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การศึกษาเร่ือง การใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษ

นํ้าเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ  

1. ศึกษาการสาํรวจและเก็บขอ้มูลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษเป้าหมาย

ประเภทโรงแรมสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

2. ศึกษาแนวทางในการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายสาํหรับเจา้พนกังานควบคุม

มลพิษของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15  

3. ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวปฏิบติั และนโยบายในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

โดยศึกษาขอ้มลูผลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษ การออกคาํสั่งทางปกครอง

และการบงัคบัทางปกครองกบัโรงแรมขนาดตั้งแต่ 60 หอ้งข้ึนไป จาํนวน 44 แห่ง ใน

พื้นท่ีจงัหวดัภเูก็ต พงังา กระบ่ี และจงัหวดัตรังของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 ประกอบกบัการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ประกอบการเช่ือมโยงวิเคราะห์ขอ้มูล 

จากผลการศึกษาการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 กบัโรงแรมขนาดตั้งแต่ 60 ห้องข้ึนไป ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายทุกแห่ง (จาํนวน 

28 แห่ง) และไดใ้ชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง(ชาํระค่าปรับ) กบัโรงแรมท่ีฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งทุกแห่ง พบว่า มีการปฏิบติัตามกฎหมายเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 

93.10  สาํหรับโรงแรมอีก 2 แห่ง ท่ีไม่มาชาํระค่าปรับและไม่ปฏิบติัตามคาํสั่ง สาํนกังานฯ 

* นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการ ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

                                                             



ข 

จะไดด้าํเนินการยดึ หรืออายดั และนาํเงินมาชาํระค่าปรับ รวมทั้งอาจประสานราชการ

กบัส่วนราชการท่ีมีอาํนาจควบคุมดูแลแหล่งกาํเนิดดงักล่าวตามกฎหมาย ดาํเนินการทาง

ปกครอง เช่น พกัใช ้หรือหยดุใชป้ระโยชน์ใดๆเก่ียวกบัแหล่งกาํเนิดฯนั้น อีกทางหน่ึงดว้ย 

ทั้งน้ี สาํนกังานฯ ไดด้าํเนินการและปฏิบติัการตามคู่มือแนวทางและขั้นตอนการ

พิจารณาทางปกครองของกรมควบคุมมลพษิโดยเคร่งครัด และนาํแนวคิดหลกัผูก่้อ

มลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) หรือ หลกั PPP หลกัป้องกนัล่วงหนา้ 

(Precautionary Principle) รวมถึงหลกัการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบญัญติัวธีิ

ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และขอ้หารือแนวปฏิบติัทางปกครองกบัการใช้

อาํนาจของเจา้พนกังานฯ เพื่อความถูกตอ้งตามระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาทาง

ปกครองท่ีกาํหนด  

สาํหรับขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้

พนกังานฯ จะตอ้งพฒันาเตรียมความพร้อมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในสังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาค โดยจดัทาํแนวปฏิบติัหรือหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เป็นคู่มือสาํหรับ

เจา้พนกังานควบคุมมลพษิทั้งส่วนกลางและส่วนภมิูภาค เพื่อใหมี้ความชดัเจน เป็น

มาตรฐานเดียวกนั นอกจากน้ี เห็นควรเร่งรัดออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 เพื่อใหมี้

ผูรั้บจา้งใหบ้ริการ และผูค้วบคุมระบบบาํบดันํ้าเสีย ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัในการทาํหนา้ท่ี

และรับผดิชอบตามกฎหมายแทนเจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพิษ และการดาํเนินการอ่ืนใด

ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาเร่ือง การใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกบัแหล่งกาํเนิด

มลพิษนํ้าเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2535 น้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกส่วนงานใน

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

ภเูก็ต พงังา กระบ่ี และตรัง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ี ในการร่วมดาํเนินงานและการสนบัสนุนขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณ ดร.พรศรี สุทธนารักษ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

ท่ีเป็นผูน้าํในการขบัเคล่ือนนโยบายการดาํเนินงาน สนบัสนุน และเป็นผูม้อบหมายงาน

ท่ีสาํคญั ใหแ้นวคิด  คาํปรึกษา ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา และคอยกระตุน้เตือน ขา้พเจา้ให้

มีมานะและไม่ทอ้ถอย 

ขอขอบพระคุณนางสาวสิริพร ตนับุตร นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ               

และในฐานะหวัหนา้งานท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มูล สละเวลาตรวจแก ้ไขงาน ใหเ้กิด

ความถกูตอ้งสมบรูณ์ ขอ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหนา้ และใหก้ารสนบัสนุนในทุก  ๆดา้น 

ขอขอบพระคุณ นายศุภชยั ธีระปถมัภ ์นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ  

และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิเคราะห์และหอ้งปฏิบติัการ ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนและร่วมดาํเนินงาน

วิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งนํ้า ซ่ึงเป็นกลไกใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามวิธีมาตรฐานใน

การสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีสาํคญั และเกิดความสาํเร็จอยา่งสมํ่าเสมอ 

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ทุกท่าน ท่ีไดร่้วมมือ และสนบัสนุนขอ้มูลการดาํเนินงาน  

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้ขอขอบคุณภรรยา และครอบครัวท่ีใหก้าํลงัใจ ช่วยเหลือ 

สนบัสนุนและจดัทาํรายงานผลงานวิชาการเล่มน้ีใหเ้กิดความสาํเร็จลุล่วงเรียบร้อย และ

คอยผลกัดนัความกา้วหนา้ในการงานดว้ยดีเสมอมา     

 

                                                                            ครรชิต   สุนทรากร 
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(Rotating Biological Contactor) 

23 

 4 เกณฑก์ารออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบแอกทิเวเตด็สลดัจ ์ 

(Activated Sludge) 

27 

 5 ลกัษณะของตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) 31 

 6 เกณฑก์ารออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร  

(Stabilization Pond) 

37 

 7 เกณฑก์ารออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ  

(Aerated Lagoon) 

41 

 8 เกณฑก์ารออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland 43 

 9 เกณฑก์ารออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed 

System (VSB) 

45 

 10 ขอ้มูลผลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทโรงแรม ในช่วงปี 

2557-2559 

58 

 11 ขอ้มูลผลการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทโรงแรม 

ในช่วงปี 2557-2559 

63 
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สารบัญภาพประกอบ 

ภาพ   หนา้ 

 1 

2 

แผนผงัขั้นตอนวิธีการศึกษา 

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง สสภ. 15 

 65 

 97 

 3 กระบวนการพิจารณาทางปกครอง สสภ. 15  กรณีการร้องคดัคา้นคาํสั่ง

เจา้พนกังานควบคุมมลพษิตามมาตรา 82(2) 

 99 

 4 กระบวนการพิจารณาทางปกครอง สสภ. 15 กรณีการอุทธรณ์คาํสั่ง      

เจา้พนกังานควบคุมมลพษิ  ตามมาตรา 70 และมาตรา 58(2) ตาม

พระราชบญัญติัวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

100 

 



บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ภมิูภาคฝ่ังอนัดามนัเป็นพื้นท่ีในความรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสวยงามติดอนัดบัโลกอยูม่ากมายหลายแห่ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล อนัประกอบดว้ยหาดทราย  เกาะแก่งและแหล่ง

ปะการังต่าง  ๆการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวจึงเกิดข้ึนและกระจายตวัไปอยา่งรวดเร็ว เช่น 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่ีพกัอาศยัประเภทอาคารชุด ท่ีดินจดัสรร ภตัตาคารและร้านอาหาร 

ศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทชุมชนท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิด

มลพิษนํ้าเสีย แหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวถกูกาํหนดใหต้อ้งมีมาตรการในจดัการมลพษิ

ดา้นนํ้าเสียตามกฎหมายตน้ทางท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพ

เพียงพอท่ีจะบาํบดันํ้าเสียทั้งหมดจากโครงการหรือกิจการของแหล่งกาํเนิดมลพิษนํ้าเสีย) 

เช่น การรับรองการออกแบบและรายการคาํนวณตามวิชาชีพประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร การขออนุญาตใชอ้าคารก่อนดาํเนินกิจการ 

ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม การขออนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 

2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2535และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นตน้  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็น

กฎหมายส่ิงแวดลอ้มฉบบัหน่ึงในหลายๆ ฉบบั และถือเป็นกฎหมายกลางในการจดัการ

มลพิษ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย โดยวาง

หลกักฎหมายการควบคุมมลพิษไวใ้นหมวดท่ี 4 ว่าดว้ยการควบคุมมลพิษ หรือหลกั

ป้องกนัล่วงหนา้  ( Precautionary Principle )  ตั้งแต่การกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิ  

เขตควบคุมมลพิษ การกาํหนดหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 42(Polluter Pays Principle : PPP) 
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ตั้งแต่มาตรา 69 – มาตรา 77 การตรวจสอบและควบคุม ตั้งแต่มาตรา 80 - มาตรา 87 และ

บทกาํหนดโทษทั้งทางปกครอง ทางแพ่ง และอาญา โดยมีเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ

เป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ

เฉพาะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประกาศกาํหนดไว้

เท่านั้น  

ดงันั้น เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จึงตอ้งเขา้ใจหลกักฎหมายตามพระราชบญัญติัน้ี

และกฎหมายส่ิงแวดลอ้มฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประสานการบงัคบัใชก้ฎหมายกบั

หน่วยงานอนุมติั อนุญาตและกาํกบัดูแล เช่น พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ.2547 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

เป็นตน้ รวมทั้งกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง อนัเป็นกฎหมายกลางท่ี

สร้างหลกัประกนัความเป็นธรรมใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งยดึถือและปฏิบติั หากกฎหมายเฉพาะ

มีมาตรฐานการปฏิบติัท่ีตํ่ากว่า เช่น สิทธิคู่กรณีท่ีควรทราบเก่ียวกบัขั้นตอนและหนา้ท่ี

ตนตามกฎหมายอยา่งเพียงพอ รูปแบบคาํสั่งทางปกครอง วิธีการส่งหรือการแจง้คาํสั่ง 

การอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้คาํสั่ง ระยะเวลาและอายคุวาม การทบทวนคาํสั่ง อ่ืนๆท่ีสาํคญั 

เพื่อเป็นหลกัประกนัความสมบรูณ์ ถูกตอ้งของคาํสั่งทางปกครอง รวมทั้งการรวบรวม

พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจของเจา้พนกังานฯ เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการ

พิจารณาปรับใชก้บับทบญัญติัตามกฎหมายและสนบัสนุนการกระทาํทางปกครองอนัมี

ผลกระทบต่อบุคคลภายนอกและความรับผดิชอบในการกระทาํทางปกครองของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐเพียงเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นประโยชน์สาธารณะท่ี

ประชาชนใชร่้วมกนั  

 วตัถุประสงค์ 

 1. ศึกษาการสํารวจและเก็บขอ้มูลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษเป้าหมาย

ประเภทโรงแรมสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15  

 2. ศึกษาแนวทางในการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายสําหรับเจา้พนกังานควบคุม

มลพิษของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 
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3. ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวปฏิบติั และนโยบายในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2557-2559  

พืน้ทีด่าํเนินการ 

 พื้นท่ีจงัหวดัภเูก็ต พงังา กระบ่ี และตรัง ในความรับผดิชอบของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 

สัดส่วนของผลงาน 

 การดาํเนินการศึกษาการใชอ้าํนาจเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ผูศึ้กษามีสัดส่วนผลงาน ดงัน้ี 

ตาราง 1 

สัดส่วนของผลงานของผู้ขอรับการประเมินผลงาน 

การดาํเนินงานในภาพรวม สัดส่วนของการดาํเนินงานของ 

นายครรชิต สุนทรากร 

1. ศึกษา ทบทวน และรวบรวมขอ้มูลแหล่งกาํเนิดมลพิษ   ร้อยละ 100 

2. การลงพื้นท่ีตรวจสอบ  

1) เตรียมการและอาํนวยการตามแผนงาน ร้อยละ 90 

2) ตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 80 

3) วิเคราะห์ ประมวลผลและจดัทาํรายงานผล

ตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษแต่ละแหล่งฯ และ

ขอ้เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ร้อยละ 100 

4) ดาํเนินการตามขั้นตอนในคู่มือตรวจสอบและ

บงัคบัการของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ รวมทั้งแจง้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งทราบ 

 

ร้อยละ 100 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

การดาํเนินงานในภาพรวม สัดส่วนของการดาํเนินงานของ 

นายครรชิต สุนทรากร 

5) ดาํเนินการงานขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล/

ทะเบียนประวติั 

ร้อยละ 80 

3. วิเคราะห์ผลการศึกษา สรุปผลดาํเนินงาน 

ขอ้เสนอ ปัญหาอุปสรรค 

ร้อยละ 100 

 

ข้อจาํกดัของการศึกษา  

 เน่ืองจากขา้ราชการในสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 15 ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษ ปฏิบติัการเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษ ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2552) เร่ือง แต่งตั้งเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2535  เร่ิมปฏิบติัการดงักล่าวในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยนํ้าเสียตาม

ขั้นตอนทางปกครองอยา่งต่อเน่ือง เม่ือปี พ.ศ. 2557 และไดด้าํเนินการกบัแหล่งกาํเนิด

มลพิษประเภทโรงแรมในพื้นท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษนํ้าเสียกลุ่มเป้าหมาย

หลกัท่ีสาํคญั จึงยงัไม่มีขอ้มูลการปฏิบติัการสาํหรับแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทอ่ืนท่ี

ชดัเจนเพียงพอมาใชใ้นการศึกษาครอบคลุมแหล่งกาํเนิดมลพษิทั้ง 10 ประเภท ท่ีกาํหนด

ไว ้เช่นโรงงานอุตสาหกรรม การเล้ียงสุกร สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง บ่อเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้ า  เป็นตน้ ผูศึ้กษาจึงเลือกศึกษาเฉพาะโรงแรมท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้า

สาํคญัเป็นตวัแทนท่ีมีการดาํเนินงานครบทุกขั้นตอนกระบวนการทางปกครองกบัการใช้

อาํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. “ส่ิงแวดลอ้ม” หมายความว่า ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ี

อยูร่อบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้าํข้ึน 

2.  “คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” หมายความวา่ ดุลยภาพของธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ สัตว ์

พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้าํข้ึน  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการ

ดาํรงชีพของประชาชน และความสมบรูณ์สืบไปของมนุษยชาติ 

3. “มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้า 

อากาศ เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกาํหนดเป็นเกณฑท์ัว่ไปสาํหรับการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

4. “มลพิษ” หมายความวา่ ของเสีย วตัถุอนัตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก 

ตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิง้จากแหล่งกาํเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่

ในส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม หรือภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และให้

หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ 

ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดมลพิษดว้ย 

5. “แหล่งกาํเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 

ส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมา

ของมลพิษ 

6. “นํ้าเสีย” หมายความวา่ ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารท่ี

ปะปนหรือปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น 

7. "นํ้าทิง้" หมายความวา่ นํ้ าเสียท่ีผา่นระบบบาํบดันํ้าเสียแลว้จนเป็นไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ตามท่ีกาํหนด 

8. “ระบบบาํบดันํ้าเสีย” หมายความว่า กระบวนการทาํ หรือการปรับปรุงนํ้าเสีย

ใหมี้คุณภาพเป็นนํ้าทิง้ รวมทั้งการทาํใหน้ํ้ าทิง้พน้ไปจากอาคาร 

9. “เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการเก่ียวกบัการควบคุมมลพษิตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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10.  “วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการ

ดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ีเพื่อจดัใหมี้คาํสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการ

ดาํเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 

11. “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา่ การเตรียมการและการดาํเนินการ

ของเจา้หนา้ท่ี เพื่อจดัใหมี้คาํสั่งทางปกครอง 

12. “คาํสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 

  (1) การใชอ้าํนาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์

ข้ึนระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อ

สถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของ บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การ

สั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 

แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  

 (2) การอ่ืนท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

13. “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติัอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดย

ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดหรือ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

14. “เจา้หนา้ท่ี” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอ้าํนาจ

หรือไดรั้บมอบ ใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครองของรัฐในการดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้ง ข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ

หรือไม่ก็ตาม 

15. “คู่กรณี” หมายความว่า ผูย้ืน่คาํขอหรือผูค้ดัคา้นคาํขอ ผูอ้ยูใ่นบงัคบัหรือจะ

อยูใ่นบงัคบัของคาํสั่งทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคาํสั่งทางปกครอง 

16. "อาคาร" หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างข้ึน ไม่ว่าจะมีลกัษณะเป็นอาคาร

หลงัเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซ่ึงตั้งอยู่ภายในพื้นท่ีซ่ึงเป็นบริเวณเดียวกนั และไม่ว่า

จะมีท่อระบายนํ้าท่อเดียว หรือมีหลายท่อ ท่ีเช่ือมติดต่อกนัระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 

ซ่ึงไดแ้ก่ 
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(1) … 

(2) โรงแรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

(3) … 

17.  อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดงัต่อไปน้ี 

(1) … 

(2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร 

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

(3) … 

18. อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดงัต่อไปน้ี 

(1) … 

(2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร 

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้งแต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

(3) … 

19. “โรงแรม” หมายความว่า สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทาง

ธุรกิจเพื่อใหบ้ริการท่ีพกัชัว่คราวสาํหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึง 

(1) สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการท่ีพกัชัว่คราวซ่ึงดาํเนินการโดยส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือ

การศึกษา ทั้งน้ี โดยมิใช่เป็นการหาผลกาํไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 

(2) สถานท่ีพกัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัโดยคิด

ค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น 

(3) สถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

 การใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิในการตรวจสอบและบงัคบัใช้

กฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษนํ้าเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เพื่อใหแ้หล่งกาํเนิดมลพษิปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตาม
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กฎหมายมีหลายขั้นตอนและในแต่ละขั้นตอนเจา้พนกังานฯตอ้งใชข้อ้มูลทั้งวิชาการ 

กฎหมายท่ีถกูตอ้งครบถว้น เพียงพอ เพื่อเป็นหลกัฐานในการพิจารณาทางปกครองของ

เจา้พนกังานฯ กบัแหล่งกาํเนิดฯท่ีอยูภ่ายใตค้าํสั่งหรือคาํบงัคบัทางปกครองมีความ

ครบถว้นสมบรูณ์ เกิดประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรม โดยมีเจา้พนกังานฯทาํหนา้ท่ี

และใชอ้าํนาจพิจารณาทางปกครอง 2 ระดบั ประกอบดว้ย  

 ระดบัท่ี 1 การใชอ้าํนาจเตรียมการของเจา้พนกังานฯผูต้รวจสอบ  

 1. เตรียมการตั้งแต่การวางแผนงานตรวจสอบ  งบประมาณ บุคลากร การ

ประสานหอ้งปฏิบติัการในการรับ - ส่งตวัอยา่งนํ้า การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์

ภาคสนาม ยานพาหนะ เอกสาร เช่น แบบบนัทึกขอ้มูลตรวจสอบแหล่งกาํเนิดฯ  คู่มือเจา้

พนกังานฯ ขอ้กฎหมาย  แผน่พบั และการทวนสอบ 

 1.2  การจดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจหนา้ท่ีของแหล่งกาํเนิดฯ และขั้นตอนการ

ใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯ ก่อนการเขา้ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยนํ้าเสียตาม

กฎหมาย   

 1.3 การเขา้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานสาํคญัและจาํเป็นเก่ียวขอ้งตาม

กฎหมาย เช่น การบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลสภาพการจดัการนํ้าเสียและการระบายนํ้า

ทิง้/นํ้ าเสีย  การเก็บและรักษาสภาพตวัอยา่งนํ้า รวมทั้งการส่งตวัอยา่งนํ้า 

 1.4 การวิเคราะห์ ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงผลการตรวจสอบ เพื่อเช่ือมโยงกบัขอ้

กฎหมาย และประมวลผลเสนอเจา้พนกังานฯผูท้าํหรือออกคาํสั่งทางปกครอง  

 ระดบัท่ี 2 การใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯผูอ้อกคาํสั่งทางปกครองเป็นการ

พิจารณาตรวจสอบและทบทวนขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมายและขอ้เสนอของเจา้

พนกังานฯผูต้รวจสอบเตรียมการทุกขั้นตอน  เพื่อประกอบการใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจ

พิจารณาดาํเนินการทางปกครองกบัแหล่งกาํเนิดฯคู่กรณี 

 ดงันั้น เจา้พนกังานฯทั้ง 2 ระดบั จึงตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบ และตอ้งมี

พื้นฐานความรู้ความสามารถและความเขา้ใจทั้งดา้นวิชาการ ขอ้กฎหมายเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  กฎหมาย

ว่าดว้ยโรงแรม กฎหมายว่าดว้ยควบคุมอาคาร เป็นตน้ และท่ีสาํคญัตอ้งเขา้ใจกฎหมายว่า

ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์และ
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ต่อเน่ืองกนัในทุกขั้นตอน เพื่อการพิจารณาทางปกครอง เป็นไปโดยสมบรูณ์ถูกตอ้ง และ

มีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี 

 ประโยชน์ของผลงาน 

1. มีรูปแบบและแนวทางปฏิบติัในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหก้บัขา้ราชการใน

สังกดัสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดั หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในพื้นท่ี

รับผดิชอบ  

2. สามารถนาํผลการศึกษาน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะ

หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) “หลกั PPP และหลกัป้องกนั

ล่วงหนา้ ( Precautionary Principle ) สาํหรับแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงใชอ้าํนาจแตกต่างจากแหล่งกาํเนิดฯประเภทอ่ืน โดย

โดยเฉพาะ “การใชอ้าํนาจตามมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ สามารถใชอ้าํนาจน้ีได้

โดยตรง เน่ืองจากพระราชบญัญติัน้ีไม่ไดก้าํหนดให ้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตอ้งแจง้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีก่อน”  

 



บทท่ี 2                                                                                                                                             

 แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการศึกษาเร่ืองการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตามพระราชบญัญติั 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คร้ังน้ีไดร้วบรวมแนวคิด 

ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี  

1. ความรู้ทัว่ไปของมลพิษทางนํ้า 

2. ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

3. แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพษิทางนํ้า 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ความรู้ทัว่ไปของมลพษิทางนํา้ 

1.1 ความหมายของมลพิษทางนํ้า  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 

มาตรา 4 ไดก้าํหนด นิยามความหมายของคาํต่างๆ ไวด้งัเช่น 

“ภาวะมลพิษ” หมายถึงสภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงหรือปนเป้ือนโดย

มลพิษ ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพ ของส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง  

“มลพิษ” หมายถึง ของเสีย วตัถุอนัตราย และมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกาก ตะกอน

หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้นท่ีถูกปล่อยทิง้จากแหล่งกาํเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม 

ตามธรรมชาติซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือ

ภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้ 

“นํ้าเสีย” หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารท่ี

ปะปนหรือปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น  
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“มลพิษทางนํ้า”  หมายถึง สภาวะของนํ้าท่ีมีส่ิง เจือปน เช่น สารพิษ โลหะ

หนกัต่างๆ รวมถึงสารอินทรียป์นเป้ือนอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมากพอท่ีจะทาํใหเ้กิด ความ

เสียหายต่อคุณภาพของนํ้า ระบบนิเวศ และทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อมนุษยส์ัตวแ์ละพืช 

1.2 สภาพปัญหาทัว่ไปของมลพษิทางนํ้า  

มลพิษทางนํ้าอาจก่อใหเ้กิดสภาพปัญหาต่างๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ

เศรษฐกิจ ดงัน้ี 

1) ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สัตว ์และพืช โดยอาจ

จาํแนกออกเป็น  

(1) ผลเสียเน่ืองจากนํ้าเน่าเสีย ไดแ้ก่ เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคต่างๆ ทาํให้

เกิดโรค เช่น โรค ผวิหนงั และเม่ือมนุษยบ์ริโภคนํ้า ก็อาจเกิดโรคบิด โรคทอ้งร่วง หรือ 

โรคตบัอกัเสบ เป็นตน้ พืชหรือสัตวน์ํ้ าสะสมเช้ือโรคต่างๆ 

(2) ผลเสียเน่ืองจากนํ้าท่ีมีสารพิษหรือโลหะหนกัเจือปน อาจเกิดการ

สะสมในห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศน์  

2) ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญ ดา้นกล่ินเหมน็ อนัเป็นเหตุใหก่้อความ

เดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนซ่ึงสัญจรไปมา หรือพกัอาศยัอยูบ่ริเวณแหล่งนํ้าดงักล่าว  

3) ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยเฉพาะดา้นการ

เกษตรกรรม การประมง และการท่องเท่ียว 

1.3 แหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้า 

มลพิษทางนํ้านั้น อาจมีแหล่งกาํเนิดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1) ชุมชนและอาคารท่ีพกัอาศยั มลพิษทางนํ้ามีแหล่งกาํเนิดท่ีสาํคญั จาก

อาคารท่ีพกัอาศยั โรงพยาบาล ตลาด ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ เช่น การระบาย     

นํ้าทิง้จากการชาํระลา้งส่ิงสกปรกต่างๆ นํ้าทิง้จากการซกัผา้ หรือการเท ทิง้ขยะหรือส่ิง

ปฏิกลูลงสู่แหล่งนํ้า เป็นตน้ 

2) กิจการโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางนํ้ามีแหล่งกาํเนิดท่ีสาํคญัอีกแหล่ง

หน่ึงจากโรงงาน อุตสาหกรรม เน่ืองจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมกั

ก่อใหเ้กิดนํ้าเสีย เช่น การระบายนํ้า ท่ีใชใ้นการลา้งวตัถุดิบ หรือการระบายนํ้าท่ีใชใ้น



12 
 

การระบายความร้อนในอุปกรณ์เคร่ืองจกัรของโรงงาน อุตสาหกรรม ทิง้ลงสู่แหล่งนํ้า 

ซ่ึงพบว่านํ้ าทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนจะมีโลหะหนกั หรือสารพษิ ต่างๆ ดว้ย 

3) การทาํ เหมืองแร่ นบัเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้าแหล่งหน่ึง เน่ืองจาก 

นํ้าทิง้ท่ีเกิดจากการทาํ เหมืองแร่จะมีตะกอนของเศษหินแร่ส่ิงสกปรกต่างๆ และมกัมี

โลหะหนกั หรือสารพษิบางชนิดรวมอยูด่ว้ย 

4) การเกษตรกรรม มลพษิทางนํ้าท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากการเกษตรกรรมนั้นเกิด

จากการเกษตรกรรม ในปัจจุบนัมีการใชส้ารเคมีมากข้ึน เช่น ปุ๋ยเคมียาปราบศตัรูพืช ยา

ฆ่าแมลง ฯลฯ นํ้าท่ีระบายทิง้จากแหล่ง เกษตรกรรมจึงมีสารเคมีต่างๆ ท่ีชะลา้งจากผวิ

ดินปะปนมาดว้ย 

5) การคมนาคมขนส่ง มลพษิทางนํ้าอาจมีแหล่งกาํเนิดจากการคมนาคม

ขนส่ง เช่น การคมนาคม ขนส่งทางเรือมกัมีการระบายของเสียลงสู่แหล่งนํ้าหรือในบาง

กรณีอาจเกิดการร่ัวไหลของนํ้ามนัหรือสารเคมี อยา่งอ่ืนลงสู่แหล่งนํ้า เป็นตน้ 

2. ระบบบําบัดนํา้เสีย 

ระบบบาํบดันํ้าเสีย สามารถแบ่งตามความหมายได ้2 ลกัษณะ คือ ระบบบาํบดันํ้า

เสียตามหลกัวิชาการ และระบบบาํบดันํ้าเสียตามกฎหมาย 

ระบบบําบัดนํา้เสียตามหลกัวชิาการ หมายถึง เคร่ืองมือหรือกลไกหรือ

กระบวนการท่ีใชใ้นการกาํจดัส่ิงเจือปน หรือมลสารในนํ้าเสียใหมี้ค่าใดๆ โดยไม่

คาํนึงถึงค่าตามเกณฑม์าตรฐานทางกฎหมาย เช่น จดัใหมี้บ่อดกัไขมนั หรือการมีบ่อ

เกรอะ เพื่อกาํจดัของเสียทางกายภาพ หรือการลดกล่ินเหมน็นํ้าเสีย เป็นตน้  

ระบบบําบัดนํา้เสียตามกฎหมาย หมายถึง ระบบบาํบดันํ้าเสียตามกฎหมายวา่ดว้ย

อาคาร ซ่ึงอาคารแต่ละประเภทตอ้งจดัใหมี้ขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอในการ

ปรับปรุงนํ้าเสียจากอาคารใหเ้ป็นนํ้าทิง้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้และให้

แสดงแบบและคาํนวณรายการระบบบาํบดันํ้าเสียไวด้ว้ย 

ดงันั้นการเลือกระบบบาํบดันํ้าเสียจึงข้ึนอยู่ท่ีวตัถุประสงค ์และปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะของนํ้าเสีย ระดบัการบาํบดันํ้าเสียท่ีตอ้งการ สภาพทัว่ไปของทอ้งถ่ิน ค่าลงทุน

ก่อสร้างและค่าดาํเนินการดูแลและบาํรุงรักษา และขนาดของท่ีดินท่ีใชใ้นการ ก่อสร้าง 
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เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหร้ะบบบาํบดันํ้าเสียท่ีเลือกมีความเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี

สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั โดยการบาํบดันํ้าเสียสามารถแบ่งไดต้าม ดงัน้ี 

2.1 การบาํบดัทางกายภาพ (Physical Treatment) : เป็นวิธีการแยกเอาส่ิงเจือปน

ออกจากนํ้าเสีย เช่น ของแขง็ขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย 

ไขมนัและนํ้ามนั โดยใชอุ้ปกรณ์ในการบาํบดัทางกายภาพ คือ ตะแกรงดกัขยะ ถงัดกั

กรวดทราย ถงัดกัไขมนัและนํ้ามนั และถงัตกตะกอน ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณของแขง็

ทั้งหมดท่ีมีในนํ้าเสียเป็นหลกั 

2.2 การบาํบดัทางเคมี (Chemical Treatment) : เป็นวิธีการบาํบดันํ้าเสียโดยใช้

กระบวนการทางเคมี เพื่อทาํปฏิกิริยากบัส่ิงเจือปนในนํ้าเสีย วิธีการน้ีจะใชส้าํหรับนํ้าเสีย

ท่ีมีส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี คือ ค่าพีเอชสูงหรือตํ่าเกินไป มีสารพิษ มี

โลหะหนกั มีของแขง็แขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก มีไขมนัและนํ้ามนัท่ีละลายนํ้า มีไนโตรเจน

หรือฟอสฟอรัสท่ีสูงเกินไป และมีเช้ือโรค ทั้งน้ีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธี

ทางเคมี ไดแ้ก่ ถงักวนเร็ว ถงักวนชา้ ถงัตกตะกอน ถงักรอง และถงัฆ่าเช้ือโรค 

2.3 การบาํบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) : เป็นวิธีการบาํบดันํ้าเสียโดย

ใชก้ระบวนการทาง ชีวภาพหรือใชจุ้ลินทรีย ์ในการกาํจดัส่ิงเจือปนในนํ้าเสียโดยเฉพาะ

สารคาร์บอนอินทรีย ์ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่าน้ีจะถกูใชเ้ป็น

อาหารและเป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรียใ์นถงัเล้ียงเช้ือเพื่อการเจริญเติบโต ทาํใหน้ํ้ า

เสียมีค่าความสกปรกลดลง โดยจุลินทรียเ์หล่าน้ีอาจเป็นแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic 

Organisms) หรือไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได ้ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ี

อาศยัหลกัการทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ระบบ แอกทิเวเตด็สลดัจ ์(Activated Sludge, AS) 

ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) ระบบคลอง วนเวียน 

(Oxidation Ditch, OD) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) ระบบโปรยกรอง

(Trickling Filter) ระบบบ่อบาํบดันํ้าเสีย (Stabilization Pond) ระบบยเูอเอสบี (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket, UASB) และ ระบบกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter, AF)         

เป็นตน้ 
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 การบาํบดันํ้าเสีย สามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1. การบาํบดัขั้นตน้ (Preliminary Treatment) และการบาํบดัเบ้ืองตน้ (Primary 

Treatment) : เป็นการบาํบดัเพื่อแยกทราย กรวด และของแขง็ขนาดใหญ่ ออกจาก

ของเหลวหรือนํ้าเสีย โดยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบดว้ย ตะแกรงหยาบ (Coarse 

Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถงัดกักรวดทราย (Grit Chamber) ถงัตกตะกอน

เบ้ืองตน้ (Primary Sedimentation Tank) และเคร่ืองกาํจดัไขฝ้า (Skimming Devices) การ

บาํบดันํ้าเสียขั้นน้ีสามารถกาํจดัของแขง็แขวนลอยไดร้้อยละ 50 - 70 และกาํจดัสารอินทรีย ์

ซ่ึงวดัในรูปของบีโอดีได ้ร้อยละ 25 - 40 

2. การบาํบดัขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) : เป็นการบาํบดันํ้าเสียท่ีผา่น

กระบวนการบาํบดัขั้นตน้และการบาํบดัเบ้ืองตน้มาแลว้ แต่ยงัคงมีของแขง็แขวนลอย

ขนาดเลก็และสารอินทรียท์ั้งท่ีละลายและไม่ละลายใน นํ้าเสียเหลือคา้งอยู ่โดยทัว่ไปการ

บาํบดัขั้นท่ีสองหรือเรียกอีกอยา่งว่าการบาํบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะ

อาศยัหลกัการเล้ียงจุลินทรียใ์นระบบภายใตส้ภาวะท่ีสามารถควบคุมได ้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไ์ดร้วดเร็วกว่าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และแยก

ตะกอนจุลินทรียอ์อกจากนํ้าทิง้โดยใชถ้งัตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank)  

ทาํใหน้ํ้ าทิง้มีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นจึงผา่นเขา้ระบบฆ่าเช้ือโรค  (Disinfection) เพื่อให้

แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคปนเป้ือน ก่อนจะระบายนํ้าทิง้ลงสู่แหล่งนํ้า

ธรรมชาติ หรือนาํกลบัไป ใชป้ระโยชน์ (Reuse) การบาํบดันํ้าเสียในขั้นน้ีสามารถกาํจดั

ของแขง็แขวนลอยและสารอินทรียซ่ึ์งวดัในรูปของ บีโอดีไดม้ากกว่าร้อยละ 80 

3. การบาํบดัขั้นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) : เป็น

กระบวนการกาํจดัสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยท่ีตกตะกอน

ยาก และอ่ืนๆ ซ่ึงยงัไม่ไดถู้กกาํจดัโดยกระบวนการบาํบดัขั้นท่ีสอง ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุง

คุณภาพนํ้าใหดี้ยิง่ข้ึนเพียงพอท่ีจะนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ได ้นอกจากน้ียงัช่วย 

ป้องกนัการเติบโตผดิปกติของสาหร่ายท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดนํ้าเน่า แกไ้ขปัญหาความ

น่ารังเกียจของแหล่งนํ้าอนัเน่ืองจากสี และแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ ท่ีระบบบาํบดัขั้นท่ีสองไม่

สามารถกาํจดัได ้ 
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 กระบวนการทางกายภาพ (Physical Unit Operation) 

การบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธีกายภาพเป็นวิธีจาํเป็นตอ้งมีในทุกงานของการบาํบดันํ้าเสีย 

สาํหรับกระบวนการบาํบดัทางกายภาพต่างๆ มีดงัน้ี 

          1 ตะแกรง (Screen) 

          2 การบดตดั (Commination) 

          3 การกาํจดัตะกอนหนกั (Grit Removal) 

          4 การกาํจดันํ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease Removal) 

          5 การตกตะกอน (Sedimentation) 

          6 การทาํใหต้ะกอนลอย (Flotation) 

          7 การกรอง (Filtration) 

1. ตะแกรง (Screen) 

ตะแกรงมีไวใ้ชใ้นการดกัเศษขยะต่างๆ จากนํ้าเสีย เช่น เศษไม ้เศษกระดาษ เศษ

พลาสติก ฯลฯ มีประโยชน์มากต่อการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้าเสียของ

ระบบบาํบดันํ้าเสีย และป้องกนัการเสียหายท่ีมีต่อเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น เคร่ืองสูบนํ้า 

เคร่ืองเติมอากาศ เป็นตน้ ตะแกรงมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ ตะแกรงหยาบและตะแกรง

ละเอียดซ่ึงมีช่องว่างระหว่างแท่งเหลก็ตั้งแต่ 25 มิลลิเมตรข้ึนไป และมีอยูร่ะหว่าง 

2 ถึง 6 มิลลิเมตร ตามลาํดบั 

2. การบดตัด (Commination) 

เคร่ืองบดตดัมีหนา้ท่ีบดตดัเศษขยะท่ีไหลมากบันํ้าเสีย เพื่อใหเ้ศษขยะน้ีมีขนาด

เลก็ เพื่อช่วยในการเพิม่ประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้าเสีย ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบัฟัน

ของคนเราท่ีทาํการบดเค้ียวอาหารใหเ้ลก็ลงเพื่อช่วยในการยอ่ยอาหารไดง่้ายข้ึน 

3. การกาํจดัตะกอนหนัก (Grit Removal) 

 ตะกอนหนกัคือ พวกกรวด หิน ทราย หรือตะกอนต่างๆท่ีมีความถ่วงจาํเพาะสูง

ตะกอนหนกัดงักล่าวน้ีจาํเป็นตอ้งถูกกาํจดัออกไปจากนํ้าเสียเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา

ต่างๆ ดงัน้ี 
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-  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่เคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น เคร่ืองสูบนํ้ า เป็นตน้ 

-  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการอุดตนัในท่อระบายนํ้าเสีย 

-  เพื่อป้องกนัไม่ใหจ้บัตวัเป็นกอ้นใหญ่ข้ึนซ่ึงทาํใหร้ะบบบาํบดันํ้าเสีย เสียหาย 

ระบบกาํจดัตะกอนหนกัมีหลายชนิดดงัน้ี 

-   ถงักาํจดัตะกอนหนกัท่ีมีรูปร่างส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

-   ถงักาํจดัตะกอนหนกัท่ีมีรูปร่างส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือวงกลม 

-   ถงักาํจดัตะกอนหนกัท่ีใชร้ะบบเป่าอากาศ (Aerated Grit Chamber) 

4. การกาํจดันํา้มนัและไขมัน (Oil and Grease Removal) 

บ่อดกัไขมนัใชส้าํหรับบาํบดันํ้าเสียจากครัวของบา้นพกัอาศยั หอ้งอาหารหรือ

ภตัตาคาร เน่ืองจาก นํ้าเสียดงักล่าวจะมีนํ้ามนัและไขมนัปนอยูม่าก หากไม่กาํจดัออกจะ

ทาํใหท่้อระบายนํ้าอุดตนั โดยลกัษณะนํ้าเสียจากครัวของบา้นพกัอาศยักรณีท่ีไม่ผา่น

ตะแกรงจะมีนํ้ามนัและไขมนัประมาณ 2,700 มิลลิกรัม/ลิตร หากผา่นตะแกรงจะมีนํ้ามนั

และไขมนัประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร สาํหรับลกัษณะนํ้าเสียจากครัวของภตัตาคารจะมี

นํ้ามนัและไขมนัประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ดงันั้น บ่อดกัไขมนัท่ีใชจ้ะตอ้งมีขนาด

ใหญ่เพียงพอท่ีจะกกันํ้าเสียไวร้ะยะหน่ึงเพื่อใหไ้ขมนัและนํ้ามนัมีโอกาสลอยตวัข้ึนมา

สะสมกนัอยูบ่นผวินํ้า เม่ือปริมาณไขมนัและนํ้ามนัสะสมมากข้ึนตอ้งตกัออกไปกาํจดั 

เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิง้ฝากรถขยะหรือนาํไปตากแหง้หรือหมกัทาํปุ๋ย บ่อดกัไขมนัจะ

สามารถกาํจดัไขมนัไดม้ากกวา่ร้อยละ 60 บ่อดกัไขมนัมีทั้งแบบสาํเร็จรูปท่ีสามารถซ้ือ

และติดตั้งไดง่้าย หรือสามารถสร้างเองได ้โดยใชว้งขอบซีเมนตห์รือถงัซีเมนตหิ์นขดั 

ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่แบบสาํเร็จรูป และสามารถปรับใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีและ

ปริมาณนํ้าท่ีใช ้

สาํหรับระบบกาํจดัไขมนัหรือนํ้ามนัแบบท่ีนิยมใชเ้ป็นถงัท่ีมีแผ่นขวางอยูใ่นบ่อ

เพื่อดกัไขมนัไวไ้หไ้ดป้ริมาณมาก  หลกัการออกแบบถงัดกัไขมนัคือ ตอ้งมีขนาดพื้นท่ี

ผวิของถงัเพียงพอกบัปริมาณไขมนัท่ีจะลอยข้ึนมาความเร็วของนํ้าไหลภายในถงัตอ้งตํ่า

ท่ีสุดเท่าท่ีจะมีได ้ ระยะเวลากกัพกั (Detention Time) ของบ่อดกัไขมนัไม่ควรนอ้ยกว่า 6 

ชัว่โมง ทางออกตอ้งไม่ใหพ้วกไขมนัหลุดลอยออกไปไดแ้ละถา้เป็นถงัดกัไขมนัท่ีใชค้น
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เก็บกวาดข้ึนมาตอ้งหมัน่คอยเก็บข้ึนมาใหห้มดทุกวนั โดยขนาดมาตรฐานบ่อดกัไขมนั

แบบสร้างในท่ีสาํหรับภตัตาคารตามตาราง 2 

ตาราง 2 

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในท่ีสาํหรับภัตตาคาร 

ขนาดพืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 

ปริมาตรบ่อที่

ต้องการ 

ขนาดบ่อ 

ความลึก (ม.) ความกว้าง (ม.) ความยาว (ม.) 

10 0.19 0.40 0.50 1.00 

10-25 0.47 0.60 0.60 1.30 

25-50 0.94 0.75 0.80 1.60 

50-75 1.41 0.75 1.00 2.00 

75-100 1.88 0.80 1.10 2.20 

100-125 2.35 0.85 1.20 2.40 

125-150 2.82 0.90 1.20 2.60 

150-175 3.29 1.00 1.30 2.60 

175-200 3.76 1.00 1.35 2.80 

หมายเหตุ0 ในกรณีที่ตอ้งการสร้างดว้ยวงขอบซีเมนต ์ใหเ้ทียบใชก้บัปริมาตรบ่อของวงขอบขนาด

ต่างๆ ตามตารางขา้งบน สาํหรับภตัตาคารขนาดใหญ่ตอ้งเพิม่จาํนวนบ่อใหไ้ดป้ริมาตรรวมทั้งกบั

ปริมาตรบ่อที่ตอ้งการ 

การใช้งานและดูแลรักษา 

ปัญหาสาํคญัของบ่อดกัไขมนั ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะ

ทาํใหเ้กิดความสกปรกและกล่ินเหมน็ เกิดการอุดตนัหรืออาจเป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลงสาบ

และอ่ืนๆ ได ้รวมทั้งทาํใหบ่้อดกัไขมนัเตม็และแยกไขมนัไดไ้ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ซ่ึงการดูแลรักษาควรดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ ดงัน้ี 

1. ตอ้งติดตั้งตะแกรงดกัขยะก่อนเขา้บ่อดกัไขมนั0  

2. ตอ้งไม่ทะลวงหรือแทงผลกัใหเ้ศษขยะไหลผา่นตะแกรงเขา้ไปในบ่อดกัไขมนั0  

3. ตอ้งไม่เอาตะแกรงดกัขยะออก ไม่ว่าจะชัว่คราวหรือถาวร 

4. ตอ้งหมัน่โกยเศษขยะท่ีดกักรองไวไ้ดห้นา้ตะแกรงออกสมํ่าเสมอ0  
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5. หา้มเอานํ้าจากส่วนอ่ืนๆ เช่น นํ้าลา้งมือ นํ้ าอาบ นํ้าซกั นํ้ าฝน เป็นตน้ เขา้มาใน

บ่อดกัไขมนั0  

6. ตอ้งหมัน่ตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนัอยา่งนอ้ยทุกสัปดาห์ นาํไขมนัท่ีตกัได้

ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกบัขยะมูลฝอย เพื่อใหร้ถเทศบาลนาํไปกาํจดัต่อไป0  

7. หมัน่ตรวจดูท่อระบายนํ้าท่ีรับนํ้าจากบ่อดกัไขมนั หากมีไขมนัอยูเ่ป็นกอ้น 

หรือคราบ ตอ้งทาํตามขอ้ 6 ถ่ีมากข้ึนกว่าเดิม 

นอกจากน้ียงัมีบ่อดกัไขมนัสาํเร็จรูป ดงันั้นการพิจารณาใชค้วรคาํนึงถึงขนาด

ของถงัท่ีไดต้ามมาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมถึงประสิทธิภาพการกาํจดัไขมนัและตอ้ง

ตรวจสอบกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีกาํหนด เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ของผูบ้ริโภค  

5. การตกตะกอน (Sedimentation) 

การตกตะกอนเป็นวิธีการแยกตะกอนแขวนลอยออกจากนํ้าเสีย โดยอาศยัการจม

ตวัลงของตะกอนแขวนลอยท่ีมีค่าความถ่วงจาํเพาะของตะกอนสูงกว่านํ้ า ในระบบบาํบดั

นํ้าเสียทัว่ไปมกัมีถงัตกตะกอนอยู ่2 ชนิด คือ ถงัตกตะกอนท่ีทาํหนา้ท่ีแยกตะกอนต่างๆ

ออกจากนํ้าเสียก่อนท่ีจะไหลไปลงถงับาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธีชีววิทยา ซ่ึงนิยมเรียกวา่ถงั

ตกตะกอนแรก (Primary Sedimentation tank) และถงัตกตะกอนอีกชนิดคือ ถงัตกตะกอน

ท่ีใชแ้ยกตะกอนชีวภาพหรือตะกอนเคมีออกจากนํ้าเพื่อใหไ้ดน้ํ้ าใสสะอาดซ่ึงนิยม

เรียกว่าถงัตกตะกอนท่ีสอง (Secondary Sedimentation Tank) ถงัตกตะกอนยงัสามารถ

แบ่งแยกออกไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

-   ถงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

-   ถงัส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

-   ถงัทรงกลม 

-   ถงัแบบมีแผน่เอียงติดตั้ง 

6. การทาํให้ตะกอนลอย (Flotation) 

            ระบบน้ีมีหลกัการคือ แยกตะกอนออกจากนํ้าเสียดว้ยวิธีทาํให้ตะกอนต่างๆในนํ้าเสีย

ลอยข้ึนสู่บริเวณชั้นบนของผวินํ้า เพื่อทาํการกวาดตะกอนลอยทิง้ออกไปวิธีน้ีนิยมใชก้บั

ตะกอนประเภทท่ียากต่อการตกตะกอน เช่น พวกไขมนัสัตว ์ตะกอนเบาต่างๆ เป็นตน้ 
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ระบบน้ีจะใชพ้ื้นท่ีในการแยกตะกอนนอ้ยกว่าวิธีตกตะกอน เพราะใชเ้วลานอ้ยกวา่ใน

การแยกตะกอนออกจากนํ้าเสียแต่ระบบน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลและพลงังานมากกว่าของ

วิธีตกตะกอน และอาจจาํเป็นตอ้งเติมสารเคมีเขา้ช่วยในการแยกตะกอนดว้ย เช่น 

สารสม้  FeCl3 เป็นตน้ 

           วิธีการทาํใหล้อยข้ึนมามีอยูด่ว้ยกนั 3 วิธีดงัน้ี 

-   การลอยดว้ยอากาศละลาย (Dissolved-air Flotation) 

-   การลอยตวัดว้ยอากาศ (Air Flotation) 

-   การลอยตวัดว้ยสุญญากาศ (Vacuum Flotation) 

 การลอยตัวด้วยอากาศละลาย (Dissolved-air Flotation) 

หลกัการของวิธีน้ีคือเป่าอากาศลงไปในนํ้าเสียภายใตค้วามดนั 2 - 3 บรรยากาศ 

จากนั้นจึงปล่อยความดนัเขา้สู่สภาวะความดนับรรยากาศ 

การลอยตัวด้วยอากาศ (Air Flotation) 

            หลกัการของวิธีน้ีคือการเติมอากาศหรือเป่าอากาศลงไปในนํ้าเสียโดยตรง ณ 

ความดนับรรยากาศในการการเป่าอากาศจะทาํใหเ้กิดฟองอากาศท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ของฟองอากาศประมาณ 2-3 มิลลิเมตรไดน้าํพาตะกอนต่างๆลอยข้ึนสู่ผวินํ้า จากนั้น

พวกตะกอนท่ีลอยข้ึนมาจะถูกกวาดทิง้ออกไป สาํหรับฟองอากาศท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนจะ

ส่งผลใหค้วามเร็วของฟองอากาศท่ีลอยข้ึนมามีมากข้ึนดว้ย 

การลอยตัวด้วยสุญญากาศ (Vacuum Flotation) 

หลกัการของวิธีน้ีคือพยายามเป่าอากาศลงในนํ้าเสียจนถึงจุดอ่ิมตวั ซ่ึงมีอยู ่2 วิธี 

คือ เป่าอากาศลงในนํ้าเสียโดยตรงหรืออีกวธีิคือ ปล่อยใหอ้ากาศเขา้ไปในเคร่ืองสูบนํ้า

เอง ระบบนํ้าจะใชถ้งัปิด ซ่ึงจะเก็บนํ้าท่ีถูกเป่าอากาศลงไปจนถึงจุดอ่ิมตวั ขณะท่ีภายใน

ถงัจะมีสภาพเป็นสุญญากาศเม่ือถงัน้ีถูกเปิดออกโดยใชต้วัควบคุมวาลว์  พวกอากาศท่ี

ละลายอยูใ่นนํ้าจะแยกออกมาจากนํ้าในลกัษณะของฟองอากาศเลก็ๆ พวกฟองอากาศ

เลก็ๆเหล่าน้ีจะพาตะกอนต่างๆในนํ้าเสีย ลอยข้ึนมาลอยข้ึนมาบนผวินํ้าในลกัษณะฝ้าไข 

(Scum) ซ่ึงสามารถแยกออกจากนํ้าไดโ้ดยการกวาดและหรือการสูบออก วิธีน้ีเป็นวิธีท่ี
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ตอ้งการพื้นท่ีสาํหรับการติดตั้งระบบนอ้ยกว่าสองวิธีแรก หลกัการของระบบน้ีจะมีความ

คลา้ยคลึงกบัการเปิดขวดนํ้าอดัลม 

7. การกรอง (Filtration) 

ระบบกรองนํ้าแรกเร่ิมเดิมทีถูกนาํมาใชใ้นงานประปาเท่านั้น ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1949 มีการนาํเอาระบบกรองนํ้ามาใชใ้นการเพิ่มคุณภาพนํ้าทิง้ท่ีผา่นระบบบาํบดั

ขั้นท่ีสองแลว้ (Effluent) โดยใชว้ิธีกรองนํ้าทิง้ท่ีไหลลน้ออกจากถงัตกตะกอนท่ีสอง ทาํ

ใหน้ํ้ าทิง้ท่ีผา่นระบบกรองนํ้าแลว้จะไม่มีตะกอนแขวนลอยหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้ามารถ

ลดค่าปริมาณตะกอนแขวนลอย (TSS) และค่า (BOD) ลงไปไดอี้กมาก ประโยชน์ท่ีไดน้ี้

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาระบบบาํบดันํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

บางชนิดท่ีไม่สามารถแยกตะกอนออกจากนํ้าทิง้ไดห้มด 

เคร่ืองกรองนํ้าท่ีใชก้นัในระบบบาํบดันํ้าเสียหรือใชใ้นการกรองนํ้าทิง้ท่ีไดผ้า่น

กระบวนการบาํบดันํ้าเสียขั้นท่ีสองแลว้ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นนํ้าท่ีไหลลน้ออกจากถงั

ตกตะกอนถงัท่ีสอง โดยทัว่ไปเคร่ืองกรองนํ้าสาํหรับงานลกัษณะน้ีจะเป็นประเภทท่ีให้

ตะกอนติดคา้งอยูใ่นชั้นกรองแลว้จึงทาํการลา้งเคร่ืองกรองเพื่อใหต้ะกอนท่ีคา้งอยูใ่นชั้น

กรองหลุดไหลทิง้ออกไป ประเภทของเคร่ืองกรองนํ้าอาจจาํแนกไดอ้ยา่งกวา้งๆคือ 

-   แบบกรองเร็ว (Rapid Sand Filter)ใชก้บัปริมาณนํ้าเสียมากๆ 

-   แบบกรองชา้ (Slow Sand Filter)ใชก้บัปริมาณนํ้าเสียนอ้ยมีพื้นท่ีติดตั้งเพียงพอ 

-   แบบกรองใชค้วามดนั (Pressure Filter) ใชก้บัปริมาณนํ้าเสียมาก มีพื้นท่ีจาํกดั 

กระบวนการบําบัดนํา้เสียทางชีวภาพ (Biological Unit Processes) 

จุดประสงคห์ลกัของการบาํบดันํ้าเสียดว้ยวธีิน้ีคือ การกาํจดั BOD นัน่คือ 

ตอ้งการกาํจดัสารอินทรียท่ี์ละลายอยูใ่นนํ้าเสียซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหานํ้าเน่าเสีย โดยอาศยั

หลกัการท่ีใชจุ้ลชีพต่างๆมาทาํการยอ่ยสลายแปรเปล่ียนสภาพของสารอินทรียต่์างๆไปเป็น

ก๊าซ CO2 (ถา้ใชร้ะบบเติมอากาศ) หรือไปเป็นก๊าซ CH4 (ถา้ใชร้ะบบไม่เติมอากาศ) จะ

เห็นไดว้่าการบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธีน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นชีวเคมี 

(Biochemistry) และจุลชีววิทยา (Microbiology) มาช่วยสนบัสนุนใหเ้ขา้ใจลึกซ้ึงข้ึน 
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กระบวนการบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธีชีววทิยาต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactors , RBC) 

2.  ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบเอเอส (Activated Sludge) 

3. ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Treatment System) 

4 . ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

5. ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 

6.  ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์(Constructed Wetland) 
 
1. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC) 

ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบาํบดันํ้าเสียทางชีววิทยาใหน้ํ้ าเสียไหล

ผา่นตวักลางลกัษณะทรงกระบอกซ่ึงวางจุ่มอยูใ่นถงับาํบดั ตวักลางทรงกระบอกน้ีจะ

หมุนอยา่งชา้ ๆ เม่ือหมุนข้ึนพน้นํ้าและสัมผสัอากาศ จุลินทรียท่ี์อาศยัติดอยูก่บัตวักลาง

จะใชอ้อกซิเจนจากอากาศยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสียท่ีสัมผสัติดตวักลางข้ึนมา และ

เม่ือหมุนจมลงก็จะนาํนํ้าเสียข้ึนมาบาํบดัใหม่สลบักนัเช่นน้ีตลอดเวลา 

หลกัการทาํงานของระบบ 

            กลไกการทาํงานของระบบในการบาํบดันํ้าเสียอาศยัจุลินทรียแ์บบใชอ้ากาศ

จาํนวนมากท่ียดึเกาะติดบนแผน่จานหมุนในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย โดยการ

หมุนแผน่จานผา่นนํ้าเสีย ซ่ึงเม่ือแผน่จานหมุนข้ึนมาสัมผสักบัอากาศก็จะพาเอาฟิลม์นํ้า

เสียข้ึนสู่อากาศดว้ย ทาํใหจุ้ลินทรียไ์ดรั้บออกซิเจนจากอากาศ เพื่อใชใ้นการยอ่ยสลาย

หรือเปล่ียนรูปสารอินทรียเ์หล่านั้นใหเ้ป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์นํ้ า และเซลล์

จุลินทรีย ์ต่อจากนั้นแผน่จานจะหมุนลงไปสัมผสักบันํ้าเสียในถงัปฏิกิริยาอีกคร้ัง ทาํให้

ออกซิเจนส่วนท่ีเหลือผสมกบันํ้าเสีย ซ่ึงเป็นการเติมออกซิเจนใหก้บันํ้าเสียอีกส่วนหน่ึง 

สลบักนัเช่นน้ีตลอดไปเป็นวฏัจกัร แต่เม่ือมีจาํนวนจุลินทรียย์ดึเกาะแผน่จานหมุนหนา

มากข้ึน จะทาํใหมี้ตะกอนจุลินทรียบ์างส่วน หลุดลอกจากแผน่จานเน่ืองจากแรงเฉือน

ของการหมุน ซ่ึงจะรักษาความหนาของแผน่ฟิลม์ใหค่้อนขา้งคงท่ีโดยอตัโนมติั ทั้งน้ี

ตะกอนจุลินทรียแ์ขวนลอยท่ีไหลออกจากถงัปฏิกิริยาน้ี จะไหลเขา้สู่ถงัตกตะกอนเพื่อ

แยกตะกอนจุลินทรียแ์ละนํ้าทิง้ ทาํใหน้ํ้ าทิง้ท่ีออกจากระบบน้ีมีคุณภาพดีข้ึน 
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ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบาํบดันํ้าเสียอีกรูปแบบหน่ึงของระบบ

บาํบดัขั้นท่ีสอง (Secondary Treatment) ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัของระบบประกอบดว้ย

1) ถงัตกตะกอนขั้นตน้ (Primary Sedimentation Tank) ทาํหนา้ท่ีในการแยกของแขง็ท่ีมา

กบันํ้าเสีย 2) ถงัปฏิกิริยา ทาํหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย และ 3) ถงั

ตกตะกอนขั้นท่ีสอง (Secondary Sedimentation Tank) ทาํหนา้ท่ีในการแยกตะกอน

จุลินทรียแ์ละนํ้าทิง้ท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ โดยในส่วนของถงัปฏิกิริยาประกอบดว้ย แผน่

จานพลาสติกจาํนวนมากท่ีทาํจาก polyethylene (PE) หรือ high density polyethylene 

(HDPE) วางเรียงขนานซอ้นกนั โดยติดตั้งฉากกบัเพลาแนวนอนตรงจุดศูนยก์ลางแผน่ 

ซ่ึงจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการบาํบดันํ้าเสียจะยดึเกาะติดบนแผน่จานน้ีเป็นแผน่ฟิลม์บางๆ หนา

ประมาณ 1-4 มิลลิเมตร 

            ระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพหรือท่ีเรียกระบบน้ีอีกอย่างว่าเป็น

ระบบ fixed film ทั้งน้ีชุดแผ่นจานหมุนทั้งหมดวางติดตั้งในถงัคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระดบัของเพลาจะอยูเ่หนือผวินํ้าเลก็นอ้ย ทาํให้พื้นท่ีผิวของแผ่นจานจมอยู่ในนํ้ าประมาณ

ร้อยละ  35 - 40 ของพื้นท่ีแผ่นทั้งหมด และในการหมุนของแผ่นจานหมุนชีวภาพอาศยั

ชุดมอเตอร์ขบัเคล่ือนเพลาและเฟืองทดรอบ เพื่อหมุนแผน่จานในอตัราประมาณ 1 - 3 รอบ

ต่อนาที สําหรับเกณฑ์การออกแบบระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ 

(Rotating Biological Contactor) ตามตาราง 3 

ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ จะประกอบด้วยหน่วยบําบัด ดงันี้ 

1) บ่อปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank) 

2) ถงัตกตะกอนขั้นตน้ (Primary Sedimentation Tank) 

3) ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

4) ถงัตกตะกอนขั้นท่ี 2 (Secondary Sedimentation Tank) และ 

5) บ่อเติมคลอรีน 
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ตาราง 3 

เกณฑ์การออกแบบระบบบาํบัดนํา้เสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

1. ถงัตกตะกอน

ขั้นตน้ (Primary 

Sedimentation 

Tank) 

ระยะเวลาเก็บกกั 1-4 ชัว่โมง 

- อัตรานํ้าล้น (Overflow Rate) 

อตัราไหลเฉล่ีย  

อตัราไหลสูงสุด 

 

30-50 ลบ.ม./ตร.ม.-วนั  

70-130 ลบ.ม./ตร.ม.-วนั 

อตัราภาระฝาย (Weir Loading Rate) 125-500 ลบ.ม./ม.-วนั 

2.ระบบแผน่

หมุนชีวภาพ 

(Rotating 

Biological 

Contactor) 

ภาระชลศาสตร์ 80-160 ลบ.ม./1000 ตร.ม.-วนั 

อตัราภาระอินทรีย ์(Organic Loading) 10-17 กก.BOD ทั้งหมด/1000 

ตร.ม.-วนั 

เวลาเก็บกกันํ้ า (HRT) 0.7-1.5 ชัว่โมง 

3.ถงัตกตะกอน

ขั้นสอง

(Sedimentation 

Tank) 

- อัตรานํ้าล้น (Overflow Rate)  

อตัราไหลเฉล่ีย 

อตัราไหลสูงสุด 

 

16-32 ลบ.ม./ตร.ม.-วนั 

40-48 ลบ.ม./ตร.ม.-วนั 

- อัตราภาระของแข็ง (Solid Loading Rate)  

อตัราไหลเฉล่ีย  

อตัราไหลสูงสุด 

 

3-6 กก./ตร.ม.-ชม.  

10 กก./ตร.ม.-ชม. 

ความลึก 3-4.5 เมตร 

อตัราภาระฝาย (Weir Loading Rate) 250 ลบ.ม./ม.-วนั 

4. บ่อเติม

คลอรีน 

(Chlorine 

Contact Tank) 

- เวลาสัมผัส 

อตัราไหลเฉล่ีย 

อตัราไหลสูงสุด 

15-30 นาที  

30  

15 

ความเขม้ขน้ของคลอรีนท่ีตอ้งการ 6 มก./ล. 

คลอรีนคงเหลือทั้งหมด (Total Residual 

Chlorine) 

0.3-2 มก./ล (0.5-1 มก./ล.) 
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ข้อด ี

1) การเร่ิมเดินระบบ (Start Up) ไม่ยุง่ยาก ซ่ึงใชเ้วลาเพียง 1 - 2 สัปดาห์ 

2) การดูแลและบาํรุงรักษาง่าย ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความ

ชาํนาญมากนกั 

3) ไม่ตอ้งมีการควบคุมการเวียนตะกอนกลบั 

4) ใชพ้ลงังานในการเดินระบบนอ้ย เน่ืองจากใชพ้ลงังานไฟฟ้าใชส้าํหรับ

ขบัเคล่ือนมอเตอร์เท่านั้น ส่งผลใหค่้าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษาตํ่าดว้ย 

ข้อเสีย 

1) ราคาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากตอ้งใชว้สัดุอยา่งดีเป็นส่วนประกอบ 

2) เพลาแกนหมุนท่ีตอ้งรับทั้งแรงอดัและแรงบิดชาํรุดบ่อยคร้ัง 

3) แผน่จานหมุนชีวภาพชาํรุดเสียหายง่าย หากสัมผสัรังสีอุลตร้าไวโอเลต็และ

สารพษิเป็นเวลานานอยา่งต่อเน่ือง 

 2. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบเอเอส  (Activated Sludge Process) 

            เป็นวิธีบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธีการทางชีววิทยา โดยใชแ้บคทีเรียพวกท่ีใช้

ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย ระบบ

แอกทิเวเตด็สลดัจเ์ป็นระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย สามารถบาํบดัได้

ทั้งนํ้ าเสียชุมชนและนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทน้ีจะมี

ความยุง่ยากซบัซอ้น เน่ืองจากจาํเป็นจะตอ้งมีการควบคุมสภาวะแวดลอ้มและลกัษณะ

ทางกายภาพต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมแก่การทาํงานและการเพิม่จาํนวนของจุลินทรีย ์เพื่อให้

ระบบมีประสิทธิภาพในการบาํบดัสูงสุด 

ในปัจจุบนั ระบบแอกทิเวเตด็สลดัจมี์การพฒันาใชง้านหลายรูปแบบ เช่น ระบบ

แบบกวนสมบรูณ์ (Completely Mix) กระบวนการปรับเสถียรสมัผสั (Contact 

Stabilization Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) หรือ ระบบบาํบดันํ้าเสีย

แบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) เป็นตน้ 
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หลกัการทาํงานของระบบ 

            ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบแอกติเวเตด็สลดัจโ์ดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยส่วน

สาํคญั 2 ส่วน คือ ถงัเติมอากาศ (Aeration Tank) และถงัตกตะกอน (Sedimentation 

Tank) โดยนํ้าเสียจะถกูส่งเขา้ถงัเติมอากาศ ซ่ึงมีสลดัจอ์ยูเ่ป็นจาํนวนมากตามท่ีออกแบบ

ไว ้สภาวะภายในถงัเติมอากาศจะมีสภาพท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

แบบแอโรบิค จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะทาํการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสียใหอ้ยูใ่นรูปของ

คาร์บอนไดออกไซดแ์ละนํ้าในท่ีสุด นํ้ าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้จะไหลต่อไปยงัถงั

ตกตะกอนเพื่อแยกสลดัจอ์อกจากนํ้าใส สลดัจท่ี์แยกตวัอยูท่ี่กน้ถงัตกตะกอนส่วนหน่ึง

จะถูกสูบกลบัเขา้ไปในถงัเติมอากาศใหม่เพือ่รักษาความเขม้ขน้ของสลดัจใ์นถงัเติม

อากาศใหไ้ดต้ามท่ีกาํหนด และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นสลดัจส่์วนเกิน (Excess Sludge) ท่ี

ตอ้งนาํไปกาํจดัต่อไป สาํหรับนํ้าใสส่วนบนจะเป็นนํ้าทิง้ท่ีสามารถระบายออกสู่

ส่ิงแวดลอ้มได ้

ระบบแอกทเิวเต็ดสลดัจ์รูปแบบต่าง ๆ 

ระบบบําบัดนํา้เสียแอกทเิวเต็ดสลดัจ์แบบกวนสมบูรณ์ (Completly Mixed 

Activated Sludge: CMAS) 

            ลกัษณะสาํคญัของ ระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจแ์บบน้ี คือ จะตอ้งมีถงัเติมอากาศท่ี

สามารถกวนใหน้ํ้ าและสลดัจท่ี์อยูใ่นถงัผสมเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทัว่ทั้งถงั ระบบแบบ

น้ีสามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรียท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Shock Load) ไดดี้ 

เน่ืองจากนํ้าเสียจะกระจายไปทัว่ถึง และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในถงัเติมอากาศก็มีค่า

สมํ่าเสมอทาํใหจุ้ลินทรียช์นิดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มีลกัษณะเดียวกนัตลอดทั้งถงั(Uniform 

Population) 

ระบบบําบัดนํา้เสียแอกทเิวเต็ดสลดัจ์แบบปรับเสถยีรสัมผสั (Contact 

Stabilization Activated Sludge; CSAS) 

            ลกัษณะสาํคญัของระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจแ์บบน้ี คือ จะแบ่งถงัเติมอากาศ

ออกเป็น 2 ถงัอิสระจากกนั ไดแ้ก่ ถงัสัมผสั (Contact Tank) และถงัยอ่ยสลาย 

(Stabilization Tank) โดยตะกอนท่ีสูบมาจากกน้ถงัตกตะกอนขั้นสองจะถูกส่งมาเติม
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อากาศใหม่ในถงัยอ่ยสลาย จากนั้นตะกอนจะถูกส่งมาสัมผสักบันํ้าเสียในถงัสัมผสั 

(Contact Tank) เพื่อยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย ในถงัสัมผสัน้ีความเขม้ขน้ของสลดัจ์

จะลดลงตามปริมาณนํ้าเสียท่ีผสมเขา้มาใหม่ นํ้ าเสียท่ีถูกบาํบดัแลว้จะไหลไปยงัถงั

ตกตะกอนขั้นท่ีสองเพื่อแยกตะกอนกบัส่วนนํ้าใส โดยนํ้าใสส่วนบนจะถูกระบายออก

จากระบบ และตะกอนท่ีกน้ถงัส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัไปเขา้ถงัยอ่ยสลาย และอีกส่วน

หน่ึงจะนาํไปทิง้ ทาํใหบ่้อเติมอากาศมีขนาดเลก็กวา่บ่อเติมอากาศของระบบแอกติเวเต็ด

สลดัจท์ัว่ไป 

 ระบบบําบัดนํา้เสียแอกทเิวเต็ดสลดัจ์แบบคลองเวยีนวน (Oxidation Ditch; OD) 

              ลกัษณะสาํคญัของระบบแอกทิเวเตด็สลดัจแ์บบน้ี คือ รูปแบบของถงัเติมอากาศ

จะมีลกัษณะเป็นวงรีหรือวงกลม ทาํใหน้ํ้ าไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถงั

เติมอากาศ และรูปแบบการกวนท่ีใชเ้คร่ืองกลเติมอากาศตีนํ้าในแนวนอน (Horizontal 

Surface Aerator) รูปแบบของถงัเติมอากาศลกัษณะน้ีจะทาํใหเ้กิดสภาวะท่ีเรียกว่า แอน็อกซิก 

(Anoxic Zone) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนละลายในนํ้าทาํให้ไนเตรทไนโตรเจน 

(NO3
2-) ถูกเปล่ียนเป็นก๊าซไนโตรเจน (N2) โดยแบคทีเรียจาํพวกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย 

(Nitrosomonas Spp. และ Nitrobactor Spp.) ทาํใหร้ะบบสามารถบาํบดัไนโตรเจนได ้

 ระบบบําบัดนํา้เสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) 

              ลกัษณะสาํคญัของระบบแอกติเวเตด็สลดัจแ์บบน้ี คือ เป็นระบบแอกทิเวเตด็จ์

สลดัจป์ระเภทเติมเขา้-ถ่ายออก (Fill-and-Draw Activated Sludge) โดยมีขั้นตอนในการ

บาํบดันํ้าเสียแตกต่างจากระบบตะกอนเร่งแบบอ่ืน ๆ คือ การเติมอากาศ (Aeration) และ

การตกตะกอน (Sedimentation) จะดาํเนินการเป็นไปตามลาํดบัภายในถงัปฏิกิริยา

เดียวกนั โดยการเดินระบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบเอส.บี.อาร์. 1 รอบการทาํงาน 

(Cycle) จะมี 5 ช่วงตามลาํดบั ดงัน้ี 

1) ช่วงเติมนํ้าเสีย (Fill) นาํนํ้าเสียเขา้ระบบ 

2) ช่วงทาํปฏิกิริยา (React) เป็นการลดสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย (BOD) 

3) ช่วงตกตะกอน (Settle) ทาํใหต้ะกอนจุลินทรียต์กลงกน้ถงัปฏิกิริยา 

4) ช่วงระบายนํ้าทิง้ (Draw) ระบายนํ้าท่ีผา่นการบาํบดั 

5) ช่วงพกัระบบ (Idle) เพื่อซ่อมแซมหรือรอรับนํ้าเสียใหม่ 
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โดยการเดินระบบสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาในแต่ละช่วงไดง่้ายข้ึนอยูก่บั

วตัถุประสงคใ์นการบาํบดั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความยดืหยุน่ของระบบบาํบดันํ้าเสียแบบ

เอสบีอาร์ สาํหรับเกณฑก์ารออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบแอกทิเวเตด็สลดัจ ์

(Activated Sludge) ตามตาราง 4 

ตาราง 4 

เกณฑ์การออกแบบระบบบาํบัดนํา้เสียแบบแอกทิเวเตด็สลัดจ์ (Activated Sludge) 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

1.แบบกวนสมบูรณ์ 

(Completely Mix) 

F/M Ratio 0.2-0.6 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 

อายสุลดัจ ์(Sludge Age) 5-15 วนั 

อตัราภาระอินทรีย ์(Organic 

Loading) 

0.8-1.9 กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 

 

MLSS 2,500-4,000 มก./ล. 

เวลาเก็บกกันํ้ า (HRT) 3-5 ชัว่โมง 

อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั 0.25-1 

ความตอ้งการออกซิเจน 0.8-1.1 กก. O2 / กก. BOD ที่ถูกกาํจดั 

ประสิทธิภาพในการกาํจดับีโอดี ร้อยละ 85-95 

2. แบบปรับเสถียร

สมัผสั (Contact 

Stabilization) 

F/M Ratio 0.2-0.6 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 

อายสุลดัจ ์(Sludge Age) 5-15 วนั 

อตัราภาระอินทรีย ์(Organic 

Loading) 

0.9-1.2 กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 

- MLSS 

ในถงัสมัผสั  

ในถงัปรับเสถียร 

 

1,000-3,000 มก./ล.  

 4,000-10,000 มก./ล. 

- เวลาเก็บกักนํ้า (HRT) 

ในถงัสมัผสั  

ในถงัปรับเสถียร 

 

0.5-1 ชัว่โมง  

3-8 ชัว่โมง 

อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั 0.25-1.5 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

 - ความต้องการออกซิเจน 

ในถงัสมัผสั  

ในถงัปรับเสถียร 

 

0.4-0.6 กก.O2 / กก. BOD ที่ถูกกาํจดั 

0.3-0.5 กก.O2 / กก. BOD ที่ถูกกาํจดั 

ประสิทธิภาพในการกาํจดับีโอดี ร้อยละ 80-90 

3.แบบคลองวนเวยีน 

(Oxidation Ditch) 

F/M Ratio 0.05-0.3 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 

อายสุลดัจ ์(Sludge Age) 10-30 วนั 

อตัราภาระอินทรีย ์(Organic 

Loading) 

0.1-0.5 กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 

MLSS 3,000-6,000 มก./ล. 

เวลาเก็บกกันํ้ า (HRT) 8-36 ชัว่โมง 

อตัราส่วนการสูบสลดัจก์ลบั 0.75-1.5 

ประสิทธิภาพในการกาํจดับีโอดี ร้อยละ 75-95 

4. แบบเอสบีอาร์ 

(Sequencing Batch 

Reactor) 

F/M Ratio 0.05-0.3 กก.บีโอดี / กก. MLSS-วนั 

อายสุลดัจ ์(Sludge Age) 8-20 วนั 

อตัราภาระอินทรีย ์(Organic 

Loading) 

0.1-0.3กก.บีโอดี / ลบ.ม.-วนั 

MLSS 1,500-6,000 มก./ล. 

ความจุถงัต่ออตัราไหลเขา้ของนํ้ า

เขา้ระบบ 

8-50 ชัว่โมง 

ประสิทธิภาพในการกาํจดับีโอดี ร้อยละ 85-95 
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ปัญหาตะกอนไม่จมตัว (Bulking Sludge) และการเกดิตะกอนลอย (Rising Sludge) 

            ตะกอนไม่จมตวั (Bulking Sludge)เกิดจากสภาวะท่ีมีจุลินทรียจ์าํพวกเส้น

ใย (Filamentous Organism) มากเกินไป โดยจุลินทรียจ์าํพวกเส้นใยเหล่าน้ีเป็นสาเหตุทาํ

ใหต้ะกอนจุลินทรียใ์นถงัเติมอากาศไม่จบัตวักนัเป็นฟลอ็ค (Floc) เม่ือไหลไปยงัถงั

ตกตะกอนจะพบว่าตะกอนจุลินทรียเ์หล่าน้ีจะลอยข้ึนมาคลา้ยลูกคล่ืนเป็นชั้นตลอดทัว่

ทั้งถงัตกตะกอน 

            การควบคุมจุลินทรียจ์าํพวกเส้นใยสามารถทาํไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การเติมคลอรีน

หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดล์งในตะกอนจุลินทรียท่ี์สูบกลบั (Return Sludge),การ

ป้องกนัการเกิดจุลินทรียเ์ส้นใยในระบบนั้นตอ้งควบคุมใหร้ะบบมีสภาวะการทาํงานท่ี

เหมาะสม ไดแ้ก่ การควบคุมค่าออกซิเจนละลายนํ้าในถงัเติมอากาศไม่ใหน้อ้ยกว่า 2

มิลลิกรัมต่อลิตร และการเติมสารอาหาร ไดแ้ก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณท่ี

พอเหมาะ การควบคุมพีเอชไม่ใหต้ํ่ากว่า 6.5 เป็นตน้ 

             ตะกอนลอย (Rising Sludge) เกิดจากสภาวะดิไนตริฟิเคชัน่ (Denitrification) ซ่ึง

เป็นการเปล่ียนไนไตรท ์และไนเตรท เป็นก๊าซไนโตรเจน โดยก๊าซไนโตรเจนจะสะสม

ตวัอยูใ่ตช้ั้นของตะกอนจุลินทรียใ์นถงัตกตะกอนจนมากพอท่ีจะดนัใหต้ะกอนจุลินทรีย์

เหล่านั้นลอยข้ึนมาเป็นกอ้นใหญ่ ๆ เม่ือลอยข้ึนมาจนถึงผวินํ้าแลว้จะแตกกระจาย

ออกเป็นแผน่มองเห็นฟองก๊าซเลก็ ๆ ลอยข้ึนมากบัตะกอน 

             การแกปั้ญหาตะกอนลอย ไดแ้ก่ การเพิ่มอตัราการสูบตะกอนกลบัจากถงั

ตกตะกอนเพื่อลดระยะเวลาเก็บกกัตะกอนในถงัตกตะกอน หรือลดอายสุลดัจ ์(Sludge 

Age) โดยการเพิ่มอตัราการระบายตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ทิง้ 

 3. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Treatment System) 

ระบบบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธี Anaerobic เป็นวิธีท่ีไม่ตอ้งเติมออกซิเจนหรือนิยม

เรียกว่า ระบบไร้ออกซิเจนหรือถงัหมกั ระบบน้ีเร่ิมนิยมใชก้นัแพร่หลายมากข้ึนเร่ือยๆ 

เพราะสามารถประหยดัพลงังานในการเติมอากาศและยงัไดพ้ลงังานท่ีเกิดจากระบบไร้

ออกซิเจนไดแ้ก่ก๊าซมีเทน(Methane gas) เป็นตน้ ซ่ึงทุกท่านทราบกนัดีแลว้ว่าเป็นก๊าซท่ี

ใชใ้นการหุงตม้ทาํอาหารได ้และใชใ้นการหุงตม้นํ้าในหมอ้ตม้นํ้าของโรงงาน
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อุตสาหกรรมได ้เม่ือสมยัก่อนเขา้ใจกนัว่าระบบบาํบดันํ้าเสียดว้ยวิธี Anaerobic จาํเป็นตอ้ง

มีนํ้าเสียท่ีสกปรกมาก (BOD มากๆ) แต่ปัจจุบนัน้ีไดมี้การพฒันารูปแบบของถงัปฏิกิริยา

ข้ึนมาเร่ือยๆ จนสามารถบาํบดันํ้าเสียท่ีมี BOD ตํ่าๆ เช่น นํ้าเสียจากชุมชนเป็นตน้ 

ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบไม่ใชอ้ากาศมีอยูด่ว้ยกนัหลายกระบวนการจะไดอ้ธิบาย

กระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

บ่อหมกั (Anaerobic) บ่อหมกัแบบน้ีอาจเป็นบ่อดินหรือบ่อคอนกรีต  โดยอาจมีขนาด

ความลึกของบ่อตั้งแต่ 1- 9 เมตร  ก็ยงัมีใชก้นั  บ่อประเภทน้ีจะเป็นบ่อท่ีรับนํ้าเสียท่ีมี

ปริมาณ BOD (กก.ต่อวนั) มากๆ จนทาํใหบ่้อไม่สามารถผลิตออกซิเจนเน่ืองจาก

กระบวนการสังเคราะห์แสงได ้ซ่ึงกระบวนการสังเคราะห์แสงในบ่อสามารถไม่สามารถ

เกิดข้ึนไดโ้ดยการลดพื้นท่ีผวิของบ่อเพิ่มความลึกของบ่อ และเพิ่มปริมาณ BOD ข้ึน 

(กก.ต่อวนั) โดยทัว่ไปบ่อประเภทน้ีจะมีบ่อสีดาํเกิดข้ึนภายในบ่อหมกั ถา้พบว่าบ่อมีนํ้าสี

เขียวแสดงว่าบริเวณผวิชั้นบนจะมีการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ แสงข้ึนในบ่อ ส่วน

บริเวณกน้บ่อโดยมากจะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการ Anaerobic ข้ึน ซ่ึงลกัษณะ

น้ีนิยมเรียกว่า Facultative Pond โดยทัว่ไปบ่อหมกัจะมีเวลาเก็บกกั ตั้งแต่ 1-200 วนั บ่อ

ประเภทน้ีจะเป็นระบบบาํบดันํ้าเสียขั้นแรกท่ีตอ้งการลดหรือกาํจดั BOD ลงไปส่วนหน่ึง

ก่อน เพื่อการประหยดัพลงังานในการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ประสิทธิภาพในการ

กาํจดั BOD ของบ่อหมกัจะอยูใ่นช่วงระหว่าง  20 -95% ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณและชนิด

ของนํ้าเสียดว้ย 

บ่อเกรอะ(Septic Tank) บ่อเกรอะเป็นระบบบาํบดันํ้าเสีย

ประเภท Anaerobic เช่นเดียวกนั เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดเหมาะสาํหรับอาคารพกัอาศยั

ส่วนบุคคล อาคารสาํนกังาน ฯลฯ ท่ีมีปริมาณนํ้าทิง้ไม่มากนกั ระบบน้ีจะมีการก่อสร้าง

ไม่ยุง่ยากนกัส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูช้าํนาญการดูแลรักษาระบบ แต่มี

ขอ้เสียท่ีสาํคญัคือ นํ้ าทิง้ไหลผา่นบ่อเกรอะแลว้จะยงัมีความสกปรกอยูม่าก จึงตอ้งมีการ

บาํบดัขั้นต่อไปอีก ลกัษณะของตะกอนในบ่อเกรอะ ตามตาราง 5 
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ตาราง 5 

ลักษณะของตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) 

พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (มก./ล.) 

 ค่าโดยทั่วไป(1) ค่าโดยทั่วไป(2) 

1.ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand:BOD) 6,000 5,000 

2.ค่าของแขง็ทั้งหมด (Total Solids: TS) 40,000 40,000 

3.ค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids : SS) 15,000 20,000 

4.ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 700 1,200 

5.ค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH 3) 400 350 

6.ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) 250 250 

7. ค่าไขมนั (Grease) 8,000 - 
 

         (1) Wastewater Engineering, Metcalf&Eddy 1991 

         (2) โครงการศึกษาเพือ่จดัลาํดบัความสาํคญัการจดัการนํ้ าเสียชุมชน เล่ม 3, สาํนกังานนโยบาย

และแผนส่ิงแวดลอ้ม 2538 

 เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้าเสียของบ่อเกรอะไม่สูงนกั คือประมาณ

ร้อยละ 40 - 60 ทาํใหน้ํ้ าทิง้จากบ่อเกรอะยงัคงมีค่าบีโอดีสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีกฎหมาย

กาํหนดไว ้จึงไม่สามารถปล่อยทิง้แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือท่อระบายนํ้าสาธารณะได ้จึง

จาํเป็นจะตอ้งผา่นระบบบาํบดัขั้นสองเพื่อลดค่าบีโอดีต่อไป 

การใช้งานและการดูแลรักษา 

1. หา้มเทสารท่ีเป็นพิษต่อจุลินทรียล์งในบ่อเกรอะ เช่นนํ้ากรดหรือด่างเขม้ขน้ 

นํ้ ายาลา้งหอ้งนํ้าเขม้ขน้ คลอรีนเขม้ขน้ ฯลฯ เพราะจะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงาน

ของบ่อเกรอะลดลง เพราะนํ้าทิง้ไม่ไดคุ้ณภาพตามตอ้งการ 

2. หา้มทิง้สารอนินทรียห์รือสารยอ่ยยาก เช่น พลาสติก ผา้อนามยั ฯลฯ ซ่ึง

นอกจากมีผลทาํใหส้ว้มเตม็ก่อนกาํหนดแลว้ยงัอาจเกิดการอุดตนัในท่อระบายได ้

3. ในกรณีนํ้าในบ่อเกรอะสูงและราดส้วมไม่ลง ใหต้รวจดูการระบายของบ่อซึม 

(ถา้มี) ว่ามีการซึมออกดีหรือไม่ ถา้ไม่มีบ่อซึม ปัญหาอาจมาจากนํ้าภายนอกไหลท่วมเขา้
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มาในถงั ตอ้งแกไ้ขโดยการยกถงัข้ึนสูง ในกรณีใชบ่้อเกรอะสาํเร็จรูป ใหติ้ดต่อผูแ้ทน

จาํหน่ายเพื่อตรวจสอบและแกไ้ขต่อไป 

ถงัปล่อยทิง้ (Wash – out  Reactor) ระบบน้ีมีลกัษณะการทาํงานเป็นระบบท่ีมีการ

ไหลเวยีนกลบัแต่ไม่มีการแยกตะกอนออกจากนํ้าเช่น ไม่มีถงัตกตะกอน ระบบน้ีจะ

เลือกใชก้็ต่อเม่ือไม่สามารถแยกนํ้าสลดัจก์บันํ้ าในระบบไดเ้ช่น พวกสลดัจ ์ถา้ระบบน้ีมี

เวลาเก็บกกัตํ่ากว่าเวลาท่ีจุลชีพเพิ่มข้ึนผลกคื็อระบบภายในถงัหมกัจะไม่มีตะกอนจุลชีพ

หลงเหลืออยู ่ซ่ึงทาํใหก้ระบวนการของ Anaerobic หยดุลง 

ระบบบําบัดนํา้เสียเอเอสแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Activated Sludge) ระบบน้ีอาจ

เรียกอีกช่ือว่า กระบวนการสัมผสัแอนแอโรบิก (Anaerobic Contact Process) ระบบน้ีจะ

มีถงัปฏิกิริยา (ถงัหมกั) และระบบแยกตะกอนซ่ึงอาจใชถ้งัตกตะกอน ถงัทาํใหล้อย 

(Flotation) หรือการหมุนเหวี่ยง (Centrifugation) ขอ้ดีของระบบน้ีคือ มีก๊าซมีเทนผลิต

ข้ึนมาสามารถรับปริมาณ BOD  สูงๆไดดี้ และการเพิ่มข้ึนของนํ้าสลดัจไ์ม่มากนกัเม่ือ

เปรียบเทียบกบัระบบเอเอสแบบใชอ้อกซิเจน ระบบเอเอสแบบแอนแอโรบิกน้ีจะมีเวลา

เก็บกกัของนํ้าเสียประมาณ 0.5 – 10 วนั ระดบัอุณหภมิูภายในถงัควรมีประมาณ 35 องศา

เซลเซียส และจะใชอ้ตัราไหลเวยีนกลบัประมาณ 2 – 4 เท่าของปริมาณนํ้าเสียไหลเขา้ 

ถงัแบบฟิลม์ตรึง (Fixed – film Reactor) ระบบน้ีเป็นระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีใชต้วักลาง

บรรจุอยูภ่ายในระบบถงั ทั้งน้ีเพื่อใหมี้อายุสลดัจห์รือเวลาเก็บกกัของนํ้าสลดัจย์าวนาน 

แต่มีเวลาเก็บกกัของนํ้าเสียตํ่ากว่า เพราะนํ้าสลดัจจ์ะไปเกาะบริเวณผวิตวักลางยิง่มีผวิ

ขรุขระมาเท่าไหร่กจ็ะยิง่สามารถเพิ่มจาํนวนสลดัจ ์(จาํนวนต่อตารางเมตร) มากข้ึนดว้ย 

ระบบน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) ถงักรองไร้อากาศแบบไหลข้ึน (Upflow Anaerobic Filter) 

2) ถงักรองไร้อากาศแบบไหลลง (Downflow Anaerobic Filter) 

ถงักรองไร้อากาศแบบไหลขึน้ (Upflow Anaerobic Filter) 

จุลชีพท่ีบรรจุอยูใ่นระบบจะทาํหนา้ท่ีย่อยสลายสารอินทรียต่์างๆ ซ่ึงตวัจุลชีพจะ

เกาะอยูบ่ริเวณผวิตวักลาง และบางส่วนจะอาศยัอยูช่่องว่างระหว่างตวักลาง ทาํใหร้ะบบ

น้ีไม่ตอ้งกวนนํ้าเสียภายในถงั การยอ่ยสลายในถงัการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นระบบน้ี

จะใชเ้วลาเก็บกกัของนํ้าเสียอาจมีตั้งแต่ 1 – 10 วนั โดยสามารถรับ COD ของนํ้าเสียได้
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ตั้งแต่ 4-16 กก.COD/(ลบ.ม.วนั) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตวักลางท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพคือ พวกท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายไดโ้ดยธรราติไดแ้ก่ กอ้นหิน พลาสติก อิฐ 

ยาง ดินเผา เป็นตน้ พบว่า ตวักลางท่ีใชดิ้นเผาจะมีประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบ

ดีมาก เพราะว่า มีพื้นท่ีผวิขรุขระมากสามารถมีจาํนวนสลดัจม์ากในระบบบาํบดันํ้าเสีย 

สาํหรับขนาดของตวักลางไม่ควรมีขนาดเลก็หรือใหญ่เกินไปถา้มีขนาดเลกเกินไปอาจจะ

ทาํใหเ้กิดปัญหาอุดตนัข้ึนไดง่้ายทาํใหเ้กิดการไหลลดัวงจรแต่ถา้ใชต้วักลางขนาดใหญ่

เกินไปอาจทาํใหมี้พื้นท่ีผวิตวักลางนอ้ยลงซ้ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของระบบบาํบดันํ้า

เสียลดลงในบางคร้ังนํ้าเสียท่ีไหลเขา้ระบบมีค่า BOD สูงกว่าปกติ ก็อาจแกไ้ขไดโ้ดยการ

สูบนํ้าทิง้ท่ีไหลผา่นระบบ Anaerobic Filter น้ีแลว้กลบัเขา้สูระบบอีกคร้ังเพื่อทาํ

ให ้BOD ผสมมีปริมาณความเขม้ขน้ปกติ 

สาํหรับขนาดความลึกของตวักลางท่ีควรมีในระบบไม่จาํเป็นตอ้งมีมากๆ เพราะ

ถา้มีขนาดความลึกของตวักลางมากเกิน 1.50 ม.ก็อาจเร่ิมเกิดปัญหาอุดตนัหรือสูญเสีย

ความดนั (head loss) ข้ึน ดงันั้นอาจใชค้วามลึกของตวักลางประมาณ 1.20 ม. ก็น่าจะ

เพียงพอสาํหรับการบาํบดันํ้าเสียทัว่ไป  เวลาเก็บกกัของถงักรองไร้อากาศ มี

ประมาณ 1 วนัข้ึนไปจึงจะไดป้ระสิทธิภาพในการบาํบดันํ้าเสียดี และตอ้งมีเวลาเก็บกกั

อยา่งนอ้ย 4 วนัสาํหรับการบาํบดันํ้าเสียจากชุมชนเพื่อฆ่าเช้ือโรคในนํ้าโสโครก 

ถงักรองไร้อากาศแบบไหลลง (Downflow Anaerobic Filter) 

จะมีตวักลางบรรจุอยูใ่นระบบสาํหรับระบบน้ีจะมีปริมาณสารแขวนลอยไม่มาก

เท่ากบัของระบบถงักรองไร้อากาศแบบไหลข้ึน (Upflow Anaerobic Filter) นํ้าเสียท่ีถูก

บาํบดัแลว้จะไหลทางส่วนกน้ถงั และนํ้าทิง้บางส่วนควรสูบกลบัไปท่ีระบบอีกคร้ัง

เพื่อใหป้ระสิทธิภาพในการบาํบดันํ้าเสียดียิง่ข้ึนสาํหรับขอ้มูลอ่ืนๆก็จะเหมือนกบัของ

ระบบถงักรองไร้อากาศแบบไหลข้ึน 

ถงักรองแบบฟลอูดิไดซ์ (Fluidise Bed Reactor)  

ระบบนํ้าเป็นระบบท่ีไดมี้การพฒันามาจากระบบถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic 

Filter) ซ่ึงมีปัญหาดา้นการอุดตนัการเกิดไหลลดัวงจรและมีความสูญเสียความดนั (Head 

loss) ทาํใหไ้ดมี้การดดัแปลงโดยใชต้วักลางท่ีมีพื้นท่ีผวิมากๆ โดยใชท้ราย,Anthracite, 

Activated carbon หรือวสัดุอ่ืนๆท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัเมด็ทราย แต่จะใหต้วักลางมีการ
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เคล่ือนไหวตลอดเวลา ทาํใหส้ามารถป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัการอุดตนัได ้และจะทาํให้

ตอ้งการเวลาเก็บกกัของนํ้าเสียตํ่ากว่ามาก 

ถงัแบบช้ันสลดัจ์ (Sludge Blanket Reactor)  

ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบน้ีมีการไหลข้ึน ซ่ึงนิยมเรียกระบบน้ีว่า Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket Treatment  (UASB) จะอาศยัตะกอนจุลชีพแบบแขวนลอย

โดยท่ีหลงัการดาํเนินการไดร้ะยะเวลาหน่ึงจะเกิดตะกอนจุลชีพท่ีมีลกัษณะเป็นเมด็ๆ 

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1-2 มม.ข้ึนภายในถงัปฎิกิริยาซ่ึงมีคุณสมบติัในการ

ตกตะกอนไดดี้มาก ระบบน้ีมีประสิทธิภาพในการบาํบดั BOD สูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ

กบัระบบบาํบดัแบบไร้อากาศแบบอ่ืนๆ แมก้ระทั้งระบบถงักรองแบบฟลูอิดไดซ์ 

(Fluidise Bed Reactor) ก็ตาม ภายในระบบจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นนํ้าและชั้น

ตะกอนจะมีระบบแยกนํ้าใสภายในถงัและมีระบบเก็บรวบรวมก๊าซท่ีผลิตข้ึนมา ระบบน้ี

ตอ้งพยายามควบคุมระบบใหไ้ดต้ะกอนท่ีมีลกัษณะเป็นเมด็ๆ บางคร้ังจึงจาํเป็นตอ้งนาํ

ตะกอนท่ีเป็นเมด็ๆ จากถงัอ่ืนมาเติม เพื่อช่วยใหร้ะบบน้ีทาํงานไดดี้ข้ึน 

ถงัแบบแผ่นกั้น(Baffled Reactor)  

ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบน้ีมีลกัษณะเป็นถงัท่ีมีแผน่กั้นขวางหลายแผน่วางตั้งไว้

ในถงัยาว การไหลของนํ้าเขา้ระบบจะเป็นในลกัษณะไหลข้ึน ไหลลงสลบักนัไปหลายๆ

คร้ัง โดยอาจจะมีความเร็วในการไหลข้ึนประมาณ 0.2 – 0.4  ม./ชม. ลกัษณะการทาํงาน

ของระบบจะมีหลกัการเช่นเดียวกบัของระบบ UASB  

4. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบบ่อปรับเสถยีร (Stabilization Pond) 

เป็นระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบาํบดัสารอินทรียใ์นนํ้าเสีย ซ่ึง

แบ่งตามลกัษณะการทาํงานได ้3 รูปแบบ คือ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อ

แฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบ่อหลายบ่อ

ต่อเน่ืองกนั บ่อสุดทา้ยจะทาํหนา้ท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม บ่อปรับเสถียรสามารถบาํบดันํ้าเสียจากชุมชน หรือ

โรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว ์เป็นตน้ และเป็นระบบท่ีมีค่า

ก่อสร้างและค่าดูแลรักษาตํ่า วิธีการเดินระบบไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ผูค้วบคุมระบบไม่ตอ้งมี
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ความรู้สูง แต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างมากจึงเป็นระบบท่ีเหมาะกบัชุมชนท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอ

และราคาไม่แพง ซ่ึงโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมีการต่อกนัแบบอนุกรมอยา่ง

นอ้ย 3 บ่อ 

บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) 

            บ่อแอนแอโรบิคเป็นระบบท่ีใชก้าํจดัสารอินทรียท่ี์มีความเขม้ขน้สูงโดยไม่

ตอ้งการออกซิเจน บ่อน้ีจะถูกออกแบบใหมี้อตัรารับสารอินทรียสู์งมาก จนสาหร่ายและ

การเติมออกซิเจนท่ีผวิหนา้ไม่สามารถผลิตและป้อนออกซิเจนไดท้นั ทาํใหเ้กิดสภาพไร้

ออกซิเจนละลายนํ้าภายในบ่อ จึงเหมาะกบันํ้าเสียท่ีมีสารอินทรียแ์ละปริมาณของแขง็สูง 

เน่ืองจากของแขง็จะตกลงสู่กน้บ่อและถูกยอ่ยสลายแบบแอนแอโรบิค นํ้าเสียส่วนท่ีผา่น

การบาํบดัจากบ่อน้ีจะระบายต่อไปยงับ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) เพื่อบาํบดั

ต่อไป 

การทาํงานของบ่อแบบน้ี จะข้ึนอยูก่บัสมดุลระหว่างแบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดกรด

และแบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดก๊าซมีเทน ดงันั้นอุณหภมิูของบ่อควรมากกว่า 15 องศา

เซลเซียส และค่าพีเอช (pH) มากกวา่ 6 

บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

            บ่อแฟคคลัเททีฟเป็นบ่อท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ภายในบ่อมีลกัษณะการทาํงาน

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของบ่อเป็นแบบแอโรบิค ไดรั้บออกซิเจนจากการถ่ายเท

อากาศท่ีบริเวณผวินํ้าและจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และส่วนล่างของบ่ออยู่ใน

สภาพแอนแอโรบิค บ่อแฟคลัเททีฟน้ีโดยปกติแลว้จะรับนํ้าเสียจากท่ีผา่นการบาํบดั

ขั้นตน้มาก่อน 

            กระบวนการบาํบดัท่ีเกิดข้ึนในบ่อแฟคคลัเททีฟ เรียกว่า การทาํความสะอาด

ตวัเอง (Self-Purification) สารอินทรียท่ี์อยูใ่นนํ้าจะถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียป์ระเภทท่ี

ใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพื่อเป็นอาหารและสาํหรับการสร้างเซลลใ์หม่และเป็น

พลงังาน โดยใชอ้อกซิเจนท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายท่ีอยูใ่นบ่อส่วนบน 

สาํหรับบ่อส่วนล่างจนถึงกน้บ่อซ่ึงแสงแดดส่องไม่ถึง จะมีปริมาณออกซิเจนตํ่า จนเกิด

สภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมีจุลินทรียป์ระเภทไม่ใชอ้อกซิเจน   

(Anaerobic Bacteria) ทาํหนา้ท่ียอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละแปรสภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกบั
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บ่อแอนแอโรบิค แต่ก๊าซท่ีลอยข้ึนมาจะถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนท่ีอยูช่่วงบนของบ่อ

ทาํใหไ้ม่เกิดกล่ินเหมน็ 

            อยา่งไรก็ตาม ถา้หากปริมาณสารอินทรียท่ี์เขา้ระบบสูงเกินไป จนออกซิเจนใน

นํ้าไม่เพียงพอ เม่ือถึงเวลากลางคืนสาหร่ายจะหายใจเอาออกซิเจนและปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา ทาํใหค่้าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดตํ่าลง และปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าลงจนอาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจน และเกิดปัญหากล่ินเหมน็ข้ึนได ้

บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) 

            บ่อแอโรบิคเป็นบ่อท่ีมีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอยอยู ่เป็นบ่อท่ีมีความลึก

ไม่มากนกัเพื่อใหอ้อกซิเจนกระจายทัว่ทั้งบ่อและมีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดความลึก 

โดยอาศยัออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และการเติมอากาศท่ีผวิหนา้ 

และยงัสามารถฆ่าเช้ือโรคไดส่้วนหน่ึงโดยอาศยัแสงแดดอีกดว้ย 

บ่อบ่ม (Maturation Pond) 

            บ่อบ่มมีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมีความลึกไม่มากและแสงแดดส่องถึง

กน้บ่อใชร้องรับนํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ เพื่อฟอกนํ้าทิง้ใหมี้คุณภาพนํ้าดีข้ึน และ

อาศยัแสงแดดทาํลายเช้ือโรคหรือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบันํ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่

ส่ิงแวดลอ้ม เกณฑก์ารออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 

Pond) ตามตาราง 6 

ระบบบําบัดนํา้เสียแบบบ่อปรับเสถยีรทีนิ่ยมใช้จะประกอบด้วยหน่วยบําบัด ดงันี ้

1) บ่อแอนแอโรบิค (ส่วนใหญ่จะใชใ้นกรณีท่ีนํ้ าเสียมีค่าความเขม้ขน้ของ

สารอินทรียสู์ง ๆ เช่น นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) 

2) บ่อแฟคคลัเททีฟ 

3) บ่อแอโรบิค และ 

4) บ่อบ่ม โดยต่อกนัแบบอนุกรม 
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ตาราง 6 

เกณฑ์การออกแบบระบบบาํบัดนํา้เสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

1. บ่อแอนแอโรบิค 

(Anaerobic Pond) 

ระยะเวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

4.5 วนั 

ความลึกของนํ้ าในบ่อ 2-4 เมตร 

อตัราภาระบีโอดี 224-672 กรัมบีโอดี5 /ตรม.-วนั 

ประสิทธิภาพการกาํจดั BOD ร้อยละ 50 

2. บ่อแฟคคลัเททีฟ 

(Facultative Pond) 

ระยะเวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

7-30 วนั 

ความลึกของนํ้ าในบ่อ 1-1.5 เมตร 

อตัราภาระบีโอดี 34 กรัมบีโอดี5 /ตรม.-วนั 

ประสิทธิภาพการกาํจดั BOD ร้อยละ 70-90 

3. บ่อแอโรบิค (Aerobic 

Pond) 

ระยะเวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

4 -6 วนั 

ความลึกของนํ้ าในบ่อ 0.2-0.6 เมตร 

อตัราภาระบีโอดี 45 กรัมบีโอดี 5/ตรม.-วนั 

ประสิทธิภาพการกาํจดั BOD ร้อยละ 80-95 

4. บ่อบ่ม (Maturation 

Pond) 

ระยะเวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

5-20 วนั 

ความลึกของนํ้ าในบ่อ 1-1.5 เมตร 

อตัราภาระบีโอดี 2 กรัม/ตร.ม.-วนั 

ประสิทธิภาพการกาํจดั BOD ร้อยละ 60-80 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ข้อด ี

ระบบบ่อปรับเสถียรสามารถบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น 

นํ้าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร หรือนํ้าเสีย

จากเกษตรกรรม เช่น นํ้าเสียจากการเล้ียงสุกร เป็นตน้ การเดินระบบก็ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการเพิ่มอยา่งกะทนัหนั (Shock Load) ของอตัรารับสารอินทรีย ์

และอตัราการไหลไดดี้ เน่ืองจากมีระยะเวลาเก็บกกันาน และยงัสามารถกาํจดัจุลินทรียท่ี์

ทาํใหเ้กิดโรคไดม้ากกว่าวิธีการบาํบดัแบบอ่ืน ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีระบบฆ่าเช้ือโรค 

ข้อเสีย 

ระบบบ่อปรับเสถียรตอ้งการพื้นท่ีในการก่อสร้างมาก ในกรณีท่ีใชบ่้อแอนแอโรบิค

อาจเกิดกล่ินเหมน็ได ้หากการออกแบบหรือควบคุมไม่ดีพอ นอกจากน้ีนํ้าทิง้อาจมีปัญหา

สาหร่ายปะปนอยูม่าก โดยเฉพาะจากบ่อแอโรบิค 

5. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 

เป็นระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ี

ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยดึติดกบัแท่นก็ได ้เพื่อเพิ่มออกซิเจนในนํ้าใหมี้ปริมาณเพียงพอ 

สาํหรับจุลินทรียส์ามารถนาํไปใชย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ้าเสียไดเ้ร็วข้ึนกว่าการปล่อย

ใหย้อ่ยสลายตามธรรมชาติ ทาํใหร้ะบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบาํบดันํ้า

เสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของนํ้าเสียในรูปของค่าบีโอดี 

(Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดร้้อยละ 80-95 โดยอาศยัหลกัการทาํงานของ

จุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเคร่ืองเติมอากาศซ่ึงนอกจากจะทาํ

หนา้ท่ีเพิ่มออกซิเจนในนํ้าแลว้ยงัทาํใหเ้กิดการกวนผสมของนํ้าในบ่อดว้ย ทาํใหเ้กิดการ

ยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึงภายในบ่อ 
  หลกัการทาํงานของระบบ 

ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบาํบดันํ้าเสียไดท้ั้งนํ้ าเสียจากแหล่ง

ชุมชนท่ีมีความสกปรกค่อนขา้งมาก และนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบให้

บ่อมีความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกกันํ้า (Detention Time) ภายในบ่อเติม

อากาศประมาณ 3-10 วนั และเคร่ืองเติมอากาศจะตอ้งออกแบบใหมี้ประสิทธิภาพสามารถ
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ทาํใหเ้กิดการผสมกนัของตะกอนจุลินทรีย ์ออกซิเจนละลายในนํ้า และนํ้าเสีย นอกจากน้ี

จะตอ้งมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับนํ้าเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อ

ตกตะกอน และปรับสภาพนํ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจะตอ้งควบคุมอตัรา

การไหลของนํ้าภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเก็บกกัใหเ้หมาะสมไม่นานเกินไป เพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป สาํหรับ

เกณฑ์การออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ตามตาราง 7 

ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบบ่อเติมอากาศส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหน่วยบาํบดั ดงัน้ี 

1.บ่อเติมอากาศ (จาํนวนบ่อข้ึนอยูก่บัการออกแบบ) 

2.บ่อบ่มเพื่อปรับสภาพนํ้าทิง้ (จาํนวนบ่อข้ึนอยูก่บัการออกแบบ) และ 

3.บ่อเติมคลอรีนสาํหรับฆ่าเช้ือโรค จาํนวน 1 บ่อ 

อุปกรณ์ท่ีสาํคญัของระบบบ่อเติมอากาศ ไดแ้ก่ เคร่ืองเติมอากาศ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์

หลกัเพื่อใหอ้อกซิเจนแก่นํ้าเสีย เคร่ืองเติมอากาศแบ่งออกได ้4 แบบใหญ่ ๆ คือ เคร่ืองเติม

อากาศท่ีผวิหนา้ (Surface Aerator) เคร่ืองเติมอากาศเทอร์ไบน์ (Turbine Aerator) เคร่ืองเติม

อากาศใตน้ํ้ า (Submersible Aerator) และเคร่ืองเติมอากาศแบบหวัฉีด (Jet Aerator) 

• เคร่ืองเติมอากาศท่ีผวิหนา้ (Surface Aerator) จะทาํหนา้ท่ีตีนํ้ าท่ีระดบัผวิบนให้

กระจายเป็นเมด็เลก็ ๆ ข้ึนมาเพื่อสัมผสักบัอากาศเพื่อรับออกซิเจน ในขณะเดียวกนัก็จะ

เป็นการกวนนํ้าใหผ้สมกนัเพื่อกระจายออกซิเจน และมลสารในนํ้าเสียใหท้ัว่บ่อ 

• เคร่ืองเติมอากาศเทอร์ไบน์ใตน้ํ้ า (Submerged Turbine Aerator) มีลกัษณะการ

ทาํงานผสมกนัระหว่างระบบเป่าอากาศ และระบบเคร่ืองกลเติมอากาศ กล่าวคือ อากาศ

หรือออกซิเจนจะเป่ามาตามท่อมาท่ีใตใ้บพดัตีนํ้า จากนั้นอากาศจะถูกใบพดัเทอร์ไบน์ 

(Turbine) ตีฟองอากาศขนาดเลก็กระจายไปทัว่ถงัเติมอากาศ เคร่ืองเติมอากาศชนิดน้ีมี

ความสามารถในการใหอ้อกซิเจนสูง แต่มีราคาแพงและตอ้งการการบาํรุงรักษามากกวา่

แบบอ่ืน 
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• เคร่ืองเติมอากาศใตน้ํ้ า (Submersible Aerator)มีลกัษณะผสมกนัระหว่างเคร่ือง

สูบนํ้า (Pump) เคร่ืองดูดอากาศ (Air Blower) และเคร่ืองตีอากาศใหผ้สมกบันํ้า (Disperser) 

อยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั แต่มีขอ้จาํกดัดา้นการกวนนํ้า (Mixing) 

• เคร่ืองเติมอากาศแบบหวัฉีดนํ้า (Jet Aerator)มี 2 แบบ คือ แบบแรกใชห้ลกัการ

ทาํงานของ Venturi Ejector และแบบท่ีสองจะเป็นการสูบฉีดนํ้าลงบนผวินํ้า การทาํงาน

ของแต่ละแบบมีดงัน้ี 

แบบ Venturi Ejector 

อาศยัเคร่ืองสูบนํ้าแบบใตน้ํ้ าฉีดนํ้าผา่นท่อท่ีมีรูปร่างเป็น Venturi เพื่อเพิ่มความเร็ว

ของนํ้าจนกระทัง่เกิดแรงดูดอากาศจากผวินํ้าลงมาผสมกบันํ้าก็จะถ่ายเทออกซิเจนลงไปใน

นํ้า การใชเ้คร่ืองเติมอากาศแบบน้ีเหมาะสาํหรับนํ้าเสียท่ีไม่มีเศษขยะหรือของแขง็ขนาด

ใหญ่เพื่ออาจเขา้ไปอุดตนัในท่อ Venturi ไดง่้าย 

แบบสูบฉีดนํา้ลงบนผวินํา้ (Water Jet Aerator) 

เป็นการสูบนํ้าจากถงัเติมอากาศมาฉีดดว้ยความเร็วสูงลงท่ีผวินํ้ า ซ่ึงจะเกิดการ

กระจายของอากาศลงไปตามแรงฉีดเขา้ไปในนํ้า 

ข้อดขีองบ่อเติมอากาศ 

ค่าลงทุนก่อสร้างตํ่าประสิทธิภาพของระบบสูง สามารถรับการเพิ่มภาระมลพิษ

อยา่งกะทนัหนั (Shock Load) ไดดี้ มีกากตะกอนและกล่ินเหมน็เกิดข้ึนนอ้ย การดาํเนินการ

และบาํรุงรักษาง่าย สามารถบาํบดัไดท้ั้งนํ้ าเสียชุมชนและนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อเสียของระบบ 

มีค่าใชจ่้ายในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองเติมอากาศ และค่าซ่อมบาํรุง

และดูแลรักษาเคร่ืองเติมอากาศ 
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ตาราง 7 

เกณฑ์การออกแบบระบบบาํบัดนํา้เสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

1.บ่อเติมอากาศ (Aerated 

Lagoon) 

ระยะเวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic 

Retention Time: HRT) 

3-10 วนั 

ความลึกของนํ้ าในบ่อ 2-6 เมตร 

ความตอ้งการออกซิเจน 07-1.4 กรัมออกซิเจน/กรัม    

บีโอดีที่ถูกกาํจดั 

Mixing Power มากกวา่หรือเท่ากบั 0.525 

กิโลวตัต/์100 เมตร3 

2. บ่อบ่ม (Polishing Pond) ระยะเวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic 

Retention Time; HRT) 

มากกวา่หรือเท่ากบั 1 วนั 

3. บ่อเติมคลอรีน เวลาสมัผสั 15- 30นาที 

อตัราไหลเฉล่ีย 30 นาที 

อตัราไหลสูงสุด 15 นาที 

ความเขม้ขน้ของคลอรีนท่ี

ตอ้งการ 

6 มก./ล. 

คลอรีนคงเหลือทั้งหมด (Total 

Residual Chlorine) 

0.3-2 มก./ล.  (0.5-1 มก./ล.) 

6. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบบึงประดษิฐ์ (Constructed Wetland) 

             บึงประดิษฐ์ เป็นระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีอาศยักระบวนการทางธรรมชาติกาํลงัเป็น

ท่ีนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใชป้รับปรุงคุณภาพนํ้าทิง้ท่ีผา่นการ

บาํบดัแลว้ แต่ตอ้งการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่ง

รองรับนํ้าทิ้ง นอกจากน้ีระบบบึงประดิษฐ์ก็ยงัสามารถใชเ้ป็นระบบบาํบดันํ้าเสียในขั้นท่ี 2 

(Secondary Treatment) สาํหรับบาํบดันํ้าเสียจากชุมชนไดอี้กดว้ย ซ่ึงขอ้ดีของระบบน้ี คือ 

ไม่ซบัซอ้นและไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการบาํบดัสูง โดยบึงประดิษฐ์มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบับึงธรรมชาติ และ

แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ซ่ึงจะมีชั้นดินปนทรายสาํหรับปลูกพืช

นํ้าและชั้นหินรองกน้บ่อเพื่อเป็นตวักรองนํ้ าเสีย 

หลกัการทาํงานของระบบ 

             เม่ือนํ้าเสียไหลเขา้มาในบึงประดิษฐ์ส่วนตน้ สารอินทรียส่์วนหน่ึงจะตกตะกอน

จมตวัลงสู่กน้บึง และถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย ์ส่วนสารอินทรียท่ี์ละลายนํ้าจะถูกกาํจดั

โดยจุลินทรียท่ี์เกาะติดอยูก่บัพืชนํ้าหรือชั้นหินและจุลินทรียท่ี์แขวนลอยอยูใ่นนํ้า ระบบ

น้ีจะไดรั้บออกซิเจนจากการแทรกซึมของอากาศผา่นผวินํ้าหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจน

บางส่วนจะไดจ้ากการสังเคราะห์แสงแต่มีปริมาณไม่มากนกั สาํหรับสารแขวนลอยจะ

ถูกกรองและจมตวัอยูใ่นช่วงตน้ ๆ ของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจนจะเป็นไปตาม

กระบวนการไนตริฟิเคชัน่ (Nitrification) และดิไนตริฟิเคชัน่ (Denitrification) ส่วนการ

ลดปริมาณฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะเกิดท่ีชั้นดินส่วนพื้นบ่อ และพืชนํ้าจะช่วยดูดซบั

ฟอสฟอรัสผา่นทางรากและนาํไปใชใ้นการสร้างเซลล ์นอกจากน้ีระบบบึงประดิษฐ์ยงั

สามารถกาํจดัโลหะหนกั (Heavy Metal) ไดบ้างส่วนอีกดว้ย 

 ส่วนประกอบของระบบ 

1. ระบบบาํบัดนํา้เสียแบบบึงประดษิฐ์แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) 

             เป็นแบบท่ีนิยมใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิง้หลงัจากผา่นการบาํบดัจากบ่อ

ปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว้ ลกัษณะของระบบแบบน้ีจะเป็นบ่อดินท่ีมีการบด

อดัดินใหแ้น่นหรือปพูื้นดว้ยแผน่ HDPE ใหไ้ดร้ะดบัเพื่อใหน้ํ้ าเสียไหลตามแนวนอน

ขนานกบัพื้นดิน บ่อดินจะมีความลึกแตกต่างกนัเพื่อใหเ้กิดกระบวนการบาํบดัตาม

ธรรมชาติอยา่งสมบรูณ์โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน (อาจเป็นบ่อเดียวกนัหรือ

หลายบ่อข้ึนกบัการออกแบบ) คือ ส่วนแรก เป็นส่วนท่ีมีการปลูกพืชท่ีมีลกัษณะสูงโผล่

พน้นํ้าและรากเกาะดินปลูกไว ้เช่น กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อช่วยในการกรองและตกตะกอน

ของสารแขวนลอยและสารอินทรียท่ี์ตกตะกอนได ้ทาํใหก้าํจดัสารแขวนลอยและสารอินทรีย ์ 

ไดบ้างส่วน เป็นการลดสารแขวนลอยและค่าบีโอดีไดส่้วนหน่ึง ส่วนทีส่อง เป็นส่วนท่ีมี

พืชชนิดลอยอยู่บนผวินํ้า เช่น จอก แหน บวั รวมทั้งพืชขนาดเลก็ท่ีแขวนลอยอยูใ่นนํ้า 

เช่น สาหร่าย จอก แหน เป็นตน้ พื้นท่ีส่วนท่ีสองน้ีจะไม่มีการปลูกพืชท่ีมีลกัษณะสูงโผล่
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พน้นํ้าเหมือนในส่วนแรกและส่วนท่ีสาม นํ้ าในส่วนน้ีจึงมีการสัมผสัอากาศและแสงแดด

ทาํใหมี้การเจริญเติบโตของสาหร่ายซ่ึงเป็นการเพิ่มออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ทาํให้

จุลินทรียช์นิดท่ีใชอ้อกซิเจนย่อยสลายสารอินทรียท่ี์ละลายนํ้าไดเ้ป็นการลดค่าบีโอดีใน

นํ้าเสีย และยงัเกิดสภาพไนตริฟิเคชัน่ (Nitrification) ดว้ย ส่วนทีส่าม มีการปลูกพืชใน

ลกัษณะเดียวกบัส่วนแรก เพื่อช่วยกรองสารแขวนลอยท่ียงัเหลืออยู ่และทาํใหเ้กิดสภาพ  

ดิไนตริฟิเคชัน่ (Denitrification) เน่ืองจากออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ลดลง ซ่ึงสามารถ

ลดสารอาหารจาํพวกสารประกอบไนโตรเจนได ้สาํหรับเกณฑก์ารออกแบบระบบบึง

ประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland ตามตาราง 8 

ตาราง 8 

เกณฑ์การออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ(Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

ระบบบึงประดิษฐ ์

แบบ Free Water 

Surface : FAS 

Maximum BOD Loading  

- กรณีที่ตอ้งการค่า BOD ของนํ้ าทิ้ง 20 มก./ล. 4.5 ก./ตร.ม-วนั 

- กรณีที่ตอ้งการค่า BOD ของนํ้ าทิ้ง 30 มก./ล. 6.0 ก./ตร.ม-วนั 

Maximum TSS Loading  

- กรณีที่ตอ้งการค่า TSS ของนํ้ าทิ้ง 20 มก./ล. 3.0 ก./ตร.ม-วนั 

- กรณีที่ตอ้งการค่า TSS ของนํ้ าทิ้ง 30 มก./ล. 5.0 ก./ตร.ม-วนั 

ขนาดบ่อ (ความยาว : ความกวา้ง) 3 : 1 - 5 :1 

ความลึกนํา้ (เมตร)  

- ส่วนที่ 1 และ 3 0.6-0.9 เมตร* 

- ส่วนที่ 2 1.2-1.5 เมตร* 

Minimum HRT (at Qmax) ของส่วนที่ 1 และ 3 (วนั) 2 วนั 

Maximum HRT (at Qave) ของส่วนที่ 2 (วนั) 2-3 วนั 

 หมายเหตุ : TSS = ค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids), Qmax = Maximum 

monthly flow และ Qave = Average flow, HRT = เวลาเก็บกกันํ้ า (Hydraulic Retention Time 
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2. ระบบบําบัดนํา้เสียแบบบึงประดษิฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

            ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ีจะมีขอ้ดีกว่าแบบ Free Water Surface Wetland คือ เป็น

ระบบท่ีแยกนํ้าเสียไม่ใหถ้กูรบกวนจากแมลงหรือสัตว ์และป้องกนัไม่ใหจุ้ลินทรียต่์าง ๆ 

ท่ีทาํใหเ้กิดโรคมาปนเป้ือนกบัคนได ้ในบางประเทศใชร้ะบบบึงประดิษฐ์แบบน้ีในการ

บาํบดันํ้าเสียจากบ่อเกรอะ (Septic Tank) และปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบ่อปรับ

เสถียร (Stabilization Pond) หรือใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิง้จากระบบแอกติเวเต็ดจ์

สลดัจ ์(Activated Sludge) และระบบอาร์บีซี (RBC) หรือใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ี

ระบายออกจากอาคารดกันํ้าเสีย (CSO) เป็นตน้ สาํหรับเกณฑก์ารออกแบบระบบบึง

ประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ตามตาราง 9 

 ส่วนประกอบทีสํ่าคญัในการบําบัดนํา้เสียของระบบบึงประดษิฐ์แบบนี ้คอื 

พืชท่ีปลูกในระบบ จะมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจาก

อากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่นํ้าเสีย และยงัทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนใหก๊้าซท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบ เช่น ก๊าซมีเทน (Methane) จากการยอ่ยสลายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) สามารถ

ระบายออกจากระบบไดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถกาํจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ไดโ้ดยการนาํไปใชใ้นการเจริญเติบโตของพชื 

 ตวักลาง (Media)จะมีหนา้ท่ีสาํคญัคือ 

(1) เป็นท่ีสาํหรับใหร้ากของพืชท่ีปลูกในระบบยดึเกาะ 

(2) ช่วยใหเ้กิดการกระจายของนํ้าเสียท่ีเขา้ระบบและช่วยรวบรวมนํ้าทิ้งก่อน

ระบายออก 

(3) เป็นท่ีสาํหรับใหจุ้ลินทรียย์ดึเกาะ และ 

(4) สาํหรับใชก้รองสารแขวนลอยต่าง ๆ 
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ตาราง 9 

เกณฑ์การออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

หน่วยบําบัด เกณฑ์การออกแบบ(Design Criteria) 

พารามิเตอร์ ค่าที่ใช้ออกแบบ 

ระบบบึงประดิษฐ ์แบบ 

Vegetated Submerged 

Bed : VSB 

Area Loading Rate 

กรณีที่ตอ้งการค่า BOD ของนํ้ าทิ้ง 20 มก./ล.  

กรณีที่ตอ้งการค่า BOD ของนํ้ าทิ้ง 30 มก./ล. 

กรณีที่ตอ้งการค่า TSS ของนํ้ าทิ้ง 30 มก./ล. 

 

1.6 ก./ตร.ม-วนั 

6 ก./ตร.ม.-วนั 

20 ก./ตร.ม-วนั 

ความลึก (เมตร) 

ตวักลาง  

นํ้ า 

 

0.5-0.6 เมตร 

0.4-0.5 เมตร 

ความกวา้ง (เมตร) ไม่มากกวา่ 61 เมตร 

ความยาว (เมตร) ไม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร 

ความลาดเอียง (Slope) ของกน้บ่อ (%) 0.5-1 

ขนาดของตัวกลาง (Media) (นิ้ว)  

ส่วนรับนํ้ าเสีย (Inlet Zone) 

ส่วนที่ใชใ้นการบาํบดั (Treatment Zone) 

ส่วนระบายนํ้ าทิ้ง (Outlet Zone)  

ส่วนสาํหรับปลูกพชืนํ้ า (Planting Media) 

 

1.5-3.0  

3/4-1  

1.5-3.0  

1/4-3/4 

 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้ระบบบึงประดษิฐ์ 

ปัญหาทางดา้นเทคนิคมีนอ้ย เน่ืองจากเป็นระบบท่ีอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั ส่วน

ใหญ่ปัญหาท่ีพบคือ พืชท่ีนาํมาปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณตามท่ีตอ้งการได ้

อาจเน่ืองมาจากการเลือกใชช้นิดของพืชไม่เหมาะสม สภาพของดินไม่เหมาะสม หรือถกู

รบกวนจากสัตวท่ี์กินพืชเหล่าน้ีเป็นอาหาร เป็นตน้ 
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 ประโยชน์ทีไ่ด้จากบึงประดษิฐ์ 

ประโยชน์ทางตรง :สามารถลดปริมาณสารอินทรีย ์ของแข็งแขวนลอย และ

สารอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหคุ้ณภาพแหล่งรองรับนํ้าทิง้ดีข้ึน 

ประโยชน์ทางออ้ม : ทาํใหเ้กิดความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารของสัตวแ์ละนกชนิดต่าง ๆ และเป็นแหล่งพกัผอ่นหย่อน

ใจและศึกษาทางธรรมชาติ 

3. แนวคดิ ทฤษฎทีางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 แนวคิด  ทฤษฎีทางกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการปล่อยนํ้าเสียตาม

หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) “หลกั PPP และหลกัป้องกนั

ล่วงหนา้ ( Precautionary Principle )  

(1) นายพนสั ทศันียานนท ์ไดอ้ธิบายหลกั PPP ไวว้่า หลกั PPP น้ีเป็นหลกัซ่ึง

องคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-

operation and Development - OECD ) เสนอใหน้าํมาใชเ้ป็นหลกัการพื้นฐานสาํหรับการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหามลพิษ โดยมีสาระสาํคญั คือการกาํหนดใหผู้ท่ี้ก่อใหเ้กิดมลพษิมี

หนา้ท่ีแบกรับภาระการลงทุนและออกค่าใชจ่้ายทั้งหมด (Internalization of 

environmental costs) ท่ีจาํเป็นสาํหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจาก

การประกอบการหรือดาํเนินกิจกรรมของตน รวมทั้งมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชดใชค่้าใชจ่้าย

ในการขจดัมลพิษทั้งหมดท่ีรัฐไดด้าํเนินการไปเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหากเกิด

ความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพอนามยั หรือทรัพยสิ์นของผูใ้ด ผูก่้อมลพิษตอ้งมีหนา้ท่ี

ชดเชยความเสียหายดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายดว้ย หลกัการน้ีปรากฏอยูใ่น

ปฏิญญาริโอว่าดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Rio Declaration on Environment 

and Development) โดยระบุไวใ้นหลกัการท่ี 16 มีช่ือเป็นทางการว่า “หลกัการผลกั

ตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มกลบัเขา้สู่ผูก่้อมลพษิ (Internalization of Environmental Costs)” 

แต่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า The Polluter Pays Principle โดยหลกัการน้ีระบุว่า “ ผูมี้

อาํนาจ (กาํกบัดูแล) ระดบัรัฐ ควรพยายามท่ีจะส่งเสริมการ ผลกัตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม 

(ท่ีเป็นตน้ทุนการก่อผลกระทบภายนอก) กลบัสู่ผูก่้อ (Internalization ) และพยายามใช้

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์โดยคาํนึงถึงแนวทาง  (approach ) ท่ีว่าผูก่้อมลพิษ (polluter ) 
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ควรเป็นผูรั้บภาระตน้ทุนของมลพิษ ดว้ยการพิจารณาอยา่งระมดัระวงั (due regard to) 

ต่อผลประโยชน์สาธารณะ และอยา่งไม่บิดเบือนการคา้ระหว่างประเทศและการลงทุน ”  

(อา้งถึงใน กรมควบคุมมลพิษ, 2555, หนา้ 12) นอกจากน้ี ประพจน์ คลา้ยสุบรรณ 

(2550) ไดอ้ธิบายแนวคิดของหลกั PPP ไวโ้ดยอาจจะสรุปสาระสาํคญัไดว้่า หลกั PPP 

เป็นแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ซ่ึงมาจากความเช่ือท่ีว่าผูป้ระกอบการผลิตสินคา้หรือ

ใหบ้ริการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่เหมาะสมตามหลกัเศรษฐศาสตร์กล่าวคือ 

นอกจากจะไม่สามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแลว้ ยงัทาํให้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไดรั้บความเสียหายจนยากท่ีจะฟ้ืนฟูเพราะมีการใช้

ธรรมชาติเป็นแหล่งรองรับมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้หรือบริการจนเกินขีด

ความสามารถของธรรมชาติท่ีจะรองรับได ้ซ่ึงหากจะฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้

กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมก็จะตอ้งใชจ่้ายเงินมหาศาล ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสังคมโดยรวมเพราะค่าใชจ่้ายท่ีรัฐตอ้งใชเ้พื่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ก็คือภาษีอากรท่ีเก็บจากประชาชนนัน่เอง ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการเพื่อให้

ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการท่ีปล่อยหรือระบายมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มตอ้งรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายเพื่อบาํบดัมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้หรือบริการของตนเอง 

 (2) แนวคิดหลกัป้องกนัล่วงหนา้  ( Precautionary Principle )  

      วรรณภา ติระสังขะ (2548) ไดอ้ธิบายความหมายของหลกัการป้องกนั

ล่วงหนา้ไวว้่า “เป็นการกาํหนดหรือหามาตรการ โดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสียหายท่ีสามารถคาดหมายได้

ล่วงหนา้ หรือใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสียหายนอ้ยท่ีสุดในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ”    

3.2 พระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตราข้ึนโดยมี

เจตนารมณ์เป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ สําหรับการดาํเนินงานทาง

ปกครอง เพื่อให้การดาํเนินงานหรือการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นไปโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม มีความเป็นกลาง มีประสิทธิภาพ และใน

ขณะเดียวกนัก็อาํนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยมีลกัษณะเป็นกฎหมายกลางซ่ึง

หน่วยงานสามารถนาํกฎหมายฉบบัน้ีไปปรับใชไ้ดก้บักฎหมายอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีกฎหมาย

อ่ืนนั้นมีบทบญัญัติท่ีกําหนดมาตรฐานในการปฏิบติังานตํ่ากว่าท่ีพระราชบญัญัติน้ี     
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ส่วนกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะและมี

หลกัเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการไม่ตํ่ากว่า

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ให้

เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว 

ดร.บุญอนนัต ์วรรณพานิช ใหค้าํอธิบายว่า  แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง ซ่ึง “กระบวนการ” (procedure) หมายถึง ขั้นตอนการดาํเนินการท่ี

มีลาํดบัก่อนหลงัต่อเน่ืองกนั การนาํกระบวนการมาใชใ้นการดาํเนินงานอย่างหน่ึงอย่าง

ใดเพื่อให้ผลสุดทา้ยของงานบรรลุความสําเร็จอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ ในการดาํเนิน

กิจกรรมของรัฐท่ีจะมีผลทางกฎหมาย ก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่าง

เคร่งครัด (อา้งถึงใน ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2558, หนา้ 15) 

ดงันั้น กระบวนการพิจารณาทางปกครอง คือ การนาํเอากระบวนการมาเป็น

เทคนิคเพื่อเป็นหลกัประกนัให้การดาํเนินงานฝ่ายปกครองมีประสิทธิภาพ จึงสรุปไดว้่า 

“กระบวนการพิจารณาทางปกครอง” คือการกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้การออกคาํสั่งทาง

ปกครองเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใหมี้การเคารพหลกัเกณฑ์อย่างจริงจงั เพราะมี

สภาพบงัคบัตามหลกัเกณฑ์กฎหมาย โดยกาํหนดเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการ การ

พิจารณา การออกคาํสั่งทางปกครอง การทบทวนคาํสั่งทางปกครอง ตลอดจนการบงัคบั

การตามคาํสั่งทางปกครองดว้ย 

รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รัตนสกาววงศ ์ ไดส้รุปสาระสาํคญัและแนวคิด

ของกฎหมายฉบบัน้ีไวว้่า เป็นกฎหมายท่ีวางหลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการปฏิบติัราชการของ

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกคาํสั่งทางปกครองต่างๆ ว่า จะตอ้ง

เตรียมการหรือดาํเนินการอยา่งไร เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัราชการของตน 

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งคุม้ครองสิทธิประชาชนดว้ย และเป็นมาตรการสําคญัในการป้องกนั 

มิใหเ้จา้หนา้ท่ีใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ (อา้งถึงใน ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2558, หนา้ 16) 

4. กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมมลพษิทางนํา้ 

4.1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535   

ถือเป็นกฎหมายแม่บทในการจดัการปัญหามลพิษในภาพรวม โดยเฉพาะปัญหามลพิษ

ทางนํ้า โดยบญัญติัข้ึนเพื่อป้องกนัปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดย 
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หมวดท่ี 4 ว่าดว้ยการควบคุมมลพษิตามหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter 

Pays Principle) “หลกั PPP และหลกัป้องกนัล่วงหนา้  (Precautionary Principle ) มี

บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งแต่ส่วนที ่2  มาตรฐานควบคุมแหล่งกาํเนิดมลพิษจาก

แหล่งกาํเนิด มาตรา 55 กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ เพื่อรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนที ่5 มลพิษทางนํ้า มาตรา 69 การ

กาํหนดประเภทของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียหรือของเสียลง

สู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกาํหนดตามมาตรา 55 

มาตรา 70 กาํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา 69 มีหนา้ท่ี

ตอ้งก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือของเสียตามท่ีเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษกาํหนด มาตรา 71-72 การส่งนํ้าเสียไปยงัระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของทาง

ราชการและเสียค่าบริการบาํบดันํ้าเสีย มาตรา 73 ผูค้วบคุมหรือรับจา้งใหบ้ริการบาํบดั

นํ้าเสีย มาตรา 74-75 การรวบรวม การส่ง และวิธีการชัว่คราวไปใหผู้รั้บจา้งใหบ้ริการ

บาํบดันํ้าเสียสาํหรับแหล่งกาํเนิดมลพษิในเขตท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสียรวม เป็นตน้ 

ส่วนที ่7 การตรวจสอบและควบคุม (อาํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ)  มาตรา 82 

(1) เขา้ไปในอาคาร สถานท่ีและเขตท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งกาํเนิด

มลพิษ หรือเขตท่ีตั้งระบบบาํบดันํ้าเสีย... ของบุคคล... เพื่อตรวจสอบสภาพการทาํงาน

ระบบบาํบดันํ้าเสีย... เพื่อควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืน มาตรา 82(2) 

ออกคาํสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ ผูค้วบคุม หรือผู ้

ไดรั้บอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการระบบบาํบดันํ้าเสีย จดัการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 

หรือซ่อมแซมระบบบาํบดันํ้าเสีย...หรืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อควบคุมการ

ปล่อยทิง้... หรือมลพิษอ่ืน (นํ้ าเสีย) แต่ถา้...เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใหแ้จง้เจา้พนกังาน

ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีต่อไป หากเจา้พนกังานตาม

กฎหมายว่าดว้ยโรงงานไม่ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีของตน  ใหเ้จา้พนกังานควบคุม

มลพิษดาํเนินการตามอาํนาจท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีได ้มาตรา 82(3) ออกคาํสัง่

เป็นหนงัสือสั่งปรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ ตามมาตรา 90 มาตรา 

91 และมาตรา 92 มาตรา 83(1) เสนอแนะต่อเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจควบคุมกาํกบัดูแล

แหล่งกาํเนิดมลพษินั้นตามกฎหมายใหส้ั่งปิด พกัใช ้เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งการให้
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หยดุใช ้หรือทาํประโยชน์ดว้ยประการใดๆ เก่ียวกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้าท่ีจงใจไม่

ทาํการบาํบดันํ้าเสียหรือของเสีย และลกัลอบปล่อยทิ้งนํ้ าเสียหรือของเสียออกสู่ภายนอก 

83(1) เสนอแนะต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหมี้การดาํเนินการทางกฎหมายเพื่อบงัคบัให้

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษจดัส่งนํ้าเสียไปทาํการบาํบดั มาตรา 87 สิทธิ

การอุทธรณ์คาํสั่งเจา้พนกังานต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ส่วนท่ี 8 ค่าบริการและ

ค่าปรับ มาตรา 92 กาํหนดค่าปรับรายวนัในอตัราส่ีเท่าของจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายประจาํวนั

ของระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีละเวน้ไม่ทาํการบาํบดันํ้าเสียของตนท่ีมีอยูแ่ละลกัลอบปล่อยทิง้

นํ้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

4.2 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายตน้ทางในการควบคุม

และป้องกนัผลกระทบจากนํ้าเสียและของเสีย ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 

ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร นอกจากน้ีกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 44 (พ.ศ.2538) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กาํหนดนิยามคาํว่า ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

หมายความว่า “กระบวนการทาํ หรือการปรับปรุงนํ้าเสียใหมี้คุณภาพเป็นนํ้าทิง้ รวมทั้ง

การทาํให้นํ้ าทิ้งพน้ไปจากอาคาร” ขอ้ 3 ไดก้าํหนดใหอ้าคารประเภทและลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ตอ้งจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงนํ้าเสียจาก

อาคารใหเ้ป็นนํ้าทิง้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวก่้อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่ง

รองรับนํ้าทิ้ง   และขอ้ 6 การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และ

ประเภท ค... ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 3 ใหแ้สดงแบบและการคาํนวณรายการระบบบาํบดันํ้าเสีย

ท่ีสามารถดาํเนินการปรับปรุงนํ้าเสียจากอาคารใหมี้คุณภาพเป็นนํ้าทิง้ตามมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าทิง้ท่ีกาํหนด  

มาตรฐานนํา้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํแนะนาํของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัน้ีประกาศกระทรวง

ทรัพยากรฯ กาํหนดมาตรฐานนํ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดไวด้งัน้ี 
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1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วนัท่ี 29 

ธนัวาคม 2548 (ภาคผนวก ก) 

2)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดประเภท

ของอาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (ประเภท ก และประเภท ข ) (ภาคผนวก ข) 

5. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ศรวณีย ์อินทสอน (2543) ไดศึ้กษาบทบาทของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงผลการวจิยั

พบว่า การแต่งตั้งเจา้พนกังานควบคุมมลพษิในปัจจุบนั ไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิด

และเหตุผลของกฎหมาย ท่ีตอ้งการใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษ เป็นเสมือนผูเ้ช่ียวชาญ

ของภาครัฐในการปฏิบติัการ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ โดยท่ีบทบาทอาํนาจ

และหนา้ท่ีของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ในแต่ละดา้นมีความสมัพนัธ์โดยตรง กบั

คุณสมบติัของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ อนัจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหามลพิษเกิดประสิทธิภาพได ้ทั้งน้ียงัมีขอ้จาํกดัและอุปสรรคเก่ียวกบั การ

ใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ นอกจากน้ี คณะกรรมการควบคุมมลพษิซ่ึงเป็น

องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีวินิจฉยัคาํร้องคดัคา้นคาํสั่งของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ยงัคงมี

ความไม่ชดัเจนเพียงพอต่อการคุม้ครองสิทธิของประชาชน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากคาํสัง่

ของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะใหป้รับปรุงแกไ้ขบทบญัญติัของ

กฎหมาย และองคก์รท่ีตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ กล่าวคือ 

1) ควรกาํหนดคุณสมบติัของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ โดยแบ่งระดบัเจา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัปฏิบติังานและระดบัสั่งการ 2) กาํหนดระยะเวลาท่ี

ชดัเจนในการใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ดาํเนินงาน   

3) กาํหนดใหค้ณะอนุกรรมการประสาน การจดัการส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรม

วินิจฉยัช้ีขาด ขอ้ขดัแยง้ระหว่างเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี           

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_42_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_42_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_42_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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4) ยกเลิกประกาศกระทรวงเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีไม่

สอดคลอ้งกบักฎหมาย 5) กาํหนดเจา้พนกังานควบคุมมลพิษท่ีจะเป็นผูรั้บรายงานตาม

มาตรา 80 ใหช้ดัเจน 6) กาํหนดใหอ้าํนาจเจา้พนกังานตามกฎหมายอ่ืน ท่ีมีอาํนาจ

ควบคุมดูแลแหล่งกาํเนิดมลพิษสามารถสั่งปิด พกัใช ้เพิกถอน ในอนุญาตหรือสั่งใหห้ยดุ

ใชห้รือทาํประโยชน์ เก่ียวกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษดว้ยเหตุท่ี ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น

ส่ิงแวดลอ้มได ้7) เพิ่มบทลงโทษทางอาญาในกรณีท่ีฝ่าฝืนคาํสั่งตามมาตรา 82 (2) และ 

8) กาํหนดใหค้ณะกรรมการควบคุมมลพษิแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะดา้นทาํหนา้ท่ี

พิจารณาคาํร้องคดัคา้นคาํสั่ง เจา้พนกังานควบคุมมลพิษในเบ้ืองตน้ โดยปรับปรุง

กระบวนการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้ป็นธรรมยิง่ข้ึน ทั้งน้ีในทางปฏิบติั ควรจดัฝึกอบรมให้

ความรู้แก่ เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ จดัทาํคู่มือปฏิบติังาน และควรจดังบประมาณให้

ความช่วยเหลือและสนบัสนุน ดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองมือแก่เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

ในส่วนภมิูภาคและทอ้งถ่ินสาํหรับการตรวจสอบมลพษิดา้นต่างๆ 

 



บทท่ี 3                                                                                                                                       

วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึ้กษาในฐานะเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ไดล้งพื้นท่ีสาํรวจและเก็บ

ขอ้มูลการตรวจสอบการจดัการนํ้ าเสียจากอาคารโรงแรมประเภท ก.และประเภท ข. 

จาํนวน 44 แห่ง ในพื้นท่ีจงัหวดัภูเก็ต พงังา กระบ่ี และจงัหวดัตรัง และการใชอ้าํนาจตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขั้นตอนทางปกครองทุกขั้นตอน และนาํมาวิเคราะห์อภิปรายผล

การศึกษา ปัญหาอุปสรรควิธีปฏิบติัทางปกครองของเจา้พนกังานฯ และขอ้เสนอแนะ

แนวทางวิธีปฏิบติัทางปกครองของเจา้พนกังานฯในการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษาต่อไป  

3.1 ศึกษาขั้นตอนเตรียมการก่อนการตรวจสอบตามคู่มอืปฏบิัติของกรมควบคุมมลพษิ 

     สาํนกังานฯ ดาํเนินการวางแผนงานตรวจสอบ  งบประมาณ บุคลากร การ

ประสานหอ้งปฏิบติัการในการรับ - ส่งตวัอยา่งนํ้า การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ภาคสนาม 

ยานพาหนะ เอกสาร เช่น แบบบนัทึกขอ้มูลตรวจสอบแหล่งกาํเนิดฯ  คู่มือเจา้พนกังานฯ 

ขอ้กฎหมาย  แผน่พบั และการทวนสอบ ดงัน้ี 

     1. กาํหนดวตัถุประสงค ์และขอบเขตของการตรวจสอบ รวมทั้งผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บจากการ ตรวจสอบใหมี้ความชดัเจนเพื่อประโยชน์ในการประเมินผล เน่ืองจากการ

ตรวจสอบแต่ละประเภท มีความยากง่ายและใชท้รัพยากรแตกต่างกนั เช่น การตรวจตรา

การปฏิบติังานทั้งหมดหรือการตรวจหาสาเหตุของปัญหาเฉพาะจุดท่ีเป็นประเด็นปัญหา 

การตรวจติดตามผล หรือการตรวจสอบเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินคดี  เป็นตน้   

     2. จดัทาํรายการกิจกรรม/งานท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์าร

ตรวจสอบ เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง/ตรวจวดัมลพิษ การประกนั

คุณภาพและควบคุมคุณภาพ บุคคลท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ หรือรายการเอกสารท่ีตอ้งเก็บ

รวบรวมและตรวจสอบ เป็นตน้ 
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     3. ใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จาํนวนบุคลากร ค่าใชจ่้ายใน

การตรวจสอบ (ค่าเดินทาง ท่ีพกั ค่าขนส่งและเก็บรักษาตวัอยา่ง ค่าตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง)  

เคร่ืองมืออุปกรณ์ รวมทั้งระยะเวลาท่ีใช ้ในการตรวจสอบ เป็นตน้   

      4. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

          4.1 การตรวจสอบประวติัแหล่งกาํเนิดมลพิษหรือสถานภาพปัจจุบนัของ

แหล่งกาํเนิดมลพษิจากฐานขอ้มูลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ 

หรือฐานขอ้มูลของหน่วยงานยอ่ยภายในท่ีรับผดิชอบ หรือจากศูนยข์อ้มูลเร่ืองร้องดา้น

มลพิษ (กรณีเคยมีเหตุร้องเรียน) เพื่อทราบรายละเอียดขอ้มูลสาํหรับนาํมาวางแผนการ

ตรวจสอบ ดงัน้ี ช่ืออาคาร สถานท่ีตั้ง (ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใหบ้ริการระบบบาํบดั      นํ้าเสียรวม

ของกรุงเทพมหานคร) ใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกาํหนด จาํนวนห้องนอน หรือพื้นท่ีใชส้อย 

(ตร.ม.) จาํนวนเตียง เบอร์โทรศพัท ์ บุคคลหรือผูท่ี้สามารถติดต่อได ้ประวติัการถูกร้องเรียน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้าเสีย จุดระบายนํ้าทิ้ง และแหล่งรองรับนํ้าทิ้ง 

           4.2 ขอ้กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547            

โดยเฉพาะพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535   

บทบญัญติัว่าดว้ยหลกัการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดมลพษิ ไดแ้ก่ การกาํหนดมาตรฐาน

ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดมลพษิ การกาํหนดประเภทของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ี

จะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยมลพษิออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หนา้ท่ีของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งกาํเนิดมลพษิ อาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ในการควบคุม กาํกบั

ดูแลใหแ้หล่งกาํเนิดมลพษิปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นอกจากน้ียงัมีประกาศท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากแหล่งกาํเนิดมลพิษดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

           4.3 ชนิดระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีนิยมใช ้หลกัการทาํงานของระบบบาํบดัฯแต่

ละชนิด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพการทาํงานของระบบฯ และสนบัสนุนการ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิง้ของเจา้พนกังานฯ 

  4.5 การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เคร่ืองวดัพีเอช  กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล และเคร่ืองวดัพิกดัดาวเทียม ภาชนะเก็บตวัอยา่งนํ้า สารเคมีรักษาสภาพ

ตวัอยา่งนํ้า ตามพารามิเตอร์จาํเพาะสาํหรับแหล่งกาํเนิดมลพษิท่ีตรวจสอบ ตลอดจนการ
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ประสานหอ้งปฏิบติัการ ในการรับส่งตวัอยา่งตามแผนงานและขั้นตอนท่ีกาํหนด เพื่อ

ประกนัคุณภาพตวัอยา่ง 

         4.6 การเตรียมความพร้อมของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ เช่น การ 

ทบทวนแผนงานและการเตรียมการ วตัถุประสงคข์องงาน จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์

เก็บตวัอยา่งใหค้รบถว้นก่อนออกภาคสนาม เพื่อดาํเนินการตรวจสอบ   

           นอกจากน้ี สาํนกังานฯ ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจหนา้ท่ีของ

แหล่งกาํเนิดฯ และขั้นตอนการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯ ตามกฎหมาย ก่อนการลง

พื้นท่ีภาคสนามตรวจสอบและควบคุมการปล่อยนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดฯเป้าหมาย  

 3.2 ศึกษาขั้นตอนการเตรียมการตรวจสอบของเจ้าพนักงานฯ  

ผูต้รวจสอบลงพื้นท่ีภาคสนามตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งสาํคญักบัการจดัการนํ้าเสียของอาคารโรงแรมเพื่อควบคุมการปล่อยนํ้าเสียตาม

กฎหมาย และบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษ/ขอ้ร้องเรียน 

(ภาคผนวก ค) เพื่อสนบัสนุนการพิจารณาทางปกครองของเจา้พนกังานฯผูท้าํคาํสั่งท่ี

ถูกตอ้งสมบรูณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี  

3.2.1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย ช่ือ ท่ีตั้ง วนั เดือน ปีตรวจสอบ ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีแสดงสถานะความเป็นเจา้ของ/ผูค้รอบครองอาคารโรงแรม และ

จาํนวนห้อง เพื่อระบุขนาดหรือประเภทท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานฯท่ีแตกต่างกนั  

3.2.2 สภาพการจดัการนํ้าเสียตามกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตน้ เช่น บ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ 

และขั้นหลงัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ชนิดและจาํนวนระบบฯ 

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์สาํคญัในการบาํบดันํ้าเสีย เช่น เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองสูบตะกอน

ยอ้นกลบั สภาพปกติหรือไม่ปกติ ปริมาณหรือมวลตะกอนในบ่อเติมอากาศ ( ระบบฯ AS

แบบกวนสมบรูณ์) การลกัลอบปล่อยทิง้นํ้ าเสีย  ลกัษณะทางกายภาพนํ้าทิง้ วิธีการระบาย

นํ้าทิง้ หรือแนวโนม้จะระบายออกสู่ภายนอกอาคาร ขอ้สังเกตความผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การเจือจางนํ้าทิง้ การเก็บหรือไม่เก็บตวัอยา่งนํ้า และจาํนวนตวัแทนตวัอยา่ง การ

บนัทึกและการรายงานขอ้มูลการทาํงานระบบบาํบดันํ้าเสีย ตามมาตรา 80  

             3.2.3 การลงลายมือช่ือเจา้พนกังานฯผูต้รวจสอบ เจา้ของหรือผูแ้ทน และผู ้

ร่วมตรวจสอบ และ/หรือพยาน 
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   3.2.4 หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาพถ่ายสภาพการทาํงานระบบบาํบดัฯ การ

เก็บตวัอยา่ง และผูร่้วมตรวจสอบ ป้ายช่ืออาคาร แบบแปลนระบบบาํบดัฯ  แผนผงัอาคาร 

ระบบฯ และจุดระบายนํ้า และจุดเก็บตวัอย่างนํ้า เป็นตน้        

 3.3 ศึกษาการดาํเนินการตามขั้นตอนทางปกครอง (ภาคผนวก ง) มรีายละเอยีด

ดงันี้ 

3.3.1 จดัทาํบนัทึกรายงานขอ้มูลผลการตรวจสอบเสนอต่อผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 พิจารณาทางปกครอง มีรายละเอียดสาระสาํคญั  3 ส่วน 

เพื่อใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นและชดัเจนในการพิจารณาของผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯในฐานะ 

เจา้พนกังานฯผูอ้อกคาํสั่ง ประกอบดว้ย 

    1) เร่ืองเดิม ตามเหตุแห่งกรณีในแต่ละขั้นตอนทางปกครอง 

   2) ขอ้เทจ็จริงตามขอ้ 3.2 และพยานหลกัฐานเอกสารสาํคญั 

        3) ขอ้กฎหมาย และขอ้เสนอประกอบการใชดุ้ลยพินิจทางปกครองตาม

เหตุแห่งกรณีทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจดัทาํหนงัสือแจง้ผลการปฏิบติัตามกฎหมาย การแจง้

สิทธิโตแ้ยง้หรือแสดงพยานหลกัฐานก่อนออกคาํสั่งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติั

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การออกคาํสั่งทางปกครอง การร้องคดัคา้นหรือ

การอุทธรณ์โตแ้ยง้คาํสั่ง การยกเลิกเพิกถอนคาํสั่ง การเปล่ียนแปลงคาํสั่ง การทุเลาการ

บงัคบั การปฏิเสธหรือไม่รับการอุทธรณ์คาํสั่ง เป็นตน้ 

  3.3.2 การจดัทาํหนงัสือคาํสั่งทางปกครอง ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในมาตรา 

36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงตอ้ง

ระบุวนั เดือน ปีท่ีทาํคาํสั่ง ช่ือและตาํแหน่งพร้อมลายมือช่ือของผูท้าํคาํสั่ง ทั้งน้ีตอ้งจดัให้

มีเหตุผลไวด้ว้ยเสมอ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย (1) ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาระสาํคญั (2) ขอ้

กฎหมายอา้งอิง และ(3) เหตุผลสนบัสนุน  

3.3.3 การส่งหนงัสือหรือการแจง้คาํสั่งทางการปกครอง ใหน้าํหลกัเกณฑ์

การปฏิบติัราชการตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้

บงัคบั โดยใชว้ิธีส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ใหถื้อว่าเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

แหล่งกาํเนิดมลพษิ ไดรั้บแจง้คาํสั่งเม่ือปรากฏหลกัฐานการไดรั้บหนงัสือตามเอกสารใบ

ตอบรับของไปรษณีย ์ 
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 ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทั้งแหล่งขอ้มูลท่ี

เป็นส่ิงพิมพ ์(Documents) และแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ (Online website) มา

สนบัสนุนการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯประกอบดว้ย 

       1) หนงัสือตอบขอ้หารือของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกบั 

การใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ 

                       2) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือขอ้มูลท่ีไดม้าจากเวบ็ไซตท์างอินเทอร์เน็ต ท่ี

เก่ียวกบัหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) และหลกัป้องกนัล่วงหนา้ 

(Precautionary Principle) งานวิจยัอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ  

             3) หนงัสืออธิบายวิธีปฏิบติัราชการหรือกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  

 โดยมีขอ้มูลผลการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯ ดงัน้ี 

1) ผลการตรวจสอบการจดัการหรือการควบคุมการปล่อยนํ้าเสียของแหล่งกาํเนิด

มลพิษประเภทโรงแรม จาํนวน 44 แห่ง ตามตารางท่ี 10 พบว่า             

    (1) มีโรงแรมท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสียตามกฎหมาย (มีเฉพาะการจดัการนํ้าเสีย

ขั้นตน้ เช่น บ่อดกัไขมนัจากครัว และมีบ่อเกรอะ (Septic tank) จากหอ้งพกั) จาํนวน 6 

แห่ง โดยในจาํนวนน้ีไดข้ออนุญาตเช่ือมท่อนํ้าเสียและเสียค่าบริการบาํบดันํ้าเสียกบัส่วน

ราชการท่ีจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม จาํนวน 3 แห่ง  

     (2) โรงแรมท่ีมีระบบบาํบดันํ้าเสียแต่คุณภาพนํ้าทิง้ท่ีระบาย หรือจะระบาย 

หรือไม่ระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลงทางนํ้าสาธารณะโดยช้ีแจงว่า นาํไปใชป้ระโยชน์

ภายในพื้นท่ีของตน แต่ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลหรือหลกัฐานใหเ้จา้พนกังานฯ เช่ือไดว้่าไม่

ระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลงทางนํ้าสาธารณะท่ีชดัเจน และมีค่าเกินมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ้าทิง้ จาํนวน 26 แห่ง  
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ตารางที ่10 

ข้อมูลผลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทโรงแรม ในช่วงปี 2557-2559 

จงัหวดั จาํนวน (แห่ง) 

ระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

(แห่ง) 

การเก็บตวัอยา่ง 

นํ้ าทิ้ง (แห่ง) 

คุณภาพนํ้ าทิ้งเทียบกบั

ค่ามาตรฐาน (แห่ง) 

ไม่มี มี ไม่เก็บ เก็บ ไม่เกิน เกิน 

ภูเก็ต 39 5* 34 9 30 7 23 

พงังา 1 - 1 - 1 - 1 

กระบี่ 3 1 2 1 2 1 1 

ตรัง 1 - 1 - 1 - 1 

รวม 44 6* 38 10** 34 8 26 

 ที่มา : สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที่ 15, มิถุนายน 2556  

* ขออนุญาตเช่ือมท่อนํ้ าเสียรวม 3 แห่ง 

         ** ขออนุญาตเช่ือมท่อนํ้ าเสียรวม 3 แห่ง ไม่มีระบบฯ 3 แห่ง และไม่ระบายนํ้ าทิ้ง 4 แห่ง 

 2) กระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิของ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2557 – 2559  เฉพาะกลุ่มโรงแรมขนาด

ตั้งแต่ 60 หอ้งข้ึนไป จาํนวน 44 แห่ง (ตามตารางท่ี 10) พบว่า มีโรงแรมท่ีไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายทั้งหมดจาํนวน 29 แห่ง และสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ใชอ้าํนาจเจา้

พนกังานฯ กบัโรงแรมท่ีไม่ปฏิบติักฎหมายทุกแห่ง ประกอบดว้ย  

     (1) การแจ้งและการใช้สิทธิโต้แย้งหรือแสดงพยานหลกัฐานก่อนออกคาํส่ังตาม

มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญตัิวธีิปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

                      - แจง้สิทธิโตแ้ยง้หรือแสดงพยานหลกัฐานก่อนออกคาํสั่งตามมาตรา 30 

แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหเ้จา้ของโรงแรมท่ีไม่มี

ระบบบาํบดันํ้าเสีย จาํนวน 3 แห่ง และโรงแรมท่ีมีระบบบาํบดันํ้าเสียและระบายนํ้าทิง้ 

หรือนํ้าทิง้ท่ีจะระบาย หรือมีแนวโนม้จะระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลงสู่แหล่งนํ้า

สาธารณะมีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ จาํนวน 26 แห่ง ทราบ โดยกาํหนด

ระยะเวลาใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ฯภายใน 15 วนั  
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                       - มีการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ฯผลการตรวจสอบของเจา้พนกังานฯ โดยช้ีแจงและ/

หรืออา้งผลการตรวจวิเคราะห์นํ้าทิง้ของโรงแรมว่า ไม่เกินมาตรฐานฯหรือช้ีแจงว่าอยู่

ระหว่างปรับปรุงแกไ้ขระบบฯ จาํนวน 7 แห่ง ซ่ึงสาํนกังานฯพิจารณาไม่รับฟังการใช้

สิทธิโตแ้ยง้ หรือพยานหลกัฐานผลการตรวจวิเคราะห์นํ้าทิง้ หรือการกล่าวอา้งความชาํรุด

บกพร่องของระบบฯของโรงแรมดงักล่าวทุกแห่ง ตามหลกักฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง มาตรา 28  ท่ีบญัญติัไวว้่า “ เจา้หนา้ท่ีอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จริงได้

ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่ตอ้งผกูพนัอยูก่บัคาํขอหรือพยานหลกัฐานของ

คู่กรณี”  และ 29(2)  “การไม่รับฟังพยานหลกัฐาน หรือคาํช้ีแจงท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นว่าเป็นการ

กล่าวอา้งท่ีไม่จาํเป็นหรือเพื่อประวิงเวลา”   

                 (2) การออกคาํส่ังทางปกครองตามมาตรา 70 หรือมาตรา 82(2) หลงัครบ

กาํหนดระยะเวลาการใช้สิทธิโต้แย้งฯ ภายใน 15 วนั (การนับระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุด

ให้ถอืเอาตามมาตรา 641 และวธีิการแจ้งคาํส่ัง ให้ถอืเอาตามมาตรา 692 และ 713  

พระราชบัญญตัิวธีิปฏบิัติราชการฯ (ตามตาราง 11) 

1 มาตรา 64 กาํหนดเวลาเป็นวนั สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นบัวนัแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเขา้ดว้ย 

เวน้แต่จะไดเ้ร่ิมการในวนันั้นหรือมีการกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยเจา้หนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด    ให้นบัวนั

ส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเขา้ดว้ยแมว้่าวนัสุดทา้ยเป็นวนัหยดุทาํการงานสาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีบุคคลใดตอ้งทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยกฎหมายหรือโดยคาํสั่ง

ของเจา้หนา้ท่ี ถา้วนัสุดทา้ยเป็นวนัหยดุทาํการงานสาํหรับเจา้หนา้ท่ีหรือวนัหยดุตามประเพณีของบุคคลผูรั้บคาํสั่ง 

ให้ถือว่าระยะเวลานั้นส้ินสุดในวนัทาํงานท่ีถดัจากวนัหยดุนั้น เวน้แต่กฎหมายหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคาํสั่งจะกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 
2 มาตรา 69 การแจง้คาํสั่งทางปกครอง การนดัพิจารณา หรือการอยา่งอ่ืนท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งทราบอาจกระทาํดว้ยวาจาก็ได ้แต่ถา้ผูน้ั้นประสงคจ์ะให้กระทาํเป็นหนงัสือกใ็ห้แจง้เป็นหนงัสือ 

การแจง้เป็นหนงัสือให้ส่งหนงัสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถา้ไดส่้งไปยงัภูมิลาํเนาของผูน้ั้นก็ให้ถือว่าไดรั้บแจง้

ตั้งแต่ในขณะท่ีไปถึง 

ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีมีการให้ท่ีอยูไ่วก้บัเจา้หนา้ท่ีไวแ้ลว้ การแจง้ไปยงัท่ีอยูด่งักล่าวให้ถือว่าเป็น

การแจง้ไปยงัภูมิลาํเนาของผูน้ั้นแลว้ 
3 มาตรา 71 การแจง้โดยวธีิส่งทางไปรษณียต์อบรับให้ถือว่าไดรั้บแจง้เม่ือครบกาํหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัส่ง

สาํหรับกรณีภายในประเทศหรือเม่ือครบกาํหนดสิบห้าวนันบัแต่วนัส่ง สาํหรับกรณีส่งไปยงัต่างประเทศ เวน้แต่จะ

มีการพิสูจน์ไดว้่าไม่มีการไดรั้บหรือไดรั้บก่อนหรือหลงัจากวนันั้น 
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                     - สาํนกังานฯ อาศยัอาํนาจตามมาตรา 704 ออกคาํสั่งใหโ้รงแรมท่ีไม่มีระบบ

บาํบดันํ้าเสีย (มีเฉพาะการจดัการนํ้าเสียขั้นตน้ เช่น บ่อดกัไขมนัจากครัว และมีบ่อเกรอะ 

(Septic tank) จากหอ้งพกั) จาํนวน 3 แห่ง ก่อสร้างติดตั้ง หรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสีย

ใหมี้ขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อควบคุมการปล่อยนํ้าเสียใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ ภายใน 180 วนั (เวน้แต่โรงแรมท่ีไดรั้บอนุญาตให้

เช่ือมท่อนํ้าเสียรวมและ/หรือเสียค่าบริการให้กบัส่วนราชการท่ีจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 

จาํนวน 3 แห่ง)  

                     - สาํนกังานฯ อาศยัอาํนาจตามมาตรา 82(2)5 ออกคาํสั่งใหโ้รงแรมท่ีมีระบบ

บาํบดันํ้าเสียและระบายนํ้าทิง้ หรือนํ้าทิ้งท่ีจะระบาย หรือมีแนวโนม้จะระบายออกสู่

ส่ิงแวดลอ้มหรือลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะมีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ 

ปรับปรุงแกไ้ขระบบบาํบดันํ้าเสีย จาํนวน 25 แห่ง (120 วนั) เวน้แต่ไม่ระบายนํ้าทิง้และ

4 มาตรา 70 เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีกาํหนดตามมาตรา 69 มีหนา้ท่ีตอ้งก่อสร้าง

ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบาํบดั นํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียตามท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกาํหนด เพ่ือการน้ี

เจา้พนกังานควบคุมมลพิษจะกาํหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองมีผูค้วบคุมการดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือ

ระบบกาํจดัของเสียท่ีกาํหนดให้ทาํการก่อสร้างติดตั้งหรือจดัให้มีข้ึนนั้นดว้ยก็ได ้ 

ในกรณีท่ีแหล่งกาํเนิดมลพิษใดมีระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีมีประกาศ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา 69 ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษแจง้ต่อเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเพ่ือ

ตรวจสอบ หากเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียท่ีมีอยูแ่ลว้นั้นยงัไม่ 

สามารถทาํการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ีกาํหนดไว ้

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนิน การแกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีเจา้หนา้พนกังาน

ควบคุมมลพิษกาํหนด 
5 มาตรา 82 เพ่ือปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เจา้พนักงานควบคุมมลพิษมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ                                                                               ฯลฯ 

                (2) ออกคาํสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองผูค้วบคุมหรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการ

ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือ กาํจดัของเสียจดัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบาํบดัอากาศเสีย

ระบบกาํจดันํ้ าเสียหรือระบบบาํบดัของเสีย หรืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆเพ่ือควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย

หรือมลพิษอ่ืนแต่ถา้แหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงาน อุตสาหกรรมให้แจง้ให้เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ย

โรงงานดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีต่อไปหากเจา้พนกังานตามกฎหมาย ว่าดว้ยโรงงานไม่ดาํเนินการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีของตนให้เจา้พนกังานควบคุมมลพิษมีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีได.้.. 

  ฯลฯ                                                                               ฯลฯ 
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แสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานใหเ้จา้พนกังานฯเช่ือไดว้่าไม่ระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลง

ทางนํ้าสาธารณะท่ีชดัเจน จาํนวน 5 แห่ง 

 (3)  การขยายระยะเวลาคาํส่ังของเจ้าพนักงานฯ  

                       สาํนกังานฯ พิจารณาอาศยัอาํนาจตามมาตรา 656 แห่งพระราชบญัญติัวิธี

ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขยายเวลาใหโ้รงแรมปรับปรุงแกไ้ขระบบบาํบดั

นํ้าเสียตามมาตรา 82(2) ทั้งก่อนครบกาํหนดคาํสั่งและหลงัครบกาํหนดคาํสั่งเจา้พนกังานฯ 

จาํนวน 7 แห่ง โดยพิจารณาจากรายละเอียดแผนงานท่ีชดัเจนและเหมาะสม ไม่ประวิง

เวลา และ/หรือสัญญาวา่จา้ง  

    (4)  การออกคาํส่ังปรับทางปกครอง  

            สาํนกังานฯ อาศยัอาํนาจตามมาตรา 58(2) และกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 

2542) ขอ้ 1 (9) แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัฯ ออกคาํสั่งปรับทางปกครองกบัโรงแรม 

จาํนวน 11 แห่ง หลงัครบกาํหนดระยะเวลาท่ีใหโ้รงแรมตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งเจา้พนกังานฯ 

ตามขอ้ (2) และพบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งฯตามมาตรา 82(2) ทุกแห่ง  

  (5)  การอทุธรณ์หรือโต้แย้งคาํส่ังทางปกครอง (คาํสั่งปรับ)  

          ไม่มีการอุทธรณ์ โตแ้ยง้ หรือร้องคดัคา้นคาํสั่งเจา้พนกังานฯ ตามมาตรา 70 

และมาตรา 82(2) แต่มีการอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้คาํสั่งปรับฯ ของโรงแรม จาํนวน 2 แห่ง และ

สาํนกังานฯ ไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา 45 วรรคหน่ึง7 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัฯ 

พิจารณาประเดน็การอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้คาํสั่งปรับฯของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงผลการ

พิจารณาของสาํนกังานฯ ใชเ้วลา 21วนั โดยไม่เห็นดว้ยกบัคาํอุทธรณ์ทั้งหมดของโรงแรม 

จาํนวน 2 แห่งดงักล่าว และรายงานใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะผูค้วบคุม หรือกาํกบัดูแลเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเหนือข้ึนไป

6 มาตรา 65 ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีอาจมีการขยายอีกไดแ้ละถา้ระยะเวลานั้นได้

ส้ินสุดลงแลว้เจา้หนา้ท่ีอาจขยายโดยกาํหนดให้มีผลยอ้นหลงัไดเ้ช่นกนัถา้การส้ินสุดตามระยะเวลาเดิมจะ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมท่ีจะให้ส้ินสุดลงตามนั้น 
7 มาตรา 45 ให้เจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง พิจารณาคาํอุทธรณ์และแจง้ผูอุ้ทธรณ์ โดยไม่ชกัชา้แต่

ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นดว้ยกบัคาํ อุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงคาํสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 
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ชั้นหน่ึง และมีอาํนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีผูท้าํคาํสั่งฯ ไม่เห็นดว้ยกบัคาํอุทธรณ์ ตามขอ้ 14 

ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540)8 ออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี 

รัฐมนตรีฯ ไดพ้ิจารณาวินิจฉยัตามแนวทางเดียวกนักบัเจา้พนกังานฯ และยกคาํอุทธรณ์ฯ

ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง พร้อมมีหนงัสือแจง้คาํวินิจฉยัฯใหผู้อุ้ทธรณ์ฯ และสาํนกังานฯ 

ทราบ  

 (6) การชําระค่าปรับทางปกครอง  

                      มีโรงแรมท่ีไดรั้บคาํสั่งปรับทางปกครอง จาํนวน  11 แห่ง มาชาํระค่าปรับ

จาํนวน 10 แห่ง และไม่มาชาํระค่าปรับจาํนวน 1 แห่ง ต่อมามีโรงแรมในจาํนวนท่ีมา

ชาํระค่าปรับ ไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งแลว้จาํนวน 9 แห่ง ท่ีเหลืออีก 1  แห่ง (อยูร่ะหว่างการให้

ทุเลาการบงัคบั)  

 สาํหรับโรงแรมท่ีไม่มาชาํระค่าปรับและ/หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งอีก 2 แห่ง 

สาํนกังานฯ อาจใชม้าตรการบงัคบัโดยส่งใหส้าํนกังานปลดักระทรวงฯ พิจารณา

ดาํเนินการยดึ อายดัหรือขายทอดตลาดและนาํเงินมาชาํระค่าปรับให้ครบถว้น และ/หรือ

เสนอนายทะเบียนโรงแรม สั่งพกัใชใ้บอนุญาต หรือใหห้ยดุใชด้ว้ยประโยชน์ใดๆ จาก

กิจการของโรงแรมตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547  ต่อไป 

 

 

 

 

8 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 

 ขอ้ 1... 

 ขอ้ 2 การพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูท้าํคาํสั่งไม่เห็นดว้ยกบัคาํ

อุทธรณ์ให้เป็น อาํนาจของเจา้หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

ฯลฯ                                                                               ฯลฯ 

(14) ผูบ้งัคบับญัชา ผูก้าํกบัดูแล หรือผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีผูท้าํคาํสั่ง

ทางปกครองเป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ 
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ตาราง 11 

ข้อมูลผลการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทโรงแรม ในช่วงปี 2557-2559 

จงัหวดั จาํนวนแหล่ง 

(แห่ง) 

การออกคาํสัง่ทาง

ปกครอง (แห่ง) 

การปฏิบติัตามคาํสัง่ 

(แห่ง) 

มาตรการบงัคบัทาง

ปกครอง (แห่ง) 

มาตรา  

70 

มาตรา 

82(2) 

ปฏิบติั

ตาม 

ไม่ปฏิบติั

ตาม 

ปรับ/

ชาํระ 

ยดึ/อายดั 

 

ภูเก็ต 24 2 23 15 10 10/9 2* 

พงังา 1 - 1 1 - - - 

กระบี่ 2 1 1 1 1 1/1 - 

ตรัง 1 - 1 1 - - - 

รวม 28 3 26 18 10 11/10 2* 

ที่มา : สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคที่ 15, มิถุนายน 2560 

* ยงัไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ฯ และไม่มาชาํระค่าปรับตามระยะเวลาที่แจง้เตือน เพือ่ส่งให้

สาํนกังานปลดักระทรวงฯพจิารณาดาํเนินการยดึ อายดัหรือขายทอดตลาดและนาํเงินมา

ชาํระค่าปรับใหค้รบถว้น และ/หรือเสนอนายทะเบียนโรงแรม สัง่พกัใชใ้บอนุญาต หรือให้

หยดุใชด้ว้ยประโยชน์ใดๆ จากกิจการของโรงแรมตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ 2547

  

  3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาประกอบด้วย  

       3.4.1 คู่มือปฏิบติังานเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพษิ  

       3.4.2 ทะเบียนผลการตรวจสอบและบงัคบัการตามกฎหมายกบัแหล่งกาํเนิด 

มลพิษ ซ่ึงสาํนกังานฯ จดัเก็บขอ้มูลในรูปไฟลดิ์จิตอลแบบ Excel  และแยกแฟ้มเอกสาร

เฉพาะแหล่งกาํเนิดฯ ไวใ้นตูเ้อกสารตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายประจาํปี 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลวิธีปฏิบติัหรือกระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจา้พนกังานฯ 

กบัโรงแรมเป้าหมายจาํนวน 44 แห่ง ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาตั้งแต่ 1) ขั้นตอน

การเตรียมการก่อนการตรวจสอบ 2) การเตรียมการสาํรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมพยาน

เอกสารหลกัฐานสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การเสนอขอ้มูลผลการตรวจสอบ ขอ้กฎหมาย และ

เหตุผลสนบัสนุนประกอบการใชดุ้ลยพินิจพิจารณาดาํเนินการทางปกครองกบัโรงแรมท่ี
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ฝ่าฝืนกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อประกอบการตดัสินใจของเจา้พนกังานฯ ผูท้าํคาํสั่งทาง

ปกครอง ตามความรุนแรงของปัญหาและ/หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรค เพื่อสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขการใชอ้าํนาจของ

เจา้พนกังานฯ ต่อไป 
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1. ศึกษาการ

เตรียมการ

ก่อนการ

 

1. การนาํขอ้มูลผลการตรวจสอบของเจา้พนกังานฯตาม ขอ้ 2 มาจดัทาํบนัทึก

รายงานผลการตรวจสอบและเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 

15 พิจารณาดาํเนินการทางปกครองกบัโรงแรมท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายทุกแห่ง (29 แห่ง) ตามขั้นตอนทางปกครอง (ภาคผนวก ง) ตั้งแต่ 

           - การแจง้สิทธิการโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานก่อนออกคาํสั่ง และ

การพิจารณาหากมีการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ 

           - การออกคาํสั่งตามมาตรา 70 หรือ 82(2) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมถึงการออกคาํสั่งปรับ

ตามมาตรา 58(2) แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539 

           - การพิจารณาคาํขอขยายเวลาตามคาํสั่งเจา้พนกังานฯ 

           - การอุทธรณ์หรือร้องคดัคา้นคาํสั่งเจา้พนกังานฯ  

           - การใชม้าตรการทุเลาการบงัคบัค่าปรับ 
 

-  การวางแผนงานตรวจสอบ  งบประมาณ บุคลากร การประสาน

หอ้งปฏิบติัการในการรับและส่งตวัอยา่งนํ้า การเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ภาคสนาม ยานพาหนะ เอกสาร  เช่น  แบบบนัทึกขอ้มูล

ตรวจสอบแหล่งกาํเนิดฯ คู่มือเจา้พนกังานฯ ขอ้กฎหมาย  แผน่พบั และ

การทวนสอบ 

- การช้ีแจงและทาํความเขา้ใจหนา้ท่ีตามกฎหมายกบัโรงแรมเป้าหมาย 

 

2. การเตรียมการตรวจสอบ

ของเจา้พนกังานฯ 

3. การดาํเนินการ

ตามขั้นตอนทาง

ปกครอง  

ผูต้รวจสอบลงพื้นท่ีภาคสนามตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งสาํคญั เช่น การบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญั 3 ส่วน  

- ขอ้มูลทัว่ไป 

- สภาพการจดัการนํ้าเสียของระบบบาํบดันํ้ าเสีย  

-  การลงลายมือช่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 

ภาพ 1  แผนผงัขั้นตอนวิธีการศึกษา 

 



66 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพ 1  แผนผงัขั้นตอนวิธีการศึกษา (ต่อ) 

 

  สาํนกังานฯ จดัเก็บขอ้มูลทะเบียนผลการตรวจสอบและ

บงัคบัการตามกฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพิษ ในรูปไฟล์

ดิจิตอลแบบ Excel  และแยกแฟ้มเอกสารเฉพาะ

แหล่งกาํเนิดฯ ไวใ้นตูเ้อกสารตรวจสอบและบงัคบัใช้

กฎหมายประจาํปี 

4. การรวบรวมข้อมูล 

 

วิเคราะห์กระบวนการหรือขั้นตอนใชอ้าํนาจทางปกครอง

ของเจา้พนกังานฯกบัโรงแรมเป้าหมาย 40 แห่งของ

สาํนกังานฯตั้งแต่ 

1) ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ 

2) การเตรียมการสาํรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมพยาน

เอกสารหลกัฐานสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) การเสนอขอ้มูลผลการตรวจสอบ ขอ้กฎหมาย และ

เหตุผลสนบัสนุนประกอบการใชดุ้ลยพินิจพิจารณา

ดาํเนินการทางปกครองกบัโรงแรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายทุก

ขั้นตอน เพื่อประกอบการตดัสินใจของเจา้พนกังานฯ ผูท้าํ

คาํสั่งทางปกครอง ตามความรุนแรงของปัญหาและ/หรือ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อ

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขการใช้

อาํนาจของเจา้พนกังานฯ ในบทท่ี 4 และบทท่ี 5   ต่อไป 

      

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

(ตอ) 



บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

1. การสาํรวจและเก็บขอ้มูลการตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษเป้าหมายประเภท

โรงแรมสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพษิสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 เพื่อรวบรวม

พยานหลกัฐานสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการควบคุมการปล่อยนํ้าเสียตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด เพื่อสนบัสนุนการพิจารณาทางปกครองของเจา้พนกังานฯผูท้าํคาํสั่งท่ีถูกตอ้ง

สมบรูณ์นั้น พบว่า   

    1.1 ตอ้งกระทาํโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีคุณสมบติัการเป็นเจา้พนกังานฯตามท่ี

รัฐมนตรีแต่งตั้งและประกาศกาํหนดไวเ้ท่านั้น กล่าวคือ เป็นขา้ราชการในตาํแหน่ง

นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติังานในตาํแหน่งน้ีมาแลว้ไม่ตํ่ากว่าสองปี 

    1.2 เจา้พนกังานฯตอ้งบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการตรวจสอบแหล่งกาํเนิด

มลพิษ/ขอ้ร้องเรียน (ภาคผนวก ค) อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด  

          1.2.1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย ช่ือ ท่ีตั้ง วนั เดือน ปีตรวจสอบ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีแสดงสถานะความเป็นเจา้ของ/ผูค้รอบครองอาคาร

โรงแรม และระบุจาํนวนหอ้ง หรืออ่ืนๆ เช่น แผนผงัขอบเขตพื้นท่ีใชส้อย จาํนวนหอ้ง

จริง เพื่อระบุขนาดหรือประเภทท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานฯท่ีแตกต่างกนั  

           1.2.2 สภาพการจดัการนํ้าเสียตามกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตน้ เช่น บ่อดกัไขมนั บ่อ

เกรอะ และขั้นหลงัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ชนิดและจาํนวนระบบฯ 

เคร่ืองมืออุปกรณ์สาํคญัในการบาํบดันํ้าเสีย เช่น เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองสูบตะกอน

ยอ้นกลบั สภาพการทาํงานปกติหรือไม่ปกติ ปริมาณหรือมวลตะกอนในบ่อเติมอากาศ   

( ระบบฯ ASแบบกวนสมบรูณ์) การลกัลอบปล่อยทิ้งนํ้ าเสีย  ลกัษณะทางกายภาพนํ้าทิง้ 

วิธีการระบายนํ้าทิง้ หรือแนวโนม้การระบายออกสู่ภายนอกอาคาร ขอ้สังเกตความ

ผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเจือจางนํ้าทิง้ การเก็บหรือไม่เก็บตวัอยา่งนํ้า และจาํนวน
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ตวัแทนตวัอยา่ง การบนัทึกและการรายงานขอ้มูลการทาํงานระบบบาํบดันํ้าเสีย ตาม

มาตรา 80 เป็นตน้ 

  1.2.3 การลงลายมือช่ือเจา้พนกังานฯผูต้รวจสอบ เจา้ของหรือผูแ้ทน

แหล่งกาํเนิดฯ และผูร่้วมตรวจสอบ(ถา้มี) และ/หรือหากไม่มีเจา้ของหรือผูแ้ทน

แหล่งกาํเนิดฯ ใหห้าพยานอยา่งนอ้ย 2 คน มาลงลายมือช่ือในการร่วมตรวจสอบ 

1.2.4 หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาพถ่ายสภาพการทาํงานระบบบาํบดัฯ 

การเก็บตวัอยา่ง และผูร่้วมตรวจสอบ ป้ายช่ืออาคาร แบบแปลนระบบบาํบดัฯ  แผนผงั

อาคาร ระบบฯ และจุดระบายนํ้า และจุดเกบ็ตวัอยา่งนํ้า เป็นตน้        

2. แนวทางในการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ

ของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 พบว่า  

สาํนกังานฯไดด้าํเนินการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯ ตามแนวทางขั้นตอน

ทางปกครองอยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอน โดยเจา้พนกังานฯผูต้รวจสอบนาํพยานหลกัฐาน

ขอ้มูลผลการตรวจสอบตามขอ้ 1 มาพิจารณาทบทวนความถูกตอ้ง ประมวลผลและ

จดัทาํขอ้เสนอเป็นเอกสารหรือหนงัสือเสนอความเห็นต่อเจา้พนกังานฯผูท้าํคาํสั่งทาง

ปกครอง ตั้งแต่การจดัทาํหนงัสือแจง้ผลการปฏิบติัตามกฎหมาย การแจง้สิทธิโตแ้ยง้หรือ

แสดงพยานหลกัฐานก่อนออกคาํสั่งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 การออกคาํสั่งทางปกครอง การร้องคดัคา้นหรือการอุทธรณ์

โตแ้ยง้คาํสั่ง การยกเลิกเพิกถอนคาํสั่ง การเปล่ียนแปลงคาํสั่ง การทุเลาการบงัคบั การ

ปฏิเสธหรือไม่รับการอุทธรณ์คาํสั่ง เป็นตน้  

นอกจากน้ีสาํนกังานฯ ยงัไดน้าํหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอนัมีหลกัการสาํคญัคือ 

หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) และหลกัป้องกนัล่วงหนา้ 

(Precautionary Principle) ซ่ึงมีบทบญัญติัในกฎหมายเฉพาะไวแ้ลว้ตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวดว่าดว้ยการควบคุม

มลพิษการกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ (มาตรา 55) หนา้ท่ีของเจา้ของ

แหล่งกาํเนิดมลพษิตอ้งก่อสร้างหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสีย และมีผูค้วบคุมระบบ

บาํบดันํ้าเสียตามท่ีเจา้พนกังานกาํหนด (มาตรา 70) หรือหากไม่ประสงคจ์ะก่อสร้าง

ระบบบาํบดันํ้าเสียตามมาตรา 70 อาจเลือกใชว้ิธีส่งนํ้าเสียไปบาํบดัยงัระบบบาํบดันํ้าเสีย
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รวมของทางราชการท่ีจดัใหมี้ไวแ้ลว้ทอ้งท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดฯ โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตให้

เช่ือมต่อท่อนํ้าเสียและเสียค่าบริการตามหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการกาํหนด (มาตรา 71)  

ประกอบกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติั

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีกาํหนดใหอ้าคารโรงแรมประเภท ก ข และ ค ตอ้งมีระบบ

บาํบดันํ้าเสียท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพเพื่อบาํบดันํ้าเสียใหไ้ดม้าตรฐานฯท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวงและแสดงรายการคาํนวณประกอบ มาสนบัสนุนการใชดุ้ลยพินิจ

ประกอบการพิจารณาทางปกครองของเจา้พนกังานฯ ผูต้รวจสอบ และของผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ในฐานะเจา้พนกังานฯ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้ง อนัเป็นอาํนาจตามกฎหมายเฉพาะตวัและ

ตอ้งรับผดิชอบในการทาํคาํสั่งทางปกครองอนัผลกระทบต่อสถานภาพและสิทธิของ

บุคคลหรือนิติบุคลภายนอก รวมทั้งเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือประโยชน์

สาธารณะ ดงัน้ี 

    2.1 การใชอ้าํนาจตามมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ออกคาํสั่งใหโ้รงแรมท่ีมีเฉพาะบ่อเกรอะ หรือบ่อดกั

ไขมนั ตอ้งก่อสร้างหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียและตอ้งมีขนาดและประสิทธิภาพ

เพียงพอในการนาํนํ้าเสียทั้งหมดไปบาํบดัใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าทิง้ท่ีกฎหมายกาํหนดดว้ย จาํนวน 6 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีไดข้ออนุญาตเช่ือม

ท่อนํ้าเสียและเสียค่าบริการบาํบดันํ้าเสียกบัส่วนราชการท่ีจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 

จาํนวน 3 แห่ง ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดตามนยัมาตรา 71 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ี เจา้พนกังานฯจึงไม่ตอ้งใชอ้าํนาจตามมาตรา 70 ออกคาํสั่งใหโ้รงแรม

ตอ้งก่อสร้างหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียตามกฎหมายอีก  

    2.2 การใชอ้าํนาจตามมาตรา 82(2) ออกคาํสั่งใหโ้รงแรมท่ีมีระบบบาํบดันํ้าเสีย

และระบายนํ้าทิง้ หรือนํ้าทิ้งท่ีจะระบาย หรือมีแนวโนม้จะระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือ

ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะมีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้ ปรับปรุงแกไ้ขระบบ

บาํบดันํ้าเสีย จาํนวน 26 แห่ง เวน้แต่ไม่ระบายนํ้าทิง้และแสดงขอ้มูลหรือหลกัฐานใหเ้จา้

พนกังานฯเช่ือไดว้่าไม่ระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือลงทางนํ้าสาธารณะท่ีชดัเจน จาํนวน 

4 แห่ง 
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    จากขอ้มูลผลการใชอ้าํนาจทางปกครองของเจา้พนกังานฯกบัโรงแรมจาํนวน 

29 แห่ง ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้ พบว่า  

    1) มีโรงแรมใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ฯผลการตรวจสอบของเจา้พนกังานฯ จาํนวน 7 

แห่ง ซ่ึงสาํนกังานฯพิจารณาไม่รับฟังการใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ หรือพยานหลกัฐานผลการตรวจ

วิเคราะห์นํ้าทิง้ หรือการกล่าวอา้งความชาํรุดบกพร่องของระบบฯของโรงแรมดงักล่าว

ทุกแห่ง ตามหลกักฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง มาตรา 28  ท่ีบญัญติัไว้

ว่า “ เจา้หนา้ท่ีอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ามความเหมาะสมในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่ตอ้ง

ผกูพนัอยูก่บัคาํขอหรือพยานหลกัฐานของคู่กรณี”  และ 29(2)  “การไม่รับฟัง

พยานหลกัฐาน หรือคาํช้ีแจงท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นว่าเป็นการกล่าวอา้งท่ีไม่จาํเป็นหรือเพื่อ

ประวิงเวลา”   

 2) ไม่มีการอุทธรณ์ โตแ้ยง้ หรือร้องคดัคา้นคาํสั่งเจา้พนกังานฯ ตามมาตรา 70 

และมาตรา 82(2) แต่มีการอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้คาํสั่งปรับฯ ของโรงแรม จาํนวน 2 แห่ง 

และสาํนกังานฯ ไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา 45 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พิจารณาประเดน็การอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้คาํสั่งปรับฯ

ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงผลการพิจารณาของสาํนกังานฯ ใชเ้วลา 21วนั โดยไม่เห็นดว้ย

กบัคาํอุทธรณ์ทั้งหมดของโรงแรม จาํนวน 2 แห่งดงักล่าว และรายงานใหรั้ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะผูค้วบคุม หรือกาํกบัดูแลเจา้

พนกังานควบคุมมลพิษเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง และมีอาํนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีผูท้าํ

คาํสั่งฯ ไม่เห็นดว้ยกบัคาํอุทธรณ์ ตามขอ้ 14 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540)  

ออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี รัฐมนตรีฯ ไดพ้ิจารณาวินิจฉยัตามแนวทาง

เดียวกนักบัเจา้พนกังานฯ และยกคาํอุทธรณ์ฯของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง พร้อมมีหนงัสือแจง้

คาํวินิจฉยัฯใหผู้อุ้ทธรณ์ฯ และสาํนกังานฯ ทราบ ซ่ึงกรณีโรงแรมทั้ง 2 แห่งน้ี ยนิยอมมา

ชาํระค่าปรับ และต่อมาไดป้ฏิบติัตามคาํสั่งเจา้พนกังานฯ 

3. สภาพปัญหา อปุสรรคการบังคบัใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

มีปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารใชดุ้ลยพินิจบางประการไม่ชดัเจน 

ซ่ึงเจา้พนกังานฯ อาจตีความท่ีแตกต่างกนั จนอาจเกิดความเสียหายต่อองคก์รภาครัฐใน

ฐานะผูท้าํคาํสั่งทางปกครอง และคู่กรณีท่ีอยูใ่นภายใตค้าํบงัคบัทางปกครอง รวมทั้ง
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คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ นอกจากน้ีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 7 

พฤษภาคม 2558  เร่ือง มาตรการกาํกบัดูแลการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ มีมติ

เห็นชอบตามขอ้เสนอของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีกาํหนดใหทุ้กกระทรวง

ดาํเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและกาํหนดแนว

ทางการใชดุ้ลยพนิิจโดยประกาศใหป้ระชาชนทราบ และหากเจา้หนา้ท่ีมิไดด้าํเนินการ

ใชดุ้ลยพินิจตามแนวทางท่ีกาํหนดไวโ้ดยไม่มีเหตุผลใหถื้อเป็นความผดิวินยั ดงัน้ี 

1)  คู่มือฯ และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มพ.ศ.2535 

กฎกระทรวง ประกาศ ไม่ไดก้าํหนดความหมาย คาํว่า “ระบบบาํบดันํ้าเสีย” ไว ้จึงอาจ

เกิดการตีความและใชดุ้ลยพินิจท่ีแตกต่างกนั กรณี อาคารแหล่งกาํเนิดมลพษิท่ีมีเพียงการ

จดัการนํ้าเสียขั้นตน้ เช่น มีบ่อเกรอะ – บ่อซึม หรือบ่อดกัไขมนั ถือว่า เป็นระบบบาํบดั

นํ้าเสียหรือไม่ และจะตอ้งสั่งการตามมาตรา 70 จดัใหมี้ระบบบาํบดันาํเสีย หรือตอ้งเก็บ

ตวัอยา่งนํ้ามาตรวจสอบและสั่งการตามมาตรา 82 (2) ใหป้รับปรุงแกไ้ข เปล่ียนแปลง 

หรือซ่อมแซมระบบบาํบดันํ้าเสีย หรือไม่อยา่งไร ปัจจุบนัยงัไม่มีแนวทาง การใชดุ้ลย

พินิจในการสั่งการท่ีชดัเจนแต่อยา่งใด  

2) คู่มือฯ และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มพ.ศ.2535 

กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบปฏิบติัไว ้สาํหรับกรณี ขณะเจา้พนกังานฯ ตรวจสอบ  

“ไม่พบการระบายนํ้าทิง้ขณะตรวจสอบขอ้เทจ็จริง หรือผูน้าํตรวจสอบ หรือเจา้ของ

อาคารแหล่งกาํเนิดฯ กล่าวอา้งวา่ “นาํนํ้าทิง้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีของอาคาร หรือ

พื้นท่ีนอกอาคาร” จึงเกิดการตีความและใชดุ้ลยพินิจท่ีแตกต่างกนั ว่าจะตอ้งเก็บตวัอยา่ง

นํ้ามาตรวจสอบหรือไม่  

3) สาํนกังานฯยงัไม่มีระเบียบหรือหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัสาํหรับการใช้

มาตรการบงัคบัทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง) ตามมาตรา 58 (2) ประกอบกฎกระทรวง 

ขอ้ 9 (1) กรณีแหล่งกาํเนิดฯไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งเจา้พนกังานฯ ทั้งน้ีสาํนกังานฯไดใ้ช้

หลกัเกณฑก์ารคิดค่าปรับทางปกครองของกรมควบคุมมลพิษไปพลางก่อน  

4) สาํนกังานฯ ยงัไม่มีระเบียบหรือหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั สาํหรับการสั่งให้

ทุเลาการบงัคบัค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัวิธี

ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หลงัจากท่ีเจา้พนกังานฯ ไดมี้คาํสั่งปรับทาง
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ปกครองตามมาตรา 58 (2) ตามขอ้ 2.3 ไปแลว้ ทั้งน้ีไดใ้ชแ้บบตวัอยา่งการใชดุ้ลยพินิจ

การคิดค่าปรับทางปกครองของกรมควบคุมมลพิษไปพลางก่อน ซ่ึงยงัไม่มีระเบียบวิธี

หรือหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม และชดัเจนเพียงพอ เน่ืองจากการใหทุ้เลาการบงัคบัในขณะท่ีมี

การระบายนํ้าเสียหรือนํ้าทิง้ และยงัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งเจา้พนกังานฯ อาจเป็น

การใชดุ้ลยพินิจท่ีไม่เหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายท่ีตอ้งควบคุมการปล่อย

การปล่อยนํ้าเสียมิใหส่้งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

5) ในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค มีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

หลายหน่วยงาน เช่น ขา้ราชการของกรมปศุสัตว ์กรมประมง และสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทุกจงัหวดั  แต่ปัจจุบนัเจา้พนกังานควบคุมมลพิษของหน่วยงาน

ดงักล่าวยงัไม่ไดท้าํหนา้ท่ีตามวตัถุประสงค ์ทาํใหก้ารควบคุมและกาํกบัดูแลแหล่งกาํเนิดมลพิษ

ไม่ครอบคลุมทัว่ถึง และทนัต่อสถานการณ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปล่อย

มลพิษนํ้าเสีย 

6) หน่วยงานทางราชการท่ีมีจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมบางแห่ง ไดต้รา

เทศบญัญติั จดัเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการบาํบดันํ้าเสีย จากเจา้ของอาคารแหล่งกาํเนิดฯ

ท่ีไดก่้อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียและมีหนา้ท่ีบาํบดันํ้าเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

ระบายนํ้าทิง้ มีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการบาํบดันํ้าเสีย ซ่ึงเห็นว่าน่าจะขดัหลกัผูก่้อเป็นผูจ่้าย 

(Polluter Pays Principle) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 71 และ 72 แห่งพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

7) ผูค้วบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียของแหล่งกาํเนิดฯ เป็นช่างเคร่ืองกลหรือ

ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด จึงขาดทกัษะและองคค์วามรู้ความเขา้ใจหลกัการบาํบดันํ้าเสียท่ีดี

เพียงพอ ประกอบกบัการปรับเปล่ียนช่างท่ีมีหนา้ท่ีและดูแลระบบบาํบดัฯ รวมทั้งเจา้ของ

แหล่งกาํเนิดฯไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการนํ้าเสียตามกฎหมาย จึงทาํใหก้าร

ควบคุมดูแลระบบบาํบดัฯไม่มีประสิทธิภาพและทาํใหคุ้ณภาพนํ้าทิง้ท่ีระบายออกสู่

ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นตามเกณฑม์าตรฐานฯท่ีกฎหมายกาํหนด  

 



บทท่ี 5                                                                                                                                             

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาแนวทางการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ของสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 กบัแหล่งกาํเนิดมลพษิประเภทโรงแรม ในช่วงปี 2557-2559  สรุปผล 

ไดว้่า 

1. สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ไดต้รวจสอบการระบายนํ้าเสียของแหล่งกาํเนิด

มลพิษประเภทโรงแรม จาํนวน 44 แห่ง และบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง

กบัแหล่งกาํเนิดฯ ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายทุกแห่ง จาํนวน 29 แห่ง (ร้อยละ 65.90) เกิด

ผลสัมฤทธ์ิในควบคุมและกาํกบัดูแลใหแ้หล่งกาํเนิดฯ ดงักล่าว ปฏิบติัตามกฎหมาย 

จาํนวน 27 แห่ง เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 93.10   

2. สาํนกังานฯ มีการเตรียมการและปฏิบติัตามกระบวนงานท่ีดีและครบถว้น 

ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานกิจกรรม บุคลากร ขอ้มูล และเคร่ืองมือสนบัสนุนการ

ดาํเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาทางปกครองในทุกขั้นตอน กลไกสาํคญัท่ีส่งผลให้

การบงัคบัใชก้ฎหมายเกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ เจา้พนกังานฯ ผูใ้ชอ้าํนาจพิจารณาทางปกครอง

อนัประกอบดว้ย เจา้พนกังานฯ ผูต้รวจสอบเตรียมการ และเจา้พนกังานฯ ผูท้าํคาํสั่ง มี

ความรู้ความเขา้ใจทั้งดา้นวิชาการเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้าเสีย และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

สาํคญัโดยเฉพาะการนาํหลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) และหลกั

ป้องกนัล่วงหนา้ (Precautionary Principle) มาประกอบการพิจารณาใชดุ้ลยพินิจใช้

อาํนาจทางปกครองกบัเจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทโรงแรม เช่น กฎหมายว่าดว้ย

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  กฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม กฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมอาคาร โดยเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานของเจา้พนกังานฯ มีขอ้มูลท่ีดีถูกตอ้งครบถว้น และสามารถนาํมาใช้

ประกอบการพิจารณาทางปกครองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดขอ้บกพร่อง ลดขอ้
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โตแ้ยง้ของคู่กรณีหรือผูท่ี้อยู่ภายใตค้าํบงัคบัทางปกครอง และยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือคาํสั่ง  

3. ปัญหาอุปสรรคการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีสาํคญัประกอบดว้ย ระเบียบหรือ

หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ียงัไม่มีหรือไม่ชดัเจน การตีความและใชดุ้ลยพินิจท่ีแตกต่างกนั

ทั้งในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย  

ข้อเสนอแนะ 

ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ 

1. แนวปฏิบติั 

    1.1 ศึกษาการใชอ้าํนาจเจา้พนกังานควบคุมมลพษิในการตรวจสอบและ

ควบคุมการปล่อยนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทอ่ืนเพิ่มเติม หรือเฉพาะ

แหล่งกาํเนิดมลพษิประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองจากกรณีท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษตรวจสอบพบว่า มีการระบายนํ้าทิง้ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานควบคุมมลพษิท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพิษแจง้เจา้พนกังานตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงานดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีก่อน  

    1.2 ศึกษาผลการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานฯกบัการลดอตัราภาระ

บรรทุกสารอินทรีย ์(Organic Loading  Rate) ของแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีระบายลงสู่แหล่ง

นํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

2. ขอ้เสนอเชิงนโยบาย   

เพื่อใหก้ารปฏิบติัการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีซ่ึงรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี ปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เกิดความ

ชดัเจน มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสมัฤทธ์ิ เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตาม

เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

       2.1 จดัประชุมหารือ ทบทวน และจดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง สาํหรับการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษโดยเฉพาะการ

นาํหลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) และหลกัป้องกนัล่วงหนา้ 
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(Precautionary Principle) มาประกอบการพิจารณาใชดุ้ลยพินิจใชอ้าํนาจทางปกครองกบั

เจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพิษ และเสนอปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เห็นชอบ และใชเ้ป็นคู่มือแนวปฏิบติัสาํหรับเจา้พนกังานควบคุมมลพิษทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภมิูภาคต่อไป 

       2.2. เน่ืองจากบทบาทของเจา้พนกังานฯในสาํนกังานฯแบ่งออกได ้2 ระดบั 

คือ ขา้ราชการตาํแหน่งนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มท่ีปฏิบติัราชการมาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี เป็น

เจา้พนกังานฯ ผูต้รวจสอบเตรียมการและดาํเนินการเสนอเจา้พนกังานฯ ผูท้าํคาํสั่งทาง

ปกครอง และผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค เป็นเจา้พนกังานฯ ผูท้าํคาํสั่งทาง

ปกครอง จึงเห็นควรพฒันาเตรียมความพร้อมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในสังกดัสาํนกังาน

ส่ิงแวดลอ้มภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัน้ี 

โดยเฉพาะแนวปฏิบติัหรือหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง สาํหรับเจา้พนกังานฯ

ผูต้รวจสอบในการเตรียมการในแต่ละขั้นตอนทางปกครอง เพื่อเป็นหลกัประกนัคุณภาพ 

ในการเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานฯในฐานะเจา้พนกังานฯ ผูพ้ิจารณาทาํคาํสั่งทาง

ปกครอง และเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจหนา้ท่ี ต่อไป 

     2.3 กาํหนดเป้าหมายทิศทางบทบาท ภารกิจสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคเป็น

หน่วยงานกลางในการสนบัสนุนและประสานการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นมลพิษและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

รวมทั้งกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอ่ืนในระดบัภมิูภาค ใหก้บัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และหน่วยงานอ่ืน ในการใชอ้าํนาจปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในพื้นท่ีของตน ทั้งน้ี เจา้พนกังานฯ สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ยงัมีอาํนาจตามพระราชบญัญติัน้ี 

ปฏิบติัการในกรณีจาํเป็น และ/หรือไดรั้บการร้องขอ 

     2.4 เร่งรัดออกกฎกระทรวงตามมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใหมี้ผูรั้บจา้งให้บริการ และผูค้วบคุม

ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบตามกฎหมายแทนเจา้ของแหล่งกาํเนิดมลพษิ  
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และการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบญัญติัท่ีเก่ียวตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง9 มาตรา 7410 

มาตรา 7511 วรรคสอง มาตรา 8012  ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงและสาํคญัในการควบคุมดูแลการ

ปล่อยนํ้าเสียเฉพาะแหล่งกาํเนิดฯ และเชิงพื้นท่ี เพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

9มาตรา 39 แผนปฏิบติัการเพ่ือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัท่ีจะไดรั้บการพิจารณา 

จากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในลาํดบั แรก จะตอ้งเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินและ

เงินกองทุน สาํหรับ การก่อสร้างหรือดาํเนินการเพ่ือให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดั ของเสียรวม ตาม

มาตรา 38 (2) ดว้ย ในกรณีท่ีจงัหวดัใดยงัไม่พร้อมท่ีจะดาํเนินการเพ่ือให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดั

ของเสียรวมอาจ เสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและดาํเนินการระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดั

ของเสีย เพ่ือให้บริการในเขตจงัหวดันั้นแทน 
10 มาตรา 74 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทอ้งท่ีใดท่ีทางราชการยงัมิไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย

รวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม แต่มีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียอยูใ่นเขต

ควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้น ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 

จดัส่งนํ้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งกาํเนิดของตนไปให้ผูรั้บจา้งให้บริการทาํการบาํบดัหรือกาํจดัตามหลกัเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนดโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 
11 มาตรา 75 ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือในเขตทอ้งท่ีใด ท่ีทางราชการยงัมิไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ า

เสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม และไม่มีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสีย

อยูใ่นเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้น เจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษอาจ

กาํหนดวิธีการชัว่คราวสาํหรับการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียซ่ึงเกิดจากแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และ

มาตรา 72 ไดต้ามท่ีจาํเป็นจนกว่าจะไดมี้การก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิดดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบ

กาํจดัของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้น 

วิธีการชัว่คราวสาํหรับการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการเก็บ

รวบรวม การขนส่ง หรือการจดัส่งนํ้ าเสียหรือของเสียดว้ยวิธีการใดๆ ท่ีเหมาะสม ไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดย

ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมของทางราชการท่ีอยูใ่นเขตอ่ืน หรืออนุญาตให้ผูไ้ดใ้บรับ

อนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียซ่ึงรับจา้งให้บริการอยูใ่นเขตอ่ืนเขา้มาเปิดดาํเนินการ

รับจา้งให้บริการในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้นเป็นการชัว่คราว หรืออนุญาตให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้ง

ให้บริการนั้นทาํการเกบ็รวบรวมนํ้าเสียหรือของเสียเพ่ือนาํขนเคล่ือนยา้ยไปทาํการบาํบดั หรือกาํจดัโดยระบบ

บาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียของผูน้ั้นซ่ึงอยูใ่นเขตทอ้งท่ีอ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้น 
12 มาตรา 80  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ ซ่ึงมีระบบบาํบดัอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

สาํหรับควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบบาํบดันํ้ าเสีย หรือระบบกาํจดัของเสีย ตาม

มาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเองมีหนา้ท่ีตอ้งเก็บสถิติและขอ้มลูซ่ึงแสดงผลการทาํงานของระบบหรือ

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือดงักล่าวในแต่ละวนั และจดัทาํบนัทึกรายละเอียดเป็นหลกัฐานไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งกาํเนิด

มลพิษนั้น และจะตอ้งจดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวเสนอต่อเจา้

(มีต่อหนา้ถดัไป) 
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(ต่อจากเชิงอรรถท่ีแลว้) 

พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอ่ยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

การเก็บสถิติ ขอ้มลู การจดัทาํบนัทึกรายละเอียดและรายงานให้ทาํตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและแบบท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง 

          ในกรณีท่ีระบบบาํบดัอากาศเสีย ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสีย หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ดงักล่าวในวรรคหน่ึง จะตอ้งมีผูค้วบคุมตามท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกาํหนด ให้ผูค้วบคุมมีหนา้ท่ีดาํเนินการ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึงแทนเจา้ของหรือผูค้รอบครอง 

          ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการเช่นเดียวกบั

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตามวรรคหน่ึง 
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คาํรับรองผู้บงัคบับัญชา 

 

ขอรับรองว่า  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของเอกสารผลงานวิชาการ 

ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 

    ลงช่ือ............................................. 

                (นางสาวพรศรี สุทธนารักษ)์ 

                 ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 ภเูก็ต 

                                        11/สิงหาคม/2560 
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