
 
 

 

 

 
 
 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงาน 
ให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 
เร่ือง การส่งเสริมให้แหล่งก าเนิดมลพษิปฏบิัติตามกฎหมายโดยใช้มาตรการเชิงบวก  

ร่วมกบัการติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามมาตรการใน EIA/IEE ในพืน้ทีเ่มอืงพทัยา 
จังหวดัชลบุรี 

 
 
 

นายยุทธนา ตันวงศ์วาล 
นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที ่352 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 (ชลบุรี) 

 
 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพเิศษ 
ต าแหน่งเลขที ่352 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 (ชลบุรี) 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 
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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

ของ นายยุทธนา ตนัวงศ์วาล 
เพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวชิาการส่ิงแวดล้อม 

ช านาญการพเิศษ ต าแหน่งเลขที่ 352  
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

 

เร่ือง  การส่งเสริมให้แหล่งก าเนิดมลพษิปฏิบัติตามกฎหมายโดยใช้
มาตรการเชิงบวก  ร่วมกบัการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการใน EIA/IEE ในพืน้ที่เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
 
หลกัการและเหตุผล 

 เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย
และเป็นท่ีรู้จกัทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งในดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
สถานท่ีพกัตากอากาศท่ีสวยงาม และสถานบนัเทิงจ านวนมาก ซ่ึงแต่ละปีมีผูเ้ดินทาง    
มาท่องเท่ียวเขา้พกัและใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ขอ้มูลจาก
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาระบุว่า ในปี พ.ศ.2557 มีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยอืนเมือง
พทัยาถึง 26.5 ล้านคน และในอนาคตอันใกล้ รัฐบาลจะมีโครงการพัฒนาพื้นท่ี          
“เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก” Eastern Economic Corridor (EEC) ซ่ึงครอบคลุมถึง
จงัหวดัชลบุรี ยิง่จะท าให้ปริมาณผูท่ี้เดินทางเขา้มาในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยามีปริมาณมาก
ข้ึนเป็นทวีคูณ ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการจดัการน ้ าเสีย  แมว้่าปัจจุบนั เมืองพทัยาจะมีระบบบ าบดั
น ้ าเสียรวมชุมชนอยู่แลว้ ถึง 2 แห่ง ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ โรงบ าบดัน ้ าเสียเมืองพทัยา (ซอยวดั
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หนองใหญ่) ซ่ึงรองรับน ้ าเสียในเขตพื้นท่ีเขตเมืองพทัยาและเขตนาเกลือ ส่วนแห่งท่ี 2  
คือโรงบ าบดัน ้ าเสียเมืองพทัยา บริเวณนาจอมเทียน (วดับุณยก์ญัจนาราม)  ซ่ึงรองรับ   
น ้ าเสียในเขตนาจอมเทียน แต่สถานภาพปัจจุบนัพบว่าระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณซอย   
ว ัดหนองใหญ่รองรับปริมาณน ้ าเสียมากเกินขีดความสามารถท่ีจะบ าบัดได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ ส่วนระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณนาจอมเทียนเพิ่งมีการปรับปรุงระบบใหม่ 
ยงัไม่สามารถเดินระบบได้คงท่ี ท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียยงัไม่เป็นไป
ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ท าใหน้ ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนและอาคารต่างๆ ในเขตเมืองพทัยา
ถูกระบายลงสู่บริเวณชายหาดและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าทะเล ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่าคุณภาพน ้ าบริเวณชายหาดเมืองพทัยาอยูใ่นเกณฑ์
พอใช ้ถึงเส่ือมโทรม โดยพารามิเตอร์ท่ีพบว่าเป็นปัญหา ไดแ้ก่ กลุ่มแบคทีเรีย ฟอสเฟต 
และไนเตรท ซ่ึงส่ือใหเ้ห็นวา่เกิดจากการปนเป้ือนน ้าเสียจากชุมชนเป็นหลกั 

 รัฐไดเ้ล็งเห็นถึงแนวโน้มของปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีเมืองพทัยา     
ท่ีนบัวนัจะรุนแรงมากข้ึน ตามความหนาแน่นของชุมชนท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนตามปริมาณ
ของนกัท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีดูแลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงไดมี้มาตรการต่างๆ ท่ีจะเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา เช่น 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ไดมี้ประกาศฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2535) ก าหนดใหท้อ้งท่ี 
เขตเมืองพทัยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ได้มีประกาศกระทรวง ก าหนดให้เมืองพัทยาเป็นพื้นท่ีคุ ้มครองส่ิงแวดล้อมตั้ งแต่           
ปี  พ.ศ.2546  รวมถึงส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก         
พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่ือง การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างมี  
ส่วนร่วม ไดก้  าหนดกลยุทธ์ในการควบคุมมลพิษทางน ้ าและการสร้างกลไกการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยให้มีมาตรการ (1) เฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิด
มลพิษ (2) ส่งเสริมการลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด (3) บงัคบัใชม้าตรการดา้นกฎหมาย
ควบคุมการระบายของเสียจากแหล่งก าเนิด  และ (4) พฒันากลไก ระบบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบดา้น
การจดัการมลพิษและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัในพื้นท่ีภาคตะวนัออก พิจารณาแลว้เห็นว่า
เมืองพทัยาเป็นพื้นท่ีวิกฤตพื้นท่ีหน่ึงท่ีควรเขา้ไปมีมาตรการดูแลจดัการทางด้านการ
บ าบดัน ้ าเสียเพื่อป้องกนั และลดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ซ่ึงตาม
บทบาทหนา้ท่ีของส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมาย
กบัแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการปัญหาเร่ืองน้ีได ้
ประกอบกบัการท่ีเมืองพทัยาถูกประกาศใหเ้ป็นเขตคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ท าใหก้ารประกอบ
กิจการหลายประเภทตอ้งมีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
หรือรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (IEE) ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดให้
อาคารท่ีขออนุญาตก่อสร้างใหม่ตอ้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงหลงั
บ าบดัก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ าของเมืองพทัยาเอาไวด้ว้ย  แต่พบว่าสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น หากสามารถน ามาตรการทั้ง 2 
อยา่งมาใชร่้วมกนัจะท าใหส้ามารถตรวจสอบการจดัการดา้นน ้ าเสียของสถานประกอบการ
ไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติได้ออกประกาศ ฉบบัท่ี 22 (พ.ศ.2544)     
เร่ือง การก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน ้ าเสียของระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมเมืองพทัยา      
ซ่ึงแบ่งแหล่งก าเนิดมลพิษออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่   1) แหล่งก าเนิดมลพิษกลุ่มท่ี 1 เช่น 
อาคาร  อยูอ่าศยั หอพกั อาคารชุด ศาสนสถาน เป็นตน้ 2) แหล่งก าเนิดมลพิษกลุ่มท่ี  2  
เช่น ท่ีท าการของทางราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบธุรกิจขนาดย่อม  
เป็นตน้ และ 3) แหล่งก าเนิดมลพิษกลุ่มท่ี 3 เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ท่ีดิน
จดัสรร  สถานประกอบธุรกิจขนาดใหญ่  เป็นตน้ โดยใหผู้ใ้ชบ้ริการจดัส่งน ้ าเสียไปบ าบดั
ยงัระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมเมืองพัทยาและคิดค่าบริการบ าบัดน ้ าเสียในปี พ.ศ.2560         
เป็นช่วงๆ ตามค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ดงัน้ี 
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1) แหล่งก าเนิดมลพิษมีระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นของตนเอง และสามารถท าการ
บ าบดัน ้าเสียใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ไม่เสียค่าบริการ 

2) น ้ าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร              
เสียค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียในอตัราลูกบาศกเ์มตรละ 6.50  7.00 และ 7.50 บาท ส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษกลุ่มท่ี 1  2  และ 3 ตามล าดบั 

3) น ้าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่เกิน 300 
มิลลิกรัมต่อลิตร   ใหเ้สียค่าบริการเพิ่มร้อยละ 25 

4) น ้าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่เกิน 400 
มิลลิกรัมต่อลิตร   ใหเ้สียค่าบริการเพิ่มร้อยละ 50 

5) น ้าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่เกิน 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร   ใหเ้สียค่าบริการเพิ่มร้อยละ 75 

6) น ้าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่เกิน 700 
มิลลิกรัมต่อลิตร   ใหเ้สียค่าบริการเพิ่มร้อยละ 100 

7) น ้ าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เกิน 700 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่เกิน 
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร   ใหเ้สียค่าบริการเพิ่มร้อยละ 150 

8) น ้ าเสียมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร              
หา้มผูใ้ชบ้ริการจดัส่งน ้าเสียไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียรวมเมืองพทัยา 

 ซ่ึงจากขอ้มูลขา้งตน้ ท าใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษในเมืองพทัยามีเกณฑใ์นการอนุญาต
ใหร้ะบายค่าความสกปรกในรูปบีโอดีท่ีหลากหลาย  ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะตรวจสอบ
วา่สถานประกอบการใดไดรั้บอนุญาตใหร้ะบายค่าความสกปรกในอตัราเท่าใด ยกเวน้แต่
อาคารท่ีขอก่อสร้างใหม่และมีการจดัท า EIA/IEE ซ่ึงเมืองพทัยาจะก าหนดใหต้อ้งบ าบดั
น ้ าเสียให้มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐานน ้ าท้ิงก่อนอนุญาตให้ระบายลงท่อรวบรวมน ้ าเสีย
ของเมือง ประกอบกบัแหล่งก าเนิดมลพิษเหล่าน้ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีรองรับน ้ าเสียของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียรวมของเมืองพทัยา หากจะมีการออกค าสั่งทางปกครองควรเป็นอ านาจ
หน้าท่ีของเมืองพทัยาเป็นผูด้  าเนินการ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเมืองพทัยาค่อนขา้งท าไดย้าก 
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 ในปัจจุบัน ส่ือสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต ์       
มีอิทธิพลต่อการรับขอ้มูลข่าวสารของสังคมไทยมากข้ึน การน าส่ิงน้ีมาใช้ประโยชน ์   
ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินการต่างๆ สามารถท าให้เกิดการรับรู้ไดอ้ย่าง
กวา้งขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการ
รักษาสภาพแวดลอ้ม เช่น การประกาศให้เป็นโรงแรมท่ีมีการรักษาส่ิงแวดลอ้มดีเยี่ยม 
เป็นต้น และหาก มีหน่วยงานของรัฐเป็นผูรั้บรองหรือเป็นผูเ้ผยแพร่ ก็จะท าให้เกิด
กระแสการยอมรับกบัผูท่ี้ให้ความส าคญักบัสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ไดเ้ป็นอย่างดี และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อภาพลกัษข์องสถานประกอบการ 
อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนัพบว่าการประเมินสถานประกอบการและเผยแพร่เพื่อเป็นการ     
ยกยอ่งชมเชยในโซเชียลมีเดียของหน่วยงานของรัฐยงัมีจ  านวนไม่มากและไม่แพร่หลาย
นัก เช่น ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) ส านักงานพื้นท่ีพิเศษเมืองพทัยาและพื้นท่ีเช่ือมโยง พบว่า
ปัจจุบนัมีการข้ึนทะเบียนโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) อยูเ่พียง 11 
ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559) 

 ส าหรับโครงการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อบังคับใช้กฎหมายของ         
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 82 (1) แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น นบัแต่
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) เร่ิมด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ     
คร้ังแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จนถึง ณ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นระยะเวลา 
4 ปี สามารถตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษรวมแลว้ได้เพียง 157 แห่ง ซ่ึงเป็นจ านวน       
ท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษทั้ งหมดท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
นอกจากน้ี ในการด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษตามขั้นตอนปกติ  ท่ีจะตอ้ง   
มีการใชก้ฎหมายบงัคบัใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขหรือมาตรการของทางราชการ หากแหล่ง 
ก าเนิดมลพิษไม่สามารถบ าบดัน ้ าเสียให้ไดต้ามมาตรฐาน เจา้พนักงานควบคุมมลพิษ
จะต้องมีการออกค าสั่งทางปกครองให้แหล่งก าเนิดมลพิษปฏิบัติตาม ซ่ึงในการ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จแต่ละแห่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการค่อนขา้งนานเป็น
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เดือนหรือปี  ดงันั้น หากจะตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษใหค้รบทั้งหมดอาจตอ้งใชเ้วลา
หลายสิบปี และตอ้งการก าลงัเจา้หนา้ท่ีจ  านวนมาก แต่ถา้หากสถานประกอบการมีการ
เตรียมความพร้อม หรือมีแรงจูงใจในการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสียของตนเองใหอ้ยูใ่น
สภาพดี กจ็ะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการสั้นลง สามารถยติุเร่ืองไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดงันั้น ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค จึงจ าเป็นจะตอ้งหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะ
กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการเกิดความสนใจท่ีจะปรับปรุงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของตนเองดว้ย
ความสมคัรใจของตนเอง เช่น การใช้มาตรการเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจในดา้นการ 
ตลาดใหก้บัสถานประกอบการในการยกระดบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

 จากขอ้มูลในภาพรวมดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าเมืองพทัยามีบริบทท่ีเหมาะสม
ท่ีจะถูกคดัเลือกให้เป็นพื้นท่ีในการด าเนินโครงการ เน่ืองจากมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม
หลายประการ ไดแ้ก่ 

1) เป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยู่รวมกนัอย่างหนาแน่น องคก์ารบริหาร
การพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) ไดส้ ารวจขอ้มูลดา้น
โรงแรมท่ีพกัในพื้นท่ีพิเศษเมืองพทัยาและพื้นท่ีเช่ือมโยง ครอบคลุมพื้นท่ีอ  าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ ณ เดือนกนัยายน 2558 พบว่ามีสถานประกอบการโรงแรมท่ีพกัทั้งส้ิน 
2,621 แห่ง จ  านวนหอ้งพกัรวมกว่า 130,000 หอ้ง ส่วนขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ของเมืองพทัยา 
ระบุว่าในเขตเมืองพัทยา มีโรงแรม 517 แห่ง รีสอร์ท 86 แห่ง เกสท์เฮ้าส์ 136 แห่ง 
คอนโดมิเนียม 172 แห่ง หมู่บา้นจดัสรร 100 แห่ง ศูนยก์ารคา้ 39 แห่ง และร้านอาหาร 
1,165 แห่ง 

2) ตั้งอยูบ่ริเวณชายหาดซ่ึงคุณภาพน ้าทะเลเร่ิมเส่ือมโทรม ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียวตอ้งมีการรักษาคุณภาพน ้ าทะเลบริเวณ
ชายหาดเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

3) เมืองพทัยาและพื้นท่ีใกลเ้คียง ถูกประกาศเป็นพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
ก าหนดใหส้ถานประกอบการส่วนใหญ่ตอ้งมีการจดัท า EIA / IEE ในขั้นตอนขออนุญาต
ก่อสร้าง และมีการก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและรายงานผล
ใหห้น่วยงานท่ีก ากบัดูแลทราบทุก 6 เดือน 
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4) อยู่ในพื้นท่ีรองรับน ้ าเสียของระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมชุมชนซ่ึงก าหนด
ค่าบริการบ าบดัน ้ าเสียไวช้ดัเจนตามค่าความสกปรกท่ีปล่อยออก และหากบ าบดัไดต้าม
มาตรฐานน ้าท้ิงแลว้จะไม่ตอ้งเสียค่าบริการ 

5) เป็นเมืองท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งก าเนิดมลพิษส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ    
ท่ีค  านึงถึงเร่ืองภาพลกัษณ์เป็นส าคญัเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ดงันั้น ผูเ้สนอผลงาน จึงมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ เพื่อพฒันาหรือปรับปรุง
งานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

1) ส านกังานควรด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารในเขต
เมืองพทัยา และพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยไม่มุ่งเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย แต่เป็นการตรวจสอบ
เพื่อช้ีใหเ้ห็นสภาพปัญหา แนะน าส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งปรับปรุงเพื่อแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้ม 
โดยผสานกระบวนการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษเขา้กบักระบวนการ EIA Monitoring 
เป้าหมายเพื่อกระตุน้เตือนแหล่งก าเนิดมลพิษในการจดัการน ้ าเสีย ของตนเอง โดยไม่หวงั
พึ่งระบบบ าบดัน ้าเสียรวมเพียงอยา่งเดียว 

2) จดัประชุมเพื่อเสริมสร้างการท างานแบบบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ เมืองพทัยา ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอบางละมุง องค์การบริหาร
การพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) สาขาเมืองพทัยาและ
พื้นท่ีเช่ือมโยง เพื่อใหด้ าเนินการร่วมกนั 

3) จดัประชุมช้ีแจงใหส้ถานประกอบการไดรั้บทราบถึงวตัถุประสงค ์กระบวนการ 
และขั้นตอนในการด าเนินงานก่อนท่ีจะมีการลงพื้นท่ีตรวจสอบจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจกบั
ผูป้ระกอบการในการทั้งในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้ าเสียท่ีตอ้งจ่ายใหเ้มือง
พทัยา และการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสถานประกอบการ 

4) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กบัสถานประกอบการท่ีสามารถดูแลจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการตรวจสอบ และผลตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าของสถานประกอบการท่ีไดร้างวลั ลงในเฟสบุ๊ค หรือเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน
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ของรัฐท่ีร่วมด าเนินการ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยในการช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ของพื้นท่ี 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดรั้บทราบสถานภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสีย และแนวทางการจดัการน ้ าเสีย
ของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารในพื้นท่ีเมืองพทัยา และมีการจดัท าฐานขอ้มูล
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารในเขตพื้นท่ีเมืองพทัยา และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

2. แหล่งก าเนิดมลพิษได้รับทราบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของ
ตนเอง ขอ้มูลเร่ืองการจดัการน ้ าเสีย  เกิดความตระหนักในการแกไ้ขปรับปรุงระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียไดดี้ข้ึนอย่างมีนยัส าคญั 
และสามารถใชใ้นการสร้างเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

3. มีการเผยแพร่ขอ้มูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท าใหแ้หล่งก าเนิดมลพิษท่ียงัไม่ถูก
ตรวจสอบไดรั้บทราบขอ้มูลท าให้เกิดความตระหนัก และมีความประสงคจ์ะปรับปรุง
การบ าบดัน ้าเสียและการบ าบดัมลพิษดา้นอ่ืนๆ ของตนเองก่อนจะถูกตรวจสอบ 

4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการน าผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA/IEE)  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดมา
ไวใ้นรายงานฯ มาใช้ประโยชน์ในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่าง
จริงจงั และเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

5. มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรัฐในกระทรวง
ต่างๆ ในการร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของเมืองพทัยาโดยเนน้การใช้
มาตรการส่งเสริมในเชิงบวกมากกวา่การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

6. สถานการณ์มลพิษทางน ้ าในบริเวณพื้นท่ีวิกฤต ชายหาดพทัยา มีคุณภาพน ้ า
ทะเลท่ีดีข้ึน  
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1.  เชิงปริมาณ 
 จ านวนสถานประกอบการท่ีไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ และมีการโพสตบ์น
เวบ็ไซตแ์ละเฟสบุ๊คของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) เพื่อรับรองว่าเป็นสถาน
ประกอบการท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน 

2.  เชิงคุณภาพ 
1. แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองพทัยาท่ีมีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 
(IEE) ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่ง
รายงานใหห้น่วยงานท่ีก ากบัดูแลเพิ่มมากข้ึน 

2. สถานการณ์มลพิษทางน ้ าในบริเวณพื้นท่ีวิกฤต ชายหาดพทัยา มีคุณภาพ    
น ้าทะเลท่ีดีข้ึน 

3. มีการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ และฐานข้อมูลคุณภาพน ้ าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีเมืองพทัยา และพื้นท่ีใกลเ้คียงในรูปฐานขอ้มูล GIS 
  
 

                        
                                                       ลงช่ือ...................................................... 
                                                                                    (นายยทุธนา ตนัวงศว์าล) 
                                                ผูเ้สนอแนวคิด 


