คู่มือการปฏิบัติงาน
การกาหนดและทบทวนมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า

กองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ
มีนาคม ๒๕๖๒

คำนำ
การก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า เป็นมาตรการทางกฎหมาย
ที่จะต้องด้าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก้าเนิด ส้าหรับควบคุมการระบายน้้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษอื่นใด
จากแหล่งก้าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งฯ ส่งผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษ ที่
จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๙ ต้องด้าเนินการบ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดมลพิษของตนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการในการก้าหนด
มาตรฐานดังกล่าวจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านวิชาการ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล การวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก้าหนดมาตรฐาน ความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การก้าหนดมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป
กองจัดการคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่และอ้านาจในการเสนอแนะการก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า จึงได้จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน การก้าหนดและทบทวนมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้้า ทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า ฉบับนี้ ขึ้น โดยเนื้อหาสาระภายในคู่มือ จะกล่ าวถึง
กระบวนการในการก้าหนดและทบทวนมาตรฐานฯ แต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรื อผู้รับผิดชอบในการ
ก้าหนดมาตรฐานดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กองจัดการคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คานา
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทนา
๑.๑ รูปแบบการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่ง ก้าเนิด

๑
๒

๑.๒ ประเภทของแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย

๒

๑.๓ พารามิเตอร์ทีเกี่ยวข้องกับการก้าหนดมาตรฐาน

๓

การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดมาตรฐาน

๖

๒.๑ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิเคราะห์ปญ
ั หาและผลกระทบจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ

๖
๘

๒.๓ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

๙

๒.๔ จัดท้ากรอบแนวคิดในการก้าหนดมาตรฐาน
๒.๕ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายในองค์กร)

๙
๙

๒.๖ เสนอผู้บริหารพิจารณา

๑๐

๒.๗ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๐

การยกร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า
๓.๑ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๑๑
๑๑

๓.๒ จัดท้าแผนการด้าเนินงานในการยกร่างมาตรฐาน

๑๑

๓.๓ เสนอคณะอนุกรรมการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจาก
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า

๑๒

๓.๔ ส้ารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ

๑๒

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบด้านต่างๆ และยกร่างมาตรฐาน
๓.๖ การประชุมหารือคณะท้างาน

๑๔
๑๖

๓.๗ การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

๑๗

๓.๘ การเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๓.๙ การเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

๑๗
๑๘

๓.๑๐ การเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๘

๓.๑๑ การเสนอรัฐมนตรีลงนามและด้าเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๙

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๔

การทบทวนมาตรฐาน

๒๐

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑ – ๑ กระบวนการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ทางน้้าในภาพรวม

๕

ภาพที่ ๒ – ๑ การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก้าหนดมาตรฐาน (ความจ้าเป็นในการตรา
กฎหมาย)

๗

ภาพที่ ๓ – ๑ กระบวนการยกร่ า งและพิ จ ารณามาตรฐานควบคุ ม การระบายน้้ า ทิ้ ง จาก
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า

๑๓

ภาพที่ ๔ – ๑ ขั้นตอนในการทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า

๒๑

บทที่ ๑
บทนา
ภาพรวมในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) คุณภาพน้้าแม่น้าสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ในขณะที่คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเสื่อมโทรมลง แต่ในช่วงปี ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน คุณภาพน้้าถือว่าดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้
คุณภาพน้้าผิวดินและน้้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม เนื่องมาจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น มีการระบายน้้าเสีย
จากแหล่งก้าเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้้า ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ที่มีการระบายน้้าทิ้งไม่เปนนไปตามมาตรฐาน มีปริมาณการระบายของเสียเกิน
ศักยภาพรองรับของแต่ละแหล่งน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าวิกฤต คลองสายส้าคัญ ชายหาดท่องเที่ยว การบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ้ากัดในเรื่องระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ไม่สามารถรวบรวมน้้าเสียทั้งหมดมาบ้าบัดได้ ประกอบกับมีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมท่าเรือ
ชายหาดท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมีการปล่อยน้้าเสียลงสู่ทะเลโดยตรง ส่งผลให้คุณภาพน้้าทะเล
เสื่อมโทรม
การจัดการภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น สามารถด้าเนินการได้หลายวิธี ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ส้าคัญคือ
การก้าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมภาวะมลพิษและควบคุมแหล่งก้าเนิดต่างๆ เพื่อลดมลพิษจากการประกอบ
กิจการของแหล่งก้าเนิดที่จะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ท้าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เสื่อมโทรมและปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศของแหล่งรองรับมีความสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้
การก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิดยังเปนนภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมควบคุมมลพิษที่ต้องด้าเนินการก้าหนดมาตรฐานดังกล่าวขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก้าหนดไว้
การก้าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้้าทิ้งจากแหล่ งก้าเนิด มลพิษทางน้้า เช่น มาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม มาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากอาคาร มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทการเลี้ยงสุกร เปนนหน้าที่
และอ้านาจของกองจัดการคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ ในการเสนอแนะการก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบ่งออกเปนน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิด
และ ๒) การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดที่มีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อให้เหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

๒
๑.๑ รูปแบบการกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิด
ในทางวิชาการจะมีการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดใน ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ ก้าหนดมาตรฐานฯ เปนนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในน้้าทิ้ง (Concentration-based
effluent standard) เปนนมาตรฐานทั่วไป ใช้ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ ในรูปของ
ความเข้มข้นที่มีหน่วยวัดเปนนน้้าหนักต่อปริมาตร เช่น มิลลิกรัมต่อลิตร ไมโครกรัมต่อลิตร
รูปแบบที่ ๒ ก้าหนดมาตรฐานฯ เปนนปริมาณมลพิษที่ให้ระบายได้ (Load-based effluent standard)
โดยค้านึงถึงปริมาณมลพิษ (Loading) ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้้าให้ส อดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
มลพิษของแหล่งน้้า (Carrying capacity) ซึ่งในแต่ละลุ่มน้้าจะมีศักยภาพในการรองรับแตกต่างกัน เปนนการ
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดที่เข้มงวดมากขึ้น
ปัจจุบันการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดของประเทศไทย เปนนการควบคุม
ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในน้้าทิ้ง (รูปแบบที่ ๑) โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๙ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ก้าหนดไว้ดังนี้
มาตรา ๕๕ ให้ รั ฐมนตรี โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก้าเนิดส้าหรับควบคุมการระบายน้้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษอื่นใด
จากแหล่ งก้าเนิดออกสู่ สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อมตามที่
ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ้านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก้าหนดประเภทของแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้า เสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด
ที่ก้าหนดตามมาตรา ๕๕
อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ กองจัดการคุณภาพน้้าได้เสนอแนะการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิ นและมาตรฐาน
คุณภาพน้้าทะเลต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อรักษาคุณภาพน้้าให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าไม่เปนนไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เนื่องมาจากการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆ
๑.๒ ประเภทของแหล่งกาเนิดน้าเสีย
๑.๒.๑ น้าเสียจากชุมชน (Domestic wastewater) หมายถึง น้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนที่ อาศั ย อยู่ ในครั ว เรื อนและอาคารประเภทต่างๆ ได้ แก่ อาคารชุ ด บ้ านจั ดสรร หอพั ก โรงแรม
โรงพยาบาล ตลาดสด ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ส้านักงาน โดยน้้าเสียส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนในรูปสารอินทรีย์
และพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์มสูงโดยเฉพาะบริเวณที่เปนนชุมชนขนาดใหญ่

๓
๑.๒.๒ น้าเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial wastewater) หมายถึง น้้าเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการหล่อเย็น กระบวนการต้มระเหย รวมทั้งน้้าเสียจากส้านักงาน บ้านพักหรือ
หอพัก โรงอาหารภายในบริ เวณโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชน (Small and Medium Enterprises, SMEs) โดยน้้าเสียส่วนใหญ่
จะมีการปนเปื้อนทั้งในรูปสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และโลหะหนัก ซึ่งจะแตกต่างกัน ไปตามแต่ละประเภท
ของอุตสาหกรรม
๑.๒.๓ น้าเสียจากเกษตรกรรม (Agricultural wastewater) หมายถึง น้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการเพาะปลูก ซึ่งจะมีสิ่งปนเปื้อนทั้งที่เปนนสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของกิจกรรม โดยน้้าเสียจากการปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนในรูปสารอินทรีย์และ
พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์มสูง น้้าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจะพบสิ่งปนเปื้อนในรูป
สารอินทรีย์ และสารแขวนลอยต่างๆ ส่วนน้้าเสี ยจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีจะพบสิ่ งปนเปื้อนจาก
สารประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซียม นอกจากนี้อาจพบการปนเปื้อนของสารเคมีทาง
การเกษตร เช่น สารก้าจัดแมลง สารก้าจัดวัชพืช
ดังนั้ น เพื่อเปน นการรั กษาคุณภาพน้้ าในแหล่ งน้้าผิ วดินและคุณภาพน้้าทะเลให้ เปนนไปตามมาตรฐาน
ที่ก้าหนด จ้ าเปน นต้องมีการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่ งก้าเนิดมลพิษทางน้้า แต่ละ
ประเภทดังกล่าวข้างต้น
๑.๓ พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐาน
พารามิ เตอร์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การก้ า หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้้ า ทิ้ ง และมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมทางน้้า แบ่งเปนนได้เปนน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑.๓.๑ คุณภาพน้าทางกายภาพ (Physical parameters) เปนนพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบใน
ภาคสนามหรือท้าการตรวจสอบทันทีพร้อมกับการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากพารามิเตอร์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ง่ายมาก จึงจ้าเปนนต้องตรวจวัดทันทีไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อน้าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ พารามิเตอร์
ที่ควรตรวจวัด เช่น สี (Colour) กลิ่น (Odour) อุณหภูมิ (Temperature) และค่าความขุ่น (Turbidity) เปนนต้น
๑.๓.๒ คุณภาพน้าทางเคมี (Chemical parameters) เช่น ค่าความเปนนกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจน
ละลาย (DO) ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อ
ออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน้้าให้เปนนคาร์บอนไดออกไซด์และน้้า (COD) ค่าโลหะหนัก เช่น ทองแดง (Cu) นิกเกิล
(Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท(Hg) สารหนู (As) สารเคมีป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืช เช่น ดีดีที (DDT) บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) ดิลดริน (Dieldrin) อัลดริน (Aldrin) เอนดริน
(Endrin) เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor epoxide) และสารเปนนพิษอื่นๆ เปนนต้น
๑.๓.๓ คุณภาพน้าทางชีวภาพ (Biological parameters) เช่น แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของสัตว์หรือพืชที่อาศัยในแหล่งน้้า เปนนต้น

๔
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดเปนนภารกิจที่
มีความส้าคัญและมีผลกระทบต่ อบุคคลและหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน เช่น ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ราชการที่ส่งเสริมการประกอบกิจการ หน่วยงานที่ก้ากับดูแลการประกอบกิจการ หน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจน
ประชาชนและชุมชน จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การด้าเนินงานต้องชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งการให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็น ในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เปนนที่ยอมรับและใช้ใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหามลพิ ษได้จริง จึงจ้าเปนนต้องมี คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบ
เข้าใจถึงล้าดับขั้นตอนต่างๆ ในการด้าเนินงานและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน โดยในคู่มือการปฏิบัติงาน
จะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการก้าหนดมาตรฐาน การยกร่าง
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง และการทบทวนมาตรฐานฯ
กระบวนการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในภาพรวม (ทั้งการ
ก้าหนดมาตรฐานขึ้นใหม่ และการทบทวนมาตรฐานเดิมที่มีอยู่) แสดงดังภาพที่ ๑ – ๑ ซี่งจะกล่าวถึงรายละเอียด
ในบทต่อๆ ไป
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ภาพที่ ๑ – ๑ กระบวนการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้าในภาพรวม

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดมาตรฐาน
การกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้าเป็น มาตรการทางกฎหมาย
ที่มีการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงจาเป็นต้องพิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการตรากฎหมาย และความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน รอบด้าน ต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐาน และจะต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดมาตรฐาน (การพิจารณาความจาเป็นใน
การตรากฎหมาย) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อม/ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
ว่าหน่วยงานมีความจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยมาตรการทางกฎหมายหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
จาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า หน่วยงานต้องดาเนินการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดมาตรฐานว่าจะมีผลกระทบอย่างไร (การวิเคราะห์ผลกระทบในการออก
กฎหมาย) ซึ่งจาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม/ปัญหามลพิษดังกล่าว จาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดมาตรฐานฯ หรือไม่ ขั้นตอนแสดงดัง
ภาพที่ ๒ – ๑ อธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้
๒.๑ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษนั้นๆ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
๒.๑.๑ ข้อมูลคุณภาพน้า
สถานการณ์ คุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าที่ ค าดว่ า ได้ รั บผลกระทบจากแหล่ ง ก าเนิ ดมลพิ ษ นั้ น ๆ
ย้อนหลังอย่างน้อย ๑๐ ปี รวมทั้งพิจารณาคุณภาพน้าของแหล่งน้าใกล้เคียงที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบด้วย
โดยคุณภาพน้าจะเป็นดัชนีบ่งชี้หนึ่งที่ทาให้ทราบว่าปัญหาคุณภาพน้าในแหล่งน้าเกิดจากสาเหตุใด หรือเกิดจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษประเภทใด ซึ่งสามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้าได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้า
อัตโนมัติของกองจัดการคุณภาพน้า และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าของกองจัดการคุณภาพน้าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค กรุงเทพมหานคร
๒.๑.๒ ข้อมูลสถิติปัญหาเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้าจากแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นๆ ย้อนหลังอย่างน้อย
๕ ปี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองตรวจมลพิษ (คพ.) สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรม รวมถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน
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ภาพที่ ๒ – ๑ การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดมาตรฐาน (ความจาเป็นในการตรากฎหมาย)
๒.๑.๓ ข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ
รวบรวมข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๑๐ ปี หรือเท่าที่สามารถสืบค้นได้ ในเบื้องต้นควรมีข้อมูล
จานวนแหล่งกาเนิด (สถานการณ์และแนวโน้ม) ปริมาณน้าเสียและปริมาณมลพิษจากแหล่งกาเนิด (ทั้งที่เกิดขึ้น
และที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม) องค์ประกอบของน้าเสีย รวมทั้งกระบวนการผลิต/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้าเสีย
ของแต่ละประเภทแหล่งกาเนิด และเทคโนโลยีในการจัดการน้าเสียของแหล่งกาเนิด
๒.๑.๔ ข้อมูลผลกระทบ
สืบค้น รวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษแต่ละชนิดจากแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นๆ
รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้า

๘
๒.๒ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
นาข้อมูลตามข้อ ๒.๑ ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ ถึงปัญหาและผลกระทบจากแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นๆ
ในด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งขนาดของผลกระทบในแต่ละด้านจะเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงระดับความรุนแรงของปัญหา และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จากผลการวิเคราะห์ หากหน่วยงานเห็นว่ามีความจาเป็นในการกาหนดมาตรฐาน ให้หน่วยงานดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป แต่หากเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐาน ให้หน่วยงานพิจารณาใช้วิธีการ/แนวทางอื่น
ในการควบคุมปัญหาและผลกระทบจากแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นๆ ต่อไป
ทั้งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ แนวทางไว้ว่า เรื่องที่จะตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้๑
๑) เป็นกรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง กล่าวคือไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารหรือมาตรการอื่นใด
เพื่อแก้ไขปั ญหานั้ นได้ หรื อมาตรการทางบริหารหรื อมาตรการอื่นนั้ นไม่ส ามารถแก้ ไขปัญหานั้ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) รัฐธรรมนู ญอันเป็ นกฎหมายสู งสุดบัญญัติให้ ตรากฎหมายขึ้นเพื่อจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใน
เรื่องนั้นได้
๓) การจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายต้องเป็นไปเพียงเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายนั้น
ประสบความสาเร็จโดยจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
๔) มาตรการตามกฎหมายต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทหรือสภาพของสังคมไทย และ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ
๕) กลไกของรั ฐต้องมีความพร้ อมที่จะบังคับการให้ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากร
ของรัฐที่ต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ ตามกฎหมายอย่างถ่องแท้ มีสานึกในการให้บริการ มีบุคลากรและงบประมาณเพียงพอเพื่อ
ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย รวมทั้งต้องมีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มิฉะนั้น
จะทาให้การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (Law enforcement) ขาดประสิทธิภาพ
๖) ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกลไกหรือมาตรการตามกฎหมายทุกรอบระยะเวลา
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๗) ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีหรือปรับปรุงแก้ไขกฏหมายนั้นด้วย
(Public consultation) เพื่อให้เนื้อหาสาระหรือกลไกของกฎหมายสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
สังคม

๑

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ๒๕๕๖. คู่มือตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพฯ.

๙
๒.๓ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ
ดังนี้
๒.๓.๑ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สืบค้น รวบรวมข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะดาเนินการ
ยกร่างมาตรฐานฯ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของกฎหมาย
๒.๓.๒ มาตรฐานต่างประเทศ
พิจารณาการกาหนดมาตรฐานของประเทศต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการ
กาหนดพารามิเตอร์และค่ามาตรฐานที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒.๓.๓ เทคโนโลยีการจัดการน้าเสีย
พิจ ารณาข้ อมู ล เทคโนโลยี การจั ดการน้ าเสี ย ในปั จจุ บั น ของแหล่ งก าเนิ ดมลพิ ษ ท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแต่ละแบบ รวมถึงความสามารถในการลงทุนเพื่อการจัดการน้าเสีย
ของเจ้ า ของแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น ประกอบการตั ด สิ น ใจในการก าหนดพารามิ เ ตอร์ แ ละ
ค่ามาตรฐานที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒.๔ จัดทากรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐาน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมา จัดทากรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานว่าจะควบคุมทั้งหมด
หรือควบคุมที่ขนาดใดบ้าง เช่น การเลี้ยงสุกร จะควบคุมฟาร์มทุกขนาด หรือควบคุมเฉพาะฟาร์มที่เลี้ยงสุกรกี่ตัว
(ควรกาหนดขอบเขต คานิยามให้ชัดเจน) และจะกาหนดเป็นมาตรฐานเดียว หรือกาหนดมาตรฐานต่างกันตาม
ขนาดของแหล่งกาเนิด ในเบื้องต้นจะกาหนดพารามิเตอร์ใดบ้าง และจะกาหนดค่าควบคุมเท่าใด
๒.๕ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายในองค์กร)
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนด
มาตรฐาน ซึ่งอาจตั้งเป็นคณะทางานร่วมภายในองค์กร โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ
ภายในกองจัดการคุณภาพน้า ผู้แทนจากกองกฎหมาย ผู้แทนจากกองตรวจมลพิษ และผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการ
วิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
หากที่ประชุม/คณะทางานฯ เห็ นว่ามีความจาเป็นในการกาหนดมาตรฐาน ให้ หน่วยงานดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป แต่หากที่ประชุม/คณะทางานฯ เห็นว่าไม่มีความจาเป็นในการกาหนดมาตรฐาน ให้หน่วยงาน
หารื อที่ประชุม /คณะทางานฯ ถึ งแนวทางหรื อ วิธี การอื่ น ใดที่จะนามาใช้ ควบคุมปั ญหาและผลกระทบจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษนั้นๆ และในกรณีที่ที่ประชุม /คณะทางานฯ มีความเห็นให้หน่วยงานรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทบทวนปรับปรุงกรอบแนวคิดฯ แล้วนาเสนออีกครั้งนั้น ให้หน่วยงานดาเนินการตามความเห็น
ของที่ประชุม/คณะทางานฯ

๑๐
๒.๖ เสนอผู้บริหารพิจารณา
เมื่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเห็นด้วยที่จะให้มีการกาหนดมาตรฐาน ให้หน่วยงานนาเสนอ
กรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานต่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาไปรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
๒.๗ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นากรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารไปรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ได้แก่ หน่วยงานให้อนุญาต หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานวิชาการต่างๆ
เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกาเนิด
มลพิษ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดทากรอบแนวทางการยกร่างมาตรฐานฯ และแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดาเนินการขั้นตอนยกร่างมาตรฐาน ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในบทที่ ๓
ต่อไป

บทที่ ๓
การยกร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า
เมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดมาตรฐาน (พิจารณาความจาเป็นในการตรา
กฎหมาย) และหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบพิจารณาตัดสินใจแล้วว่า การกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้าขึ้นใหม่ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะนามาแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนต่อไปคือการยกร่างและพิจารณามาตรฐานตามขั้นตอนปกติ แสดงดังภาพที่ ๓ – ๑ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล สนั บ สนุ น หรือ เป็ น เหตุ ผ ลในการก าหนด
พารามิเตอร์และค่ามาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิด โดยจะรวบร วม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้รวบรวมไว้จากการดาเนินงานในบทที่ ๒ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
๓.๑.๑ ข้อมูลแหล่งก้าเนิด ได้แก่ ข้อมูลจานวนแหล่งกาเนิด (สถานการณ์และแนวโน้ม) ปริมาณน้าเสีย
และปริมาณมลพิษจากแหล่งกาเนิด (ทั้งที่เกิดขึ้นและที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้ อม) องค์ประกอบของน้าเสี ย
รวมทั้งกระบวนการผลิต/กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดน้าเสีย และเทคโนโลยีในการจัดการน้าเสียของแหล่ งกาเนิด
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของแหล่งกาเนิด และคาดการณ์ได้ว่าการดาเนินกิจกรรมของแหล่งกาเนิดฯ จะส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
๓.๑.๒ ข้อมูลผลกระทบ ได้แก่ ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าของพารามิเตอร์คุณภาพน้าต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าแต่ละพารามิเตอร์มีค่าที่ยอมรับได้เท่าไร
ควรควบคุมไม่ให้เกินเท่าไร หากเกินค่าที่เหมาะสมจะมีผลกระทบอย่างไร รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม
๓.๑.๓ ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน มาตรการในการควบคุมและจัดการ
น้าเสียของแหล่งกาเนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือกาลังจะประกาศใช้ในอนาคต
เพื่อใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการกาหนดค่ามาตรฐานและพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
๓.๒ จัดท้าแผนการด้าเนินงานในการยกร่างมาตรฐาน
เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะต้องจัดทากรอบแนวทาง
การยกร่างมาตรฐานฯ ได้แก่ ขนาดของแหล่งกาเนิด พารามิเตอร์ และค่ามาตรฐานที่จะควบคุม รวมถึงกาหนด
วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างน้าแต่ละพารามิเตอร์ (ต้องเป็นไปตาม Standard method และห้องปฏิบัติการ
ของกรมควบคุมมลพิษสามารถวิเคราะห์ได้) และแผนการดาเนินงาน โดยจะต้องระบุรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ได้แก่ วิธีการ งบประมาณ (ถ้ามี) ระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินการจนมาตรฐานมีผลบังคับใช้ และต้องระบุ
ผู้รับผิดชอบ พร้อมเสนอแผนการทบทวนมาตรฐานดังกล่าวด้วย ซึ่งหลักการโดยทั่วไป กาหนดให้มีการทบทวน

๑๒
ความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีจาเป็น (จะกล่าวถึงในรายละเอียดใน
บทที่ ๔ การทบทวนมาตรฐาน) และในกรณีที่แผนการดาเนินงานฯ กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทางาน ให้เสนอ
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะทางานไว้พร้อมกัน
๓.๓ เสนอคณะอนุกรรมการก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิมลพิษทางน้้า
เสนอกรอบแนวทางและแผนการดาเนินงานในการกาหนดมาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการกาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า (คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการมลพิษทางน้าในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เป็นประธาน) เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วยังไม่เห็นชอบตามที่เสนอ จะต้องปรับแก้ไข
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะจนกว่าคณะอนุกรรมการฯ จะเห็นชอบ จึงจะเริ่มดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
๓.๔ ส้ารวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ
นอกจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เ กี่ยวข้องแล้ว ในการยกร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากแหล่งกาเนิดมลพิษ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
สาหรับนามาใช้ประกอบการพิจารณากาหนดพารามิเตอร์และค่าควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกรอบ
แนวทางและแผนการดาเนินงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า
๓.๔.๑ การก้ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ต้ อ งเป็ น ตั ว แทนที่ ดี ข องแหล่ ง ก าเนิ ด มี ค วามหลากหลายและ
ครอบคลุมลักษณะความแตกต่างของกลุ่มประชากรทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นตัวแทน
ที่แท้จริงของประชากรทั้งหมด และการกาหนดขนาดของกลุ่มตั วอย่างควรเป็นไปตามหลักทางสถิติ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างอาจต้องพิจารณาความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ เช่น งบประมาณ และระยะเวลา เป็นต้น
๓.๔.๒ การเก็บข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของแหล่งกาเนิด การเก็บตัวอย่างน้าเพื่อ
ศึกษาการระบายมลพิษของแหล่งกาเนิด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การเก็บข้อมูลทั่วไปของแหล่งกาเนิด ควรจัดทาเป็นแบบสอบถาม/แบบสารวจให้ครอบคลุม
ข้อมูลที่จาเป็น เช่น ชื่อและสถานที่ตั้งของแหล่งกาเนิด ขั้นตอน/กระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต แหล่งน้าใช้
ปริมาณน้าใช้ ปริมาณน้าเสีย ลักษณะการระบายมลพิษ แหล่ง รองรับมลพิษ วิธีการจัดการหรือเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดการมลพิษ รายได้ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน/ประกอบกิจการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน
และความพร้อมของผู้ประกอบการในการลงทุนจัดการมลพิษ เป็นต้น โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ การสังเกต และการตรวจวัดภาคสนาม

๑๓
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ภาพที่ ๓ – ๑ กระบวนการยกร่างและพิจารณามาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
ทางน้า

๑๔
๒) การเก็บตัวอย่างน้า ต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือวิธีปฏิบัติ
ส าหรั บ การเก็บ ตั ว อย่ างน้ าจากแหล่ งกาเนิดมลพิษ ๑ และกรณีต้องเก็บ ตัว อย่างน้าจากแหล่ งน้าเพื่อนามา
วิเคราะห์ผลกระทบจากแหล่งกาเนิดมลพิษ สามารถศึกษาได้จากคู่มือวิธีปฏิบัติสาหรับการเก็บตัวอย่างน้าจาก
แหล่งน้า๒
๓) การเก็บข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ควรจัดทาเป็นแบบสอบถาม/แบบ
สารวจและใช้วิธีสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบแหล่งกาเนิด ร่วมกับการสังเกต โดยรายละเอียดของ
แบบสอบถาม/แบบสารวจควรครอบคลุมข้อมูลที่จาเป็น เช่น ชื่อที่อยู่ผู้ให้สัมภาษณ์ ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด
มลพิษ ผลกระทบที่ได้รับในด้านต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบด้านต่างๆ และยกร่างมาตรฐาน
นาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากภาคสนามมาวิเคราะห์ ประมวลผลและ
สรุปผลข้อมูลเพื่อพิจารณาประกอบการยกร่างมาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกาเนิด และข้อมูลการระบายมลพิษ
ของแหล่งกาเนิดจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้า
๑) ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกาเนิด
นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดกลุ่มตามลักษณะของข้อมูลและแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดย
แสดงเป็นจานวนร้อยละ ซึ่งอาจนาเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ
๒) ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้า
๒.๑) นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าทั้งหมดมาจัดกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น จุด
เก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ และวิธีการจัดการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการมลพิษ เป็นต้น
๒.๒) วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าที่ได้ตามหลักสถิติเพื่อนาไปใช้ประกอบ
ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ เช่น
๒.๒.๑) วัดการกระจายของข้อมูล เพื่ออธิบายว่าข้อมูลแต่ละค่ามีค่าที่ห่างกันมากน้อย
เพียงใด มีข้อมูลบางค่าผิดปกติมากๆ เช่น สูงหรือต่ากว่าค่าอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งสถิติการวัดการกระจายของข้อมูลที่
นิยมใช้ คือ พิสัย (Range) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐน (Standard Deviation) และค่าความแปรปรวน (Variance)
๒.๒.๒) วัดแนวโน้มการเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูล ซึ่งเป็นการหาค่ากลางของข้อมูล
เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด กรณีเป็นชุดข้อมูลที่มีการกระจายของข้อมูลน้อย ข้อมูลแต่ละค่ามีค่าที่
ห่างกันไม่มากหรือข้อมูลมีการแจกแจงปกติ (Normal Curve) นิยมใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นตัวแทนของข้อมูล
ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นชุดข้อมูลที่มีข้อมูลบางค่าผิดปกติมากๆ เช่น สูงกว่าหรือต่ากว่าค่าอื่นๆ มากหรือข้อมูลมีการ

๑

สานักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ. ๒๕๕๓. วิธีปฏิบัติสาหรับการเก็บตัวอย่างน้าจากแหล่งกาเนิดมลพิษ. กรมควบคุมมลพิษ, กรุงเทพฯ.

๒

สานักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ. ๒๕๕๓. วิธีปฏิบัติสาหรับการเก็บตัวอย่างน้าจากแหล่งน้า. กรมควบคุมมลพิษ, กรุงเทพฯ.

๑๕
แจกแจงแบบเบ้มากๆ มัธยฐาน (Median) และค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) จะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมกว่า
การใช้ค่าเฉลี่ย
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอี ยดเพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
๓.๕.๒ การก้าหนดค่ามาตรฐานที่เหมาะสม โดยตั้งวัตถุประสงค์ว่ามาตรฐานที่จะกาหนดขึ้นนั้นเพื่อ
ป้องกันอะไร (เช่น มนุษย์ สิ่งมีชีวิตในน้า หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบด้านต่างๆ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นสากลของมาตรฐาน และกาหนดพารามิเตอร์
และค่ามาตรฐานที่เหมาะสม
๑) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกาหนดชนิดมลพิษหรือพารามิเตอร์ในมาตรฐานฯ จะต้องมี
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของน้าเสียว่ามีมลพิษชนิดใดในปริมาณสูง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากมี
การระบายออก เช่น ทาให้คุณภาพของแหล่งน้ารองรับเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้า เป็นต้น โดยค่ามาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละพารามิเตอร์ควรอยู่ในระดับที่
สิ่งแวดล้อมสามารถรองรับได้ เปรียบเทียบระหว่างการมีกับไม่มีการกาหนดมาตรฐานฯ ทั้งนี้ ในการประเมินอาจ
สมมติตัวเลขค่ามาตรฐาน โดยมีแนวทางในการประเมินดังนี้
๑.๑) ประเมินปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (กรณีไม่มีการกาหนด
มาตรฐานฯ) โดยใช้ค่ากลางของข้อมูลที่คานวณได้ในหัวข้อ ๓.๕.๑ ข้อ ๒) เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดในการ
ประเมินปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
๑.๒) ประเมินปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีมีการกาหนดมาตรฐานฯ โดย
สมมติตัวเลขจากค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ระดับต่างๆ เช่น ถ้ากาหนดค่ามาตรฐานที่ค่าตัวเลขเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐
ปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมจะลดลงเท่าไร ถ้าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๕๐ ปริมาณมลพิษที่
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมจะเป็นเท่าไร
๑.๓) เปรี ยบเทียบปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่ งแวดล้อมกรณีไม่มีมาตรฐานฯ และมี
มาตรฐานฯ ที่ระดับต่างๆ ว่ามีปริมาณมลพิษที่จะระบายลงสู่แหล่งน้าลดลงเท่าไร และคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ดีขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ ควรประสานผู้รั บผิ ดชอบด้านแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทานายผลการเปลี่ ยนแปลง
คุณภาพน้าในแหล่งน้าที่มีผลกระทบโดยตรงจากแหล่งกาเนิดมลพิษตามสมมติฐานที่กาหนด
๑.๔) พิจารณาค่ามาตรฐานที่เหมาะสมที่สิ่งแวดล้อมสามารถรองรับมลพิษได้
๒) ผลกระทบต่อสุขอนามัย การกาหนดมาตรฐานฯ ทาให้ลดปริมาณน้าเสียและปริมาณมลพิษ
ที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสุขอนามัย ของประชาชนในพื้นที่และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้า
เช่น พารามิเตอร์ที่เป็นสารก่อมะเร็ง จะต้องพิจารณาค่าที่ปลอดภัยต่อมนุษย์
๓) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสั งคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนามาประกอบการประเมินความ
เป็นไปได้ในการกาหนดมาตรฐานฯ หรือค่ามาตรฐานว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม โดยวิเคราะห์ว่าทรัพยากรที่ใช้ไปในการกาหนดมาตรฐานตลอดจนการดาเนินการให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ที่กาหนดนั้น จะก่อให้เกิดต้นทุนและผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง

๑๖
๔) ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ประเมินความเหมาะสมของวิธีการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการมลพิษที่มีอยู่ในปัจจุ บัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะสามารถลดและบาบัดน้าเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ยกร่างขึ้น และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษมีศักยภาพที่จะลงทุนได้โดยไม่เป็นภาระ
หรือเพิ่มต้นทุนในการผลิตมากเกินไป โดยพิจารณาจากข้อมูลการระบายมลพิษของแหล่งกาเนิดที่มีการบาบัด
น้าเสียด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้
๔.๑) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลเกณฑ์การออกแบบเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในแต่ละพารามิเตอร์ กรณีประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียที่ได้จากการเก็บข้อมูลต่ากว่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์การออกแบบมากๆ จะต้องพิจารณาปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้วย
๔.๒) พิจารณาค่าที่เหมาะสมในการกาหนดมาตรฐานฯ ที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี
โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าที่ค่าเปอร์เซ็นไทล์ระดับต่างๆ
(ควรพิจารณาตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๕๐ ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่าที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ สามารถบาบัดน้าเสียได้ตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้นด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน)
๔.๓) เมื่อได้ค่าตัวเลขเปอร์เซ็นไทล์ที่ระดับต่างๆ แล้ว สามารถนาตัวเลขดังกล่าวไปประเมิน
ความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ต่อไป
๕) ความเป็นสากลของมาตรฐาน เปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านต่างๆ แล้วกับค่ามาตรฐานและการบังคับใช้ของประเทศต่างๆ เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานฯ ที่จะนาเสนอ
มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
๓.๕.๓ การยกร่างมาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ จนได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการ
ยกร่างมาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐานที่กาหนดในแต่ละพารามิเตอร์
รายละเอียดการตรวจสอบ (เช่น วิธีการตรวจวิเคราะห์ การตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา ความถี่)
ระยะเวลาที่จะมีผลใช้บังคับ รวมทั้งขนาดของแหล่งกาเนิดที่จะควบคุมการระบายน้าทิ้ง
๓.๖ การประชุมหารือคณะท้างาน
จัดประชุมหารือคณะทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะ
นาไปประชุมหารื อคณะทางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร โดยคณะทางานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรอาจเป็นคณะทางานวิชาการที่ตั้งขึ้นภายใต้คณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า ซึง่ การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรนั้น เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ที่จัดทาขึ้นว่ามีความเหมาะสมในด้านต่างๆ หรือไม่ ทั้งในเรื่อง
วิชาการ การบังคับใช้ ตลอดจนผลกระทบภายหลังจากมาตรฐานฯ มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากคณะทางานยัง ไม่
เห็นชอบต่อร่างมาตรฐานฯ ตามที่เสนอ จะต้องปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทางาน
จนกว่าคณะทางานจะเห็นชอบให้นาไปรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

๑๗
๓.๗ การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง (Stakeholders)
ภายหลังจากคณะทางานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเห็นชอบกับร่างมาตรฐานฯ ให้เสนอร่างมาตรฐาน
ดังกล่าวต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบสาหรับนาไปรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการมี
มาตรฐานที่กาหนดขึ้น ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อให้เนื้อหาสาระของร่างมาตรฐานฯ ที่กาหนดขึ้นเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม
๓.๗.๑ กลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็น
ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานให้อนุญาต หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่มีบทบาท
ในการส่งเสริมการประกอบกิจการ ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิด
สมาคม องค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป รวมถึงความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างมาตรฐานที่จะกาหนด
๓.๗.๒ วิธีการและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อาจกาหนดวิธีการ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
๑) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๗.๑ โดยควรจัดประชุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้พื้นที่ในการรับฟังความ
คิดเห็นครอบคลุมทั่วประเทศ
๒) ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) โดยระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่มีการกาหนดไว้ในแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓) วิ ธี ก ารอื่ น ใด เช่ น ทางไปรษณี ย์ การสั ม ภาษณ์ การส ารวจความคิ ด เห็ น การตอบ
แบบสอบถาม
๓.๘ การเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อประชุมหารือคณะทางานและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว ให้สรุปผลการประชุมหารือฯ
และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ที่จัดทาขึ้น และนาเสนอผู้บริหาร
ให้ ความเห็นชอบส าหรั บ เสนอคณะอนุ กรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ซึ่งโดยทั่วไปจะเสนอเป็นร่างประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๓.๘.๑ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษทางน้า (อาศัยอานาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
๓.๘.๒ ร่ า งประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดประเภทของ
แหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายน้าทิ้งลงสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (อาศัย
อานาจตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)

๑๘
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจประกาศกาหนดมาตรฐานฯ ก่อน แล้วค่อยเสนอกาหนดเป็นแหล่งกาเนิด
มลพิษในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ ให้ประสานกองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและให้
ความเห็นต่อร่ างประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง ๒ ฉบับ ก่อนนาเสนอผู้ บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิ ษทางน้้าขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็น
ประธานอนุกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านมลพิษทางน้า ด้านการวิเคราะห์น้า
ด้านพิษวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร/
หน่วยงานวิชาการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นอนุกรรมการ และกองจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ
เป็นฝ่ายเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งฯ และวิธีการตรวจสอบ
ค่ามาตรฐานน้าทิ้ง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งฯ ทั้งนี้
หากคณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาแล้ ว ยั ง ไม่ เ ห็ น ชอบตามที่ เ สนอ จะต้ อ งปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จนกว่าคณะอนุกรรมการฯ จะเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ
๓.๙ การเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เมื่ อ ร่ า งมาตรฐานฯ ได้ รั บ ความเห็ นชอบจากคณะอนุ กรรมการฯ แล้ ว ให้ จั ด ท าวาระเพื่ อน าเสนอ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) เสนอผู้ บริหารให้ ความเห็ นชอบ และประสานกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อบรรจุวาระดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาแล้วยังไม่เห็นชอบตามที่เสนอ จะต้องปรับ
แก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จนกว่าคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จะเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
๓.๑๐ การเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เมื่อร่างมาตรฐานฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษแล้ว ให้จัดทาวาระเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับการกาหนดมาตรฐานฯ ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กาหนด
โดยมีหัวข้อประกอบด้วย ๑) เรื่องเดิม ๒) การดาเนินงานที่ผ่านมา ๓) ความเห็นของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และ ๔) ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบกับวาระดังกล่าว ให้ประสานกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดส่งวาระให้กับฝ่ายเลขานุการ เพื่อบรรจุวาระในการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้วยังไม่เห็นชอบ
ตามที่เสนอ จะต้องปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จนกว่า
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะเห็นชอบให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

๑๙
๓.๑๑ การเสนอรัฐมนตรีลงนามและด้าเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อการกาหนดมาตรฐานฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้ประสาน
กองกฎหมาย กรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน โดยเอกสารที่ ต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ ก องกฎหมาย
ประกอบด้วย ๑) ร่างประกาศกระทรวงฯ ๒) รายงานการประชุม/มติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และ ๓)
รายงานการประชุม/มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงฯ ที่รัฐมนตรีลงนามแล้ว
จะถูกจัดส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับต่อไป

บทที่ ๔
การทบทวนมาตรฐาน
เนื่องจากมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน้้า เป็นกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับแก่สังคมเป็นการทั่วไป ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่น ทัศนคติของประชาชนในเรื่องต่างๆ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและต่งประเทศ จึงควรมี
การทบทวนมาตรฐานทุกรอบระยะเวลาเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งปัจจุบันมีการบัญญัติเป็นกฎหมายไว้อย่างชัดเจน คือ “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘”
สาระส้าคัญของพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก้าหนดให้
รัฐ มนตรี ผู้ รักษาการมีห น้ าที่จั ดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมาย
ใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) เห็นว่าจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
๒) ได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไปและ
รัฐมนตรีผู้รักษาการเห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันควร
๓) ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
๔) เมื่อปรากฏว่ามิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกิน ๓ ปี นับ แต่วันที่กฎหมายนั้น
ใช้บังคับ
โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมาย พระราชก้ า หนด และกฎตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ บัญญัติว่า “กฎ หมายความว่า
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”
ขั้นตอนการทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่ งก้าเนิดมลพิษ
ทางน้้า ตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย แสดงดังภาพที่ ๔ – ๑
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ภาพที่ ๔ – ๑ ขั้นตอนในการทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิด
มลพิษทางน้้า
ทั้งนี้ ในการทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐานฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น จะต้องพิจารณาปัญหา
จากการบังคับใช้มาตรฐานฯ ร่วมด้วย ซึ่งจ้าเป็นต้องประสานขอข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กองตรวจมลพิ ษ กรมควบคุม มลพิ ษ ส้ า นั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการด้าเนินงานเช่นเดียวกับในการ
ก้าหนดมาตรฐานใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๒ และ ๓

