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บทคดัย่อ 
 
 พื้นท่ีภาคตะวนัออกเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพและถูกก าหนดใหเ้ป็นแหล่งพฒันาทั้ง
ทางดา้นโรงงานอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว ท าใหมี้สถานประกอบการท่ีเขา้ข่ายเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพื้นท่ี 3 จงัหวดัท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีรับผดิชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี  13 (ชลบุรี) ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ท่ีถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ซ่ึงจะท าใหมี้การเพิ่มจ านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
ต่างๆ เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากในอนาคตอนัใกล ้และแมว้่าตามกฎหมาย สถานประกอบการ
ท่ีเขา้ข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ส่วนใหญ่จะถูกก าหนดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัด     
น ้าเสียก่อนระบายท้ิงออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกไวแ้ลว้กต็าม  แต่ในสภาพความเป็นจริง 
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของการบ าบดัน ้ าเสีย และผล
คุณภาพน ้าหลงับ าบดัของสถานประกอบการเหล่าน้ี 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ในฐานะ
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จึงไดติ้ดตามตรวจสอบสภาพการท างาน ของระบบบ าบดั  
น ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม  ประเภทอาคาร และประเภทการเล้ียงสุกร ท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
เป้าหมาย จ านวน 179  แห่ง โดยเก็บตัวอย่างน ้ าหลังบ าบัดของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทต่างๆ จ านวน 148 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมิน
สถานภาพของการบ าบดัน ้ าเสียในภาพรวม และวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียพารามิเตอร์ต่างๆ 
ของน ้าหลงับ าบดั  
 
 



 

ข 

 ผลการด าเนินงาน พบว่าในภาพรวม แหล่งก าเนิดมลพิษส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 3 
จังหวัด ท่ีถูกตรวจสอบไม่สามารถบ าบัดน ้ าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิง           
โดยพบว่ามีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีสามารถบ าบดัน ้ าเสียไดต้าม
มาตรฐาน  นอกจากนั้น จะมีการประเมินหาพารามิเตอร์ท่ีเป็นปัญหาหลกัของแหล่งก าเนิด
มลพิษ 5 ประเภท ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม  การเล้ียงสุกรประเภท ก การเล้ียงสุกร
ประเภท ข  อาคารประเภท ก  และอาคารประเภท ข  รวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย
ของพารามิเตอร์ต่างๆ ในน ้ าหลงับ าบดัจากแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภทย่อย  ไดแ้ก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม 7  ประเภท การเล้ียงสุกร 2 ประเภท และอาคาร 5 ประเภท ซ่ึงสามารถ
ใช้เป็นฐานขอ้มูลในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมประเภทเดียวกนั    
ท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีใกลเ้คียงในอนาคต 

 นอกจากน้ี จากขอ้มูลท่ีจากการด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษของ
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 
พบว่าเจา้พนักงานควบคุมมลพิษสามารถด าเนินการออกค าสั่งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษ   
ใหป้รับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียไดเ้พียง 49 แห่ง ดงันั้น หากมีการประกาศใหเ้จา้พนกังาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเจา้พนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะท าให้ลดขอ้จ ากดัเร่ือง
อตัราก าลงัของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ และเพิ่มประสิทธิผลในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไดม้ากยิง่ข้ึน 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 เอกสารฉบบัน้ีเป็นผลส าเร็จท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการติดตามตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงด าเนินการ      
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) โดยไดรั้บความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั เป็นตน้ ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการลงพื้นท่ีร่วมตรวจสอบ ท าให้เกิดเป็นการ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกนัอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 นอกจากน้ีใคร่ขอขอบคุณฝ่ายตรวจและบงัคบัการ กรมควบคุมมลพิษ ท่ีถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานใหก้บัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ขอขอบคุณ 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสนบัสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ และขอขอบคุณ นายปัญญา วรเพชรายทุธ ผูอ้  านวยการส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) และทา้ยสุดน้ี ขอขอบคุณผูอ้  านวยการส่วนทุกส่วนงาน 
และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ท่ีให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา 
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  ตวัอยา่งแต่ละพารามิเตอร์ 
ตาราง 5 ตารางอตัราค่าปรับทางปกครองรายวนัตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ  35 
  มาตรา 82(2) 
ตาราง 6 ตารางอตัราค่าปรับทางปกครองรายวนัตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ  37 
  มาตรา 70 กรณีท่ี 1 
ตาราง 7 ตารางอตัราค่าปรับทางปกครองรายวนัตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ  38 
  มาตรา 70 กรณีท่ี 2 
ตาราง 8 ตารางอตัราค่าปรับทางปกครองรายวนัตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ  39 
  มาตรา 70 กรณีท่ี 3 
ตาราง 9 ตวัอยา่งเกณฑก์ารออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง 45 
  (Activated Sludge) 
ตาราง 10 ตวัอยา่งเกณฑก์ารออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ 48 
  (Aerated Lagoon) 
ตาราง 11 ตวัอยา่งเกณฑก์ารออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 51 
  (Stabilization Pond) 
 



 

ซ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
  หน้า 
ตาราง 12 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 58 
  ตรวจสอบ 
ตาราง 13 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ จ าแนกตามจงัหวดัท่ีตั้ง 58 
ตาราง 14 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ จ าแนกตามประเภท 59 
ตาราง 15 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าหลงับ าบดัของแหล่งก าเนิดมลพิษ 62 
  ในภาพรวม 
ตาราง 16 จ านวนตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าหลงับ าบดั 62 
  ท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน 
ตาราง 17 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  65 
  แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม 
ตาราง 18 ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าหลงับ าบดัของโรงงานอุตสาหกรรม 65 
  แต่ละประเภท  (mg/L) 
ตาราง 19 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร  66 
ตาราง 20 ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าหลงับ าบดัของการเล้ียงสุกร 66 
  แต่ละประเภท  (mg/L) 
ตาราง 21 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารแบ่งตามประเภทกิจกรรม  66 
ตาราง 22 ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าหลงับ าบดัของอาคารแต่ละประเภท  67 
  (mg/L) 
ตาราง 23 จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษรายจงัหวดัในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 67 
  ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
ตาราง 24 จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายจงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบของ 68 
  ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 



 

ฌ 

สารบัญภาพประกอบ 
 
  หน้า 
ภาพ 1 เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามพระราชบญัญติั 12 
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ภาพ 2 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ 42 
ภาพ 3 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบปรับเสถียรสัมผสั 43 
ภาพ 4 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน 44 
ภาพ 5 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบเอสบีอาร์ 45 
ภาพ 6 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ 48 
ภาพ 7 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 49 
ภาพ 8 เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้าภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ 56 
 ยีห่อ้ WTW Multi 3430 
ภาพ 9 จ านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ จ าแนกตามประเภท 59 
ภาพ 10 การออกค าสั่งทางปกครองกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ 60 
ภาพ 11 ร้อยละของตวัอยา่งน ้าท่ีผ่านและไม่ผา่นมาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิง 61 
ภาพ 12 ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน  63 
 (โรงงานอุตสาหกรรม) 
ภาพ 13 ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน  63 
 (การเล้ียงสุกรประเภท ก) 
ภาพ 14 ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน  63 
 (การเล้ียงสุกรประเภท ข) 
ภาพ 15 ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน   64 
 (อาคารประเภท ก) 
ภาพ 16 ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน   64 
 (อาคารประเภท ข) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 มาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 ไดใ้หอ้  านาจเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย หรือระบบก าจดัของเสีย ระบบบ าบดัอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน หรือเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยว่า  
มีการไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ซ่ึงจะเห็นไดว้่า จากอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด  
ในมาตรา 82 เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคสามารถใชเ้ป็นมาตรการ
เชิงรุกและ เป็นกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้แหล่ง ก าเนิดมลพิษจดัการกบัมลพิษ
ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 
 ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ได้เร่ิมด าเนินการติดตามตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีรับผิดชอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผลการ
ด าเนินการยงัไม่ประสบผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ าในระดบัท่ีน่าพอใจ 
ดงันั้น ในการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ นอกจากจะเป็นกระบวนการในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษแลว้ ยงัสามารถใช้เป็นวิธีการในการรวบรวม
ขอ้มูลสถานภาพของแหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อน ามาใชใ้นการบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหา
มลพิษใหป้ระสบผลส าเร็จไดอี้กทางหน่ึง 
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2. วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใชผ้ลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงในการเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน และ
ใชใ้นการออกค าสั่งทางปกครองหากพบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษปล่อยน ้ าท้ิงท่ีมีคุณภาพ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
 2.  เพื่อประเมินสถานภาพของแหล่งก าเนิดมลพิษทางน ้าของพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 (ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2560) 
 
4. พืน้ทีด่ าเนินการ 
 จงัหวดัในพื้นท่ีรับผดิชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ท่ีมีปัญหา
มลพิษรุนแรง จ านวน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
 
5. สัดส่วนของผลงาน 
 งานติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในฐานะเจา้พนักงานควบคุมมลพิษ 
ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) เป็นหนา้ท่ีหลกัของส่วนควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  และผูข้อรับการประเมินในฐานะปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการส่วนฯ  จึงเป็น
ผูป้ฏิบติังานหลกั โดยมีสัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 85 ของเน้ืองานทั้งหมด และมีผูร่้วม
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ นางสาวตุลาพร อนนัตน์าวีนุสรณ์  นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 
มีสัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 10 และนางสาวฐานวีร์ ธนวฒัน์ธีรวิช เจา้หน้าท่ีธุรการ      
มีสัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 5  มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 
ขัน้ตอนการด าเนินงานในภาพรวม และสัดส่วนของผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ) 

ยุทธนา ตุลาพร ฐานวร์ี 
1. ร่วมการประชุมระหวา่งกรมควบคุมมลพิษและส านกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาค 1 – 16  เพื่อก าหนดเป้าหมายจ านวนแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีจะท าการตรวจสอบ และรับทราบนโยบาย แนวทางในการ
คดัเลือกแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะท าการตรวจสอบ 

 100 – – 

2. ออกแบบ และจดัท าแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแหล่งก าเนิด
มลพิษ เพื่อตรวจสอบสถานภาพการด าเนินงานของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
และใชป้รับปรุงฐานขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 

100 – – 

3. ร่วมประชุมกบัส่วนเฝ้าระวงัและเตือนภยั  และส่วนวเิคราะห์
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ในการ
ก าหนดวธีิการท างานร่วมกนัในช่วงเร่ิมตน้ปีงบประมาณ 

70 30 – 

4. จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีในส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อร่วมกนั
วางแผนการท างาน และถ่ายทอดนโยบายการก าหนดเป้าหมายของ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะท าการตรวจสอบในแต่ละปีงบประมาณ 

85 10 5 

5. ประสานกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษเป้าหมาย 
ท่ีจะเขา้ตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจ
และตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ จากนั้นจึงจดัส่งหนงัสือ
ราชการพร้อมเอกสารท่ีจ าเป็น และก าหนดวนัท่ีจะเขา้ตรวจสอบ 

30 30 40 

6. ประสานกบัส่วนวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อจดัเตรียม
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งน ้า สารเคมีในการเก็บ
รักษาสภาพตวัอยา่งน ้า และปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจดัภาคสนาม 

80 15 5 

7. เขา้ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในฐานะเจา้พนกังานควบคุม
มลพิษโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 82 (1) ตามแผนท่ีก าหนด 

85 10 5 

8. แจง้ผลคุณภาพน ้า หรือกระบวนการออกค าสั่งทางปกครอง 100 – – 
9. แนะน าเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ใหติ้ดต่อขอ
ค าปรึกษาเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขหรือปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียจากศูนย์

100 – – 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
สัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ) 

ยุทธนา ตุลาพร ฐานวร์ี 
ช่วยเหลือใหป้ฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของส านกังานส่ิงแวดลอ้ม    
ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) หรือกรมควบคุมมลพิษ 
10. ประสานกบักองนิติการ และฝ่ายตรวจและบงัคบัการ กรมควบคุม
มลพิษ ในการด าเนินการตามขั้นตอนการออกค าสั่งทางปกครอง 

85 15 – 

11. ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายต่อเน่ือง 

100 – – 

12. รวบรวมขอ้มูล แจง้ผลใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั และกรมควบคุมมลพิษ รับทราบ และน าไปใชป้ระโยชน์ 

85 10 5 

 
6. ข้อจ ากดัของการศึกษา 

1. การเข้าตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษบางคร้ังอาจไม่ได้รับความร่วมมือ      
จากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น ฟาร์มสุกรบางแห่งไม่อนุญาต           
ให้เจา้พนักงานควบคุมมลพิษเขา้ตรวจสอบโดยอา้งว่าเกรงจะมีการติดเช้ือโรคระบาด 
และให้ข้อมูลว่าไม่มีการระบายน ้ าท้ิงหลังบ าบัดออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก แต่ใน   
ความเป็นจริงมีการลกัลอบระบายน ้าเสียออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ และกลายเป็นประเด็น
เร่ืองร้องเรียนในท่ีสุด 

2. แมว้า่ท่ีดินจดัสรรจะถูกประกาศเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตามกฎหมาย แต่หมู่บา้น
จดัสรรบางแหล่งอาจมีปัญหาเร่ืองการจดัตั้งนิติบุคคลดูแลหลงัจากโครงการปิดการขาย
แล้ว ท าให้ไม่มีผูรั้บผิดชอบเร่ืองการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้ าเสียส่วนกลาง และ       
เจา้พนักงานควบคุมมลพิษไม่สามารถออกค าสั่งทางปกครองให้ทางหมู่บ้านท าการ
ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียได ้

3. ค่าความเค็มในน ้ าท้ิง หากมีค่าสูงจะสามารถส่งผลให้การวิเคราะห์ค่าซีโอดี 
(COD) ของน ้าท้ิงนั้นๆ ไดค่้าสูงเกินความเป็นจริง 
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7. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
1. กระบวนการและขั้นตอนในการบงัคบัใช้กฎหมายมีความซับซ้อน ยุ่งยาก    

ท าให้ผูท่ี้ไม่คุ ้นเคย หรือขาดหลักการเก่ียวกับกฎหมายปฏิบัติงานผิดพลาดได้ง่าย         
ซ่ึงในบางกรณีอาจตอ้งเร่ิมตน้กระบวนการตรวจสอบใหม่ตั้งแต่ตน้ รวมถึงตวัเจา้พนกังาน
ยงัมีความกังวลเก่ียวกับการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลปกครองโดยเจ้าของหรือ          
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 

2. ผูป้ระกอบการบางรายมีความตั้งใจท่ีจะท าการบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดต้าม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด และมีการติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ าเสียไวแ้ล้ว แต่ยงัขาด      
องคค์วามรู้เก่ียวกบัวิธีการดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย  ท าให้ไม่สามารถเดินระบบไดอ้ย่าง   
มีประสิทธิภาพ 

3. ปัญหาเร่ืองความไม่เข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงาน ท าให้
ผูป้ระกอบการบางรายเกิดความเข้าใจผิด และร้องเรียนว่าเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน    
เลือกปฏิบัติในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการของตน แต่ไม่ตรวจสอบสถาน
ประกอบการอ่ืนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

8. ประโยชน์ของผลงาน 
1. ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) และหน่วยงานอ่ืนท่ีร่วมด าเนินการ 

เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั ทราบสถานภาพการบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษทางน ้ า และสามารถ   
ใช้เป็นขอ้มูลในการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง   
ใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษท าการแกไ้ขปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียของตนเอง หรือน าไปใช้
เป็นขอ้มูลในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบเพื่อร่วมกนั
แกไ้ขปัญหา หรือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนจดัการทางดา้นมลพิษทางน ้ าในพื้นท่ี
อยา่งเป็นระบบ 
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2. แหล่งก าเนิดมลพิษได้รับทราบสถานะและประสิทธิภาพของระบบบ าบัด    
น ้ าเสียของตนเอง ตลอดจนไดรั้บค าสั่งให้ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย  
ท่ียงับ าบดัน ้ าไม่ไดม้าตรฐาน ท าให้แหล่งก าเนิดมลพิษดงักล่าวสามารถวางแผนจดัการ
แกไ้ขปัญหามลพิษของตนเองอยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม 

3. ท าให้มีข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉล่ียของพารามิเตอร์ประเภทต่างๆ ในน ้ า     
หลงับ าบดัของแหล่งก าเนิดมลพิษ 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
อาคาร ประเภทการเล้ียงสุกร และประเภทโรงงาน ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ค่า BOD เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการประเมินปริมาณ
มลพิษทางน ้ าท่ีถูกระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และพารามิเตอร์ท่ีมีแนวโน้มจะเกินค่า
มาตรฐานของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ รวมถึงสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
ประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมประเภทเดียวกนัท่ีจะเกิดข้ึนพื้นท่ีใกลเ้คียง
ในอนาคต 
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บทที่  2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในฐานะเจา้พนักงานควบคุม
มลพิษ มีแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
ส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใดๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมา
ของมลพิษ 
 “โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา่ โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 “อาคาร”  หมายความวา่ อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ 
 (1)  นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 (2)  ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
 (3)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 (4)  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5)  ปลดัเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
 (6)  หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอยา่งอ่ืน นอกเหนือจาก 
(1) ถึง (5) ขา้งตน้ ท่ีไดรั้บการประกาศก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมาย
เฉพาะวา่ดว้ยการนั้น ส าหรับในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  “เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา 52  เพื่อประโยชนใ์นการควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัน้ี ใหมี้คณะกรรมการ
คณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจา้ท่า อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามยั อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปลดักรุงเทพมหานคร ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกินหา้คน ซ่ึงคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา 55  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีอ  านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ ส าหรับควบคุมการระบายน ้ าท้ิง 
การปล่อยท้ิงอากาศเสีย การปล่อยท้ิงของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้ได้มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
 
มาตรา 69  ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อย
น ้ าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้งแหล่ง 
ก าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 
 
มาตรา 70  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก าหนดตามมาตรา 69 มีหนา้ท่ี
ต้องก่อสร้าง ติดตั้ งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามท่ี        
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษก าหนด เพื่อการน้ี เจา้พนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองมีผูค้วบคุมการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือระบบก าจดั
ของเสียท่ีก าหนดใหท้ าการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัใหมี้ข้ึนนั้นดว้ยกไ็ด ้
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มาตรา 80  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซ่ึงมีระบบบ าบดัอากาศเสีย 
อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือส าหรับควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย หรือระบบก าจดัของเสีย ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเอง       
มีหน้าท่ีต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือดงักล่าวในแต่ละวนั และจดัท าบนัทึกรายละเอียดเป็นหลกัฐานไว ้ณ สถานท่ีตั้ง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ หรือ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวเสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นตั้งอยูอ่ยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
 
มาตรา 82  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1) เขา้ไปในเขตท่ีตั้ งของแหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อตรวจสภาพการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย ระบบบ าบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้งตรวจบนัทึกรายละเอียด สถิติ หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของ
ระบบดงักล่าว หรือเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (2) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ จดัการ
แกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบ าบดัมลพิษ แต่ถา้แหล่งก าเนิดมลพิษ
นั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใหแ้จง้เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป หากเจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานไม่ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีของตน ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัน้ีได ้
 (3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ซ่ึงมิใช่โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีหนังสือแจง้ไปยงัเจา้พนักงานตามกฎหมาย    
ว่าด้วยโรงงานให้ออกค าสั่งปรับเจ้าของหรือผูค้รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้น     
โดยใหถื้อวา่เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานเป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบญัญติัน้ี หากเจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานไม่ด าเนินการออกค าสั่ง
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ปรับภายในระยะเวลาอนัสมควร ให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษมีอ านาจออกค าสั่งปรับ
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได ้

มาตรา 83  การเสนอแนะ ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้พนกังานหรือส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชนใ์นการประสานการปฏิบติัราชการระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้พนกังานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1) เสนอแนะต่อเจา้พนกังานผูมี้อ  านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตาม
กฎหมายเพื่อการสั่งปิด หรือพกัใช ้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการสั่งให้หยุดใชห้รือ
ท าประโยชนด์ว้ยประการใดๆ เก่ียวกบัแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 78 ท่ีจงใจไม่ท าการบ าบดัอากาศเสีย น ้ าเสีย หรือของเสียอย่างอ่ืน และลกัลอบ
ปล่อยท้ิงอากาศเสีย น ้ าเสีย หรือของเสียท่ียงัไม่ได้ท าการบ าบัดออกสู่ส่ิงแวดล้อม
ภายนอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษต่ดเจา้พนกังานผูมี้อ  านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นตามกฎหมาย 
  (2) เสนอแนะให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ เจ้าของหรือ              
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 จดัส่งน ้ าเสียหรือของเสีย
ไปท าการบ าบดัหรือก าจดัตามพระราชบญัญติัน้ี ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

มาตรา 87  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซ่ึงไม่พอใจค าสั่งของเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (2) หรือ (3) มีสิทธิร้องคดัคา้นค าสั่งนั้นต่อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
 ถา้ผูร้้องคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ใหย้ืน่
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ  ค าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา 92  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผูใ้ดละเวน้ไม่ท าการบ าบดัน ้ าเสีย
โดยระบบของตนท่ีมีอยู่และลกัลอบปล่อยท้ิงน ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก จะตอ้ง
เสียค่าปรับรายวนัในอตัรา 4 เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวนัส าหรับการเปิด
เดินเคร่ืองท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียของตนตลอดเวลาท่ีด าเนินการเช่นวา่นั้น 
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2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2552)  เร่ือง 
แต่งตั้ งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้าศยัอ านาจ 
ตามความในมาตรา 11  แต่งตั้งใหผู้อ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 – 16 และ
นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป สังกดัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 
1 – 16  ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่ิงแวดล้อม หรือนิติกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั นักวิชาการ
ส่ิงแวดล้อม ตั้ งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป สังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั ซ่ึงด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่ิงแวดลอ้มหรือนิติกรมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี เป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
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ภาพ 1  เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ท่ีมา :  จาก ข้อควรรู้ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 
 
 

มอี านาจหน้าที่ 
ทัว่ราชอาณาจกัร 

เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

 ขา้ราชการสงักดักรมควบคุมมลพิษ 
 ขา้ราชการสงักดักรมปศุสตัว ์* 
 ขา้ราชการสงักดักรมประมง ** 
 ขา้ราชการสงักดักรมเจา้ท่า *** 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 ขา้ราชการสงักดัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 
 ขา้ราชการสงักดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
 นายอ าเภอ 
 ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 
 ขา้ราชการสงักดัส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั * 
 ขา้ราชการสงักดัส านกังานประมงจงัหวดั ** 

*     ปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษจากการเล้ียงสุกร 
**   ปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา  
       การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าชายฝ่ัง สตัวน์ ้ ากร่อย และสตัวน์ ้ าจืด 
***  เฉพาะการควบคุมมลพิษจากเรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านน ้ าไทยทัว่ราชอาณาจกัร 

มอี านาจหน้าที่ 
เฉพาะในเขตท้องทีข่องตน 
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3. รัฐมนตรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการประกาศก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิด
มลพษิทีจ่ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน า้เสียหรือของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม ดังนี ้
 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 4  เร่ือง 
ก าหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ หรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม     
โดยก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 จ  าพวกท่ี 3 และนิคมอุตสาหกรรม     
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ (พ.ศ.2539) 
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดใหส้ถานี
บริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
 3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) และฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2554) 
 4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดใหท่ี้ดิน
จัดสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548)  
 5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้การ
เล้ียงสุกรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2555) โดยแบ่งการเล้ียงสุกรออกเป็นประเภท ก 
ประเภท ข และประเภท ค 
 6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให ้      
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ      
ท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  
(พ.ศ.2549) 
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 7) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให ้      
บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสีย
ลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) โดยก าหนดเฉพาะบ่อเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าชายฝ่ังท่ีมีพื้นท่ีบ่อตั้งแต่ 10 ไร่ข้ึนไปเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให ้      
บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสีย 
ลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2550) โดยก าหนดใหบ่้อเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ ากร่อยทุกขนาดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 9) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให ้      
บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลง   
สู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2551) โดยแบ่งบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด
ออกเป็นประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค 
 10) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้
ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อย
น ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2553) 
 
4. รัฐมนตรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในการประกาศก าหนดมาตรฐานส าหรับควบคุม
การระบายน า้ทิง้ออกสู่ส่ิงแวดล้อม ดังนี ้
 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับท่ี 3          
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (พ.ศ.2539) 
 2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง (พ.ศ.2545)      
 3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2548)  
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 4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่ีดินจดัสรร (พ.ศ.2548) 
 5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร (พ.ศ.2548)  
 6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา (พ.ศ.2549)  
 7) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง (พ.ศ.2547) 
 8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อย (พ.ศ.2550) 
 9) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด (พ.ศ.2551) 
 10) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน (พ.ศ.2553)  
 
5. คณะกรรมการควบคุมมลพษิ ออกประกาศ ดังนี ้

1) อาศยัอ านาจตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสากรรม ออกประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เร่ือง ก าหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอนุญาตให้ระบายน ้ าท้ิงให้มีค่า
มาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539)  เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการฯ ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 บางประเภท ใหส้ามารถระบายน ้ าท้ิงท่ีมี
ค่าบีโอดี (BOD) ค่าทีเคเอ็น (TKN) และค่าซีโอดี (COD) สูงกว่าค่าท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศดงักล่าวได ้
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2) อาศยัอ านาจตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด        
ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง การคิดค านวณพื้นท่ีใช้สอย จ านวน
อาคาร และจ านวนหอ้งของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วธีิการเกบ็ตวัอยา่งน ้า (พ.ศ.2550) 
 
6. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการเก็บตัวอย่างน ้าทิง้ ความถี่ และระยะเวลา    
ในการเกบ็ตัวอย่างน า้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรม (พ.ศ.2539) 
 กรมควบคุมมลพิษ อาศยัอ านาจตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง
จากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสากรรม ก าหนดวิธีการเก็บ
ตวัอยา่งน ้ าท้ิง ความถ่ี และระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่งน ้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม
จ าพวกท่ี 2 จ  าพวกท่ี 3 และนิคมอุตสาหกรรม ไวด้งัน้ี 
 1. การเกบ็ตวัอยา่งน ้ าท้ิงใหเ้กบ็ ณ จุดท่ีระบายลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม ในกรณีท่ีมี
การระบายน ้าท้ิงหลายจุดใหเ้กบ็ทุกจุด 
 2. วธีิการเกบ็ ความถ่ี และระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิง ใหเ้ป็นไปดงัน้ี 
    (1) โรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกท่ี 2 และจ าพวกท่ี 3 ใหเ้กบ็แบบจว้ง 1 คร้ัง 
    (2) นิคมอุตสาหกรรม ใหเ้กบ็แบบผสมรวม โดยเกบ็ 4 คร้ังๆ ละ 500 มิลลิลิตร  
         ทุก 2 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
 
7. หลกัการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย  (Polluter Pay Principle : PPP) 
 หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay Principle : PPP) เป็นเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานของงานตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและการ
บงัคบัใช้กฎหมาย โดยผูท่ี้ปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีหน้าท่ีในการบ าบดั
หรือก าจดัมลพิษนั้นในรูปของค่าก่อสร้าง แกไ้ข หรือปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสีย รวมถึง
ชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มในรูปของค่าปรับ 
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 หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ใชเ้ป็นฐานแนวคิดของอีกหลกัการหน่ึง คือ ผูใ้ช้
เป็นผูจ่้าย (User Pays Principle : UPP) โดยในหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การเกบ็ภาษี
หรือค่าธรรมเนียมส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการน ามาใชใ้นหลายรูปแบบ ดงัน้ี (NPC, 2560) 

1)  ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative Fees) 
2)  ค่าธรรมเนียมการใช ้(User Fees หรือ User Charges) 
3)  ค่าปรับ (Fines) 
4)  ค่าภาษีมลพิษ (Pollution Tax) 
5)  ใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Pollution Permits) 
6)  ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์(Product Surcharge) 
7)  อตัราภาษีท่ีแตกต่างกนั (Tax Differentiation) 
8)  ระบบมดัจ าคืนเงิน (Deposit-Refund System) 
9)  การวางเงินประกนัความเสียหาย (Performance Bonds) 
10)  การใหเ้งินอุดหนุน ( Subsidy)  

 
8. พระราชบัญญัติวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
มาตรา 5  ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง” หมายความวา่ การเตรียมการและการด าเนินการ
ของเจา้หน้าท่ีเพื่อจดัให้มีค  าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใดๆ 
ในทางปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี 
 “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความวา่ 
 (1) การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึน
ระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น       
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (2) การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 “คู่กรณี” หมายความวา่ ผูย้ืน่ค  าขอหรือผูค้ดัคา้นค าขอ ผูอ้ยูใ่นบงัคบัหรือจะอยูใ่น
บงัคบัของค าสั่งทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 
 
มาตรา 12  ค  าสั่งทางปกครองจะตอ้งกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น 
 
มาตรา 30  ในกรณีท่ีค  าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจา้หนา้ท่ีตอ้งให้
คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดง
พยานหลกัฐานของตน 
 
มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เจา้หน้าท่ีพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได ้ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค  าสั่ง         
ทางปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าสั่งนั้น
ไปในทางใด ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุ้ลพินิจแทนในเร่ือง
ความเหมาะสมของการท าค  าสั่งทางปกครองหรือมีขอ้ก าหนดเป็นเง่ือนไขอยา่งไรกไ็ด ้
 
มาตรา 55 การบงัคบัทางปกครองไม่ใชก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนั เวน้แต่จะมีกฏหมายก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
มาตรา 56  เจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองมีอ านาจท่ีจะพิจารณาใชม้าตรการบงัคบัทาง
ปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของตนไดต้ามบทบญัญติัในส่วนน้ี เวน้แต่จะมีการสั่ง
ใหทุ้เลาการบงัคบัไวก่้อน โดยเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งนั้นเอง ผูมี้อ  านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ 
หรือผูมี้อ  านาจพิจารณาวินิจฉยัความถูกตอ้งของค าสั่งทางปกครองดงักล่าว 
 เจา้หน้าท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอ านาจให้เจา้หน้าท่ีซ่ึงอยู่ใตบ้งัคบับญัชาหรือ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการกไ็ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ให้เจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพียง
เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องค าสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือน 
ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งทางปกครองนอ้ยท่ีสุด 
 
มาตรา 57  ค  าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดใหผู้ใ้ดช าระเงิน ถา้ถึงก าหนดแลว้ไม่มีการช าระ
โดยถูกตอ้งครบถว้น ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีหนงัสือเตือนใหผู้น้ั้นช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ถา้ไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจา้หน้าท่ีอาจใช้มาตรการ
บงัคบัทางปกครองโดยยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของผูน้ั้น และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงิน
ใหค้รบถว้น 
 
มาตรา 62  ผูถู้กด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองอาจอุทธรณ์การบงัคบัทาง
ปกครองนั้นได ้การอุทธรณ์การบงัคบัทางปกครองใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเดียวกนั
กบัการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
 
9. ขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (กรม
ควบคุมมลพษิ, 2559)  
  การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษโดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 (1) การตรวจสอบหาสาเหตุ เป็นการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษรายใดรายหน่ึง
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เม่ือมีการร้องเรียน การประกอบกิจการ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 (2) การตรวจตราตามปกติ เป็นการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยมิได้
ก  าหนดเฉพาะเจาะจงรายใดรายหน่ึง แต่เน่ืองจากปัญหาด้านทรัพยากรของรัฐมีอยู ่   
อย่างจ ากดั อาจด าเนินการโดยคดัเลือกแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทท่ีเป็นปัญหาส าคญั  
ในแต่ละพื้นท่ี และด าเนินการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบติัตามและบงัคบัใช้
กฎหมายต่อไป 
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 การปฏิบติังานในฐานะเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ มีขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 

1. การเตรียมการก่อนการตรวจสอบ 
1.1 การวางแผนการตรวจสอบ 

 เพื่อให้สามารถด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษได้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ควรตอ้งมีการวางแผนการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.1.1 ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตการตรวจสอบ และผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ เช่น พื้นท่ีเป้าหมาย ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตรวจสอบ เป็นตน้ 

1.1.2 จดัท ารายการกิจกรรม หรืองานท่ีตอ้งด าเนินการ เช่น การ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดหรือจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีจะตรวจสอบ และการประสานงานกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตรวจสอบ เป็นตน้ 

1.1.3 วางแผนการใชท้รัพยากรบุคคล งบประมาณ และก าหนดวนัท่ี
จะด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 

1.2 การเตรียมตวัของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
1.2.1 ตรวจสอบตนเองก่อนเร่ิมปฏิบติังานว่าต้องไม่มีส่วนได้เสีย   

กบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทั้งทางตรงและทางออ้ม หากมีส่วน     
ไดเ้สียหรือทราบภายหลงัว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที
เพื่อขอถอนตวัออกจากการปฏิบติังาน 

1.2.2 เตรียมบตัรเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเพื่อแสดงตนให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทราบก่อนด าเนินการตรวจสอบ 

1.2.3 ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2535 
 - พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 - พระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ.2522 
 - พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
 - พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ.2547 
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 - พระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 
 - พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 - พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 - จรรยาและแนวทางปฏิบติังานของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

1.2.4 ตรวจสอบรายการเอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ แบบบันทึกการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ/เร่ืองร้องเรียน เอกสารเผยแพร่องคค์วามรู้ต่างๆ 

1.2.5 การเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่งน ้า 
 ก่อนออกตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ เจา้หนา้ท่ีตอ้งจดัเตรียม
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เก็บตวัอย่างน ้ า และวิเคราะห์คุณภาพน ้ าภาคสนามให้ครบถว้น 
ตามตารางท่ี 2 
 
ตาราง 2 
รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์เกบ็ตัวอย่างน า้และวิเคราะห์คุณภาพน า้ภาคสนาม 

รายการเคร่ืองมอื/อปุกรณ์ จ านวน 
1. เคร่ืองมือ  
 - เคร่ืองวดัคุณภาพน ้าภาคสนาม  
2. อุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่งน ้า  
 - ขวดเกบ็ตวัอยา่ง  
 - ดา้มตกั stainless steel bucket  
 - ถงัน ้า + เชือก  
 - ขนัตกัน ้า  
 - กรวย  
 - ปากกาเคมี  
 - ขวดน ้ากลัน่  
 - แบบฟอร์มใบส่งตวัอยา่ง  
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รายการเคร่ืองมอื/อปุกรณ์ จ านวน 
 - ถุงมือยาง  
 - กระดาษลิตมสั  
 - สต๊ิกเกอร์ติดขวด  
 - ผา้ + กระดาษทิชชู  
 - อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

 
1.3 การศึกษาขอ้มูลของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีต้องการ
ตรวจสอบ ได้แก่ ช่ือแหล่งก าเนิดฯ ช่ือเจ้าของหรือผูค้รอบครอง  ประเภท  ขนาด    
สถานท่ีตั้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบ  และประวติัการถูกร้องเรียน 
 

1.4 การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เพื่อให้การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ สามารถด าเนินการไดต้าม
วตัถุประสงค์ ตอ้งมีการประสานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้ทราบถึงวตัถุประสงค ์
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินการ และช่วงเวลาท่ีจะด านินการ ดงัน้ี 

1.4.1 หน่วยงานราชการท่ีเชิญเขา้ร่วมตรวจสอบ เช่น องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีแหล่งก าเนิดฯ ตั้งอยู ่ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ปศุสัตวจ์งัหวดั เป็นตน้ 

1.4.2 แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะท าการตรวจสอบ โดยจะต้องมีการ
ประสานงานล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และก าหนดช่วงเวลาท่ีจะเขา้ตรวจสอบ 
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2. การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

2.1 การแสดงตนก่อนเขา้ตรวจสอบ 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษของเจา้พนกังานควบคุม
มลพิษ เร่ิมจากการแนะน าตวั พรัอมแสดงบตัรประจ าตวัเจา้พนักงานควบคุมมลพิษ     
ให้เจา้ของหรือผูค้รองครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผูแ้ทนของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น
ทราบ  และแจง้เหตุแห่งการเขา้ตรวจสอบ รวมทั้งช้ีแจงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและจรรยา
ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ หนา้ท่ีของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ขั้นตอนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย เผยแพร่องคค์วามรู้
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขออนุญาตถ่ายภาพขณะตรวจสอบขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งเกบ็ตวัอยา่งน ้า 
 

2.2 การรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตรวจสอบ สามารถ
ด าเนินการโดยการสอบถามเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผูแ้ทนของ
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีท าการตรวจสอบนั้ น และขอส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณา แลว้ท าการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงในแบบบนัทึกการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ และแบบบนัทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ/เร่ืองร้องเรียน   
ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ รายการเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมเพื่อประกอบการพิจารณา    
มีดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ส าเนาใบอนุญาตต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลความเป็นเจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมถึงใช้ตรวจสอบ     
วา่เป็นการด าเนินกิจการการโดยไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ ตวัอยา่ง
รายการใบอนุญาตหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภทแสดงใน
ตารางท่ี 3 
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ตาราง 3 
ใบอนุญาต และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภท 

ประเภทแหล่งก าเนิด
มลพษิ 

ใบอนุญาต/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ข้อมูลทีไ่ด้จากเอกสาร 

1. อาคารบางประเภท
และบางขนาด 

1.1 อาคารชุด 
- หนงัสือส าคญัการจดทะเบียนอาคาร
ชุด (อ.ช. 10)* 

- ช่ือเจา้ของโครงการอาคารชุด 
- ช่ือ-ท่ีตั้งโครงการอาคารชุด 
- เลขทะเบียนท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุด 
- จ านวนอาคารและจ านวนหอ้งชุด 

 - หนงัสือส าคญัการจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุด (อ.ช.13) 

- ช่ือ-ท่ีตั้งของนิติบุคคลอาคารชุด 
- ช่ือโครงการอาคารชุด 
- เลขทะเบียนท่ีขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

 1.2 โรงแรม 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
(ร.ร.2) 

- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของโรงแรม 
- เลขท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม วนัท่ีออก
ใบอนุญาต และวนัหมดอาย ุ
- จ านวนหอ้งของโรงแรม 

 - ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ร.ร.5) - ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของโรงแรม 
- เลขท่ีใบอนุญาตเปิดโรงแรม วนัท่ีออกใบอนุญาต 
และวนัหมดอาย ุ
- จ านวนหอ้งของโรงแรม 

 1.3 โรงพยาบาล 
- ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
สถานพยาบาล (ส.พ.7) 

- ช่ือผูไ้ดรั้บอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
- เลขท่ีใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
สถานพยาบาล วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ
- ประเภทสถานพยาบาล และจ านวนเตียงท่ีรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน 

 - ใบอนุญาตใหด้ าเนินการ
สถานพยาบาล (ส.พ.19) 

- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของโรงพยาบาล 
- เลขท่ีใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 
วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนัหมดอาย ุ
- ประเภทสถานพยาบาล และจ านวนเตียงท่ีรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืน 
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ประเภทแหล่งก าเนิด
มลพษิ 

ใบอนุญาต/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ข้อมูลทีไ่ด้จากเอกสาร 

 1.4 อาคารโรงเรียน/สถาบนัอุดมศึกษา 
- ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน (สช.2) 

- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของโรงเรียน 
- เลขท่ีใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียนในระบบ วนัท่ี
ออกใบอนุญาต และวนัหมดอาย ุ

 - ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้ง
สถาบนัอุดมศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถาบนัอุดมศึกาเอกชน (รกอ.02) 

- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
- เลขท่ีใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนัหมดอาย ุ

 - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (อ.1) หรือ
ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร 
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยไม่ยืน่ค  า
ขอรับใบอนุญาตตามาตรา 39 ทว ิ(อ.6) 

ใบ อ.1 
- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ท่ีตั้งอาคาร 
- ประเภทการใชส้อยอาคาร 
- พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ 
- เลขท่ีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอนอาคาร วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ
ใบ อ.6 
- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ประเภทการใชส้อยอาคาร 
- พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ 
- เลขท่ีใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร และวนัท่ีออกใบรับรอง 

 1.5 อาคารท่ีท าการของรัฐ** และ
เอกชน 
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (อ.1) หรือ
ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร 
หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร โดยไม่ยืน่ค  า
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทว ิ  
(อ.6) 

ใบ อ.1 
- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ท่ีตั้งอาคาร 
- ประเภทการใชส้อยอาคาร 
- พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ 
- เลขท่ีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอนอาคาร วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ
ใบ อ.6 
- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
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- ประเภทการใชส้อยอาคาร 
- พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ 
- เลขท่ีใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร และวนัท่ีออกใบรับรอง 

 - แบบส่งขอ้มูลการใชง้านอาคารการ
ใชพ้ลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน
ส าหรับอาคารควบคุม (บพอ.1) 

- ช่ือ-ท่ีตั้งอาคาร 
- ประเภทอาคาร 
- จ านวนพ้ืนท่ีใชส้อยรวมและพ้ืนท่ีจอดรถ 

 1.6 อาคารศูนยก์ารคา้หรือ
หา้งสรรพสินคา้ 
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง
อาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (อ.1) หรือ
ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร 
หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร โดยไม่ยืน่ค  า
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทว ิ  
(อ.6) 

ใบ อ.1 
- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ท่ีตั้งอาคาร 
- ประเภทการใชส้อยอาคาร 
- พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ 
- เลขท่ีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
หรือร้ือถอนอาคาร วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ
ใบ อ.6 
- ช่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ประเภทการใชส้อยอาคาร 
- พ้ืนท่ีใชส้อยของอาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ 
- เลขท่ีใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร และวนัท่ีออกใบรับรอง 

 1.7 ตลาด 
- ใบอนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีเป็นตลาด
เอกชน 

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งตลาด 
- พ้ืนท่ีประกอบการ 
- เลขท่ีใบอนุญาต วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ

 1.8 ภตัตาคารหรือร้านอาหาร 
- ใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
(สอ.3) 

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งภตัตาคารหรือร้านอาหาร 
- พ้ืนท่ีประกอบการ 
- เลขท่ีใบอนุญาต วนัท่ีออกใบอนุญาต วนัหมดอาย ุ

 - ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งภตัตาคารหรือร้านอาหาร 
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อาหาร (ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ -อภ.2) 

- พ้ืนท่ีประกอบการ 
- เลขท่ีใบอนุญาต วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ

 1.9 หอพกั 
- ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งหอพกั  
(แบบ พ.1-2) 

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งหอพกั 
- เลขท่ีใบอนุญาต และวนัท่ีออกใบอนุญาต 

 - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) 

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งหอพกั 
- จ านวนหอ้ง 
- เลขท่ีใบอนุญาต และวนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ

 1.10 สถานบริการ 
- ใบอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการ  
(แบบ สบ.2) 

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งสถานบริการ 
- พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการ 
- เลขท่ีใบอนุญาต และวนัท่ีออกใบอนุญาต (ใชไ้ด้
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีท่ีออกใบอนุญาต) 

2. ท่ีดินจดัสรร - ใบอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดิน 
(จ.ส.2 หรือ จ.ส.5) รวมถึงแผนผงั
โครงการ และวธีิการจดัสรรท่ีดินท่ี
แนบทา้ยใบอนุญาต 

- ช่ือ-ท่ีอยูเ่จา้ของโครงการจดัสรรท่ีดิน 
- ช่ือ-ท่ีตั้งโครงการท่ีดินจดัสรร 
- จ านวนแปลงเพ่ือจ าหน่าย 
- ผงัโครงการ 
- เลขท่ีใบอนุญาต และวนัท่ีออกใบอนุญาต 

 - หนงัสือส าคญัการจดทะเบียนจดัตั้ง
นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร (จ.ส.ก.10) 

- ช่ือ-ท่ีตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
- เลขทะเบียน และวนัท่ีจดทะเบียน 
- ช่ือโครงการท่ีดินจดัสรร 

 - บนัทึกถอ้ยค าขอ้ตกลงการโอน
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาธารณูปโภค 

- เพ่ือตรวจสอบวา่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร ไดรั้บ
โอนระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง ซ่ึงถือเป็น
สาธารณูปโภคแลว้หรือไม่ เพื่อใหท้ราบขอ้เท็จจริง
วา่ผูใ้ดมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง 

 - หนงัสืออนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง
แกไ้ขโครงการ วธีิการจดัสรรท่ีดิน  
(ถา้มี) 

- เพ่ือใหท้ราบวา่โครงการดงักล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้เทจ็จริงใดบา้ง เพือ่ประกอบการ
ตรวจสอบ 
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3. สถานีบริการน ้ ามนั
เช้ือเพลิง 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี 3 (ธพ.น 2) 

- ช่ือ-ท่ีอยูผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
- ช่ือ-ท่ีตั้งสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
- เลขท่ีใบอนุญาต และวนัท่ีออกใบอนุญาตและวนั
หมดอาย ุ

4. การเล้ียงสุกร - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) 

- ช่ือ-ท่ีอยูเ่จา้ของสถานท่ีเล้ียงสุกร 
- ช่ือ-ท่ีตั้งของสถานท่ีเล้ียงสุกร 
- เลขท่ีใบอนุญาต  วนัท่ีออกใบอนุญาต และวนั
หมดอาย ุ
- จ านวนสุกร (อาจจะระบุ ข้ึนกบัแต่ละทอ้งท่ี) 

ท่ีมา : ขั้นตอนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ, ฝ่ายตรวจและ
บงัคบัการ กรมควบคุมมลพิษ, ธนัวาคม 2559 

2.2.2 แผนท่ีตั้ง แผนผงัอาคาร แผนผงัท่อรวบรวมน ้ าเสีย แบบแปลน
ระบบบ าบดัน ้าเสีย และแผนผงัการระบายน ้า รายงาน EIA (ถา้มี) 

2.2.3 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย (แบบ ทส.2) 

2.2.4 เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี) เช่น ผลการตรวจสอบตวัอย่างน ้ าท่ีผ่านมา 
ใบเสร็จค่าน ้าประปา ใบเสร็จค่าไฟฟ้าในส่วนการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 

3. การตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย และเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิง 
เพื่อบ่งช้ีวา่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือไม่ หากมีเป็นระบบ

ชนิดใด ความสามารถในการรองรับน ้ าเสีย ประสิทธิภาพในการบ าบดั การเดินระบบ    
การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การระบายน ้ าและแหล่งรองรับน ้ าท้ิง และ 
การปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเกบ็สถิติและขอ้มูล
การจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย       
พ.ศ. 2555 ตามบทบญัญติัในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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การเก็บตวัอย่างน ้ า ให้เกบ็ในจุดท่ีมีการระบายน ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งไม่เป็นจุดท่ีมีการปนเป้ือนน ้ าจากแหล่งอ่ืนหรือน ้ าฝน บนัทึก
ข้อมูลไวใ้นแบบบันทึกการตรวจสอบ รวมทั้ งระบุต าแหน่งหรือจุดท่ีระบายน ้ าท้ิง        
ลงในแผนผงั หากไม่สามารถเก็บจุดท่ีระบายน ้ าออกได ้ให้เก็บตวัอย่างน ้ าในเขตท่ีตั้ง
ของแหล่งก าเนิดมลพิษ ณ จุดใดจุดหน่ึงท่ีอยู่ถดัเขา้มาตามล าดบัท่ีพิจารณาแลว้ว่าเป็น
ตวัแทนน ้ าท้ิงนั้น ได้แก่ ในท่อ หรือรางระบายน ้ าท้ิง ปลายท่อจากบ่อพกัน ้ าท้ิง หรือ    
บ่อบ าบดัสุดทา้ย เป็นตน้ นอกจากนั้น ใหต้รวจวดัคุณภาพน ้ าภาคสนาม พร้อมถ่ายภาพ
ขณะเกบ็ตวัอยา่งไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

พารามิเตอร์ท่ีจะตรวจวดั ณ ห้องปฏิบัติการ และวิธีการเก็บตัวอย่างน ้ า     
ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทนั้นๆ 
และตอ้งมีการรักษาสภาพตวัอยา่งน ้าอยา่งเหมาะสม และส่งตวัอยา่งไปยงัหอ้งปฏิบติัการ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อไม่ใหคุ้ณสมบติัของน ้าตวัอยา่งเปล่ียนแปลงไป 

ตาราง 4 
ปริมาตรตัวอย่างน า้ การรักษาสภาพและระยะเวลาเกบ็รักษาตัวอย่างแต่ละพารามิเตอร์ 

พารามิเตอร์ ภาชนะบรรจุ ปริมาตร (มล.) การรักษาสภาพ ระยะเวลาที่
เกบ็ไว้ได้ 

ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) – – วดัในภาคสนาม – 
อุณหภูมิ – – วดัในภาคสนาม – 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
(TDS) 

ขวดพลาสติก 
(PE) 

1,000 แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 
4 2 0C 

7 วนั 

ของแขง็แขวนลอย (SS) ขวดพลาสติก 
(PE) 

1,000 แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 
4 2 0C 

7 วนั 

บีโอดี (BOD) ขวดพลาสติก 
(PE) 

1,000 แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 
4 2 0C 

48 ชัว่โมง 

ซีโอดี (COD) ขวดพลาสติก 
(HDPE) 

1,000 เติม H2SO4   ให ้
pH < 2 และแช่เยน็
ท่ีอุณหภูมิ 4 2 0C 

28 วนั 
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พารามิเตอร์ ภาชนะบรรจุ ปริมาตร (มล.) การรักษาสภาพ ระยะเวลาที่
เกบ็ไว้ได้ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) ขวดแกว้ 300 เติมสารละลาย 
Zinc Acetate 2 N 
จ านวน 0.6 ml เท
ตวัอยา่งใส่ขวด
และเติม NaOH 6 
N จ านวน 0.3 ml 
เขยา่ใหเ้ขา้กนัและ
แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 
4 2 0C 

7 วนั 

เจลดาห์ลไนโตรเจน (TKN) ขวดพลาสติก 
(HDPE)  
 

1,000 เติม H2SO4   ให ้
pH < 2 และแช่เยน็
ท่ีอุณหภูมิ 4 2 0C 

28 วนั 

น ้ามนัและไขมนั (FOG) ขวดแกว้สีชา 1,000 เติม HCl ให ้pH < 
2 และแช่เยน็ท่ี
อุณหภูมิ 4 2 0C 

28 วนั 

โลหะหนกั ขวดพลาสติก 
(HDPE) 

1,000 เติม HNO3   ให ้pH 
< 2 และแช่เยน็ท่ี
อุณหภูมิ 4 2 0C 

28 วนั 

ท่ีมา : ขั้นตอนการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ, ฝ่ายตรวจและ
บงัคบัการ กรมควบคุมมลพิษ, ธนัวาคม 2559 
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4. การบนัทึกผลการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการตรวจสอบดว้ย
แบบบนัทึก 2 แบบ ไดแ้ก่ 1) แบบบนัทึกการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ซ่ึงจะเป็นการ
สรุปขอ้เทจ็จริงและประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงหลงัจากลงลายมือช่ือทา้ยบนัทึกฯ แลว้จะ
ส าเนาให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 2) แบบบนัทึกการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ/เร่ืองร้องเรียน ซ่ึงจะเป็นแบบฟอร์มส าหรับกรอกรายละเอียด       
ของสถานประกอบการ เช่น ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ พิกดัดาวเทียม 
ประเภทของระบบบ าบดัน ้าเสีย การระบายน ้าท้ิง และจุดเกบ็ตวัอยา่งน ้าท้ิง เป็นตน้ 

5. การวเิคราะห์และแปรผลคุณภาพน ้าจากหอ้งปฏิบติัการ 
 ในกรณีท่ีมีการเก็บตัวอย่างน ้ าหลังบ าบัดส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ   
เม่ือได้รับผลน ้ าแล้วให้แจ้งผลน ้ าและการแปรผลไปยงัเจ้าของหรือผู ้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ หากพบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษมิได ้  
มีการระบายน ้ าหลังบ าบัดออกสู่ภายนอก หรือมีการระบายน ้ า ท้ิงออกภายนอก             
แต่คุณภาพน ้ าเป็นไปตามมาตรฐาน จะถือเป็นการยุติเร่ือง แต่หากพบว่าแหล่งก าเนิด
มลพิษมีการระบายน ้ าท้ิงออกสู่ภายนอก แต่คุณภาพน ้ าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะตอ้ง
ด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองเพื่อใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตามกฎหมายต่อไป 

6. การบงัคับการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 เม่ือผลการตรวจสอบปรากฏว่า แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  
ซ่ึงมีหลายกรณีได้แก่ ไม่มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย ระบายน ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือ        
มีระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ระบายน ้ าท้ิงท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือละเวน้ไม่ท าการบ าบดัน ้ าเสียและลกัลอบปล่อยท้ิงน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ
หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เจา้พนกังานควบคุมมลพิษสามารถอาศยัอ านาจตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราช บญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยการ
ออกค าสั่งทางปกครองกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้ าเสียออก      
สู่ส่ิงแวดลอ้มได ้ดงัต่อไปน้ี 
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6.1 ออกค าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ก่อสร้าง 
ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียตามมาตรา 70 วรรคหน่ึง ส าหรับกรณีแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีไม่มีระบบบ าบดัน ้าเสีย 

6.2 ออกค าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองฯ จดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสียตามมาตรา 82 (2) ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษ
ท่ีมีระบบบ าบดัน ้ าเสียและผลการวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ าท้ิงมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน    
ท่ีกฎหมายก าหนด 

6.3 ออกค าสั่งปรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองฯ ในอตัราส่ีเท่าของจ านวนเงิน
ค่าใชจ่้ายประจ าวนัส าหรับการเปิดเดินเคร่ืองท างานของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ กรณีท่ีละเวน้ไม่ท าการบ าบดัน ้ าเสียและลกัลอบ
ปล่อยท้ิงน ้าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 82 (3) มาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 

7. พระราชบญัญ ติวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 เน่ืองจากการออกค าสั่งโดยใช้อ  านาจตามมาตรา 70 และมาตรา 82 (2) (3) 
เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของผูไ้ด้รับค าสั่ง ดังนั้นในการออกค าสั่งของ      
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะต้องปฏิบัติตามขั้ นตอน หลักเกณฑ์ วิ ธีการตาม
พระราชบัญญ ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

7.1 การแจง้สิทธิโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน 
 มาตรามาตรา 30 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539  บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีค  าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของ
คู่กรณี เจา้หนา้ท่ีตอ้งใหคู่้กรณีมีโอกาสท่ีจะไดท้ราบขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาส
ไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน”  เป็นสิทธิท่ีคู่กรณีจะไดร้บทราบขอ้เทจ็จริง
ส าคญัท่ีเจา้หนา้ท่ีใชเ้ป็นเหตุผลในการตดัสินใจออกค าสั่งทางปกครอง  ทั้งน้ีเพื่อใหคู่้กรณี
ได้รับทราบข้อเท็จจริงนั้น และแสดงพยานหลักฐานโต้แยง้หักล้างได้อย่างถูกต้อง        
ซ่ึงคู่กรณีจะใช้สิทธิโต้แยง้แสดงพยานหลักฐานได้ก็ต่อเม่ือมีเวลาเตรียมตัว ดังนั้ น 
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งแจง้ขอ้เทจ็จริงใหคู่้กรณีทราบล่วงหนา้ก่อน และใหเ้วลาตามสมควรแก่
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คู่กรณีในการช้ีแจงแสดงพยานหลกัฐานของตนเพื่อหกัลา้งขอ้เทจ็จริงดงักล่าว โดยก าหนด
ระยะ เวลาภายใน 15 วนั นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือ ให้ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเป็นหลกัฐานการรับหนงัสือ 
 กรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษขอใช้สิทธิโตแ้ยง้
และแสดงพยานหลกัฐานของตน ใหผู้อ้  านวยการส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
พิจารณา หากผูอ้  านวยการส านกัฯ เห็นดว้ยกบัขอ้โตแ้ยง้ ให้มีหนงัสือแจง้ไปยงัเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและเกบ็ตวัอยา่งน ้ า
ใหม่ แต่หากพิจารณาแลว้ไม่เห็นด้วยกับขอ้โตแ้ยง้ดังกล่าว ให้มีหนังสือแจง้ผลการ
พิจารณาไปยงัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ พร้อมออกค าสั่งทางปกครอง
ไปในคราวเดียวกนั  

7.2 การออกค าสั่งทางปกครอง 
 กรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ไม่ใชสิ้ทธิโตแ้ยง้
แสดงพยานหลกัฐานตามระยะเวลา ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ ออกค าสั่งให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองฯ ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (มาตรา 70) หรือแกไ้ข 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสีย (มาตรา 82) ตามแต่กรณี 
 เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สามารถออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือ
ออกค าสั่งใหแ้กไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสีย อยา่งไรกต็าม 
ในการออกค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 70 และ 82 ตอ้งแจง้สิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งให้กับเจ้าของหรือผูค้รอบครองฯ รับทราบ โดยจะก าหนดระยะเวลา       
ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองฯ ท่ีประสงคจ์ะอุทธรณ์ค าสั่ง ใหท้ าเป็นหนงัสือระบุขอ้โตแ้ยง้
และขอ้เท็จจริง หรือขอ้กฎหมายอา้งอิงประกอบในการอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ ภายในระยะเวลา 30 วนั หลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้ 
 เม่ือใกลค้รบก าหนดระยะเวลาตามค าสั่ง ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ
มีหนงัสือแจง้เตือนให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษรับทราบและเร่งรัด
ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ ง หรือแก้ไข ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาตามค าสั่ง 30 วนั หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่สามารถ
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ด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานก าหนด เจ้าของหรือผูค้รอบครองฯ 
สามารถท าหนงัสือพร้อมหลกัฐานการด าเนินงานเพื่อขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม
ค าสั่งได ้

7.3 การติดตามผลการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
 เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งฯ ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษด าเนินการติดตามตรวจสอบภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ี
ครบก าหนดค าสั่ง/วนัท่ีครบก าหนดใหข้ยายระยะเวลา ตามแต่กรณี ดงัน้ี 

7.3.1 พบวา่แหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบติัตามค าสั่ง และน ้าท้ิงมีค่าเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ใหร้ายงานขอ้เทจ็จริงใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ พร้อมทั้งขออนุมติั
ยติุการด าเนินการทางปกครองกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และ
แจง้ผลการตรวจสอบตวัอย่างน ้ าท้ิง พร้อมแจง้ยุติค  าสั่งทางปกครองให้เจ้าของหรือ        
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทราบดว้ย โดยส่งเป็นหนงัสือ 

7.3.2 หากพบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษ มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติตาม
ค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ไดแ้ก่ 
 - ไม่ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จดัให้มี แกไ้ข เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสีย ภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานฯ ก าหนด 
 - ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จดัใหมี้ แกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
หรือซ่อมแซม ระบบบ าบดัน ้าเสียไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานฯ ก าหนด 
 - ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จดัใหมี้ แกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสียแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนักงานฯ ก าหนด     
แต่น ้าท้ิงยงัไม่ผา่นมาตรฐาน 
 การตรวจติดตามการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษ 
เพื่อใหท้ราบวา่ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งไดพ้ยายามปฏิบติัตามค าสั่งหรือไม่ อยา่งไร มีการ
ระบายน ้าท้ิงลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค 
ท่ีอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งได ้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติ 
หรือภาวะความวุน่วายทางการเมือง เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาออก
ค าสั่งปรับทางปกครองต่อไป 
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7.4 การออกค าสั่งปรับทางปกครอง  (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 เม่ือเจา้พนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบพบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษ    
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานฯ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะเสนอผูบ้งัคบับญัชา
พิจารณาออกค าสั่งปรับทางปกครองต่อไป โดยพิจาณาจากข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลกัฐานท่ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบ  ซ่ึงเจา้หน้าท่ีจะพิจารณาคิดค านวณ
อัตราค่าปรับทางปกครองกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองของ       
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารปรับ
ทางปกครองส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษบางประเภท ได้แก่ อาคารบางประเภทและ    
บางขนาด ท่ีดินจดัสรร สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง และการเล้ียงสุกร ซ่ึงการก าหนด
จ านวนค่าปรับทางปกครองของเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองนั้น จะตอ้งสมควรแก่เหตุ
และไม่เกินสองหม่ืนบาทต่อวนั โดยผูรั้บค าสั่งปรับทางปกครอง จะตอ้งมาช าระค่าปรับ
ทางปกครองภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 

7.4.1 หลกัเกณฑ์การออกค าสั่งปรับทางปกครอง กรณ๊มีการฝ่าฝืน
ค าสั่งของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษท่ีให้จดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตามมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 
ตาราง 5 
ตารางอัตราค่าปรับทางปกครองรายวนัตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ มาตรา 82(2) 

ล าดับที ่ ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
อตัราค่าปรับ 
(บาท/วนั) 

1 อาคารประเภท ก 2,000 
2 อาคารประเภท ข 1,000 
3 การเล้ียงสุกรประเภท ก 2,000 
4 การเล้ียงสุกรประเภท ข 1,000 
5 การเล้ียงสุกรประเภท ค 200 
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ล าดับที ่ ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
อตัราค่าปรับ 
(บาท/วนั) 

6 ท่ีดินจดัสรร (เกินกวา่ 500 แปลงข้ึนไป) 2,000 
7 ท่ีดินจดัสรร (เกิน 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง) 1,000 
8 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง 1,000 
9 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อย 500 
10 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ก 300 
11 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ข 500 
12 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค 

(บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินพืชเป็นอาหาร) 
300 

13 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค 
(บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินเน้ือเป็นอาหาร หรือ
กินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหาร) 

500 

14 สถานีบริการน ้ามนัประเภท ก และประเภท ข 1,000 
ท่ีมา :  แนวทางการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ, กองนิติการ 
 กรมควบคุมมลพิษ, ธนัวาคม 2559 

7.4.2 หลักเกณฑ์การออกค าสั่งปรับทางปกครองกรณีมีการฝ่าฝืน
ค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีให้ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ    
พ.ศ. 2535 การก าหนดอตัราค่าปรับทางปกครอง ให้ก  าหนดอตัราค่าปรับเป็นรายวนั  
โดยอตัราค่าปรับแบ่งเป็น 3 กรณี 
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กรณีที่ 1 ไม่ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียตามท่ีเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษก าหนด 

ตาราง 6 
ตารางอัตราค่าปรับทางปกครองรายวันตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ มาตรา 70 กรณีท่ี 1 

ล าดับที ่ ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
อตัราค่าปรับ 
(บาท/วนั) 

1 อาคารประเภท ก 7,000 
2 อาคารประเภท ข 5,000 
3 การเล้ียงสุกรประเภท ก 7,000 
4 การเล้ียงสุกรประเภท ข 3,500 
5 การเล้ียงสุกรประเภท ค 1,000 
6 ท่ีดินจดัสรร (เกินกวา่ 500 แปลงข้ึนไป) 7,000 
7 ท่ีดินจดัสรร (เกิน 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง) 5,000 
8 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง 2,000 
9 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อย 1,000 
10 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ก 600 
11 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ข 1,000 
12 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค 

(บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินพืชเป็นอาหาร) 
600 

13 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค 
(บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินเน้ือเป็นอาหาร หรือ
กินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหาร) 

1,000 

14 สถานีบริการน ้ามนัประเภท ก และประเภท ข 5,000 
ท่ีมา :  แนวทางการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ, กองนิติการ 
 กรมควบคุมมลพิษ, ธนัวาคม 2559 
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กรณีที่ 2 ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษก าหนด ให้คิดค่าปรับทางปกครองตามสัดส่วน
ของเน้ืองานท่ีเหลือ โดยใชก้ารประเมินของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษผูต้รวจสอบ  
 
ตาราง 7 
ตารางอัตราค่าปรับทางปกครองรายวันตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ มาตรา 70 กรณีท่ี 2 

ล าดับที ่ ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
อตัราค่าปรับ 
(บาท/วนั) 

1 อาคารประเภท ก ตั้งแต่ 2.000 แต่ไม่เกิน 7,000 
2 อาคารประเภท ข ตั้งแต่ 1.000 แต่ไม่เกิน 5,000 
3 การเล้ียงสุกรประเภท ก ตั้งแต่ 2.000 แต่ไม่เกิน 7,000 
4 การเล้ียงสุกรประเภท ข ตั้งแต่ 1.000 แต่ไม่เกิน 3,500 
5 การเล้ียงสุกรประเภท ค ตั้งแต่ 200 แต่ไม่เกิน 1,000 
6 ท่ีดินจดัสรร (เกินกวา่ 500 แปลงข้ึนไป) ตั้งแต่ 2.000 แต่ไม่เกิน 7,000 
7 ท่ีดินจดัสรร (เกิน 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง) ตั้งแต่ 1.000 แต่ไม่เกิน 5,000 
8 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง ตั้งแต่ 1.000 แต่ไม่เกิน 5,000 
9 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อย ตั้งแต่ 500 แต่ไม่เกิน 1,000 
10 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ก ตั้งแต่ 300 แต่ไม่เกิน 600 
11 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ข ตั้งแต่ 500 แต่ไม่เกิน 1,000 
12 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค (บ่อท่ีใช้

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินพืชเป็นอาหาร) 
ตั้งแต่ 300 แต่ไม่เกิน 600 

13 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค 
(บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินเน้ือเป็นอาหาร หรือ
กินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหาร) 

ตั้งแต่ 500 แต่ไม่เกิน 1,000 

14 สถานีบริการน ้ามนัประเภท ก และประเภท ข ตั้งแต่ 1.000 แต่ไม่เกิน 5,000 
ท่ีมา :  แนวทางการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ, กองนิติการ 
 กรมควบคุมมลพิษ, ธนัวาคม 2559 
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กรณีที่ 3 ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียแลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด แต่น ้าท้ิงยงัคงไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้
 
ตาราง 8 
ตารางอัตราค่าปรับทางปกครองรายวันตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ มาตรา 70 กรณีท่ี 3 

ล าดับที ่ ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
อตัราค่าปรับ 
(บาท/วนั) 

1 อาคารประเภท ก 2,000 
2 อาคารประเภท ข 1,000 
3 การเล้ียงสุกรประเภท ก 2,000 
4 การเล้ียงสุกรประเภท ข 1,000 
5 การเล้ียงสุกรประเภท ค 200 
6 ท่ีดินจดัสรร (เกินกวา่ 500 แปลงข้ึนไป) 2,000 
7 ท่ีดินจดัสรร (เกิน 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง) 1,000 
8 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง 2,000 
9 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากร่อย 1,000 
10 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ก 600 
11 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ข 1,000 
12 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค 

(บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้ าท่ีกินพืชเป็นอาหาร) 
600 

13 บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด ประเภท ค (บ่อท่ีใชเ้พาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าท่ีกินเน้ือเป็นอาหาร หรือกินทั้งเน้ือและพืช
เป็นอาหาร) 

1,000 

14 สถานีบริการน ้ามนัประเภท ก และประเภท ข 1,000 
ท่ีมา :  แนวทางการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ, กองนิติการ 
 กรมควบคุมมลพิษ, ธนัวาคม 2559 
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7.4.3 เหตุอนัควรลดหยอ่น 
 ให้ลดค่าปรับทางปกครองไดไ้ม่เกินร้อยละห้าสิบ กรณีมีเหตุ 
อนัควรลดหยอ่นขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูอ้ยู่ในบงัคบัของค าสั่งมีความพยายามปฏิบติัตามค าสั่งแลว้ แต่น ้ าท้ิงยงัคง  
มีลกัษณะไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

(2) ผูอ้ยูใ่นบงัคบัค าสั่งประสบภาวะทางเศรษฐกิจ 
(3) เกิดอุบติัภยัหรือภาวะความวุ่นวายของสังคมจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั

ตามค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นเหตุสุดวสิัย 
(4) เหตุอ่ืนๆ ท่ีกระทบต่อการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

7.4.4 การงดเวน้ค าสั่งปรับ 
 ในกรณีท่ีมี  “เหตุสุดวิสัย” ท าให้ผู ้อยู่ในบังคับของค าสั่ ง         
ไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งเจา้พนกังานควบคุมมลพิษได ้เช่น ภยัธรรมชาติ สงคราม 

7.4.5 ระยะเวลาของการปรับทางปกครอง 
(1) กรณีฝ่าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 82(2) แบ่งเป็น 2 ช่วง 

ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่ครบก าหนดค าสั่ง จนถึงวนัท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่ง 
ก าเนิดมลพิษไดรั้บหนงัสือใหช้ าระค่าปรับ แต่ไม่เกิน 30 วนั 

ช่วงท่ี 2 ตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ไดรั้บแจง้ค าสั่ง ต่อไปทุกวนัจนถึงวนัท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองฯ ไดป้ฏิบติัตามค าสั่ง 
และมีหนงัสือแจง้ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษรับทราบ 

(2) กรณีฝ่าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 70 
กรณีที่ 1 ไม่ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียตามท่ี

เจา้พนกังานควบคุมมลพิษก าหนด และกรณีที่ 2 ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัให้มี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด   
ใหคิ้ดค่าปรับทางปกครองตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดค าสั่ง จนถึงวนัท่ีเจา้ของหรือ
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษไดป้ฏิบติัตามค าสั่งเจา้พนกังานควบคุมมลพิษแลว้เสร็จ 
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กรณทีี ่3  ด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียแลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่น ้ าท้ิงยงัคงไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้         
ใหคิ้ดค่าปรับทางปกครองโดยแบ่งออกเป็นสองช่วง ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 ตั้ งแต่วนัถัดจากวนัท่ีครบก าหนดค าสั่ง จนถึงวนัท่ีเจ้าของหรือ        
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษไดรั้บหนงัสือใหช้ าระค่าปรับ แต่ไม่เกิน 30 วนั 

ช่วงท่ี 2 ตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก านิดมลพิษ
ไดรั้บแจง้ค าสั่งต่อไปทุกวนัจนถึงวนัท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองฯ ไดป้ฏิบติัตามค าสั่ง
ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษแลว้ 
 
10. ชนิดของระบบบ าบัดน า้เสีย 
 ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีนิยมใช้เพื่อบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
ต่างๆ ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1) ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
 เป็นวิธีบ าบดัน ้ าเสียดว้ยวิธีการทางชีววิทยา โดยใชแ้บคทีเรียพวกท่ีใชอ้อกซิเจน 
(Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย ระบบตะกอนเร่ง
เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย สามารถบ าบดัไดท้ั้งน ้ าเสียชุมชน
และน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทน้ีจะมีความยุ่งยาก
ซบัซ้อน เน่ืองจากจ าเป็นจะตอ้งมีการควบคุมสภาวะแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การท างานและการเพิ่มจ านวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบ            
มีประสิทธิภาพในการบ าบดัสูงสุด 
 ในปัจจุบนั ระบบตะกอนเร่งมีการพฒันาใช้งานหลายรูปแบบ เช่น ระบบแบบ
กวนสมบูรณ์ (Completly Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผสั (Contact Stabilization 
Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) หรือ ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเอสบีอาร์ 
(Sequencing Batch Reactor) เป็นตน้ 
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หลกัการท างานของระบบ 
 ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบตะกอนเร่งโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน 
คือ ถงัเติมอากาศ (Aeration Tank) และถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน ้ าเสีย
จะถูกส่งเขา้ถงัเติมอากาศ ซ่ึงมีตะกอนจุลินทรียท่ี์มีความเขม้ขน้ และมีการเติมอากาศเพื่อ
สร้างสภาวะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์บบแอโรบิค จุลินทรียเ์หล่าน้ี
จะท าการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสียให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า  
ในท่ีสุด น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจะไหลต่อไปยงัถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอน
จุลินทรียอ์อกจากน ้ าใส ตะกอนท่ีแยกตวัอยู่ท่ีกน้ถงัตกตะกอนส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบั
เขา้ไปในถงัเติมอากาศใหม่เพื่อรักษาความเขม้ขน้ของจุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศให้ได้
ตามท่ีก าหนด และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ซ่ึงจะถูกน าไป
ก าจดัต่อไป ส าหรับน ้าใสส่วนบนจะเป็นน ้าท้ิงท่ีสามารถระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

ระบบตะกอนเร่งรูปแบบต่างๆ 
 ระบบตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ (Completly Mixed Activated Sludge) 
ลกัษณะส าคญัของระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจแ์บบน้ี คือ จะตอ้งมีถงัเติมอากาศท่ีสามารถ
กวนใหน้ ้าเสียและตะกอนจุลินทรียท่ี์อยูใ่นถงัผสมเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทัว่ทั้งถงั ระบบ
แบบน้ีสามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียท่ี์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว (Shock Load) ไดดี้ 
เน่ืองจากน ้ าเสียจะกระจายไปทัว่ถึง และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในถงัเติมอากาศก็มีค่า
สม ่าเสมอท าให้จุลินทรียช์นิดต่างๆ ท่ีมีอยู่มีลักษณะเดียวกันตลอดทั้ งถัง (Uniform 
Population) 

 
ภาพ 2  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ 
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 ระบบตะกอนเร่งแบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Activated Sludge) 
ลกัษณะส าคญัของระบบตะกอนเร่งแบบน้ี คือ จะแบ่งถงัเติมอากาศออกเป็น 2 ถงัอิสระ
จากกนั ไดแ้ก่ ถงัสัมผสั (Contact Tank) และถงัยอ่ยสลาย (Stabilization Tank) โดยตะกอน
ท่ีสูบมาจากกน้ถงัตกตะกอนขั้นสองจะถูกส่งมาเติมอากาศใหม่ในถงัยอ่ยสลาย จากนั้น
ตะกอนจะถูกส่งมาสัมผสักบัน ้ าเสียในถังสัมผสั (Contact Tank) เพื่อย่อยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้าเสีย น ้ าเสียท่ีถูกบ าบดัแลว้จะไหลไปยงัถงัตกตะกอนขั้นท่ีสองเพื่อแยก
ตะกอนกบัส่วนน ้าใส โดยน ้าใสส่วนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนท่ีกน้ถงั
ส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัไปเขา้ถงัยอ่ยสลาย และอีกส่วนหน่ึงจะน าไปก าจดั 
 

 
ภาพ 3  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบปรับเสถียรสัมผสั 
 
 ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ลกัษณะส าคญัของระบบตะกอนเร่ง  
แบบน้ี คือ รูปแบบของถงัเติมอากาศจะมีลกัษณะเป็นวงรี ท าให้น ้ าไหลวนเวียนตาม  
แนวยาว (Plug Flow) และรูปแบบการกวนท่ีใชเ้คร่ืองกลเติมอากาศตีน ้ าในแนวนอน 
(Horizontal Surface Aerator) รูปแบบของถงัเติมอากาศลกัษณะน้ีจะท าใหเ้กิดสภาวะ    
ท่ีเรียกว่า แอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนละลายในน ้ าท าให ้  
ไนเตรทไนโตรเจน (NO3) ถูกเปล่ียนเป็นก๊าซไนโตรเจน (N2) โดยแบคทีเรียจ าพวก     
ไนตริฟายอิงแบคทีเรีย (Nitrosomonas Spp. และ Nitrobactor Spp.) ท าใหร้ะบบสามารถ
ก าจดัไนโตรเจนได ้
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ภาพ 4  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวยีน 

 
 ระบบตะกอนเร่งแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) ลกัษณะส าคญัของ
ระบบตะกอนเร่งแบบน้ี คือ เป็นระบบประเภทเติมเขา้-ถ่ายออก (Fill-and-Draw) โดยมี
ขั้นตอนในการบ าบดัน ้ าเสียแตกต่างจากระบบตะกอนเร่งแบบอ่ืนๆ คือ การเติมอากาศ 
(Aeration) และการตกตะกอน (Sedimentation) จะด าเนินการเป็นไปตามล าดบัภายในถงั
ปฏิกิริยาเดียวกนั โดยการเดินระบบระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเอสบีอาร์ 1 รอบการท างาน 
(Cycle) จะมี 5 ช่วงตามล าดบั ดงัน้ี 
 (1) ช่วงเติมน ้าเสีย (Fill) น าน ้าเสียเขา้ระบบ 
 (2) ช่วงท าปฏิกิริยา (React) มีการเติมอากาศ เป็นการลดสารอินทรียใ์นน ้าเสีย  
       โดยการยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์
 (3) ช่วงตกตะกอน  (Settle)  หยดุการเติมอากาศ ท าใหต้ะกอนจุลินทรียต์กลงกน้ 
       ถงัปฏิกิริยา  
 (4) ช่วงระบายน ้าท้ิง (Draw) ระบายน ้าใสท่ีผา่นการบ าบดัแลว้บริเวณดา้นบนออก 
 (5) ช่วงพกัระบบ (Idle) เพื่อรอรับน ้าเสียรอบใหม่ 
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ภาพ 5  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบเอสบีอาร์ 
 
 ส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบตะกอนเร่ง มีเกณฑใ์นการออกแบบเพื่อใหส้ามารถ
บ าบดัน ้ าเสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบแต่ละชนิดจะมีเกณฑ์ในการออกแบบ
แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 
ตาราง 9 
ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

ชนิดระบบตะกอนเร่ง 
เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าทีใ่ช้ออกแบบ 
1.แบบกวนสมบูรณ์  F/M Ratio 0.2 – 0.6 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 
(Completely Mix) Sludge Age 5 – 15 วนั 
 Organic Loading 0.8 – 1.9 กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 
 MLSS 2,500 – 4,000  มก./ล. 
 เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 3 – 5 ชัว่โมง 
 อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั 0.25 – 1 
 ประสิทธิภาพในการก าจดับีโอดี ร้อยละ 85 – 95 
2. แบบปรับเสถียร  F/M Ratio 0.2 – 0.6 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 
สัมผสั (Contact Sludge Age 5 – 15 วนั 
Stabilization) Organic Loading 0.9 – 1.2 กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 
 MLSS ในถงัสัมผสั 1,000 – 3,000 มก./ล. 
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ชนิดระบบตะกอนเร่ง 
เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าทีใ่ช้ออกแบบ 
 MLSS ในถงัปรับเสถียร 4,000 – 10,000 มก./ล. 
 HRT ในถงัสัมผสั 0.5 – 1 ชัว่โมง 
 HRT ในถงัปรับเสถียร 3 – 8 ชัว่โมง 
 อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั 0.25 – 1.5 
 ประสิทธิภาพในการก าจดับีโอดี ร้อยละ 80 – 90 
3.แบบคลองวนเวยีน  F/M Ratio 0.05 – 0.3 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 
(Oxidation Ditch) Sludge Age 10 – 30 วนั 
 Organic Loading 0.1 – 0.5 กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 
 MLSS 3,000 – 6,000 มก./ล. 
 เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 8 – 36 ชัว่โมง 
 อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั 0.75 – 1.5 
 ประสิทธิภาพในการก าจดับีโอดี ร้อยละ 75 – 95 
4. แบบเอสบีอาร์  F/M Ratio 0.05 – 0.3 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 
(Sequencing Batch Sludge Age 8 – 20 วนั 
Reactor) Organic Loading 0.1 – 0.3กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 
 MLSS 1,500 – 6,000 มก./ล. 
 เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 8 – 50 ชัว่โมง 
 ประสิทธิภาพในการก าจดับีโอดี ร้อยละ 85 – 95 

ท่ีมา : ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสีย, สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 2540 

 
2) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

 เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator)  
ท่ีติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยดึติดกบัแท่นกไ็ด ้เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอ 
ส าหรับจุลินทรียส์ามารถน าไปใชย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสียไดเ้ร็วข้ึนกว่าการปล่อย
ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ท าให้ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบ าบดั  
น ้ าเสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน ้ าเสียในรูปของค่า    
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดร้้อยละ 80 – 95 โดยอาศยัหลกัการ
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ท างานของจุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเคร่ืองเติมอากาศ        
ซ่ึงนอกจากจะ   ท าหน้าเพิ่มออกซิเจนในน ้ าแล้วยงัท าให้เกิดการกวนผสมของน ้ า         
ในบ่อดว้ย ท าใหเ้กิดการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึงภายในบ่อ 
 
หลกัการท างานของระบบ  
 ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบ าบัดน ้ าเสียได้ทั้ งน ้ าเสียจาก
แหล่งชุมชน และน ้ าเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบให้บ่อมีความลึก
ประมาณ 2 – 6 เมตร ระยะเวลาเก็บกกัน ้ า (Detention Time) ภายในบ่อเติมอากาศ
ประมาณ 3 – 10 วนั และเคร่ืองเติมอากาศจะตอ้งออกแบบให้มีประสิทธิภาพสามารถ  
ท าใหเ้กิดการผสมกนัของตะกอนจุลินทรีย ์ออกซิเจนละลายในน ้า และน ้าเสีย นอกจากน้ี
จะตอ้งมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับน ้ าเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อ
ตกตะกอนและปรับสภาพน ้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจะตอ้งควบคุมอตัรา
การไหลของน ้าภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเกบ็กกัใหเ้หมาะสมไม่นานเกินไป เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป 
 
ส่วนประกอบของระบบ  
 ระบบบ่อเติมอากาศส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหน่วยบ าบดั ดงัน้ี 
 (1) บ่อเติมอากาศ (จ  านวนบ่อข้ึนอยูก่บัการออกแบบ) 
 (2) บ่อบ่มเพื่อปรับสภาพน ้าท้ิง (จ  านวนบ่อข้ึนอยูก่บัการออกแบบ) และ 
 (3) บ่อเติมคลอรีนส าหรับฆ่าเช้ือโรค จ านวน 1 บ่อ 
 
 อุปกรณ์ท่ีส าคัญของระบบบ่อเติมอากาศ ได้แก่ เค ร่ืองเติมอากาศ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหอ้อกซิเจนแก่น ้าเสีย เคร่ืองเติมอากาศแบ่งออกได ้4 แบบใหญ่ ๆ 
คือ เคร่ืองเติมอากาศท่ีผิวหนา้ (Surface Aerator) เคร่ืองเติมอากาศเทอร์ไบน์ (Turbine 
Aerator) เคร่ืองเติมอากาศใตน้ ้ า (Submersible Aerator) และเคร่ืองเติมอากาศแบบหวัฉีด 
(Jet Aerator) 
 



48 

 

 
ภาพ 6  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ 
 
ตาราง 10 
ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

หน่วยบ าบัด 
เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าทีใ่ช้ออกแบบ 
1.บ่อเติมอากาศ เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 3 – 10 วนั 
(Aerated Lagoon) ความลึกของน ้าในบ่อ 2 – 6  เมตร 
 ความตอ้งการออกซิเจน 0.7 – 1.4 g O2 / g BOD ท่ีถูกก าจดั 
 Mixing Power  0.525 กิโลวตัต ์/ 100 m3 
2. บ่อบ่ม เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 3 – 10 วนั 
(Polishing Pond)   
3. บ่อเติมคลอรีน เวลาสัมผสั 15 – 30 นาที 
 อตัราไหลเฉล่ีย 30  นาที 
 อตัราไหลสูงสุด 15  นาที 
 ความเขม้ขน้ของคลอรีนท่ีตอ้งการ 6  มก./ล. 
 คลอ รีนคง เห ลือทั้ งหมด  (Total 

Residual Chlorine) 
0.3 – 2 มก./ล. 

ท่ีมา : ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสีย, สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 2540 
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3) ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
 เป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบ าบัดสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย       
โดยให้น ้ าเสียไหลผ่านบ่อหลายๆ บ่อซ่ึงวางต่อเน่ืองกนั บ่อต่างๆ แบ่งตามลักษณะ     
การท างานเป็นบ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond)   
บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และบ่อสุดทา้ยจะท าหนา้ท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม บ่อปรับเสถียรสามารถบ าบดั
น ้าเสียจากชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว ์เป็นตน้ 
และเป็นระบบท่ีมีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต ่า วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
ผูค้วบคุมระบบไม่ตอ้งมีความรู้สูง แต่ตอ้งใช้พื้นท่ีก่อสร้างมาก จึงเป็นระบบท่ีเหมาะ  
กบัชุมชนท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอและราคาไม่แพง ซ่ึงโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการ  
ต่อกนัแบบอนุกรมอยา่งนอ้ย 3 บ่อ 
 

 

ภาพ 7  ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
 
รายละเอยีดของบ่อแต่ละประเภท มดีังนี ้
 (1) บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) ส่วนใหญ่จะใชใ้นกรณีท่ีน ้าเสียมีค่าความ
เขม้ขน้ของสารอินทรียสู์ง ๆ เช่น น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ่อแอนแอโรบิคเป็น
ระบบท่ีใช้ก  าจดัสารอินทรียท่ี์มีความเขม้ขน้สูงโดยไม่ตอ้งการออกซิเจน บ่อน้ีจะถูก
ออกแบบให้มีอตัรารับสารอินทรียสู์งมาก จนสาหร่ายและการเติมออกซิเจนท่ีผิวน ้ า     
ไม่สามารถผลิตและป้อนออกซิเจนได้ทัน ท าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนภายในบ่อ         
จึงเหมาะกบัน ้ าเสียท่ีมีสารอินทรียแ์ละปริมาณของแข็งสูง เน่ืองจากของแข็งจะตกลงสู่
กน้บ่อและถูกยอ่ยสลายแบบแอนแอโรบิค การท างานของบ่อแบบน้ี จะข้ึนอยูก่บัสมดุล
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ระหว่างแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดกรดและแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดก๊าซมีเทน น ้ าเสียส่วนท่ีผ่าน
การบ าบดัจากบ่อน้ีจะระบายต่อไปยงับ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) เพื่อบ าบดัต่อไป 
 (2) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) ภายในบ่อมีลกัษณะการท างานแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค ได้รับออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศ        
ท่ีบริเวณผวิน ้าและจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และส่วนล่างของบ่ออยูใ่นสภาพ
แอนแอโรบิค บ่อแฟคลัเททีฟน้ีโดยปกติแลว้จะรับน ้ าเสียจากท่ีผ่านการบ าบดัขั้นตน้    
มาก่อน กระบวนการบ าบดัท่ีเกิดข้ึนในบ่อแฟคคลัเททีฟ เรียกว่า การท าความสะอาด
ตวัเอง (Self-Purification) สารอินทรียท่ี์อยูใ่นน ้ าจะถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียป์ระเภทท่ี
ใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพื่อเป็นอาหารและส าหรับการสร้างเซลลใ์หม่และ  
เป็นพลังงาน โดยใช้ออกซิเจนท่ีได้จากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายท่ีอยู่ในบ่อ
ส่วนบน ส าหรับบ่อส่วนล่างจนถึงกน้บ่อซ่ึงแสงแดดส่องไม่ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนต ่า 
จนเกิดสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมีจุลินทรียป์ระเภทไม่ใช้
ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ท าหนา้ท่ียอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละแปรสภาพเป็นก๊าซ
เช่นเดียวกบับ่อแอนแอโรบิค แต่ก๊าซท่ีลอยข้ึนมาจะถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนท่ีอยู ่
ช่วงบนของบ่อท าใหไ้ม่เกิดกล่ินเหมน็ 
 (3) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นบ่อท่ีมีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอยอยู ่
เป็นบ่อท่ีมีความลึกไม่มากนกัเพื่อใหอ้อกซิเจนกระจายทัว่ทั้งบ่อและมีสภาพเป็นแอโรบิค
ตลอดความลึก โดยอาศยัออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และการเติมอากาศ
ท่ีผวิหนา้ และยงัสามารถฆ่าเช้ือโรคไดส่้วนหน่ึงโดยอาศยัแสงแดดอีกดว้ย 
 (4) บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ มีความลึกไม่มาก
และแสงแดดส่องถึงกน้บ่อ ใช้รองรับน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ เพื่อฟอกน ้ าท้ิงให้มี
คุณภาพน ้ าดีข้ึน และอาศยัแสงแดดท าลายเช้ือโรคหรือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบัน ้ าท้ิง
ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตาราง 11 
ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หน่วยบ าบัด 
เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าทีใ่ช้ออกแบบ 
1. บ่อแอนแอโรบิค เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 4.5 วนั 
(Anaerobic Pond) ความลึกของน ้าในบ่อ 2 – 4  เมตร 
 อตัราภาระบีโอดี 224 – 672 กรัมบีโอดี / ตรม.-วนั 
 ประสิทธิภาพการก าจดั BOD ร้อยละ 50 
2. บ่อแฟคคลัเททีฟ เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 7 – 30 วนั 
(Facultative Pond) ความลึกของน ้าในบ่อ 1 – 1.5 เมตร 
 อตัราภาระบีโอดี 34 กรัมบีโอดี / ตรม.-วนั 
 ประสิทธิภาพการก าจดั BOD ร้อยละ 70 – 90 
3. บ่อแอโรบิค เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 4 – 6 วนั 
(Aerobic Pond) ความลึกของน ้าในบ่อ 0.2 – 0.6 เมตร 
 อตัราภาระบีโอดี 45 กรัมบีโอดี / ตรม.-วนั 
 ประสิทธิภาพการก าจดั BOD ร้อยละ 80 – 95 
4. บ่อบ่ม เวลาเก็บกกัน ้า (HRT) 5 – 20 วนั 
(Maturation Pond) ความลึกของน ้าในบ่อ 1 – 1.5 เมตร 
 อตัราภาระบีโอดี 2 กรัมบีโอดี / ตรม.-วนั 
 ประสิทธิภาพการก าจดั BOD ร้อยละ 60 – 80 

ท่ีมา : ค่าก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสีย, สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย 2540 

 
4) ระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) 

 ระบบบ าบัดน ้ า เสียแบบก๊าซชีวภาพ นิยมใช้ในการบ าบัดน ้ า เสียประเภท
สารอินทรียท่ี์มีความเขม้ขน้สูง และตอ้งการได้ผลพลอยไดเ้ป็นก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาใช้
ในการผลิตพลงังาน  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หมายถึง ก๊าซท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ    
ย่อยสลายสารอินทรียใ์นสภาวะไม่ใช้อากาศดว้ยแบคทีเรีย 2 กลุ่ม คือ แบคทีเรียกลุ่ม 
ผลิตกรด (Acid Forming Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน (Methane Producing 
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Bacteria) โดยแบคทีเรียกลุ่มผลิตกรด จะท าการย่อยสลายสารอินทรียท่ี์มีโรงสร้าง
โมเลกุลใหญ่  ให้กลายเป็นสารอินทรียท่ี์มีโครงสร้างโมเลกุลเล็กลง จากนั้นแบคทีเรีย
กลุ่มผลิตมีเทนจะใชส้ารอินทรียท่ี์มีโครงสร้างโมเลกุลเลก็เป็นสารอาหารและยอ่ยสลาย
ให้ผลผลิตหลกัเป็นก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมีก๊าซ
อ่ืนๆ เกิดข้ึนในปริมาณเลก็นอ้ย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) หรือก๊าซไข่เน่า และ
ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) เป็นตน้ กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพตอ้งระวงัไม่ใหอ้ากาศเขา้ไป
สัมผสักบัแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน เพราะจะท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนลดลง          
ก๊าซชีวภาพสามารถเกิดข้ึนได้เองตามธรรมชาติ เม่ือมีแบคทีเรีย สารอินทรีย์ และ         
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในสภาวะท่ีไม่มีอากาศ ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบไม่ใชอ้ากาศ   
เป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีสารอินทรีย ์(Organic Matter) ปริมาณ
ความเข้มข้นสูง ภายในระบบจะมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่มีอากาศ         
ซ่ึงประกอบดว้ย การย่อยสลายหลายขั้นตอนท่ีมีความซับซ้อน โดยการท างานร่วมกนั
ของแบคทีเรียหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะท าหน้าท่ีต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการ      
ยอ่ยสลาย เพื่อใหไ้ดก๊้าซชีวภาพซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังานได ้
 ขั้นตอนในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นสภาวะไม่ใชอ้ากาศ เป็นขั้นตอนของการ
ย่อยสลายสารอินทรียโ์ครงสร้างโมเลกุลใหญ่ ทั้งท่ีละลายน ้ าและไม่ละลายน ้ า เช่น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมนั เป็นตน้ ให้มีขนาดโครงสร้างโมเลกุลเล็กท่ีสามารถ
ละลายน ้ าได ้ผลของปฏิกิริยาจะไดส้ารประกอบอินทรียท่ี์มีโครงสร้างโมเลกุลเลก็ เช่น 
น ้ าตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน เป็นต้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาข้ึนอยู่กับค่า    
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระยะเวลากกัเก็บน ้ าเสียและองค์ประกอบของสารอินทรีย ์     
ในน ้ าเสียท่ีป้อนเขา้สู่ถงัปฏิกรณ์ แบคทีเรียกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนน้ีคือ แบคทีเรีย
กลุ่มไฮโดรไลติค (Hydrolytic Bacteria) และกลุ่มเฟอร์เมนเตทีฟ (Fermentative Bacteria) 
จากนั้ นสารประกอบอินทรีย์โครงสร้างโมเลกุลเล็กท่ีละลายน ้ า ซ่ึงถูกสร้างโดย
กระบวนการไฮโดรไลซีส จะถูกแบคทีเรียท่ีด ารงชีพอยูไ่ดท้ั้งสภาพท่ีมีและไม่มีอากาศ 
(Facultative Bacteria) ใชเ้ป็นแหล่งอาหารและพลงังาน โดยในช่วงแรกของการยอ่ยสลาย
ขั้นตอนน้ี ผลของปฏิกิริยาจะไดก้รดอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Fatty Acid) แบคทีเรีย
กลุ่มน้ีเรียกวา่ แบคทีเรียกลุ่มผลิตกรด (Acid Forming Bacteria) ขั้นตอนต่อมากรดอินทรีย์
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ระเหยง่ายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวข้างต้นจะถูกแบคทีเรียกลุ่มอะซิโตเจนนิค (Acetogenic 
Bacteria) เปล่ียนใหเ้ป็นอะซิเตต ฟอร์เมต ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีส าคญัในการผลิตก๊าซมีเทน ปฏิกิริยาน้ีถือเป็นปฏิกิริยาส าคญัในการ
หลีกเล่ียงไม่ใหมี้การสะสมของกรดอินทรียร์ะเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณท่ีสูง
พอท่ีจะยบัย ั้งกระบวนการผลิตก๊าซมีเทน แบคทีเรียกลุ่มน้ีอาจเรียกว่าแบคทีเรียกลุ่มผลิต
ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Forming Bacteria) และกระบวนการผลิตก๊าซมีเทน เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของการย่อยสลายสารอินทรียภ์ายใตส้ภาวะแบบไม่ใชอ้ากาศ ผลผลิตสุดทา้ยคือ 
ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์น ้า และก๊าซอ่ืนๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) สารตั้งตน้ของขั้นตอนน้ีเป็นผลผลิตท่ีได้มาจากขั้นตอนการ   
ผลิตกรด โดยสารตั้งตน้ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือกรดอะซิติก และก๊าซไฮโดรเจนกบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยแบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซมีเทน (Methanogenic producing 
bacteria) ปฏิกิริยาดงัสมการ 

 Acetophilic Methanogen 
   CH3COOH  CH4 + CO2 
 Hydrogenophilic Methanogen 
   CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1. กรอบแนวคดิในการด าเนินการ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยท าการเก็บขอ้มูลจากการติดตามตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ของเจ้าหน้าท่ีส่วนควบคุม 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) โดยด าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี  

(1)  พิจารณา ประชุม วางแผนเพื่อคดัเลือกพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ และประเภท
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีส าคญัในพื้นท่ี โดยเน้นหนักเพียง 3 ประเภทท่ีเป็นปัญหาหลัก 
ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม การเล้ียงสุกร และอาคารบางประเภทและบางขนาด 

(2)  การพิจารณาด าเนินการโดยคดัเลือกพื้นท่ีเฉพาะ 3 จงัหวดัท่ีมีปัญหารุนแรง 
ท าใหไ้ดข้อ้มูลของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีจ  านวนมาก และเจาะจงประเภท  

(3)  ในการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ เจา้หนา้ท่ีพยายามเก็บตวัอย่างน ้ าหลงั
บ าบดัส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการให้ได้มากท่ีสุด แมว้่าแหล่งก าเนิดมลพิษ     
จะมิไดร้ะบายน ้าออกภายนอก เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลคุณภาพน ้ า และแจง้ใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษ 
พร้อมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเฝ้าระวงั กรณีการเกิดร่ัวไหลออกสู่ภายนอก 

(4)  ท าการเกบ็ตวัอยา่งน ้าหลงับ าบดัส่งวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน ้ า และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อประมาณการค่าเฉล่ียของคุณภาพน ้ า     
หลงับ าบดัในพารามิเตอร์ต่างๆ ตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมถึงเพื่อประเมิน
หาพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าท่ีส าคญัท่ีมีแนวโนม้จะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิง  
ของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค           
ท่ี 13 (ชลบุรี) ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 – 2560 

(5)  ในตอนทา้ยจะเป็นการเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของโครงการ
ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  
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2. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นการน าขอ้มูลการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) เพียง 3 ประเภทมาวิเคราะห์   
ทางสถิติ ไดแ้ก่  1) โรงงานอุตสาหกรรม  2) การเล้ียงสุกร และ 3) อาคารบางประเภท
และบางขนาด  โดยใช้ขอ้มูลท่ีด าเนินการในพื้นท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา  

3. ขั้นตอนในการด าเนินการ 

3.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดมลพิษ จ านวน 
179 แห่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 

1) แหล่งก าเนิดมลพิษประเภท  โรงงาน   จ านวน  77 แห่ง 
2) แหล่งก าเนิดมลพิษประเภท   การเล้ียงสุกร  จ านวน  53 แห่ง 
3) แหล่งก าเนิดมลพิษประเภท   อาคาร    จ านวน  49 แห่ง 

3.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  การก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งก าเนิดมลพิษส าหรับจัดท า   
แผนการตรวจสอบและบงัคบัใช้กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษ เพื่อให้การบงัคบัใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ สามารถแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ าในเขตควบคุมมลพิษ และ 
ไม่เป็นการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมกบัแหล่งก าเนิดมลพิษ มีดงัน้ี 
  1)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบติัราชการ หรือนโยบายงานเร่งด่วน  
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร ใหแ้กไ้ขปัญหามลพิษท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
  2)  มีประวติัการถูกร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นปัญหามลพิษทางน ้า 
  3)  ประเภทหรือชนิดของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีแนวโนม้การระบายมลพิษ
ทางน ้า โดยมีอตัราการเกิดน ้าเสีย ค่าความสกปรกเชิงปริมาณและความเขม้ขน้ และมีการ
ระบายน ้าเสียปริมาณมากลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
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  4)  ท่ีตั้งของแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยูใ่กล ้หรือมีการระบายน ้ าท้ิงลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีคุณภาพอยูใ่นขั้นวกิฤต และอยูน่อกเขตพื้นท่ีใหบ้ริการ
ของระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 
  ซ่ึงจากหลกัเกณฑข์า้งตน้ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ไดค้ดัเลือก
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา คลองพานทอง 
จงัหวดัชลบุรี และแม่น ้าระยอง จงัหวดัระยอง เป็นหลกั 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  โดยการลงตรวจสอบพื้นท่ี สอบถามและบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการ

ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ (ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงในภาคผนวก) ตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าภาคสนาม และเกบ็ตวัอย่างน ้ าหลงับ าบดัเพื่อส่งวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ
ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

3.4 เคร่ืองวเิคราะห์คุณภาพน ้าภาคสนาม 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าภาคสนามโดยใช้

เคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพน ้าภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ ยีห่อ้ WTW รุ่น Multi 3430 
ในการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ ค่าความน าไฟฟ้า และของแข็ง
แขวนลอย 

     

ภาพ 8  เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้าภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ ยีห่อ้ WTW Multi 3430 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางห้องปฏิบติัการจะใช้เวลา 15 วนั จากนั้น  
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะท าการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงเพื่อ    
แปลผล และแจง้แหล่งก าเนิดมลพิษและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด าเนินการโดยใช้ผลการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
วิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)      
โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ในการวเิคราะห์และรายงานผล 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

1. การคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมาย การตรวจสอบและเกบ็ข้อมูล 

 ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   
ได้ท าการตรวจสอบและเก็บขอ้มูลคุณภาพน ้ าท้ิงหลงับ าบดัของแหล่งก าเนิดมลพิษ      
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2560 จ  านวน 179 แห่ง ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบรีุ) ตรวจสอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิทีต่รวจสอบ (แห่ง) 
2556  8 
2557 36 
2558 51 
2559 42 
2560 42 

   รวม 179 

 โดยสามารถจ าแนกตามจงัหวดัท่ีตั้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ ไดด้งัตาราง 13 

ตาราง 13 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถกูตรวจสอบ จ าแนกตามจังหวดัท่ีตั้ง  

จังหวดัทีต่ั้ง จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิทีต่รวจสอบ (แห่ง) 
ฉะเชิงเทรา   84 
ระยอง   54 
ชลบุรี   41 
  รวม 179 
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 โดยแบ่งเป็นประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษไดด้งัตาราง 14 และ ภาพ 9 

ตาราง 14 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถกูตรวจสอบ จ าแนกตามประเภท 

ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิทีต่รวจสอบ (แห่ง) 
โรงงานอุตสาหกรรม  77 
การเล้ียงสุกร ประเภท ก  15 
การเล้ียงสุกร ประเภท ข  38 
อาคาร ประเภท ก  24 
อาคาร ประเภท ข  25 
  รวม 179 

 

 
ภาพ 9  จ  านวนของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ จ าแนกตามประเภท 
 
2.  การออกค าส่ังทางปกครอง 

 เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ท าการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษจ านวน 179 แห่ง 
ในจ านวนน้ี ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งน ้าหลงับ าบดั จ  านวน 148 แห่ง และมิไดเ้กบ็ตวัอยา่ง
จ านวน 31 แห่ง ซ่ึงในจ านวน 148 แห่งท่ีเก็บตัวอย่าง พบว่ามิได้ระบายน ้ าออกสู่

อาคาร ก 
24 

อาคาร ข 
25 

การเล้ียงสุกร ก 
15 

การเล้ียงสุกร ข 
38 

โรงงาน 
77 
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ส่ิงแวดลอ้มภายนอก จ านวน 72 แห่ง และระบายน ้ าออกภายนอก จ านวน 76 แห่ง ซ่ึง    
ในจ านวน 76 แห่งท่ีมีการระบายน ้ าออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก มีเพียง 27 แห่ง ท่ีผ่าน
เกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิง ส่วนอีก 49 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงแหล่งก าเนิดมลพิษท่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ี เจา้พนักงานควบคุมมลพิษไดอ้อกค าสั่งให้ท าการปรับปรุง
แกไ้ขระบบบ าบดัน ้ าเสียจนสามารถด าเนินการบ าบดัน ้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานแลว้ 
จ  านวน 24 แห่ง และอยูร่ะหวา่งกระบวนการออกค าสั่ง จ  านวน 25  แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10  การออกค าสั่งทางปกครองกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกตรวจสอบ 
 
 จากข้อมูล พบว่าในการด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตั้ งแต่ปี        
พ.ศ.2556 – 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี พบว่าเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษสามารถ
ด าเนินการออกค าสั่งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษให้ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียไดเ้พียง 49 
แห่ง (ด าเนินการแล้วเสร็จ 24 แห่ง และอยู่ระหว่างรอออกค าสั่ง 25 แห่ง) ซ่ึงเป็น
อัตราส่วนท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษทั้ งหมดท่ีมีในพื้นท่ี
รับผดิชอบของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
 

ตรวจสอบ 179 แห่ง 

ไม่ไดเ้กบ็ตวัอยา่งน ้า 31 แห่ง เกบ็ตวัอยา่งน ้า 148 แห่ง 

ไม่ระบาย 72 แห่ง ระบาย 76 แห่ง 

ผา่นเกณฑ ์ 27 แห่ง ไม่ผา่นเกณฑ ์ 49 แห่ง 

แกไ้ขแลว้เสร็จ  24 แห่ง รอออกค าสัง่  25 แห่ง 
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3.  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้หลงับ าบัดในภาพรวม 

 ในจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตรวจสอบ จ านวน 179 แห่ง เจา้พนกังานควบคุม
มลพิษไดท้ าการเก็บตวัอย่างน ้ าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ จ  านวน 148  แห่ง 
ผลการวเิคราะห์พบว่าคุณภาพน ้ าผ่านค่ามาตรฐานน ้ าท้ิงเพียง  51 แห่ง (รวมแหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีไม่ระบายน ้ าออกภายนอกดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 34  และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66  ซ่ึงจากขอ้มูลท าใหส้ามารถสรุปไดว้่าสถานภาพการ
บ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ี 3 จงัหวดัเป้าหมาย ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีการจดัการดา้นน ้าเสียท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 
ภาพ 11  ร้อยละของตวัอยา่งน ้าท่ีผา่นและไม่ผา่นมาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิง 
 
 เม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษ พบวา่ 
 (1)  อาคารประเภท  ก  และการเล้ียงสุกรประเภท  ก   เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียต ่าท่ีสุด กล่าวคือ มีค่าน ้ าหลงับ าบดัไม่ผ่านมาตรฐาน 
คิดเป็นร้อยละ 86  และ 85 ตามล าดบั 
 (2)  การเล้ียงสุกรประเภท ข  และอาคารประเภท ข  เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียต ่ารองลงมา โดยมีค่าน ้ าท้ิงหลงับ าบดัไม่ผ่านมาตรฐาน
คิดเป็นร้อยละ 71  เท่ากนั 
 (3)  แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานมีความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสียใหไ้ด้
ตามมาตรฐานสูงท่ีสุด กล่าวคือ มีจ  านวนตวัอยา่งถึงร้อยละ 53  ท่ีสามารถบ าบดัน ้ าเสียได้
ผา่นเกณฑม์าตรฐานน ้าท้ิง ดงัรายละเอียดในตาราง 15 

ผา่นเกณฑ ์
34% 

ไม่ผา่นเกณฑ ์
66% 
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ตาราง 15 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้หลงับ าบดัของแหล่งก าเนิดมลพิษในภาพรวม 

ประเภท 
จ านวนแห่งที่

ตรวจ 
จ านวนทีเ่กบ็
ตัวอย่างน า้ 

จ านวนทีผ่ลน า้ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

คิดเป็น % 

โรงงาน 77 57 27 47 
การเล้ียงสุกร ประเภท ก 15 13 11 85 
การเล้ียงสุกร ประเภท ข 38 35 25 71 
อาคาร ประเภท ก 24 22 19 86 
อาคาร ประเภท ข 25 21 15 71 
   รวม 179 148 97 66 
หมายเหตุ : ส าหรับกรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มิไดน้ าพารามิเตอร์โลหะหนกัมาพิจารณา 

4.  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้หลงับ าบัดแยกตามประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน 
พบวา่ค่าพารามิเตอร์ท่ีมกัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานของแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกนั ดงัแสดงในตาราง 16 และภาพท่ี 12 ถึง ภาพท่ี 16 

ตาราง 16 
จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน า้หลงับ าบดัท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน 

ประเภท pH BOD COD SS TDS TKN FOG Sulfide 

โรงงาน 3 12 16 19 4 1 10 1 
    คิดเป็น  11% 44% 59% 70% 15% 4% 37% 4% 
การเล้ียงสุกร  ก 1 4 5 8 – 8 – – 
    คิดเป็น  9% 36% 45% 73% – 73% – – 
การเล้ียงสุกร  ข 2 10 17 18 – 19 – – 
    คิดเป็น  8% 40% 68% 72% – 76% – – 
อาคาร  ก 1 12 – 13 8 13 4 8 
    คิดเป็น  5% 63% – 68% 42% 68% 21% 42% 
อาคาร  ข 0 12 – 10 2 8 4 9 
    คิดเป็น  0% 80% – 67% 13% 53% 27% 60% 
หมายเหต:ุ แหล่งก าเนิดมลพิษแตล่ะแห่งอาจมีพารามิเตอร์ท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานมากกวา่ 1 พารามิเตอร์ 
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ภาพ 12  ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน (โรงงานอุตสาหกรรม) 
 

 
ภาพ 13  ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน (การเล้ียงสุกรประเภท ก) 
 

 

 
ภาพ 14  ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน (การเล้ียงสุกรประเภท ข) 
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ภาพ 15  ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน (อาคารประเภท ก) 
 

 
ภาพ 16  ร้อยละของพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน (อาคารประเภท ข) 
 
 แต่หากพิจารณาแยกตามรายพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัเป้าหมายท่ีท าการตรวจสอบ จากขอ้มูลในตาราง 16 พบวา่ 
 (1)  มีแนวโนม้จะพบค่า pH เกินมาตรฐานในแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงาน
มากกวา่แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอ่ืน 
 (2)  มีแนวโนม้จะพบค่า BOD  เกินมาตรฐานในแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
อาคารประเภท ข และประเภท ก มากกวา่แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอ่ืน 
 (3)  มีแนวโน้มจะพบค่า TKN เกินมาตรฐานในแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท    
การเล้ียงสุกรทั้งประเภท ข และประเภท ก มากกวา่แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอ่ืน 
 (4)  มีแนวโนม้จะพบค่า SS  เกินมาตรฐานในแหล่งก าเนิดมลพิษเกือบทุกประเภท  
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5.  ค่าเฉลีย่ของพารามเิตอร์คุณภาพน า้หลงับ าบัดของแหล่งก าเนิดมลพษิแต่ละประเภท 

 ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานท่ีเขา้ตรวจสอบ สามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทอุตสาหกรรมยอ่ยได ้7 ประเภท ดงัรายละเอียดในตาราง 17 

ตาราง 17 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม 
ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนแหล่งฯ ทีต่รวจสอบ จ านวนแหล่งฯ ทีเ่กบ็ตัวอย่างน า้ 
อาหาร 23 21 
เคมี 20 12 
โลหะ 11 8 
อิเล็กทรอนิกส์ 7 5 
พลาสติก 5 4 
กระดาษ 5 4 
อ่ืนๆ 6 3 
   รวม 77 57 

 
 ซ่ึงสามารถหาค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าหลังบ าบัดของโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท ไดด้งัรายละเอียดในตาราง 18 

ตาราง 18 
ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน า้หลงับ าบดัของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (mg/L) 
ประเภทอุตสาหกรรม pH BOD COD SS TDS TKN FOG Sulfid

e กระดาษ 6.22 286 1,024 230 1,783 16 5.62 0.09 
เคมี 7.02 12 90 26 2,042 14 1.73 0.13 
พลาสติก 7.12 25 88 78 1,120 33 2.19 1.15 
โลหะ 7.64 22 147 64 2,250 25 9.34 0.09 
อาหาร 7.83 99 154 60 839 18 7.94 0.27 
อิเล็กทรอนิกส์ 7.18 26 83 26 672 35 3.23 0.09 
อ่ืนๆ 7.47 10 93 18 830 11 1.47 0.16 
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 และแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกรท่ีเขา้ตรวจสอบ สามารถแบ่งออก
ตามขนาดได ้2 ประเภท ดงัรายละเอียดในตาราง 19 

ตาราง 19 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลีย้งสุกร 

ขนาด จ านวนแหล่งฯ ทีต่รวจสอบ จ านวนแหล่งฯ ทีเ่กบ็ตัวอย่างน า้ 
การเล้ียงสุกรประเภท  ก 15 13 
การเล้ียงสุกรประเภท  ข 38 35 
   รวม 53 48 

 ซ่ึงสามารถหาค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าหลงับ าบดัของแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทการเล้ียงสุกร ทั้ง 2 ประเภท ไดด้งัรายละเอียดในตาราง 20 

ตาราง 20 
ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน า้หลงับ าบดัของการเลีย้งสุกรแต่ละประเภท (mg/L) 

ประเภทอุตสาหกรรม pH BOD COD SS TKN 

การเล้ียงสุกรประเภท  ก 8.02 98 428 281 328 

การเล้ียงสุกรประเภท  ข 7.99 101 539 310 271 

 ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารท่ีเขา้ตรวจสอบ  สามารถแบ่งออกตาม
ประเภทกิจกรรมได ้  5 ประเภท ดงัรายละเอียดในตาราง 21 

ตาราง 21 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารแบ่งตามประเภทกิจกรรม 

ประเภทกจิกรรม จ านวนแหล่งฯ ทีต่รวจสอบ จ านวนแหล่งฯ ทีเ่กบ็ตัวอย่างน า้ 
คอนโดมิเนียม 7 7 
ภตัตาคาร 5 4 
โรงพยาบาล 11 8 
โรงแรม 23 20 
หา้งสรรพสินคา้ 5 5 
   รวม 51 44 
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 ซ่ึงสามารถหาค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าหลงับ าบดัของอาคารแต่ละ
ประเภท ไดด้งัรายละเอียดในตาราง 22 

ตาราง 22 
ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน า้หลงับ าบดัของอาคารแต่ละประเภท (mg/L) 

ประเภทกจิกรรม pH BOD SS TDS TKN FOG Sulfid
e คอนโดมิเนียม 6.98 27 45 363 52 6 2.25 

ภตัตาคาร 6.23 2,758 527 1,709 36 494 2.87 

โรงพยาบาล 7.29 28 44 848 30 5 0.79 

โรงแรม 7.10 125 43 478 44 53 1.92 

หา้งสรรพสินคา้ 5.94 402 90 510 56 33 2.88 

 
6. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งก าเนิดมลพษิในพืน้ที ่6 จังหวดัในความรับผดิชอบของ 
 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 (ชลบุรี) 
 จากการรวบรวมขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไดรั้บจากกรมควบคุมมลพิษ และได้
ท าการปรับปรุงขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนัมากข้ึน พบว่าจ  านวนแหล่ง 
ก าเนิดมลพิษ (ยงัไม่นับรวมประเภทท่ีดินจดัสรร บ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และอาคารบาง
ประเภท) ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) มีมากกว่า 
5,000 แห่ง ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 23 

ตาราง 23 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษรายจังหวัดในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค
ท่ี 13 (ชลบรีุ)  

ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิรายจงัหวดัในพืน้ทีรั่บผดิชอบของ สสภ.13 

(แห่ง) รวม 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด สระแก้ว 

1. โรงงานอุตสาหกรรม 1,775 873 931 89 73 44 3,785 

2. นิคมอุตสาหกรรม 12 17 6 – – – 35 

3. อาคารชุด 22 1 – – – – 23 
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ประเภทแหล่งก าเนิดมลพษิ 
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพษิรายจงัหวดัในพืน้ทีรั่บผดิชอบของ สสภ.13 

(แห่ง) รวม 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด สระแก้ว 

4. โรงแรม 64 4 – 1 – – 69 

5. โรงพยาบาล 28 10 12 9 7 7 73 

6. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 9 2 4 3 1 – 19 

7. ตลาด 50 18 10 16 5 10 109 

8. ฟาร์มเลีย้งสุกร 218 86 135 100 52 76 667 

9. สถานีบริการน า้มนัเช้ือเพลงิ 86 39 46 56 24 41 292 

10. ระบบบ าบัดน า้เสียรวม 9 3 2 2 – – 16 

รวม 2,273 1,053 1,146 276 162 178 5,088 

ท่ีมา : ปรับปรุงจากฐานขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ (2559) 

 จากการรวมรวมข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากเว็บไซต์ของ   
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน พบว่าในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานส่ิงแวดลอ้ม   
ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) มีจ  านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวม 467 แห่ง ดงัรายละเอียด    
ในตาราง 24 

ตาราง 24 
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบรีุ)  

จงัหวดั 
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่ง) 

เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลต าบล อบต. อบจ. รวม 

  ชลบุรี 2 10 35 50 1 98 

  ระยอง 1 2 27 37 1 68 

  ฉะเชิงเทรา – 1 33 74 1 109 

  จนัทบุรี – 5 42 34 1 82 

  ตราด – 1 13 29 1 44 

  สระแก้ว – 3 13 49 1 66 

รวม 3 22 163 273 6 467 

ท่ีมา : เวบ็ไซตก์รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพน ้ าหลงับ าบดัของแหล่งก าเนิดมลพิษ พบว่า  
ในภาพรวม แหล่งก าเนิดมลพิษ ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถบ าบัดน ้ าเสียให้มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานน ้ าท้ิงได้ กล่าวคือ พบแหล่งก าเนิดฯ ท่ีมีผลคุณภาพน ้ าไม่ผ่าน
เกณฑ์ถึงร้อยละ  66 โดยพบว่าแหล่งก าเนิดฯ ท่ีมีอตัราส่วนของน ้ าหลงับ าบดัไม่ได้
มาตรฐานเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ อาคารประเภท ก ( ร้อยละ 86)  การเล้ียงสุกร
ประเภท ก (ร้อยละ 85) อาคารประเภท ข  และการเล้ียงสุกรประเภท ข (ร้อยละ 71)  
ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีอตัราส่วนของตวัอย่างน ้ า
หลงับ าบดัท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 47) 

2. เม่ือพิจารณาในดา้นพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พารามิเตอร์ท่ีโรงงานไม่สามารถบ าบดัให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่า  SS , COD , BOD  และ FOG  

3. ส าหรับพารามิเตอร์คุณภาพน ้าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร 
ทั้งประเภท ก และประเภท ข พบว่า พารามิเตอร์ท่ีไม่สามารถบ าบดัให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ค่า  TKN, SS,  COD, และ BOD 

4. ส าหรับพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร       
ประเภท ก พบว่า พารามิเตอร์ท่ีไม่สามารถบ าบดัให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ ค่า  TKN, SS, BOD, TDS,  และ Sulfide 

5. ส าหรับพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร       
ประเภท ข  พบว่า พารามิเตอร์ท่ีไม่สามารถบ าบดัให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ ค่า  BOD, SS,  Sulfide  และ TKN 
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6. ค่าเฉล่ียของพารามิเตอร์คุณภาพน ้ าหลงับ าบดัของแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละ
ประเภท พบวา่แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานท่ีมีแนวโนม้จะพบปัญหาในการบ าบดั
น ้ าเสียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่โรงงานเก่ียวกบักระดาษ โดยมีค่าเฉล่ียของ BOD ในน ้ าหลงับ าบดั
เท่ากบั 286 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉล่ียของ COD เท่ากบั 1,024 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน
การเล้ียงสุกร พบว่าการเล้ียงสุกรประเภท ข มีค่าเฉล่ีย BOD และ COD ในน ้ าหลงับ าบดั    
สูงกว่าการเล้ียงสุกรประเภท ก โดยมีค่าเฉล่ีย BOD เท่ากบั 101 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าเฉล่ีย COD เท่ากบั 539 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารพบว่า
ภตัตาคาร มีค่าเฉล่ีย BOD และ SS และ FOG ในน ้ าหลงับ าบดัสูงท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียของ 
BOD เท่ากบั 2,758 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉล่ียของ SS เท่ากบั 527 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าเฉล่ียของ FOG เท่ากบั 494 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18  20 และ 22 

7. จากผลการด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษของส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ในระยะเวลา 5 ปี พบว่าสามารถด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองกบั
แหล่งก าเนิดมลพิษใหป้รับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียใหมี้ประสิทธิภาพได ้แต่พบว่าจ  านวน
ท่ีสามารถตรวจสอบได้มีจ  านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทั้งหมดท่ีมี 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในฐานะ
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ และบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหป้ฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีสามารถผลกัดนั
ใหส้ถานประกอบการเกิดการเปล่ียนแปลงในการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อลด
มลพิษของตนเองไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม อยา่งไรกต็าม จากประสบการในการด าเนินการ 
พบว่าขั้นตอนในการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละราย 
ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการค่อนขา้งมาก ประกอบกบัในพื้นท่ีมีจ  านวนแหล่งก าเนิด
มลพิษมีปริมาณมาก การขาดฐานข้อมูลของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีชัดเจน นอกจากน้ี   
ตามนโยบายของรัฐบาลซ่ึงก าหนดใหพ้ื้นท่ี 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดั
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ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง ถูกประกาศเป็นพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซ่ึงจะท าใหมี้การเพิ่มจ านวนของ
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากในอนาคตอนัใกล ้

 นอกจากน้ี ยงัพบว่าในงานตรวจสอบแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีผ่านมา พบว่าเทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดและตอ้งรับผิดชอบในการดูแลทุกขสุ์ขของ
ประชาชนเป็นอันดับแรก และเป็นหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลและสภาพปัญหาของ
แหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีเป็นอย่างดี กลับไม่มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย         
กบัสถานประกอบการท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะท าใหส้ถานประกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ท่ีส าคญั เน่ืองจากอตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่จ  ากดั ซ่ึงแมว้่ากรมควบคุมมลพิษจะมีนโยบายในการกระจายภารกิจ
การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและบงัคบัใชก้ฎหมายใหก้บัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
และส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในการปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษแลว้ก็ตาม แต่จ านวนเจา้พนักงานควบคุมมลพิษก็ยงัมีไม่เพียงพอ ท าให ้
ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษไดท้ัว่ถึง 

 ดงันั้น ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผูศึ้กษาเห็นควรให้มีการเพิ่มอ านาจการบงัคบัใช้กฎหมายให้กบัเจา้หน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ไดแ้ก่   เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล) โดยการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  ซ่ึงจะเป็นวธีิท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษและการบงัคบัใชก้ฎหมายไดค้รอบคลุมพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เจา้หนา้ท่ีของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม หรือกองช่างสุขาภิบาล เน่ืองจาก
มีขอ้ดี ดงัน้ี 
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(1)  ในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ มีอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอย
ดูแลปัญหาทางด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงเจา้หน้าท่ี       
มีความคุน้เคยกบัการแกไ้ขปัญหา หรือบงัคบัใชก้ฎหมายในระดบัหน่ึงอยูแ่ลว้ 

(2)  เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ทราบสภาพปัญหา และ
สถานท่ีตั้ งของแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นอย่างดี ซ่ึงจะท าให้การจัดท าฐานข้อมูลของ
แหล่งก าเนิดมลพิษท าไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 

(3)  ท าให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถใชอ้  านาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
ในการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากตาม 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษสามารถออกค าสั่งปรับในอตัราเป็นรายวนัได ้ในขณะท่ีการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนโดยอาศยัอ านาจตาม พระราชบญัญติัการสาธารณสุข เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ไม่สามารถออกค าสั่งปรับไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งแจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหด้ าเนินการ  
และในการเกิดเร่ืองร้องเรียน 1 คร้ัง เจา้พนกังานสามารถปรับผูก้ระท าผิดไดเ้พียงคร้ังเดียว 
ไม่สามารถปรับเป็นรายวนัได ้

 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและบงัคบัใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ผู ้ขอรับการประเมินมีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

(1)  พิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้ งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินขององค์กรปกครอง      
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นเจา้พนักงานควบคุมมลพิษ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

(2)  พิจารณาขยายอตัราก าลงัของห้องปฏิบติัการของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตวัอยา่งน ้าท่ีจะมีมากข้ึน จากการเกบ็ตวัอยา่งของ 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีจะมีมากข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติ 
 
 เน่ืองจากการด าเนินการติดตามตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในฐานะ       
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษท่ีผ่านมา เป็นการด าเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อการ
ตรวจสอบสภาพการจดัการดา้นมลพิษและบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นหลกั  ท าใหข้อ้มูลท่ีได้
อาจไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ดงันั้น ผูศึ้กษาเห็นควรใหมี้การศึกษาวิจยัเพื่อเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปริมาณการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค่า BOD Loading ซ่ึงจะเป็น
ขอ้มูลส าคญัท่ีจะน ามาใชใ้นการคาดการณ์คุณภาพน ้ าดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงจะมีความส าคญัมากข้ึนในอนาคต 
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