
 
 

ข้อเสนอแนวความคดิ /  
วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
นายมงคล  ธนะนาวานุกลุ 

นักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่493 ส่วนส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
 

เร่ือง   

การเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน า้ชีตอนบน โดย
การบูรณาการภารกจิบังคบัการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิร่วมกบัภารกจิการ 

บริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

 
เสนอขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวชิาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพเิศษ 

ต าแหน่งเลขที ่296 ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่10 ขอนแก่น 

ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ปีงบประมาณ 2560 
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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

ของนายมงคล  ธนะนาวานุกลุ 
เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 296  ส่วนควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 

(ขอนแก่น) 
เร่ือง  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้ าชีตอนบน  
โดยการบูรณาการภารกิจบงัคบัการของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษ ร่วมกบัภารกิจการ
บริหารจดัการ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 
 หลักการและเหตุผล  จากการเฝ้าระวงัและติดตามคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าสายหลกั 
และล าน ้ าสาขาท่ีไหลผ่านพื้นท่ี 5 จงัหวดัในเขตลุ่มน ้ าชีตอนบนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ขอนแก่น มหาสารคาม  กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ และ
หนองบวัล าภู) พบว่ามีแนวโน้มท่ีจะมีคุณภาพเส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะในช่วงท่ีไหล
ผ่านพื้นท่ีชุมชนหนาแน่น/มีการเจริญเติบโตของเมืองสูง พื้นท่ีท่ีมีแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงมาก/มีความสกปรกของน ้ าท้ิงสูงตั้งอยู่ และพื้นท่ีโดยรอบเขต
ชุมชนระดบัเทศบาลขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาขนาด
ใหญ่ และมีชุมชนตั้งอยู่โดยรอบ และอยูน่อกเขตพื้นท่ีให้บริการบ าบดัน ้ าเสียชุมชนรวม
หรือยงัไม่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน ้ าเสียชุมชนรวม  ได้แก่ พื้นท่ีลุ่มน ้ าพองในเขต
อ าเภอน ้ าพอง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พื้นท่ีลุ่มชีในเขตอ าเภอชนบท อ าเภอบา้นไผ ่
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น อ าเภอเมือง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม พื้นท่ีลุ่ม 
น ้าปาว จงัหวดักาฬสินธุ์ พื้นท่ีลุ่มน ้ าเซินในเขตอ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ อ  าเภอชุมแพ 
และอ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น  ประกอบกบัพื้นท่ีดงักล่าวมีแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางน ้ าท่ีถูกประกาศตามมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯ)  ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร การ
เล้ียงสุกร ตั้ งอยู่หลายแห่ง โดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 10 ในฐานะ 
เจา้พนักงานควบคุมมลพิษท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯ มีกลไกหน่ึงใน
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การก ากบั ติดตาม การปฏิบติัตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษเหล่าน้ี คือการติดตาม
ตรวจสอบการจดบนัทึก สถิติและขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียและสรุปผล
การท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย (ตามแบบ ทส.1 และทส.2) เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท า
บนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ.ศ.2535  ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯ และการบังคับการเพื่อควบคุมการ
ระบายน ้ าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงตามท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรา 55 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ซ่ึงในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้พนักงานควบคุม
มลพิษในการควบคุมการระบายมลพิษดงักล่าว จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ บทบาท 
อ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษ  เทคนิค การตรวจสอบ การเก็บตวัอย่าง/
ตรวจวิเคราะห์มลพิษจากแหล่งก าเนิด และการออกค าสั่งทางปกครอง เพื่อควบคุมและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจากการด าเนินการท่ีผา่นมายงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้าชีตอนบน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การควบคุมการระบาย
น ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษดงักล่าว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการบูรณาการการ
วางแผนในการด าเนินการร่วมกบัภาคี ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เจา้พนกังานผูมี้อ  านาจอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศฯ ดงักล่าว ไดแ้ก่ ส านกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั  ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั ส านกังานท่ีดินจงัหวดั ท่ีท าการปกครอง
จงัหวดั  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอนัเป็นท่ีตั้ งของแหล่งก าเนิดมลพิษ ในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษรับทราบกฎระเบียบ ขั้นตอน
ในการด าเนินการอยา่งทัว่ถึง การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน/มีความอ่อนไหวท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่ง
รองรับน ้ าท้ิงหรือแหล่งน ้ าท่ีอยู่ใกล้เคียง  และสอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเชิงลุ่มน ้ า โดยการบูรณาการบทบาทการบงัคบัการ
ในฐานะเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ร่วมกบับทบาทตามภารกิจอ่ืนๆท่ีก าหนดตาม พ.รบ.
ส่ิงแวดลอ้มฯ ไดแ้ก่ การน ามาตรการป้องกนั แกไ้ขปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
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มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Monitor) ท่ีก  าหนดไวใ้นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม(EIA)ของโครงการบางประเภท บางขนาด ท่ีเขา้ข่ายตอ้ง
จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและเขา้ข่ายแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตอ้งถูก
ควบคุมการระบายน ้ าท้ิงดว้ย ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน ้ าชีตอนบน มาใชเ้ป็นกลไกในการ
ก ากบั ติดตาม การด าเนินการและป้องกนัผลกระทบจากการด าเนินโครงการเหล่านั้น  
รวมทั้งการเสริมสร้างศกัยภาพ ความรู้ ความเขา้ใจ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
เตรียมความพร้อมในการจดัท าขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อ
จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม/ระบบก าจดัของเสียรวมของชุมชนในกรณีท่ีแหล่งก าเนิด
น ้ าเสียมาจากชุมชน มิได้มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะเป็นมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มอนัจะช่วยฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถด าเนินการควบคู่ไปกบัการ
บงัคบัใชก้ฎหมายตามบทบาทเจา้พนกังานควบคุมมลพิษอีกทางหน่ึงดว้ย  

 บทวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้ าชีตอนบน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการต่างๆ ต้องอาศัยการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งตามบทบาทภารกิจท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.โรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบายจากแหล่งก าเนิดมลพิษ/สถานประกอบการ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีทางราชการก าหนด โดย พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯไดก้  าหนดให้เจา้พนักงานควบคุมมลพิษ 
เป็นกลไกหลกัในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 68 และ 69 ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดตามมาตรา 55 ของ พ.ร.บ.ส่ิงแวดล้อมฯ 
นอกจากน้ีใน พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯยงัไดก้  าหนดให้มีการบริหารจดัการและการส่งเสริม
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหน่วยงานผูอ้นุญาตจะตอ้งน า
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มาตรการในรายงานฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการอนุญาต
ตามกฎหมายนั้นด้วย  ซ่ึงมาตรการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม นับว่าเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีส าคัญท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สามารถ
น ามาใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีลุ่มน ้ าชีตอนบนควบคู่ไปกบั
การบงัคบัการตามบทบาทเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 82 นอกจากน้ีใน พ.ร.บ.
ส่ิงแวดลอ้มฯยงัไดก้  าหนดกลไกให้จงัหวดัท่ีมีความประสงคใ์นการด าเนินการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเขตจงัหวดัของตน จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจงัหวดั เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัให้มี/เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม/ระบบก าจดัของเสียรวม ซ่ึง
นับว่าเป็นกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในส่วนของการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในฐานะเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 80 และ 82 ของ พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯ ยงัสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเกบ็ตวัอย่างน ้ าท้ิงจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ เพื่อบังคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายในบทบาทของเจา้พนักงาน
ควบคุมมลพิษ โดยการวางแผนร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
และหน่วยงานผูอ้นุญาต/ต่อใบอนุญาตใหส้ถานประกอบการท่ีเขา้ข่ายแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการ  ไดแ้ก่ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั (โรงงานอุตสาหกรรม) ส านกังาน
ท่ีดินจงัหวดั(ท่ีดินจดัสรร) ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั(การเล้ียงสุกร) เพื่อให้เจา้ของ/ผู ้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษบางแห่งท่ียงัไม่ทราบกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติั 
และยงัมีการระบายน ้ าท้ิงท่ียงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนด  ไดรั้บทราบ
กฎระเบียบและปรับปรุงการด าเนินการ  ดังนั้ นการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
บทบาทของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการบงัคบัการจึงนบัว่ามีความจ าเป็นอยา่งยิง่ใน
การป้องปรามและควบคุมการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งของแหล่งก าเนิดมลพิษ และเป็นการ
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แกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีตน้เหตุของปัญหา ซ่ึงจะเป็นการ
หนุนเสริมภารกิจการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงในการ
ด าเนินการดงักล่าวควรจะตอ้งมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดของเจา้
พนักงานควบคุมมลพิษทั้งในส่วนของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั ซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดกับพื้นท่ี ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุน
วชิาการ มีความพร้อมของเคร่ืองมือและหอ้งปฏิบติัการตรวจวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในการเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ตวัอย่าง ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ดังกล่าว จะใช้เป็นเคร่ืองมือและกลไกท่ีส าคัญในการออกค าสั่งทางปกครองของเจ้า
พนกังานควบคุมมลพิษ รวมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูร้วบรวมแบบรายงาน 
ทส.2 พร้อมขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น อย่างไรก็ตามการด าเนินการควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้ าชีตอนบน ในบทบาทของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดยการบูรณาการการด าเนินการร่วมกนั ใน
การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของ/ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษรับทราบกฎ ระเบียบ 
ขั้นตอนในการด าเนินการอยา่งทัว่ถึง  และยงัสามารถบูรณาการการด าเนินการร่วมกนัใน
การการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความจ าเป็นเร่งด่วนของพื้นท่ี เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและขับเคล่ือนให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัให้มีระบบ
บ าบัดน ้ าเสียชุมชนรวม ในกรณี ท่ีมลพิษทางน ้ ามาจากครัวเรือน/ชุมชน มิได้มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69  ส่วนในกรณีการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเหตุร้องเรียน เจา้
พนักงานควบคุมมลพิษ ยงัสามารถสร้างกลไกการด าเนินการท่ีเช่ือมโยงบทบาทของ
ตนเองตาม พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯ กบัเจา้พนักงานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ผ่านทาง
ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ/จงัหวดั รวมทั้งยงัสามารถน ามาตรการท่ีก าหนดในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาเป็นกลไกเสริมในการควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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             แนวความคิด การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
เขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าชีตอนบน ในพื้นท่ี 5 จังหวดัท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ประกอบดว้ยจงัหวดัขอนแก่น  มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
ชัยภูมิ และหนองบัวล าภู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวดัขอนแก่นซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีแหล่งก าเนิด
มลพิษตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีลุ่มน ้ าพองในเขตอ าเภออุบลรัตน ์
อ าเภอน ้ าพอง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พื้นท่ีลุ่มน ้ าชีในเขตต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น พื้นท่ีลุ่มน ้ าเซิน เขตอ าเภอหนองเรือ เป็นท่ีตั้งของแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ่หลายแห่ง พื้นท่ีลุ่มน ้ าชีในเขตอ าเภอบา้นไผ่ มี
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร การเล้ียงสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  
พื้นท่ีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นท่ีโดยรอบ ได้แก่ 
เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
ขยายตวัของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคารจ านวนมาก  
ได้แก่อาคารสรรพสินค้า   อาคารชุด  โรงแรม   โรงพยาบาล  หอพัก คอนโดมิเนียม 
โครงการจดัสรรท่ีดิน  ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งรองรับ 
น ้ าท้ิง ดงันั้นการการด าเนินการของเจา้พนักงานควบคุมมลพิษในการควบคุมคุณภาพ 
น ้ าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษเหล่าน้ี โดยการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็น
กลไกหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงสามารถด าเนินการไป
ควบคู่กบัการน ามาตรการท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมาใช้
เป็นกลไกในการเฝ้าระวงั ติดตามและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  รวมทั้ งการให้
ค  าแนะน าขั้ นตอน กระบวนการ ในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการเตรียมความพร้อมในการจดัให้มี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชนรวม ผ่านกลไกการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดับจงัหวดั  ก็จะส่งผลให้การควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ลุ่มน ้าชีตอนบน มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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            ข้อเสนอ    ผูข้อรับการประเมินในฐานะหัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั  และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ดา้นอาคาร บริการชุมชน และการ
จัดสรรท่ีดินในระดับจังหวดั  จังหวดัขอนแก่น  จึงขอเสนอแนวความคิดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้ าชีตอนบน โดยการบูรณาการ
ภารกิจการบงัคบัการของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษและภารกิจการบริหารจดัการอ่ืนๆ 
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดงัน้ี 

            1. การก าหนดเป้าหมายแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะด าเนินการตรวจสอบการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสียหรือระบบก าจดัของเสีย และการเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
(น ้าท้ิง) ท่ีระบายออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษดงักล่าว เพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามมาตรา  
82 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  ควรมี
ด าเนินการร่วมกนัระหวา่งส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานผูอ้นุญาต  เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วนและความวิกฤตของพื้นท่ี  ทั้ งน้ี
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีควรจะด าเนินการในล าดบัตน้ ควรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีมีความ
อ่อนไหวหรือมีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ได้แก่   
แหล่งก าเนิดท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งน ้า/ติดกบัชุมชน/พื้นท่ีเกษตรกรรม  มีน ้ าท้ิงปริมาณ
มาก/ มีความสกปรกของมลสารในน ้ าเสียสูง  มีประวติัการถูกร้องเรียน/การปฏิบติัท่ียงั
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีราชการก าหนด หรืออยูน่อกเขต
ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสียรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม   
การเล้ียงสุกร  อาคารประเภท ก และ ข  โครงการจัดสรรท่ีดินขนาดใหญ่  เป็นต้น 

รวมทั้งการให้ค  าแนะน าให้เจา้ของ/ผูค้รอบครองแหล่ง ก าเนิดมลพิษให้ด าเนินการจด
บนัทึกสถิติ ขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียตามบทบญัญติัในมาตรา 80  ของ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงขอ้มูล
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ดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่ง ท่ีใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือก
กลุ่มเป้าหมายแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะบังคับการให้เป็นไปตามมาตรา 82 เพื่อแกไ้ข
ปัญหาในพื้นท่ี 

            2.ในกรณีท่ีตรวจพบว่าแหล่งก าเนิดมลพิษใด มีประวติัการปฏิบติัท่ียงัไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีราชการก าหนด และมีความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมสูง ให้ใช้มาตรการบังคับการในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ อย่าง
เขม้งวด รวมทั้งมีการติดตามผลปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นไปตามมาตรา 82 
ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

            3.ในกรณี ท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่เขา้ข่ายแหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม หรือเข้าข่ายท่ีจะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายอ่ืนด้วย เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษควรประสาน 
เจา้พนกังานตามกฎหมายนั้นดว้ย  เพื่อควบคุม  ก ากบั  ติดตาม  การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายนั้นๆ  โดยเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเป็นผูใ้หข้อ้เสนอ   ค  าแนะน าทางวิชาการ 
และเจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นเป็นผูบ้งัคบัการและติดตามการปรับปรุง
แกไ้ขสถานประกอบการดงักล่าว โดยผ่านกลไกการรับแจง้เร่ืองร้องเรียนผ่านทางศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอและจงัหวดั เพื่อลดภาระการปฏิบติังานของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ 

            4.ในกรณีท่ีพบว่าแหล่งท่ีก่อเกิดผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการระบาย 
น ้ าท้ิงมิได้มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
แต่มาจากกิจกรรมชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของแหล่งรองรับน ้ าท้ิง ควรประสานด าเนินการมาตรการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณในการจดัท าระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน/ระบบก าจดัของเสียรวม ตามกลไก
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจงัหวดั และแผนอ่ืนๆท่ี
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เก่ียวขอ้ง เช่นแผนบริหารจดัการน ้ า โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัร่วมกบั ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคร่วมกนัขบัเคล่ือน โดยมีพื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตั้ งอยู่โดยรอบสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่  คือ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาล
ต าบลบา้นเป็ด  จงัหวดัขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าขอนยาง และเทศบาลต าบลขามเรียน 
จงัหวดัมหาสารคาม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของชุมชนขนาดใหญ่/มีการ
ขยายตวัของชุมชนอยา่งรวดเร็ว/ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าสายหลกั/อยูติ่ดกบัแหล่งน ้ าหรือพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าท่ีมีความส าคญัและยงัไม่มีระบบรวบรวมและบ าบดัน ้ าเสียชุมชนรวม ไดแ้ก่ เทศบาล
เมืองบ้านทุ่ม เทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลพระลับ เทศบาลต าบลท่าพระ 
เทศบาลต าบลชนบท  เทศบาลต าบลน ้ าพอง เทศบาลต าบลหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น  
เทศบาลเมืองหนองบวัล าภู จงัหวดัหนองบวัล าภู เป็นตน้ 

            5.ในกรณีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษเขา้ข่าย ประเภทและขนาดโครงการท่ีตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เจา้พนักงานควบคุมมลพิษควรน ามาตรการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโครงการท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม มาใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ควบคุมการระบายน ้ าท้ิงออกจากโครงการ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีท่ีตั้ งอยู่ในเขตลุ่มน ้ าชี
ตอนบน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตเยือ่กระดาษ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีมีก าลงัการผลิต
ตั้งแต่ 10 เมกกะวตัต์ข้ึนไป โครงการระบบขนส่งทางอากาศ  อาคารบางประเภท/บาง
ขนาดซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลอนัเป็นท่ีตั้งของศาลากลางจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งหรืออยู่ใกลเ้คียงสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาขนาดใหญ่ทั้งใน
จงัหวดัขอนแก่นและมหาสารคาม ไดแ้ก่ อาคารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ปลีกหรือ 
คา้ส่ง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  โรงแรม  อาคารอยูอ่าศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมอาคาร การจดัสรรท่ีดิน โดยประสานหน่วยงานผูมี้อ  านาจในการอนุญาต
ส าหรับโครงการนั้ น(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
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อาคาร) ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมตรวจสอบ และติดตามผลการ
ด าเนินการ ดว้ย และในส่วนของจงัหวดัขอนแก่นซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนดให้มีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการประเภทอาคาร บริการชุมชนและการ
จดัสรรท่ีดิน ในระดบัจงัหวดั โดยมีส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคในฐานะกรรมการและ
ส านกังานทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมกนั
ก าหนดให้โครงการฯดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบเกบ็สถิติและขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พ.ศ.2555 ออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้มฯ 
2535 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งก าหนดให้โครงการดงักล่าวอยู่ในล าดับความส าคญัตน้ท่ี
จะต้องมีการติดตามตรวจสอบและบังคับการให้เป็นไปตามมาตรา 82 ของ พ.ร.บ.
ส่ิงแวดลอ้มฯ 2535 ซ่ึงนบัเป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย 

             6. การเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภัยท่ีหลาย
หน่วยงานด าเนินการอยู่แลว้  ควรมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกนัทั้งส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาค  และเครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ทสม.)  เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
เครือข่ายคณะกรรมการลุ่มน ้ า  เครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น(อสม.)  โดยการ
เนน้การด าเนินการร่วมกบัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในการ
พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ทสม.ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีด าเนินภารกิจร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างใกลชิ้ดให้เป็นเครือข่ายท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ  ความเขา้ใจ ในการแจง้ขอ้มูลในพื้นท่ีให้แก่เจา้พนักงานควบคุมมลพิษ
เพื่อด าเนินการ 
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 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

            1.เกิดกระบวนการในการบูรณาการการด าเนินการตามบทบาทการบงัคบัการของ
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัและ
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อควบคุมการระบายมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

            2.เกิดกลไกในการบูรณการภารกิจในการด าเนินการเก่ียวกบัการก ากบัติดตาม
มาตรการท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ร่วมกบัภารกิจการ
บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ รวมทั้งการส่งเสริมใหมี้
การฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเร่งด่วน โดยการเตรียมความพร้อมให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพน ้าเส่ือมโทรม เพื่อจดัใหมี้ระบบรวบรวม
และระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของชุมชน ตามกลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ซ่ึงควรด าเนินการคู่ขนานไปกบัการควบคุมและบงัคบัใช้
กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม 2535 

            3.คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้าท่ีรองรับน ้าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ แม่น ้าสายหลกัและ
ล าน ้าสาขาท่ีไหลผ่านพื้นท่ีลุ่มน ้าชีตอนบน มีคุณภาพดีข้ึน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
ตามศกัยภาพของแหล่งน ้า 

            ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

            1. รักษาคุณภาพน ้ าในล าน ้ าสายหลักท่ีไหลผ่านเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าชีตอนบนให้
เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดประเภทของแหล่งน ้ าในแม่น ้ าพอง 
แม่น ้าชี แม่น ้ามูล และล าตะคอง  

             2. ควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ าในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าชีตอนบน ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537)  เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน  

            3. เจา้พนักงานควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ าตอนบน ไดรั้บการเสริมสร้างศกัยภาพ และสามารถ
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บงัคบัการตามบทบาทหนา้ท่ี เพื่อควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษจากแหล่งก าเนิด
มลพิษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

             4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตลุ่มน ้ าชีตอนบนมีการด าเนินการจดัให้มี/
เตรียมความพร้อมให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชนรวม/ระบบก าจดัของเสียรวม ท่ีถูกหลกั
วิชาการและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านกลไกการสนับสนุนจาก
แหล่งงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดั กองทุนส่ิงแวดลอ้ม แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั ฯ         

 

ลงช่ือ……………………………… 

                  (นายมงคล     ธนะนาวานุกลุ) 

                                                                                                        ผูเ้สนอแนวคิด 
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