกัเพ่ือให้ออกซิเจนกระจายทัว่ทั้งบ่อและมีสภาพเป็น 
แอโรบิคตลอดความลึก โดยอาศยัออกซิเจนจากการสงัเคราะห์แสงของสาหร่าย และการ
เติมอากาศท่ีผิวหนา้ และยงัสามารถฆ่าเช้ือโรคไดส่้วนหน่ึงโดยอาศยัแสงแดดอีกดว้ย 

บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมีความลึก
ไม่มากและแสงแดดส่องถึงก้นบ่อใชร้องรับน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ เพ่ือฟอกน ้ าท้ิง
ให้มีคุณภาพน ้าดีข้ึน และอาศยัแสงแดดท าลายเช้ือโรคหรือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบัน ้ า
ท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

การดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
1.ปัญหาการสะสมของตะกอนก้นบ่อหมัน่สังเกตความสูงของตะกอน

ภายในบ่อถา้สูงเกินคร่ึงหน่ึงของความลึกเดิม ควรท าการขดุลอกตะกอนออกและควรท า
ในหนา้แลง้ 

2.ตะกอนท่ีลอยข้ึนบริเวณผิวหน้าของบ่อควรมีการกวาดตะกอนท่ี
ผิวหนา้ของบ่อออกอยา่งสม ่าเสมอ 

3.คนัดินรอบบ่อทรุดหากเกิดการทรุดตวัหรือสไลด์ให้ท าการซ่อมแซม
โดยเฉพาะบริเวณคนับ่อท่ีมีการวางทอ่หลงัจากนั้นควรปลูกพืชคลุมดินบริเวณคนับ่อเพ่ือ
ป้องกนัฝนชะหนา้ดิน 

4.หมัน่ตกัวชัพืชหรือสาหร่ายบริเวณผิวหนา้ของบ่อออกทุกๆ 1 สัปดาห์ 
หรือตามความเหมาะสมเพ่ือให้แสงแดดส่องลงไปใตผิ้วน ้ าและยงัเป็นการลดการสะสม
ของตะกอนกน้บ่อตามความเหมาะสม 
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ภาพ 8 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพษิ :ระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน: เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html# 

2)ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบบ่อเตมิอากาศ (Aerated Lagoon ; AL) 
เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ 

(Aerator) ท่ีติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน ้ าให้มี
ปริมาณเพียงพอ ส าหรับจุลินทรียส์ามารถน าไปใชย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสียไดเ้ร็ว
ข้ึนกว่าการปล่อยให้ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ ท าให้ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ
สามารถบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน ้ าเสีย
ในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดร้้อยละ 80-95 โดยอาศยั
หลกัการท างานของจุลินทรียภ์ายใต้สภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเคร่ืองเติม
อากาศซ่ึงนอกจากจะท าหนา้เพ่ิมออกซิเจนในน ้าแลว้ยงัท าให้เกิดการกวนผสมของน ้ าใน
บ่อดว้ย ท าให้เกิดการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึงภายในบ่อ 

หลกัการท างานของระบบ สามารถบ าบดัน ้ าเสียได้ทั้งน ้ าเสียจากแหล่ง
ชุมชนท่ีมีความสกปรกค่อนขา้งมาก และน ้ าเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบ
ให้บ่อมีความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกกัน ้ า (Detention Time) ภายในบ่อ
เติมอากาศประมาณ 3-10 วนั และเคร่ืองเติมอากาศจะตอ้งออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
สามารถท าให้เกิดการผสมกนัของตะกอนจุลินทรีย ์ออกซิเจนละลายในน ้ า และน ้ าเสีย 
นอกจากน้ีจะตอ้งมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับน ้าเสียจากบ่อเติม
อากาศเพ่ือตกตะกอนและปรับสภาพน ้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจะตอ้ง
ควบคุมอตัราการไหลของน ้ าภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเก็บกักให้เหมาะสมไม่นาน
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เกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโตเพ่ิมปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่ม
มากเกินไป 

ส่วนประกอบของระบบ จะประกอบดว้ยหน่วยบ าบดั ดงัน้ี 
1.บ่อเติมอากาศ (จ านวนบ่อข้ึนอยูก่บัการออกแบบ) 
2.บ่อบ่มเพ่ือปรับสภาพน ้าท้ิง (จ านวนบ่อข้ึนอยูก่บัการออกแบบ) 
3.บ่อเติมคลอรีนส าหรับฆ่าเช้ือโรค จ านวน 1 บ่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 9 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบบ่อเตมิอากาศ 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพษิ : ระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน: เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html# 
 

3) ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบActivated Sludge Process ; AS 
เป็นวิธีบ าบดัน ้ าเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยาโดยใช้แบคทีเรียพวกท่ีใช้

ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสียระบบ
แอกทิเวเตด็สลดัจ์เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายสามารถบ าบดัได้
ทั้งน ้ าเสียชุมชนและน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทน้ีจะมี
ความยุ่งยากซับซ้อนเน่ืองจากจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลกัษณะ
ทางกายภาพต่าง ๆให้เหมาะสมแก่การท างานและการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย ์เพ่ือให้
ระบบมีประสิทธิภาพในการบ าบดัสูงสุดในปัจจุบนั ระบบแอกทิเวเตด็สลดัจมี์การพฒันา

http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
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ใชง้านหลายรูปแบบ เช่น ระบบแบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mix) กระบวนการปรับ
เสถียรสมัผสั (Contact Stabilization Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) หรือ 
ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) เป็นตน้ 

หลกัการท างานของระบบโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 
ถงัเติมอากาศ (Aeration Tank) และถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน ้ าเสียจะ
ถูกส่งเขา้ถงัเติมอากาศ ซ่ึงมีสลดัจ์อยูเ่ป็นจ านวนมากตามท่ีออกแบบไว ้สภาวะภายในถงั
เติมอากาศจะมีสภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิค 
จุ ลินท รีย์ เหล่ า น้ีจ ะท าก ารย่อ ยสลายสาร อินท รีย์ในน ้ า เ สี ยใ ห้อยู่ ในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าในท่ีสุด น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจะไหลต่อไปยงัถัง
ตกตะกอนเพ่ือแยกสลดัจ์ออกจากน ้ าใส สลดัจ์ท่ีแยกตวัอยู่ท่ีก้นถงัตกตะกอนส่วนหน่ึง
จะถูกสูบกลบัเข้าไปในถงัเติมอากาศใหม่เพ่ือรักษาความเขม้ข้นของสลดัจ์ในถงัเติม
อากาศให้ไดต้ามท่ีก าหนด และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นสลดัจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) ท่ี
ต้องน าไปก าจัดต่อไป ส าหรับน ้ าใสส่วนบนจะเป็นน ้ าท้ิงท่ีสามารถระบายออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มได ้

ปัญหาและการดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียแบบ AS 
ตาราง 3 
ปัญหาและการดูแลรักษาระบบบ าบัดน า้เสียแบบ AS 
ต าแหน่ง ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข 

บ่อเติมอากาศ  1.คา่ SV30 ต ่า  - เพ่ิมปริมาณ BOD Loading ท่ีเขา้สู่ระบบ 
2. pH ต ่า 
   pH สูง 

 -ปรับ pH ใหสู้งข้ึน โดยเติมปูนขาว 
-ปรับ pH ใหต้ ่าลง โดยเติมน ้ าส้มสายชู 5% 750cc. 
+ น ้ า 5 ลิตร 

3. คา่ DO ในถงัลดลง
อยา่งกะทนัหนั 

-มีสารอินทรียเ์ขา้สู่ถงัเติมอากาศสูง  
ท าใหมี้การใชอ้อกซิเจนสูง 

-เพ่ิมการเติมอากาศหรือลดการเติมน ้ าเสียเขา้ระบบ 

4.คา่ DO ในถงัเพ่ิมข้ึน
อยา่งกะทนัหนั 

-มีสารพิษมาในระบบและท าลาย
จุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศ 

-ควรตรวจสอบน ้ าเสียและท าลายสารพิษก่อนท่ีจะ
ส่งเขา้สู่ถงัเติมอากาศ หรืออาจเติมน ้ าเสียเขา้มาทีละ
นอ้ยเพื่อใหจุ้ลินทรียป์รับตวั 
-ถา้จุลินทรียต์ายหมดตอ้งเร่ิมตน้เดินระบบใหม่ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 5. มีฟองขาว หนาปกคลุม

ถงั 
-มีสารซกัฟอกหรือสารท่ีท าใหเ้กิด
ฟองเขา้มาในระบบมาก 
-เติมอากาศมากเกินไป 
 
-คา่MLSSต ่า 
 
-อตัราการท้ิงสลดัจม์ากเกินไป 
 เหลือMLSSต ่า 
-ภาระชลศาสตร์สูงเกินไป 
เน่ืองมาจากอตัราการไหลของน ้ าเสีย
สูง ท าใหเ้สียMLSS ในถงั 

-พยายามก าจดัหรือควบคุมการท้ิงสารซกัฟอกจาก
แหล่งก าเนิด และฉีดฟองน ้ าท าลายฟอง 
-ลดการเติมอากาศ ตรวจสอบค่า DO ใหอ้ยูร่ะหว่าง 
2-4 มก./ล. 
-หยดุการท้ิงสลดัจ์และเพ่ิมการหมุนเวียนสลดัจ ์
เพ่ือเพ่ิมMLSS 
-หยดุการท้ิงสลดัจ์จนกว่าจะไดค้า่ MLSS ท่ี
เหมาะสม 
-ควบคุมอตัราการไหลของน ้ าเสียเขา้ถงัให้
เหมาะสมตามท่ีออกแบบ 
-เพ่ิมการหมุนเวียนสลดัจ ์เพ่ือเพ่ิมค่าMLSS 

 6. มีฟองสีน ้ าตาล  
ปกคลุมผิวน ้ า 

-มีMLSSในถงัมากเกินไป สลดัจมี์อายุ
มากเกินไป เน่ืองจากมีการท้ืงสลดัจ์
นอ้ยเกินไป 
-มีแบคทีเรียชนิดNocardia
เจริญเติบโตในถงัเติมอากาศ เน่ืองจาก
อายสุลดัจม์ากเกินไป,คา่F/Mต ่า 

-เพ่ิมการท้ิงสลดัจที์ละนอ้ยจนกวา่ฟองจะหาย 
 
 
-เพ่ิมการท้ิงสลดัจที์ละนอ้ยเพ่ือลดอายสุลดัจ์ 
(นอ้ยกวา่3วนั) , เพ่ิมคา่F/M, เติมคลอรีนในท่อ 
ส่งสลดัจก์ลบั, ฉีดสารละลายคลอรีนลงบนฟอง 

 
บ่อเติมอากาศ 7. มีฟองสีน ้ าตาลเกือบด า 

และตะกอนมีสีเดียวกนั 
-เกิดสภาพขาดอากาศในถงั -เติมอากาศใหเ้พียงพอและตรวจสอบระบบเติม

อากาศวา่มีการอุดตนัหรือท างานไม่ปกติ 
-ถา้เติมอากาศเพ่ิมเติมแลว้ยงัไม่ดีข้ึน ใหล้ดการสูบ
น ้ าเสียเขา้ระบบ 

8. ฟองอากาศมีขนาด
ใหญ่และเกิดข้ึนเป็น 
บางจุด 

-แผน่หวัเติมอากาศฉีกขาด -เปล่ียนหวัเติมอากาศท่ีเสียหาย 

9. ฟองอากาศขาดหายไป
บางจุด 

-หวัเติมอากาศอุดตนั 
-ไม่มีลมเขา้ท่ออากาศ 

-ลา้งท าความสะอาดหัวเติมอากาศ 
-ตรวจสอบวาลว์เปิดปิด รอยแตกร่ัว 

บ่อตกตะกอน  1.ตะกอนลอย  -เพ่ิมอตัราการสูบตะกอนกลบัจากถงัตกตะกอน 
เพื่อลดระยะเวลาเก็บกกัตะกอนในถงัตกตะกอน 
-ลดอายสุลดัจ ์ โดยการเพ่ิมอตัราการระบายตะกอน
ส่วนเกินท้ิง 
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ตาราง 3 (ต่อ)   

 2.สลดัจจ์มไม่ลง สลดัจ์
อืด 

-อายสุลดัจต์  ่าเกินไป สลดัจไ์ม่รวมตวั
กนั กระจดักระจาย 
-คา่ DO ในถงัเติมอากาศนอ้ยเกินไป 
-มีแบคทีเรียชนิดเส้นใยในถงัเติม
อากาศ 
-คา่ pH ต ่ากวา่ 6.5 
-คา่ F/M ต ่าเกินไป หรือสูงเกินไป 
-อายสุลดัจม์ากเกินไป 
-ถงัเติมอากาศเป็นแบบผสมผสาน 

-ลดปริมาณการสูบสลดัจส่์วนเกิน เพ่ิมการสูบ
สลดัจก์ลบัมากข้ึน 
-ควบคุมคา่ DO > 2มก./ล.ทัว่ถงั 
-ใชค้ลอรีนฆ่าแบคทีเรียเส้นใย 
-ปรับคา่ pH ใหม้ากกวา่ 6.5 
-ปรับคา่ F/M ใหเ้หมาะสม 
-เพ่ิมการสูบสลดัจท้ิ์ง เพ่ือลดอายสุลดัจ์ 
-ปรับเปล่ียนถงัเป็นSBRหรือแบบplug flowหรือ
เพ่ิมถงัselector 

 3. ปัญหาจาก 
Denitrification 

-มีคา่DO ในถงัเติมอากาศน้อยเกินไป 
ท าให ้DO ลดลง 
-ขนาดของถงัตกตะกอนใหญ่ มีเวลา
กกัเก็บนานกวา่ 4 ชม. 
-ปล่อยใหช้ั้นสลดัจสู์งเกินไป 

-เพ่ิมการเติมอากาศ ใหมี้คา่ DO > 2มก./ล. 
-เพ่ิมการสูบสลดัจก์ลบัเขา้ถงัเติมอากาศมากข้ึน 
-ควบคุมไม่ใหช้ั้นสลดัจสู์งเกินไป 

บ่อน ้ าท้ิง 1. มีจุลินทรียอ์อกมากบั
น ้ าท้ิงมาก 

-ชั้นของสลดัจใ์นถงัตะกอนสูงเกินไป 
-เกิดกระบวนการดีไนตริฟิเคชนัในถงั
ตกตะกอน มีฟองอากาศจบักบักลุ่ม
สลดัจ ์หรือปริมาณออกชิเจนละลาย
ในถงัเติมอากาศมีนอ้ยเกินไป 

-เพ่ิมการสูบสลดัจก์ลบัไปยงัถงัเติมอากาศ หรือสูบ
สลดัจส่์วนเกินเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดระดบัสลดัจใ์นถงั
ตกตะกอนใหไ้ม่สูงเกินคร่ึงหน่ึงของถงัตกตะกอน 
-เพ่ิมปริมาณการเติมออกชิเจนในถงัเติมอากาศมาก
ข้ึน ตรวจวดัค่า DO ตามระดบัความลึกของถงั
ตกตะกอน 

บ่อน ้ าท้ิง 2.สลดัจเ์บาหลุดไปกบัน ้ า
ท้ิง ตกตะกอนช้า ตะกอน
เม็ดเล็กเลยลอยคา้ง 

-มีปริมาณสารอินทรียเ์ขา้ไปในถงัเติม
อากาศมากเกินไป 
-อายสุลดัจต์  ่า 
-MLSS ในถงัเติมอากาศน้อยเกินไป 
-F/M มากเกินไป 

-ลดปริมาณการสูบสลดัจส่์วนเกิน เพ่ิมการเติม
อากาศ ลดอตัราการเติมน ้ าเสียเขา้ระบบ 
-ลดปริมาณการสูบสลดัจส่์วนเกิน 
-เพ่ิมการสูบสลดัจก์ลบัเขา้ถงัเติมอากาศ 
-ตรวจสอบคา่ DO.> 2 มก./ล. 
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ภาพ 10 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบแอกทิเวเตด็สลัดจ์ 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพษิ :ระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน: เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html# 
 

4) ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบคลองวนเวยีน (Oxidation Ditch ; OD) 
เป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ประเภทหน่ึง ท่ีใช้

แบคทีเรียพวกท่ีใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้ าเสีย และเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวน ก่อนท่ีจะถูกแยกออกจากน ้ าท้ิงโดย
วิธีการตกตะกอน 

หลกัการท างานของระบบจะเหมือนกบัระบบแอกทิเวเตด็สลดัจ์ โดยทัว่ไป 
คือ อาศยัจุลินทรียม์ากมายหลายชนิด โดยจุลินทรียท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และ
โปรโตซวั เป็นตน้ ซ่ึงสภาวะท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรียจ์ะเป็นสภาวะแอโรบิค 
โดยจุลินทรียจ์ะใช้สารอินทรีย์ท่ีอยู่ในน ้ าเสียเป็นแหล่งอาหารและพลงังาน เพ่ือการ
เจริญเติบโตและเพ่ิมจ านวนของจุลินทรียใ์นระบบ จากนั้นจึงแยกจุลินทรียอ์อกจากน ้ า
เสียท่ีผ่านบ าบดัแล้ว โดยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
เพ่ือให้ไดน้ ้ าใส (Supernatant) อยู่ส่วนบนของถงัตกตะกอน ซ่ึงมีคุณภาพน ้ าดีข้ึน และ
สามารถระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

ส่วนประกอบของระบบจะมีลกัษณะแตกต่างจากระบบแอกติเวเต็ดสลดัจ์
แบบอ่ืน คือ ถงัเติมอากาศจะมีลกัษณะเป็นวงกลมหรือวงรี ท าให้ระบบคลองวนเวียนจึง
ใช้พ้ืนท่ีมากกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลดัจ์แบบอ่ืน โดยรูปแบบของถงัเติมอากาศแบบ

http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html
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วงกลมหรือวงรี ท าให้น ้ าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถงัเติมอากาศ และ
การกวนจะใช้เคร่ืองกลเติมอากาศ ซ่ึงตีน ้ าในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) 
จากลกัษณะการไหลแบบตามแนวยาวท าให้สภาวะในถงัเติมอากาศแตกต่างไปจาก
ระบบแอคติเวเตด็จ์สลดัจ์แบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge) โดย
ค่าความเขม้ขน้ของออกซิเจนละลายน ้ า ในถงัเติมอากาศจะลดลงเร่ือย ๆ ตามความยาว
ของถงั จนกระทัง่มีค่าเป็นศูนย ์เรียกว่าเขตแอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซ่ึงจะมีระยะเวลา
ไม่ช่วงน้ีไม่เกิน 10 นาที การท่ีถงัเติมอากาศมีสภาวะเช่นน้ีท าให้เกิดไนตริฟิเคชั่น 
(Nitrification) และดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ข้ึนในถงัเดียวกัน ท าให้ระบบ
สามารถบ าบดัไนโตรเจนไดดี้ข้ึนดว้ย  

ระบบคลองวนเวียนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหน่วยบ าบดั ดงัน้ี 
1. รางดกักรวดทราย (Grit Chamber) 
2. บ่อปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank) 
3. บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน 
4. ถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
5. บ่อสูบตะกอนหมุน 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 11 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบคลองวนเวยีน 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพษิ :ระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน: เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html# 
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5)ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR) 
เหมาะส าหรับระบบบ าบดัน ้าเสียขนาดเลก็และน ้าเสียไหลเป็นบางช่วง เช่น 

น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซ่ึงอาจมีน ้ าเสียไหลเพียง 4-8 ชม./วนั การใช้
ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบไหลต่อเน่ือง (Continuous Flow Process) จ าเป็นตอ้งมีบ่อเก็บกกั
น ้าเสียขนาดใหญ่เพ่ือควบคุมให้น ้ าเสียเขา้สู่ระบบอย่าง สม ่าเสมอ ระบบเอสบีอาร์เป็น
ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีใชถ้งัเติมอากาศ ท าหน้าท่ีทั้งเติมอากาศเพ่ือให้จุลินทรียใ์ชใ้นการ
ยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละท า หนา้ท่ีแยกสลดัจ์ดว้ยการตกตะกอนภายในถงัเดียวกนั โดย
ขั้นตอนการท างานจะปล่อยให้น ้ าเสียไหลเขา้ถงัท่ีมีจุลินทรียอ์ยู่ภายในถงั แลว้และเติม
อากาศอยู่ เ ม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด (ประมาณ 22 ชม.) จะหยุดเติมอากาศเพ่ือท้ิงให้
ตกตะกอน (ประมาณ 2 ชม.) ซ่ึงจะไดน้ ้ าใสส่วนบนซ่ึงสามารถปล่อยท้ิงออกไปไดเ้ป็น
การเสร็จส้ินกระบวนการ บ าบดั จากนั้นก็จะเร่ิมกระบวนการใหม่ การท างานแบบไม่
ติดต่อกันของระบบน้ีท าให้ระบบมีความเหมาะสมกับโรงงานท่ีมี ขนาดเล็กและมี
ปริมาณน ้าเสียนอ้ย ในทางปฏิบติัอาจมีการใชถ้งับ าบดัน ้าเสียมากกว่า 2 ถงัข้ึนไป เพ่ือให้
การด าเนินการบ าบดัน ้าเสียเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

วิธีควบคุมการท างานของระบบเอสบีอาร์ 
1. การควบคุมอตัราส่วนอาหารต่อจุลินทรียโ์ดยจุลินทรียท่ี์มีสมรรถภาพใน

การท างานจะตอ้งมีปริมาณอาหารท่ีเหมาะสม ซ่ึงควบคุมไดโ้ดยการรักษาอตัราส่วนของ
น ้าหนกับีโอดีท่ีส่งเขา้มาบ าบดัต่อ น ้าหนกัของจุลินทรีย ์ซ่ึงวดัในรูปของแข็งแขวนลอย 
(MLSS) ให้มีค่าตามท่ีต้องการ และเรียกค่าท่ีใช้ควบคุมน้ีว่า อ ัตราส่วนอาหารต่อ
จุลินทรีย(์Food to Microorganism Ratio; F/M ratio) ในทางปฏิบติัการควบคุมปริมาณ
อาหาร หรือบีโอดีในน ้าเสียท่ีเขา้นั้นจะควบคุมไดย้าก ดงันั้นการท่ีจะควบคุมค่า F/M ให้
เหมาะสมจะอาศยัการเปล่ียนแปลงค่าน ้าหนกัของจุลินทรีย ์ซ่ึงวดัในรูป MLSS โดยการ
เพ่ิมหรือลดการน าสลดัจ์ส่วนเกินไปท้ิง 

2. การควบคุมอายสุลดัจ์หรือเวลากกัพกัของแข็ง (Sludge Retention Time; 
SRT) หมายถึง เวลาเฉล่ียท่ีจุลินทรีย์หมุนเวียนอยู่ในระบบ เป็นค่าท่ีส าคัญในการ
ออกแบบและควบคุมการท างานของระบบและมีความสมัพนัธ์โดย ตรงกบัค่าอตัราส่วน
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อาหารต่อจุลินทรีย์ การควบคุมค่าอายุสลดัจ์ให้มีค่าคงท่ีจะท าให้อตัราส่วนอาหารต่อ
จุลินทรียมี์ ค่าคงท่ีตามไปดว้ย ซ่ึงค่าท่ีควบคุมเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดคุณภาพของน ้ าท้ิง 
ในการควบคุมระบบจะต้องทดลองหาค่าอายุสลดัจ์ท่ีเหมาะสม โดยหาความสัมพนัธ์
ระหว่างสลดัจ์กับคุณภาพน ้ าท้ิง เช่น บีโอดี และของแข็งแขวนลอย แล้วเลือกค่าท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  

 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 12 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเอสบีอาร์ 
ท่ีมา: จาก กรมควบคุมมลพษิ :ระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน: เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html# 

 
6) ระบบ cover lagoon 
สามารถใชไ้ดก้บัทั้งน ้ าเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ

น ้ าเสียชุมชน โดยน ้ าเสียท่ีเหมาะกบัระบบ Anaerobic  Covered  Lagoon ควรมีปริมาณ
ของของแขง็ทั้งหมด 0.5–3.0% ทั้งน้ีประสิทธิภาพ ในการก าจดัสารอินทรียข์องระบบจะสูง
กว่า 60% ระบบ Anaerobic  Covered  Lagoon มีความสามารถในการรับอตัราภาระบรรทกุ
สารอินทรียไ์ดต้ ่าเม่ือเทียบกบัระบบบ าบดัแบบไม่ใชอ้ากาศแบบอ่ืนๆ โดยสามารถรับอตัรา
ภาระบรรทุกซีโอดีได้สูงสุดประมาณ 1-2 กก./ลบม./ว ัน เท่านั้น ในขณะท่ีระบบอ่ืน
สามารถรับอตัราภาระบรรทุกสารอินทรียไ์ดถึ้ง 4–10 กก./ลบม./วนั จึงส่งผลให้การก่อสร้าง
ระบบ Covered Lagoon ตอ้งการพ้ืนท่ีในการสร้างมากกว่าในระบบอ่ืนๆ 
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ในการท างานของระบบจะพยายามออกแบบให้น ้าเสียไหลเขา้สู่ระบบทาง
ดา้นล่างของบ่อแลว้ผสมเขา้กบัตะกอนแบคทีเรียท่ีตกตะกอนอยูบ่ริเวณกน้บ่อจากนั้นให้
ไหลไปตามแนวยาวของบ่อโดยระบบรวบรวมน ้ าออกจะอยู่ด้านบนของบ่อในอีกฝ่ัง
หน่ึง อยา่งไรก็ตามน ้าเสียท่ีผ่านระบบ Anaerobic Covered  Lagoon ยงัมาสามารถปล่อย
สู่แหล่ งน ้ าธรรมชาติได้ จึงจ า เ ป็นต้องมีการบ าบัดต่อในระบบบ าบัดขั้ นหลัง
ต่อไป  แบคทีเรียในระบบ Anaerobic Covered Lagoon จะประกอบดว้ยแบคทีเรียท่ีอยู่
ในสภาวะไม่ใชอ้ากาศทั้งสองแบบคือแบคทีเรียสร้างกรดและแบคทีเรียสร้างมีเทน แม้
ในบางคร้ังจะมีการสร้างกรดในปริมาณท่ีมากเกินไป แต่ผลกระทบเน่ืองจากการท างาน
ของแบคทีเรียทั้งสองชนิดจะไม่รุนแรงเหมือนในระบบบ าบดัแบบท่ีมีอตัราการย่อย
สลายสารอินทรียสู์ง เน่ืองจากบ่อท่ีมีขนาดใหญ่และเวลาเก็บกกัน ้ าท่ียาวนาน จึงท าให้
แบคทีเรียในระบบมีเวลาปรับตวั อย่างไรก็ตามไม่ควรปล่อยให้ระบบอยู่ในสภาวะรับ
อตัราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ท่ีสูงเกินไปเป็นเวลานาน เพราะอาจท าให้ระบบอยู่ใน
สภาวะท่ีเกินความสามรถในการปรับตวัของแบคทีเรีย 

การควบคุมและการดูแลรักษาระบบท าไดง่้ายและไม่ซับซ้อน เม่ือเทียบกบั
ระบบยูเอเอสบี  หรือถงักรองไม่ใช้อากาศ จึงท าให้เป็นระบบท่ีเหมาะกับฟาร์มเล้ียง
สัตว์ หรือชุมชนซ่ึงต้องการระบบท่ีไม่สลับซับซ้อน นอกจากน้ีหากไม่คิดรวมราคา
ท่ีดิน ราคาในการก่อสร้างจะถูกกว่าระบบอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบน้ีจะมี
เสถียรภาพและราคาไม่แพง แต่หากจะสร้างระบบเพ่ือน าก๊าซมาใชง้านปริมาณก๊าซท่ีได้
จะต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัระบบยูเอเอสบี หรือถงักรองไร้อากาศ เน่ืองจากความง่ายในการ
เดินระบบ จึงท าให้ผูดู้แลระบบมกัไม่ค่อยมีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท่ีเขา้สู่ระบบอย่าง
ต่อเน่ือง จึงท าให้บางคร้ังระบบอาจอยู่ในสภาวะท่ีรับอตัราภาระบรรทุกสารอินทรียสู์ง
หรือต ่าเกินไปท าให้ปริมาณก๊าซท่ีได้ไม่แน่นอน แต่หากมีการจัดการท่ีดีปริมาณก๊าซ
ชีวภาพท่ีไดก้็จะไม่แตกต่างจากระบบอ่ืนเท่าใดนกั นอกจากน้ีอุณหภูมิก็จะเป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเช่นกนั  ซ่ึงค่อนขา้งจะเห็นผลชดัเจนในประเทศ
เขตหนาว โดยปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ะไม่ค่อยคงท่ีหากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับ
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อุณหภูมิ ส าหรับประเทศไทยมีการใชร้ะบบ Covered Lagoon อย่างแพร่หลายในฟาร์ม
เล้ียงสตัวท์ ั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 13 ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบ cover lagoon 
ท่ีมา: จาก กระทรวงพลงังาน : พลงังานก๊าซชีวภาพ : เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.able.co.th/Upload/File/21.pdf 
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ท่ีมา : จาก คู่มือเล่มท่ี 2 ส าหรับผูอ้อกแบบและผูผ้ลิตระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบติดกบัท่ี,กรมควบคุม
มลพิษ 2537 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ การใชพ้ื้นท่ี แหล่งน ้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน ้ า เสียแบบบ่อปรับ
เสถียร 

ต ่า ต ่า ปานกลาง, มาก 
ชุมชน, โรงงาน, 
เกษตรกรรม 

ระบบบ าบัดน ้ า เ สียแบบบ่อเ ติม
อากาศ 

ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
ชุมชน, โรงงาน, 
เกษตรกรรม 

ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบึงประดิษฐ ์ ต ่า ต ่า ปานกลาง ชุมชน, เกษตรกรรม 
ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเอกทิเวเต็ด
สลดัจ ์

สูง สูง นอ้ย, ปานกลาง ชุมชน, โรงงาน 

ระบบบ าบดัน ้ าเสียคลองวน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ชุมชน, เกษตรกรรม 
ระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบแผ่นจาน
หมุนชีวภาพ 

สูง สูง นอ้ย 
ชุมชน, โรงงาน, 
เกษตรกรรม 

เปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบบ าบัดน า้เสีย 
 

http://www.able.co.th/Upload/File/21.pdf
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ตาราง 5 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการการบ าบัดน า้เสียของระบบบ าบัดน า้เสียชนิดต่างๆและแนว
ทางการเลือกใช้ระบบบ าบัดน า้เสีย 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

ค่าประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสีย(%) 
BOD5 

 
สารอินทรีย์
ไนโตรเจน 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส 
 

ตะกอน
แขวนลอย 

1. ตะแกรงดกัขยะ และถงัดกัตะกอนหนกั 0-5 0 0 0 0-5 
2.ถงัตกตะกอนแรก 30-40 10-20 0 10-20 50-60 

3.ระบบเอเอส(Activated Sludge) 80-90 80-90 10-50 10-20 80-90 
4.ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter)  60-90 10-50 10-20 10-20 60-90 

5.ระบบเอเอสแบบเกิด Nitrification ในถงัเดียว 80-90 80-90 80-90 10-20 70-90 
6.ระบบเอเอสแบบเปิด Nitrification ในอีกถงั 80-90 90-95 90-95 10-20 70-90 

7.ระบบจุลชีพเกาะติดผิวตวักลางแบบเกิด 
Nitrification 80-90 80-90 80-90 10-20 70-90 

8.ระบบ Denitrification 20-50 0 0 0 _ 
9.ระบบเอเอสแบบ Anoxic – Aerobic 80-90 80-90 80-90 20-90 70-90 

10.ระบบบ่อปรับเสถยีร (Stabilization Pond) 50-80 10-50 10-50 10-20 50-60 
11.ระบบถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) 60-80 10-50 10-20 0 50-70 

12.ระบบบ่อหมกัไร้อากาศ(Anaerobic Pond) 60-80 10-50 10-20 0 50-70 
13.ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 60-80 10-50 10-70 10-20 60-90 

14. ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (RBC) 60-90 10-50 10-70 10-20 60-90 
15.ถงัเกรอะ 50-70 10-20 0 0 70-80 

16.ระบบ Coagulation และตกตะกอน 50-70 50-90 0 70-90 50-80 

17.ระบบ Coagulationในระบบเอเอส 80-90 60-90 0 70-90 70-90 

18.ระบบเติมปูนขาว 50-70 60-90 0 70-90 60-80 

19.ระบบเติมปูนขาวในระบบเอเอส 80-90 60-90 0 70-90 70-80 

20.ระบบไลก่๊าซแอมโมเนีย 0 _ 60-90 0 0 

21.ระบบเติมคลอรีนจนพอด ี _ _ 80-90 0 0 

22.ระบบแลกเปลีย่นประจุส าหรับก าจดั
แอมโมเนีย 0 0 90-95 0 0 

23.ระบบกรอง 20-50 50-70 20-50 20-50 60-80 
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24.ระบบคาร์บอนดูดซบั 50-80 30-50 20-50 10-30 50-80 

25.ระบบ Reverse osmosis 90-95 90-95 60-90 90-95 _ 

26.ระบบแยกดว้ยไฟฟ้า-เยือ่กรอง
(Electrodialysis) 20-60 80-90 30-50 _ _ 

ท่ีมา : จาก หนงัสือการบ าบดัน ้าเสีย WASTEWATER TREATMENT, 
ดร.เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์, 2539, หนา้ 75 
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ตาราง 6 
ความสามารถในการก าจัดสารต่างๆ ในน า้เสียของระบบบ าบัดน า้เสียชนิดต่างๆ  

ระบบบ าบดัน ้าเสีย ความสามารถในการก าจดัสารต่างๆในน ้าเสีย(%) 
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ถงัตกตะกอนแรก 
ระบบเอเอส 
ระบบเอเอสที่เกดิ 
Nitrification 
ระบบ Denitrification 
ระบบโปรยกรอง 
ระบบแผน่หมุนชีวภาพ 
ระบบ Coagulation 
ระบบกรองหลงัจากผา่นระบบ
เอเอส 
ระบบคาร์บอนดูดซบั 
ระบบไล่กา๊ซแอมโมเนีย 
ระบบแลกเปล่ียนประจ ุ
ระบบเติมคลอรีนจนพอดี 
Reverse Osmosis 
ระบบน ้ านอง 
ระบบชลประทาน 

ระบบซึมผา่นดิน 
ระบบเติมคลอรีน 
ระบบเติมโอโซน 
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ต = ความสามารถในการก  าจดัขนาดต ่ากว่า 25%ก= ความสามารถในการก  าจดัขนาด 25-50%ส =ความสามารถในการก  าจดัขนาดสูงกว่า 50%-= ไม่มีขอ้มูลเพียงพอ 
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ตาราง 7 
วิธีการบ าบัดน า้เสียเพ่ือก าจัดสารปนเป้ือน 
สารปนเป้ือน วิธีบ าบดัน ้าเสีย 

1.สารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายทาง
ชีวภาพได ้

1. กระบวนการเอเอส(Activated Sludge) 
2. ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) 
3. ระบบแผน่หมุนชีวภาพ (RBC) 
4. สระบ าบดัน ้าเสีย 
5. ระบบทรายกรอง 
6. ระบบบ าบดัทางกายภาพ-เคมี 
7.ระบบบ าบดัธรรมชาติ 

2. สารไนโตรเจน 1. ระบบ Nitrification และ Denitrification ทั้งแบบแขวนลอย และแบบ
เกาะผิวตวักลาง 
2. ระบบไล่ก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia Stripping) 
3. ระบบแลกเปล่ียนประจุ (Ion exchange) 
4. ระบบคลอรีน 
5. ระบบบ าบดัธรรมชาติ 

3. สารฟอสฟอรัส 1. ระบบ Anoxic และ Aerobic 
2. ระบบบ าบดัแบบชีวภาพ – เคมี 
3. ระบบ Coagulation 
4. ระบบบ าบดัแบบเคมี 
5. ระบบบ าบดัธรรมชาติ 

4. สารตะกอนแขวนลอย 
 
 
 
 
 

1. ตะแกรงดกัขยะ 
2. เคร่ืองบดขยะ 
3. ระบบก าจดัตะกอนหนกั 
4. ระบบตกตะกอน 
5. ระบบกรอง 
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 6. ระบบลอยตะกอน 

7. ระบบ Coagulation 
8. ระบบบ าบดัแบบเคมี 
9. ระบบบ าบดัธรรมชาติ 

5. สารโลหะหนกั 1. ระบบตกตะกอนผลึกเคมี 
2. ระบบแลกเปล่ียนประจุ 
3. ระบบบ าบดัธรรมชาติ 

6. สารอินทรียย์อ่ยสลายยาก 
(Refractory Organics) 

1.ระบบดูดซบัดว้ยคาร์บอน 
2. ระบบเติมโอโซน 
3. ระบบบ าบดัธรรมชาติ 

7. สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
   (Volatile Organics) 

1.ระบบไลก๊่าซ 
2. ระบบดูดซบัดว้ยคาร์บอน 

8. สารอนินทรียล์ะลายน ้า 1. ระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) 
2. ระบบแลกเปล่ียนประจุ 
3. ระบบแยกดว้ยไฟฟ้า-เยื่อกรอง 

9. จุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรคภยั 1.ระบบคลอรีน 
2. ระบบเติมโอโซน 
3. ระบบแสงอลัตราไวโอเลต (UV) 
4. ระบบเติม Bromine Chloride 
5. ระบบบ าบดัธรรมชาติ 
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8) การบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสีย 
เพ่ือให้งานระบบบ าบัดน ้ าเสียด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นระบบบ าบดัน ้าเสีย ตอ้งมีการดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใน
ระหว่างการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของงานระบบบ าบดัน ้ าเสียระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ควรท่ีจะตอ้งตรวจสอบ และยืนยนัความถูกตอ้งตามรายการต่อไปน้ี 

1) ปริมาณการไหลของน ้ าเสียสูงสุดในแต่ละวนัและแต่ละชัว่โมง เป็น
ปริมาณน ้าเสียท่ีจะตอ้งท าการบ าบดัโดยระบบ และจะตอ้งตรวจสอบปริมาณของมลพิษ
ท่ีไหลเขา้ไปดว้ย เน่ืองจากกระบวนการของโรงงานบ าบดัน ้าเสียแต่ละขนาดท่ีจะเลือกใช้
ข้ึนอยูก่บัขอ้มูล จ านวน และขนาดของเคร่ืองสูบน ้าเสียท่ีจะตอ้งเลือกใช ้

2) สภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้มของระบบการบ าบดัน ้าเสียจ าเป็นตอ้งพิจารณา
ถึงผลกระทบของน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัและถูกปล่อยออกมาจากโรงบ าบดัน ้ าเสียกับ
พ้ืนท่ีท่ีรับน ้าเหล่านั้น น ้าเสียท่ีปล่อยออกมาจะรวมถึงน ้าท่ีลน้ออกมาจากระบบท่อน ้าเสีย
แบบรวม ต้องพิจารณาถึงคุณภาพของน ้ าเสียท่ีปล่อยออกมาว่าจะมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของพ้ืนท่ีรับน ้าหรือไม่ รวมถึงตอ้งพิจารณาถึงสภาพการณ์ของการใชน้ ้ าใน
แม่น ้าดว้ย เช่น น ้าในแม่น ้าถูกใชเ้พ่ือการชลประทานส าหรับปลูกขา้ว หรือเล้ียงปลาใน
แม่น ้า เป็นตน้ 
  3) การบันทึกข้อมูลต่างๆ ของระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือให้แผนการ
ด าเนินงานดา้นการดูแลและบ ารุงรักษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการวาง
แผนการท ากิจกรรมด้านการดูแลและบ ารุงรักษาเป็นประจ าวนั การบนัทึกข้อมูลการ
ด าเนินงาน การท างานท่ีบกพร่อง แผนงานท่ีวางจะใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
ของระบบบ าบดัน ้าเสียนั้น อนัรวมถึงความถ่ีและเน้ือหาของการตรวจสอบนั้นก็ถือเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการน าไปพิจารณา ด้านการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

3.1 ปริมาณน ้าเสียท่ีไหลเขา้ปริมาณน ้าเสียท่ีไหลเขา้จากแผนงานท่ีวางไว้
และจากปริมาณจริงท่ีไหลเขา้ ควรจะมีการตรวจสอบและมีความเขา้ใจขั้นพ้ืนฐาน 
  



63 
 

3.2 คุณภาพของน ้ าเสียท่ีไหลเข้าระบบบ าบัดน ้ าเสียควรได้รับการ
ตรวจสอบและยืนยนั ซ่ึงรายการในเบ้ืองตน้ท่ีใชวิ้เคราะห์คุณภาพน ้ าเสียไดแ้ก่ค่า BOD 
ค่า COD ค่า SS 

3.3 การด าเนินงานเดินเคร่ืองสูบน ้าจะด าเนินงานดว้ยระบบอตัโนมติัโดย
ใชร้ะน ้าเป็นตวัควบคุม ดงันั้น ตวัส่งสญัญาณตรวจจบัระดบัน ้ าและอุปกรณ์ตวัควบคุมก็
จะตอ้งบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีดีดว้ย 

3.4 การด าเนินงานของโรงบ าบดัน ้าเสียงานดา้นการดูแลและบ ารุงรักษาท่ี
เหมาะสมในแต่ละกระบวนการของโรงบ าบดัน ้าเสีย จะถูกน ามาปฏิบติั ซ่ึงกระบวนการ
บ าบัดน ้ า เ สียประกอบด้วย 1)  กระบวนการคูแบบน ้ าไหลวน (OD Process)  
2) กระบวนการแบบบ่อผ่ึง 

3.5 การบนัทึกและการรายงานมีการเก็บรวบรวมและบนัทึกไว ้หลงัจาก
นั้นตอ้งน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ ซ่ึงผลสรุปของการวิเคราะห์จะสะทอ้นให้เห็นถึง
กิจกรรมดา้นการดูแลบ ารุงรักษาท่ีจะตอ้งด าเนินการ การทดสอบตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของกฎหมายในกรณีท่ีตอ้งมีการยื่นผลขอ้มูลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ซ่ึงถูกก าหนดไว้
โดยขอ้กฎหมาย การวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ควรจะตอ้งมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามวิธีการ
และความถ่ีท่ีได้ก าหนดไว้ตามข้อกฎหมายนั้นๆ หลังจากนั้นข้อมูลต้องถูกส่งไปยงั
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (องค์การจัดการน า้เสีย, ม.ป.ป.,หน้า1-15) 

4. เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาของ ศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มได้ท าการศึกษาการพฒันาแนวทางการจัดการน ้ าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
ของตลาดน ้ าวดัล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า ตลาดน ้ าวดัล าพญาเป็น
ตลาดน ้าท่ีคงวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินเดิมมากกว่าร้อยละ 50 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดน ้ า
เสีย ในพ้ืนท่ี 2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย กิจกรรมจากการประกอบการคา้ขาย และกิจกรรม
จากการใชบ้ริการห้องน ้าของพ้ืนท่ี โดยน ้าเสียเกิดข้ึนเฉล่ียประมาณ 9,152– 19,132 ลิตร
ต่อวนั ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีอยู่เดิมมีความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสียยงัไม่เพียงพอ 
คุณภาพน ้ าท้ิงหลังผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสียยงัมีบางพารามิเตอร์ท่ีมีค่าเกินมาตรฐาน
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คุณภาพน ้าท้ิง และคุณภาพน ้ าผิวดิน อาทิ ค่าน ้ ามนัและไขมนั (oil & grease) ค่าตะกอน
แขวนลอย (suspended solids) เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ ณภทัร ตั้งกิจวานิชย ์(2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัการน ้ า
เสียจากบา้นพกัอาศยัและสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่า สถานการณ์ปัญหาน ้าเสียจากบา้นพกัอาศยัและสถานประกอบการในเขตเทศบาล
อุดรธานี มีระดบัความรุนแรงของปัญหามาก โดยส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุของปัญหาน ้ า
เสียเกิดจากประชาชนบางส่วนไม่ใส่ใจต่อปัญหาน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน ทั้งยงัมีนิสัยและความ
เคยชินในการระบายน ้าเสียจากการประกอบกิจวตัรประจ าวนั และการประกอบการโดย
ท่ีไม่ได้ผ่านการบ าบัดอย่างถูกวิธี และไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ียงัเกิดจากการท่ีขาดกฎระเบียบและมาตรการในการลงโทษผูฝ่้าฝืนท่ีเคร่งครัด 
รวมถึงการท่ีประชาชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาเท่าท่ีควรจึงท าให้เป็น
หนา้ท่ีของเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว และปัญหาน ้ าเสียไดส่้งผลกระทบในหลายๆดา้น เช่น 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกระทบต่อระบบนิเวศในน ้ า ด้านคุณภาพชีวิตท าให้ประชาชนตอ้ง
ประสบกบักล่ินเน่าเหมน็และเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีเกิดจากน ้าเสีย และดา้นเศรษฐกิจใน
การสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้ าเสีย 
และปัญหาดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นอย่างมาก 
และในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โครงการส่วนใหญ่ ท่ีเทศบาลท าส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการ
แกไ้ขปัญหาน ้าเสียท่ีปลายเหตุ ไม่มีการน าเอาประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการจดัการ
น ้ าเสียเท่าท่ีควร โดยจากการศึกษาพบว่า ผูพ้กัอาศยัและผูป้ระกอบการต่างยินดีและ
ตอ้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาน ้ าเสียเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเทศบาลควรมี
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนและผู้ท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาน ้ าเสียและควร
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลร่วมกนัเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม
และมีความย ัง่ยืนตลอดไป 

จากการศึกษาของ ชยัศรี ธาราสวสัด์ิพิพฒัน์ (2550) ท าการศึกษาการบ าบดัน ้ าเสีย
โดยใช้ชุดแบบจ าลองระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็ก เป็นการศึกษา เพ่ือประยุกต์แนว
ทางการบ าบัดน ้ าเสียท่ีผูท้  าการออกแบบระบบบ าบัดน ้ าเสียเคยท ามาในอดีตโดยมี
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วตัถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถน าไป
เป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสียให้สามารถบ าบดัน ้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิดน ้าเสียชุมชน และแหล่งก าเนิดน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไดโ้ดยทัว่ไป 
การวิจยัคร้ังน้ีไดอ้าศยัหลกัการทางวิศวกรรมออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียร่วมกบัการใช้
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มในการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสีย คุณภาพน ้ าท้ิง และ
ผลการศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียส าหรับแบบจ าลอง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็กน ้ าท่ีเกิดภาวะมลพิษจะมีองค์ประกอบของคุณภาพน ้ าท่ี
แตกต่างจากน ้าดี ซ่ึงจะมีดชันีต่างๆ เป็นตวับ่งบอก สามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ 
คือ 1.ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ลกัษณะของมลพิษทางน ้ าท่ีสามารถรับรู้ได้ดว้ย
ประสาทสมัผสัทั้งห้า  2. ลกัษณะทางเคมีภาพ หมายถึง ลกัษณะของมลพิษทางน ้ าท่ีเกิด
จากการท่ีน ้ ามีสารเคมีเจือปนจนท าให้เกิดสภาวะทางเคมีข้ึนในน ้ า มีดชันีบ่งบอก
ลกัษณะทางเคมีภาพ 3. ลกัษณะทางชีวภาพ หมายถึง ลกัษณะของมลพิษทางน ้าท่ีเกิดจาก
การมีส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงปะปนในน ้ า และเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสัตว์น ้ าได ้ดชันี
บ่งบอกลกัษณะทางชีวภาพ ไดแ้ก่ แพลงก์ตอนพืช-สตัว ์แบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรคติดต่อ
ทางน ้าและอาหาร เช้ือไวรัส เช้ือราและพวกหนอนพยาธิต่าง ๆ 

จากการศึกษาของ นายนภดล จรุงเกรียติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2457) ไดท้ า
การวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบน ้ าเสียขนาดเล็กแบบติดกบัท่ีส าหรับตลาดสดติดริมน ้ า 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการบ าบดัของระบบถงัเกรอะ -กรองไร้
อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผสัส าหรับตลาดสดริมน ้ าท่ีใชร้ะยะเวลากกัเก็บน ้ าเสีย
ต่างกนั คือ 36 ชัว่โมงกบัแบบ 46 ชัว่โมง ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการ
บ าบดัของระบบถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองแบบเติมอากาศสัมผสัส าหรับตลาดสด
ริมน ้ าท่ีใช้ระยะเวลา 36 ชัว่โมงกับแบบ 46 ชัว่โมงมีประสิทธิภาพท่ีไม่ต่างกัน โดย
สามารถบ าบดัของแข็งไดท้ ั้งหมด รวมทั้ง บีโอดี ไนโตรเจน(TKN) ไขมนัและน ้ ามนั 
และฟอสฟอรัส 

จากการศึกษาของ ดรุณี ศริวิไล (2555)ได้ท าการศึกษาการจัดการน ้ าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง          
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ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบลเมืองแกลง ไม่ใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสียรวมแต่ใช้การ
ติดตั้งถงัดกัไขมนักับบ้านเรือนและร้านค้าในการบ าบดัน ้ าเสียชุมชน มีนโยบายและ
โครงการต่าง ๆเก่ียวกบัการจดัการน ้ าเสียท่ีชดัเจน เช่น โครงการนกัสืบสายน ้ า การบริ 
หารจัดการน ้ าเสียของเทศบาลสามารถท าให้คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติอยู่ใน
เกณฑ์ดีพอใช้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการน ้ าเสีย ได้แก่ ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม มีจดัสรรงบประมาณเพียงพอ มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน มีนโยบาย/แผน/โครงการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน มีผูน้ าชุมชนท่ีดี
ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ร่วมตดัสินใจ เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัการน ้าเสียของเทศบาล 

จากการศึกษาของ เทิดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ุ และคณะ (ม.ป.ป.) ได้ท าการศึกษา 
ศกัยภาพในการก่อก าเนิดภาระมลพิษทางน ้าของทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยพิจารณา
จาก 5 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณภาระมลพิษเกิดข้ึนในปัจจุบนัสูง 2) พ้ืนท่ีท่ีมีความ
หนาแน่นของแหล่งก าเนิดมลพิษมาก 3) พ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มในการเพ่ิมข้ึนของภาระ
มลพิษอนาคตสูง 4) พ้ืนท่ีท่ีมีในพ้ืนท่ีมีแหล่งน ้ าผิวดินท่ีมีคุณภาพต ่าและ 5) พ้ืนท่ีท่ีอยู่
ใกล้กบัแม่น ้ าบางปะกงผลการศึกษาสรุปไดว้่า อ  าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นอ าเภอท่ีมี
ปริมาณภาระมลพิษทางน ้าในปัจจุบนัและมีแนวโนม้ของการเพ่ิมปริมาณภาระมลพิษใน
อนาคตสูงท่ีสุดส่วน อ าเภอบางปะกง มีความหนาแน่นแหล่งก าเนิดภาระมลพิษสูงท่ีสุด
และเม่ือพิจารณาคุณภาพของแหล่งน ้าผิวดินพบว่า คลองฉะบงัคลองบา้นโพธ์ิและคลอง
ท่าไข่เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพต ่า ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและอ าเภอใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัแม่น ้ าบางปะกงไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอ
บางคลา้ อ าเภอบางน ้ าเปร้ียว อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธ์ิ และอ าเภอคลองเข่ือน
ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการก่อก าเนิดมลพิษทางน ้ าสูงท่ีสุด 2 ล าดบัแรกได้แก่ 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ไดรั้บคะแนน 78 และ 74 
คะแนนตามล าดบั 

จากการศึกษาของ มนตรี ยะราไสย์ และ ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ ,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(2560) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง คนดอยสุเทพกับการจัดการน ้ าเสียแบบมีส่วนร่วม              
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ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพน ้าของล าห้วยผาลาดช่วงท่ีไหลผา่นชุมชนดอยสุเทพมีความ
เส่ือมโทรมเพ่ิมข้ึนตามทิศทางการไหลผ่านชุมชนดอยสุเทพ โดยมีค่าดชันีคุณภาพน ้ า 
(Water Quality Index: WQI) เท่ากบั 86 28 และ 23 ตามล าดบั จากค่าดชันีคุณภาพน ้ าจะ
เห็นว่าท่ีจุดเก็บตวัอยา่งท่ี 1 (ตน้น ้าก่อนถึงชุมชน) คุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะท่ีจุด
เก็บตวัอย่างท่ี 2 (กลางน ้ าระหว่างชุมชน) และจุดเก็บตวัอย่างท่ี 3 (หลงัผ่านชุมชนหรือ
น ้ าตกรับเสด็จ) คุณภาพน ้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมากและไม่เหมาะท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์พารามิเตอร์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพ พบว่า 
BOD, NH3-N,TCB และ FCB มีค่าเกินมาตรฐาน การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคนดอย
สุเทพ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการน ้ าเสียในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 62.8 และมีส่วนร่วมในการจัดการน ้ าเสียในระดับน้อยท่ีสุด ร้อยละ 48.72 
ตามล าดบั ปัจจัยความแตกต่างด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนของคนดอยสุเทพ พบว่า มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการน ้าเสียและมีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าเสียท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าเสียของหน่วยงาน
ราชการพบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยมีเพียงเทศบาลต าบลสุเทพเป็นท่ีเป็นหน่วยงาน
หลกัท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าเสียในชุมชนมากท่ีสุดดว้ยการจดัโครงการอบรมให้
ความรู้ดา้นการจดัการน ้าเสียกบัชุมชนดอยสุเทพ  

จากการศึกษาของ รุ่งทิพย ์บ ารุงสุขและคณะ (2555) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม : กรณีศึกษาเขตลุ่มน ้ าแม่กลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปี                  
มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 
และมีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและดา้นมลภาวะดา้นจิตส านึกการจดัการส่ิงแวดลอ้มและดา้นการ
ใชป้ระโยชน์และการดูแลรักษาอยูใ่นระดบัมากในขณะท่ีดา้นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภาพรวม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
วฒันธรรมและดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
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อายุ อาชีพและรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและผลการจดัการส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั ในขณะท่ีเพศระดบัการศึกษาและ
สถานภาพมีความคิดเห็นไม่ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 จากการศึกษาของ รัฐชฎา ฤาแรง (2556) ไดท้ าการศึกษา มาตรการกฎหมาย
ในการป้องกนัและแก้ไขมลพิษทางน ้ าในแหล่งท่ีมามลพิษส าคญั 3 แหล่งอุตสาหกรรม
ชุมชนและเกษตรกรรมของไทยพบว่า ไทยมีการรับรองสิทธิพลเมืองในการมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นรัฐธรรมนูญ
และยงัก าหนดหนา้ท่ีรัฐไวใ้นแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายหลกัในการจดัการมลพิษทาง
น ้ า คือ กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติท่ีวางหลกัการ
ป้องกันและแก้ไขอย่างกวา้งไว้ครอบคลุมส่วนกฎหมายทัว่ไป พบว่า การบงัคบัความ          
รับผิดในทางอาญาเพ่ือป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน ้ าคือโทษปรับและริบทรัพย์สิน  
แต่ผูก้ระท าผิดมกัเป็นนิติบุคคลจึงอาจไม่เป็นผลให้ยบัย ั้งการกระท าความผิดไดค้วามรับ
ผิดทางแพ่ง พบว่า มีปัญหาในการฟ้องคดีท่ีมีผูไ้ดรั้บความเสียหายจ านวนมากและปัญหา
ในภาระการพิสูจน์และผลเสียหายในหลกักฎหมายละเมิดจึงเสนอให้ผลกัภาระการ
พิสูจน์และใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยประเมินความเสียหาย  ความรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขก็มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขแต่มลพิษท่ีไม่ส าคญั ท าให้
กฎหมาย ทั้งสองฉบบัไม่ค่อยมีผลในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เฉพาะกรณี คือ กฎหมายว่า
ด้วยโรงงานมีบทบญัญัติป้องกันและแก้ไขมลพิษทางน ้ าแต่การบังคับใช้เน้นความ
ยืดหยุน่มากเกินไปจนท าให้กฎหมายหมดความส าคญัลงทั้งมีปัญหาพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ไม่เพียงพอแมม้อบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ส่วนมลพิษจากชุมชน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก าหนดให้บ าบัดมลพิษก่อนปล่อยแต่ขาดการ
ตรวจสอบติดตามและไม่ให้ความสนใจและอาคารบางประเภทเช่น สถานพยาบาลยงัไม่
มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสียท่ีดีเพียงพอ 

จากการศึกษาของ สุภาพร พิทกัษ์เผ่าสกุล (ม.ป.ป.) ท าการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายในการควบคุมและจดัการมลพิษทางน ้าในแม่น ้าชี กรณี ศึกษาบา้น
เก้ิง ต าบลเก้ิง อ  าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคามพบว่า แมต้ามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
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รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงานพ .ศ.2535 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ.2522 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
พระราชบญัญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 จะได้เปิดโอกาสให้มีการก าหนด
มาตรฐานการระบายน ้าท้ิงลงสู่แหล่งน ้า โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษ
ได้ แต่ผูท่ี้เ ก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐานการระบายน ้ าท้ิงมิได้มีการปรับเปล่ียน
มาตรฐานดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัสภาพของแหล่งน ้าในการรองรับน ้ าท้ิงไวแ้ต่อย่างใด
ดงันั้น เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาน ้ าเสียอย่างเป็นรูปธรรม วิจยัฉบบัน้ีจึงเสนอให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายโดยน ารูปแบบการจ ากัดปริมาณมลพิษในน ้ าท้ิง โดยค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้ ามาบงัคบัใชก้บัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมี
แหล่งก าเนิดมลพิษแน่นอน, เพ่ิมบทบงัคบัและมาตรการในการลงโทษส าหรับแก่เจา้ของ
โครงการท่ีไม่ไดจ้ดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ปฏิบติัตามแผนท่ี
ไดแ้จง้ไวใ้นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตด าเนินการไปโดย
เคร่งครัด, ควรเพ่ิมนโยบายในการป้องกนัควบคุมส าหรับแม่น ้ าชีตอนบนซ่ึงคุณภาพน ้ า
ยงัคงอยูใ่นระดบัดียงัไม่เส่ือมโทรมและเพ่ิมนโยบายในการฟ้ืนฟูและแกไ้ขมลพิษทางน ้ า
ในแม่ชีตอนกลางและตอนล่างโดยการจดัท านโยบายควรให้ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งจดัท า
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือดา้นวิชาการแกไ้ขปัญหาและสนบัสนุนในเร่ืองบุคลากรตลอดจนงบประมาณ
ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการดูแลส่ิงแวดล้อมตลอดจนแก้ไขและฟ้ืนฟู
คุณภาพน ้าในแม่น ้าชี 
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5. กรอบแนวคดิการวจิยั (conceptual framework)  
การศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและการบงัคบัใชห้มายกบั

แหล่งก า เนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. 2535” ใชก้รอบแนวคิด การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจ้าพนกังานควบคุม
มลพิษพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 แนวคิดเก่ียวกบัการ
จดัการน ้าเสีย แนวทางการดูแลและการบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยการรวบรวม
ขอ้มูล ปฏิบติังานของแหล่งก าเนิดมลพิษดา้นการบ าบดัน ้ าเสีย และการปฏิบติัตามตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 จ านวน 254 แห่ง 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษ และ
ประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จากนั้นน ามาสรุปผลและ
ขอ้เสนอแนะส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สามารถปฏิบติังาน
ไดเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป 
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การศึกษาวตัถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบัตติามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพษิ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
 การจดัการน ้าเสีย 
 การปฏิบติังานของเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษ  

 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง  
 

สังเคราะห์ 

ตัวแปรต้น 
ตวัแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย
ของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
- ประเภทของแหล่งก  าเนิดมลพิษ  
- ชนิดของระบบบ าบดัน ้าเสีย  
- การบริหารจดัการ การควบคุมดูแล 
- การควบคุม ก  ากบัของหน่วยงาน    
   ราชการ  
   
 

ตัวแปรตาม  
ผล การปฏิบติัตามกฎหมาย  
- มาตรา 70 มาตรา 82(2)  
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากแหล่งก  าเนิด
มลพิษประเภทต่างๆ 
- มาตรา80  

วิเคราะห ์

ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

การศึกษาวัตถุประสงค์ท่ี 2 การศึกษาประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ  
 

ตวัแปรต้น  
การบงัคบัใชก้ฎหมาย  
- ค  าสัง่ทางปกครอง มาตรา 70 มาตรา 82(2) 
- ค  าสัง่ปรับทางปกครอง 
 

ตวัแปรตาม  
การปฏิบติัตามค าสัง่ทางปกครอง  



 

 

บทที ่3 
วธิีการศึกษา 

 

การศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย
กับแหล่งก าเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ.2535” ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Operational research) เป็นการศึกษา
ร่วมกบัการปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ในฐานะเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษ 
ในการตรวจและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อย
น ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตั้งแต่ปี 2557 - 
ปี 2559  โดยศึกษาการบริหารจดัการระบบบ าบดัเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถกูควบคุม
การระบายน ้ าท้ิงออกสู่ส่ิงแวดล้อมหรือภายนอกตามมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 จ านวน 254 แหล่ง จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย น ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
กบัแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอแนะ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

แหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี 4 จังหวดัภาคเหนือ ตั้งแต่ 2557-2559 มี 5 ประเภท 
จ านวน 254 แหล่ง 

1) แหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 91 แหล่ง 
2) แหล่งก าเนิดประเภทอาคาร 132 แหล่ง 
3) แหล่งก าเนิดประเภทท่ีดินจดัสรร 1 แหล่ง 
4) แหล่งก าเนิดประเภทฟาร์มสุกร 15 แหล่ง 
5) แหล่งก าเนิดประเภทสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 15 แหล่ง 
ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเหลืออีก 5 ประเภท ไดแ้ก่ บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าจืด,                       

บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าชายฝ่ัง, บ่อเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ ากร่อย, ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา
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และกิจการแพปลา และ ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชุมชน ไม่มีแหล่งก าเนิดมลพิษเหล่าน้ีใน
พ้ืนท่ี จึงไม่ไดท้  าการศึกษา 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

1) เคร่ืองมืออุปกรณ์เก็บตวัอยา่งน ้าท้ิง 
2) แบบบนัทึกการตรวจสอบแหลง่ก าเนิดมลพิษ 
 

3.3 วธีิการศึกษา  
1. การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 

1.1) สืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานเป้าหมายแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 แห่ง 
พระราชบญัญติั ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535ท่ีเข้าข่าย   
ท่ีตอ้งถูกควบคุมระบายน ้าท้ิงออกสู่ภายนอกท่ีตั้งหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

1.2) ศึกษาทบทวนระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
1.3) เตรียมเอกสาร/อุปกรณ์ 
1.4) จดัท าแผนการเขา้ตรวจ 

2. การด าเนินงาน 
2.1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

แหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนท่ี 4 จังหวดัภาคเหนือ ตั้งแต่ 2557-2559 มี                  
5 ประเภท จ านวน 254 แหล่ง 

1) แหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 91 แหล่ง  
2) แหล่งก าเนิดประเภทอาคาร 132 แหล่ง  
3) แหล่งก าเนิดประเภทท่ีดินจดัสรร 1 แหล่ง  
4) แหล่งก าเนิดประเภทฟาร์มสุกร 15 แหล่ง  
5) แหล่งก าเนิดประเภทสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 15 แหล่ง  
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2.2) ระเบียบวิธีวิจยั 
เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ในลกัษณะของการส ารวจ 

(Survey Study) โดยส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมกบัการปฏิบติัหน้าท่ีขณะติดตาม
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ บรรยายความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา ข้อมูลท่ีได้มีทั้ งข้อมูลท่ีเป็นปริมาณ ได้แก่ จ านวน
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ จ านวนของระบบบ าบัดน ้ าเสีย จ านวนค าสั่งทาง
ปกครอง และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1) สืบคน้ขอ้มูลพ้ืนฐานเป้าหมายแหล่งก าเนิดมลพิษ 
2) คดัเลือกรายช่ือเป้าหมายแหล่งก าเนิดมลพิษ 
3) ประสานการเขา้ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและเก็บขอ้มูล 
4) เข้าตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ เก็บตัวอย่างน ้ าท้ิงเพ่ือน าส่งตรวจ

วิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการ  
5) เก็บขอ้มูลการวิจยัจะด าเนินการไปพร้อมกบัการตรวจสอบแหล่งก าเนิด

โดยใชแ้บบบนัทึกตรวจสอบขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดั ด าเนินการผูวิ้จัยและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีร่วมตรวจสอบ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา : ร้อยละ มีตารางและภาพประกอบ 

5. ขั้นรายงานผลการด าเนินงาน 
 ส่งผลการด าเนินงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบและเสนอต่อส านกับริหารกลาง 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6. ขั้นเผยแพร่ผลงาน  
เผยแพร่ทางเวป็ไซตส์ านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินการ 

 
การศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย

กบัแหล่งก าเนิดมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2535”ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษาดงัน้ี 

1.ข้อมูลพืน้ฐานของแหล่งก าเนิดมลพษิที่เป็นกลุ่มเป้ามาย 

 1.1) จ านวนและประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิเพิม่ข้อมูลร้อยละ 
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีศึกษาทั้ งส้ิน 254 ราย แบ่งเป็น ประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม จ านวน 91 ราย ประเภทอาคาร ก ข และ ค จ านวน 132 ราย ประเภทการ
เล้ียงสุกร ก ข และ ค จ านวน 15 ราย ประเภทสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 15 ราย 
และประเภทท่ีดินจดัสรร จ านวน 1 รายรายละเอียดดงัตาราง  

ตาราง 8 

 รายละเอียดจ านวนและประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ  

ประเภทแหล่งก าเนดิมลพษิ ประเภท จ านวน ร้อยละ 
1. โรงงานอุตสาหกรรม 91 35.83 
2. อาคารบางประเภท  
ประเภทอาคารชุด ประเภท ก 2 0.79 

ประเภท ข 2 0.79 
ประเภท ค 1 0.39 

ประเภทโรงแรม ประเภท ก 11 4.34 
ประเภท ข 36 14.17 
ประเภท ค 2 0.79 
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1.2) ประเภทของระบบบ าบัดน ้าเสียที่แหล่งก าเนิดมลพษิตดิตั้ง 

 การศึกษาประเภทของระบบบ าบดับดัน ้าเสียท่ีแหล่งก าเนิดติดตั้ง พิจารณาจาก
ขอ้มูลการส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเขา้ตรวจสอบ 
พบว่า แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน 14 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 5.51 
ของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเข้าตรวจสอบ ไม่ทราบชนิดระบบบ าบัดน ้ าเสียจ านวน  
70 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเขา้ตรวจสอบมีระบบบ าบดัน ้าเสีย 
จ านวน 170 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 66.93 ของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเขา้ตรวจสอบ ประเภท
ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีแหล่งก าเนิดติดตั้งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบเอเอส (Activated Sludge: 
AS) จ านวน 45 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 26.47 สระเติมอากาศ (Aerated lagoon:AL) จ านวน 
28 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 16.47 เอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor: SBR) จ านวน 18 

ตาราง 8 (ต่อ)    

ประเภทโรงพยาบาล ประเภท ก 24 9.45 
ประเภทโรงเรียนสถาบนัอุดมศกึษา ประเภท ข 1 0.39 
ประเภทอาคารท่ีท าการ ประเภท ก 1 0.39 
ประเภทศนูยก์ารคา้หรือ
หา้งสรรพสินคา้ 

ประเภท ก 6 2.36 
ประเภท ข 3 1.18 

ประเภทตลาด ประเภท ก 3 1.18 
ประเภท ข 10 3.94 

ประเภทภตัตาคารหรือร้านอาหาร ประเภท ก 2 0.79 
ประเภท ข 28 11.02 

3. สถานีบริการน า้มนัเช้ือเพลงิ ประเภท ก 4 1.57 
ประเภท ข 11 4.34 

4. การเลีย้งสุกร ประเภท ก 8 3.15 
ประเภท ข 6 2.36 
ประเภท ค 1 0.39 

5. ที่ดินจดัสรร ประเภท ก 1 0.39 
รวม 254 100 
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แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 10.59 คลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) จ านวน 5 แหล่ง  
คิดเป็นร้อยละ 2.94 คพัเวอร์ลากูน (Cover lagoon: CL) จ านวน 11 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 
6.47 บ่อปรับเสถียร(Stabilization Pond: SP) บ่อผ่ึง(Oxidation Pond: OXP) บึงประดิษฐ ์
(Constructed Wetland: CWL) จ านวน 1 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 0.59 กระบวนการบ าบดั
ทางเคมี (Chemical Treatment: CHM) จ านวน 2 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 1.18 ระบบบ าบดั
น ้ าเสียแบบส าเร็จรูป (SAT)จ านวน 40 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 23.53 ถังดักไขมัน  
(Grease Trap: GT) จ านวน 23 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 10.59 รายละเอียดตามแผนภูมิ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของระบบบ าบัดน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพษิ 
 

AS 
26.47% 

AL 
16.47% 

SBR 
10.59% 

OD 
2.94% 

CL 
6.47% 

SP 
0.59% 

OXP 
0.59% 

CWL 
0.59% 

CHM 
1.18% SAT 

23.53% 

GT 
10.59% 

ประเภทระบบบ าบัดน ้าเสียที่แหล่งก าเนิดตดิตั้ง 
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2. การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบัตติามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพษิ 
2.1) การศึกษาปัจจัยด้านประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษต่อการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 
หรือมาตรา 82  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทต่างๆ 

การศึกษาน้ี พิจารณาจากขอ้มูลผลคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ า
เสียท่ีมีการระบายน ้าท้ิงและมีการเก็บตวัอย่างของแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภทน ามา
เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานการระบายน ้าท้ิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 พบว่า แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร ร้อยละ 71.43 มี
การจัดการระบบบ าบัดน ้ าเสียดีท่ีสุดรองลงมาได้แก่ โรงพยาบาล ร้อยละ 69.23 
ศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ร้อยละ 57.14 สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงร้อยละ 42.86 
โรงแรมร้อยละ 36.67 โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 32.26 และอาคารชุด ร้อยละ 25 
ตามล าดบั รายละเอียดดงัตาราง9  และแผนภูมิ 2 

ตาราง 9 
ประสิทธิภาพของการบ าบัดน า้เสียแยกตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

ประเภทของ
แหล่งก าเนิด 

จ านวน
แหล่งก าเนิด

มลพิษ
(แหล่ง) 

ไม่มี
ระบบ
บ าบดั
น ้าเสีย
(แหล่ง) 

ร้อยละ ประสิทธิภาพของการบ าบดัน ้าเสียแยกตามประเภทของแหล่งก  าเนิดมลพิษ 

จ านวนแหล่งก  าเนิด
มลพิษท่ีมีการเกบ็

ตวัอย่าง 
น ้าท้ิง(แหล่ง) 

คุณภาพน ้า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
(แหล่ง) 

ร้อยละ คุณภาพน ้าไม่
เป็นไปตาม

มาตรฐาน(แหล่ง) 

ร้อยละ 

1.โรงงาน
อุตสาหกรรม 

91 1 1.10 31 10 32.26 21 67.74 

2.อาคาร 
-อาคารชุด 5 - - 4 1 25 3 75 
-โรงแรม 49 - - 30 11 36.67 19 63.33 
-โรงพยาบาล 24 - - 13 9 69.23 4 30.77 
-โรงเรียน/
สถาบนัอุดมศึกษา 

1 - - 1 - - 1 100 
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ตาราง 9(ต่อ)     

-อาคารที่ท  าการ 1 - - 1 - - 1 100 
-ศูนยก์ารคา้หรือ
หา้งสรรพสินคา้ 

9 - - 7 4 57.14 3 42.86 

-ตลาด 13 5 38.46 4 - - 4 100 
-ภตัตาคารหรือ
ร้านอาหาร 

30 6 20 8 - - 8 100 

3. สถานีบริการ
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

15 - - 7 3 42.86 4 57.14 

4. การเลี้ยงสุกร 15 2 13.33 7 5 71.43 2 28.57 
5. ที่ดินจดัสรร 1 - - - - - - - 

รวม 254 14 5.51 113 43  70  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 2เปรียบเทียบแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีการปฏิบติัตามกฎหมายและไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายโดยแบ่งตามประเภทแหล่งก าเนิดพิจารณาจากเกณฑก์ารระบายน ้าท้ิง 
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ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย 

ปฎิบัติตามกฎหมาย 

หมายเหตุ  
1.การปฏิบัติตามกฎหมาย 
หมายถึง คุณภาพน ้าเป็นไป
ตามมาตรฐาน ไม่มีการเก็บ
ตัวอย่างน ้า 
2 . ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย หมายถึง คุณภาพ
น ้ า ทิ ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน ไม่มีระบบบ้าบัด
น ้ า เสียและ เ จ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษด้าเนินการ
บังคับทางปกครอง 
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2.2)  การศึกษาปัจจยัด้านชนิดของระบบบ าบัดน ้าเสียที่ส่งผลต่อการการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 มาตรา 70
หรือมาตรา 82 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทต่างๆ 

การศึกษาน้ีพิจารณาจากขอ้มูลผลคุณภาพน ้าท้ิงท่ีบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ า
เสียแต่ละชนิดท่ีมีการระบายน ้าท้ิงและมีการเก็บตวัอย่าง น ามาเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
การระบายน ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 
จากข้อมูลการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีการเก็บตวัอย่างน ้ าตามชนิดของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จ านวน 113 แหล่ง พบว่า ระบบบ าบดัน ้าเสียชนิด เอสบีอาร์ สามารถบ าบดัน ้ า
เสีย ให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานน ้ าท้ิงร้อยละ 63.64 รองลงมาไดแ้ก่ บ่อแก๊สชีวภาพ 
ร้อยละ 60 ระบบเอเอสร้อยละ 54.17 คลองวนเวียน ร้อยละ 50 สระเติมอากาศร้อยละ 35.29 
ระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบส าเ ร็จรูป ร้อยละ 33.33 ไม่ทราบชนิดระบบบ าบัดน ้ าเสีย  
ร้อยละ 22.22 และระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียรกระบวนการบ าบดัทางเคมีถงั
ดกัไขมนั ไม่สามารถบ าบดัน ้าเสียให้อยูใ่นเกณฑค์ุณภาพน ้าท้ิงไดร้้อยละ 100 รายละเอียด
ดงัตาราง10 

 

ตาราง 10 

ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดแต่ละชนิด 

ที่ 
 

ชนิดของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 

ตัว
ย่อ 

จ านวนแหล่ง 
ก าเนิดมลพิษที่
ท าการเก็บ

ตัวอย่างน ้าทิ้ง 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

พารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน( แหล่ง ) 

BOD SS TKN TDS 

แหล่ง % แหล่ง % แหล่ง % แหล่ง แหล่ง แหล่ง แหล่ง 
1 ระบบเอเอส AS 24 22.22 13 54.17 11 45.83 5 7 1 - 
2 สระเติมอากาศ AL 17 15.74 6 35.29 11 64.71 8 3 1 1 
3 เอสบีอาร์ SBR 11 10.18 7 63.64 4 36.36 4 3 1 1 
4 คลองวนเวียน OD 4 3.70 2 50 2 50 1 - 1 - 
5 บ่อแก๊สชีวภาพ CL 5 4.43 3 60 2 40 1 1 - - 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
6 บ่อปรับเสถียร SP 1 0.93 - - 1 100 - 1 - - 
7 กระบวนการ

บ าบดัทางเคมี 
CHM 1 0.93 - - 1 100 1 - - - 

8 ระบบบ าบดัน ้า
เสียแบบส าเร็จรูป 

SAT 27 25 9 33.33 18 66.67 11 3 4 2 

9 ถงัดกัไขมนั GT 13 12.04 - - 13 100 13 9 5 7 
10 ไม่ทราบชนิด

ระบบ 
- 10 9.26 3 30 7 70 7 2 1 - 

รวม 108 100 40  68  51 29 14 11 

 
2.3) การศึกษาปัจจยัด้านการบริหารจดัการ การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย

ของแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70 หรือมาตรา 82   
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง  ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิง้จากแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทต่างๆ 

การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาความส าเร็จและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบดั
น ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษบางราย บางประเภท ท่ีสามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา70 หรือมาตรา82 แลว้แต่
กรณี และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคาแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ มีคุณภาพน ้ าท้ิง
เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายหรือสามารถบรรลุค าสั่งทางปกครองท่ีสั่งให้ปรับปรุง
แก้ไขระบบบ าบัดน ้ าเสีย (มาตรา 82(2)) หรือค าสั่ง ติดตั้ง ก่อสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสีย  
(มาตรา 70) แล้วแต่กรณี แหล่งก าเนิดมลพิษแหล่งก าเนิดมลพิษรายประเภทท่ีได้มี
การศึกษา มีดงัน้ี 

 
 
 



82 

 

2.3.1) แหล่งก าเนิดมลพษิประเภทอาคาร  

1) โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด โดยฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความส าคญัและมี

ความตั้งใจในการปรับปรุงแก้ไข โดยโรงแรมมีฝ่ายอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุงท่ี
สามารถซ่อมแซมในส่วนของตวัโครงสร้างและเคร่ืองจกัร ของระบบบ าบดัน ้าเสียไดแ้ละ
มีวิศวกรส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะในการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย 

2) โรงแรมเดอะเลเจนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา (เชียงราย) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด โดยฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความส าคญัและมี

ความตั้งใจในการปรับปรุงแก้ไข โดยโรงแรมมีฝ่ายอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุงท่ี
สามารถซ่อมแซมในส่วนของตวัโครงสร้างและเคร่ืองจกัร ของระบบบ าบดัน ้าเสียได ้

3) โรงแรมคงการ์เดนท์ววิ รีสอร์ท (เชียงราย) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข และไดมี้การว่าจ้างเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

4) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด โดยฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความส าคญัและมี

ความตั้งใจในการปรับปรุงแก้ไข โดยโรงแรมมีฝ่ายอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุงท่ี
สามารถซ่อมแซมในส่วนของตวัโครงสร้างและเคร่ืองจกัร ของระบบบ าบดัน ้าเสียได ้

5) ร้านอาหาร ส้มต าอุดร (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะปรับปรุงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เทศบาลต าบลท่าศาลา และไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ระบบบ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้
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6) ร้านอาหารลีลาวดี (เชียงราย) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดยไดมี้การว่าจ้างเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

7.) ร้านอาหารหลู้ล า (เชียงราย) 
 เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดยไดมี้การว่าจ้างเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

8) ร้านอาหารครัววนัดี (ล าพูน) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข และไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

9) ร้านสุคนธาหมูกระทะ (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดย และไดมี้การว่าจ้างเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ระบบบ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

10) ร้านอาหารครัวพษิณุโลก (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข โดยไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

11) ตลาดแม่คอื (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข โดยไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้
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12) ตลาดสดแม่เหียะ (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข ไดมี้การว่าจ้างเอกชนในการออกแบบ ปรับปรุง ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
จนสามารถใชก้ารได ้

13) ตลาดสดสมประสงค์ฟาร์ม (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะปรับปรุงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา และไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

14) ตลาดสดสามแยก (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข และไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

15) ตลาดสดสันป่าฝ้าย (เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข และไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย จนสามารถใชก้ารได ้

16) ตลาดสดช้างเผอืก (เชียงใหม่) 
1. ขอ้มูลทัว่ไปและการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย  
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะปรับปรุงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
จนสามารถใชก้ารได ้

17) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท าการเก็บตวัอยา่งน ้าท้ิง จ านวน 1 ตวัอย่างผล

จากการตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
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18) โรงพยาบาลจอมทอง 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท าการเก็บตวัอยา่งน ้าท้ิง จ านวน 1 ตวัอย่างผล

จากการตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

2.3.2) แหล่งก าเนิดประเภทฟาร์มสุกร  

1) ฟาร์มสุกรโฟร์ที(เชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด ไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแกไ้ข โดยประสานขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ และ
ไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบ าบดัน ้าเสีย จนสามารถ
ใชก้ารได ้

2.3.3)  แหล่งก าเนิดประเภทสถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิง  
1) ป้ัมน ้ามัน ปตท. จ ากัด (มหาชน) สาขาสารภ(ีเชียงใหม่) 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดไดใ้ห้ความส าคญัและมีความตั้งใจใน

การปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะปรับปรุงกบัหน่วยงานต้น
สงักดัซ่ึงไดมี้การว่าจา้งเอกชนในการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบบ าบดัน ้าเสีย จน
สามารถใชก้ารได ้

2) ป้ัมน ้ามัน ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัดสาขาเชียงใหม่-แม่โจ้ 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท าการเก็บตวัอยา่งน ้าท้ิง จ านวน 1 ตวัอยา่ง ผล

ปรากฏว่า 1 ผลจากการตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
 

2.4) การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม แห่งชาต ิพ.ศ.2535 

การศึกษาน้ี พิจารณาจากขอ้มูลผลการด าเนินการตามกฎหมายมาตรา 80 
ตั้งแต่ปี 2557-2559เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการมีการจัดท าบนัทึก
รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
(แบบทส.2)  ตามมาตรา80  จ านวน 136 แหล่ ง คิดเป็นร้อยละ 53.54ได้แ ก่ 
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โรงงานอุตสาหกรรมมี จ านวน 91 แหล่ง และมีการด าเนินการตามมาตรา 80 จ านวน 45 
แหลง่ คิดเป็นร้อยละ 60.44 ถดัมาเป็นแหล่งก าเนิดประเภทอาคาร ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมี
จ านวน 24 แหล่ง มีการด าเนินการตามมาตรา 80 จ านวน 19 แหล่งคิดเป็นร้อยละ 79.17
โรงแรม มีจ านวน 49 แหล่งมีการด าเนินการตามมาตรา 80 ทั้งหมดจ านวน 22 แหล่ง   
แยกเป็นประเภท ก 9 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 และประเภท ข จ านวน 13 แหล่ง        
คิดเป็นร้อยละ 36.11และฟาร์มสุกรจ านวน 15 แหล่ง แยกเป็นประเภท ก 8 แหล่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 และประเภท ข จ านวน 4 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามรายละเอียดตาม
ตาราง 11 
ตาราง 11 
รายละเอียดการด าเนินการตามกฎหมายมาตรา 80 ตั้งแต่ปี 2557-2559 
ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 
 

ประเภท 

จ านวน 
แหล่งก าเนิดมลพิษ 

การด าเนินการตาม ม.80 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

แหล่ง % แหล่ง % แหล่ง % 
1. โรงงานอุตสาหกรรม 91 35.83 55 60.44 36 39.56 
2. อาคารบางประเภท       

- อาคารชุด 
ประเภท ก 2 0.79 1 50 1 50 
ประเภท ข 2 0.79 2 100 0 0 
ประเภท ค 1 0.39 0 0 1 100 

- โรงแรม 
ประเภท ก 11 4.33 9 81.82 2 18.18 
ประเภท ข 36 14.17 13 36.11 23 63.89 
ประเภท ค 2 0.79 0 0 2 100 

- โรงพยาบาล ประเภท ก 24 9.45 19 79.17 5 20.83 
-โรงเรียน ประเภท ข 1 0.39 0 0 1 100 
-อาคารของรัฐ ประเภท ก 1 0.39 1 100 0 0 

- ศูนยก์ารคา้ 
ประเภท ก 6 2.36 6 100 0 0 
ประเภท ข 3 1.18 3 100 0 0 

- ตลาด 
ประเภท ก 3 1.18 1 33.33 2 66.67 
ประเภท ข 10 3.94 4 40 6 60 

- ภตัตาคารหรือร้านอาหาร 
ประเภท ก 2 0.79 1 50 1 50 
ประเภท ข 28 11.02 3 10.71 25 89.29 

3. สถานีบริการน ้ามนั ประเภท ก 4 1.58 1 25 3 75 
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เช้ือเพลิง ประเภท ข 11 4.33 5 45.45 6 54.55 

ตาราง 11(ต่อ)        

4. การเลี้ยงสุกร 
ประเภท ก 8 3.16 8 100 0 0 
ประเภท ข 6 2.36 4 66.67 2 33.33 
ประเภท ค 1 0.39 0 0 1 100 

5. ที่ดินจดัสรร ประเภท ก 1 0.39 0 0 1 100 
รวม 254 100 136 53.54 118 46.46 

 
3. การศึกษาประสิทธิภาพของการบังคบัใช้กฎหมายเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

3.1) แนวทางปฏิบัตกิารบังคบัใช้กฎหมาย 
ในขั้นตอนการบงัคบัใช้กฎหมายในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะ

แบ่งเป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 
1.กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสียหรือระบบบ าบดัน ้ าเสีย

เดิมไม่เพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียไดต้ามกฎหมายก าหนดเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษจะ
อาศยัอ านาจตามมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 มีค าสั่งให้มีการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง
ท่ีกฎหมายก าหนดโดยก าหนดระยะเวลาให้แลว้เสร็จภายใน 180 วนั  

2. กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีคุณภาพน ้ าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ จะอาศัยอ านาจตามมาตรา 82(2) แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีค าสั่งให้มี
การจัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดระยะเวลาให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนั 

3. กรณีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพน ้ าท้ิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนดเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จะอาศยัอ านาจตามมาตรา 82(3) ด าเนินการ
ส่งเร่ืองให้กบัอุตสาหกรรมจงัหวดัในฐานะเจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน ทั้งน้ี
จะมีการติดตามผลการด าเนินการภายหลงัครบก าหนด 60 วนัหลงัจากส่งเร่ือง หากไม่มี
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การด าเนินการใดเพ่ือให้มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดั
น ้าเสีย ตามมาตรา 82(2) ไดเ้หมือนแหล่งก าเนิดประเภทอ่ืน  

3.2) ผลการด าเนินการบังคบัใช้กฎหมาย 
3.2.1) ผลการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษ

ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม 
1) ผลการด าเนินการบังคบัใช้กฎหมายในการออกค าส่ังทางปกครอง 

จากการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษทั้งหมด จ านวน 254 แหล่ง ส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 ในฐานะเจ้าพนกังานควบคุมมลพิษไดมี้การออกค าสั่งทางปกครอง
ไปแลว้ทั้งส้ิน 78 ค าสัง่ แยกเป็น  

1. ค าสั่งตามมาตรา 70 จ านวน 15ค าสั่ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 จาก

จ านวนค าสั่งทั้งหมดได้ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 6 แหล่งทุเลาค าสั่ง จ านวน 1 แหล่ง    

อยูใ่นระยะเวลาค าสัง่ จ านวน 8 แหล่ง 

2. ค าสั่งตามมาตรา 82(2) จ านวน 43ค าสั่งคิดเป็นร้อยละ 55.13จาก

จ านวนค าสั่งทั้งหมดได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 แหล่ง อยู่ในระยะเวลาค าสั่ง 

จ านวน 18 แหล่งและอยูร่ะหว่างกระบวนการแจ้งสิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน 

จ านวน 10 แหล่ง 

3. ค าสั่งตามมาตรา 82(3) จ านวน 20 ค าสั่งคิดเป็นร้อยละ 25.64 จาก

จ านวนค าสั่งทั้งหมดไดด้ าเนินการแลว้เสร็จทั้งหมดจ านวน 20 แหล่ง รายละเอียดดงั

แสดงในตาราง 12 
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ตาราง 12 
รายละเอียดผลการออกค าส่ังทางปกครอง 
ค าสัง่ทางปกครอง การด าเนินการทางปกครอง 
มาตรา 70 -ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 6 แหล่ง 

-ทุเลาค าสัง่ จ านวน 1 แหล่ง 
-อยูใ่นระยะเวลาค าสัง่ จ านวน 8 แหล่ง 

มาตรา 82(2) -ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 15 แหล่ง 
มาตรา 82(2) -อยูใ่นระยะเวลาค าสัง่ จ านวน 18 แหล่ง 
 -อยูร่ะหว่างกระบวนการแจง้สิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน 

จ านวน 10 แหล่ง 
มาตรา 82(3) -ส่งเร่ืองให้อุตสาหกรรม จ านวน 20 แหล่ง 

2.) ผลการด าเนินการบังคบัใช้กฎหมายในการปรับทางปกครอง 
การด าเนินการปรับแหล่งก าเนิดมลพิษตามขั้นตอนการบังคบัทาง

ปกครองหากแหล่งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
ท่ีมีการออกค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 70 และ มาตรา 82(2) ซ่ึงมีการออกค าสั่ง
รวมทั้งหมด 64 แหล่ง และปรากฏมีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกออกค าสั่งปรับทางปกครอง 
จ านวน 11 แหล่ง รวมค่าปรับ จ านวน 302,500 บาท รายละเอียดดงัตาราง13 
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ตาราง 13 
รายละเอียดท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีค าส่ังปรับทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง จพค. 
 

ล าดบั แหล่งก าเนิด จงัหวดั 
ประเภท
ค าสัง่ 

การปรับทางปกครอง 
สถานะ 
ปัจจุบนั 

คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
รวม

ค่าปรับ 
1 รร.โลตสัปางสวน

แกว้ 
ชม. ม.82(2) 30,000 - - 30,000 

ยุตคิ าส่ัง 

3 ครัววนัดี ลพ. ม.70 15,000 - - 15,000 ยุตคิ าส่ัง 
4 ตลาดสดชา้งเผอืก ชม. ม.70 30,000 - - 30,000 ทุเลาค าสัง่ 
5 โรงแรมเชียงใหม่ 

ฮิลล ์  
ชม. ม.82(2) 30,000 30,000 - 60,000 

ยุตคิ าส่ัง 

6 เชียงรายคอนโด
เทล 

ชร. ม.82(2) 15,000 17,500 15,000 47,500 
ยุตคิ าส่ัง 

7 บริษทั โฟร์-ที
จ  ากดั 

ชม. ม.82(2) 30,000 30,000 - 60,000 
ยุตคิ าส่ัง 

8 รร.อิมพีเรียล
แม่ฮ่องสอน 

มส. ม.82(2) 15,000 - - 15,000 
ยุตคิ าส่ัง 

9 ร้านอาหารหลูล้  า ชร. ม.70 15,000 - - 15,000 ยุตคิ าส่ัง 
10 ตลาดสดแม่คือ ชม. 82(2) 15,000 - - 15,000 ยุตคิ าส่ัง 
11 ตลาดเจดียแ์ม่ครัว ชม. 82(2) 15,000 - - 15,000 ทุเลาค าสัง่ 

รวม 302,500  

3.2.2) ผลการด าเนินการบังคบัใช้กฎหมายในกรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม 

แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมาย จ านวนทั้ งหมด 91 แหล่ง ไม่เก็บตัวอย่างน ้ าจ านวน 33 แหล่ง           
เก็บตัวอย่างน ้ าท้ิง จ านวน 31 แหล่ง ผ่านมาตรฐานจ านวน 10 แหล่ง คุณภาพน ้ าไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 21 แหล่งและไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน 1 แหล่ง  
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ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพน ้ าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
จ านวน 21 แหล่ง พารามิเตอร์ท่ีส าคญัท่ีไม่ผ่านมาตรฐานมี จ านวน 6 พารามิเตอร์ SS, 
TDS, BOD, COD, FOG, และTKN ในขั้นตอนการด าเนินการภายหลงัคุณภาพน ้ าท้ิงไม่
เป็นไปตามมาตรฐานเจา้พนกังานควบคุมมลพิษไดด้ าเนินการส่งเร่ืองให้เจา้พนกังานตาม
กฎหมายว่าดว้ย พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 ด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นการ
ต่อไป รายละเอียดดงัตารางท่ี 14 
 ตาราง 14 
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพน า้ทิง้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

ล าดบั แหล่งก าเนิดมลพษิ 
เลขทะเบียนโรงงาน

(รง.4) 
พารามเิตอร์ที ่
ไม่ผ่านSTD 

ปริมาณ 
น า้เสีย/วนั 

ระบบบ าบัด 
น า้เสีย 

1 บริษทั สหฟาร์มเห็ด จ  ากดั 3-2(8)-1/36 ชม. BOD,COD,SS 25 AS 
2 บริษทั เน้ือทิพย ์จ  ากดั จ2-4(3)-1/40 ชม. BOD,SS,COD,

FOG 
10 OST 

3 บริษทั เบทาโกรภาคเหนือ 
เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 

3-4(1)-1/41 ชม. BOD 170 AL 

4 บริษทั วีแอนดพ์ี เฟรัชฟดูส์ 
จ  ากดั 

3-ศ.4(1)-1/35 ชม. BOD ,SS 400 CL+AL 

5 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 3-ศ.5(1)-1/36 ชม. BOD,COD,SS,
FOG 

70 SBR 

6 บริษทั รอแยลฟดู จ  ากดั 3-8(1)-1/27 ชม. BOD ,COD 800 AL 
7 บริษทั ซนัสวีท จ  ากดั ศ3-8(1)-2/34 ชม. BOD,COD,SS 960 AS 
8 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกรียงไกร

ผลไม ้
จ2-8(2)-1/38 ชม. BOD ,COD <5 บ่อพกั 

9 บริษทั พรีเมี่ยมฟู้ ดส์ จ  ากดั จ3-8(2)-2/39 ชม. FOG 800 AL 
10 บริษทั ไทยคอสมอสฟดูส์ จ  ากดั ศ3 - 8(2) - 4/33 ชร. FOG 200 AL 
11 บริษทั เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จ  ากดั จ3-8(2)-2/39 ชม. BOD 20 AS 
12 บริษทั ยเูน่ียนเฟรซ(2003) จ  ากดั 3-8(2)-3/48 ชม. BOD,COD 75 AL 
13 บริษทั สนัติภาพ เทรดด้ิง จ  ากดั จ3-8(2)-9/47 ชม. TDS 60 AL 
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ตาราง 14 (ต่อ)    

14 บริษทั เชียงใหม่อุตสาหกรรม 
ถัว่เหลือง จ  ากดั 

3-9(4)-1/30 ชม. BOD,SS,TKN,
FOG 

20 CL + AS 

15 บริษทั เชียงใหม่ เบเวอเรส จ ากดั 3-ศ.20(1)-1/34 ชม. BOD ,FOG 325 AL 
16 บริษทั ปร้ินเซสฟดูส์ จ  ากดั 3-92-1/43 ชม. BOD 190 AS 
17 บริษทั ซีพีเอฟ จ ากดั(มหาชน) จ3-92-2/45 ชม. BOD,COD,SS,

FOG 
40 OXP 

18 บริษทั เชียงใหม่โพรเซ่นฟดูส์ 
จ  ากดั 

3-92-29/47 ชม. SS 120 AS 

19 บริษทั ธิติทิพย ์จ  ากดั  - - ไม่มีระบบ 
20 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อิสริยะผล  BOD,SS,COD,

FOG 
120 ANF 

21 บริษทัผึ้งนอ้ยเบเกอร่ี จ  ากดั  BOD 18,9 AS 

ในกรณีน้ี ยกเว้น บริษัท ธิติทิพย์ จ ากัด ท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ด าเนินการตามมาตรา 70 มีค าสัง่ให้ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ า
เสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าท้ิง ในระยะเวลา 180 วนั 

3.3) ผลการแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน   
ตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของ
คู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมี
โอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน”จากการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ
เป้าหมาย พบว่ามีแหล่งก าเนิดมลพิษจ านวนหน่ึงใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน
ผูวิ้จัยได้ท ารวบรวมข้อมูลการใช้สิทธิโต้แย้งในรายแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเห็นว่ามี
สาระส าคญัในการน ามาศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
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1. โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว (เชียงใหม่) 

มีหนงัสือขอใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และแสดงหลกัฐานว่า น ้าเสียท่ีออกจากปลาย
ท่อไหลลงสู่รางน ้ าท้ิงสาธารณะเพ่ือส่งต่อไปยงัสถานีสูบน ้ าเสียท่ี 8 ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ฉะนั้นจะเห็นไดว้่าน ้ าท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียของระบบบ าบดัน ้ า
เสีย บริษทั กาดสวนแกว้ 2545 จ ากดั ไดเ้ขา้สู่กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียรวมของเทศบาล
นครเชียงใหม่แลว้ 

เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ไดด้ าเนินการประสานงานกบัเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพ่ือหารือขอ้เทจ็จริงเทศบาลนครเชียงใหม่ไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงดงักล่าว โดยมี
สาระส าคญัว่า “โรงแรมฯยงัมิไดข้ออนุญาตเช่ือมท่อระบายน ้าท้ิงลงท่อระบายน ้ าท้ิงของ
เทศบาล น ้าท้ิงของโรงแรมฯ ระบายลงล าเหมืองสาธารณะประโยชน์และไหลรวมลงยงั
ล าคูไหว ซ่ึงมิได้ส่งต่อไปสถานีสูบน ้ าเสียท่ี  8 ตามท่ีโรงแรมฯ กล่าวอ้าง” จาก
พยานหลกัฐานดงักล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า โรงแรมฯ ได้ปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อมไม่ได้ระบายน ้ าท้ิงลงระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมของ
เทศบาลแต่ยา่งใด ฉะนั้น เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ อาศยัอ านาจตามมาตรา 82(2) แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 มีค าสั่งให้จดัการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
บ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
แลว้เสร็จภายใน 120 วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่  

2.โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ (เชียงใหม่) 
มีหนังสือขอใช้สิทธิโต้แย้งและแสดงหลักฐานว่า ทางบริษัทฯได้

ด าเนินการดูดตะกอนในบ่อ โดยมีการว่าจ้างบริษทัเอกชน ท าการลา้งบ่อน ้ าท้ิงโดยช่าง
ประปาของโรงแรม ท าการดูดตะกอนซ ้ าอีกคร้ังและว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บ
ตวัอยา่งน ้าท้ิงเพ่ือส่งตรวจกบัห้องปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)จ ากดั 

เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นช้ีแจงการด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียมิไดติ้ดใจผลการตรวจสอบของเจ้า
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พนกังานควบคุมมลพิษแต่อยา่งใด ฉะนั้นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จึงอาศยัอ านาจตาม
มาตรา 82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 มีค าสั่งให้จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัด             
น ้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
ค าสัง่ 

3. โรงแรมบีทูพรีเมียร์ (เชียงใหม่) 
มีหนงัสือขอใช้สิทธิโต้แยง้และแสดงหลกัฐานว่า ขณะเข้าตรวจสอบ

คร้ังแรกมีการเก็บตวัอย่างน ้ าผิดจุด จุดท่ีท าการเก็บตวัอย่างน ้ าเป็นบ่อเกรอะ เน่ืองจาก
ผูน้ าตรวจไม่มีแบบแปลนอาคารและไดไ้ปขอคดัแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลสุเทพ ได้
พบจุดตรวจสภาพน ้า จึงเรียนมาเพ่ือเขา้เก็บตวัอยา่งน ้าใหม่อีกคร้ัง 

เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ พิจารณาแลว้เห็นว่ามีการเก็บตวัอย่างน ้ าผิด
จุด จึงมีหนงัสือแจง้โรงแรมบีทูพรีเมียร์ทราบและเขา้ท าการเก็บตวัอยา่งน ้าอีกคร้ังภายใน 
5 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ี ผอ.สสภ.เห็นชอบ และผลการตรวจวิเคราะห์น ้ าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด เจ้าพนกังานควบคุมมลพิษ จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา 
82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มี
ค าสั่งให้จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่ 

4.ร้านอาหารโอ้กะจู๋ 
มีหนังสือขอใช้สิทธิโต้แย้งและแสดงหลักฐานว่า ทางบริษัทฯได้

ด าเนินการสร้างบ่อเติมอากาศเพ่ิมเติมและมีการดกัเศษอาหารก่อนน าน ้ าเขา้ระบบบ าบดั
น ้าเสีย 

เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นช้ีแจงการด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียมิไดติ้ดใจผลการตรวจสอบของเจ้า
พนกังานควบคุมมลพิษแต่อยา่งใด ฉะนั้น เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จึงอาศยัอ านาจตาม
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มาตรา 82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 มีค าสั่งให้จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัด             
น ้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
ค าสัง่ 

5. คุ้มขันโตก 
มีหนงัสือขอใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และแสดงหลกัฐานว่า ทางไดด้ าเนินการสูบ

ลา้งบ่อบ าบดัน ้าเสีย มีการเติมจุลินทรียแ์ละเพ่ิมตวัเติมอากาศ 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นช้ีแจงการด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียมิไดติ้ดใจผลการตรวจสอบของเจ้า
พนกังานควบคุมมลพิษแต่อยา่งใด ฉะนั้น เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จึงอาศยัอ านาจตาม
มาตรา 82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 มีค าสั่งให้จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัด             
น ้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 120 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
ค าสัง่ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย

กบัแหล่ง ก าเนิดมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535”  ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดก้  าหนดไว ้และไดส้รุปผลตามวตัถุประสงค์
การศึกษา ดงัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา/อภิปรายผลศึกษา 

1.1) การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏบิัติตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพษิ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษ  มี
การศึกษา 2 ลกัษณะไดแ้ก่การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระบายน ้ าท้ิงของแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา70มาตรา82 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ 
จากแหล่งแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร และศึกษาการปฏิบติัตามกฎกระทรวงตาม
มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แห่งชาติ พ.ศ.2535
ของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

สรุปผลการศึกษา 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ การมี
ชนิดและขนาดระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเหมาะสมกบัปริมาณและคุณลกัษณะของน ้ าเสีย การ
มีบุคคลกรท่ีมีความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น การควบคุมการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย  
การบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย การสูบลา้งตะกอนส่วนเกิน การเข้มงวดเข้มงวด 
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กวดขนั การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งจริงจงัของหน่วยงานอนุญาต 
การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานอนุญาต 

1.2) การศึกษาประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 
 การศึกษาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ ศึกษาจากการด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายในการออกค าสั่งทางปกครองตาม
มาตรา 70 มาตรา 82(2) และผลการด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายในการปรับทางปกครอง
รวมถึงการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ จากผลการด าเนินงานไดมี้การออกค าสั่งทางปกครองไปแลว้
ทั้งส้ิน 78 ค  าสั่งแยกเป็น ค าสั่งตามมาตรา 70 จ  านวน 15 ค  าสั่งมาตรา 82(2)ในกรณีท่ี
แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 43 ค  าสั่ง ค  าสั่งตามมาตรา 82(2) 
ในกรณีท่ี แหล่งก าเนิดมลพิษเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 20 ค  าสั่ง ใชสิ้ทธิโตแ้ยง้
และแสดงพยานหลกัฐาน จ านวน 10 แหล่ง 

สรุปผล 
ประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามมาตรา 

70 มาตรา 82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 ตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบติังานของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ทั้งในกรณี
ท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และท่ีเป็นโรงงานอุสาหกรรม และ
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามแนวปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการบงัคบั การโตแ้ยง้
ค  าสั่งของเจา้พนักงานมลพิษของแหล่งก าเนิดมลพิษในบางราย เป็นไปตามขั้นตอน
กระบวนการของการใชสิ้ทธิของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกกระทบกระเทือนจากผลของ
ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30  
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2. อภิปรายผลการศึกษา 
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงพยาบาล 

โรงแรม มีการปฏิบติัตามกฎหมายสูงกวา่แหล่งก าเนิดประเภทอ่ืนๆเน่ืองจากแหล่งก าเนิด
เหล่าน้ีมีหน่วยงานราชการเขม้งวด กวดขนั ตรวจสอบการปฏิบติังานอยูเ่ป็นประจ า เช่น
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาลจะมีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ควบคุมก ากบั 
ส ถ า นี บ ริ ก า ร น ้ า มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  มี ก ร ม ธุ ร กิ จ พ ลั ง  เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ  
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงแรมมีนายทะเบียนไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา มีระบบบ าบดั           
น ้าเสียแบบ Anaerobic Covered Lagoon ตามดว้ยระบบบ่อผึ่ง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสีย สอดคลอ้งกบั ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการการบ าบดัน ้าเสียของ
ระบบบ าบดัน ้าเสียชนิดต่างๆและแนวทางการเลือกใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสีย (ดร.เกรียงศกัด์ิ 
2539 หนา้ท่ี 75)  

ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้               
มีระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ คลองวงเวียนและ SBR ซ่ึงเป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจ ์
(Activated Sludge) ประเภทหน่ึง มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียมากกว่าร้อยละ 95  
เหตุผลอีกประการเน่ืองมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษบางประเภทมีหน่วยงานราชการ
ควบคุมก ากบัเป็นการเฉพาะ เช่นโรงพยาบาลมีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ควบคุม
ก ากบัเป็นการเฉพาะ สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง มีกรมพฒันาพลงังานและเช้ือเพลิงเป็น
หน่วยงานก ากบั  

การท่ีผลตรวจคุณภาพน ้ าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษในคร้ังท่ี1 ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน เน่ืองจากเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดใหญ่ ก่อสร้างมานาน ติดตั้งอยูใ่ตดิ้น มี
ปริมาณน ้าเสียมาก ถึงแมข้นาดของระบบบ าบดัน ้าเสียจะสามารถรองรับปริมาณน ้ าเสียท่ี
เข้ามาได้แต่ขาดการบ ารุง การดูแลรักษา ไม่มีการสูบท้ิงตะกอนส่วนเกิน ท าให้
ประสิทธิภาพของระบบลดลง 
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3. ข้อเสนอแนะ  

3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
3.1.1) การเสริมสร้างศกัยภาพหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
           ควบคุมการระบายน ้าท้ิง 

จากสภาพปัญหาการเปล่ียนหมุนเวียนบุคคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการควบคุมการระบายน ้ าท้ิงซ่ึงเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจ าโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ท าให้บุคคลากรท่ีไดม้อบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีใหม่ ขาดองคค์วามรู้ ทกัษะใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายหรือไม่มีองคค์วามรู้ดา้นการจดัการน ้ าเสีย ไม่สามารถตรวจสอบ
ความบกพร่องของระบบบ าบดัน ้ าเสียได ้จึงท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในการท างานซ่ึง
ส่งผลต่อความหวัน่เกรงท่ีตอ้งสุ่มเส่ียงในขั้นตอนของการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จะตอ้งมีการจดัโครงการอบรม เสริมสร้างศกัยภาพใหก้บับุคคลากรของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งอยู่อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งใหค้วามส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนบุคคลากรของตนเองใหเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

3.1.2) การเขม้งวด จริงจงัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ควรเขม้งวดการบงัคบั

ใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากแหล่งก าหนดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่นอกเขตพื้นท่ีใหบ้ริการบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อควบคุมการระบาย
น ้าเสียจากแหล่งก าเนิดใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.1.3) การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 
ควรมีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้แหล่งก าเนิดในพื้นท่ี มีความรู้ ความ

เขา้ใจในการจดัการน ้ าเสียชุมชน โดยการบ าบดัน ้ าเสียท่ีตน้ทาง เช่น การติดตั้งถงัดัก
ไขมนั และระบบบ าบดัน ้ าเสียส าหรับอาคารบา้นเรือน และควรจัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษแ์หล่งน ้ า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนดว้ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในฐานะกระทรวงท่ีออกกฎหมายบงัคบัใชร้วมถึงเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ



100 

อ่ืนๆ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ควรตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัญหาน้ี ตอ้งมีจดัสรร
งบประมาณในการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัแหล่งก าเนิดด้านการ
จดัการน ้าเสียและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติ 
3.2.1) ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพษิเพือ่ประสิทธิภาพการจัดการน า้เสีย 
1. รูปแบบระบบบ าบัดน า้เสียทีเ่หมาะสมส าหรับแหล่งก าเนิดมลพษิราย   
  ประเภท 
ก. แหล่งก าเนิดประเภทอาคาร 
1) กรณขีองแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทอาคาร ทีม่ภีาระความสกปรก  
     (BOD loading) ไม่ค่อยสูง 
แหล่งก าเนิดกลุ่มน้ีมีภาระความสกปรก (BOD loading) ไม่ค่อยสูง เช่น 

แหล่งก าเนิดประเภทอาคาร(โรงแรม หอพกั คอนโด บา้นจดัสรร) น ้าเสียค่าปริมาณความ
สกปรก(BOD) ไม่เกิน 250 mg/l น ้าเสียท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยสารอินทรียซ่ึ์ง
สามารถถูกยอ่ยสลายไดโ้ดยจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจนและมีน ้ ามนัและ สารลอยน ้ าต่างๆ ท่ี
เกิดจากส่วนของกิจกรรมห้องครัวหรือห้องอาหาร แหล่งก าเนิดเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมี
ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตเมือง หรือพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ท่ีมีความจ ากดัในเร่ืองของพื้นท่ี 
ฉะนั้นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งก าเนิดเหล่าน้ีจะเป็นบ าบดัน ้ าเสียดว้ย
วิธีการทางชีววิทยาโดยใชแ้บคทีเรียพวกท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกั
ในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย โดยระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจเ์ป็นระบบบ าบดัน ้ า
เสียท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายสามารถบ าบดัได้ทั้ งน ้ าเสียชุมชน แต่ในส่วนของ
หอ้งครัวจะตอ้งเพิ่มถงัดกัไขมนัท่ีม่ีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอในการดกัจบัน ้ ามนั
และไขมนั เพื่อไม่ใหห้ลุดเขา้สู่หน่วยบ าบดัในขั้นตน้ และควรตอ้งมีช่างหรือเจา้หนา้ท่ีท่ี
ได้มีการมอบหมายหน้าท่ีเป็นการเฉพาะในการดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตวัอย่างของ
รูปแบบของแหล่งก าเนิดทีมีการบริหารจดัการน ้ าเสียในลกัษณะน้ี เช่น โรงแรมเดอะเลเจน้ท ์
(เชียงราย) นอกจากน้ีหากแหล่งแหล่งก าเนิดท่ีขนาดใหญ่เขา้ข่ายเป็นอาคารประเภท ก 
จะมีอตัราการปล่อยน ้ าเสีย (Flow rate) สูง มากกว่า 200 ลบ.ม./วนั ควรจะตอ้งมีวิศวกร
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ส่ิงแวดลอ้มหรือผูท่ี้ผ่านการอบรมด้านการควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือท่ีปรึกษา
เอกชน มาท าหนา้ท่ีดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตวัอยา่งของแหล่งก าเนิดกลุ่มน้ีเช่น โรงแรม
โลตสัปางสวนแกว้ 
 

2) กรณขีองแหล่งก าเนิดมลพษิประเภทอาคารทีม่ีภาระความสกปรก(BOD  
     loading) สูง 
แหล่งก าเนิดกลุ่มน้ีจะมีภาระความสกปรก (BOD loading) สูง เช่น 

แหล่งก าเนิดประเภท ตลาดสด ร้านอาหาร แหล่งก าเนิดจ าพวกน้ีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการ
ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการจดัการน ้ าเสียมากนกั อีกทั้งบางแห่งไดมี้การเปิดกิจการมา
ค่อนข้างนาน ระบบบ าบัดน ้ าเสียบางแห่งจึงมีเพียงบ่อพักน ้ าเสีย หรือบ่อดักไขมัน                
เพียงแค่ใหก้ารขออนุญาตการก่อสร้างอาคารจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติั
อาคาร พ.ศ.2522  มีแหล่งก าเนิดมลพิษจ านวนมากท่ีตอ้งมีการปฏิบติัตามค าสั่งเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 70 และมาตรา 82(2) น ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษจ าพวกน้ีจะ
มีลกัษณะคลา้ยกบัน ้ าเสียชุมชนประเภทอ่ืน แหล่งท่ีมาของน ้ าเสีย ถา้เป็นร้านอาหารจะ
มาจากส่วนของกิจกรรมห้องครัวหรือห้องอาหาร ถา้เป็นตลาดสดจะมาจาก ส่วนของ
แผงร้านคา้ต่างๆ  เช่น อาหารสด อาหารแหง้ จ  าหน่ายผกัผลไม ้โดยท่ีน ้ าเสียดงักล่าวจะ
ประกอบดว้ยสารอินทรียเ์ป็นองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงสามารถถูกยอ่ยสลายไดโ้ดยจุลินทรีย์
ท่ีใชอ้อกซิเจนแต่จะมีน ้ามนัและสารลอยน ้าต่างๆจ านวนมาก  

ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเหมาะสมควรเป็นแบบผสมผสานระหว่างการท างาน
ของการบ าบดัน ้ าเสียแบบ ไร้อากาศกบัการแบบใช้อากาศ โดยตอ้งมีการการดักด้วย
ตะแกรง (screening) เป็นการแยกเศษขยะต่างๆ ท่ีมากบัน ้ าเสีย เช่น เศษช้ินเน้ือเศษผกั 
เศษอาหารขนาดใหญ่ เศษไม ้ถุงพลาสติก กระดาษ ต่อดว้ยบ่อดกัไขมนัท่ีตอ้งมีขนาด
และมีการออกแบบท่ีถูกตอ้งรองรับกบัปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน กระบวนการบ าบดัต่อไป
ท่ีเป็นการบ าบดัน ้ าเสียแบบไร้อากาศอาจจะใชบ่้อเกรอะ (septic tank) หรือถงักรองไร้
อากาศ (anaerobic filter) ในขั้นตอนของบ าบดัน ้ าเสียดว้ยวิธีการทางชีววิทยาโดยใช้
แบคทีเรียพวกท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria)กรณีของแหล่งก าเนิด มลพิษขนาดใหญ่
ท่ีมีท่ีมีปล่อยน ้ าเสีย (flow rate) ในปริมาณท่ีสูงเกินกว่า50 ลบ.ม/วนัหรือมีน ้ าเสียค่า
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ปริมาณความสกปรก (BOD) สูงมากเกินกว่า 700 mg/l ตวัอย่าง เช่น รายตลาดสดแม่
เหียะ ตลาดสดสันป่าฝ้าย สามารถเลือกใช้ระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจ์ เป็นระบบบ าบดั              
น ้ าเสียท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย กรณีของตลาดหรือร้านอาหารขนาดเล็ก (อาคาร
ประเภท ข) ท่ีไม่มีผูดู้แลระบบเป็นการเฉพาะหรือผูดู้แลระบบท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบั
หลกัการบ าบดัน ้ าเสียมากนกั อาจจะเลือกใชร้ะบบบ าบดัแบบเติมอากาศชนิดมีตวักลาง 
ยดึเกาะ เป็นระบบบ าบดัท่ีควบคุมง่าย ไม่ซบัซอ้นไม่ตอ้งมีการหมุนเวียนตะกอน อีกทั้ง
การออกแบบไดก้ าหนดให้มีภาระบรรทุกทางพื้นผิวไวต้  ่า มีผลท าให้ตะกอนหรือมวล
ของจุลินทรียท่ี์เกิดข้ึนมีค่าต ่า  การบ ารุงรักษาจะเกิดข้ึนนอ้ย น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัจาก
ระบบน้ี มีคุณภาพดี ไม่มีกล่ินเหม็น เน่ืองจากมีการใหอ้ากาศอยา่งเพียงพอและสามารถ
แก้ปัญหาการเกิดตะกอนลอยตัวได้ เน่ืองจากมีแผ่นตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะไม่
จ าเป็นตอ้งมีการหมุนเวียนตะกินจุลินทรียม์าใช้อีก ท าให้ไม่จ  าเป็นต้องมีถงัตะกอน 
(SEDIMENTATION TANK) ท่ีมีขนาดใหญ่เหมือนอย่างระบบตะกอนเร่งตวัอย่าง
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทน้ี ไดแ้ก่ ร้านอาหารส้มต าอุดร (เชียงใหม่) 

ในส่วนของผูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย หากแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีขนาด
ใหญ่เขา้ข่ายเป็นอาคารประเภท ก จะมีอตัราการปล่อยน ้ าเสีย( Flow rate) สูง ควรจะตอ้ง
มีวิศวกรส่ิงแวดลอ้มหรือผูท่ี้ผ่านการอบรมดา้นการควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือท่ี
ปรึกษาเอกชนมาท าหน้าท่ีดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสีย ตัวอย่างของแหล่งก าเนิดทีมีการ
บริหารจดัการในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ตลาดสดแม่เหียะ 

 
ข. แหล่งก าเนิดประเภทฟาร์มสุกร 
แหล่งก าเนิดประเภทน้ีถือไดว้่าเป็นอีกแหล่งก าเนิดท่ีได้สร้างผลกระทบ

ใหก้บัส่ิงแวดลอ้มและชุมชนจากปัญหาน ้าเสียและปัญหากล่ินเหมน็ น ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจะมี
ภาระความสกปรก (BOD loading) สูง จะมีน ้ าเสียเกิดข้ึนในปริมาณมากและมีค่าความ
สกปรกสูงมาก ท่ีผ่านมาระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทน้ีนิยมใช้กนั
ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond ; SP) ซ่ึงเป็นระบบ
บ าบดัน ้ าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสียซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการ
ท างานได้ 3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ 
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(Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเน่ืองกนับ่อ
สุดทา้ยจะท าหนา้ท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้าท้ิงก่อนระบาย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อมตัวอย่างเช่นฟาร์มสุกรโฟรที(เชียงใหม่) ฟาร์มสุกรชัยพัฒนา
(เชียงใหม่) แต่เน่ืองจากระบบบ าบดัน ้ าเสียประเภทน้ีเป็นการบ าบดัแบบระบบเปิดท่ีใช้
พื้นท่ีจ  านวนมากและชุมชนเร่ิมขยายตวัเขา้ประชิดกบัท่ีตั้งแหล่งก าเนิด ท าใหเ้กิดปัญหา
การร้องเรียนจากการประกอบกิจการบ่อยคร้ัง 

ระบบบ าบดัท่ีเหมาะสมควรเป็นระบบบ าบดัแบบcover lagoon ซ่ึงเป็น
ระบบปิดท่ีสามารถควบคุมปริมาณน ้ าเสียและแก๊สชีวภาพท่ีเกิดข้ึนได ้การควบคุมและ
การดูแลรักษาระบบท าไดง่้ายและไม่ซับซ้อน น ้ าเสียท่ีผ่านระบบ Anaerobic Covered 
Lagoon ยงัมาสามารถปล่อยสู่แหล่งน ้าธรรมชาติไดจึ้งจ าเป็นตอ้งมีการบ าบดัต่อในระบบ
บ าบดัขั้นหลงัต่อไปการควบคุมและการดูแลรักษาระบบท าได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เม่ือ
เทียบกับระบบยูเอเอสบี หรือถังกรองไม่ใช้อากาศ และสามารถน าก๊าซชีวภาพท่ีได้
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดเ้ช่นการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ตวัอยา่งแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมี
การบริหารจดัการในลกัษณะน้ีเช่น ฟาร์มสุกรโฟร์ที(หลงัการปรับปรุงตามค าสั่งเจา้
พนกังานแลว้ 

 
3.2.2) การเพิม่ศักยภาพ องค์ความรู้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลระบบ

บ าบัดน า้เสียด้านการจัดการน า้เสียและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
จากสภาพปัญหาแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ทราบหน้าท่ีท่ี

จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เช่น ไม่ทราบว่าเขา้ข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่เขา้ข่ายแลว้ต้องปฏิบัติ
อย่างไร ซ่ึงท่ีผ่านมาขออนุญาตในการก่อสร้างหรือประกอบกิจการ ผูป้ระกอบการจะ
ด าเนินการยื่นกบัอุตสาหกรรมจงัหวดัในกรณีท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะใชอ้  านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการใหอ้นุญาตกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่มีการ
แจง้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือ
แมแ้ต่ในขั้นตอนของการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้และแสดงหลกัฐาน ตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง 
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แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  แหล่งก าเนิดหลาย
แหล่งก็ยงัไม่มีความเขา้ใจถึงการใช้สิทธิน้ีท่ีเป็นการใช้สิทธิโตแ้ยง้ สงสัยหรือไม่เห็น
ดว้ยในกระบวนการขั้นตอนของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษไม่ว่าจะขั้นตอนการเก็บ
ตวัอยา่งน ้ าท้ิง จุดเกบ็ตวัอยา่ง การตรวจวิเคราะห์ แต่ส่วนใหญ่ เป็นช้ีแจงการด าเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มิไดติ้ดใจผลการตรวจสอบของเจา้
พนักงานควบคุมมลพิษแต่อย่างใด จึงไม่เขา้ข่ายท่ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษจะน ามา
พิจารณาเพื่อใหมี้การตรวจสอบใหม่ได ้

 
3.3.3) ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการบังคบัใช้ 
           กฎหมาย 
1) ประสิทธิภาพของการบังคบัใช้กฎหมายส าหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั 

การควบคุมการระบายน า้ทิง้ 
การบังคับใช้กฎหมายในฐานะ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เม่ือผลการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงแลว้ปรากฏว่า แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ไม่มีระบบ
บ าบดัน ้ าเสียและระบายน ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือมีระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ระบายน ้ า
ท้ิงท่ีมีค่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด หรือละเวน้ไม่ท าการบ าบดัน ้ าเสีย
และลกัลอบปล่อยท้ิงน ้ าเสียลงสู่ แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษสามารถอาศยัอ านาจตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยการออกค าสั่งทางปกครอง กบัแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้แต่เน่ืองจากการออกค าสั่ง
โดยใชอ้  านาจตามมาตรา 70 และมาตรา 82 (2) (3) เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีกระทบสิทธิ
ของผูไ้ดรั้บค าสั่ง ดงันั้นในการออกค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษจะตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอน หลกัเกณฑ ์วิธีการตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.     
2539  การอาศยัสภาพบงัคบัตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดก้  าหนดให้น้ีจึงไม่มีผลในการหยุด 
ยบัย ั้งการปล่อยน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษโดยทนัที ตอ้งผ่านขั้นตอนทางปกครอง
หลายขั้นตอนและใช้เวลาค่อนข้างนาน ซ่ึงมีแหล่งก าเนิดมลพิษจ านวนไม่น้อยเม่ือ
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สามารถด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขระบบบ าบดัน ้ าเสียจนบรรลุค าสั่งของเจา้พนักงาน
ควบคุมมลพิษไดก้็ถือว่าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ ซ่ึงในความเป็น
จริงแลว้ แหล่งก าเนิดมลพิษไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่แหล่งน ้ าหรือส่ิงแวดลอ้มภาพ
นอกไปแลว้ 

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหก้ารตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เบด็เสร็จในคราวเดียว การระงบัการปล่อยท้ิงน ้ า
เสียออกจากแหล่งก าเนิดเป็นไปโดยทนัทีรวดเร็วมากข้ึน ในการตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษควรตอ้งมีการบูรณาการหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีออกในการตรวจสอบร่วมกนั 
เช่น เจา้หน้าท่ีจากส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคในฐานะเจา้พนักงานควบคุมมลพิษและ
ห น่วยง าน ท่ี มี ห้ อ งป ฏิบั ติ ก า ร ในก ารวิ เ ค ร า ะ ห์ คุณภาพน ้ า ท้ิ ง   ส า นัก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในฐานะเจา้พนักงานควบคุมมลพิษและ
หน่วยงานท่ีดูแลส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ส านกังานเจา้ท่าภูมิภาคในฐานะท่ีก ากบั ระเบียบ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอนุญาตใหเ้ทท้ิงหรือระบายน ้ าท้ิงลงสู่ล าน ้ าสาธารณะและ
มีบทบัญญั ติห้ า ม มิ ให้ผู ้ใ ด เท  ท้ิ ง  ห รือท า ด้ว ยประก า ร ใดๆ  ให้  หิน  กรวด 
ทราย ดิน โคลน อบัเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกลูใด ๆลงล าน ้ าสาธารณะ(ม.119)  ส านกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัในฐานะหน่วยงานท่ีก ากบัการประกอบกิจการของแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตและเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายอีกหลายฉบบั 
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