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ร่วมงานในกิจการของทางราชการ    โดยศึกษาเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหานํ้าเสีย ดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้จดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมไดโ้ดยตรง   เพ่ือให้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมมีเพียงพอต่อปริมาณนํ้ าเสียใน
ปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนจากขยายตวัจากชุมชนในอนาคต   การศึกษาน้ีใชว้ิธีวิจยัเอกสาร 
 

จากการศึกษาพบว่า  การจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมโดยรัฐยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร    
เน่ืองจากกฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียใหอ้าํนาจในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม
เป็นหนา้ท่ีหลกัของภาครัฐ   ทาํใหก้ฎหมายไม่เอ้ืออาํนวยต่อการใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในการประกอบกิจการ
บาํบดันํ้ าเสียรวมไดโ้ดยตรง   ดงันั้นเพ่ือเป็นการขจดัปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสีย
รวมสาํหรับเอกชน  วิทยานิพนธ์น้ีจึงเสนอใหป้รับปรุงกฎหมายซ่ึงอาจทาํไดเ้ป็น  3  กรณี คือ  

1. แกไ้ขกฎหมายแม่บทอนัไดแ้ก่  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535   โดยเพ่ิมเร่ืองการใหสิ้ทธิเอกชนในการเขา้จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมใหเ้ท่าเทียมกบัภาครัฐ   
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2.  พิจารณาออกกฎหมายลาํดบัรอง  ในรูปแบบของกฎกระทรวงเก่ียวกบัการประกอบกิจการบาํบดั
นํ้ าเสียรวมสาํหรับเอกชน   ตามมาตรา  73  วรรคสองและวรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  

3.  พิจารณาออกกฎหมายเฉพาะ  ในระดบัพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสีย
รวมสาํหรับเอกชน  เพื่อใหเ้อกชนสามารถเขา้ประกอบกิจการนํ้าประปาและบาํบดันํ้าเสียร่วมกนัได ้
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Abstract 
Currently there are only 83  Central  Wastewater  Treatment  Plants  in Thailand  established by  

the  budget of the government .These  are  very few if compared  with  the amount of the Wastewater across 
our country, especially, the wastewater from the rapidly growing communities. If the problem of the water 
pollution does not get treatment right away, it will damage the environments that we can not compute to the 
value of money.  In the future, these will be the difficulty in developing the country because the government 
will use the huge budget to solve this  problem which  increases in every moment. 

 
The thesis aims at studying in how to allow the private sectors to proceed or to implement with the 

government.  The research focuses only Wastewater treatment by private sectors having power to establish  
the Central Wastewater Treatment Plants in direct.  So that  the plants is  sufficient for the wastewater at 
present and will increase due to  the growth of communities in the future. All studing are documentary 
research. 

 
The research finds out  to  establishes the Central Wastewater Treatment Plants by the government 

is not properly successful as the laws relevant to an establishment of the Central Wastewater Treatment Plants 
exclusively grant the power to the government sectors. The law     do not  allow  to the private sectors to play  
in important roles in carrying out Central Wastewater Treatment business in direct. There, for solving this 
problem the  thesis thus propose to improve  the laws as the following approaches. 
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1. Amend an essential law: The Enhancement and Conservation of National Environmental 
Quality Act, B.E. 2535 by granting rights to private sector in participation of establishment of Central 
Wastewater Treatment Plants equal to government. 

 
2. Consider by issue the secondary law in form of the ministerial regulations relating to Central 

Wastewater Treatment plants for private sectors according to Section 73 paragraph  two and four of the 
Enhancement and Conservation of National  Environmental Quality Act B.E. 2535. 

 
     3. Consider to issue specific laws at the Act degree concerning carrying out the Central Wastewater 
Treatment Plants for private sectors and government sectors mutually. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง           
โดยไม่ไดค้าํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั    เป็นผลใหส้ภาพแวดลอ้มของประเทศ
เส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็วก่อใหเ้กิดปัญหาสภาวะมลพิษในหลายดา้นไม่วา่จะเป็นมลพิษทางอากาศ 
เสียง ความสั่นสะเทือน  และดินโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางนํ้ า   ท่ีนับวนัจะทวีความรุนแรงข้ึน   
ทุกขณะ  โดยเฉพาะผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพในแหล่งรับนํ้ า    แหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียขนาด
ใหญ่เกิดข้ึนจากการขยายตวัของชุมชนมีมากถึงร้อยละ 75 %  ของนํ้ าเสียทั้งหมด  ท่ีเหลืออีก 25 % 
ของนํ้ าเสียเกิดข้ึนจากภาค        อุตสาหกรรม    โดยนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากปัญหา
การลกัลอบระบายนํ้ าท้ิงหรือปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เป็นผลให้
รัฐบาลออกกฎหมายมาควบคุมการปล่อยสารพิษจากแหล่งกาํเนิดชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ไดมี้การส่งเสริมให้องคก์รของรัฐจดัสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมข้ึนจนในปัจจุบนัมี  83  แห่ง  
สามารถรองรับนํ้าไดป้ระมาณ  2,836,181  ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั   ทั้งหมดน้ีมีการเดินระบบแลว้
เพียง  62 แห่งหรือคิดเป็น  75  %  ซ่ึงรองรับนํ้ าเสียไดป้ระมาณ  0.96  ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั     
จะสามารถบาํบดันํ้ าเสียไดเ้พียงร้อยละ  51 ของปริมาณนํ้ าเสียท่ีระบบรองรับไดแ้ละยงัอยู่ใน
ระหว่างดาํเนินการก่อสร้างอีก 21 แห่งหรือคิดเป็น  25 % ของระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมทั้งหมด
ประเทศ  1  จาํนวนระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมทั้งหมดดงัท่ีกล่าวมานั้นยงันบัว่านอ้ยมากเม่ือเทียบกบั
จาํนวนปริมาณนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้าทัว่ประเทศ   

ปัญหามลพิษทางนํ้าตามท่ีไดก้ล่าวมานั้น   ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนระบบ
บาํบดันํ้ าเสียรวมท่ีดี    และสาเหตุท่ีทาํให้การจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมในประเทศไทย            
ไม่ประสบความสาํเร็จปัจจุบนั   คือ  ยงัไม่มีกฎหมายใหสิ้ทธิแก่เอกชนในการเขา้ดาํเนินการหรือเขา้
ร่วมงานในกิจการของทางราชการ  โดยเฉพาะงานจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมขนาดใหญ่           
การขาดกฎหมายดงักล่าวเป็นเหตุให้เอกชนไม่สามารถเขา้มาประกอบกิจการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ า
เสียรวมไดโ้ดยตรง    ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมมีปริมาณเพียงพอต่อปริมาณนํ้ า
เสียในอนาคตและความตอ้งการของสังคมส่วนรวม  จึงตอ้งมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

                                                           
1 กรมควบคุมมลพิษและบริษทั NIRAS จาํกดั . ประสบการณ์การจัดการนํ้าเสียในระดับสากล . 

กรุงเทพมหานคร :  2545 , หนา้ 40 – 43. 
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กิจการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมโดยเอกชน   ใหเ้พียงพอต่อการเอ้ืออาํนวยใหเ้อกชนดาํเนินงาน
จนประสบความสาํเร็จได ้  โดยถา้จาํเป็นกต็อ้งมีการแกไ้ขกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
   1.  เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสีย
รวมระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน 

2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท่ีภาคเอกชนจะเขา้มาดาํเนินการประกอบ
กิจการนํ้า  โดยร่วมกบัภาครัฐหรือลงทุนดว้ยตนเอง 

3.  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและควบคุมการ
ประกอบกิจการนํ้าของภาคเอกชน 

 
3.  สมมุติฐานของการศึกษา 

กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  กาํหนดใหภ้าครัฐเป็นผูด้าํเนินการเก่ียวกบัระบบ
บาํบดันํ้าเสียรวม  แต่มิไดเ้ปิดโอกาสใหเ้อกชนสามารถเขา้ไปมีบทบาทเช่นเดียวกบัภาครัฐ  เม่ือ
ภาครัฐไม่สามารถดาํเนินการเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้าเสียรวมใหมี้เพยีงพอต่อปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 
จึงทาํใหภ้าคเอกชนไม่สามารถเขา้ไปดาํเนินการแทนได ้   ทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหามลพิษไม่ประสบ
ผลสาํเร็จเท่าท่ีควร  

  
4. วธีิดําเนินการศึกษา 

ใชว้ิธีวิจยัเอกสาร  ( Documentary  Research )   โดยจะทาํการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ  
ตาํรา  บทความรายงานการวิจยัและบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรวบรวมและเรียบเรียง       
ในการดาํเนินการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค    พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 
5.  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะกฎระเบียบและบทบญัญติัของกฎหมายต่าง ๆ ท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เช่น        
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540    พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542    และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัใหภ้าครัฐและเอกชนจดัทาํระบบบาํบดั

นํ้าเสียรวม 
2. ไดท้ราบถึงปัญหาตลอดจนอุปสรรคท่ีทาํให้เอกชนไม่สามารถเขา้ประกอบกิจการ

บาํบดันํ้าเสียรวม 
3.  เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะใหมี้การปรับปรุงหรือออกกฎหมายเพ่ือใหเ้อกชน

เขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียรวม 
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บทที ่2 
 

ทีม่าและหลกัการตลอดจนแนวความคดิทางทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการจัดการนํา้เสีย 
 

1. ทีม่าและสาเหตุของปัญหานํา้เสีย 
นํ้าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงท่ีมีชีวิตใน

ขณะเดียวกนักบันํ้ายงัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีจาํเป็นสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน1  เช่น  
การชลประทาน       การประมง  การสาธารณูปโภค  การอุตสาหกรรมและพลงังาน  การคมนาคม  
ดว้ยเหตุน้ีนํ้ าสามารถใชป้ระโยชน์โดยรวมไดห้ลายอยา่ง    แต่จากการระบายของเสียจากชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรม    โดยมิไดผ้า่นการบาํบดัขั้นตน้มาก่อน จึงก่อใหเ้กิดปัญหาการเส่ือม
โทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางนํ้าอยา่งมาก  เพราะทรัพยากรนํ้าเม่ือผา่นขบวนการใชห้น่ึง ๆ 
ยอ่มมีระดบัคุณภาพเปล่ียนไป   ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมสาํหรับท่ีจะนาํไปใชใ้นกิจการอ่ืนๆต่อไป  
ความรุนแรงของความเส่ือมโทรมคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มดา้นนํ้าส่วนใหญ่มีอิทธิพลจากการเพิ่ม
จาํนวนประชากรอยา่งรวดเร็วการขยายตวัดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม    การทรัพยากรอยา่ง
ไม่มีประสิทธิภาพและการนาํเทคโนโลยีส่มยัใหม่เขา้ใชโ้ดยไม่คาํนึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

นํ้ าเสีย    หมายถึง   นํ้ าท่ีผ่านการใชม้าแลว้นั้น มีแหล่งกาํเนิดของนํ้ าเสียท่ีแตกต่างกนั
และในบางคร้ังนํ้ าเสียท่ีถูกปล่อยออกมาจากแหล่งใดไม่อาจทราบไดแ้น่นอนชดัเจน  เช่น  การไหล
ของนํ้ าเสียท่ีไม่มีท่อหรือรางระบายนํ้ าเสียแลว้ไหลลงสู่แหล่งนํ้ า  โดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่ง
แหล่งกาํเนิดของนํ้าเสียท่ีสาํคญัได ้ 3  แหล่งคือนํ้าเสียจากแหล่งชุมชน  นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมและ
นํ้ าเสียจากเกษตรกรรม   นํ้ าเสียท่ีเกิดจากแหล่งกาํเนิดทั้ง  3  แหล่งนั้นมีความแตกต่างกนั              
ทั้งทางดา้นคุณลกัษณะและปริมาณของนํ้าเสียท่ีปล่อยออกมาค่อนขา้งชดัเจน  ดงัน้ี 

ก )  แหล่งนํา้เสียจากชุมชน  2 
  นํ้ าเสียจากแหล่งชุมชนอาจถูกแบ่งย่อยออกไปไดเ้ป็นแหล่งนํ้ าเสียจากบา้นพกั
อาศยัแหล่งนํ้าเสียจากสถานท่ีทาํการต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา   สาํนกังาน  โรงพยาบาล  แหล่งนํ้ าเสีย
จากสถานท่ีท่ีใชใ้นการสันทนาการหรือพกัผอ่นหยอ่นใจเช่น รีสอร์ท  โรงแรม  บา้นพกัตากอากาศ 

                                                           
1 ณรงค ์  ณ. เชียงใหม่. มลพษิส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร  :  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์  , หนา้ 29. 
2 พฒันา  มูลพฤกษ ์. อนามัยส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : บริษทัซิกม่าดีไซน์กราฟฟิก จาํกดั , 

หนา้      119 – 127. 
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ฯลฯ แหล่งนํ้ าเสียย่านธุรกิจการคา้ต่าง ๆ เช่น  ร้านขายอาหาร  โรงภาพยนต ์  แหล่งกาํเนินนํ้ าเสีย
จากแหล่งชุมชนต่าง ๆ ซ่ึง สามารถแยกแหล่งนํ้าเสียจากชุมชนออกเป็น  4   ประเภทท่ีสาํคญัดงัน้ี 
   1 )   แหล่งนํา้เสียจากบ้านพกัอาศัย  
   นํ้ าเสียท่ีถูกปล่อยออกมาจากบา้นพกัอาศยัซ่ึงมกัเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในบา้น  กิจกรรมใดท่ีตอ้งใชน้ํ้ ายงัมกัจะมีนํ้าเสียเกิดข้ึนจากกิจกรรมนั้น ๆ เช่น หอ้งนํ้าหอ้งส้วม  
หอ้งครัว  ท่ีทาํการชกัลา้งเคร่ืองนุ่งห่ม  ลา้งรถ  ลา้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง  

2 )   สถานทีท่าํการ   
   นํ้ าเสียท่ีปล่อยออกมาจากสถานท่ีทาํการต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับลกัษณะของ
สถานท่ีทาํการ นั้น ๆ  เช่น  โรงเรียน  วิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  อ่ืน ๆ   
ส่วนใหญ่แลว้นํ้ าเสียมกัเกิดจากการใชน้ํ้ าในห้องนํ้ าห้องส้วม  การใชน้ํ้ าลา้ง  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การปฏิบติังาน   

3 )   สถานทีท่ีใ่ช้ในการสันทนาการ  
นํ้าเสียท่ีปล่อยออกมาจากสถานท่ีท่ีใชใ้นการสนัทนาการต่างๆ ไดแ้ก่  

โรงแรม  รีสอร์ท  บา้นพกัตากอากาศ (รวมอาคารชุด )  ท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่กิจกรรมสระวา่ยนํ้า
รวมถึงค่ายพกัแรมต่าง ๆ  เป็นตน้   

4 )   สถานทีป่ระกอบธุรกจิการค้า   
สถานท่ีประกอบธุรกิจการคา้  ไดแ้ก่  ตลาด  โรงภาพยนตร์  ศูนยก์ารคา้     

ร้านคา้  ร้านอาหาร  เป็นตน้  ซ่ึงมกัจะเป็นสถานท่ี ๆ มีประชาชนใหบ้ริการเป็นจาํนวนมากแตกต่าง
กนัไปตามกาลเวลา   

ข )   แหล่งนํา้เสียจากการอุตสาหกรรม 
  นํ้าเสียจากการอุตสาหกรรมเกิดจากการใชน้ํ้ าในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม   
ต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่  นํ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งวตัถุดิบ  นํ้าลา้งวสัดุอุปกรณ์  นํ้า
ลา้งทาํความสะอาดโรงงาน  นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต  นํ้าเสียท่ีใชใ้นการหล่อเยน็ของอุปกรณ์ทาํ
ความร้อน    เป็นตน้   

ค )  แหล่งนํา้เสียจากการทาํเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  สวน ไร่  นา ฟาร์ม  นํ้าท่ีระบาย
ออกจากบริเวณท่ีมีการเกษตร  ส่วนใหญ่จะมีสารประกอบทางเคมีท่ีชะลา้งมาจากผวิดิน  ไดแ้ก่  
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์  
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1.1    ผลกระทบจากมลพษิทางนํา้ 3 
  มลพิษทางนํ้ าก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ   ซ่ึงยากท่ีจะประเมินค่าเป็น
จาํนวน  ท่ีแน่นอนได ้ ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1.1.1  การประมง 
   มลพิษทางนํ้าทาํใหส้ตัวน์ํ้ าต่างๆ ตาย  เช่นในกรณีนํ้าเน่าเสียท่ีแม่นํ้าแม่
กลอง  เน่ืองจากโรงงานนํ้าตาลปล่อยนํ้าเสียจาํนวนมากลงในแม่นํ้าทาํใหป้ริมาณออกซิเจนละลาย
ในแม่นํ้าลดลงอยา่งรวดเร็วๆ จนปลาไม่อาจมีชีวิตอยูไ่ดเ้พราะขาดออกซิเจนในการหายใจ  
นอกจากน้ีนํ้าเสียยงัทาํลายแหล่งเพาะวางไข่ของปลา  ซ่ึงเป็นการหยดุย ั้งการแพร่พนัธ์ุของมนัโดย
ทางออ้ม 
    1.1.2  การสาธารณสุข 
   นํ้าเสียถือเป็นอนัตราต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นอยา่งยิง่ปี  2516   
มีคนตายดว้ยโรคน้ี  71  คน  โรคอิไต  อิไตเกิดจากประชาชนใชน้ํ้ าท่ีมีสารแคดเม่ียมในการบริโภค
และการเกษตรกรรม  นอกจากน้ีแม่นํ้าลาํคลองท่ีเน่าเสียยงัส่งกล่ินเหมน็  ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน
รําคาญเป็นการบัน่ทอนสุขภาพของผูอ้าศยัอยูริ่มแม่นํ้าลาํคลอง  และผูส้ญัจรไปมาดว้ย 
    1.1.3  การผลตินํา้เพือ่บริโภคและอุปโภค 
   นํ้าเสียกระทบกระเทือนต่อการผลิตนํ้าด่ืมนํ้าใชอ้ยา่งยิง่แหล่งนํ้าสาํหรับ
ผลิตประปาส่วนใหญ่ไดแ้ก่แม่นํ้าลาํคลอง  เม่ือแหล่งนํ้าเกิดเน่าเสีย คุณภาพนํ้าลดลงค่าใชจ่้ายใน
ขบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดน้ํ้ าท่ีมีคุณภาพเขา้เกณฑม์าตรฐานนํ้าด่ืมจะเพิ่มข้ึน   
   1.1.4  การเกษตร 
   นํ้าเสียก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นนํ้าเสียท่ีมีความ
เป็นกรด ด่างสูง  นํ้าท่ีมีปริมาณเกลือ อนินทรียสู์ง หรือสารเป็นพิษ  ฯลฯ  นํ้าเสียเหล่าน้ีเกิดจากการ
ปล่อยนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งนํ้าโดยปราศจากการกาํจดั  ทาํใหแ้หล่งนํ้ามี
คุณสมบติัไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผกัท่ีปลูก 
 
 
 
                                                           

3 ณรงค ์ ณ. เชียงใหม่  . มลพษิส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร  :  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์  ,หนา้    
68 - 71. 
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   1.1.5  ความสวยงามและการพกัผ่อนหย่อนใจ 
   ถา้แหล่งนํ้าเกิดความสกปรก  เน่าเสียแลว้  ความสวยงามยอ่มหมดไป  
และไม่เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ  อนัเป็นการทาํลายส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้
ประเทศอีกดว้ย 

1.2  ความจําเป็นทีจ่ะต้องมีการบําบัดนํา้เสีย  4 
  เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีไดเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อ
การอุปโภคบริโภค  และแหล่งนํ้าท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในปัจจุบนัน้ีกเ็กิดปัญหาภาวะมลพิษต่าง ๆ ไม่
สามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดด้งัแต่ก่อน  จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการบาํบดัและกาํจดันํ้าเสีย
ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติมี ดงัน้ี 
   1.2.1  เพือ่ทาํลายตัวการทีท่าํให้เกดิโรค 
   ไม่วา่จะเป็นเช้ือโรคหรือสารพิษจะตอ้งถูกกาํจดัหรือทาํลายในระดบัหรือ 
ปลอยภยัก่อนท่ีจะถูกปล่อยลงไปสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
    1.1.2  เพือ่เปลีย่นสภาพของเสียในนํา้เสียให้อยู่ในรูปทีส่ามารถนํากลบัมา
ใช้ได้ 
   ของเสียท่ีมีอยูใ่นนํ้าเสียถึงแมจ้ะมีปริมาณนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณนํ้า
บริสุทธ์ิท่ีถูกปนเป้ือนอยู ่  ทาํใหเ้ราไม่สามารถนาํนํ้าเสียกลบัมาใชป้ระโยชนใ์นการอุปโภคบริโภค
นํ้าเสียไดถ้า้ไม่ทาํการบาํบดัและกาํจดัเสียก่อนของเสียบางอยา่งในนํ้าเสียนั้น  เม่ือทาํการบาํบดัและ
กาํจดัแลว้อาจเกิดประโยชนไ์ด ้  

  1.2.3  เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิภาวะมลพษิ 
ของเสียในนํ้าเสียจะไปทาํใหแ้หล่งนํ้าเกิดภาวะมลพษิ  เพราะจะทาํใหเ้กิด

ปัญหาต่อการท่ีจะนาํนํ้าในแหล่งนํ้าไปใชป้ระโยชน์  เพื่อการอุปโภคบริโภคในบา้นพกัอาศยัหรือ
อาคารสาํนกังานต่าง ๆ การอุตสาหกรรม  หรือเกษตรกรรม และอาจทาํลายส่ิงมีชีวติในนํ้าไม่วา่จะ
เป็นพืชนํ้าหรือสตัวน์ํ้ า  และในท่ีสุดอาจทาํลายระบบนิเวศของแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 
 
 

                                                           
4 พฒันา  มูลพฤกษ ์. อนามัยส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : บริษทัซิกม่าดีไซน์กราฟฟิก จาํกดั ,

หนา้  93-94 . 
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2.   แนวความคดิและหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื    
แนวความคิดและหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  เป็นแนวคิดเพ่ือจดัการส่ิงแวดลอ้มโลกท่ี

ไดรั้บการผลกัดนัโดยต่อเน่ืองจากองค์การสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์ปี ค.ศ.1972          
ณ . กรุงสต๊อกโฮลม์  (Stockholm) ประเทศสวีเดน   การประชุมคร้ังน้ีนาํไปสู่การจดัตั้ง  โครงการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ The United Nations Environment Program (UNEP) กองทุน

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Fund) และคณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา  
(World Commission on Environment and Development : WCED)  ซ่ึงองคป์ระกอบของ
แนวความคิดน้ีในระยะเร่ิมแรกสามารถคน้หาไดจ้ากปฏิญญากรุงสตร๊อกโฮลม์  (The Stockholm 
Declaration, 1972)    และแนวคิดน้ีไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมและไดรั้บการยอมรับอยา่งสากล    
ในการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา  (The United Nations 
Conference on Environment and Development : UNCED)  หรือเรียกว่าประชุม  Earth Summit  ท่ี
กรุงริโอ  เดอ  จาเนโร  ประเทศบราซิล ซ่ึงประเทศและผูแ้ทนของประเทศเขา้ร่วมการประชุมกว่า 
179 ประเทศ   เอกสารจากการประชุม   ท่ีรับรองและแสดงถึงหลกัการท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
แนวคิดอย่างชดัเจนคือ ปฏิญญาริโอว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ.1992 (The Rio 
Declaration on Environment and Development,1992) 5  ซ่ึงมีหลกัการท่ีถือว่าเป็นหลกัการสาํคญั
ของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือยูถึ่ง 14 หลกัการ 6 แต่สาํหรับการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํระบบบาํบดั 
นํ้าเสียโดยตรงมีดงัน้ี 

1 ) หลกัการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย 
  เอกชนท่ีก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเพ่ือการแกไ้ขเยยีวยาและ
ป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงค่าเสียหายในทางแพง่ตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter 
Pays  Principle : PPP)  อนัถือเป็นหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นบริบทของการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายน้ีเป็นท่ียอมรับทั้งในทางระหวา่ง
ประเทศ  และในปัจจุบนัภาครัฐไดพ้ยายามทุกวิธีทางท่ีจะสร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการใหมี้
ความรู้สึกรับผดิชอบต่อการทาํลายส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการกระทาํของประชาชนและบรรดา
ผูป้ระกอบการทั้งหลาย โดยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อนาํไปใชใ้นการจดัการ

                                                           
5 สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์.  การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม .  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม , 

หนา้    20 – 25. 
6 สุนีย  ์มลัลิกะมาลย  ์ . รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนรวมของประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ  ส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , หนา้ 29 – 44. 
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มลพิษ เช่น  เกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้าเสีย    เป็นตน้7  การเกบ็ค่าบาํบดันํ้าเสียกเ็ป็นแนวความคิดท่ีจะ
ผลกัดนัใหน้กัลงทุนหรือผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีตนจะตอ้งรับ
ภาระหนา้ท่ีในการดูแลจดัการมิใหถู้กทาํลาย เพื่อประโยชน์ของ     สาธารณชนและประเทศชาติ รัฐ
จึงไดน้าํหลกั  “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” มาบญัญติัไวใ้นมาตรา  71 และ  72  แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  แต่แนวทางท่ีถูกตอ้งในการจดัการ
มลพิษ   คือการกาํหนดใหป้ระชาชนทุกคนเป็นผูรั้บภาระตามส่วนของการปล่อยมลพิษ  โดยไม่ควร
ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงไดรั้บประโยชน์จากการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติแต่เพยีงอยา่งเดียว 
โดยปกติในสายตาของสงัคมมกัจะกล่าวหาวา่ภาคอุตสาหกรรมเป็นผูก่้อใหเ้กิดมลพิษแต่      ผูเ้ดียว
แต่แทจ้ริงแลว้ทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมลว้นแต่เป็นผูก่้อใหเ้กิด
มลพิษทั้งส้ิน 
  2 )  ความยุติธรรมในทางส่ิงแวดล้อมสําหรับชนยุคอนาคต 

ในหลกัการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้นยอมใหมี้การใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอ้แมว้า่การใชป้ระโยชน์นั้นจะตอ้งไม่ใหห้มดส้ินไป จะตอ้งมีเหลือไว้
ใหช้นยคุอนาคตไดใ้ชป้ระโยชน์เสมอหรือเท่าเทียมกบัท่ีชนยคุปัจจุบนัไดใ้ช ้
  ซ่ึงหลกัการทั้งหมดน้ีเป็นท่ียอมรับและนาํไปใชใ้นการร่างอนุสญัญาหลายฉบบั
เช่น International  Whaling  Commission  (IWC) ภายใต ้ International  Convention  for the 
Regulation  of  Whaling,  1946,  Ramsar  Convention on Wetlands of International  Lmportance  
as  Waterfowl Habitat, 1971 , Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage,1972, Washington Convention on International Trade in Endangerd Species of 
Wild Flora and Fauna ( CITES) , 1973 , Bon Convention on Conservation of Migratory Species 
of Wild Animal, 1979, ASEAN  Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, 
1985  และ Convention  on  Biological  Diversity ,  1992  นอกจากนั้น  ในหลาย ๆ  ประเทศทัว่
โลกต่างนาํแนวความคิดน้ีมาสอดแทรกบญัญติัไวใ้นกฎหมายภายใน  หรือกาํหนดเป็นนโยบายและ
แผนทางส่ิงแวดลอ้มของประเทศดว้ย  เช่น  ในกรณีของประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญัและขานรับ
แนวความคิดดงักล่าวดว้ยการนาํมาสอดแทรกไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช  2540  ในส่วนท่ีเก่ียวดว้ยการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

                                                           
7 ไชยยศ  เหมรัชตะ. “ กฎหมายกบัการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ” ดุลพาหนิตยสารกระทรวง

ยุตธิรรม . เล่มท่ี  1 . มกราคม – มีนาคม 2539 , หนา้  71 – 72. 
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สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เป็นตน้  นอกจากนั้นประเทศไทยยงันาํแนวความคิดน้ี
มากาํหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศดว้ย 

2.1  การจัดการมลพษิทางนํา้ด้วยหลกั “ผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย” 
   การจดัการมลพิษทางนํ้าดว้ยหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย วางอยูบ่น
พื้นฐานวา่  “ ผูส้ร้างปัญหามลพิษจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการบาํบดัและกาํจดัมลพิษท่ีก่อใหเ้กิด
ข้ึน ”    ซ่ึงการท่ีจะบรรลุหลกัการดงักล่าวสามารถทาํไดห้ลายแนวทางสาํหรับแนวทางท่ีใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย   ไดแ้ก่  การควบคุมและบงัคบั  และแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์  8 

2.1.1   การควบคุมและบังคบั 
    การควบคุมและบงัคบัเป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรัฐเขา้มา
ควบคุม   โดยการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมในรูปของกฎหมาย   ระเบียบ   หรือ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษปฏิบติัตาม   หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามจะถูกลงโทษ   ดงัเช่นท่ี
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ี 

2.1.2    แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 
    แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีเสนอ
เป็นทางเลือกในการจดัการมลพิษนอกเหนือจากการควบคุมและบงัคบั   โดยอาศยักลไกของตลาด
ในการดาํเนินการ   เช่น  ปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มมากกจ็ะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและภาษีมาก   
หรือปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกจ็ะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมและภาษีนอ้ย และอาศยั  “ ราคา ”  
หรืออตัราค่า ภาษี  /  ค่าธรรมเนียมเป็นส่ิงจูงใจใหผู้ก่้อมลพิษตดัสินใจลดปริมาณมลพิษท่ีปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม   โดยอตัราเรียกเกบ็ดงักล่าวอาจจะอยูใ่นรูปของภาษี   ค่าธรรมเนียม  หรือ
ค่าชดเชย            ดว้ยกลไกของราคา    ราคาดงักล่าวจะถูกผลกัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้  ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้นั้นสูงข้ึน  และกลไกของตลาดจะกระตุน้ใหผู้ก่้อมลพิษ
พยายามลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ใหต้ ํ่าลง      โดยการลดปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การเปล่ียนวตัถุดิบหรือกระบวนการผลิต   เพื่อเพิ่มผลกาํไรใหม้ากท่ีสุดและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและส่งผลใหป้ริมาณมลพิษลดลง 

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์สามารถท่ีใชแ้บ่งเป็น 3  กลุ่ม  คือ 
1 )   เคร่ืองมือทางดา้นการเงิน  การคลงั 
2 )   เคร่ืองมือทางการตลาด 

                                                           
8 กรมควบคุมมลพิษ .ตาํราระบบบําบัดมลพษิ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่ง

ประเทศไทย ,หนา้ 8-17 –  8-20 . 
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3 )   เคร่ืองมือเสริมสร้างแรงจูงใจในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
1 )  เคร่ืองมือทางด้านการเงนิการคลงั 

   การนาํเคร่ืองมือในกลุ่มน้ีมาใชจ้ะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความสามารถใน
การบาํบดัมลพิษใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีกาํหนดเคร่ืองมือในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
    1.1 )  ค่าบริการ   

ค่าบริการ ในท่ีน้ีคือค่าบริการในการบาํบดันํ้ าเสียให้ได้ตามท่ี      
มาตรฐานกาํหนด  โดยท่ีอตัราค่าบริการข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของเสียว่าบาํบดัยากหรือง่าย  มีความ
เป็นพิษมากนอ้ยแค่ไหน  หรือมีปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงใด 

1.2  )  ค่าปล่อยมลพษิ  
    คือ  ค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บจากการปล่อยสารมลพิษเขา้ไปใน
อากาศ  แหล่งนํ้ า  ดิน  หรือการทาํให้เกิดมลพิษทางเสียง   โดยท่ีอตัราค่าปล่อยมลพิษข้ึนอยู่กบั
ปริมาณและคุณภาพของสารมลพิษและค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    1.3 )  เกบ็ภาษี ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
    ภาษีท่ีมีการนํามาใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีหลายรูปแบบ
ไดแ้ก่  
       -  การกาํหนดภาษีวตัถุดิบหรือผลผลิต   ตวัอยา่งของ
ภาษีประเภทน้ี   ไดแ้ก่   การเกบ็ภาษีแบตเตอร่ีรถยนตท่ี์ใชแ้ลว้   
       -  การตั้งอตัราภาษีใหต่้างกนั  ตวัอยา่งของภาษีประเภท
น้ี   ไดแ้ก่  การเกบ็ภาษีนํ้ามนัไร้สารตะกัว่ในอตัราท่ีตํ่ากว่านํ้ ามนัธรรมดา   การใชร้ะบบภาษีในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมีวตัถุประสงคใ์หผู้ก่้อมลพิษปรับปรุงหรือเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคหรือ
การจดัการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยลง 
    1.4 )  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการส่ิงแวดล้อม   
    ค่าธรรมเนียมหมายถึง  เงินท่ีรัฐเรียกเก็บตามกฎหมายซ่ึงมีหลาย
รูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการเก็บและกฎหมายท่ีรองรับ   สาํหรับการจดัเก็บค่าธรรมเนียม
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นจะเรียกเกบ็จากผูก่้อมลพิษท่ีแสวงหากาํไร   โดยเรียกเก็บทนัทีท่ียืน่ขอ
อนุญาตดาํเนินการซ่ึงอาจจ่ายเป็นกอ้นเพียงคร้ังเดียวหรือเป็นรายปีหรือทุกส้ินงวดระยะเวลาท่ี
กาํหนดกไ็ด ้    
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2 ) เคร่ืองมือทางการตลาด 
   เป็นเคร่ืองมือท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของระบบตลาดท่ีมีกลไกราคาเป็น
ตวักาํหนด  รัฐเพียงแต่มีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกตลาดทาํงานอย่างมีระบบและ
ต่อเน่ือง   รวมทั้ง  ติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสาํคญัท่ีนาํมาใช้
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั   ไดแ้ก่ 
    2.1 )  ระบบมัดจํา – คนืเงิน   
    เป็นระบบท่ีกาํหนดให้มีการจ่ายค่ามดัจาํ สาํหรับผลิตภณัฑห์รือ
การผลิตท่ีมีศกัยภาพในการก่อมลพิษและจะไดรั้บเงินมดัจาํคืน  เม่ือนาํผลิตภณัฑน์ั้นกลบัคืนมา  ณ  
สถานท่ีท่ีกาํหนดหลงัจากการใชห้รือเม่ือเสร็จส้ินการผลิต   ตวัอย่างของเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร์น้ี  
คือ  ค่ามดัจาํขวด  ค่ามดัจาํแบตเตอร่ี  พนัธบตัรท่ีนาํมาประกนั  หรือมดัจาํโดยบริษทัเหมืองแร่  
บริษทัป่าไมแ้ละบริษทัพฒันาท่ีดิน  เป็นตน้ 
    2.2 )  การสร้างตลาดซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยมลพษิ   
    การสร้างระบบตลาดเก่ียวกบัการซ้ือขายของเสียหรือมลพิษท่ีรัฐ
เป็นผูใ้ห้การสนับสนุน   โดยมีการกําหนดปริมาณท่ีอนุญาตหรือเพดานของระดับมลพิษท่ี
อุตสาหกรรมหน่ึงสามารถปล่อยไดใ้นแต่ละปี   แลว้ทาํการจดัสรรใบอนุญาตใหแ้หล่งกาํเนิดมลพิษ
ปล่อยมลพิษตามเป้าหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดทั้งน้ีหลงัจากท่ีไดรั้บใบอนุญาตไปแลว้แหล่งกาํเนิด
มลพิษนั้น ๆ  สามารถนาํไปขายในตลาดท่ีกาํหนด  หากสามารถจดัการลดการปล่อยมลพิษของตน
ใหต้ํ่ากวา่ระดบัท่ีไดรั้บอนุญาต 

3 )   เคร่ืองมือส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
   เป็นเคร่ืองมือท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูก่้อมลพิษปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนหรือใหก้บัผูก่้อมลพิษท่ีประสบปัญหาการควบคุมมลพิษตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  
เคร่ืองมือดงักล่าวมีรูปแบบต่าง ๆ  ดงัน้ี 

3.1 )   การให้เงินทุนทีไ่ม่ต้องจ่ายคนื   
คือ การอุดหนุนทางดา้นการเงินท่ีผูรั้บการอุดหนุนไม่ตอ้งจ่ายคืน   

โดยท่ีผูก่้อมลพิษจะตอ้งมีการใชม้าตรการท่ีนาํไปสู่การลดมลพิษในอนาคต   กล่าวคือเป็นการให้
เงินช่วยเหลือแก่ผูก่้อมลพิษในการดาํเนินการลดมลพิษหรือเป็นการใหเ้งินช่วยเหลือแก่ผูบ้ริโภคให้
หนัมาใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดมลพิษลดลง 

3.2)  การให้เงินกู้อตัราดอกเบีย้ตํ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้ในตลาด  
เป็นมาตรการลดมลพิษท่ีกาํหนด  โดยหนัมาใชว้ิธีการผลิตท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม  เช่น  
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การลงทุนในเทคโนโลยีท่ีไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มหรือการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อลดมลพิษ  เป็นตน้ 

    3.3 )  การลดหย่อนภาษี  
คือ การใหสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีกบัผูก่้อมลพิษเม่ือมีการใช้

มาตรการลดมลพิษหรือใชว้ิธีการผลิตท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม  เช่น  การหักค่าเส่ือม
ราคาไดเ้ร็วข้ึนการยกเวน้ภาษีหรือค่าปล่อยมลพิษ และการคืนเงินยอ้นหลงั  เป็นตน้ 
 
3. การให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการในประเทศไทย ( Privatization ) 9 

สาํหรับประเทศไทย คาํวา่ Privatization  ไดถู้กนาํมาใชใ้นความหมายต่างๆ นบัตั้งแต่
ประมาณปี 2524 เม่ือรัฐบาลไดริ้เร่ิมและดาํเนินการใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในงานของทางราชการ
ในลกัษณะต่างๆ กนักบัธนาคาร อสงัหาริมทรัพย ์ สายการบิน การสาํรวจแหล่งนํ้ามนั  โทรศพัท ์ 
และไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ไดมี้การเสนอร่างพระราชบญัญติัการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐกบั
เอกชน เขา้สู่การพิจารณาของรัฐบาล   จนกระทั้งตราข้ึนเป็นกฎหมายบงัคบัใชใ้นเวลาต่อมา         
ซ่ึงวิวฒันาการของการใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในงานของทางราชการมีหลายรูปแบบและทวีความ
สลบัซบัซอ้นมากข้ึนดงัน้ี 

3.1 หลกัการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการ 
       การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใหเ้ขา้ร่วมหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกบั
การบาํบดันํ้าเสียและการเกบ็ค่าบริการประกอบไดด้ว้ยหลกัสาํคญั  3  ประการ คือ 

3.1.1  หลกัว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบธุรกจิ  
  หลกัว่าดว้ยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจนั้นนั้น นบัเป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บการ
ยอมรับมาตั้งแต่ในอดีตแลว้    ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้การรองรับแนวความคิดเก่ียวกบัเสรีภาพไวใ้น
รัฐธรรมนูญทุกฉบบัและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 254010   ไดบ้ญัญติัไวท่ี้  
มาตรา 50    “ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดย
เสรีภาพอยา่งเป็นธรรม ”    ส่วนมาตรา 87 กล่าวว่า  “  รัฐตอ้งสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยใชก้ลไกตลาด  กาํกบัดูแล   ใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คุม้ครองผูบ้ริโภค และป้องกนัการ
ผกูขาดทั้งทางตรงและทางออ้ม  รวมทั้งการยกเลิกและละเวน้การตรากฎหมายท่ีควบธุรกิจ   ท่ีไม่

                                                           
9   กรมควบคุมมลพิษ . รายงานการจัดเกบ็ค่าบําบัดนํา้เสีย . หนา้ 7-16. 
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2540. ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 114  ตอนท่ี 55ก . 11 

ตุลาคม  2540. 
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สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ   และตอ้งไม่ประกอบกิจการแข่งขนักบัเอกชน ”    ดงันั้น 
การให้เอกชนเขา้ร่วมงานในกิจการของรัฐจึงจะตอ้งใหเ้สรีภาพในการแข่งขนัและกาํหนดกฎหมาย
ใหช้ดัเจนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 

3.1.2  หลกัว่าด้วยความเสมอภาค 11 
  หลกัว่าดว้ยความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจนั้น    เป็นอีกแนวความคิดหน่ึงท่ี
จะตอ้งใชใ้นการดาํเนินการในทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากการมีเสรีภาพในการดาํเนินการแลว้   
ตอ้งมีความเสมอภาคในการท่ีจะเขา้แข่งขนัโดยมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัดงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย      พ.ศ. 2540 มาตรา 30 ไดบ้ญัญติัไวว้่า   “ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัใน
กฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองโดยเท่าเทียมกนัในการใชบ้งัคบักฎหมาย ซ่ึงในการแข่งขนัเขา้
ดาํเนินกิจการของรัฐ จะตอ้งใชค้วามเสมอภาคในการเขา้แข่งขนัโดยเท่าเทียมกนั 

3.1.3  หลกัว่าด้วยความโปร่งใส 
  หลกัว่าด้วยความโปร่งใสนั้นถือเป็นแนวความคิดท่ีสําคญัอนัเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบและติดตามผลของทั้ง   2   แนวความคิดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ คือ  หลกัวา่ดว้ยเสรีภาพและ
หลกัวา่ดว้ยความเสมอภาค นอกจากน้ีหลกัว่าดว้ยความโปร่งใส ยงัถือเป็นกระบวนการท่ีมีความรับ
ผดิต่อประชาชนโดยออ้ม12   และยงัสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัภาคเอกชนในการท่ีจะเขา้ร่วมงานใน
กิจการของรัฐ       อีกทั้งยงัช่วยใหก้ารดาํเนินกิจการของเอกชนเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.2  รูปแบบการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการ 
รูปแบบในการให้เอกชนเขา้ร่วมงานในกิจการของรัฐน้ีถือเป็นการร่วมมือกนัระหว่าง

ภาครัฐ กบัภาคเอกชนในการดาํเนินกิจการของรัฐ   ซ่ึงมีหลายรูปแบบ   แต่ท่ีเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ า
เสียและการเกบ็ค่าบริการนั้นมีรูปแบบท่ีสาํคญั   แบ่งได ้ 3 รูปแบบคือ 

 

                                                           
11 โชคชยั  รัตกิจนากร. “ ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของเอกชนต่อกิจการของรัฐ : ศึกษา

กรณีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ” วทิยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์2541  , หนา้ 51 . 

12 รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ.  การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต : บท
ทดลองเสนอ . บทความเสนอต่อที่ประชุมการสัมมนาวิชาการประจําปี 2539 เร่ือง “ ปฏิรูปภาคราชการเพื่อ
อนาคตของไทย ”  จดัโดยมูลนิธิชยัพฒันาร่วมกบัมูลนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยระหวา่งวนัท่ี 13 – 
15 ธนัวาคม 2539 ,  หนา้ 101 . 
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3.2.1  การทาํสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงาน 13  
 การทาํสัญญาจา้งเอกชนให้บริหารงาน    รูปแบบน้ีจะกาํหนดระยะเวลาท่ีเอกชน
สามารถดาํเนินการและจ่ายค่าจา้งตามผลงานหรือเหมาจ่ายโดยเอกชนเพื่อให้ทาํหนา้ท่ีบริหารงาน
ขณะท่ีรัฐยงัคงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น  อีกทั้งยงัมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายบริหารและรับภาระ
ดา้นการลงทุน      โดยรัฐจะเลือกจา้งเหมาบริการท่ีมีราคาตํ่าท่ีสุด  รูปแบบน้ีถือเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพใหก้บัรัฐ       ลดค่าใชจ่้ายผกูพนัในการจา้งลูกจา้งประจาํ   ลดการขยายตวัของราชการ
และการเพิ่มข้ึนของขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ 
  3.2.2    การให้สัมปทานภาคเอกชน 
  การใหส้มัปทานภาคเอกชน   เป็นการดาํเนินการท่ีรัฐใหสิ้ทธิเอกชนเป็นผูรั้บผดิชอบ
ดา้นการลงทุน  การจดัการและการปฏิบติังานในทรัพยสิ์นท่ีรัฐให้สัมปทานเต็มท่ีแต่พอหมดอายุ
สัมปทานตอ้งโอนทรัพยสิ์นเหล่านั้นโอนกลบัเป็นทรัพยสิ์นของรัฐทนัที   แต่เอกชนยงัคงไดรั้บ
สิทธิในการบริหารงานโครงการนั้นต่อไป     โดยจะมีการกาํหนดระยะเวลาประมาณ 20 – 30 ปี    
ทั้งน้ีเอกชนจะไดรั้บค่าตอบแทนให้บริการจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการโดยตรงขณะท่ีรัฐจะเก็บค่า
สิทธิหรือส่วนแบ่งตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญาการให้สัมปทาน ซ่ึงหากคุณภาพการบริการไม่ดี
หรือไม่เป็นไปตามท่ีตกลงไว ้            รัฐมีสิทธิยกเลิกสญัญาได ้
    1 ) รูปแบบสัญญาให้สัมปทานบริการสาธารณะ 
    สาํหรับรูปแบบสัญญาให้สัมปทานในประเทศไทยมีการทาํสัญญาโดยมี      
ขอ้ตกลงหลายรูปแบบ    ตวัอยา่งท่ีสาํคญัเช่น 
     1.1 )  BOT ( Build , Operate , Transfer )  คือ  รูปแบบของ
สัญญาให้สัมปทานท่ีเอกชนผูรั้บสิทธิสัมปทานจะตอ้งรับผิดชอบทั้งดา้นเงินลงทุน  การออกแบบ   
ดาํเนินการก่อสร้างและการบริหารจดัการ โดยเอกชนบริหารจดัการโครงการตามอายแุละขอ้ตกลง
แห่งสัญญา และเม่ือส้ินสุดสัญญา   ผูรั้บสิทธิจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของกิจการทั้งหมดให้กบั
หน่วยงานรัฐท่ีรับผดิชอบ 
     1.2 )  BTO ( Build , Transfer , Operate )  คือ รูปแบบของ
สญัญาใหส้มัปทานท่ีเอกชนผูรั้บสิทธิเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งดา้นเงินลงทุน   ออกแบบ   และดาํเนินการ
ก่อสร้างและเม่ือหน่วยงานของรัฐ   แต่เอกชนยงัมีสิทธิในการบริหารจดัการตลอดอายสุญัญา 

                                                           
13 มานิตย ์ จุมปา.  คู่มือนักศึกษาวิชากฎหมายปกครอง . กรุงเทพมหานคร  : วิญญูชน . 2546 , หนา้ 

142 – 144 . 
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     1.3 )  BOO (Build , Own , Operate )  คือ  รูปแบบของสัญญา
ให้สัมปทานท่ีเอกชนผูรั้บสัมปทานเป็นผูล้งทุนในกิจกรรมท่ีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการอยู่  เพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐและเม่ือเอกชนดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว   
หน่วยงานของรัฐจะเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตจากภาคเอกชนนั้น  เช่น   กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้เอกชนดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  แลว้ขายไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้ห้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีตกลงไวล่้วงหนา้ 
  3.2.3   การร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน  ( Joint – Venture ) 
  การร่วมลงทุน   คือ  การท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลตั้งแต่  2  ฝ่ายข้ึนไป  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อดาํเนินกิจการธุรกิจอย่างหน่ึงเพื่อหากาํไร   ลกัษณะทัว่ไปการรวมตวัเกิดจาก
ทรัพยสิ์นของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไม่เพียงพอในการดาํเนินการตามโครงการ    ความสัมพนัธ์ร่วมกนั
จะส้ินสุดลงเม่ือโครงการเสร็จส้ิน14 
  การร่วมลงทุน  คือ  การท่ีบุคคล  2  ฝ่ายข้ึนไปร่วมกนัดาํเนินกิจการธุรกิจอยา่งหน่ึง
หรือดาํเนินงานเดียว  โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนของกิจการ15  
  สัญญาร่วมทุน   หมายถึง  สัญญาชนิดหน่ึงซ่ึงบุคคลตั้งแต่  2  คนข้ึนไปตกลงทาํ
ธุรกิจการคา้ร่วมกนั   มีการลงทุนร่วมกนัและมีวตัถุประสงคใ์นการหาผลประโยชน์มาแบ่งกนั16 
  สญัญาร่วมทุนเป็นสัญญาท่ีมีลกัษณะเอกชนเขา้ร่วมกบัเอกชนในการประกอบธุรกิจ
ไดเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและเพ่ือลดตน้ทุนในการบริหารงาน   นอกจากน้ียงัเป็น
สัญญาท่ีมีลักษณะเอกชนเข้าร่วมกับรัฐในกิจการของรัฐเพื่อให้กิจการของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดภาระดา้นงบประมาณของรัฐ    ถา้หากรัฐประสงคจ์ะลงทุนเองจะตอ้งใช้
งบประมาณเป็นจาํนวนมาก   กิจการประเภทน้ีมกัเป็นกิจการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ   หรือ
โทรคมนาคม  เป็นตน้ 
     
 

                                                           
14 Charles F . Hemphill , Jr. Basic  Business  Law.  New  Jersey : Prentice – Hell  Inc., 1984 , 

p.307. 
15 John R . Griffith . The  legal  Environment of  Business . New  York : John  Wiley & Sons. 

1984 , p.119 . 
16 โสภณ  รัตนากร . คาํอธิบาย  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  . พิมพ์

คร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ , 2532 , หนา้ 45 . 
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    1 )  การร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน ( Joint – venture )  มี 2 วธีิ  คอื17 
     1.1 ) รัฐวิสาหกจิร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน   โดยจะมีการจดัตั้ง
บริษทัข้ึนดาํเนินการบางกิจกรรมท่ีเคยทาํอยู่และบริษทัเอกชนจะเป็นผูบ้ริหารงานในกิจการนั้น  
วิธีการน้ีจะเป็นวิธีการท่ีรัฐวิสาหกิจสามารถลดการก่อหน้ีและยงัสามารถจะได้ประโยชน์จาก
ทางดา้นเทคโนโลยีการตลาด  การจดัการมาจากภาคเอกชน  วิธีน้ีบริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม่จะพน้จากการ
เป็นรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือให้มีความคล่องตวัในการบริหารงานไม่ติดอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ
   
     1.2 )  รัฐวิสาหกจิประเมินทรัพย์สินของตนแล้วนําไปลงทุนกบั
ภาคเอกชน  ซ่ึงกิจการในรูปแบบจะมีเหตุผลว่าเป็นกิจการท่ีภาคเอกชนทาํไดดี้อยูแ่ลว้หรือมีการ
แข่งขนัสูงและหลงัจากนั้นการถือหุน้ของภาครัฐจะไม่เกินร้อยละ  49  โดยจะมีผลทาํใหพ้น้สภาพ
การเป็นรัฐวิสาหกิจ และสามารถดาํเนินการในขบวนการต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และในบางคร้ังกิจการร่วมทุนใหม่อาจเป็นกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจเดิมของ
รัฐวิสาหกิจ                 ซ่ึงกระทรวงเจา้สังกดัสามารถจะนาํเร่ืองการเขา้ร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน
เสนอเขา้คณะรัฐมนตรี        เพื่อขออนุมติัในเร่ืองดงักล่าวและวิธีการดาํเนินการของรูปแบบน้ี
จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจาํหน่ายกิจการหรือหุน้ท่ีส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจา้ของ  พ.ศ. 2504  
   จากการศึกษารูปแบบการเขา้ร่วมงานหรือกิจการของรัฐท่ีสําคญัมีทั้ งหมด  3  
ประการ  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  หากเอกชนรายใดท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมงานหรือ
กิจการของรัฐ  เช่น  โครงการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมขนาดใหญ่ท่ีมีวงเงินหรือทรัพยสิ์นใน
การก่อสร้างเกินหน่ึงพนัลา้นบาท   จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัว่าดว้ย
การใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2535  เพ่ือขอความสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือดงัท่ีจะกล่าวในบทต่อไป 
 3.3  ปัญหาการให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการจัดทาํระบบบําบัดนํา้เสียรวม 
 การอนุญาตให้เอกชนเขา้มาดาํเนินการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  จากการศึกษาใน
ปัจจุบนัสามารถแยกปัญหาไดเ้ป็นรูปแบบท่ีสาํคญั  2  รูปแบบดงัน้ี 

                                                           
17 มานิตย ์ จุมปา .  คู่มอืนักศึกษาวิชากฎหมายปกครอง . กรุงเทพมหานคร  : วิญญูชน , 2546  ,  หนา้  

144 . 
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    3.3.1  ปัญหาการใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบาํบดันํ้า
เสียรวมท่ีส่วนราชการไดล้งทุนจดัทาํ 

   3.3.2  ปัญหาการใหเ้อกชนลงทุนในการจดัทาํและบริหารกิจการบาํบดันํ้า
เสียรวมเอง 

 
    3.3.1  ปัญหาการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกจิการบําบัดนํ้า
เสียรวมที่ส่วนราชการได้ลงทุนจัดทํา   คือกรณีท่ีองคก์รท่ีมีอาํนาจไดล้งทุนก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ า
เสียไวแ้ลว้  โดยอาจจะเป็นผูล้งทุนดว้ยตนเอง หรือร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในการจดัทาํกิจการ
บาํบดันํ้ าเสียทั้งท่ีเดินระบบแลว้และยงัมิไดเ้ปิดเดินระบบ  หรือท่ีรัฐจะจดัทาํข้ึนในอนาคต  แต่
ประสบปัญหาจากการขาดงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการควบคุมดูแลและปัญหา
บุคลากร  จึงมีความประสงคจ์ะให้เอกชนเขา้มาดาํเนินการแทนโดยสามารถทาํได ้ 2  รูปแบบท่ี
สาํคญั คือ 
     1 )  การทาํสญัญาจา้งเอกชนใหบ้ริหารงานบาํบดันํ้าเสียรวม 
      2 )  การใหสิ้ทธิเอกชนดาํเนินการ ( Licensing ) 
 
      1 )  การทาํสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงานบําบัดนํ้าเสียรวม  โดย
สญัญาจา้งในรูปแบบน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธี  คือ 
       1.1 )  การทําสัญญาจ้างเอกชนมาบริหารงานเฉพาะ
กจิกรรม ( Contract – Out )    หมายถึง องคก์รส่วนราชการหรือองคก์รส่วนทอ้งถ่ินใดซ่ึงเป็นผู ้
ลงทุนจดัทาํ     กิจการบาํบดันํ้ าเสียไวแ้ลว้แต่ไม่ประสงคท่ี์จะดาํเนินการต่อไดว้่าจา้งให้เอกชนท่ีมี
ความชาํนาญเขา้มาดาํเนินการบริหารกิจการบาํบดันํ้ าเสียแทน  ซ่ึงองคก์รของรัฐดงักล่าวจะตอ้งจ่าย
ค่าจา้งเป็นการเหมาหรือจ่ายค่าจา้งตามหน่วยของงานท่ีทาํตามแต่จะตกลงกนัใหแ้ก่เอกชน 
           เช่น  รูปแบบการดาํเนินงานร่วมกนัขององคก์ารจดัการ
นํ้ าเสีย เทศบาลและเอกชนเขา้ไปบริหารจดัการเดินระบบและบาํรุงรักษาบาํบดันํ้ าเสียรวมของ
เทศบาลตาํบลแสนสุข   โดยทาํขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่าง  องคก์ารจดัการนํ้ าเสียกบัเทศบาลตาํบล
แสนสุข  เม่ือวนัท่ี 13  กนัยายน  2542  โดยเทศบาลตาํบลแสนสุข ตกลงใหอ้งคก์ารจดัการนํ้ าเสียมี
อาํนาจหนา้ท่ีบริหารจดัการระบบและบาํรุงรักษาระบบบดันํ้ าเสียรวมในโรงงานปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ าแสนสุขเหนือและโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้ าแสนสุขใต ้   อนัเป็นการจดัใหมี้บริการบาํบดันํ้ า
เสียภายในเขตเทศบาลตาํบลแสนสุข จงัหวดัชลบุรี และในการดาํเนินการดงักล่าว องคก์ารจดัการ
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นํ้าเสียไดว้่าจา้งบริษทั เวสทว์อเตอร์    โอเปอเรชัน่  แมเนจเมน้ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญมาควบคุม
ระบบบาํบดันํ้ าเสีย  โดยจะเห็นไดว้่าการดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสียดงักล่าวเป็นการทาํงาน
ร่วมกนั  3  ฝ่าย  ระหวา่งเทศบาลตาํบลแสนสุข  องคก์ารจดัการนํ้าเสียและภาคเอกชน 
       หรือกรณีของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผูล้งทุนจัดทาํ
กิจการบาํบดันํ้ าเสียอาจว่าจา้งให้เอกชนเขา้มาดาํเนินการบริหารกิจการบาํบดันํ้ าเสียแทนตนได ้  
ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ืองการพสัดุ  พ.ศ. 252918    ส่วน
เทศบาลสุขาภิบาลและองค์กรบริหารส่วนจังหวัด    จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริการราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2528    และ
ส่วนราชการอ่ืนจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 
253519 
       1.2 )  การว่าจ้างเอกชนดําเนินการ ( Mamagement  
Contract )  เอกชนอาจไดรั้บการว่าจา้งจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เดินและบาํรุงรักษา
ระบบ  ตามเง่ือนไขท่ีจะไดต้กลงกนั   โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจ่ายค่าจา้ง ซ่ึงอาจจะ
เป็นในลกัษณะของการจา้งเหมาเป็นรายปีหรือรายเดือนหรือตามปริมาณนํ้ าเสียท่ีไดรั้บการบาํบดั
แลว้แต่จะตกลงกนั โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีแต่ละทอ้งถ่ินกาํหนดไว ้    เช่น ท่ี
กรุงเทพมหานครกาํหนดข้ึน    เร่ืองของมาตราฐานนํ้ าท้ิงท่ีตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย เป็นตน้     
กรุงเทพมหานครฯยงัคงตอ้งรับผดิชอบในการเกบ็ค่าบริการ 
       จากการศึกษาถึงวิธีการว่าจ้างดาํเนินการแบบการทาํ
สัญญาจา้งเอกชนมาบริหารงานเฉพาะกิจกรรม  และการว่าจา้งเอกชนดาํเนินการ  แลว้พบว่าโดย
หลกัของการทาํสัญญาจา้งเอกชนมาบริหารงานเฉพาะกิจกรรม  และการว่าจา้งเอกชนดาํเนินการ    
นั้นให้หน้าท่ีในการเก็บค่าบริการเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    เช่นกรณีของ  
กรุงเทพมหานคร  ทาํให้มีความคล่องตวัในการควบคุมเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีมีไวก้ับเอกชนผูรั้บจ้าง  วิธีการน้ีเป็นวิธีเดียวกันกับท่ีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนาํมาใชด้ว้ยในการว่าจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาเดินบาํรุงรักษาระบบ
บาํบดันํ้ าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

                                                           
18 ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ืองการพสัดุ  พ.ศ. 2529.ราชกจิจานุเบกษา.เล่ม 103  ตอน 198 ก 

ฉบบัพิเศษ  . 12 พฤศจิกายน 2529  ,หนา้ 14 . 
19 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535. ราชกจิจานุเบกษา.เล่ม 109 ตอน 007 ก . 

31 มกราคม 2535 , หนา้ 13 . 
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ไทย   เป็นผูจ้ดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ แลว้
จ่ายค่าจา้งให้กบับริษทัท่ีรับจา้งตามแต่จะตกลงกนั  อาทิ กรุงเทพมหานครเอง  ยงัมีขอ้ตกลงใน
ทาํนองเดียวกนักบับริษทัท่ีไดรั้บ  Turnkey  Contract  ในการออกแบบก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย
อยู่แลว้ ว่าจะตอ้งเดินและบาํรุงรักษาระบบ  ตามเง่ือนไขท่ีกรุงเทพมหานครไดก้าํหนดข้ึน เช่น  
มาตรฐานนํ้ าท้ิง  และการรับประกนัค่าใชจ่้ายต่อลูกบาศก์เมตรของนํ้ าเสียท่ีบาํบดัเป็นตน้ การทาํ
สัญญาจา้งให้เอกชนเขา้มาบริหารงานระบบบาํบดันํ้ าเสียจึงกระทาํไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความ
พร้อมและความตอ้งการของทอ้งถ่ินผูป้ระสงคใ์หเ้อกชนเขา้ร่วมกิจการ 
      2 )  การให้สิทธิเอกชนดําเนินการ ( Licensing ) 
      สาํหรับรูปแบบน้ี   เอกชนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือสิทธิ  จะถือว่า
เป็น ผูด้าํเนินการแทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น   โดยเอกชนจะเป็นผูใ้หบ้ริการบริการการ
บาํบดันํ้ าเสียดว้ยการเดินและบาํรุงรักษาระบบตลอดจนการเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีจะได้
ตกลงกนั      ซ่ึงทอ้งถ่ินนั้นๆ ยงัคงตอ้งรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการโดยท่ีเอกชน    ผูรั้บดาํเนินการ
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าสิทธิ ( Royalty Fee )  ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดใ้หสิ้ทธิ
แก่เอกชนในการดาํเนินการ  ตามอตัราและระยะเวลาตามแต่จะตกลงกนั 
      จากการศึกษาพบว่าการให้สิทธิ (Licensing) แก่เอกชนใน
ลกัษณะน้ีปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายลาํดบัรองมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินการจดัทาํ
ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมไวใ้หบ้ริการ    เช่นกรณีตามมาตรา 73 วรรคสองและวรรคส่ี พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  2535    อนัถือเป็นกฎหมายแม่บทกาํหนดให้
ใบอนุญาตแก่เอกชน    หรือออกกฎหมายลาํดบัรองในระดบัพระราชบญัญติัข้ึนใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเป็นการเปิดโอกาสแก่เอกชนท่ีแทจ้ริงถา้มีกฎหมายท่ีรับรองถึงสิทธิทาง
กฎหมายอยา่งชดัเจน 
     3.3.2  ปัญหาการให้เอกชนลงทุนในการจัดทาํและบริหารกจิการบําบัดนํา้
เสียด้วยตนเอง 
     วิธีการน้ีองค์กรผูมี้อาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินกิจการบาํบดันํ้ าเสียหรือ
บริหารกิจการบาํบดันํ้ าเสียท่ีตอ้งการจดัทาํระบบบดันํ้ าเสียรวม  เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 
อาทิ  กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนลงทุนจดัทาํและบริการกิจการบาํบดันํ้ าเสียดว้ยตนเองได ้           
โดยสามารถแยกรูปแบบท่ีสาํคญัได ้2 รูปแบบ  คือ การใหส้ัมปทาน  ( Concession )   กบั การร่วม
ลงทุนกบัภาคเอกชน ( Joint  Venture  Company ) 
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      1 )  การให้สัมปทาน  ( Concession )  คือ  การท่ีรัฐใหสิ้ทธิแก่
เอกชนในการบริการหรือดาํเนินกิจการบาํบดันํ้ าเสีย  โดยเอกชนเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการลงทุน  
การจดัการตามท่ีไดต้กลงกนั  ทั้งน้ีเอกชนจะไดรั้บค่าตอบแทนใหบ้ริการจากประชาชน  ผูใ้ชบ้ริการ
โดยตรงในอตัราท่ีเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ละเอกชนจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
องคก์รท่ีให้สัมปทานดงักล่าวเป็นรายปีหรือรายเดือนตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญาการให้สัมปทาน   
ซ่ึงในกรณีการให้สัมปทานน้ีถา้หากเอกชนไม่รักษาคุณภาพหรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัไวรั้ฐมี
สิทธิยกเลิกสญัญาได ้
      จากการศึกษาพบว่า  แมจ้ะมีพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  อนัถือเป็นกฎหมายแม่บทเปิดช่องใหส้ามารถทาํได ้แต่การ
ใหส้มัปทานยงัคงมีอุปสรรค เน่ืองจากขาดกฎกระทรวงในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหใ้บอนุญาต
และการกาํหนดคุณสมบติัของผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย  มารองรับเพื่อใหเ้อกชนสามารถเป็น
ผูรั้บจา้งบาํบดันํ้ าเสียได้  ดังนั้นจึงควรมีการออกกฎกระทรวงเพื่อขจดัอุปสรรคในการเขา้ร่วม
กิจการของรัฐ    อีกทั้งยงัเป็นลดอุปสรรคในการเขา้ประกอบกิจการรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย
โดยเอกชน และเป็นการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นการใหเ้อกชนสามารถเขา้มาแบ่ง
เบาภาระหน้าท่ีจากองคก์รของรัฐในการจดัการบาํบดันํ้ าเสียให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัโดยเร่ิมจาก
พื้นท่ี ท่ีมีนํ้ าเสียรุนแรงและมีจาํนวนประชากรท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นก่อน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน และทาํให้ภาพรวมของการ
บาํบดันํ้าเสียโดยการใชร้ะบบบาํบดันํ้าเสียดีข้ึน 
      2 )  การร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน  สามารถทาํไดโ้ดยการจดัตั้ง
บริษทัร่วมลงทุนระหว่างส่วนราชการกบัเอกชนเขา้มาบริหารกิจการบาํบดันํ้ าเสีย ( Joint  Venture  
Company )  ซ่ึงหมายถึงส่วนราชการกบัเอกชนร่วมลงทุนจดัตั้งบริษทัจาํกดัข้ึนมา   เพ่ือเขา้มา
บริหารกิจการบาํบดันํ้ าเสีย   จะตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย  ดังเช่นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีของกรุงเทพมหานคร  ตาม พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2528  มาตรา 94  ซ่ึงกาํหนดว่า  กรุงเทพมหานครอาจทาํกิจการร่วมกบับุคคลอ่ืนโดยก่อตั้ง
บริษทัหรือผูถื้อหุน้ในบริษทัได ้ เม่ือ 
     ก ) บริษทันั้นมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะกิจการอนัเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งน้ี
ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีกรุงเทพมหานครไดก้ระทาํอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
และ 
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     ข )   กรุงเทพมหานครตอ้งถือหุน้เป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนท่ี
บริษทันั้นจดทะเบียนไว ้ ในกรณีท่ีมีกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินถือหุน้อยูใ่นบริษทัเดียวกนั  ใหน้บัหุน้ท่ีถือนั้นรวมกนั  และ 
     ค )  สภากรุงเทพมหานครมีมติใหค้วามเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึง
หน่ึงของจาํนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด  และ 
     ง ) ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นท่ีกรุงเทพมหานครถือหุ้นอยู่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภา
กรุงเทพมหานคร  หรืออยา่งเช่น 
 กรณีของเทศบาล  ตาม พ.ร.บ.  เทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา 57 ตรี  ซ่ึงกาํหนดว่า
เทศบาลอาจทาํการร่วมกบับุคคลอ่ืน  โดยก่อตั้งบริษทัจาํกดัหรือถือหุน้ในบริษทัจาํกดั  เม่ือ 
     ก )  บริษทัจาํกดันั้นมีวตัถุประสงค์เฉพาะกิจการคา้ขายอนัเป็น
สาธารณูปโภค 
     ข ) เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละหา้สิบของทุนท่ีบริษทันั้น
จดทะเบียนไวใ้นกรณีท่ีมีหลายเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ใน
บริษทัเดียวกนั  ใหน้บัหุน้ท่ีถือนั้นรวมกนั  และ 
     ค )ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นท่ีเทศบาลถืออยู่ในบริษทัจาํกดั  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ความใน  ( ก ) และ ( ข )  ของวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษทัจาํกดัท่ีเทศบาล
ร่วมก่อตั้งหรือถือหุน้นั้น  ไม่มีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย  หรือ 
 กรณีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ตาม พ.ร.บ.  การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522  มาตรา 6 ( 5 )  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยมีวตัถุประสงค์ในการเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ท่ีเป็น
ประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบักิจการอนัอยู่ในวตัถุประสงคข์องตน  ซ่ึงรวมถึงการร่วมกบัเอกชน
จดัตั้งบริษทัจาํกดัเพื่อลงทุนจดัทาํและบริหารกิจการบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึงถือว่ามีขอ้จาํกดัทางกฎหมาย
นอ้ยกวา่กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  สุขาภิบาลและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
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3.4 “โอกาส” และ “ ความเส่ียง”  เกีย่วกบัการประกอบกจิการรับจ้างบําบดันํา้เสีย 
โดยเอกชน 
  จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเขา้จดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม และความ
เหมาะสมในการจดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้าเสียจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 
   3.4.1  “โอกาส” เกีย่วกบัการประกอบกจิการบําบัดนํา้เสียโดยเอกชน 
    1 )   ภาพรวมของประเทศไทย  ในปัจจุบนัปี  2547  มีจาํนวนประชากร
จาํนวน 64.49  ลา้นคนและจากการคาดประมาณการของสาํนกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจะเพิ่มมากข้ึนถึง  70.50  ลา้นคน  ในปี 256320  ซ่ึงยิง่มีการขยายตวัของชุมชน
เมืองรวดเร็วเท่าไรก็จะส่งผลเพิ่มข้ึนของปริมาณมลพิษมากข้ึนเท่านั้น   โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองนํ้ า
เสีย  ยิ่งทาํให้เห็นภาพท่ีชดัเจนเก่ียวกบัปริมาณงานทางดา้นการบาํบดันํ้ าเสียรวมในประเทศไทยท่ี
จะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน  เพราะปัจจุบนัมีระบบบาํบดันํ้าเสียรวมเพียง 83 แห่ง และเปิดเดินระบบ
แลว้ 62 แห่ง อีก 21 แห่งยงัไม่เปิดเดินระบบ  จากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจึงควรมีการส่งเสริมใหเ้อกชน
เขา้รวมจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  เพื่อไวบ้ริการให้ทนัต่อปริมาณนํ้ าเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
     2 ) สุขอนามัยและสภาพส่ิงแวดล้อม  ปัจจุบนัสังคมเร่ิมต่ืนตวัพร้อมกบั
กระแสความตอ้งการท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  คุณภาพชีวิตและสุขอนามยัซ่ึงจะ
พบไดจ้าก  ขอ้เทจ็จริงทางสังคมเก่ียวกบัการเรียกร้องของประชาชนในเร่ืองเก่ียวกบัการขอให้ทาง
รัฐและสังคมดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขมลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีให้เห็นอยูเ่สมอในเร่ืองเก่ียวกบั
การขอใหรั้ฐและสังคมดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขมลพิษต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน     ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง
เสียง  มลพิษทางอากาศ     โดยเฉพาะมลพิษทางนํ้ า  โดยจะเห็นขอ้เรียกร้องอยูเ่สมอเก่ียวกบัการให้
มีการกาํจดันํ้ าเน่าเสียในคูคลองท่อระบายนํ้ าซ่ึงเป็นบ่อเกิดเช้ือโรคและอนัตราย     ขอ้เทจ็จริง
ดงักล่าวยนืยนัใหเ้ห็นถึง “ โอกาส ” ท่ีดี      ในการท่ีเอกชนจะดาํเนินงานบริการทางดา้นการบาํบดั
นํ้าเสีย และหากจะมีการจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสียจากประชาชนในช่วงเวลาน้ี    คาดว่าจะไม่ไดรั้บการ
ต่อตา้นจากประชาชนมากนกัอยา่งแน่นอน  เช่น  การสาํรวจทศันคติของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตาํบลแสนสุข  โดยองคก์ารจดัการนํ้ าเสีย21 ร่วมกบัมหาวิทยาลยับูรพา  ไดท้าํการสาํรวจทศันคติ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลแสนสุข  ในเดือนสิงหาคม  2543   เพื่อประเมินความรู้ความเขา้ใจ

                                                           
20 สุดใจ  ทูลพาณิชยกิ์จ . หลกัการพฒันาเศรษฐกจิ . กรุงเทพมหานคร :  บวัหลวงการพิมพ ์, หนา้ 

321 – 322 .  
21 องคก์ารจดัการนํ้าเสีย . เร่ืองเดยีวกนั , หนา้ 44. 
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ของประชาชนเก่ียวกับการบาํบัดนํ้ าเสีย  โดยการเลือกใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถเขา้ถึง
ประชาชน  การกาํหนดอตัราค่าบริการและวิธีการจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียท่ีเหมาะสม  ผลของ
การสํารวจสรุปไดว้่า  ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าเสียค่อยขา้งน้อย  โดย
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการมีแนวโน้มว่ามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บาํบดันํ้ าเสียมากกว่ากลุ่มประชาชนทัว่ไปสําหรับอตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียแบบสัมภาษณ์ใช้
ตน้ทุนการบาํบดันํ้ าเสียเป็นตวัทดสอบความเต็มใจในการจ่ายประชาชนในพื้นท่ียินดีจ่าย ร้อยละ 
54.30  โดยวิธีการจดัเก็บประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรเก็บแยกต่างหากเฉพาะค่าบาํบดันํ้ าเสีย  
สาํหรับการคาํนวณค่าบริการบาํบดันํ้าเสียส่วนใหญ่เห็นวา่  ควรเกบ็ตามปริมาณการใชน้ํ้ า 
     3 )   แนวความคิดที่เกีย่วกบัหลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย ( Polluter  Pays  
Principle )   แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ( Polluter  Pays  Principle )  เร่ิมเป็นท่ี
ยอมรับกนัในสังคมไทย  รวมทั้งรัฐเร่ิมนาํแนวความคิดน้ีเขา้มาบริหารจดัการในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  
เพราะอิทธิพลแห่งความรู้สึกว่าแนวความคิดน้ีสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมมากข้ึน  ความ
รุนแรงของกระแสความคิดน้ีจะช่วยตอกย ํ้าถึง “ โอกาส ” ใหเ้อกชนสามารถจดัเก็บเงินค่าบาํบดันํ้ า
เสียไดโ้ดยไดรั้บความยนิยอมจากประชาชนมากยิง่ข้ึน 
     4 )  แนวความคิดเกี่ยวกบัค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย แนวความคิดเก่ียวกบั
ค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย    ถือเป็นแนวคิดสมยัใหม่ท่ีไดจ้ากการปฏิรูประบบราชการในประเทศท่ี
พฒันาแลว้หลายประเทศ  เช่น   องักฤษ คือ รัฐจะเก็บค่าบริการจากผูใ้ชบ้ริการหลายอย่างจากรัฐ  
โดยจะไม่มีการใหบ้ริการฟรีแบบท่ีเป็นมาเดิมๆ อีกแลว้  แนวคิดดงักล่าวยิง่เป็นการสร้าง “ โอกาส ” 
ใหเ้อกชนสามารถจดัเกบ็เงินค่าบาํบดันํ้าเสียไดแ้ละสร้างโอกาสใหเ้กิดบรรยากาศท่ีทาํใหป้ระชาชน
ส่วนใหญ่รู้สึกเห็นชอบกบัการท่ีเอกชนจะจดัเกบ็ค่าบาํบดันํ้าเสียจากการใหบ้ริการ 
     5 )     งบประมาณ   จากขอ้เทจ็จริงปัจจุบนัช้ีใหเ้ห็นว่า องคก์รปกครอง
ส่วนปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประเทศไทยมีจุดท่ีจะตอ้งพฒันาอยา่งมากมาย  ทาํใหง้บประมาณใน
แต่ละปี  มีไม่ค่อยพอเพียงและยิง่ในสภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั  ยิง่ทาํใหง้บประมาณของ
รัฐขาดแคลนหนกัยิง่ข้ึนอีก  ความขาดแคลนของงบประมาณในการพฒันาของรัฐเป็นส่ิงบีบคั้นให้
เกิดความจาํเป็น   ท่ีรัฐจะตอ้งหารายไดใ้นช่องทางอ่ืนเพิ่มข้ึนให้มากท่ีสุด  นอกเหนือไปจากภาษี
อากรท่ีจดัเก็บเป็นประจาํ  ส่ิงน้ียืนยนั “ โอกาส ” ท่ีทาํให้รัฐตอ้งตดัสินใจท่ีจะให้เอกชนเขา้ร่วม
จดัทาํระบบและจดัเกบ็ค่าบาํบดั  นํ้าเสียในปัจจุบนั 
     6 )      นโยบายรัฐ   ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาลทุกชุดท่ีผา่นมา    
ยืนยนัให้เห็นถึงความใส่ใจในเร่ืองของการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการมุ่งลดมลพิษ  ทั้งน้ีเพราะผล
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ของการท่ีประเทศไทยจะมุ่งแข่งขนัในตลาดการคา้โลก  เง่ือนไขส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ี
รัฐบาลทุกยคุตอ้งใส่ใจโดยเฉพาะรัฐบาลในยคุปัจจุบนั  ฉะนั้นจึงอาจกล่าวไดว้่านโยบายของรัฐใน
ขณะน้ียืนยนัถึงโอกาสท่ีจะให้มีงานบาํบัดนํ้ าเสีย  รวมทั้ งการจัดเก็บเงินค่าบาํบัดนํ้ าเสียจาก
ประชาชนอยา่งแน่นอน  
   3.4.2   “ความเส่ียง” เกีย่วกบัการประกอบกจิการบําบัดนํา้เสียโดยเอกชน 
     1 ) ปริมาณงานบําบัดนํ้าเสียใจอนาคต   จากการคาดประมาณการของ
สาํนกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในปี 2563  จาํนวนประชากรจะเพ่ิม
มากข้ึนถึง 70.50  ลา้นคน และเม่ือถึงเวลานั้นธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยคงจะตอ้ง
ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากเดิมอยา่งมากมายและเป็นท่ีเช่ือไดแ้น่ว่าปริมาณนํ้ าเสียท่ีจะตอ้งดาํเนินการบาํบดั
จะตอ้งเพิ่มมากจากเดิมอย่างมหาศาลงานดา้นการติดตั้งบาํรุงรักษรเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการ
บาํบดันํ้ าเสียรวมทั้งงานจดัเก็บเงินค่าบาํบดันํ้ าเสียยอ่มขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั  ปริมาณงานท่ี
เพิ่มข้ึนมากมายมหาศาลไม่รู้จบน้ี  จะสร้าง “ ความเส่ียง ” หรืออุปสรรคในการทาํงานใหก้บัเอกชน  
หากเอกชนไม่สามารถเก็บค่าบริการไดก้็จะไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ เพราะไม่มีเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารจดัการปรับปรุงบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมให้มีคุณภาพและทนัต่อ
ปริมาณนํ้าเสียท่ีจะเกิดข้ึนได ้
     2 ) ต้นทุนในการดําเนินงานบําบัดนํ้าเสีย  อุปสรรคท่ีเห็นชดัเจนอีก
ประการของงานจดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้าเสียกคื็อ  การติดตั้งและการบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสีย
ท่ีตอ้งใช ้ ตน้ทุนท่ีสูงมาก  ซ่ึงอาจจะส่งผลใหค่้าบริการบาํบดันํ้ าเสียท่ีจะจดัเก็บจากประชาชนจะสูง
กว่าค่าบริการนํ้ าประปาของการประปานครหลวง  ส่ิงน้ีจะทาํให้เกิดความรู้สึกความไม่ยินดีท่ีจะ
จ่ายเงินค่าบาํบดั     นํ้ าเสียให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน จนทาํให้เอกชนไม่สามารถเก็บเงินค่าบริการ
บดันํ้าเสียไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วย   ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการดาํเนินงาน 
     3 ) ความสามารถในการจ่ายของประชาชน   ปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่         
ในแต่ละทอ้งท่ีมีรายไดร้ะดบัตํ่าความสามารถในการจ่ายของประชาชนจึงค่อนขา้งตํ่า ฉะนั้นลาํพงั      
ค่าบาํบดันํ้าเสียท่ีมีราคาแพงจะทาํใหป้ระชาชนรู้สึกไม่อยากจ่ายแลว้  ยิง่ประชาชนมีรายไดไ้ม่สูงอยู่
ดว้ยยิง่ทาํใหป้ระชาชนไม่คิดจะจ่าย  ส่ิงน้ีเป็นปัญหาสาํคญัท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงสาํหรับการดาํเนินงาน 
    4 )  ลกัษณะของงานบําบัดนํา้เสียทีแ่ตกต่างจากงานสาธารณูปโภคอืน่ 
งานบาํบดันํ้ าเสียมีลกัษณะท่ีผูรั้บบริการไม่มีความรู้สึกไดรั้บประโยชน์โดยตรงเหมือนเช่นการรับ
บริการจากการใชน้ํ้ าประปาไฟฟ้า หรือ โทรศพัท ์เพราะรู้สึกว่านํ้ าเสียเป็นเร่ืองไกลตวั  เป็นเร่ือง
ของสังคม  ฉะนั้นความยินดีท่ีจะชาํระเงินในหมู่ประชาชนจึงน่าจะมีนอ้ยกว่าความยินดีท่ีจะชาํระ
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ค่าบริการประปา ไฟฟ้า  หรือ โทรศพัท์ ประกอบกบัไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัให้
ชาํระเงินค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย ในกรณีไม่จ่ายค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียเม่ือ ซ่ึงผดิกบักรณีของการไม่
ชาํระค่า           นํ้าประปา  ไฟฟ้า  และโทรศพัทเ์พราะบริการเหล่าน้ีสามารถงดการใหบ้ริการไดง่้าย
กวา่เพราะมีกฎหมายเปิดช่องใหก้ระทาํได ้
 
4. องค์กรทีค่วรมีอาํนาจในการควบคุมประกอบกจิการบําบัดนํา้เสีย 
 ในการพิจารณากาํหนดว่าองคก์รใดควรมีอาํนาจในการควบคุมบริหารกิจการบาํบดันํ้ า
เสีย        ว่าควรจะอยู่ในรูปแบบใดจึงจะเหมาะท่ีสุดนั้น   จาํเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ถึงลกัษณะการ
ดาํเนินการในปัจจุบนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ  ในการปฏิบติั
หน้าท่ีขององค์กรเหล่านั้นว่าสามารถเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรและมีปัญหาอุปสรรคอนัใดท่ี
สมควรจะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง ซ่ึงจากการศึกษาสามารถแบ่งเป็น  2   เร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 
   4.1  ปัญหาดา้นการทาํงานและประสิทธิภาพขององคก์รท่ีจะใชอ้าํนาจควบคุม
การประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียของภาคเอกชน 
   4.2  องคก์รท่ีมีความเหมาะสมในการดาํเนินการควบคุมการประกอบกิจการ
บาํบดันํ้าเสียของภาคเอกชน 
 
    4.1  ปัญหาด้านการทาํงานและประสิทธิภาพขององค์กรทีจ่ะใช้อาํนาจควบคุม
การประกอบกจิการบําบัดนํา้เสียของภาคเอกชน 
    ปัญหาด้านการทาํงานและประสิทธิภาพขององค์กรท่ีจะใช้อาํนาจในการ
ควบคุมการให้ใบอนุญาตและการประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียของภาคเอกชนนั้นจากการศึกษา
สามารถแยกออกไดเ้ป็น  2  องคก์รท่ีสาํคญั   คือ 
     4.1.1   หน่วยงานกลางของรัฐ 
     ปัญหาเก่ียวกบัสมรรถภาพและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาํบดันํ้ าเสียนั้น    มิไดมี้เพียงแต่หน่วยงานทอ้งถ่ินเท่านั้น  
แต่จากการศึกษาพบว่าในหน่วยงานกลางของรัฐก็มีปัญหา เช่นเดียวกนั   ท่ีพบเห็นอยู่เป็นประจาํ
ไดแ้ก่ 
     กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลปัญหาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ
อนามยัของประชาชนเพ่ิงจะมีการกาํหนดนโยบายและขอ้บงัคบัใหโ้รงพยาบาลและสถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชนติดตั้งเคร่ืองบาํบดันํ้าเสียและวางระบบการจดัการเก่ียวกบัขยะติดเช้ือและสารเคมี
อนัตราย        ให้รัดกุมและถูกสุขลกัษณะ  แต่ในปัจจุบนัมีสถานประกอบการเพียงบางส่วนเท่านั้น
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ท่ีไดมี้การติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสีย  ส่วนใหญ่ยงัคงปล่อยนํ้ าเสียลงไปในท่ีสาธารณะโดยตรง  อนั
เป็นสาเหตุหลกัของการเกิดนํ้าเสีย 
     4.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ท่ีผา่นมาในอดีตนั้น  องคก์รส่วนทอ้งถ่ินไดเ้นน้หนกัในดา้นการ
ระบายนํ้ า  โดยการสร้างท่อระบายนํ้ าไปลงคลองหรือแม่นํ้ าท่ีอยูใ่กลเ้คียงต่อมาเม่ือมีผูป้ล่อยนํ้ าเสีย
มากข้ึนเกินสมรรถนะในการฟอกตวัเองของแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  จึงเป็นผลให้เกิดการเส่ือมโทรม
ของคุณภาพนํ้ าข้ึนในแหล่งนํ้ าเหล่าน้ี   และปัญหาท่ีสําคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  คือ  
งบประมาณมีไม่เพียงพอท่ีจะมาสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย  ซ่ึงมีราคาลงทุนสูง  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน   จึงตอ้งรอความช่วยเหลือดา้นงบประมาณจากส่วนกลางท่ีจะจดัสรรงบประมาณประจาํปี
มาใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ ท่ีตอ้งการ 
     จากการศึกษาพบปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงขององคก์รส่วน
ทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  การขาดขอ้มูลท่ีชดัเจนและทนัสมยัและความรู้ดา้นเทคนิคในการบาํบดันํ้ าเสียท่ีจะ
ทาํใหท้อ้งถ่ินสามารถดาํเนินการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
    4.2  ปัญหาองค์กรทีมี่ความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมการประกอบ
กจิการบําบัดนํา้เสียของภาคเอกชน 
    จากปัญหาตลอดจนอุปสรรคในการดาํเนินงานตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ มี
จาํเป็น ท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน  โดยพิจารณาจากรูปแบบ
ขององคก์ร  ท่ีจะรับผิดชอบว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยในการควบคุมการให้ใบอนุญาตและ
การประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียของภาคเอกชน สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  รูปแบบขององคก์รหลกัท่ี
สาํคญั  ดงัน้ี 
     4.2.1  รัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ    หมายถึง  การโอน
หนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นการลงทุนและการจดัการนํ้ าเสีย  เช่น  การให้ใบอนุญาตแก่เอกชนใน
การประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียรวม   โดยอาจตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ข้ึนมา  เพื่อบริหารจดัการ
บาํบดันํ้าเสียโดยตรงทาํนองเดียวกบัการไฟฟ้านครหลวงหรือการประปานครหลวงหรืออาจจะมอบ
ความรับผิดชอบให้การประปานครหลวงรับงานดา้นการบาํบดันํ้ าเสียไปลงทุนและดาํเนินการเอง
อีกดา้นเป็นตน้ ซ่ึงรัฐบาลส่วนกลางจะมีความสามารถในการจดัหาเงินมาลงทุนเป็นจาํนวนมากได ้
และการรวมเอากิจการมาอยู่ใน  องค์กรเดียวจะทาํให้เกิดเอกภาพในด้านการบงัคบับญัชาและ
สัง่งานอนัจะเพิ่มความคล่องตวัใน         การปฏิบติังานและก่อใหเ้กิดความประหยดัไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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     แต่เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมและความเป็นไป
ได ้ ตลอดจนขอ้ดีขอ้เสียแลว้ไดแ้นวทางท่ีสาํคญั  4  ประการดงัน้ี 
      1 )  ในด้านการปกครอง    จะพบว่าการใหรั้ฐบาล
ส่วนกลาง มีอาํนาจในการดูแลควบคุมการบาํบดันํ้ าเสียและการให้ใบอนุญาตแก่เอกชน   โดยการ
โอนอาํนาจจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมายงัส่วนกลางนั้นถือว่าไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐท่ีตอ้งการกระจายอาํนาจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะปัญหาการบาํบดันํ้ าเสียชุมชนเป็นงานของทอ้งถ่ิน   
ซ่ึงรัฐควรจะตอ้งส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานรวมทั้ง
การใหใ้บอนุญาตแก่เอกชน    ผูส้นใจประกอบกิจการรับจา้งบาํบดันํ้ าเสีย   อีกทั้งการรวมอาํนาจไว้
ท่ีรัฐบาลส่วนกลาง  ยงัไม่สร้างจิตสาํนึกและกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นการโอน
อาํนาจในการบาํบดันํ้ าเสียไวก้บัองคก์รส่วนกลางจึงนบัไดว้่าเป็นการสวนทางกบันโยบายของรัฐ
เป็นอยา่งยิง่  
       2 ) ความสามารถในการดําเนินการ  สามารถแยกได้  
เป็น  2  รูปแบบ   ดังนี ้
        2.1  )  กรณทีีจั่ดตั้งองค์กรขึน้ใหม่    
        เ ช่นในกรณีของประเทศสิงค์โปร์ ท่ีจัดตั้ ง
หน่วยงานใหม่ข้ึนมาดูแลเร่ืองนํ้าโดยเฉพาะ คือ The Sewerage Department , Publec Utilities Board 
เพื่อบริหารจดัการบาํบดันํ้ าเสียในประเทศสิงคโ์ปร์ เป็นตน้ สาํหรับในประเทศการจดัตั้งองคก์รข้ึน
ใหม่อาจประสบปัญหาในดา้นขั้นตอนการจดัตั้งได ้  ซ่ึงกว่าท่ีองคก์รใหม่จะสามารถเขา้จดัการนํ้ า
เสียได ้  อาจส่งผลใหปั้ญหานํ้าเสียทวีความรุนแรงข้ึนไปอีกระดบัหน่ึงได ้

2.2 ) กรณีที่มอบภาระให้การประปานครหลวง       
มีอาํนาจในการจดัการนํ้ าเสีย จากการศึกษาพบว่ากรณีท่ีมอบภาระให้การประปานครหลวงแต่มี       
แนวโนม้วา่จะประสบผลสาํเร็จได ้  แมว้า่งานดงักล่าวจะถือเป็นภาระหนกัแก่การประปานครหลวง    
ไม่น้อย   แต่การประปานครหลวงมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัเป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ละภาระหน้าท่ี             
ท่ีสําคญัของการประปานครหลวงท่ีตอ้งรับผิดชอบอยู่คือการขยายกิจการประปาและการจดัหา       
แหล่งนํ้าดิบเพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการท่ีขยายตวัมากข้ึนทุกวนั  ซ่ึงลกัษณะการดาํเนินงานของ
การประปานครหลวงมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งนํ้าดีและนํ้าเสีย 
       3 ) ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
       สาํหรับกรณีการจดัตั้งองคก์รข้ึนใหม่สาํหรับในประเทศ
ไทยเพื่อจดัการนํ้าเสียนั้นจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นการเงินและ

DPU



 29 

บุคลากรเป็นสาํคญั   เน่ืองจากองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่มีค่าใชจ่้ายในดา้นการลงทุนมากมาย  ทั้งค่า
ก่อสร้างสาํนกังานใหญ่หรือสาขา   อีกทั้งค่าบริหารงานและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการดว้ย   แต่อาจ
ประสบปัญหาการจดัเก็บค่าบริการไดไ้ม่คุม้กบัทุนท่ีองคก์รไดล้งทุนไป   เน่ืองจากเร่ืองค่าบาํบดันํ้ า
เสียถือเป็นเร่ืองใหม่และเป็นการเพิ่มภาระค่าใชจ่้ายแก่ประชาชน   ซ่ึงอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือ
เท่าท่ีควรถา้ประชาชนขาดจิตสํานึกหรือความเขา้ใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพิทกัษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
       4 ) ในด้านความยุติธรรม 
       เน่ืองจากการบาํบดันํ้ าเสียถือเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุน
สูงและรายรับท่ีจะไดจ้ากค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียอาจจะไม่เพียงพอได ้   ในกรณีท่ีองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน
ใหม่     มีผลประกอบการขาดทุน  จะเป็นการไม่ยุติธรรมถา้รัฐตอ้งให้เงินอุดหนุน    เพราะเงิน
อุดหนุนดงักล่าวเป็นงบประมาณส่วนรวมของประเทศ    
      4.2.2  รัฐบาลส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกนั
รับผดิชอบ 
      กรณีท่ีรัฐบาลส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบนั้น  เม่ือศึกษาโดยพิจารณาเปรียบเทียบ   และคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติั       ตลอดจนขอ้ดีขอ้เสียแลว้ไดแ้นวทางท่ีสาํคญั  4  ประการดงัน้ี 
       1 )  ในด้านการปกครอง   รัฐบาลส่วนกลางตอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลือทางดา้นการเงินและการจดัการบุคลากรประกอบกบัเทคโนโลยีสูงท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่อาจจดัหาได ้ เช่น  กรณีของกรมชลประทาน  กรมการปกครอง   สนบัสนุนงบประมาณ
ในการ      ก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียให้แก่ทอ้งถ่ินต่างๆ โดยยงัคงหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานประจาํไวท่ี้ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามหลกัการปกครองและนโยบายของรัฐท่ี
มุ่งเนน้ถึงการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ิน อนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการบาํบดันํ้าเสียไดส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐ 
       2 )  ความสามารถในการดําเนินการ    มีความเป็นไปได้
สูงท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถดําเนินการจัดการบาํบัดนํ้ าเสียและพิจารณาให้
ใบอนุญาตแก่เอกชนได ้   โดยการใหค้วามสนบัสนุนจากรัฐบาลส่วนกลางอาทิ  ทางดา้นเงินลงทุน
หรือออกกฎหมายลาํดบัรอง  เช่น  กฎกระทรวงหรือการออกกฎหมายใหม่เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑ์
การให้เอกชนเขา้ร่วมกิจการกดัจดันํ้ าเสีย  หรือให้ใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือ
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กาํจดัของเสียรวมและควบคุมการประกอบกิจการนํ้ า  แก่เอกชนผูป้ระกอบการบาํบดันํ้ าเสียท่ีสนใจ
ใหเ้ขา้ร่วมกบัทอ้งถ่ินในการจดัการปัญหานํ้าเสีย 
       3 ) ประสิทธิภาพในการทํางาน   รัฐบาลส่วนกลางจะมี
ความรับผิดชอบในดา้นการจดัการเทคโนโลยีระดบัสูง   เช่น  การท่ีรัฐบาลส่วนกลางจดัทาํแผน
หลกัในการจดัการนํ้ าเสีย  โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ  อาทิ 
การให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจพิจารณาคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบาํบดันํ้ าเสียไดจ้ะทาํให้การจดัการนํ้ าเสีย  โดยรัฐบาลส่วนกลางกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       4 )  ในด้านความยุติธรรม   รัฐบาลส่วนกลางควร
กาํหนด  สัดส่วนของการลงทุนระหว่างรัฐบาลกบัทอ้งถ่ินให้เหมาะสมและใช้ไดก้บัทอ้งถ่ินทัว่
ประเทศ   โดยอาจกาํหนดให้ทอ้งถ่ินใดท่ีประสงคจ์ะก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย  จะตอ้งช่วยออก
เงินสมทบหรือเงินงบประมาณท่ีไดจ้ากการบริหารภายในทอ้งถ่ินของตนดว้ย   เพ่ือก่อใหเ้กิดการมี
ส่วนรวมและเป็นการยติุธรรมแก่ทุกทอ้งถ่ิน 
      4.2.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้รับผดิชอบ 
      กรณีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  เม่ือไดศึ้กษาพิจารณา
เปรียบเทียบโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  ตลอดจนขอ้ดีขอ้เสียแลว้ไดแ้นวทางท่ีสาํคญั      
4  ประการดงัน้ี 
       1 ) ในด้านการปกครอง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ยการจดัทาํบริการสาธารณะ
เก่ียวกบัการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  โดยสามารถใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินหรือรายไดข้อง
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มได ้อีกทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจา้งผูท่ี้
ไดรั้บ            ใบอนุญาตให้บริการบาํบดันํ้ าเสียไดต้ามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  มาตรา 73  และมาตรา  77  ได ้ ซ่ึงถือว่าสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ปกครองและนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการกระจายอาํนาจท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 22เก่ียวกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ     ส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด  2  ว่าดว้ย  การกาํหนดหนา้ท่ี
                                                           

22 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์และ แกว้ดาํ  ไกรสรพงษ ์. การปกครองส่วนท้องถิ่นกบัการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : วญิญูชน , 2544 , หนา้ 102 . 
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ในการจดัระบบการบริการสาธารณะและเนน้ใหอ้าํนาจหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตรา 16 ( 24 ) และ 17 ( 5 ) ( 12 ) 
       นอกเหนือจากมาตรา  16  ( 24 )  และ มาตรา 17 ( 5 ) 
และ    ( 12 )  แลว้บทบญัญติัในอนุมาตราอ่ืน ๆ ในหมวด 2 ว่าดว้ยการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะนั้น  แมจ้ะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่
กย็งัมีลกัษณะเป็นภาระอนัเป็นงานบริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัทาํเพื่อให้
บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน   เช่น  การกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหนา้ท่ีใน
การจดัทาํบริการสาธารณะเก่ียวกบัการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินของตนเอง  ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  หมวด  2  ว่าดว้ยการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการ
บริการสาธารณะ  มาตรา  16   ( 1 )  ( 18 ) และ มาตรา 17 ( 1 ) , ( 10 ) , ( 12 ) 
   มาตรา  16   ให้เทศบาล  เมืองพทัยาและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและ
หนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 
   ( 1 ) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
  .......................................................................  
 ( 18 ) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและนํ้าเสีย 
  .......................................................................  
 มาตรา  17  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์รบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจหนา้ท่ีใน
การจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง  ดงัน้ี 
 ( 1 ) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการจดัทาํแผนพฒันา
จงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
  ............................................................................     
 ( 10 ) การจดัตั้งและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
  ............................................................................      
 ( 12 ) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  
     ในด้านการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์นั้ น  
กฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
ไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 4 เร่ืองแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตรา 
30       ว่าใหด้าํเนินการเก่ียวกบัแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงตาม
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แผนแม่บทการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดก้าํหนดการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดา้นการบริหารการจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไว ้    ( พ.ศ. 2544-2553 ) 
     นอกจากกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 30 ให้ดาํเนินการ
เก่ียวกบัแผนกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ยงัไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา  32                     
ใหค้ณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
เพื่อกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาตามแผนการกระจายอาํนาจตาม  มาตรา 30 อีกดว้ย ดงันั้นการ
ให้องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม จึงถือว่าสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐท่ีมุ่งกระจายอาํนาจจากส่วนกลางมายงัส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 
      2 )  ความสามารถในการดําเนินการ   ในการจดัการ
บาํบดันํ้ าเสียนั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่าตอ้งใช้เงินลงทุนสูงมากทาํให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประสบปัญหาดา้นงบประมาณ  กล่าวคือไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะนาํมาลงทุนในการก่อสร้าง
ระบบบาํบดันํ้ าเสียภายในเขตทอ้งท่ีท่ีตนรับผิดชอบและปัญหาท่ีสําคญัอีกประการก็คือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นยงัไม่สามารถออกแบบและวางแผนการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมขนาด
ใหญ่ไดด้ว้ยตนเองเน่ืองจากขาดบุคคลากรท่ีความสามารถ ทาํให้การจดัทาํระบบบาํบดัโดยองคก์ร
ส่วนทอ้งถ่ินไม่ประสบความสาํเร็จ  ดงันั้นจึงควรสนบัสนุนให้เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้น
การบาํบดันํ้าเสีย  จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียดงักล่าว 
      3 )  ประสิทธิภาพในการทํางาน  ในกรณีท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งควบคุมการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียบริหารและดาํเนินงานดว้ยตนเอง
คงจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีไดย้ากสําหรับในกรณีของทอ้งถ่ินขนาดใหญ่และคงจะเป็นไป
ไม่ไดเ้ลยสาํหรับทอ้งถ่ินขนาดกลางและขนาดเลก็  เน่ืองจากทอ้งถ่ินขาดบุคลากรในการทาํงานขาด
งบประมาณในการดาํเนินการและขาดการจดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้าเสียท่ีดี  
      4 )  ในด้านความยุติธรรม   การท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดาํเนินการเอง  ย่อมอยู่ภายใตเ้ขตงบประมาณของทอ้งถ่ินท่ีตนมีอยู่  จึงไม่ก่อให้เกิดการ
กระทบกระเทือนต่อสงัคมส่วนรวม  ถือไดว้า่เป็นการยติุธรรมในระดบัหน่ึง 
  ดังน้ัน  จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติั  ตลอดจนขอ้ดีขอ้เสีย ทั้ง  4  ประการ คือ   

1)  ในดา้นการปกครอง   
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2)  ความสามารถในการดาํเนินการ   
3)  ประสิทธิภาพในการทาํงาน   
4)  ในดา้นความยติุธรรม   
จากการศึกษาพบว่า  องคก์รท่ีสมควรเป็นผูค้วบคุมการใหใ้บอนุญาตแก่เอกชนใน

การประกอบการบาํบดันํ้ าเสีย และควบคุมการประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียของเอกชนโดยตรง    
คือองคก์รในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
น่าจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทยและมีความเป็นไปไดม้ากกว่าการให้อาํนาจแก่
รัฐบาลส่วนกลางหรือการให้อาํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการจดัการเพียง
ลาํพงั  จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งรัฐบาลส่วนกลางกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
แกไ้ขปัญหานํ้ าเสียดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เอกชนเขา้ร่วมจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสีย  โดย
การท่ีรัฐบาลตอ้งทาํหนา้ท่ีในการออกกฎหมายลาํดบัรอง   ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการออก
ใบอนุญาตใหแ้ก่เอกชนเขา้เป็นผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียรวมสาํหรับเอกชน      
หรือกฎหมายใหม่มารองรับการเขา้ร่วมจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียโดยเอกชนให้ชัดเจน  เพื่อให้
เอกชนท่ีสนใจใหเ้ขา้มาแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการบาํบดันํ้ า
เสียและให้เอกชนสามารถคิดค่าบริการเองได ้   โดยขอรับใบอนุญาตไดจ้ากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประสงคจ์ะใหเ้อกชนเขา้ร่วมดาํเนินการ    อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้รรลุเป้าหมายในดา้นการบริหารจดัการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และถือได้ว่าเป็นแนวทางเดียวกับประเทศต่าง ๆ เช่น  
สหรัฐอเมริกา   องักฤษ   และ  มาเลเซีย   ท่ีกาํหนดใหห้น่วยงานส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผดิชอบใน
การจดัทาํระบบและจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย  โดยท่ีส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีไม่สามารถบริหารจดัการ
เองได ้ จะให้สัมปทานแก่เอกชนท่ีมีความสามารถในการจดัทาํระบบและจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย
แทนส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ อนัถือเป็นการแบ่งเบาภาระของทางราชการไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 
5.  ปัญหาการจัดเกบ็ค่าบริการบําบัดนํา้เสียรวม 
 การจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย   ถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัของการประกอบการบาํบดันํ้ า
เสีย  เพราะถา้หากผูใ้หบ้ริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  ไม่สามารถท่ีจะเก็บค่าบริการบาํบดั
นํ้ าเสียจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการไดแ้ลว้   จะทาํใหก้ารประกอบการบาํบดันํ้ าเสียของทั้งภาครัฐและ
เอกชนประสบปัญหาขาดทุนจนตอ้งเลิกประกอบบาํบดันํ้าเสียซ่ึงแยกพิจารณาได ้3 เร่ืองดงัน้ี 
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     5.1  วตัถุประสงค์ของการเกบ็ค่าบริการบําบัดนํา้เสีย 
     การจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย  อาจมองได ้2 ลกัษณะ  คือ  การเก็บใน
ลกัษณะเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายไดป้ระการหน่ึง  ซ่ึงอาจจะเป็นเพียง  เพื่อการใชง้านหรือบาํรุงรักษา
ระบบหรือเพื่อให้คุม้ค่าการลงทุนในการก่อสร้างหรือตลอดจนค่าท่ีดินดว้ย  อีกประการหน่ึง  คือ  
การมองในลกัษณะของเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  การมีรายไดอ้าจไม่ใช่ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดแต่
ส่ิงท่ีสาํคญัคือ เร่ืองของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม  โดยยึดหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผู ้
จ่าย ( Polluter  Pays  Principle : PPP )  หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม  ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในการตดัสินใจ  ท่ีจะใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
เป็นตน้ 
     จากการศึกษาพบว่า  ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมท่ีดาํเนินการอยู่ในทอ้งถ่ิน
ต่างๆ เช่น  กรณีของกรุงเทพมหานครนั้น  มีทั้งท่ีกรุงเทพมหานครลงทุนเองทั้งหมด  และท่ีไดรั้บ
สนับสนุนจากรัฐบาลทั้ งหมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง รัฐบาลกับ
กรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในรูปแบบใด  ทั้งโดยนโยบายและโดยบทบญัญติัของ
กฎหมายกาํหนดใหมี้การเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียดว้ย  ดงันั้นในการวิเคราะห์แนวทางในการเก็บ
ค่าบริการน้ี  จึงจะยึดวตัถุประสงค์ท่ีเป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวทางการมีรายได้และ
แนวทางของการเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  ดงัน้ี 
       1 )    เพือ่การมีรายได้   ท่ีเพียงพอในการใชง้านระบบและการ
บาํรุงรักษา หรือเพื่อใหคุ้ม้ทุนซ่ึงรวมถึงค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสีย 
       2 )    เพือ่สร้างความเป็นธรรมในสังคมตาม “หลกัผู้ก่อมลพษิ
เป็นผู้จ่าย”  กล่าวคือ  พิจารณาแนวทางเรียกเก็บกบัผูก่้อมลพิษทุกประเภทไม่ว่าจะมีการใหบ้ริการ
การบาํบดันํ้าเสียหรือไม่กต็าม  เช่น  ในลกัษณะของค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมท้ิงนํ้า 
         3 )   เก็บเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของปัญหาส่ิงแวดล้อมและพร้อมจะเปลี่ยนแนวทางเลือกเพื่อการดําเนินการหรือการตัดสินใจ   
กล่าวคือถา้การกาํหนดราคาเหมาะสมและกลไกตลาดทาํงานเป็นปกติ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  
เช่น การเรียกเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย   จะทาํใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามสนใจในการลดค่าใชจ่้าย
หรือตน้ทุนของตน   ซ่ึงอาจส่งผลให้ประชาชนทาํการประหยดันํ้ า  หรือการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณนํ้ าเสียและความสกปรกลดลง   อนัจะส่งผลให้ปัญหา
มลพิษทางนํ้าลดลงดว้ย   ดงัน้ีเป็นตน้ 
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     5.2  องค์กรทีส่มควรมีอาํนาจในการจัดเกบ็ค่าบําบัดนํา้เสีย 
     องคก์รท่ีมีอาํนาจในการจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสียนบัเป็นเร่ืองท่ีมีความเป็น    
อยา่งยิง่    เน่ืองจากการประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียจะสามารถดาํเนินอยูไ่ดต้อ้งมีรายไดเ้พื่อใชจ่้าย
ในการบริการจดัการ    โดยสามารถแบ่งรูปแบบขององคก์รท่ีสมควรมีอาํนาจในการจดัเก็บค่าบาํบดั
นํ้าเสียได ้ 4  วิธีการ  คือ 
      5.2.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเกบ็ค่าบริการเอง 
      องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งองคก์รและกาํหนดอตัรากาํลงั
ดาํเนินการจดัเก็บในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคาํนวณค่าบริการจดัเก็บ   จดัเตรียมใบแจง้หน้ีและให้
ใบเสร็จรับเงิน  รับชาํระค่าบริการตลอดจนดาํเนินการกรณีมีการคา้งชาํระ    
      จากการศึกษาพบว่า  กรณีเช่นน้ีอาจประสบปัญหาได้เพราะ
ทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการลงทุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละกาํลงัคนจาํนวนมากเพื่อทาํงานดา้นน้ี อีกทั้ง
ทอ้งถ่ินยงัขาดความเช่ียวชาญในเร่ืองเทคโนโลยเีก่ียวกบัการบาํบดันํ้าเสีย 
      5.2.2   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างให้บริษัทเอกชนเก็บ
ค่าบริการ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจา้งให้บริษทัเอกชนเก็บค่าบริการ      
เช่นกรณีของกรุงเทพมหานครสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัระเบียบการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528     มาตรา 96  ซ่ึงกาํหนดให้ในกรณีจาํเป็น
กรุงเทพมหานครอาจมอบใหเ้อกชนกระทาํกิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครและ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการหรือค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งแทนกรุงเทพมหานครได ้ซ่ึงวิธีการ
เช่นน้ีจะช่วยลดภารกิจของกรุงเทพมหานคร ลงได้และทาํให้กรุงเทพมหานคร ไม่ตอ้งลงทุน
ดาํเนินงานเหมือนวิธีแรก ซ่ึงทาํให้สามารถประหยดักาํลงัคน   เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงานได้
อยา่งมาก 

จากการศึกษาพบว่า วิธีการดงักล่าวน้ีมีความเป็นไปไดม้าก ถา้มี
กฎหมายใหสิ้ทธิแก่เอกชนในการเขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียท่ีชดัเจน  โอกาสท่ีจะหาเอกชนมา
ดาํเนินงานดา้นน้ีคงมีโอกาสมากข้ึน    ถา้กฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดสภาพบงัคบัไวใ้นกรณีท่ี
ผูใ้ชบ้ริการคา้งชาํระค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียใหช้ดัเจนเหมือนกรณีของการไฟฟ้า  การประปา   หรือ
โทรศพัท ์ ท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจในการงดการใหบ้ริหารไดถ้า้มีการคา้งชาํระ  
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5.2.3   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ขอให้การประปานครหลวง
จัดเกบ็ค่าบริการให้ 
    วิธีการเช่นน้ีถือว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากนํ้ าดีและนํ้ าเสียมี
ลกัษณะสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงปัจจุบนัการประปานครหลวงมีกระบวน การทาํงานตั้งแต่การ
คาํนวณค่าบริการจดัเก็บ   จดัเตรียมใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงินรับชาํระค่าบริการจนถึงการมี
มาตรการกรณีคา้งชาํระอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้มีอตัรากาํลงัและเคร่ืองมือกระจายอยูท่ ัว่ทุกแห่ง   
การขอใหก้ารประปานครหลวงดาํเนินการให้จึงนบัว่าเหมาะสม   และจะทาํให้งานมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดรวมทั้งส่วนทอ้งถ่ินกไ็ม่ตอ้งลงทุนดา้นองคก์ร   อตัรากาํลงัหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชม้ากนกั 
    แต่จากการศึกษาพบวา่   วิธีการเช่นน้ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย
ในส่วนท่ีใหอ้าํนาจการประปานครหลวงดาํเนินการเฉพาะกรณีนํ้าประปาเท่านั้น   ฉะนั้นการนาํงาน
ดา้นนํ้ าเสียมาให้การประปานครหลวงดาํเนินการโดยเฉพาะการใชม้าตรการบงัคบัในกรณีท่ีมีการ
คา้งชาํระค่าบริการบาํบดันํ้าเสีย  จึงจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายดา้นการประปาก่อนมิฉะนั้น   จะ
นาํมาตรการ  ตดันํ้ า  ในกรณีคา้งชาํระค่านํ้ าประปาไปใชก้บักรณีคา้งชาํระค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย
มิได ้ อนัจะเป็นการกระทบต่อสิทธิของประชาชนผูใ้ชบ้ริการนํ้าประปา   
    5.2.4   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตั้ง “ สหการ ” เพือ่จัดเกบ็
ค่าบริการ 23 
    วิธีการเช่นน้ีหมายความว่าให้องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้ ง
รัฐวิสาหกิจในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนมาดาํเนินการบาํบดันํ้ าเสีย   ซ่ึงคงจะตอ้งมีการ
ตดัโอนงานควบคุมและบาํบดันํ้าเสียในสาํนกัการระบายนํ้าทั้งหมด   รวมทั้งงานจดัเก็บค่าบริการมา
ไวใ้นสหการแบบเบด็เสร็จ    เพราะการจะจดัเก็บค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียไดจ้ะตอ้งมีการดาํเนินการ
ให้บริการอยูใ่นองคก์รเดียวกนัดว้ย    ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีนบัเป็นวิธีการท่ีดีและมีทางเป็นไปไดม้ากใน
อนาคต   หากการบริหารจดัการดา้นการบาํบดันํ้าเสียประสบผลสาํเร็จและมีกาํไร 
    จากการศึกษาพบว่า   ในปัจจุบนัการใช้วิธีการเช่นน้ียงัมีความ         
ไม่แน่นอนและยงัไม่มีการศึกษาท่ีดีเก่ียวกบัความคุม้และไม่คุม้  ในการตั้งสหการข้ึนมาดาํเนินการ   
เพราะเน่ืองขณะน้ียงัไม่ไดมี้การจดัเก็บค่าบริการอยา่งเตม็ระบบ    ซ่ึงทาํใหย้งัไม่ทราบแน่ชดัว่าการ
จดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้าเสียจะประสบปัญหาท่ีแทจ้ริงอยา่งไรบา้ง 

                                                           
23  กรมควบคุมมลพิษ.การศึกษาเพือ่จัดทาํแผนหลกัการกาํจัดนํา้เสียกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

กรุงเทพมหานคร  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ,หนา้ 9-23 . 
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    ดงันั้น  เม่ือพิจารณาจากประสิทธิภาพและค่าใชจ่้ายการในการ
ดาํเนินงานของแต่ละรูปแบบแลว้เห็นว่าวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ    การจา้งให้บริษทัเอกชนเป็น
ผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงานในการจดัเก็บ    แต่การกาํหนดอตัราขั้นสูงและขั้นตํ่าของค่าบริการ          
และวิธีการจดัเก็บค่าบริการ    ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   เน่ืองจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูรั้บรู้ปัญหาและสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ินได้
ดีกวา่บริษทัเอกชนและการประปานครหลวง 
   5.3  การกาํหนดอตัราค่าบริการบําบัดนํา้เสียของเอกชน 
   การประกอบกิจการบาํบัดนํ้ าเสียของเอกชนนั้ นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2535    อนัถือเป็นกฎหมายแม่บทกาํหนดให้
ผูรั้บจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียสามารถเรียกเก็บค่าบริการกาํหนดนํ้ าเสียได ้   แต่ปัจจุบนัยงัขาด
กฎหมายลาํดับรองคือกฎกระทรวงในการกาํหนดอตัราค่าบริการท่ีเอกชนมีสิทธิเรียกเก็บจาก
ประชาชนผูรั้บบริการได ้     จึงมีประเด็นท่ีสมควรทาํการวิเคราะห์ต่อไป    เพ่ือศึกษาถึงความ
เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมทางดา้นอตัราค่าบาํบดันํ้ าเสียท่ีเอกชนจะใชใ้นการประกอบกิจการ
บาํบดันํ้าเสียของเอกชน   โดยเปรียบเทียบอตัราค่าบริการระหว่างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของรัฐ กบั
เอกชนท่ีใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัดงัน้ี 

5.3.1   อตัราค่าบริการบําบัดนํ้าเสียในส่วนที่ราชการเป็นผู้จัดทํา
และให้บริการ    กล่าวคือ อตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียในส่วนท่ีราชการเป็นผูจ้ดัทาํในปัจจุบนันั้น มี
หลายหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการจดัทาํและคิดอตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสีย   แต่จะยกมาทาํการ
วิเคราะห์       เพียง   3  แห่งคือ 
      1 ) กรณีของเทศบาลป่าตอง  เป็นโรงบาํบดันํ้ าเสียท่ีมี
ความสามารถในการบาํบดัเท่ากบั 13,850  ลบ.ม. ต่อวนั   ใชค้่าก่อสร้างรวมทั้งส้ิน 248.78  ลา้นบาท
แบ่งออกเป็น 4 ระยะดว้ยกนัค่าใชจ่้ายในการเดินระบบและบาํรุงรักษา ดงัน้ี  

ในปี   1991   จาํนวนประมาณ    526,362   บาท   
ในปี  1992    จาํนวนประมาณ    600,285  บาท  
ในปี   1993    จาํนวนประมาณ              1,364,246   บาท 

ตามลาํดบั  เม่ือนาํเอาค่าลงทุนและค่าดาํเนินการดงักล่าว
มาคิดคาํนวณพบว่าราคาตน้ทุนของการบาํบดันํ้ าเสียจะตกประมาณ 4.81 บาท  ในปี 1989  และ
เพิ่มข้ึนเป็น 5.97  บาท  ในปี 1993  ตามลาํดบั  โดยท่ีมิไดน้าํเอาค่าท่ีดินมาคิดดว้ย 
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เทศบาลป่าตองเรียกเก็บค่าบริการบําบัดนํ้ า เสียใน
ลกัษณะของอตัราคงท่ีข้ึนอยู่กบัประเภทของผูใ้ชบ้ริการและอตัราค่าธรรมเนียมการอนุญาต การ
เรียกเก็บน้ีจะใชก้บัท่ีอยู่อาศยัและสถานประกอบการทุกอยา่ง    ยกเวน้จะบาํบดันํ้ าเสียเอง   ซ่ึงใน
กรณีน้ี จะตอ้งทาํการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส่งให้เทศบาลป่าตองทุกเดือน  อตัราค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียมมีรายละเอียดดงัปรากฏตามตารางที ่ 1   

2 )  กรณีของระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครภูเกต็    
จากการศึกษาพบวา่    ระบบจะสามารถบาํบดันํ้าเสียไดใ้น 2 ระยะคือ 

ระยะแรก    ประมาณ 24,000 ลบ.ม ต่อวนั   เม่ือก่อสร้าง
เสร็จในราวปี 1996  และ 

ระยะท่ีสอง  จะมีความสามารถเพ่ิมข้ึนเป็น 37,000  ลบ.
ม. ต่อวนั  ซ่ึงจะก่อสร้างเสร็จในปี 2003      

ส่วนค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษา  ตกประมาณปีละ 
13.32  ลา้นบาทต่อปี  ในกรณีน้ีไดน้าํเอาราคาท่ีดินในราคาตน้ทุนดว้ย  ซ่ึงปรากฏว่า  ตกเฉล่ีย
ประมาณ 12.73  บาทต่อ  ลบ.ม.  ในการคิดคาํนวณใชร้าคาท่ีดินไร่ละ 240,000  บาท  ดอกเบ้ียร้อย
ละ 8  และมีอายกุารใชง้าน 20 ปี  ซ่ึงขณะน้ีเน่ืองจากการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียของเทศบาล
นครภูเกต็ยงัไม่แลว้เสร็จ      จึงยงัไม่ไดก้าํหนดอตัราค่าบริการท่ีแน่นอน 
     3 )  กรณเีทศบาลเมืองพทัยา จากการศึกษาพบวา่มีระบบ
บาํบดันํ้ าเสียอยู ่3 แห่ง  มีความสามารถในการบาํบดัรวม  33,000 ลบ.ม. ต่อวนั  ในขณะท่ีไดมี้การ
ประมาณการไวว้่า  จะมีนํ้ าเสีย 80,000 และ 130,000  ลบ.ม.  ต่อวนัในปี 2000  และ 2010  
ตามลาํดบั  ปัจจุบนัจึงมีโครงการก่อสร้างโรงบาํบดันํ้ าเสียแห่งใหม่ข้ึนโดยอยู่ในความสนับสนุน
ทางเทคนิคจากกรมควบคุมมลพิษและทางการเงินจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
     เทศบาลเมืองพทัยาไดก้าํหนดอตัราค่าบริการบาํบดันํ้ า
เสีย  โดยอาศยัอาํนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  ไวเ้ป็น
แบบอตัราคงท่ีข้ึนอยู่กบัประเภทของผูใ้ชบ้ริการแต่วิธีการคิดคาํนวณอาศยัพื้นท่ี  หรือจาํนวนห้อง
ถา้เป็นกรณีของอาคารพกัอาศยั  อาคารพาณิชย ์หรือภตัตาคาร  แต่ถา้เป็นสถานประกอบการ  เช่น  
โรงทาํปลาเคม็    ปลาแห้งหรือก๋วยเต๋ียวจะคิดจากกิโลกรัมผลผลิตต่อวนั  ดงัอตัราค่าบริการแสดง
ในตารางที ่ 2 
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ตารางที ่1 อตัราค่าบริการและค่าธรรมเนียมของเทศบาลป่าตอง 
 

ประเภท อตัราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 

บา้นพกัอาศยั 
อาคารพาณิชย ์( ตํ่ากวา่ 2 ชั้น ) 
อาคารพาณิชย ์( 3 ชั้นข้ึนไป )  
ภตัตาคาร 
โรงแรม 
 
วฒิุบตัร EIA 
วฒิุบตัรการควบคุมระบบ 
วฒิุบตัรผูรั้บเดินระบบ 

100  บาท / หลงั 
100  บาท / หน่วย 
200  บาท / หน่วย 
20  บาท / ตร.ม. 
50  บาท / หอ้ง 

 
40 บาท 
40 บาท 
40  บาท 

500  บาท / หลงั / ปี 
500  บาท / หน่วย / ปี 

1,000  บาท / หน่วย / ปี 
100  บาท / ตร.ม. / ปี 

50  บาท / หอ้ง / เดือน หรือ 
600  บาท / หอ้ง / ปี 

4,000  บาท 
4,000  บาท 
4,000  บาท 

 
ท่ีมา :  กรมควบคุมมลพษิ . พฤษภาคม  2541 
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ตารางที ่2  แสดงอตัราค่าธรรมเนียมต่อปีและค่าใบอนุญาตของเทศบาลเมืองพทัยา 
 

ประเภท 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

ค่าใบอนุญาตต่อท่อเช่ือมนํา้
เสีย - นํา้ทิง้ รายละเอยีด

หน่วย นํา้เสีย 
บาท/หน่วย 

นํา้ทิง้ 
บาท/หน่วย 

นํา้เสีย 
บาท/หน่วย 

นํา้ทิง้ 
บาท/หน่วย 

โรงแรม 
บงักาโล 
อาคารชุด 
ภตัตาคาร 
ท่ีพกัอาศยั 
สถานท่ีราชการ 
สถาน
ประกอบการ 

672.00 
 

360.00 
36.00 
3.60 

- 
40 

67.20 
 

3.60 
3.60 
0.36 

- 
26 

50.00 
 
50.00 
2.00 
2.00 

- 
40 

50.00 
 
50.00 
2.00 
2.00 

- 
26 

หอ้งพกั 
 

หอ้ง 
ตร.ม 
ตร.ม 

- 
กิโลกรัมผลผลิต/
วนั 

 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพษิ , พฤษภาคม  2541 
 

5.3.2  อตัราค่าบริการบําบัดนํา้เสียทีท่างเอกชนเป็นผู้จัดทาํและให้บริการ 
“ นวนคร ” เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2514  

ภายใตน้โยบายในการพฒันาพื้นท่ีประมาณ 6,000 ไร่  ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองใหม่ ท่ี
สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ดงันั้นเพื่อประโยชน์ของลูกคา้   นวนครไดจ้ดัการให้มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่นระบบบําบัดนํ้ าเสีย ท่ีให้บริการในเขตส่งเสริมนิคม
อุตสาหกรรมนวนครในปัจจุบนั คือ Aerated Lagoon  ซ่ึงถือว่าเป็นระบบท่ีทนัสมยั ตามมาตรฐาน
และระเบียบของภาครัฐ ท่ีไดก้าํหนดไวร้ะบบบาํบดัโดยมีขีดความสามารถ ในการบาํบดันํ้ าเสียได ้
ประมาณ 26,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ซ่ึงทางนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
อตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียจากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ตาม
ตารางที ่3  ดงัน้ี 
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ตารางที ่3  การเปรียบเทยีบอตัราค่าบริการบําบัดนํา้เสียของนิคมอุตสาหกรรม 
 

นิคมอุตสหกรรม แนวทางการคดิค่าบริการ อตัราค่าบริการบําบัดนํา้เสีย 
นวนคร 

( พ.ศ.2547 ) 
คิดค่าบริการนํ้าเสียจาก 80 %  

ของปริมาณใชน้ํ้ า 
คิดตามปริมาณ  BOD ( mg/l )  
BOD =  0 – 450         คิดอตัรา   6   บาท /ลบ.ม. 
BOD = 451 – 1,200   คิดอตัรา  12  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 1,201 – 1,800 คิดอตัรา  18 บาท /ลบ.ม. 
BOD =   เกิน  500 ทางนิคมจะดาํเนินการปรับ 
และตอ้งก่อสร้าง PRETREATMENT 
 

เกตเวย์ 
( พ.ศ.2541 ) 

 
 
 

 

คิดค่าบริการนํ้าเสียจาก 80 %  
ของปริมาณใชน้ํ้ า 

คิดตามปริมาณ  BOD ( mg/l )  
BOD =  0 – 50       คิดอตัรา  3.30 บาท /ลบ.ม. 
BOD =  51 – 100   คิดอตัรา  3.65 บาท /ลบ.ม. 
BOD = 101 - 200  คิดอตัรา  4.30  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 201 –300   คิดอตัรา  4.95  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 301 - 400  คิดอตัรา  5.60  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 401 - 500  คิดอตัรา  6.25  บาท /ลบ.ม. 
BOD =   เกิน  500 ทางนิคมจะดาํเนินการปรับ 
และตอ้งก่อสร้าง PRETREATMENT  

 
เวสโกร์ 

( พ.ศ.2541 ) 

คิดค่าบริการนํ้าเสียจาก 80 %  
ของปริมาณใชน้ํ้ า ( คิดอตัรา

ค่าบริการตามแนวของเกตเวย ์) 

คิดตามปริมาณ  BOD ( mg/l )  
BOD =  0 – 50       คิดอตัรา  3.30 บาท /ลบ.ม. 
BOD =  51 – 100   คิดอตัรา  3.65 บาท /ลบ.ม. 
BOD = 101 - 200  คิดอตัรา  4.30  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 201 –300   คิดอตัรา  4.95  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 301 - 400  คิดอตัรา  5.60  บาท /ลบ.ม. 
BOD = 401 - 500  คิดอตัรา  6.25  บาท /ลบ.ม. 
BOD =   เกิน  500 ทางนิคมจะดาํเนินการปรับ 
และตอ้งก่อสร้าง PRETREATMENT  

 
 
 ท่ีมา : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร. อตัราค่าบริการบําบัดนํา้เสียของนิคมอุตสาหกรรม , 2547 
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จากการศึกษาพบว่าอตัราค่าบริการบาํบัดนํ้ าเสียของระบบบาํบัดนํ้ าเสียท่ีจัดทาํข้ึน

ระหว่างส่วนราชการ กบัเอกชนท่ีให้บริการอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสหกรรมในปัจจุบนัน้ีมีอตัราการ
ให้บริการท่ีใกลเ้คียงกนั โดยความแตกต่างทางดา้นอตัราค่าบริการนั้นเกิดจากปัจจยัดา้นตน้ทุน
หลายประการท่ีต่างกนัไป เช่น วิธีการคาํนวณอตัราค่าบริการและจุดคุม้ทุนท่ีแต่ละแห่งจะเลือกใช ้
ดงัต่อไปน้ี 

1 )  คิดเฉพาะค่าดาํเนินการและบาํรุงรักษาระบบ 
2 )  คิดค่าดาํเนินการและค่าทดแทนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
3 )  คิดค่าก่อสร้าง  ค่าดาํเนินการและค่าบาํรุงรักษาระบบ 
4 )  คิดทั้งค่าท่ีดิน  ค่าก่อสร้าง  ค่าดาํเนินการ  ค่าบาํรุงรักษาและค่าทดแทน
เคร่ืองจกัร 

ดงันั้น  เม่ือไดพ้ิจารณาถึงขอ้ดีตลอดจนขอ้เสียของการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียระหว่าง
ส่วนราชการ กบัเอกชนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

 
ในกรณทีีรั่ฐเป็นผู้จัดทาํระบบบําบัดนํา้เสีย 

ข้อดี    
1.  มีกฎหมายใหอ้าํนาจในการจดัทาํระบบและกาํหนดค่าบริการนํ้าเสียท่ีชดัเจน 
2.  มีความเป็นเอกภาพในดา้นการบงัคบับญัชาและสัง่งาน 
 
ข้อเสีย   
1.  ราชการส่วนกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดความเช่ียวชาญในการ

บริหารจดัการระบบบาํบดันํ้าเสีย 
2.  ขาดบุคคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาในการเดินระบบ เช่น 

กรณีท่ีอุปกรณ์ชาํรุดทาํให้ไม่สามารถเดินระบบต่อไปได ้ หรือการซึมของนํ้ าใตดิ้นเขา้สู่ท่อ หรือ
การขาดการเดินระบบและบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสม 

3.  ขาดแคลนงบประมาณในการจดัทาํ และในการเดินระบบบาํบดันํ้าเสีย 
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ในกรณทีีเ่อกชนเป็นผู้จัดทาํระบบบําบัดนํา้เสีย 
ข้อดี 
1.    เอกชนมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้าเสีย 
2.    เอกชนมีบุคคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถ และเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาเก่ียว

การเดินระบบ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
3.    เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการให้บริการดา้นสาธารณูปโภคของรัฐ ต่อ

ประชาชนและสงัคม 
4. ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งรัฐกบัเอกชน 

 
ข้อเสีย 

   1.   ปัจจุบนัขาดกฎหมายลาํดบัรองท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ ์อาํนาจหนา้ท่ีของเอกชนท่ี
ชดัเจนมารองรับในการเป็นผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย 
   2.   ขาดการสนบัสนุนทางดา้นเงินลงทุน หรือแหล่งเงินกูท่ี้เพียงพอ เพื่อใชใ้นการ
จดัทาํระบบบาํบดัท่ีดีและมีคุณภาพ   

 
ดงันั้น การท่ีเอกชนจะเขา้เป็นผูจ้ดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียไดโ้ดยตรงแทนราชการ

ส่วนกลาง  จึงมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากเน่ืองจากอตัราค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียท่ีรัฐใหบ้ริการอยูน่ั้น     
มีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราค่าบริการท่ีทางเอกชนเป็นผูจ้ดัทาํและใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย   ถา้ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งจริงจงัในการออกกฎหมายรับรองสิทธิท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิ   หนา้ท่ีของ
เอกชนท่ีประสงคจ์ะดาํเนินการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม     
 
6. การให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการในต่างประเทศ 

6.1  การให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการในประเทศมาเลเซีย 24 
การให้เอกชนเขา้มามีบทบาทในงานของทางราชการในการให้บริการสาธารณะใน      

มาเลเซียอยูภ่ายใตน้โยบายการใหเ้อกชนเขา้ร่วมดาํเนินงาน ( Privatization Policy ) ซ่ึงจดัทาํข้ึน
ในช่วงตน้ ทศวรรษท่ี  80   โดยนโยบายน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพิ่มบทบาทของเอกชนในการ
ใหบ้ริการสาธารณะของรัฐใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนตํ่าลง  
                                                           

24  กรมควบคุมมลพิษ และบริษทั NIRAS จาํกดั . ประสบการณ์การจัดการนํา้เสียในระดบัสากล เน้น
ระบบการคนืทุน . กรุงเทพมหานคร : 2545 , หนา้ 111 – 113 . 
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หลงัจากมาเลเซียไดมี้รูปแบบของการใหเ้อกชนร่วมดาํเนินเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าเสียแลว้ 
ไดใ้ห้หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ   ในการจดัการนํ้ าเสียในแต่ละพื้นท่ีไปว่าจา้ง
เอกชนเอง ส่งผลใหท้อ้งถ่ินท่ีมีประชากรหนาแน่นและมีรายไดสู้งเท่านั้นท่ีปฏิบติัได ้เพราะจะตอ้งมี
การจดัเกบ็ค่าบาํบดันํ้าเสียใหค้รอบคลุมค่าลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

ดงันั้น บริษทั  Indah  Water  Konsortium  ( IWK )  จึงไดเ้สนอว่าจะรับผดิชอบการ
ดาํเนินงานบาํบดันํ้ าเสียใหก้บัทอ้งถ่ินใหญ่ ๆ  18  แห่ง ซ่ึงรัฐบาลกลางไดเ้ห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอ
และไดมี้การโอนความรับผดิชอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินจากทุกทอ้งถ่ินทุกแห่งมาใหก้บัรัฐบาลกลาง   
เพื่อเร่ิมดาํเนินการใหส้ัมปทานกบั บริษทั  Indah  Water  Konsortium โดยในวนัถ่ายโอนอาํนาจ
รัฐบาลกลางจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหก้บัแต่ละรัฐและทอ้งถ่ินตามท่ีตกลงกนั   หรือตามสมควรภายใต้
กฎหมายการใหบ้ริการการจดัการนํ้าเสีย ( Sewerage  Service  Act )  

  สัญญาการให้สัมปทาน 
  สัญญาสัมปทานมีระยะเวลา 28 ปี เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2537   ถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม  2565 โดยบริษทั  Indah  Water  Konsortium  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
1. บริหารจัดการ   เดินระบบและซ่อมบาํรุงระบบบาํบัดนํ้ าเสียรวมของรัฐ

ทั้งหมด 
2. ปรับปรุงระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน 
3. วางแผน   ออกแบบ ก่อสร้างและดาํเนินงานระบบใหม่ 
4. ตรวจสอบระบบบาํบดันํ้ าเสียและท่อระบาย   รวมทั้งซ่อมแซมหรือเปล่ียน

อุปกรณ์ในกรณีท่ีโครงสร้างหรืออุปกรณ์ชาํรุด 
5. รวบรวม  ขนส่ง  บาํบดั  กาํจดัสลดัจท่ี์อยูจ่ากท่อระบายของเอกชนท่ีต่อเขา้ท่อ

ระบายสาธารณะ 
6. ขนยา้ย  บาํบดั   กาํจดักากตะกอนจากบ่อเกราะ และอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาในระบบ

บาํบดันํ้าเสีย 
7. กาํหนดค่าบาํบดันํ้าเสียและจดัเกบ็กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

  ในสัญญาการให้สัมปทานกําหนดให้บริษัทท่ีรับสัมปทานต้องให้บริการ
ครอบคลุมทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ    เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญา   บริษทัตอ้งถ่ายโอนทรัพยสิ์นทั้งหมด
คืนใหรั้ฐบาลกลางโดยท่ีรัฐไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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                     6.2  การให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการในสหรัฐอเมริกา  และ
องักฤษ25 

การท่ีใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในงานของทางราชการ   ท่ีสามารถนาํเอามาเป็น
ตวัอยา่งไดน่้าจะเร่ิมตน้ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา    ต่อมาก็ไดมี้การนาํเอาไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
รวมถึงในประเทศไทย ก็มีการให้เอกชนเข้ามาบทบาทในกิจการของรัฐกันอย่างกว้างขวาง   
ประกอบกบัสถานการณ์อนัผนัผวนทางเศรษฐกิจท่ีกาํลงัเป็นปัญหาในปัจจุบนั    การใหเ้อกชนเขา้
มามีบาบาทในงานของทางราชการจึงมีบทบาทสาํคญัมากยิ่งข้ึนไปอีก  เพราะจะสามารถระดมทุน
จากภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ    มาเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอนัจาํเป็น
ของรัฐใหเ้พียงพอ        และทนัต่อความตอ้งการของสังคมไดโ้ดยไม่หยดุชะงกัจนเกิดความเสียหาย
ได ้

ในยคุของการพฒันาระหวา่งประเทศปลายศตวรรตท่ี 19  และช่วงตน้ของศตวรรษ     
ท่ี 20 เป็นช่วงท่ีภาครัฐบาลไดเ้ขา้มาแทรกแซงการดาํเนินงานของทางเอกชนเป็นอยา่งมากใน
สหรัฐอเมริกาดว้ยการตรากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก   เพื่อควบคุมการ
ดาํเนินการของเอกชน   โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจถดถอย   และกลไกทางตลาดไม่ทาํงานเท่าท่ีควร   
ในปี ค.ศ.1887 ประธานาธิบดี  Woodrow  Wilson ไดเ้สนอใหข้ยายบทบาทของภาครัฐ  โดย
เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี  ควบคู่กนัไปกบัการมีองคก์รบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีขั้นตอนของการทาํงานอยา่งมีระเบียบวนิยั  แนวความคิดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากนกั
เศรษฐศาสตร์และผูใ้หก้ารสนบัสนุนฝ่ายรัฐบาลขยายตวัมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นลาํดบั   จนถึงราวปี 
1970 ท่ีเร่ิมมีแนวคิดของการท่ีใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในงานของทางราชการ ( Privatization ) 
เกิดข้ึนเหตุผลของการ Privatize   ในสหรัฐอเมริกามีสาเหตุดงัน้ี 

1. ตอ้งการลดการแทรกแซงทางการเมือง ในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
เศรษฐกิจ 

2. ลดตน้ทุน   และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของกิจการ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
3. มีรายได ้  จากการขายทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ลดภาระของภาครัฐ  ในการอุดหนุนกิจการท่ีไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 
5. ลดอาํนาจของสหภาพแรงงาน   และลูกจา้งอ่ืน ๆ  ของภาครัฐ 
6. ส่งเสริมการลงทุน  โดยเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้ถือหุน้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
7. ลดขนาด   และขอบเขตของการทาํงานของภาครัฐโดยทัว่ไป 

                                                           
25  กรมควบคุมมลพิษ . รายงานการจัดเกบ็ค่าบําบัดนํา้เสีย . กรุงเทพมหานคร : หนา้ 16 – 19. 
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การ Privatize กิจการของรัฐเร่ิมข้ึนปลายทศวรรษท่ี 70 ดว้ยการลดการควบคุม
อุตสาหกรรมหนกัขนดใหญ่ใหน้อ้ยลง  วิธีการ Privatize ของสหรัฐอเมริกาจดัไดเ้ป็น 5 รูปแบบ 

1. การยกเลิกระเบียบ  กฎเกณฑ ์ ของการควบคุม  หรือการปฏิรูปการควบคุม 
2. การจา้งเหมาเอกชน  ใหเ้ขา้มาดาํเนินการ  
3. การให ้Vouchers  /  Grants แก่ภาคเอกชน  เพื่อเปิดโอกาสใหมี้สิทธิเลือกผูใ้ห้

บริการอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการรับบริการของรัฐ 
4. การขายทรัพยสิ์น  เช่นการขาย Conrail   ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจอยา่งหน่ึง 
5. การระงบัการดาํเนินตามโครงการบางอยา่ง   และการถอนตวัของภาครัฐจาก

กิจการบางประเภท   ซ่ึงนบัวา่เป็นวิธีท่ีสาํคญัท่ีใชเ้พื่อการลดขนาดและอาํนาจ
ของทางรัฐบาลลง  เช่นการกระจายอาํนาจจากรัฐบาลกลาง  ไปท่ีรัฐบาลของ
แต่ละรัฐในการออกระเบียบ  กฎเกณฑ ์  เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นผลให้
สามารถนาํเอาสภาวะทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินเขา้ร่วมพิจารณาดว้ย   หรือเลิก
การควบคุมกิจการบางอยา่ง  โดยปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกลไกทางตลาด   
หรือความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีของแต่ละบุคคลท่ีจะเป็นตวัเขา้มาควบคุมแทน  
เช่น การลดระเบียบกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการธนาคาร เป็นตน้ 

ในกรณีของประเทศอังกฤษ    มีการให้เอกชนเขา้มามีบทบาทในงานของทาง
ราชการเป็นอย่างมากในสมยัรัฐบาลของ นางมากาเร็ต  แทชเชอร์    ซ่ึงมีกรจดัตั้งบริษทัเขา้มา
ดาํเนินการในกิจการหลาย ๆ ประเภทท่ีเคยเป็นภาระรับผดิชอบของทางรัฐบาล   รวมถึงเร่ืองของ
การประปาและการบาํบดันํ้ าเสีย  และการขายรัฐวิสาหกิจอีกจาํนวนหน่ึงดว้ย   ปรากฏว่าแต่เดิม
อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัขององักฤษ  รวมถึงการรถไฟ  โทรศพัท ์ ก๊าช  และนํ้ าประปา   เป็นกิจการท่ี
อยูใ่นมือของเอกชนแต่หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1  รัฐบาลก็ไดโ้อนกิจการเหล่านั้นมาเป็นของ
รัฐบาลตามลาํดบั  จนกระทัง่ถึงสมยัของรัฐบาลแทชเชอร์   ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

หลกัของการที่ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในงานของทางราชการ ( Privatization ) 
ของสหรัฐอเมริกา และขององักฤษ  มีข้อแตกต่างกนัทีน่่าสนใจอยู่  3  ประการดังนี ้

1.    ในกรณีของสหรัฐอเมริกา  การควบคุมทางเศรษฐศาสตร์  เช่นราคา  ถือวา่เป็น
เร่ืองของแต่ละรัฐ โดยมีคณะกรรมาธิการดูแล  ซ่ึงจะยอมใหมี้กาํไรตามสมควร  แต่สาํหรับองักฤษ 
จะมีองคก์รจดัตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลในเร่ืองน้ี  และมีสูตรสาํหรับคาํนวณราคา  เพื่อการปรับให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

DPU



 47 

2. ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่กิจการจะเป็นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเอกชน          
แต่สาํหรับกรณีขององักฤษ  กิจการอาจจะยงัเป็นของรัฐอยู ่  แต่มาดาํเนินการในรูปของ
บริษทัเอกชน 

3.     ในกรณีของสหรัฐอเมริกา เก่ียวกบัเร่ืองบทบาทขององคก์รควบคุมท่ีตั้งข้ึนมา
นั้น  เพื่อส่งเสริมการแข่งขนั  โดยใหเ้อกชนเป็นผูถื้อหุน้ ส่วนกรณีขององักฤษ  เพื่อใหเ้กิดการ
แข่งขนัในท่ีสุด 
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บทที ่ 3 
 

กลไก และมาตรการทางกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัเกีย่วกบัการจัดทาํระบบบําบัดนํา้เสียรวม 
 

 ในการพิจารณากฎหมายเก่ียวกบัการบาํบดันํ้ าเสียนั้น   มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลาย
ฉบับซ่ึงในชั้ นน้ีจะศึกษาเฉพาะกฎหมายท่ีสําคัญท่ีให้อาํนาจโดยตรงแก่องค์กรของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีอาํนาจในการบาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของประชาชน ทั้งน้ี
หน่วยงานของรัฐดงักล่าวนั้น  อาจเป็นผูด้าํเนินโครงการบาํบดันํ้ าเสียนั้นดว้ยหน่วยงานของตนเอง   
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจดาํเนินโครงการบาํบดันํ้ าเสียโดยอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
หรือภาคเอกชนไดใ้นกรณีท่ีไม่สามารถจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมไดเ้อง    ซ่ึงหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจในการดาํเนินโครงการน้ีจะเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมบาํบดันํ้ าเสียดว้ยตาม
กฎหมาย  ในชั้นน้ีผูศึ้กษาจึงแยกออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
 1   กฎหมายท่ีกาํหนดบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีแก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงในการ
จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
 2   กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัใหผู้ป้ระกอบการเอกชนมีบทบาทหนา้ท่ีบาํบดันํ้าเสีย 
 
1. กฎหมายทีก่าํหนดบทบาทและอาํนาจหน้าทีแ่ก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงในการจัดทาํระบบบําบัด
นํา้เสียรวม 

1.1  พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  25351 
กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม       

เน่ืองจากไดจ้ดัตั้งหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศ       ไวห้ลายหน่วยงาน    พร้อมกนัน้ีไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม   ทั้งในเชิงการป้องกนัและการจดัการกากของเสีย   อีกทั้งยงัไดบ้ญัญติัหลกัการในการ
กระจายอาํนาจไปสู่ส่วนทอ้งถ่ินตลอดทั้งการให้องค์กรเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในส่วนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนสาํหรับในส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าเสียนั้น    กฎหมายฉบบัน้ีไดบ้ญัญติั
หลกัการสาํคญัไวใ้นส่วนท่ีวา่ดว้ยมลพิษทางนํ้าดงัน้ี   

 
                                                           

1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 
109 ตอนท่ี 37 .  4 เมษายน 2535 , หนา้ 1 . 

DPU



 49 

1.1.1  หน้าทีข่องเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิทางนํา้ 2 
ภายหลงัมีประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มลพิษทางนํ้ า   สามารถแบ่งหน้าท่ีของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้ า                            
ไดเ้ป็น  2  กรณี 

1 )  กรณีของแหล่งกาํเนิดมลพษิที่ถูกควบคุมการระบายนํ้าเสีย
หรือของเสีย    เม่ือมีประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดสาํหรับการระบายนํ้ าท้ิงหรือ
การปล่อยของเสียตามมาตรา  55  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.  2535  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งกาํนิดมลพิษ
ทางนํ้ า   ยงัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงหรือการปล่อยของเสียให้ไดม้าตรฐานตามท่ี
กฎหมายกาํหนดแต่อยา่งใด        แต่จะตอ้งรอให้มีการดาํเนินการประกาศประเภทแหล่งกาํเนิด
มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงหรือการของเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มนอกท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา   69  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    ดงันั้น  เม่ือมีประกาศตามมาตรา  69  ดงักล่าวแลว้   เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตามประเภทท่ีถูกกาํหนดนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.1 ) กรณทีีเ่จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด ตามมาตรา 55   ท่ีเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษจะตอ้งควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด           หรือมาตรฐานของหน่วยงานอ่ืนท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่  
รวมทั้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดักาํหนดในเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา  59  ดว้ย 

    1.2 ) กรณีที่แหล่งกาํเนิดมลพษิไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
หรือระบบบําบัดของเสีย ตามมาตรา 70 วรรคแรกกาํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิด
มลพิษ    ท่ีถูกกาํหนดประเภทให้เป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่
แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  มีหนา้ท่ีก่อสร้าง    ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสีย
หรือระบบกาํจดัของเสียตามท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกาํหนด   

1.3 ) กรณทีีเ่จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ
มีระบบบําบัดนํา้เสียหรือระบบบําบัดของเสียอยู่ก่อน ท่ีจะมีการประกาศประเภทแหล่งกาํเนิดมลพิษ        
                                                           

2 อาํนาจ  วงศบ์ณัฑิต.  กฎหมายส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ญิญูชน , หนา้ 212 – 
228 . 
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ท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงหรือการของเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
นอกท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา 69 ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษแจง้ต่อ
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ   หากเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเห็นว่า   ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบ
กาํจดัของเสียดงักล่าวไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรา 70 วรรคสอง   ใหอ้าํนาจแก่เจา้
พนกังานควบคุมมลพิษในการสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองระบบบาํบดัดงักล่าวปรับปรุงระบบ
ของตนได ้  และเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามดว้ย 

1.4  )  กรณทีีเ่ขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องทีใ่ด ที่
ทางราชการได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมไว้แล้วตามมาตรา 71 ได้
กาํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิท่ีมิไดมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดั
ของเสียมาก่อน และยงัมิไดก่้อสร้าง  ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสีย
ตามท่ีเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกาํหนด หรือไม่ประสงคท่ี์จะทาํการก่อสร้าง  ติดตั้งหรือจดัใหมี้
ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียเช่นวา่นั้น มาตรา 71  กาํหนดใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งนํ้าเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากการดาํเนิน
กิจการของตนไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมท่ีมี
อยูภ่ายในเขตควบคุมมลพิษหรือในเขตทอ้งท่ีนั้น และตอ้งเสียค่าบริการบาํบดันํ้าเสียตามกฎหมาย
ดว้ย  

1.5 ) กรณใีนเขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องทีท่ีท่าง
ราชการยงัมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํา้เสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตน้ัน  ตามมาตรา 74 ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของ
หรือครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียสาํหรับ
แหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา  71   มีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งนํ้าเสียหรือของเสียจากแหล่งกาํเนิดของตน
ไปใหผู้รั้บจา้งใหบ้ริการทาํการบาํบดัหรือกาํจดัตามหลกัเกณฑ ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินกาํหนดโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ   

1.6  )  กรณใีนเขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องทีใ่ด ที่
ทางราชการยงัมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนํา้เสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตน้ัน   ตามมาตรา 75 วรรคแรก
ใหอ้าํนาจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการกาํหนดวิธีการ
ชัว่คราวสาํหรับการบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษไดต้ามท่ีจาํเป็นจนกวา่จะ
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มีการก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิดดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวมในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้น  

1.7 ) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ
ซ่ึงมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียเป็นของตนเอง    ตามมาตรา 80  ไดก้าํหนดให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีหนา้ท่ีตอ้งเกบ็สถิติและขอ้มูล  ซ่ึงแสดงผลการทาํงาน
ของระบบหรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวในแต่ละวนั  และจดบนัทึกรายละเอียดเป็นหลกัฐาน
ไว ้  ณ  สถานท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้น  และจะตอ้งจดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ
หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีท่ีแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอ่ยา่งนอ้ย
เดือนละหน่ึงคร้ัง         

1.1.2   กรณีของแหล่งกําเนิดมลพษิที่มิได้ถูกควบคุมการระบายนํ้าเสีย
หรือของเสีย 

ในกรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ  ท่ีมิไดถู้กกาํหนด
ประเภทใหต้อ้งทาํการควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสียตามมาตรา 69 นั้น  ยงัคงมีหนา้ท่ีในการ
ควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งท่ีกาํเนิดท่ีถูก
กาํหนดข้ึน  โดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมาตรฐานนั้นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ยูต่ามมาตรา 
56 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   และยงัคงมี
หนา้ท่ีอีกบางประการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  

1 ) กรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมแล้ว     ตาม
มาตรา 72    ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งนํ้ า
เสียหรือของเสียนั้นไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสีย
รวมท่ีอยูภ่ายในเขตดงักล่าว   โดยจะตอ้งเสียค่าบริการตามท่ีกฎหมายกาํหนด     เวน้แต่แหล่งกาํเนิด
มลพิษดงักล่าวจะมีระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียเป็นของตนเอง     และสามารถทาํ
การบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี  

2 )  กรณีในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องที่ใดที่ทาง
ราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตดังกล่าว  ตามมาตรา 74  ไดก้าํหนดให้
เจา้ของหรือครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษในเขตนั้นมีหนา้ท่ีจดัส่งนํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิดของตน  
ไปใหผู้รั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดัหรือกาํจดัของเสียดงักล่าวขา้งตน้ 

DPU



 52 

3 )  กรณีในเขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องที่ใด ที่ทางราชการ
ยังมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตดังกล่าว    ตามาตรา 75  ใหอ้าํนาจแก่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการกาํหนดวิธีการชัว่คราวสาํหรับ
การบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษไดต้ามท่ีจาํเป็นดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

1.1.3   บทบาทภาครัฐในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ตลอดจน
ค่าบริการและค่าปรับ 

1 ) ในด้านการจัดทาํระบบบําบัดนํา้เสียรวมของรัฐ  
ในดา้นการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของรัฐ   สามารถแบ่งได ้       

2  เร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1.1 )  การวางแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
ตามพระราชบัญญัติ ส่ ง เส ริมและ รักษา คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535  มาตรา 35 กาํหนดใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีดาํเนินการ
ตามอาํนาจหนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงอาจจดัเป็นแผน
ระยะสั้น  ระยะกลาง หรือระยะยาวตามความเหมาะสมตามท่ีกาํหนดในมาตรา  36   สาํหรับ
แผนปฏิบติัการเพื่อจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัให้คาํนึงถึงสภาพความรุนแรงของ
ปัญหาและเง่ือนไขต่าง ๆ ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันั้น ๆ  ตามท่ีกาํหนด
ในมาตรา  38   ซ่ึงแผนปฏิบติัการเพื่อจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัท่ีจะไดรั้บการ
พิจารณาจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จะตอ้งเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผน่ดิน
และเงินกองทุน สาํหรับการก่อสร้างหรือดาํเนินการเพื่อใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดั
ของเสียรวมตามาตรา 38 (2)   สาํหรับในกรณีท่ีจงัหวดัใดยงัไม่ความพร้อมท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหมี้
ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมอาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุน
ก่อสร้างและดาํเนินบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียเพ่ือใหบ้ริการในเขตจงัหวดันั้นแทนไดต้าม
มาตรา 39  ซ่ึงตอ้งการส่งเสริมใหเ้อกชนลงทุนก่อสร้างและดาํเนินบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของ
เสียเพ่ือใหบ้ริการแทนในกรณีท่ีจงัหวดัไม่มีความพร้อมในการจดัทาํระบบดงักล่าว 

1.2 )    การดําเนินงานของส่วนราชการหรือราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

การดาํเนินงานจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบ
กาํจดัของเสียรวมกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีโดยตรง  ของราชการส่วนกลาง  หรือราชการส่วน
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ทอ้งถ่ิน  และไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง   หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ถา้ไดจ้ดัระบบบาํบดันํ้ าเสีย
รวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมใหมี้ข้ึนโดยใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินหรือเงินรายไดข้องราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน และเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มนั้น ตามมาตรา 77  ไดก้าํหนดให้ส่วนราชการ   หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสีย    หรือระบบกาํจดัของเสียรวมดงักล่าวข้ึน
นั้น มีหนา้ท่ีในการดาํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสีย    หรือระบบกาํจดัของ
เสียรวมนั้น   แต่เน่ืองจาก     ในบางคร้ังส่วนราชการ   หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบ
อาจไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการดูแลรักษาและเดินระบบ    หรืออาจขาดผูช้าํนาญหรือผูมี้
ประสบการณ์ในการก่อสร้างหรือดาํเนินงานเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ าเสีย    หรือระบบกาํจดัของเสีย
รวมดงักล่าวก่อน มาตรา 77        ถึงจะยนิยอมใหส่้วนราชการ    หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานและควบคุมการทาํงานสามารถจา้งให้ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตรับจา้ง
บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียเป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ า
เสียหรือระบบกาํจดัของเสียรวมได ้

2 )  ค่าบริการบําบัดนํา้เสีย 
การท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ        

ท่ีไดจ้ดัส่งนํ้ าเสียหรือของเสียหรือของเสียจากแหล่งกาํเนิดของตนไปบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัยงั
ระบบบาํบดันํ้าเสีย    หรือระบบกาํจดัของเสียรวมของราชการส่วนกลาง    หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งจ่ายค่าบริการใหแ้ก่ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น   ถือเป็นการสอดคลอ้ง
กบัหลกั              “ ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ”   ท่ีทัว่โลกยอมรับ 

2.1 )  การกาํหนดอตัราค่าบริการ 
การกาํหนดอตัราค่าบริการตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535   มาตรา 88    ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดอตัราค่าบริการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ          ซ่ึงอตัราค่าบริการในแต่เขตควบคุมมลพิษหรือแต่ละทอ้งท่ีท่ีระบบบาํบดันํ้ า
เสียรวม     หรือระบบกาํจดัของเสียรวมตั้งอยูน่ั้นอาจจะแตกต่างกนัได ้เพราะการดาํเนินงาน ตน้ทุน
และปัจจยัต่าง ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละทอ้งท่ียอ่มแตกต่างกนัออกไป    ซ่ึงการกาํหนดให้
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดอตัราค่าบริการในแต่ละทอ้งท่ีนั้น
จะมีลกัษณะเป็นการรวมอาํนาจท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปกครองและนโยบายในการกระจาย
อาํนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนทอ้งถ่ิน    แต่การท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติจะมีอาํนาจในการ
กาํหนดอตัราค่าบริการตามมาตรา 88   ไดน้ั้น  จะตอ้งเป็นกรณีท่ีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม    หรือ

DPU



 54 

ระบบกาํจดัของเสียรวมไดจ้ดัให้มีข้ึนโดยการใชง้บประมาณแผ่นดินหรือรายไดข้องส่วนราชการ
ทอ้งถ่ิน และเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น    หากการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม     หรือระบบ
กาํจดัของเสียรวมดงักล่าวมิไดใ้ชเ้งินกองทุนส่ิงแวดลอ้มแลว้            คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติยอ่มไม่มีอาํนาจในการกาํหนดอตัราค่าบริการ 

นอกจากการท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติจะมี
อาํนาจในกาํหนดอตัราค่าบริการให้แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละทอ้งท่ีตามมาตรา 88 แลว้    ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535  มาตรา 89   ยงัได้
กาํหนดให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอาํนาจในกาํหนดอตัราค่าบริการสาํหรับหารบาํบดั
นํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีถูกประกาศให้เป็นประเภทของแหล่งกาํเนิด
มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายนํ้ าเสียหรือของเสียตามมาตรา 69   ใหมี้ความแตกต่างจากการ
บาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษประเภทอ่ืนได ้

2.2 )  ผู้มีหน้าทีใ่นการเกบ็ค่าบริการ 
ตามพระราชบัญญัติ ส่ ง เส ริมและ รักษา คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535 มาตรา 93  วรรคแรก    ไดก้าํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม
นั้นมีอาํนาจในการจดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียได ้และตามมาตรา 93 วรรคสอง    ไดก้าํหนดอีกว่า
ค่าบริการท่ีจดัเกบ็ไดน้ั้นใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นงบประมาณแผน่ดิน   โดยใหน้าํมาหกั
ส่งกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามอตัราส่วนท่ีคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้มกาํหนด    สาํหรับส่วนท่ี
เหลือให้ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดั
ของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัเกบ็ค่าบริการนั้น 

3 )  ค่าปรับและค่าเสียหาย 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

พ.ศ.2535 ถือเป็นกฎหมายแม่บทท่ีส่งเสริมใหมี้การจดัใหมี้การใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบ
กาํจดัของเสียรวม    จึงไดมี้การกาํหนดค่าปรับสาํหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนดงัน้ี 

3.1 )  กรณีที่เขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องที่ใด    ที่
ทางราชการได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมไว้แล้ว    หากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิทีถู่กกาํหนดประเภททีจ่ะต้องถูกควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของ
เสียตามมาตรา 69    โดยมิได้มีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกาํจัดของเสียเป็นของตัวเอง     หรือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอื่นในเขตดังกล่าวที่มิได้มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
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หรือระบบกาํจัดของเสียเป็นของตัวเอง   หลีกเล่ียงไม่จดัส่งนํ้ าเสียหรือของเสียไปทาํการบาํบดัโดย
ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมนั้น   และลกัลอบปล่อยนํ้ าท้ิงหรือของเสีย
ดงักล่าวออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกเขตท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษตามาตรา 90   กาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าว
ตอ้งเสียค่าปรับส่ีเท่าของอตัราค่าบริการท่ีกาํหนดตามมาตรา 88 จนกว่าจะได้ปฏิบติัตาม    
นอกจากน้ีหากบุคคลดงักล่าวไดจ้ดัส่งจดัส่งนํ้ าเสียหรือของเสียไปทาํการบาํบดัโดยระบบบาํบดันํ้ า
เสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมแต่ไม่ยอมชาํระค่าบริการตามมาตรา 90    กาํหนดใหบุ้คคลนั้น
จะตอ้งจ่ายค่าปรับส่ีเท่าของอตัราค่าบริการดงักล่าว 

3.2 )  กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ
ทีถู่กกาํหนดประเภททีจ่ะต้องถูกควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสียตามมาตรา 69    โดยมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียเป็นของตัวเอง    และลกัลอบปล่อยนํ้ าท้ิงหรือของเสียลงสู่
ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา  91    กาํหนดใหผู้ ้
นั้นตอ้งเสียค่าปรับรายวนัในอตัราส่ีเท่าของจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายประจาํวนัสาํหรับการเปิดเดินเคร่ือง
ทาํงานระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียของตนเองตลอดเวลาท่ีดาํเนินการเช่นวา่นั้น 

3.3 ) กรณทีีเ่จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิที่
ถูกกาํหนดประเภทที่จะต้องถูกควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสียตามมาตรา  69    โดยมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียหรือระบบกาํจัดของเสียเป็นของตัวเอง   เช่นเดียวกบัการละเวน้ไม่ทาํการบาํบดันํ้ าเสีย
หรือกาํจดัของเสีย  โดยใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียของตนท่ีมีอยู ่    และลกัลอบ
ปล่อยท้ิงนํ้ าเสียหรือของเสียนั้นออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษของตนตามมาตรา   
92     กาํหนดใหผู้น้ั้นตอ้งเสียค่าปรับอตัราส่ีเท่าของจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายประจาํวนัสาํหรับการเปิด
เดินเคร่ืองทาํงานระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียของตนเองตลอดเวลาท่ีดาํเนินการเช่น
วา่นั้น    สาํหรับมาตรา 92      มีขอ้พิจารณาคือการท่ีไม่ทาํการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียเท่านั้น
ยงัไม่ทาํใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบแหล่งกาํเนิดมลพิษตอ้งจ่ายค่าปรับ     แต่เม่ือใดท่ีมีการลกัลอบปล่อย
นํ้ าเสียหรือของเสียดว้ยแลว้     บุคคลดงักล่าวจึงจะมีหนา้ท่ีจ่ายค่าปรับตามท่ีกาํหนดในมาตรา  92  
    

 
4 )  ผู้ทีมี่หน้าทีใ่นการจัดเกบ็ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหาย 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ  พ.ศ.2535  มาตรา 93   กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจัดให้มีระบบบาํบัดนํ้ าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมข้ึน    
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สามารถจดัเก็บค่าปรับได ้   และค่าปรับท่ีจดัเก็บไดน้ั้นให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็น
งบประมาณแผ่นดิน    โดยให้นาํมาหักส่งกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามอตัราส่วนท่ีคณะกรรมการ
กองทุนส่ิงแวดลอ้มกาํหนด     สาํหรับส่วนท่ีเหลือให้ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและ
บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัเกบ็ค่าปรับนั้น 

หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเจา้ของหรือผูค้รอบแหล่งกาํเนิด
มลพิษท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย     ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีของส่วน
ราชการท่ีจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมข้ึน     สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายไดเ้ช่นเดียวกบักรณีของค่าปรับ 

1.1.4   บทบาทภาคเอกชนในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม     
ตลอดจนค่าบริการและค่าปรับ 

1 )   ในด้านการจัดทาํระบบบําบัดนํา้เสียรวมของเอกชน 
การดาํเนินงานจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของ

เสียรวมตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535      มิได้
กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีโดยตรงของเอกชน     เหมือนเช่นในกรณีของราชการส่วนกลาง หรือราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีถูกกาํหนดให้มีหนา้ท่ีในการจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสีย
รวมตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้      แต่กฎหมายดงักล่าวยนิยอมใหแ้ก่เอกชนสามารถเขา้เป็นผู ้
ดาํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียรวมแทนราชการ
ส่วนกลาง   หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บผิดชอบได ้     ในกรณีท่ีทางราชการส่วนกลาง หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บผิดชอบไม่สามารถจดัให้มีหรือดาํเนินการควบคุมระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม
หรือระบบกาํจดัของเสียรวมไดต้ามท่ีไดก้าํหนดในมาตรา 77 กล่าวคือ   “ ใหส่้วนราชการ  หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสียรวมโดยใชเ้งิน
งบประมาณแผ่นดิน  หรือเงินรายไดข้องส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน   และเงินกองทุนตาม
พระราชบญัญติัน้ี    มีหนา้ท่ีดาํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  หรือ
ระบบกาํจดัของเสียรวมท่ีส่วนราชการนั้น    หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินน้ีจดัใหมี้ข้ึน  ในกรณีเช่นว่าน้ี
ส่วนราชการ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน    จะจา้งผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย  
หรือกาํจดัของเสียตามพระราชบญัญติัน้ี    เป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดั
นํ้าเสียรวม    หรือระบบกาํจดัของเสียรวมได ้
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  1.1.5   บทบาทของกองทุนส่ิงแวดล้อมทีมี่ต่อการจัดทาํระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวม 

กองทุนส่ิงแวดลอ้มไดถู้กจดัตั้งข้ึนในกระทรวงการคลงัตามมาตรา 23       
แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  โดยมาตรา 24              
ให้อาํนาจแก่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาจดัสรรเงินกองทุนเพื่อใชจ่้ายตาม
กิจการท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 23 ดงัน้ี  3 

( 1 )   อาจนาํเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่    ส่วนราชการหรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับการลงทุนและดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม   หรือระบบกาํจดัของ
เสียรวม  รวมทั้งการจดัหา  จดัซ้ือ   ท่ีดิน  อุปกรณ์   เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นสาํหรับการ
ดาํเนินงานและบาํรุงรักษาระบบดงักล่าว   ซ่ึงเงินสนบัสนุนดงักล่าวเป็นเงินใหเ้ปล่าเพื่อสนบัสนุน
การจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวมท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
โดยตรง     สาํหรับเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่มีสิทธิขอรับการสนบัสนุนตามกรณีน้ี 

( 2  )   อาจนาํเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่    ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูย้มืเพื่อจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสียหรือนํ้าเสียรวม   ระบบกาํจดัของเสีย
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดสาํหรับใชเ้ฉพาะในกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ   สาํหรับ
ราชการส่วนกลางไม่มีสิทธิขอกูย้มืเงินจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มตามกรณีน้ี 

( 3 )   อาจนาํเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่   เอกชนกูย้มืในกรณีท่ี
บุคคลนั้นมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสียหรือนํ้ าเสียรวม   ระบบกาํจดั
ของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด    เพื่อควบคุมการบาํบดัหรือขจดัมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการ
ดาํเนินการของตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจา้งให้บริการ
บาํบัดนํ้ าเสียหรือของเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535    ในกรณีน้ีเป็นการใหก้ารใหเ้งินกูแ้ก่เอกชนเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการจดัทาํ
ระบบต่าง ๆ เช่นกรณีของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษตามาตรา 72    กบับุคคลอีก
กลุ่มท่ีขอกูย้ืมไดคื้อผูรั้บจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 น้ี 

( 4 )   อาจนาํเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็น    เงินช่วยเหลือและ
สนบัสนุนกิจการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ    ซ่ึงการสนบัสนุนกรณี
                                                           

3 อาํนาจ วงศบ์ณัฑิต . เร่ืองเดยีวกนั , หนา้ 436 – 438 . 
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จะเป็นการให้เปล่าโดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนแต่จะต้องให้คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบก่อน 

( 5 )  เงินในกองทุนส่ิงแวดลอ้มนั้นอาจนาํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารกองทุนส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ย ซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม    ว่าดว้ยการ
จดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2536 ขอ้ 16 กาํหนดไวคื้อ 

-    ค่าตอบแทนหรือค่าจา้งในการบริหารกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
-   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบของทางราชการ 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํนกังานกองทุนส่ิงแวดลอ้มและการดาํเนินงานของ

กรมบญัชีกลาง 
-   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการบริหารงาน  

1 )  รัฐกบัการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
กิจการท่ีรัฐจะขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้น  

ตอ้งเป็นกิจการตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม     ว่าดว้ยการ
จดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 2   (พ.ศ. 2544) โดยแยกรายละเอียดไดด้งัน้ี  4 

1.1 )  การขอรับการสนับสนุนในลักษณะของเงิน
อุดหนุน 

การขอรับการสนบัสนุนในลกัษณะของเงินอุดหนุนหรือ
เงินใหเ้ปล่าน้ี ตอ้งเป็นการลงทุนและดาํเนินงานของส่วนราชการหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน    ในการ
จดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม   หรือระบบกาํจดัของเสียรวม   รวมทั้งการจดัหา   จดัซ้ือ   ท่ีดิน   
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินงานและบาํรุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย   
ตลอดจนกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีไดมี้การจดัทาํแผนปฏิบติัเพื่อก่อสร้าง    หรือดาํเนินการให้
มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย หรือระบบกาํจดัของเสีย   และไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหแ้ลว้
ส่วนหน่ึง  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัสรรเงินรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินสมทบดว้ย    ตาม
มาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   ให้
พิจารณาโครงการท่ีมีเงินสมทบจาก           งบประมาณแผ่นดินหรือจากรายไดข้องราชการส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรก   นอกจากน้ี ขอ้ 3 แห่ง     ขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม    ว่า
ดว้ยเร่ืองโครงการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 4   (พ.ศ. 2544)   ไดว้าง
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมว่า  โครงการนั้นตอ้งเป็นโครงการท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งมีการ
                                                           

4  เร่ืองเดยีวกนั  ,หนา้ 441 – 445 . 
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ดาํเนินการ     และไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณนั้น หรือสรรหาเงินจากแหล่ง
อ่ืนได ้

1.2 )  การขอรับการสนับสนุนในลกัษณะของโครงการ
เงินกู้ 

กิจการของรัฐท่ีจะขอรับการสนับสนุนในลกัษณะของ
โครงการเงินกู ้นั้นตอ้งมีลกัษณะกิจการดงัน้ี 

 1.2.1 ) เป็นการดาํเนินการของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวม    หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือทาํ
การควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษ 

 1.2.2 ) เป็นการดาํเนินการของราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  องคก์ารมหาชน  หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อเพ่ือจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสียนํ้าเสีย   หรือระบบ
กาํจดัของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือทาํการควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษ    สาํหรับใชเ้ฉพาะกิจการ
ของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารมหาชน  หรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

1.3 )   การขอกู้ เงินโดยส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน  
องค์การมหาชน  หรือรัฐวสิาหกจิ  เพือ่จัดทาํระบบบําบัดนํา้เสียรวม 

การขอกูเ้งินโดยหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน   องคก์าร
มหาชน  หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมนั้น  วงเงินกูจ้ากกองทุนส่ิงแวดลอ้มนั้น
ให้เป็นไปตามขอ้ 7  ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม  ว่าดว้ยการจดัการกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 2   (พ.ศ. 2544)  ดงัน้ี 

ถา้เป็นกรณีของการกูเ้งินโดยราชการส่วนทอ้งถ่ิน   เพื่อ
จดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวม หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือทาํการควบคุม
บาํบดัหรือขจดัมลพิษ หรือการกูเ้งินโดยราชการส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารมหาชน   หรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเพื่อจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสียนํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสีย   หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือทาํ
การควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษ  สําหรับใช้เฉพาะกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  องค์การ
มหาชน   หรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นการเฉพาะ  ใหค้ณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้มกาํหนดวงเงินกู ้ 
ซ่ึงต่อมาได้มีการออก          ข้อกําหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม เร่ืองการกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม   
ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544) ขอ้ 4.1 ท่ีไดว้างหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการกูเ้งินดงัน้ี 

DPU



 60 

( ก )   กรณีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูกู้ ้  โครงการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนตอ้งมี
ลกัษณะดงัน้ี 

     -  เป็นโครงการท่ีมีขีดความสามารถในการใชคื้นเงินกู ้ ตลอดจนมีความพร้อม
ในการดาํเนินการ  
                                -   หากเป็นการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม   หรือระบบกาํจดัของเสียรวม 
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพื่อทาํการควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –3.5 ต่อปี  
โดยมีระยะเวลาปลอดการชาํระคือเงินตน้ไม่เกินสองปี    และระยะเวลาชาํระหน้ีรวมระยะเวลา
ปลอดการชาํระคืนเงินเงินตน้ไม่เกินยีสิ่บปี 

     -   หากเป็นการจดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสียนํ้ าเสีย   หรือระบบกาํจดัของเสีย 
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือทาํการควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษ   สาํหรับใชเ้ฉพาะในกิจการของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –3  ต่อปี    โดยมีระยะเวลาปลอดการชาํระคือเงินตน้ไม่
เกินสองปี และระยะเวลาชาํระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชาํระคืนเงินเงินตน้ไม่เกินสิบปี 

( ข )  กรณีท่ีองคก์ารมหาชน   หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูกู้ ้  โครงการท่ีจะไดรั้บกา
สนบัสนุนตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

   -   เป็นโครงการท่ีไม่สามารถหาเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าจากแหล่งอ่ืนได ้
   -   เป็นโครงการท่ีกระทรวงการคลงั   หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์นคํ้าประกนัเงินกู ้
  -   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –3  ต่อปี   กรณีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนั และ

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR -2.5  ต่อปี  กรณีมีหลกัทรัพยอ่ื์นคํ้าประกนั   โดยมีระยะเวลาปลอดการ
ชาํระคืนเงินตน้ไม่เกินสองปี    และระยะเวลาชาํระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชาํระคืนเงินตน้ไม่
เกินเจด็ปี 

2 )  เอกชนกบัขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
กิจการท่ีเอกชนจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม

ไดน้ั้น  ตอ้งเป็นกิจการตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม   ว่าดว้ย
การจดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 2   (พ.ศ. 2544) โดยแยกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1 )  การขอรับการสนับสนุนในลักษณะของเงิน
อุดหนุน 

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อมใน
ลกัษณะของเงินอุดหนุน    ตอ้งเป็นการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม      หรือการดาํเนินกิจการอ่ืนใดขององคก์รเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นองคก์รดา้นการ

DPU



 61 

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม        และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอ้มเห็นสมควร  ขอ้ 3.2      แห่งขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม   เร่ืองการ
กาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544) ขอ้ 4.1 ท่ีไดว้างหลกัเกณฑว์่า การจ่ายเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการในขอ้น้ีจะตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยลา้นบาทในแต่ละปีงบประมาณ    และวงเงินท่ีจะสนบัสนุน
แต่ละโครงการจะตอ้งไม่เกินหา้ลา้นบาท  โดยจะใหก้ารสนบัสนุนโครงการท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

-  เป็นโครงการท่ีมีผลต่อการสนับสนุนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ทอ้งถ่ินเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี   โดยความร่วมมือของประชาชนและ 

-  เป็นโครงการท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนจะตอ้งดาํเนินการเพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    รวมทั้งป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมีต่อชุมชน   และ
ประชาชน และ 

-  เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    โดยมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีมี
ส่วนช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนการดาํเนินงานของรัฐ    รวมทั้งตอ้งไม่ผิดหรือขดักบักฎหมาย  
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

  -      เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาแน่นอนและสามารถวดัผลไดช้ดัเจน 
2.2 )  การขอรับการสนับสนุนในลกัษณะของโครงการ

เงินกู้    
กิจการของเอกชนท่ีจะขอรับการสนับสนุนในลกัษณะ

ของโครงการเงินกู ้นั้นตอ้งมีลกัษณะกิจการดงัน้ี 
-  เป็นการดาํเนินของเอกชนเฉพาะในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีตาม

กฎหมายท่ีจะตอ้งจดัทาํระบบระบบบาํบดัอากาศเสียนํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสีย  หรืออุปกรณ์
อ่ืนใดเพ่ือทาํการควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการดาํเนินกิจการของตน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว 

-  การร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการของเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีไม่
เหมาะสมเขา้ไปอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม   เขตอุตสาหกรรม   หรือพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีมีระบบ
บาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสีย 

-  เป็นการดาํเนินการของผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย           
หรือกาํจดัของเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  
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เพื่อจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวม หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือการควบคุม
บาํบดัหรือขจดัมลพิษ 

 
 

2.3 )การขอกู้เงินโดยเอกชนเพือ่จัดทาํระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวม 

( ก )  การขอกูเ้งินโดยเอกชนเพ่ือจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมนั้นแยกเป็น 2 กรณี
คือ กรณีแรกคือกรณีโครงการของเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัทาํระบบระบบบาํบดั
อากาศเสียหรือนํ้ าเสีย   หรือระบบกาํจดัของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด   และกรณีการร้ือถอนหรือ
เคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการของเอกชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีไม่เหมาะสมเขา้ไปอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือพื้นท่ีเหมาะสมท่ีมีระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสีย   
และกรณีท่ีสอง       คือ    ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย หรือกาํจดัของเสีย หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง      ขอ้ 4.3 แห่งขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองการ
กาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544) ท่ีวางหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกูไ้วว้า่ 

-  ตอ้งเป็นโครงการประเภทอุตสาหกรรมหรือการให้บริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลกัษณะกิจกรรมและกระบวนการท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษ   โดยมุ่งเฉพาะกิจการขนาดเลก็และ
ขนาดกลางท่ีมีเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรไม่เกินส่ีร้อยลา้นบาท 

-    สาํหรับเงินกูน้ั้น  ถา้เป็นโครงการของเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัให้มีระบบ
ดงักล่าวขา้งตน้ตามกฎหมาย  วงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บของเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรรวม   แต่
จะต้องไม่เกินเงินลงทุนของระบบเช่นว่านั้ น หากเป็นโครงการร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถาน
ประกอบกิจการของเอกชน    วงเงินกูไ้ม่เกินค่าร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการ หาก
เป็นโครงการของผูรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม   
หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  วงเงินไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพ่ือจดัให้มี
ระบบดงักล่าว 

-  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –2 ต่อปี กรณีโครงการท่ีใชธ้นาคารคํ้าประกนั หรือ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –1.5 ต่อปี   กรณีโครงการใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นคํ้าประกนั   โดยมีระยะ
ปลอดชาํระคืนเงินตน้ไม่เกินสองปี และระยะเวลาชาํระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชาํระคืนเงินตน้
ไม่เกินเจด็ปี 
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( ข )  สาํหรับโครงการของเอกชนท่ีไม่มีหนา้ท่ีตามกฎหมาย ท่ีจะตอ้งจดัให้มี
ระบบบาํบดัอากาศเสียหรือนํ้าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสีย และในกรณีไม่ตอ้งมีหนา้ท่ีร้ือถอนหรือ
เคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการดว้ย  ตามขอ้ 4.4  แห่งขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม   เร่ืองการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544) กาํหนดว่าถา้หากเอกชนเจา้ของโครงการ
นั้นประสงคจ์ะจดัให้มีระบบดงักล่าวหรือร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการเพื่อร่วม
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มแต่ให้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –3 ต่อปี กรณีโครงการท่ีใชธ้นาคารคํ้า
ประกนั   หรือหรืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –2 .5 ต่อปี   กรณีโครงการใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นคํ้า
ประกนั 
 

1.2   พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองค์การจัดการนํา้เสีย  พ.ศ.  2538 
องค์การจัดการนํ้าเสีย  เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ดาํเนินงานดา้นสาธารณูปการ  จดัตั้งโดย “ พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารจดัการนํ้ า
เสีย          พ.ศ. 2538 ”  เม่ือวนัท่ี  20  กรกฎาคม  25385 องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย6     มีวตัถุประสงค์
หลกัในการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม   สาํหรับการบาํบดันํ้าเสีย   ภายในเขตพ้ืนท่ีจดัการนํ้ าเสีย
ไดแ้ก่  พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  จงัหวดันครปฐม  จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดั
สมุทรปราการ       จงัหวดัสมุทรสาคร    นอกจากน้ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ  เม่ือวนัท่ี  5  เมษายน  
2542   เห็นชอบใหเ้พิ่มเขตพ้ืนท่ีเทศบาลแสนสุข  จงัหวดัชลบุรี  พื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา  และพ้ืนท่ี
จงัหวดัอ่างทอง  ใหเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีองคก์ารจดัการนํ้ าเสีย  รับผดิชอบเพิ่มข้ึนอีกสามแห่ง   เน่ืองจาก
องคก์ารจดัการนํ้ าเสียมิไดมี้อาํนาจจากการนาํนํ้ าเสียจากแหล่งต่าง ๆ  มาบาํบดัไดต้ามท่ีตนตอ้งการ   
แต่จะตอ้งมีการทาํขอ้ตกลงร่วมกบัราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนต่างๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ าเสียนั้นเสียก่อน  หากราชการส่วนต่างๆ นั้นไม่ยนิยอมทาํขอ้ตกลงดว้ย   องคก์าร
จดัการนํ้ าเสียย่อมไม่สามารถดาํเนินการบาํบดันํ้ าเสยดงักล่าวได ้ นอกจากน้ีการดาํเนินการ   การ
จดัการ   และการบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสียรวมนั้นใหอ้งคก์ารจดัการนํ้าเสียตั้งบริษทัจาํกดั  หรือ
บริษทัมหาชนจาํกดั  ข้ึนมาเพื่อดาํเนินการดงักล่าว  ทั้งน้ีองคก์ารจดัการนํ้ าเสียจะถือหุน้ในบริษทัท่ี

                                                           
5 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารจดัการนํ้าเสีย  พ.ศ.  2538 .  ราชกจิจานุเบกษา . เล่มท่ี 112  ตอนท่ี 

33 ก. 14  สิงหาคม  2538  ,หนา้ 112.  
6 องคก์ารจดัการนํ้าเสีย .รายงานประจําปี  2543 .กรุงเทพมหานคร : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม , หนา้ 14 . 
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จดัตั้งข้ึน   หรือในกิจการท่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเกินกว่าร้อยละสามสิบมิได ้ 7  ส่วนการบริหารงาน
นั้นองคก์ารจดัการนํ้าเสีย   จดัแบ่งส่วนงานออกเป็น            3   ส่วนคือ   ส่วนงานบริหาร   ส่วนงาน
พฒันาธุรกิจ   และส่วนงานปฏิบติัการ 
  เพื่อความชดัเจนในการจดัตั้งองคก์ารจดัการนํ้ าเสีย มาตรา 6    ของพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารจดัการนํ้าเสีย  พ.ศ. 2538  จึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ 
  “ องคก์ารจดัการนํ้ าเสียมีวตัถุประสงคใ์นการจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม
สาํหรับการบาํบดันํ้ าเสีย   ภายในเขตพื้นท่ีจดัการนํ้ าเสีย   รวมทั้งบริการ   หรือกิจกรรมต่อเน่ืองท่ี
เก่ียวกบัการจดัการนํ้าเสียอยา่งมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ ” 
  ดังน้ันในมาตรา  7  ของพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี   จึงไดบ้ญัญติัถึงอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารจดัการนํ้าเสีย ไวด้งัน้ี 
  “ใหอ้งคก์ารจดัการนํ้ าเสีย มีอาํนาจกระทาํการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงคต์าม  
มาตรา  6 และ อาํนาจเช่นน้ีใหร้วมถึง 

(1) ถือกรรมสิทธ์ิ  มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ สร้าง  ซ้ือ  ว่าจา้ง  รับจา้ง  
จดัหา  ขาย  จาํหน่าย  เช่า  ให้เช่า  เช่าซ้ือให้  เช่าซ้ือ  ยืม  ให้ยืม  รับจาํนอง  แลกเปล่ียน  โอน  รับ
โอน  หรือ  ดาํเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัทรัพยสิ์น   ทั้งในและนอกราชอาณาจกัร ตลอดจนรับ
ทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

(2) สาํรวจ  วางแผนปฏิบติัการ  ออกแบบ  ก่อสร้าง ดาํเนินการ  จดัการและบาํรุงรักษา
ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมใน
เขตพ้ืนท่ีจดัการนํ้าเสีย 

(3) ดาํเนินการเก่ียวกบัการนาํนํ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่และการผลิตพลงังาน
จากนํ้าเสีย  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  และตามขอ้ตกลงรวม 

(4) ทาํขอ้ตกลงร่วม  เพื่อใหก้ารจดัการนํ้ าเสียในเขตพื้นท่ีจดัการนํ้ าเสียบรรลุเป้าหมาย  
และมีประสิทธิภาพ 

(5) เก็บค่าบริการ  หรือค่าธรรมเนียม  สาํหรับการบาํบดันํ้ าเสียโดยระบบบาํบดันํ้ าเสีย
รวม 

(6) กูห้รือยมืเงิน  ภายในและภายนอกอาณาจกัร 

                                                           
7 อาํนาจ  วงศบ์ณัฑิต. กฎหมายส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพว์ญิญูชน ,หนา้  529 . 
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(7) ให้กู ้ หรือให้ยืมเงิน  โดยมีหลกัประกนัดว้ยทรัพยสิ์น  เพื่อประโยชน์แก่กิจการ
ขององคก์ารจดัการนํ้าเสีย 

(8) ออกพนัธบตัร  หรือ  ตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
(9) จดัตั้งบริษทัจาํกดั  หรือ บริษทัมหาชนจาํกดั  เพื่อประกอบกิจการจดัการนํ้ าเสียใน

เขตพ้ืนท่ีจดัการนํ้าเสีย 
(10) เขา้ร่วมกิจการกบัหน่วยงานอ่ืน    ไม่ว่าจะเป็นของเอกชน หรือ  ของรัฐทั้งในและ

นอกอาณาจกัร  หรือกบัองคก์ารระหว่างประเทศ  หรือถือหุน้ในบริษทัจาํกดั  หรือ  บริษทัมหาชน
จาํกดั     ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่กิจการอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง องคก์ารจดัการนํ้าเสีย 

(11)  ตั้ง   หรือรับเป็นตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างหรือนายหน้า  ในกิจการตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารจดัการนํ้าเสีย  

(12) วา่จา้ง   หรือมอบใหบุ้คคลใดประกอบกิจการส่วนหน่ึงส่วนใดขององคก์ารจดัการ
นํ้าเสีย 

(13) ประสานงานกับราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้าเสียภายในเขตพื้นท่ีจดัการนํ้าเสีย 

(14) กระทําการอ่ืนบรรดาท่ีเ ก่ียวกับ   หรือเน่ืองในการจัดการ   ให้สํา เ ร็จตาม
วตัถุประสงคข์อง  องคก์ารจดัการนํ้าเสีย” 

ในส่วนของการจดัการกบัรายไดท่ี้เก็บไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการนั้นมาตรา  33   ได้
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัระบบเงินรายไดไ้วช้ดัเจนดว้ยวา่ 

“รายไดท่ี้องคก์ารจดัการนํ้ าเสียไดรั้บจากการดาํเนินการในปีหน่ึง ๆ  ให้ตกเป็น
ขององคก์ารจดัการนํ้ าเสีย สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   และเม่ือไดห้ักรายจ่ายสาํหรับ
การดาํเนินงาน  ค่าภาระต่าง ๆท่ีเหมาะสม    เช่นค่าบาํรุงรักษา  ค่าเส่ือมราคา  เงินสาํรองตามมาตรา  
11   หน้ีเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ    และเงินลงทุนตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้  
เหลือเท่าใดใหน้าํส่งเป็นรายไดข้องรัฐ”  

1.3   พระราชบัญญตัิการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2522 8 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ  กนอ. เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึน       เพื่อ

ดูแลรับผิดชอบ  การพฒันา  และขยายตวัของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยจดัให้อุตสาหกรรมทั้งหลาย
รวมตวัอยูด่ว้ยกนั  อนัสะดวกแก่การจดัการความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค   และประหยดั

                                                           
8  พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2522. ราชกจิจานุเบกษา.เล่ม 96 

ตอน 041 ก ฉบบัพิเศษ .24 มีนาคม 2522 ,หนา้  10 . 
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ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง   ถา้หากอุตสาหกรรมทั้งหลายภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้นสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อการผลิตซ่ึงกนัและกนั9 

ภาระหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคข์องการนิคมอุตสาหกรรมประการหน่ึงคือการจดัการใน
ดา้นส่ิงสาธารณูปโภค  และส่ิงอาํนวยความสะดวก   มาตรา  6(2)  แห่งพระราชบญัญติัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ข   เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 253910   ไดบ้ญัญติัใหอ้าํนาจหนา้ท่ีไว ้กล่าวคือ 

“การปรับปรุงท่ีดินตาม (1)   เพื่อใหบ้ริการ  ตลอดจนจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก        ใน
การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม   และผูป้ระกอบการคา้เพื่อส่งออก  และผูป้ระกอบ
กิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์     หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรม    หรือการประกอบการ
คา้เพ่ือส่งออก    เช่นจดัให้มีถนน  ท่อระบายนํ้ า  โรงบาํบดันํ้ าเสีย  ไฟฟ้า  ประปา  และ
โทรคมนาคม     เป็นตน้” 

 
2. กฎหมายทีใ่ช้บังคบัให้ผู้ประกอบการเอกชนมีบทบาทหน้าทีบ่ําบัดนํา้เสีย 
        กฎหมายในประเภทน้ี    มิไดบ้ญัญติัใหห้น่วยราชการ      หรือองคก์รของรัฐมีหนา้ท่ีใน
การจดัการบาํบดันํ้าเสียโดยตรง       แต่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการท่ีจะตอ้งบาํบดันํ้า
เสียของตนใหไ้ดคุ้ณภาพตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้    ก่อนท่ีจะระบายนํ้าท้ิงออกสู่แหล่งนํ้า     ทั้งน้ี
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการ       ซ่ึงเป็นผูอ้อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ       
หรือเอกชนนั้น ๆ       ดงันั้นจึงถือไดว้า่กฎหมายในกลุ่มน้ี            มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ
ของรัฐในการบาํบดันํ้าเสีย   และเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากประชาชน       แต่ถือวา่เป็นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยออ้ม   เพราะกฎหมายแต่ละฉบบัจะดูแลกิจกรรมแต่ละประเภทดงัน้ี 
 

2.1  พระราชบัญญตัิโรงงาน  พ.ศ.  253511 

                                                           
9 กรมควบคุมมลพิษ .โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสียในเขต

กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร :  หนา้ 9 –10 . 
10  พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2539. ราชกจิจานุเบกษา. 

เล่ม 113 ตอน 054ก . 22 ตุลาคม 2539 , หนา้ 14.  
11  พระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ.  2535.ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 109 ตอน 44 . 9 เมษายน 2535 , หนา้ 

62. 
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  กฎหมายฉบับน้ีบัญญัติ ข้ึนมาเ พ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม  ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัประชาชนผูอ้ยูใ่กลเ้คียง    
ตลอดจนคุม้ครองสวสัดิภาพของผูต้อ้งปฏิบติังานภายในโรงงานดว้ย   ดงันั้นกฎหมายฉบบัน้ีจึงได้
กาํหนดหลกัเกณฑอ์นัเป็นภาระหนา้ท่ีใหผู้ป้ระกอบการโรงงานตอ้งปฏิบติัในดา้นต่างๆ   ซ่ึงรวมถึง
เร่ืองของเสีย                  และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดข้ึนจากโรงงานดว้ย12 
  มาตรา  8  แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ.  2535   ไดก้าํหนดหลกัการใหญ่ใน
เร่ือง  การประกอบกิจการโรงงานไวว้่า “เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน                
ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวง   เพื่อใหโ้รงงานจาํพวกใดจาํพวกหน่ึง   หรือทุกจาํพวกตาม
มาตราตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ี 

กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีตั้งของโรงงาน   สภาพแวดลอ้มของโรงงานลกัษณะ
อาคารโรงงาน    หรือลกัษณะภายในของโรงงาน 

       ……………………………………………” 
(5) กาํหนดมาตรฐาน   และวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือส่ิงใด 

ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม    ซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
(6)        ………………………………………...….” 
จากหลกัเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการตามมาตรา  8  น้ี  กระทรวง               

อุตสาหกรรมไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา  8  น้ี  ออกกฎกระทรวงเพื่อกาํหนดภาระหนา้ท่ีของ
ผูป้ระกอบการโรงงานในรายละเอียด  ซ่ึงในกฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.  2535 )  
หมวด 4 ว่าดว้ย  การควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ไวด้งัน้ี 

ขอ้  14  หา้มระบายนํ้าท้ิงออกจากโรงงาน  เวน้แต่ไดท้าํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ
หลายอยา่ง  จนนํ้าท้ิงนั้นมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
แต่ทั้งน้ีไม่ใชว้ิธีทาํใหเ้จือจาง (dilution) 

ขอ้   15  ในกรณีท่ีมีระบบบาํบดันํ้าเสีย  ผูป้ระกอบกิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) ต้องติดตั้ งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้ าเสีย  

โดยเฉพาะไวใ้นท่ีท่ีง่ายต่อการตรวจสอบ  และตอ้งมีจดบนัทึกเลขหน่วยและ  ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
ประจาํวนัดว้ย 

                                                           
12  กรมควบคุมมลพิษ .โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเกบ็ค่าบําบัดนํา้เสียในเขต

กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร :   หนา้ 9 - 11  –  9 - 17 . 
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(2)       ในกรณีท่ีมีการใชส้ารเคมี  หรือสารชีวภาพในระบบบาํบดันํ้ าเสีย   ตอ้งมี
การบนัทึกการใชส้ารเคมี หรือสารชีวภาพในการบาํบดันํ้ าเสียประจาํวนั   และมีหลกัฐานในการจดั
หารสารเคมีหรือสารชีวภาพดงักล่าวดว้ย ” 

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายน้ี  กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานราชการท่ีมี
หนา้ท่ีควบคุมดูแล    การปฏิบติัตามหนา้ท่ีของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย 

 
2.2  พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ. 253513 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุขเป็นกฎหมายท่ีควบคุมดูแลในเร่ืองของความ

สะอาด  เรียบร้อย และสุขภาพอนามยั   โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑต์ามกฎหมายท่ีจะใหบ้รรดาการ
ประกอบกิจการทั้งหลายมิให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน   และไม่เป็นการ
ก่อใหเ้กิดความ      เดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน     ดว้ยเหตุน้ีกิจการใดก็ตามท่ีเขา้ข่ายในประเภท
กิจการท่ีตอ้งควบคุม  เช่น  ตลาดสด  โรงเล้ียงสัตว ์  กิจการดงักล่าวท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชุมชน  ซ่ึงรวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย    จึงเป็นหน้าท่ีท่ี
ผูป้ระกอบการจะต้องบาํบัดดูแลมิให้นํ้ าท้ิงจากกิจการของตนก่อให้เกิดความเดือด  ร้อนได ้  
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการดูแลนํ้าเสียจากกิจการนั้น  พระราชบญัญติัน้ีไดบ้ญัญติัไวด้งัเช่น 

มาตรา  26  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจหา้มผูห้น่ึงผูใ้ดมิใหก่้อเหตุรําคาญในท่ี  
หรือทางสาธารณะ  หรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้ งการระงับเหตุรําคาญด้วย  ตลอดทั้ งการดูแล  
ปรับปรุง  บาํรุงรักษาบรรดาถนน  ทางบก  ทางนํ้ า  รางระบายนํ้ า  คู  คลอง  และสถานท่ีต่าง ๆ  ใน
เขตของตนให้ปราศจากเหตุรําคาญในการน้ีให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจออกคาํสั่งเป็นหนงัสือ
เพื่อระงบั  กาํจดัและควบคุมเหตุรําคาญต่างๆ ได ้
  มาตรา  35  เพื่อประโยชน์ในการกาํกบัดูแลตลาด  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจ
ออกขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(1) กาํหนดท่ีตั้ง  เน้ือท่ี  แผนผงั  และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้าง และสุขลกัษณะ 
(2) กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัสถานท่ี  การวางส่ิงของและการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินกิจการตลาด 
(3) กาํหนด  เวลาเปิด  และเวลาปิด 

                                                           
13   พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535. ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 109 ตอนท่ี 38 . 5 เมษายน 

2535  
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(4) กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาตให้จัดตั้ งตลาดปฏิบัติ
เก่ียวกบัการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะและอนามยั  การ
จดัใหมี้ท่ีรวบรวม  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย   การระบายนํ้ าท้ิง การระบายอากาศ  การจดัให้
มีการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุรําคาญ  และการป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อ 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดใ้ห้อาํนาจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เป็นผูมี้อาํนาจในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ  เพื่อควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายฉบบัน้ี 

 
2.3  พระราชบัญญตัิการเดินเรือในน่านนํา้ไทย  พ.ศ. 2456 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมมาหลายคร้ัง    ซ่ึงการแกไ้ขเพิ่มเติม

คร้ัง ล่าสุดคือคร้ังท่ี  14  เม่ือ  พ.ศ. 2535 14  เพื่อเพิ่มอาํนาจ  และศกัยภาพในการทาํงานของเจา้
พนกังานในการดูแลทางนํ้ า  ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้รมเจา้ท่า  กระทรวงคมนาคม   เป็น
ผูดู้แลทางนํ้ าเพื่อประโยชน์ต่อการเดินเรือ  และรวมไปถึงการก่อสร้างหรือการประกอบกิจการใดท่ี
รุกลํ้าเขา้ไปยงัทางนํ้ าดว้ย  ในระยะหลงัอาํนาจหนา้ท่ีของกรมเจา้ท่า  ไดข้ยายขอบเขตข้ึน    จึงรวม
ไปถึงงานท่ีดูแลส่ิงแวดลอ้มทางนํ้าดว้ย  ท่ีผูป้ระกอบกิจการทั้งหลายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงัน้ี 

หลกักฎหมายสําคญัท่ีบญัญติัถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของทางนํ้ าไดแ้ก่  มาตรา  119  
และมาตรา  119  ทวิ  ซ่ึงบญัญติัหลกัเกณฑไ์วว้า่ 

 มาตรา  119  ห้ามมิให้ผูใ้ด  เท  ท้ิง  หรือทาํดว้ยประการใด ๆ   ให้หิน  กรวด  
ทราย  ดิน  โคลน  อบัเฉา  ส่ิงของ  หรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ รวมทั้ง  นํ้ ามนั  และเคมีภณัฑ ์ ลงในแม่นํ้ า  
ลาํคลอง  บึง  อ่างเก็บนํ้ า  หรือทะเลสาบ  อนัเป็นทางสัญจรของประชาชน  หรือท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  หรือทะเลภายในน่านนํ้ าไทย อนัจะเป็นเหตุใหเ้กิดการต้ืนเขิน  ตกตะกอน  หรือ
สกปรก  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับและตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียในการขจดั
ส่ิงเหล่านั้นดว้ย 

มาตรา 119  ทวิ  ห้ามมิให้ผูใ้ดเทท้ิง  หรือทาํดว้ยประการใด ๆ ให้นํ้ ามนัหรือ
เคมีภณัฑ ์ หรือส่ิงใด ๆ  ลงในแม่นํ้ า  ลาํคลอง  บึง  อ่างเก็บนํ้ า  หรือ  ทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจร
ของประชาชน  หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือทะเลภายในน่านนํ้ าไทย  อนัอาจจะเป็น
เหตุใหเ้กิดพิษต่อส่ิงมีชีวิต  หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม  หรือเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือในแม่นํ้ า  ลาํคลอง  

                                                           
14   พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี 14 ) พ.ศ.2535. ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 109 

ตอน 044 ก . 9 เมษายน 2535 ,หนา้ 16.  
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บึง  อ่างเก็บนํ้ า หรือ  ทะเลสาบดงักล่าว  ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่
เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ  และตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการแกไ้ขส่ิงเป็น
พิษ  หรือชดใชค้่าเสียหายเหล่านั้นดว้ย 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวน้ี  ผูป้ระกอบกิจการท่ีตั้งอยูริ่มนํ้ า หรือรุกลํ้า  ในทางนํ้ าท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  จึงตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งบาํบดันํ้ าเสีย  หรือของเสียจากกิจการของตน  
ให้อยูใ่นสภาพท่ีมิขดัต่อกฎหมาย  ก่อนท่ีจะท้ิง  เท  หรือระบายของเสียจากกิจการของตนลงสู่ทาง
นํ้า 

 
2.4   พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ. 252215 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมอีกคร้ังโดยพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร (ฉบบัท่ี  2 )  พ.ศ. 253516 เพื่อขยายขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมการก่อสร้าง  การยา้ย  
การร้ือถอน  อาคารให้มีความมัน่คง  แข็งแรง  และปลอดภัย  โดยถูกต้องตามหลกัวิศวกรรม  
กฎหมายฉบบัน้ีไดค้รอบคลุมถึงเร่ือง  การรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย  โดยเฉพาะเร่ืองนํ้าท้ิงจากอาคาร 

มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 (แกไ้ขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 
2535)  ไดบ้ญัญติัหลกัการใหญ่ท่ีสาํคญัไว ้  ซ่ึงใหอ้าํนาจท่ีจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดแต่
ละเร่ืองต่อไปไดโ้ดยกฎกระทรวง 

“มาตรา  8  เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง  ความปลอดภยั  การป้องกนั
อคัคีภยั  การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการ
อาํนวยความสะดวกแก่การจราจร   ตลอดจนการอ่ืนท่ีจาํเป็น  เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้
รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมอาคาร  มีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 

 (1)   …………………………………...” 
(5) ระบบการจดัแสงสว่าง  การระบายอากาศ  การระบายนํ้ า  และการกาํจดัขยะ

มูล  ฝอย  และส่ิงปฏิกลู 
              (12)  ……………………………….….” 

                                                           
15   พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522.ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 96 ตอน 080 ก . 14 พฤษภาคม 

2522 , หนา้  1 . 
16   พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี  2 )  พ.ศ. 2535. ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 109  ตอน 039 ก .     

6 เมษายน 2535  , หนา้ 1. 
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นอกจากท่ีพระราชบญัญติัควบคุมอาคารจะไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์สําคญัในเร่ือง
การระบายนํ้ าของโครงการไวแ้ลว้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดอ้าศยัอาํนาจ
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  ไดอ้อกประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  อีก 2 ฉบบั  เพื่อควบคุมในเร่ืองนํ้ าท้ิงจาก
อาคาร  กล่าวคือ 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   เร่ืองกาํหนด
ประเภทของอาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะ  หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ลงวนัท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.  253717  โดยประกาศกระทรวงฉบบั
น้ี  ไดก้าํหนดหลกัการสาํคญั  2  เร่ือง  คือ 

1.1 กาํหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งควบคุม  ซ่ึงไดก้าํหนดไวท้ั้งหมด  8  ประเภทดว้ยกนัคือ 
- อาคารชุดเพื่อพกัอาศยัตั้งแต่  500 หอ้งข้ึนไป 
- โรงแรงตั้งแต่  200 หอ้งพกัข้ึนไป 
- สถานพยาบาลตั้งแต่  30  เตียงข้ึนไป 
- อาคารโรงเรียนราษฏร์  หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  25,000  

ตารางเมตร  ข้ึนไป 
- อาคารท่ีทาํการองค์การระหว่างประเทศ  หรือของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีตั้ งแต่  

55,000  ตารางเมตรข้ึนไป 
- อาคารศูนยก์ารคา้  หรือห้างสรรพสินคา้  ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  25,000 ตารางเมตร

ข้ึนไป 
- ตลาดท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  2,500  ตารางเมตรข้ึนไป 
- ภตัตาคาร  หรือร้านอาหาร  ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  2,500  ตารางเมตรข้ึนไป 

1.2  กาํหนดว่าอาคารท่ีถูกควบคุมดงักล่าวจะตอ้งบาํบดันํ้ าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
เร่ืองมาตรฐาน  ควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท  และบางขนาด  ก่อนท่ีจะระบายนํ้ า
เสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ  หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

                                                           
17 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเร่ืองกาํหนดประเภทของอาคารเป็น

แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถกูควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ  หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม.ราชกจิจา
นุเบกษา.เล่ม 111 ตอนพิเศษ 009 ง  . 4 กมุภาพนัธ์ 2537 ,หนา้  16 . 
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2)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   เร่ืองกาํหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวนัท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.  
2537 18          โดยประกาศกระทรวงฉบบัน้ี  ไดน้าํประเภทของอาคารตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัแรกเป็นเกณฑข์องนํ้ าท้ิงท่ีไดก้าํหนดค่ามาตรฐานไว้
สาํหรับอาคารแต่ละประเภท      ค่ามาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นค่ามาตรฐานของสารต่าง ๆ ท่ีจะ
ปนเป้ือนในนํ้า   ตลอดจนคุณสมบติัขององคป์ระกอบท่ีเจือปนอยูใ่นนํ้าท้ิงนั้น 

โดยผลของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้ง  2   ฉบบัน้ี จึงทาํให้
การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคารนั้น  มีความเขม้งวดในเร่ืองนํ้ าท้ิงมากข้ึน   ซ่ึงเป็นผลให้
ผูเ้ป็นเจา้ของอาคารตามประเภทท่ีไดก้าํหนดไวน้ี้มีภาระหน้าท่ีจะตอ้งบาํบดันํ้ าเสียของตนให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมาย  โดยไม่ใชว้ิธีการทาํให้เจือจาง   ก่อนการปล่อยนํ้ าท้ิงนั้นออกสู่แหล่งนํ้ า
ธรรมชาติ 

 
2.5   ประกาศคณะปฏิวตัิฉบับที ่286  พ.ศ. 2515 
ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัน้ีเป็นกฏหมายท่ีควบคุมการจัดสรรท่ีดินโดยกิจการ

ดงักล่าวน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจดัสรรท่ีดินก่อนการประกอบกิจการ   
ซ่ึงในการพิจารณาใหใ้บอนุญาตนั้นคณะกรรมการมีอาํนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ   และวาง
ขอ้กาํหนดในการจดัสรรท่ีดินดงัท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้  9  ของประกาศคณะปฏิวติัฉบบัน้ีวา่ 

“ในการวางขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดิน   ให้คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ์
ในการจดัทาํผงั   โครงการและวิธีการในการจดัสรรท่ีดิน   เพื่อประโยชน์ในการอนามยั  การ
คมนาคม           ความปลอดภยั   และการผงัเมือง   รวมทั้งเง่ือนไขในส่ิงต่อไปน้ีทุกประการ  หรือ
บางประการคือ 

(1)  ขนาดความกวา้ง  และความยาวตํ่าสุด  หรือเน้ือท่ีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดของท่ีดินแปลง
ยอ่ยท่ีจะจดัสรรได ้

(2)  ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่างๆ  ทางเดินและทางเทา้ในท่ีดินจดัสรร
ท่ีดิน  รวมทั้งการต่อเช่ือมกบัถนน  หรือทางสายนอกท่ีดิน 

(3) ระบบการระบายนํ้า 

                                                           
18 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเร่ืองกาํหนดมาตราฐานควบคุมการระบาย

นํ้าท้ิงอาคารบางประเภทและบางขนาด.ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง . 4 กมุภาพนัธ์ 2537 
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(4) ระบบและมาตรฐานของส่ิงอนัเป็นสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามท่ี
จาํเป็น 
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดินไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
กฎหมายไดใ้หค้วามสาํคญักบัการระบายนํ้าเป็นอยา่งมาก   เน่ืองจากท่ีดินจดัสรรจะเป็น

แหล่งชุมชนท่ีประชาชนจะอยูร่วมกนัหนาแน่น  และจะมีนํ้ าเสียออกจากบา้นเรือนเป็นจาํนวนมาก   
ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีจึงไดก้าํหนดให้ท่ีดินจดัสรรจะตอ้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียของโครงการดว้ย  
เพื่อบาํบดันํ้าเสียก่อนท่ีจะระบายลงสู่ทางระบายนํ้าของกรุงเทพมหานคร   หรือปล่อยลงสู่คูคลอง 

นอกเหนือจากประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี  286 น้ีท่ีควบคุมกิจการการจดัสรรท่ีดินแลว้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดอ้อกประกาศ เร่ืองกาํหนดประเภทและขนาดของ
โครงการ  หรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ   หรือเอกชนท่ีตอ้งทาํรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2539)19  โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  ไดก้าํหนดใหก้ารจดัสรรท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั  
หรือเพื่อประกอบการพาณิชย ์ ท่ีมีขนาดตั้งแต่  500 แปลงยอ่ยข้ึนไป   หรือมีเน้ือท่ีเกินกว่า  100 ไร่ 
เป็นกิจการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   โดยจะตอ้งจดัทาํรายงานน้ีก่อนการ
ขอใบอนุญาตจดัสรรท่ีดิน    ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการจดัสรรท่ีดินจะพิจารณารายงานน้ี
ประกอบกบัขอ้กาํหนด   อ่ืน ๆ  ในการอนุญาต  ประเด็นท่ีสาํคญัคือ   เร่ืองการบาํบดันํ้ าเสีย  และ
การระบายนํ้ าเสียของโครงการ  ซ่ึงกฎหมายไดก้าํหนดให้เป็นภาระหน้าท่ีของโครงการในการ
บาํบดันํ้าเสียน้ี 

 
3.  การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงาน  หรือดําเนินการในกจิการของรัฐ  พ.ศ. 2535  20 
 กฎหมายท่ีจะนาํมาบงัคบัใชก้บัโครงการใดนั้นตอ้งพิจารณากนัว่า   โครงการดงักล่าว
นั้นเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงาน  หรือ
ดาํเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2535  โดยกฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ไวว้า่ 21 

                                                           
19  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  เร่ืองกาํหนดประเภทและขนาดของ

โครงการ  หรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนท่ีตอ้งทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
ฉบบัท่ี 3    (พ.ศ. 2539).ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 113 ตอน 012ง .8 กมุภาพนัธ์ 2539 ,หนา้  8. 

20  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน หรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2535.ราช
กจิจานุเบกษา .เล่ม 109 .ตอน 042ก .8 เมษายน 2535 ,หนา้ 101. 
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    1 ) โครงการนั้นตอ้งเป็น “ กจิการของรัฐ ”  ซ่ึงมีความหมายว่า  กิจการท่ีส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือ ราชการส่วนทอ้งถ่ินหน่วยใดหน่วยหน่ึง  หรือ
หลายหน่วยรวมกัน    ซ่ึ ง มีอํานาจหน้า ท่ีต้องทําตามกฎหมายหรือกิจการ ท่ีจะต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือหลายหน่วยร่วมกนั 
   2 )  “ โครงการ ” มีความหมายว่า  การลงทุนในกิจการของรัฐและการลงทุนนั้นมี
วงเงินหรือทรัพยสิ์นตั้งแต่หน่ึงพนัลา้นบาทข้ึนไป หรือตามวงเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีกาํหนดเพิ่มข้ึน
โดยพระราชกฤษฎีกา 
  ดงันั้น เม่ือโครงการใดเขา้ข่ายตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีก็เพ่ือดาํเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด  คือ  ให้สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบสาํหรับโครงการใหม่    แต่ถา้เป็นโครงการท่ีมีทรัพยสิ์นอยูแ่ลว้ตอ้งให้
กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อจดัทาํร่าง TOR  และคดัเลือกเอกชนเขา้ร่วมงานตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ี
กฎหมายกาํหนด 
  

 
 
 

                                                                                                                                                                      
21   กรมควบคุมมลพิษ . โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสียในเขต

กรุงเทพมหานคร . กรุงเทพมหานคร  :  หนา้ 9 – 23   -  9 – 24 . 
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บทที ่4 
วเิคราะห์กฎหมายเกีย่วกบัระบบบําบัดนํา้เสียรวม 

 
1. วิเคราะห์กฎหมายที่กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงในการจัดทํา
ระบบบําบัดนํา้เสียรวม 

1.1  วิเคราะห์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  
2535 

กฎหมายฉบบัน้ีถือเป็นแม่บทเก่ียวกบัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม ท่ีไดบ้ญัญติั
หลกัการในการกระจายอาํนาจไปสู่ส่วนทอ้งถ่ินตลอดทั้งการให้องคก์รเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าเสีย  แต่กฎหมายฉบบัน้ียงัไม่สามารถบงัคบั
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการใหเ้อกชนเขา้จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมไดโ้ดยตรง ดงัน้ี  

1.1.1   หน้าทีข่องเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิทางนํา้ 
เม่ือมีประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิดสาํหรับการระบาย

นํ้ าท้ิงหรือการปล่อยของเสียตามมาตรา  55  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535  เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งแหล่ง
กาํนิดมลพิษทางนํ้ า   ยงัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงหรือการปล่อยของเสียให้ได้
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนดแต่อย่างใด    จนกว่าจะมีการดาํเนินการประกาศประเภท
แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายนํ้าท้ิงหรือการของเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา   69  เสียก่อน  ซ่ึงขณะน้ีมีประกาศ
ประเภทแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงหรือการของเสียลงสู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอกท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษ โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  
69  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  ดงัน้ี 

  (ก) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ฉบบั
ท่ี 2 (พ.ศ. 2538)  เร่ืองกาํหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม วนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ไดแ้ก่1 

                                                           
1 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2538)  เร่ืองกาํหนด

ประเภทของอาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม .ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9 ง . 4 กมุภาพนัธ์ 2537 
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   - โรงพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีเตียง
สาํหรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร  ตั้งแต่  30  เตียงข้ึนไป 

-  โรงเรียนของทางราชการหรือสถานอุดมศึกษาของ
ทางราชการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร  ตั้งแต่  25,000  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

-  อาคารหรือท่ีทาํการของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร  ตั้งแต่  55,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

(ข) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2539) เร่ืองกาํหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม วนัท่ี 3 มกราคม  พ.ศ.2539 ไดแ้ก่ 2 

-  โรงงานอุตสาหกรรมจาํพวกท่ี 2   และจาํพวกท่ี 3             
ท่ีปรากฏใบบญัชีทา้ยกระทรวง 

-   นิคมอุสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการท่ีจดัไวส้าํหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีการจดัการระบาย
นํ้าท้ิงลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

(ค) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2539) เร่ือง  กาํหนดใหท่ี้ดินจดัสรรเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2539 ไดแ้ก่3 

- ท่ีดินจดัสรรท่ีรางวดัแบ่งเป็นแปลงยอ่ยท่ีจาํหน่ายเกิน
กวา่  100  แปลง  แต่ไม่เกิน  500 แปลง 

- ท่ีดินจดัสรรท่ีรางวดัแบ่งเป็นแปลงยอ่ยท่ีจาํหน่ายเกิน
กวา่  500  แปลงข้ึนไป 

                                                           
2  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2539)เร่ืองกาํหนด

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสีย
ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม .ราชกจิจานุเบกษา.เล่ม 113 ตอน 13 ง .13 กมุภาพนัธ์ 2539  

3  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2539)เร่ือง กาํหนดให้
ท่ีดินจัดสรรเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม.   ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 113  ตอน 8 ง . 27 มีนาคม 2539 
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(ง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           
เร่ือง กาํหนดใหก้ารเล้ียงสุกรเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่ง
นํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2544 4 

- การเล้ียงสุกรประเภท  ก 
- การเล้ียงสุกรประเภท  ข 

ดงันั้น เม่ือมีประกาศตามมาตรา  69  ดงักล่าวแลว้  จะทาํใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษตามประเภทท่ีถูกกาํหนดนั้น   ตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย   ดงัน้ี 

1 ) กรณีที่แหล่งกาํเนิดมลพษิไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบ
บําบัดของเสีย ตามมาตรา 70 วรรคแรก 5  กาํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ี
ถูกกาํหนดประเภทให้เป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีก่อสร้าง     ติดตั้งหรือจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือ
ระบบกาํจดัของเสียตามท่ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษกาํหนด  เน่ืองจากเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นจะสามารถทาํการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียได้
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด   

จากการศึกษาพบว่า   เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิด
มลพิษท่ีถูกกาํหนดประเภทให้เป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งก่อสร้าง  ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ า
เสียหรือระบบกาํจดัของเสียนั้น ไม่สามารถจดัให้มีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไดเ้พราะการก่อสร้าง  
ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียนั้นตอ้งใชง้บประมาณ        และ
บุคลากรจาํนวนมากในการจดัทาํและการดูแลการเดินระบบระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของ
เสียดงักล่าว    จึงเป็นเหตุใหก้ารก่อสร้าง  ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของ
เสีย     โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีถูกกาํหนดประเภทให้เป็นแหล่งกาํเนิด

                                                           
4 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง กาํหนดให้การเล้ียงสุกรเป็น

แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม . ราชกจิจา
นุเบกษา .  เล่ม 118  ตอนพิเศษ 018ง .23 กมุภาพนัธ์ุ 2544  ,หนา้ 15. 

5  มาตรา 70 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  
2535.  ราชกจิจานุเบกษา  . เล่มท่ี 109  ตอนท่ี 37 . 4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
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มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มไม่ประสบ
ความสาํเร็จ 

2 ) กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียหรือระบบบําบัดของเสียอยู่ก่อน  ท่ีจะมีการประกาศประเภทแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ี
จะตอ้งถูกควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงหรือการของเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม
นอกท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา 69 6   ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษแจง้
ต่อเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ หากเจา้พนกังานควบคุมมลพิษเห็นว่า  ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบ
กาํจดัของเสียดงักล่าวไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้ตามมาตรา 70 วรรคสอง 7  ใหอ้าํนาจแก่เจา้
พนกังานควบคุมมลพิษในการสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองระบบบาํบดัดงักล่าวปรับปรุงระบบ
ของตนได ้ และเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามดว้ย 

จากการศึกษาพบว่า    เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิด
มลพิษท่ีมีระบบบาํบดันํ้ าเสียอยูก่่อนท่ีจะมีประกาศตามมาตรา 69    แต่ระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือ
ระบบกาํจดัของเสียดงักล่าวไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนดไว ้ตามมาตรา 70 วรรคสองนั้น     แม้
พนักงานควบคุมมลพิษจะมีคาํสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองระบบบาํบดันํ้ าเสียปรับปรุงระบบ
ดงักล่าวแลว้   เจา้ของหรือ              ผูค้รอบครอง  แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีมีระบบบาํบดันํ้ าเสียดงักล่าว  
ส่วนมากไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของพนักงานควบคุมมลพิษ  เน่ืองจากขาดงบประมาณในการดูแล  
รักษา และปรับปรุงระบบให้ไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด  และทางส่วนราชการยงัประสบ
ต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการเขา้ตรวจสอบมาตรฐานหลงัจากท่ีไดมี้
คาํสัง่ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษปรับปรุงแกไ้ขระบบบาํบดันํ้าเสีย 

3 ) กรณทีีเ่ขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องทีใ่ด ทีท่างราชการ
ได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมไว้แล้ว ตามมาตรา 71 8 ไดก้าํหนดให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีมิไดมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียมา

                                                           
6   มาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 .  ราช

กจิจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 .  4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
7   มาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 

2535.  ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 .  4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
8    มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช

กจิจานุเบกษา . เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 . 4 เมษายน 2535 , หนา้ 1. 
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ก่อน และยงัมิไดก่้อสร้าง  ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียตามท่ีเจา้
พนกังานควบคุมมลพิษกาํหนด หรือไม่ประสงคท่ี์จะทาํการก่อสร้าง  ติดตั้งหรือจดัใหมี้ระบบบาํบดั
นํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียเช่นวา่นั้น มาตรา 71 กาํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งนํ้าเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจการของตน
ไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมท่ีมีอยูภ่ายในเขต
ควบคุมมลพิษหรือในเขตทอ้งท่ีนั้น    และตอ้งเสียค่าบริการบาํบดันํ้าเสียตามกฎหมายดว้ย  

รัฐตอ้งการส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบบาํบดันํ้าเสียรวมและระบบ
กาํจดัของเสียรวม  จึงไดก้าํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีไม่มีระบบบาํบดั
ดงักล่าวตอ้งใชบ้ริการระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  การกาํหนดเช่นน้ียงัเป็นการช่วยใหร้ะบบบาํบดันํ้า
เสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมนั้นสามารถดาํเนินการได ้  เพราะจะมีผูม้าใชบ้ริการและเสีย
ค่าบริการค่อนขา้งแน่นอน  การส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบรวมดงักล่าวน่าจะเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง   และ
จะทาํใหง่้ายต่อการควบคุมการระบายนํ้าเสียหรือของเสียออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือสู่
ส่ิงแวดลอ้ม   

แต่จากการศึกษาพบวา่  แมจ้ะมีการส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบ
บาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม  แต่มิไดห้มายความวา่เจา้ของหรือผูค้รองแหล่งกาํเนิด
มลพิษทั้งหมดจะตอ้งใชบ้ริการดงักล่าว  เช่นกรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิท่ีมี
ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบบาํบดัของเสียของตนอยูก่่อนแลว้ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่เกิดความสูญ
เปล่าทางเศรษฐกิจในกรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิไดล้งทุนก่อสร้าง ติดตั้ง
หรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียไวก่้อนแลว้  แต่สาํหรับกรณีของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้าท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสียเป็นของตนเอง  ยงัคงหลีกเล่ียงการส่งนํ้าเสีย
ของตนไปทาํการบาํบดัยงัระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีทางราชการไดจ้ดัไวใ้หบ้ริการ ส่งผลใหบ้ทบญัญติั
ของกฎหมายไม่สามารถนาํไปใชบ้งัคบัแก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิทางนํ้าได้
อยา่งส้ินเชิง  ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุ  2  ประการคือ 

1.การจดัส่งนํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้าเพื่อไปทาํการบาํบดัเป็นไปไดย้าก เพราะระบบบาํบดันํ้าเสีย
รวมท่ีจดัทาํโดยรัฐยงัมีจาํนวนนอ้ยและไม่ครอบคลุมทุกจงัหวดั  

2.การเช่ือมต่อท่อจากแหล่งกาํเนิดมลพิษของเจา้ของหรือผูค้รอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีถูกกาํหนดประเภทใหเ้ป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้า
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เสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มพิษ เขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของรัฐยงัไม่
สามารถทาํไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการ  

ดงันั้น เจา้ของกิจการท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสีย จึงจงใจหลีกเล่ียงไม่จดัทาํ
ระบบบาํบดัและส่งนํ้าเสียไปทาํการบาํบดัยงัระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของทางรัฐ เช่น กรณีของ
กิจการเล้ียงสุกรซ่ึงถือเป็นประเภทแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มตามประกาศมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535  ไม่จดัส่งนํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการเล้ียงสุกรของตน
ไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของทางราชการท่ีอยูใ่นเขตควบคุมมลพิษ  ถา้
ไม่มีการเดินท่อไปยงัสถานท่ีท่ีประกอบกิจการประเภทท่ีถูกกาํหนดประเภทใหเ้ป็นแหล่งกาํเนิด
มลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มพิษ    
เพราะค่าใชจ่้ายในเกบ็รวบรวมนํ้าเสียเพื่อนาํขนเคล่ือนยา้ยไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบ
บาํบดันํ้าเสียรวมดงักล่าวมีราคาสูง อีกทั้งวิธีการจดัส่งและรวบรวมเพือ่ขนเคล่ือนยา้ยนํ้าเสียนั้นยงัมี
ความเป็นไปไดน้อ้ยมาก 

4 ) กรณใีนเขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องทีท่ีท่างราชการยงั
มิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบําบดันํา้เสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตน้ัน ตามมาตรา 74 9  ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของหรือ
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีไม่มีระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียสาํหรับ
แหล่งกาํเนิดมลพิษตามมาตรา  71  มีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งนํ้าเสียหรือของเสียจากแหล่งกาํเนิดของตนไป
ใหผู้รั้บจา้งใหบ้ริการทาํการบาํบดัหรือกาํจดัตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินกาํหนดโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ   

จากการศึกษาพบวา่ การกาํหนดหลกัเกณฑเ์ช่นน้ีถือเป็นการ
ส่งเสริมภาคเอกชนใหเ้ขา้มาดาํเนินกิจการระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียรวม  ซ่ึงจะ
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการลงทุนในระบบดงักล่าวได ้  จึงพบวา่แมก้ฎหมายแม่บท
ดงักล่าวจะเปิดช่องใหเ้อกชนทาํได ้ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานทางราชการใดออก
กฎหมายรองรับในการใหใ้บอนุญาตแก่เอกชนใหเ้ป็นผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียไดโ้ดยตรง   
จึงเป็นเหตุใหเ้อกชนไม่สามารถขอรับใบอนุญาตใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียได ้  อาํนาจในการจดัทาํ

                                                           
9  มาตรา 74  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช
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ระบบบาํบดันํ้าเสียจึงยงัคงตกเป็นอาํนาจแก่ทางภาครัฐ ทาํใหก้ารจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของ
เอกชนไม่สามารถจดัทาํไดเ้พราะไม่มีกฎหมายรองรับในการใหสิ้ทธิแก่เอกชนอยา่งชดัเจน 

5 ) กรณใีนเขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องทีใ่ด ทีท่างราชการ
ยงัมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํา้เสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํา้เสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตน้ัน  ตามมาตรา 75 วรรคแรก 10 ใหอ้าํนาจ
แก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการกาํหนดวิธีการชัว่คราว
สาํหรับการบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษไดต้ามท่ีจาํเป็นจนกวา่จะมีการ
ก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิดดาํเนินงานระบบบาํบดันํ้าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวมในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีนั้น  

จากการศึกษาพบวา่ การท่ีกาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
บทบาทในการจดัการแกไ้ขปัญหามลพิษทางนํ้าท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งกาํเนิดมลพิษภายในเขตของตน
นั้น แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีจะส่งเสริมใหมี้การกระจายอาํนาจในการจดัการแกไ้ขกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน  ถือเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีในการใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   

สาํหรับในเขตควบคุมมลพิษหรือในเขตทอ้งท่ีใด ท่ีทางราชการ
ยงัมิไดจ้ดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม และไม่มีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
รับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียอยูใ่นเขตนั้น  แมจ้ะมีวิธีการชัว่คราวสาํหรับการ
บาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษแลว้   วิธีชัว่คราวดงักล่าวยงัมิอาจเยยีวยา
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มใหทุ้เลาลงได ้   เพราะรัฐไม่สามารถก่อสร้าง  ติดตั้ง  และเปิดดาํเนินการ
ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ไดค้รอบคลุมทุกทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากการจดัทาํระบบบาํบดั
นํ้าเสียดงักล่าวตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากมหาศาล   ซ่ึงรัฐมีงบประมาณท่ีจาํกดัในการจดัทาํ
บริการสาธารณะดา้นน้ี   

6 )   กรณเีจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิซ่ึงมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียเป็นของตนเอง ตามมาตรา 80 11 ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของหรือผู ้

                                                           
10  มาตรา 75 วรรคแรก  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  

2535.ราชกจิจานุเบกษา . เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 .  4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
11  มาตรา 80  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช
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ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษมีหน้าท่ีตอ้งเก็บสถิติและขอ้มูล ซ่ึงแสดงผลการทาํงานของระบบ
หรืออุปกรณ์และเคร่ืองมือดงักล่าวในแต่ละวนั และจดบนัทึกรายละเอียดเป็นหลกัฐานไว ้ณ สถาน
ท่ีตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้น และจะตอ้งจดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบหรืออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือดงักล่าวต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีท่ีแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอ่ยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง         

จากการศึกษาพบว่า   หลักการดังกล่าวคือการประเมินผล
ส่ิงแวดลอ้ม   ( environmental  auditing )  ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งกาํเนิดมลพิษและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประชาชนทัว่ไป   เพราะจะทาํใหท้ราบ
ขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียตลอดเวลา   ทาํให้
การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และพบว่าในเร่ืองการประเมินผล
ส่ิงแวดลอ้มยงัขาดกฎหมายท่ีชดัเจนในการรับรองมาตรฐาน   และหลกัการเก็บสถิติและขอ้มูลท่ี
เป็นสากล  จึงควรมีการออกกฎหมายรองรับมาใหพ้ร้อมกบัการออกให้ใบอนุญาตรับจา้งให้บริการ
บาํบดันํ้าเสียรวม 

1.1.2 แหล่งกาํเนิดมลพษิทีมิ่ได้ถูกควบคุมการระบายนํา้เสีย 
ในกรณีท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษ   ท่ีมิไดถู้กกาํหนดประเภท

ใหต้อ้งทาํการควบคุมการระบายนํ้าเสียตามมาตรา 69  ยงัคงมีหนา้ท่ีในการควบคุมการระบายนํ้ าเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งท่ีกาํเนิดท่ีถูกกาํหนดข้ึน   โดยอาศยัอาํนาจตาม
กฎหมายอ่ืนซ่ึงมาตรฐานนั้นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดอ้ยู่ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และยงัคงมีหน้าท่ีอีกบางประการตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  ดงัน้ี 

1 ) กรณีที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมแล้ว   ตาม
มาตรา 72  12  ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่ง
นํ้ าเสียหรือของเสียนั้นไปทาํการบาํบดัหรือกาํจดัโดยระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของ
เสียรวมท่ีอยู่ภายในเขตดงักล่าว โดยจะตอ้งเสียค่าบริการตามท่ีกฎหมายกาํหนด   เวน้แต่
แหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าวจะมีระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียเป็นของตนเอง   และ
สามารถทาํการบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ี  

                                                           
12  มาตรา 72  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช
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จากการศึกษาตามมาตรา 72 พบว่า  แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีอยู่ใน
เขตควบคุมมลพิษหรือเขตทอ้งท่ีทางราชการไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมแลว้  เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษดงักล่าว   ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งควบคุมการระบายนํ้ าเสียหรือของเสีย
จากแหล่งกาํเนิดของตน  แต่ท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษไม่สามารถปฏิบติัตามท่ี
กฎหมายกาํหนดได ้ เน่ืองจากประสบกบัปัญหาของการเช่ือมต่อท่อระบายนํ้าท้ิงท่ีไม่ครอบคลุม  ทาํ
ให้ไม่สามารถระบายนํ้ าเสียไปยงัระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมได ้ และค่าใชจ่้ายในการจดัส่งนํ้ าเสียมี
กระบวนการท่ีตอ้งใชค้่าใชสู้ง   อีกทั้งยงัตอ้งเสียค่าบริการในการบาํบดันํ้ าเสีย   จึงไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษในการปฏิบติัตามกฎหมาย 

2 )  กรณีในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องที่ใดที่ทาง
ราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตดังกล่าว   ตามมาตรา 74  13 ไดก้าํหนดให้
เจา้ของหรือครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษในเขตนั้นมีหนา้ท่ีจดัส่งนํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิดของตน 
ไปใหผู้รั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดัหรือกาํจดัของเสียดงักล่าวขา้งตน้ 

จากการศึกษาพบว่า   ในกรณีของเขตควบคุมมลพิษ  หรือทอ้งท่ี
ใดท่ีทางราชการไม่สามารถจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมได ้  เจา้ของหรือครอบครองแหล่งกาํเนิด
มลพิษในเขตนั้น    ไม่สามารถจดัส่งนํ้ าเสียจากแหล่งกาํเนิดของตน  ไปใหผู้รั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดั
หรือกาํจดัของเสียตามท่ีดงักล่าวขา้งตน้ได ้  เน่ืองจากทางหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบยงัมิไดท้าํ
การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการใหใ้บอนุญาตแก่เอกชนรายใด   

3 )  กรณีในเขตควบคุมมลพษิหรือในเขตท้องที่ใด ที่ทางราชการ
ยังมิได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกาํจัดของเสียอยู่ในเขตดังกล่าว ตามาตรา 75 14 ให้อาํนาจแก่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินโดยคาํแนะนาํของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในการกาํหนดวิธีการชัว่คราวสาํหรับ
การบาํบดันํ้าเสียหรือกาํจดัของเสียจากแหล่งกาํเนิดมลพิษไดต้ามท่ีจาํเป็นดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

จากการศึกษาพบว่า  วิธีชั่วคราวสําหรับการบาํบัดนํ้ าเสีย จาก
แหล่งกาํเนิดตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดอ้อกนั้น   ไม่สามารถเยยีวยาความเน่าเสียของนํ้าได ้   

                                                           
13  มาตรา 74  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช

กจิจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 . 4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
14  มาตรา 75  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช

กจิจานุเบกษา . เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 .  4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
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1.1.3  บทบาทของภาครัฐในการดําเนินงานระบบบําบัดนํา้เสียรวม  
มาตรา 77 15 ไดก้าํหนดใหส่้วนราชการ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นผูจ้ดัให้

มีระบบบาํบดันํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสียรวมดงักล่าวข้ึนนั้น มีหน้าท่ีในการดาํเนินงานและ
ควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสียรวมนั้น แต่เน่ืองจากในบางคร้ัง
ส่วนราชการ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบอาจไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการดูแล
รักษาและเดินระบบ หรืออาจขาดผูช้าํนาญหรือผูมี้ประสบการณ์ในการก่อสร้างหรือดาํเนินงาน
เก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสียรวมดงักล่าวก่อน มาตรา 77 ถึงจะยนิยอมให้
ส่วนราชการ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานและควบคุมการทาํงาน
สามารถจา้งให้ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งบริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียเป็นผูด้าํเนินงาน
และควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียรวมได ้

จากการศึกษาพบว่า  แมจ้ะประสบปัญหาการขาดแคลนระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมอยู ่   
แต่ทางส่วนราชการ   หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่สามารถจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมดงักล่าว   
ยงัไม่สามารถจา้งใหผู้ท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งบริการบาํบดันํ้ าเสียเป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมการ
ทาํงานของระบบบาํบดันํ้าเสียรวมได ้  เน่ืองหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535    ยงัมิไดด้าํเนินการออกกฎหมายใหสิ้ทธิแก่เอกชนใน
การขอรับใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียรวมสาํหรับเอกชนโดยตรง 

1.1.4  บทบาทของภาคเอกชนในการดําเนินงานระบบบําบัดนํา้เสียรวม  
กฎหมายยินยอมให้แก่เอกชนสามารถเขา้เป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมการทาํงาน

ของระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจัดของเสียรวมแทนราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ินผูรั้บผดิชอบได ้    ในกรณีท่ีทางราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินผูรั้บผดิชอบไม่
สามารถจดัใหมี้หรือดาํเนินการควบคุมระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมไดต้ามท่ี
ไดก้าํหนดในมาตรา 77  “ ใหส่้วนราชการ   หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้ระบบบาํบดั
นํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจัดของเสียรวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  หรือเงินรายได้ของส่วน
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  และเงินกองทุนตามพระราชบญัญติัน้ี   มีหนา้ท่ีดาํเนินงานและควบคุมการ
ทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  หรือระบบกาํจดัของเสียรวมท่ีส่วนราชการนั้น  หรือราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินน้ีจดัใหมี้ข้ึน  ในกรณีเช่นว่าน้ีส่วนราชการ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน   จะจา้งผูท่ี้ไดรั้บ

                                                           
15   มาตรา 77  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.  2535.ราช

กจิจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 37 .  4 เมษายน 2535 ,หนา้ 1. 
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ใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย  หรือกาํจดัของเสียตามพระราชบญัญติัน้ี   เป็นผูด้าํเนินงาน
และควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  หรือระบบกาํจดัของเสียรวมกไ็ด ้   อนัถือวา่การ
จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมไม่ใช่หนา้ท่ีโดยตรงของเอกชน 

จากการศึกษาพบว่า   แม้ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานและควบคุมการทาํงาน    จะสามารถจา้งให้ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต
รับจา้งบริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสีย   เป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบ
บาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของเสียรวมได ้    แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีเอกชนรายใดท่ีไดรั้บใบอนุญาต
รับจา้งบริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสีย     เน่ืองจากมาตรา 73 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   ไดก้าํหนดหา้มมิใหผู้ใ้ดรับจา้งเป็นผู ้
ควบคุมหรือรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียเวน้แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินก่อน   แต่ขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาต    คุณสมบติัของผูข้อรับ
ใบอนุญาต   การควบคุมการปฏิบติังานของผูไ้ดรั้บอนุญาต   การต่ออายใุบอนุญาต   การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การสั่งพกัและการเพิกถอนการอนุญาต    และการเสียค่าธรรมเนียม    การขอและ
การออกใบอนุญาต   ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง  อนัถือเป็นกฎหมายลาํดบัรองตามท่ีกาํหนดในมาตรา 73 วรรคสอง  แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   และกฎหมายลาํดบัรอง
ดงักล่าว   หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบยงัไม่นาํกฎหมายดงักล่าวมาบงัคบัใชด้ว้ยการพิจารณา
ประกาศใชเ้ป็นกฎกระทรวงเพ่ือใชใ้นการเปิดโอกาส   ใหแ้ก่เอกชนท่ีประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสีย
อยูใ่นปัจจุบนัสามารถเขา้รับใบอนุญาตเป็นผูรั้บจา้งให้บริการได ้  ตามท่ีพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไดก้าํหนดไว ้   ซ่ึงเม่ือเอกชนสามารถเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผูรั้บจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียหรือกาํจดัของเสียตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดแลว้  จะใหส่้วนราชการหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานและ
ควบคุมการทาํงาน  หรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม       ท่ีไม่มี
ศกัยภาพในการบริหารจดัการระบบดงักล่าวสามารถจา้งผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเป็น
ผูรั้บจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือกาํจดัของเสียรวมไดแ้ทจ้ริง    อนัจะเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีของส่วนราชการหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการ
ทาํงาน      หรือจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวมดงักล่าวได ้   
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1.1.5  บทบาทของกองทุนส่ิงแวดล้อมที่มีต่อการจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียรวมโดย
เอกชน 

นอกจากมาตรา 24   ใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณา
จดัสรรเงินกองทุนเพื่อใชจ่้ายตามกิจการท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา  23  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535    แลว้ยงัมีส่วนท่ีตอ้งทาํการวิเคราะห์ต่อไปดงัน้ี 

1 )  เอกชนกบัขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
กิจการท่ีเอกชนจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม

ไดน้ั้น  ตอ้งเป็นกิจการตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ว่าดว้ยการ
จดัการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 2   (พ.ศ. 2544)   โดยแยกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1.1 )  การขอรับการสนับสนุนในลักษณะของเงิน
อุดหนุน 

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อมใน
ลกัษณะของเงินอุดหนุน   ตอ้งเป็นการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม     หรือการดาํเนินกิจการอ่ืนใดขององคก์รเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นองคก์รดา้นการ
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม        และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอ้มเห็นสมควร  ขอ้ 3.2     แห่งขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองการ
กาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544) ขอ้ 4.1 ท่ีไดว้างหลกัเกณฑว์่า การจ่ายเงินกองทุนส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการในขอ้น้ีจะตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยลา้นบาทในแต่ละปีงบประมาณ  และวงเงินท่ีจะสนบัสนุนแต่
ละโครงการจะตอ้งไม่เกินหา้ลา้นบาท โดยจะใหก้ารสนบัสนุนโครงการท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

-  เป็นโครงการท่ีมีผลต่อการสนับสนุนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ทอ้งถ่ินเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  โดยความร่วมมือของประชาชนและ 

-  เป็นโครงการท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนจะตอ้งดาํเนินการเพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  รวมทั้ งป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีต่อชุมชน และ
ประชาชน และ 

-  เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีมีส่วน
ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐ   รวมทั้ งต้องไม่ผิดหรือขัดกับกฎหมาย  
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
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  -  เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาแน่นอนและสามารถวดัผลไดช้ดัเจน 
จากการศึกษาพบว่า   เอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนเป็น

องคก์รดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   เช่นเอกชนท่ีประสงคจ์ะ
เป็นผูรั้บจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียทัว่ไป     ไม่สามารถการขอรับการสนบัสนุนในลกัษณะของเงิน
อุดหนุนดงักล่าวได ้    อนัเป็นเงินใหเ้ปล่าทาํใหเ้กิดอุปสรรคต่อเอกชนในการตดัสินใจท่ีเขา้ร่วมงาน
กบัทางราชการ    ในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากการลงทุนจดัทาํระบบ
บาํบดันํ้ าเสียรวมตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมากและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการคืนทุนท่ีมากกว่าการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ    

1.2 )  การขอรับการสนับสนุนในลกัษณะของโครงการ
เงินกู้    

กิจการของเอกชนท่ีจะขอรับการสนับสนุนในลกัษณะ
ของโครงการเงินกู ้   นั้นตอ้งมีลกัษณะกิจการดงัน้ี 

-  เป็นการดาํเนินของเอกชนเฉพาะในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัทาํระบบระบบบาํบดัอากาศเสียนํ้ าเสีย    หรือระบบกาํจดัของเสีย หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือทาํการควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการดาํเนินกิจการของ
ตน    เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว 

-  การร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการของเอกชนท่ีตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีไม่เหมาะสมเขา้ไปอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม  เขตอุตสาหกรรม  หรือพื้นท่ีเหมาะสมท่ีมี
ระบบบาํบดันํ้าเสียหรือระบบกาํจดัของเสีย 

-  เป็นการดาํเนินการของผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ า
เสีย หรือกาํจดัของเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   
เพ่ือจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม หรือระบบกาํจดัของเสียรวม หรืออุปกรณ์อ่ืนใด   เพื่อการ
ควบคุมบาํบดัหรือขจดัมลพิษ 

จากการศึกษาพบว่า    เอกชนท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมจดัทาํ
ระบบบาํบดันํ้ าเสียกบัทางราชการ     ยงัไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในลกัษณะของโครงการ
เงินกูไ้ด ้  เน่ืองจากยงัไม่มีเอกชนใดเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย    หรือ
กาํจดัของเสียตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535    ทาํให้
การจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมไม่สามารถเกิดข้ึนไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี    เน่ืองจากติดปัญหาใน
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การออกกฎหมายเพ่ือมารับรองสิทธิของเอกชนในการเขา้จดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม    และไม่ยงั
มีการสนบัสนุนในลกัษณะของโครงการเงินกู ้   ท่ีชดัเจนและแน่นอนแก่เอกชน 

1.3 )  การขอกู้เงินโดยเอกชนเพือ่จัดทําระบบบําบัดนํ้า
เสียรวม 

( ก )  การขอกูเ้งินโดยเอกชนเพ่ือจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมนั้นแยกเป็น     
2 กรณีคือ กรณีแรกคือกรณีโครงการของเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัทาํระบบระบบ
บาํบดัอากาศเสียหรือนํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด    และกรณีการร้ือถอน
หรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการของเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมเขา้ไปอยูใ่นเขตนิคม
อุตสาหกรรม   เขตอุตสาหกรรม    หรือพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีมีระบบบาํบดันํ้ าเสียหรือระบบกาํจดัของ
เสีย  และกรณีท่ีสอง คือ    ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสีย หรือกาํจดัของเสีย 
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง      ขอ้ 4.3 แห่งขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้ม    เร่ือง
การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544)    ท่ีวางหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกูไ้วว้า่ 

-  ตอ้งเป็นโครงการประเภทอุตสาหกรรมหรือการใหบ้ริการสาธารณะอ่ืน 
ๆ  ท่ีมีลกัษณะกิจกรรมและกระบวนการท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษ   โดยมุ่งเฉพาะกิจการขนาด
เลก็และขนาดกลางท่ีมีเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรไม่เกินส่ีร้อยลา้นบาท 

-  สาํหรับเงินกูน้ั้น     ถา้เป็นโครงการของเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้
ระบบดงักล่าวขา้งตน้ตามกฎหมาย  วงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บของเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรรวม  
แต่จะตอ้งไม่เกินเงินลงทุนของระบบเช่นว่านั้น    หากเป็นโครงการร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถาน
ประกอบกิจการของเอกชน     วงเงินกูไ้ม่เกินค่าร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการ หาก
เป็นโครงการของผูรั้บใบอนุญาตรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียรวมหรือระบบกาํจดัของเสียรวม    
หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งวงเงินไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพื่อจดัให้มี
ระบบดงักล่าว 

-  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –2 ต่อปี กรณีโครงการท่ีใชธ้นาคารคํ้า
ประกนั หรืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –1.5 ต่อปี   กรณีโครงการใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นคํ้าประกนั โดย
มีระยะปลอดชาํระคืนเงินตน้ไม่เกินสองปี    และระยะเวลาชาํระหน้ีรวมระยะเวลาปลอดการชาํระ
คืนเงินตน้ไม่เกินเจด็ปี 

( ข )  สาํหรับโครงการของเอกชนท่ีไม่มีหนา้ท่ีตามกฎหมาย    ท่ีจะตอ้ง
จดัใหมี้ระบบบาํบดัอากาศเสียหรือนํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสีย   และในกรณีไม่ตอ้งมีหนา้ท่ีร้ือ
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ถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการดว้ย    ตามขอ้ 4.4  แห่งขอ้กาํหนดคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองการกาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาโครงการท่ีจะไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2544)    กาํหนดว่าถา้หากเอกชนเจา้ของ
โครงการนั้นประสงคจ์ะจดัให้มีระบบดงักล่าวหรือร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยสถานประกอบกิจการ
เพื่อร่วมแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มแต่ใหอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –3 ต่อปี     กรณีโครงการท่ีใช้
ธนาคารคํ้าประกนั หรืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR –2 .5 ต่อปี    กรณีโครงการใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นคํ้า
ประกนั 

จากการศึกษาพบว่า   การขอกูเ้งินโดยเอกชนเพื่อจดัทาํ
ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  ตามกรณีดงักล่าวใชก้บัเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัทาํระบบ
บาํบดัอากาศเสียหรือนํ้ าเสีย  หรือระบบกาํจดัของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด   ทาํให้เอกชนท่ีไม่มี
หนา้ท่ีตามกฎหมายแต่ประสงคจ์ะจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียไม่สามารถเขา้รับสิทธิได ้ และปัจจุบนั
การใหเ้อกชน   กูเ้งินเพื่อจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  ยงัมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงไม่สอดคลอ้งต่อการ
ลงทุนในระยะยาวของเอกชน  เม่ือเปรียบเทียบกบักลไกอตัราการคืนทุนสาํหรับการลงทุนในการ
จดัทาํธุรกิจประเภทอ่ืนๆ       ทาํใหกิ้จการประเภทการใหบ้ริการสาธารณะดา้นสาธารณูปการไม่
เติบโตตามสภาพสงัคมท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

 
  1.2   วเิคราะห์พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองค์การจัดการนํา้เสีย  พ.ศ.  2538 
  มาตรา  7  ของพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี  ไดบ้ญัญติัถึงอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร
จดัการนํ้าเสีย ไวด้งัน้ี 
  “ใหอ้งคก์ารจดัการนํ้ าเสีย มีอาํนาจกระทาํการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงคต์าม  
มาตรา  6 และ อาํนาจเช่นน้ีใหร้วมถึง 

-     สํารวจ  วางแผนปฏิบติัการ  ออกแบบ  ก่อสร้าง ดาํเนินการ  จดัการและ
บาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม  รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานของระบบบาํบดันํ้ า
เสียรวมในเขตพื้นท่ีจดัการนํ้าเสีย 

-  ดาํเนินการเก่ียวกบัการนาํนํ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่และการผลิตพลงังาน
จากนํ้าเสีย  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  และตามขอ้ตกลงรวม 

-   ทาํขอ้ตกลงร่วม  เพื่อให้การจดัการนํ้ าเสียในเขตพ้ืนท่ีจดัการนํ้ าเสียบรรลุ
เป้าหมาย  และมีประสิทธิภาพ 
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-    เกบ็ค่าบริการ  หรือค่าธรรมเนียม   สาํหรับการบาํบดันํ้ าเสียโดยระบบบาํบดันํ้ า
เสียรวม 

ในส่วนของการจดัการกบัรายไดท่ี้เก็บไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการนั้น  มาตรา  33  ได้
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัระบบเงินรายไดไ้วช้ดัเจนดว้ยวา่ 

“รายไดท่ี้องคก์ารจดัการนํ้ าเสียไดรั้บจากการดาํเนินการในปีหน่ึง ๆ  ให้ตกเป็น
ขององคก์ารจดัการนํ้าเสีย สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  และเม่ือไดห้กัรายจ่ายสาํหรับการ
ดาํเนินงาน  ค่าภาระต่าง ๆท่ีเหมาะสม  เช่น   ค่าบาํรุงรักษา  ค่าเส่ือมราคา  เงินสาํรองตามมาตรา  11  
หน้ีเงินกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ  และเงินลงทุนตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้  เหลือ
เท่าใดใหน้าํส่งเป็นรายไดข้องรัฐ” 

  จากการศึกษาพบว่า    องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย มีฐานะเป็นองคก์รของรัฐและอาํนาจ
ของ  องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย ตามมาตรา  7  ท่ีใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งกวา้งขวางในการดาํเนินงาน องคก์าร
จดัการ  นํ้ าเสีย   จึงมีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตรงต่อการจดัการนํ้ าเสียอย่างคล่องตวัและสะดวกมากกว่า
หน่วยงานราชการอ่ืน  ซ่ึงมีภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบงานหลกัดา้นอ่ืนมากอยูแ่ลว้   นอกจากน้ีองคก์าร
จดัการนํ้ าเสียยงัมีขอบอาํนาจคลา้ยกบัภาคเอกชนท่ีจะสามารถประกอบกิจการเอง  จดัตั้งบริษทั
จาํกัดและบริษทัมหาชน  จาํกัด  ตลอดจนเขา้ร่วมกิจการกับหน่วยงานอ่ืน  หรือถือหุ้นร่วมกับ
ภาคเอกชนอีกดว้ย  จึงเห็นไดว้่า  องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย    เป็นองคก์รท่ีกฎหมายขยายขีด
ความสามารถให้พร้อมกับการจัดการนํ้ าเสียน้ีโดยตรงมากกว่าองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   
สามารถแปรสภาพให้เอกชนเขา้ร่วมพฒันาการจดัการนํ้ าเสียได ้  โดยจะตอ้งมีการออกกฎหมาย
รองรับใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน 
   การใหใ้บอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียรวม  คือมีบุคคลกรและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหใ้บอนุญาตรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้ าเสียอยูม่าก  จึงควรมีการสร้างความชดัเจน
เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล หรือปฏิบติังานดงัน้ี 

   1.    เร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล หรือปฏิบติังาน   ควรมีการทาํความ
เขา้ใจในระดบันโยบายระหว่างเจา้พนักงานควบคุมมลพิษและเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทราบ
และเขา้ใจถึงเขตความรับผิดชอบท่ีแต่ละฝ่ายมีอาํนาจในการดูแล อนัจะเป็นการป้องกนัและขจดั
ปัญหาการทาํงานซํ้าซอ้นกนัไปไดใ้นอีกระดบัหน่ึง 
    2.  เร่ืองของอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ารจดัการนํ้ า
เสีย    ท่ีดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนันั้น  เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่าทั้งสองหน่วยงานมีอาํนาจโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายในการบาํบดันํ้ าเสีย   เพื่อป้องกนัปัญหาของการทาํงานซํ้ าซ้อนกนัระหว่างองค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์ารจดัการนํ้ าเสียดงักล่าว  จึงเห็นว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควร
ตอ้งทาํการตกลงกนัในระดบันโยบายเพื่อแบ่งเขตพ้ืนท่ีท่ีแต่ละหน่วยงานว่ามีอาํนาจหนา้ท่ีรับผิด
เพียงไร  ซ่ึงจะทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบว่าในเขตทอ้งท่ีใดท่ีตนมีอาํนาจในการให้
ใบอนุญาตประกอบการบาํบดั     นํ้าเสียแก่เอกชนในฐานะผูรั้บจา้งใหบ้ริการ  ซ่ึงจะทาํใหก้ารบาํบดั
นํ้ าเสียมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและ ไม่เป็นการกระทบต่ออาํนาจจดัการนํ้ าเสียองคก์ารจดัการนํ้ า
เสียตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ต่อยา่งใด 
  ดงันั้น เพื่อสร้างความชดัเจนดา้นการกาํกบัดูแลและปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน
ควบคุมมลพิษกับเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน จึงควรมีการพิจารณาออกระเบียบการใช้อาํนาจของเจ้า
พนกังานควบคุมมลพิษ กบัระเบียบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพ่ือป้องกนัความสับสน
ในเร่ืองเขตอาํนาจแก่เอกชนท่ีจะเขา้ประกอบธุรกิจรับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสีย  อีกทั้งยงัจะเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนแก่เอกชน  เพราะปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการท่ีเป็นอุปสรรคใน
การลงทุนของเอกชนนั้นคือ ความชดัเจนของกฎหมาย  ซ่ึงเม่ือมีระเบียบว่าดว้ยการใชอ้าํนาจของ
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ แลว้ปัญหาดงักล่าวจะคลีคลายไปไดใ้นอีกระดบั 
 

1.3  วเิคราะห์พระราชบัญญตัิการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.  252216 
มาตรา  6(2) แห่งพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ฉบบัท่ี 

3) พ.ศ. 2539 ไดบ้ญัญติัใหอ้าํนาจหนา้ท่ีไว ้กล่าวคือ 
“การปรับปรุงท่ีดินตาม (1) เพื่อใหบ้ริการ  ตลอดจนจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก  ใน

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  และผูป้ระกอบการคา้เพื่อส่งออก  และผูป้ระกอบ
กิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์  หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรม  หรือการประกอบการคา้
เพื่อส่งออก   เช่น จดัให้มีถนน  ท่อระบายนํ้ า  โรงบาํบดันํ้ าเสีย  ไฟฟ้า  ประปา  และโทรคมนาคม  
เป็นตน้” 

จากการศึกษาพบวา่      การดาํเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     
ในปัจจุบนัน้ี  ไดจ้ดัให้มีโรงบาํบดันํ้ าเสียรวมข้ึนภายในเขตอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง    เพื่อเก็บ
รวบรวมนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมต่างๆ    ภายในนิคมอุตสาหกรรม มาบาํบดัก่อนท่ีจะมีการ
ระบายนํ้ าท้ิงนั้นออกสู่ทางนํ้ าธรรมชาติ  หรือทางนํ้ าสาธารณะการบาํบดันํ้ าเสียท่ีจดัโดยการนิคม
อุตสาหกรรมน้ี           ถือเป็นส่วนหน่ึงของสาธารณูปโภค  ท่ีจดัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภายในนิคม

                                                           
16  พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2522. ราชกจิจานุเบกษา.เล่ม 96 

ตอน 041ก ฉบบัพิเศษ . 24 มีนาคม 2522 ,หนา้ 10.  
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อุตสาหกรรม                    โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายไม่ตอ้งลงทุนเพื่อสร้างโรงบาํบดันํ้ าเสียของ
ตนเอง    แต่สามารถเก็บรวบรวมนํ้ าเสียแลว้ส่งไปรับบริการบาํบดัจากโรงบาํบดันํ้ าเสียรวม   โดย
เสียค่าบริการให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น สําหรับในเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมนั้น   
เอกชนจะเป็นผูจ้ดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียไวค้อยให้บริการแก่ลูกคา้เอง เช่น  ท่ีเขตส่งเสริมนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  เป็นตน้  ทาํใหเ้ห็นไดว้่า      เอกชนมีศกัยภาพเพียงพอ  ในการจดัทาํระบบ
บาํบดันํ้าเสียรวมไวค้อยใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งดีและมีประสิทธิภาพมาก 

 
2. วเิคราะห์กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัให้ผู้ประกอบการเอกชนมีบทบาทหน้าทีบ่ําบัดนํา้เสีย 
               กฎหมายในกลุ่มน้ี มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการของรัฐในการบาํบดันํ้าเสีย และเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมจากประชาชน  แต่ถือวา่เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยออ้ม   เพราะกฎหมายแต่ละ
ฉบบัจะดูแลกิจกรรมแต่ละประเภทดงัน้ี 
 

2.1  วเิคราะห์พระราชบัญญตัิโรงงาน  พ.ศ.  2535 
  มาตรา  8   แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ.  253517  ไดก้าํหนดหลกัการใหญ่ใน
เร่ือง  การประกอบกิจการโรงงานไวว้่า “เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน                
ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อให้โรงงานจาํพวกใดจาํพวกหน่ึง  หรือทุกจาํพวกตาม
มาตราตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ี 

-   กาํหนดมาตรฐาน  และวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือส่ิงใด ๆ  ท่ี
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

จากหลกัเกณฑก์ารควบคุมการประกอบกิจการตามมาตรา  8  น้ี  กระทรวง
อุตสาหกรรมไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา  8  น้ี  ออกกฎกระทรวงเพ่ือกาํหนดภาระหนา้ท่ีของ
ผูป้ระกอบการโรงงานในรายละเอียด  ซ่ึงในกฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.  2535 )  
หมวด 4 วา่ดว้ย  การควบคุมการปล่อยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ไวด้งัน้ี 

ขอ้  14  หา้มระบายนํ้าท้ิงออกจากโรงงาน  เวน้แต่ไดท้าํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ
หลายอยา่ง  จนนํ้าท้ิงนั้นมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
แต่ทั้งน้ีไม่ใชว้ิธีทาํใหเ้จือจาง  

ขอ้   15  ในกรณีท่ีมีระบบบาํบดันํ้าเสีย  ผูป้ระกอบกิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
                                                           

17  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 . ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 109 ตอน 44 . 9 เมษายน 2535 , 62. 
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(1) ต้องติดตั้ งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดนํ้ าเสีย  
โดยเฉพาะไวใ้นท่ีท่ีง่ายต่อการตรวจสอบ  และตอ้งมีจดบนัทึกเลขหน่วยและ  ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
ประจาํวนัดว้ย 

(2)    ในกรณีท่ีมีการใชส้ารเคมี  หรือสารชีวภาพในระบบบาํบดันํ้ าเสีย  ตอ้งมีการ
บนัทึกการใชส้ารเคมี หรือสารชีวภาพในการบาํบดันํ้ าเสียประจาํวนั  และมีหลกัฐานในการจดัหาร
สารเคมีหรือสารชีวภาพดงักล่าวดว้ย” 

จากการศึกษาพบวา่  โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยงัคงทาํการระบายนํ้ าเสียลงสู่
แหล่งนํ้ าสาธารณะโดยตรง   ไม่ผ่านการบาํบดันํ้ าเสียตามท่ีกฎหมายได้กาํหนดไว  ้  เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการส่วนมากเขา้ว่าการบาํบดันํ้ าเสียเป็นการเพ่ิมตน้ทุนในการผลิตสินคา้  ทาํให้ไดก้าํไร
จากการจาํหน่ายสินคา้น้อยลง   และภาครัฐยงัขาดบุคลากรและกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณภาพในท่ีระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด   การมีระบบ
บาํบดันํ้ าเสียรวมไวใ้ชร่้วมกนัภายในเขตโรงงานอุตสาหกรรมจึงถือว่ามีความจาํเป็น   และสามารถ
ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.2  วเิคราะห์พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 18 
พระราชบญัญติัการสาธารณสุขเป็นกฎหมายท่ีควบคุมดูแลในเร่ืองของความ

สะอาด  เรียบร้อย และสุขภาพอนามยั  โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑต์ามกฎหมายดงัน้ี 
 มาตรา  26  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจหา้มผูห้น่ึงผูใ้ดมิใหก่้อเหตุรําคาญในท่ี  

หรือทางสาธารณะ  หรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงบัเหตุรําคาญดว้ย   ตลอดทั้งการดูแล  
ปรับปรุง  บาํรุงรักษาบรรดาถนน  ทางบก  ทางนํ้ า  รางระบายนํ้ า  คู  คลอง  และสถานท่ีต่าง ๆ   ใน
เขตของตนให้ปราศจากเหตุรําคาญในการน้ีให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจออกคาํสั่งเป็นหนงัสือ
เพื่อระงบั  กาํจดัและควบคุมเหตุรําคาญต่างๆ ได ้
  มาตรา  35  เพื่อประโยชน์ในการกาํกบัดูแลตลาด  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจ
ออกขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑ ์    และวิธีการเพ่ือให้ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดปฏิบติั
เก่ียวกบัการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะและอนามยั   
การจดัใหมี้ท่ีรวบรวม  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  การระบายนํ้าท้ิง การระบายอากาศ   การจดั
ใหมี้การป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุรําคาญ  และการป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อ 

                                                           
18  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 . ราชกจิจานุเบกษา .เล่ม 109  ตอนท่ี 38 . 5 เมษายน 

2535 
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จากการศึกษาพบว่า   พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดใ้ห้อาํนาจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน     
เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ  เพื่อควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายฉบบัน้ี แต่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินยงัไม่สามารถนาํกฎหมายนั้นมาบงัคบัใชเ้พื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพได ้  เน่ืองจากประสบปัญหาระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมท่ีใชร้องรับปริมาณนํ้ าเสียเพื่อ
นาํไปบาํบดัให้มีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกาํหนดตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก   ซ่ึงทางราชการไม่
สามารถจดัทาํได้เพราะงบประมาณท่ีมีจาํกัด     จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้เอกชนท่ีมีความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัการบาํบดันํ้าเสียจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมใหบ้ริการ 

2.3   วเิคราะห์พระราชบัญญตัิการเดินเรือในน่านนํา้ไทย  พ.ศ. 2456 19 
หลกักฎหมายสาํคญัท่ีบญัญติัถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของทางนํ้ า   ไดแ้ก่  มาตรา  119  

และมาตรา  119  ทวิ  ซ่ึงบญัญติัหลกัเกณฑไ์วว้า่ 
 มาตรา  119  หา้มมิใหผู้ใ้ด  เท  ท้ิง  หรือทาํดว้ยประการใด ๆ   ใหหิ้น  กรวด  

ทราย  ดิน  โคลน  อบัเฉา  ส่ิงของ  หรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ รวมทั้ง  นํ้ ามนั  และเคมีภณัฑ ์ ลงในแม่นํ้ า  
ลาํคลอง  บึง  อ่างเก็บนํ้ า  หรือทะเลสาบ  อนัเป็นทางสัญจรของประชาชน  หรือท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  หรือทะเลภายในน่านนํ้ าไทย อนัจะเป็นเหตุใหเ้กิดการต้ืนเขิน  ตกตะกอน  หรือ
สกปรก  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับและตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียในการขจดั
ส่ิงเหล่านั้นดว้ย 

มาตรา 119  ทวิ  ห้ามมิให้ผูใ้ดเทท้ิง  หรือทาํดว้ยประการใด ๆ  ให้นํ้ ามนัหรือ
เคมีภณัฑ ์ หรือส่ิงใด ๆ  ลงในแม่นํ้ า  ลาํคลอง  บึง  อ่างเก็บนํ้ า  หรือ  ทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจร
ของประชาชน  หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือทะเลภายในน่านนํ้ าไทย  อนัอาจจะเป็น
เหตุใหเ้กิดพิษต่อส่ิงมีชีวิต  หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม  หรือเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือในแม่นํ้ า  ลาํคลอง  
บึง  อ่างเก็บนํ้ า หรือ  ทะเลสาบดงักล่าว  ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่
เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ  และตอ้งชดใชเ้งินค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการแกไ้ขส่ิงเป็น
พิษ  หรือชดใชค้่าเสียหายเหล่านั้นดว้ย 

จากการศึกษาพบวา่   ผูป้ระกอบกิจการท่ีตั้งอยูริ่มนํ้า หรือรุกลํ้า   ในทางนํ้ าท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกรมเจา้ท่า   ตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งบาํบดันํ้ าเสีย  หรือ  ของเสียจากกิจการของตน   ใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีมิขดัต่อกฎหมาย  ก่อนท่ีจะท้ิง  เท  หรือ  ระบายของเสียจากกิจการของตนลงสู่ทางนํ้ า   

                                                           
19  พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2535 . ราชกจิจานุเบกษา . เล่ม 109 

ตอน 044 ก . 9 เมษายน 2535 ,หนา้ 16. 
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แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั    ผูป้ระกอบกิจการท่ีตั้งอยูริ่มนํ้ายงัคงทาํการระบายนํ้าเสียลงสู่
แหล่งนํ้าธรรมชาติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก    เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขาดความเขา้ใจและความ
ใส่ใจในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม    จึงถือเป็นหน้าท่ีหลักท่ีรัฐต้องทําความเข้าใจและ
ความสาํคญัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม    

2.4   วเิคราะห์พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 20 
นอกจากท่ีพระราชบญัญติัควบคุมอาคารจะไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์สําคญัในเร่ือง

การระบายนํ้ าของโครงการไวแ้ลว้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ไดอ้าศยัอาํนาจ
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  ไดอ้อกประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อีก 2 ฉบบั  เพื่อควบคุมในเร่ืองนํ้ าท้ิงจากอาคาร  
กล่าวคือ 

ก) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   เร่ืองกาํหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ  หรือ
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  ลงวนัท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.  253721  โดย  ประกาศกระทรวงฉบบัน้ี  ไดก้าํหนด
หลกัการสาํคญั  2  เร่ือง  คือ 

1.  กาํหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งควบคุม  ซ่ึงไดก้าํหนดไวท้ั้งหมด  8  ประเภท
ดว้ยกนัคือ 

- อาคารชุดเพื่อพกัอาศยัตั้งแต่  500 หอ้งข้ึนไป 
- โรงแรงตั้งแต่  200 หอ้งพกัข้ึนไป 
- สถานพยาบาลตั้งแต่  30  เตียงข้ึนไป 
- อาคารโรงเรียนราษฏร์  หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  25,000      

ตารางเมตร  ข้ึนไป 
- อาคารท่ีทาํการองค์การระหว่างประเทศ  หรือของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีตั้ งแต่  

55,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

                                                           
20   พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2522 . ราชกจิจานุเบกษา . เล่ม 109 ตอน 039 ก . 6 

เมษายน 2535 , หนา้ 1. 
21  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเร่ืองกาํหนดประเภทของอาคารเป็น

แหล่งกาํเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถกูควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ  หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม.ราชกจิจา
นุเบกษา.เล่ม 111 ตอนพิเศษ 009 ง .4 กมุภาพนัธ์ 2537 ,หนา้  16 . 
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- อาคารศูนยก์ารคา้  หรือห้างสรรพสินคา้  ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  25,000 ตารางเมตร
ข้ึนไป 

- ตลาดท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  2,500  ตารางเมตรข้ึนไป 
- ภตัตาคาร  หรือร้านอาหาร  ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่  2,500  ตารางเมตรข้ึนไป 
2. กาํหนดว่าอาคารท่ีถูกควบคุมดงักล่าวจะตอ้งบาํบดันํ้ าเสียให้เป็นไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม   เร่ืองกาํหนดมาตรฐาน  ควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท  และบาง
ขนาด  ก่อนท่ีจะระบายนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ  หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

ข ) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ืองกาํหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวนัท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.  253722  โดย
ประกาศกระทรวงฉบบัน้ี     ไดน้าํประเภทของอาคารตามประกาศฉบบัแรก  เป็นเกณฑข์องนํ้ าท้ิงท่ี
ไดก้าํหนดค่ามาตรฐานไวส้าํหรับอาคารแต่ละประเภทค่ามาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นค่ามาตรฐาน
ของ  สารต่าง ๆ    ท่ีจะปนเป้ือนในนํ้ า    ตลอดจนคุณสมบติัขององคป์ระกอบท่ีเจือปนอยูใ่นนํ้ าท้ิง
นั้น 

จากการศึกษาพบว่า    ผลของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           
ทั้ง  2  ฉบบัน้ี    ทาํใหก้ารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคารนั้น  มีความเขม้งวดในเร่ืองนํ้ าท้ิง
มากข้ึน      ซ่ึงเป็นผลให้ผูเ้ป็นเจา้ของอาคารตามประเภทท่ีไดก้าํหนดไวน้ี้มีภาระหนา้ท่ีจะตอ้ง
บาํบดันํ้ าเสียของตนใหไ้ดม้าตรฐานตามกฎหมาย  โดยไม่ใชว้ิธีการทาํใหเ้จือจาง    ก่อนการปล่อย
นํ้าท้ิงนั้นออกสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ   แต่ถึงอยา่งไรปัญหานํ้ าเสียยงัคงไม่สามารถบรรเทาลงเน่ืองจาก
เอกชนเจา้ของอาคารท่ีมีหน้าท่ีตอ้งควบคุมการระบายนํ้ าเสีย    ไม่สามารถจดัทาํและดูแลระบบ
บาํบดันํ้ าเสียของตนเองไดเ้พราะขาดงบประมาณในการลงทุนจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีมีคุณภาพ
เอง   อีกทั้งยงัขาดความชาํนาญในการดูแล บาํรุง รักษา ระบบบาํบดันํ้าเสียดงักล่าว  
 
3. วเิคราะห์พระราชบัญญตัิว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกจิการของรัฐ  พ.ศ.
2535   
  กฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัการร่วมดาํเนินงานของเอกชนในกิจการของรัฐในโครงการ
ใหญ่ท่ีใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก    ซ่ึงอาจจะเป็นรูปของการให้สัมปทานหรือสัญญาร่วมลงทุนใน

                                                           
22  ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเร่ืองกาํหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าท้ิงอาคารบางประเภทและบางขนาด.ราชกจิจานุเบกษา. เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง . 4 กมุภาพนัธ์ 2537 
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รูปแบบอ่ืนแลว้แต่ความเหมาะสมของประเภทโครงการนั้น ๆ   เช่น  ในการดาํเนินโครงการบาํบดั
นํ้ าเสียของกรุงเทพมหานครนั้น    เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ใชเ้งินลงทุน
จาํนวนมาก   และมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการพร้อมกนัหลายโครงการในหลายพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร   การให้เอกชนมาร่วมดาํเนินงานหรือร่วมลงทุนในโครงการบาํบดันํ้ าเสียของ
กรุงเทพมหานครจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ 
  โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 252823    ไดใ้ห้
อ ํานาจแก่กรุงเทพมหานครท่ีจะให้เอกชนมาร่วมดําเนินงานกับกรุงเทพมหานคร หรือให้
กรุงเทพมหานครร่วมลงทุนกบัเอกชนไดด้งัท่ีบญัญติัหลกัเกณฑเ์ร่ืองน้ีไวใ้นมาตรา 94 และมาตรา 
96  ดงัน้ี 
  มาตรา 94    กรุงเทพมหานครอาจทาํกิจการร่วมกบับุคคลอ่ืน  โดยก่อตั้งบริษทัหรือ
ถือหุน้ในบริษทัได ้ เม่ือ 
    ( 1 ) บริษทันั้นมีวตัถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค  แต่
ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีกรุงเทพมหานครไดก้ระทาํอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั 
    ( 2 ) กรุงเทพมหานครตอ้งถือหุน้เป็นมูลค่าเกินร้อยละหา้สิบของทุนท่ี
บริษทันั้นจดทะเบียนไวใ้นกรณีท่ีมีกรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินถือหุน้อยูใ่นบริษทัเดียวกนั  ใหน้บัหุน้ท่ีถือนั้นรวมกนั 
    ( 3 ) สภากรุงเทพมหานครมีมติใหค้วามเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเกิน
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 
    ( 4 ) ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
    การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้ท่ีกรุงเทพมหานครถืออยูต่อ้งไดรั้บอนุมติัจาก
สภาพกรุงเทพมหานคร 
  มาตรา 96  ในกรณีจาํเป็นกรุงเทพมหานครอาจมอบใหเ้อกชนกระทาํกิจการ  ซ่ึงอยู่
ในอาํนาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนท่ี
เก่ียวขอ้งแทนกรุงเทพมหานครได ้     แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน 

                                                           
23 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528.ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 102  

ตอน 115ก ฉบบัพิเศษ . 31 สิงหาคม 2528 ,หนา้ 1. 
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  หลกัเกณฑ ์  วิธีการ    และเง่ือนไขในการใหก้ระทาํการตามวรรคหน่ึง   ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร    ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
  จากการศึกษาพบวา่     สิทธิในการกระทาํกิจการตามวรรคหน่ึงเป็นสิทธิเฉพาะตวัจะ
โอนไปมิได้    ในการดาํเนินโครงการร่วมกับภาคเอกชนนั้น   นอกจากจะมีกฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร  คือ  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ  2528  จะให้
อาํนาจทาํการไดแ้ลว้  ในขั้นตอนของการดาํเนินการหาเอกชนผูร่้วมงานยงัคงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง     
อีก 2  ฉบบัดว้ยกนั  คือ  พระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการ
ของรัฐ  พ.ศ. 2535  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  
ทั้งน้ีการจะให้เอกชนเขา้ร่วมงานจะตอ้งพิจารณาถึงขนาดของโครงการท่ีจะดาํเนินการ  จาํนวนเงิน
ลงทุนของโครงการ  ตลอดจนรูปแบบของการท่ีให้เอกชนมาร่วมในการดาํเนินโครงการนั้นดว้ย   
ซ่ึงปัจจุบนัมีขั้นตอนกระบวนการท่ีซบัซอ้นทาํใหไ้ม่เอ้ือต่อสภาพการลงทุนของเอกชนท่ีจะเขา้ร่วม
ในกิจการของรัฐควรมีการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนให้มีความชดัเจนมากข้ึน  เพื่ออาํนวยความ
สะดวกในการเขา้ร่วมลงทุนของเอกชนเพิ่มข้ึน 
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บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1. บทสรุป 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดมี้การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั เป็นผลให้
สภาพแวดลอ้มของประเทศเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดปัญหาสภาวะมลพิษในหลายดา้น
โดยเฉพาะปัญหา มลพิษทางนํ้า   โดยมีท่ีมาจากแหล่งกาํเนิด  3 แห่งท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) นํ้าเสียจากแหล่งชุมชน 
2) นํ้าเสียจากแหล่งอุตสาหกรรม 
3) นํ้าเสียจากเกษตรกรรม  

เป็นผลใหรั้ฐบาลออกพระราชบญัญติัต่าง ๆ ภายใตแ้นวความคิดหลกัการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืและหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เช่นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  ท่ีกาํหนดใหร้าชการส่วนกลาง และส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัทาํ
ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมเพื่อควบคุมการระบายหรือปล่อยนํ้าเสียจากแหล่งกาํเนิดชุมชน 
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม   โดยจดัเกบ็ค่าบริการบาํบดันํ้าเสียจากประชาชนผูก่้อมลพิษทางนํ้า           
แต่กฎหมายดงักล่าวมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเอกชนในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  

จากการศึกษาพบวา่ มาตรการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการจดัทาํระบบบาํบดั   
นํ้าเสียรวมของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และเอกชน   สามารถแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

1.1 กฎหมายทีก่าํหนดบทบาทและอาํนาจหน้าทีแ่ก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง  ได้แก่ 
1.1.1 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ พ.ศ. 2535  

กฎหมายฉบบัน้ีถือเป็นกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม ท่ีกาํหนดให้
อาํนาจในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมเป็นหนา้ท่ีหลกัของภาครัฐในการจดัทาํและใหบ้ริการแก่
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของหรือครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษทางนํ้า   โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวมิได้
เปิดโอกาสใหแ้ก่ภาคเอกชนใหส้ามารถเขา้ไปมีบทบาทเช่นเดียวกบัภาครัฐ  ทาํใหเ้ม่ือภาครัฐ        
ไม่สามารถจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมเพื่อใหบ้ริการใหเ้พียงพอต่อปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนได ้
ภาคเอกชนจึงไม่สามารถเขา้จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียแทนได ้   จึงทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหานํ้าเสียไม่
ประสบความสาํเร็จไดเ้พราะกฎหมายไม่เปิดช่องต่อเอกชนสาํหรับการเขา้ร่วมงานในกิจการของรัฐ
ดา้นการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม     
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1.1.2    พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองค์การจัดการนํา้เสีย พ.ศ. 2538   ไดจ้ดัตั้งองคก์าร
จดัการนํ้าเสีย  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  สาํหรับการบาํบดั    
นํ้าเสียภายในเขตพ้ืนท่ีจดัการนํ้าเสีย  ท่ีองคก์ารจดัการนํ้าเสียไดท้าํความตกลงกบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันํ้าเสียนั้นๆ  เน่ืองจากองคก์ารจดัการนํ้าเสีย  มิไดมี้เขตอาํนาจในการนาํนํ้าเสียจากแหล่งต่างๆ 
มาบาํบดัไดต้ามท่ีตนตอ้งการ  ทาํใหอ้งคก์ารจดัการนํ้าเสียมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายในการจดัทาํระบบ
บาํบดันํ้าเสียรวม      ท่ียุง่ยากซบัซอ้นไม่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของแหล่งมลพิษทางนํ้า     

1.1.3  พระราชบัญญตัิการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522  ไดจ้ดัตั้ง 
การนิคมอุตสาหกรรม โดยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจข้ึน เพื่อดูแลรับผดิชอบการขยายตวัของธุรกิจ   
อุตสาหกรรม อนัเป็นการสร้างความสะดวกเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคท่ีจดัใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม    

 
1.2    กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัให้ผู้ประกอบการเอกชนมีบทบาทหน้าทีบ่ําบดันํา้เสีย   
กฎหมายประเภทน้ี มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการของรัฐในการบาํบดันํ้าเสีย   และ

เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากประชาชน   แต่ถือวา่เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยออ้ม   เพราะกฎหมาย
แต่ละฉบบัจะดูแลกิจกรรมแต่ละประเภทดงัน้ี 

1.2.1  พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535   กฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัข้ึนมาเพื่อกาํกบั
ดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  ใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบกบัประชาชนผูอ้ยูใ่กลเ้คียง    ตลอดจนคุม้ครองสวสัดิภาพของผูต้อ้งปฏิบติังานภายใน    
โรงงานดว้ย   ดงันั้นกฎหมายฉบบัน้ีจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑอ์นัเป็นภาระหนา้ท่ีใหผู้ป้ระกอบการ
โรงงานตอ้งปฏิบติัในดา้นต่างๆ   ซ่ึงรวมถึงเร่ืองนํ้าเสีย   และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดข้ึน
จากโรงงานดว้ย 

1.2.2  พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   กฎหมายฉบบัน้ีควบคุมดูแลใน
เร่ืองของความสะอาด  เรียบร้อย และสุขภาพอนามยั   โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑต์ามกฎหมายท่ีจะ
ให้บรรดาการประกอบกิจการทั้งหลายมิให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน   และ    
ไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน     ดว้ยเหตุน้ีกิจการใดก็ตามท่ีเขา้ข่ายใน
ประเภทกิจการท่ีตอ้งควบคุม  เช่น  ตลาดสด  โรงเล้ียงสัตว ์  กิจการดงักล่าวท่ีมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชุมชน  ซ่ึงรวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย    จึงเป็นหนา้ท่ีของ
ผูป้ระกอบการจะตอ้งบาํบดัดูแลมิใหน้ํ้ าท้ิง  หรือนํ้ าเสียจากกิจการของตนก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน
ต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้มได ้   
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1.2.3  พระราชบัญญตัิการเดินเรือในน่านนํา้ไทย พ.ศ. 2456 ( แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 
2535 ) กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้รมเจา้ท่า  กระทรวงคมนาคม   เป็นผูดู้แลทางนํ้าเพือ่
ประโยชน์ต่อการเดินเรือ  และรวมไปถึงการก่อสร้างหรือการประกอบกิจการใดท่ีรุกลํ้าเขา้ไปยงั
ทางนํ้าดว้ย       ในระยะหลงัอาํนาจหนา้ท่ีของกรมเจา้ท่า    ไดข้ยายขอบเขตข้ึนจึงรวมไปถึงงานท่ี
ดูแลส่ิงแวดลอ้มทางนํ้าดว้ย  ท่ีผูป้ระกอบกิจการทั้งหลายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

1.2.4  พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 ) 
กฎหมายฉบบัน้ีใหอ้าํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมการก่อสร้าง  การยา้ย  การร้ือถอน  อาคารใหมี้ความ
มัน่คง       แขง็แรง  และปลอดภยั  โดยถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรม    และกฎหมายฉบบัน้ีได้
ครอบคลุมถึงเร่ือง    การรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย  โดยเฉพาะเร่ืองนํ้าท้ิงจากอาคาร 

1.2.5  ประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่ 286 พ.ศ. 2515  กฎหมายฉบบัน้ีไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัการระบายนํ้ าเป็นอยา่งมาก   เน่ืองจากท่ีดินจดัสรรจะเป็นแหล่งชุมชนท่ีประชาชนจะอยูร่วมกนั
หนาแน่น  และจะมีนํ้ าเสียออกจากบา้นเรือนเป็นจาํนวนมาก   ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ีจึงได้
กาํหนดให้ท่ีดินจดัสรรจะตอ้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียของโครงการดว้ย  เพื่อบาํบดันํ้ าเสียก่อนท่ีจะ
ระบายลงสู่ทางระบายนํ้า  หรือปล่อยลงสู่คูคลอง 

จากการศึกษาพบวา่  ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายใหสิ้ทธิแก่เอกชน  ใหส้ามารถเขา้
ประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียรวมเหมือนเช่นกรณีของภาครัฐ เป็นผลใหก้ฎหมายไม่เปิดช่องต่อการ
ใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  ทั้งท่ีปัญหามลพิษทางนํ้าถือเป็น
ปัญหาระดบัประเทศ  ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงัโดยเร่งด่วนแลว้  ปัญหานํ้าเสียดงักล่าว
จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ    อีกทั้งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐิกิจและ  
คุณภาพสภาพส่ิงแวดลอ้มจนมิอาจคาํนวณเป็นจาํนวนเงินได ้ ซ่ึงถึงเวลานั้นประเทศชาติจะตอ้งใช้
งบประมาณของประเทศจาํนวนมหาศาลในการจดัการแกไ้ขปัญหานํ้าเสียรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

   สาํหรับการขจดัปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ประกอบกิจการกาํจดันํ้าเสียโดยเอกชน 
สามารถทาํไดโ้ดยการใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบ ออกกฎหมายใหสิ้ทธิเพื่อเปิดโอกาสให้
เอกชนเขา้มามีบทบาทกิจการของรัฐดา้นการจดัการระบบบาํบดันํ้าเสียรวมได ้  โดยแบ่งไดเ้ป็น 3  
แนวทางท่ีสามารถทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

  1) แกไ้ขปรับปรุงบทบญัญติัแห่งกฎหมายแม่บท  อนัไดแ้ก่พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   โดยการเพิ่มเร่ืองการใหสิ้ทธิแก่เอกชนโดยตรง
ในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม  หรือ 

2)    พิจารณาออกกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมการรับจา้งใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียและ
การควบคุมระบบบาํบดันํ้าเสีย   ตามมาตรา 73 วรรคสองและวรรคส่ี  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
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และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  พร้อมกบัการออกกฎกระทรวงในการกาํหนด
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และแบบการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 94 
มาตรา 95 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535   หรือ 

3) พิจารณาออกพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียโดยเอกชน
ข้ึนใหม่  เพื่อใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทกิจการของรัฐในการประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียรวมได ้ 
โดยเอกชนสามารถประกอบกิจการนํ้าประปา  และการประกอบกิจการนํ้าเสีย   ร่วมกนัได ้  

ดงันั้น หน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวม ควรเร่ง
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงหรือออกกฎหมายใหสิ้ทธิแก่เอกชนเพื่อใหอ้าํนาจแก่เอกชนในการเขา้
ประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียรวมได ้  เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาการขาดแคลนนํ้า  และขจดัปัญหา
การเน่าเสียของแม่นํ้าลาํคลองต่างๆ  ท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ   
 
2. ข้อเสนอแนะ 

  เพื่อใหเ้อกชนสามารถเขา้ร่วมงาน  หรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ ในส่วนของการ
จดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียรวมได ้  หน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ควรพิจารณาตรากฎหมายในการใหสิ้ทธิแก่เอกชนในการเขา้
ประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียรวมดงัน้ี 
    2.1  ให้หน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบประกาศใชก้ฎกระทรวง  อนัถือเป็นกฎหมาย
ลาํดบัรอง  ในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหใ้บอนุญาตแก่เอกชนท่ีสนใจเขา้เป็นผู ้
รับจา้งให้บริการบาํบดันํ้ าเสียตามมาตรา 73 วรรคสอง และวรรคส่ี   แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยตรงใหค้รอบคลุมทุกจงัหวดั  
ไม่เฉพาะในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท่ีทางเจา้พนกังานควบคุมมลพิษกาํหนดตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ    พ.ศ.2535    พร้อมกบัการออกกฎกระทรวงในการ
กาํหนดหลกัเกณฑ์   วิธีการ และแบบการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 94   มาตรา 95 โดย
อาศยัอาํนาจตามความใน  มาตรา 11  ท่ีกาํหนดให้อาํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ออกกฎกระทรวงภายในกระทรวงท่ีตนสังกดัได ้    และตอ้ง
สร้างความชัดเจนในการกาํหนดรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดคาํถามและปัญหาท่ีตามมาในการท่ี
เอกชนเขา้ร่วมงานในกิจการของรัฐ  ดงันั้นจึงตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีความชดัเจน   
และมีช่องว่างท่ีจะตอ้งตีความนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้มิฉะนั้นจะตอ้งเสียทั้งเวลาและเสียเงินใน
การตีความตามกฎหมาย    
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2.2     ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535   โดยเพิ่มเร่ืองการใหสิ้ทธิแก่เอกชนโดยตรงในการจดัทาํ
ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม เช่นเดียวกบัท่ีกฎหมายให้สิทธิแก่ภาครัฐในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสีย
รวม    เพราะเน่ืองจากในปัจจุบนัพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหว่างการแกไ้ขคร้ัง
ใหญ่  ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํใหมี้กฎหมายท่ีเปิดโอกาสแก่เอกชนในการเขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสีย
ไดท้นัต่อสถานการณ์  

2.3  ควรเร่งพิจารณาออกกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการประกอบกิจการ
บาํบดันํ้ าเสียโดยเอกชนข้ึนใหม่ เพื่อใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทกิจการของรัฐในการประกอบกิจการ
บาํบดันํ้ าเสียรวม   โดยท่ีเอกชนสามารถประกอบกิจการนํ้ าประปา  และการประกอบกิจการนํ้ าเสีย   
ร่วมกนัได ้   ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นการลดอุปสรรคการเขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียรวมโดย
เอกชน   และยงัเป็นการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนท่ีแทจ้ริง     อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศไดไ้ดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี   และยงัเป็นการแบ่งเบา
ภาระของทางราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียโดยตรงมาเป็นเอกชน
แทน 

2.4  ควรมีการพิจารณาออกระเบียบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษ    กบั
ระเบียบการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัความสบัสนในเร่ืองเขตอาํนาจท่ีจะใหแ้ก่
เอกชนในการเขา้ประกอบกิจการบาํบดันํ้าเสียรวม  อีกทั้งยงัจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุนแก่เอกชน  เพราะปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการท่ีเป็นอุปสรรคในการลงทุนของเอกชนนั้นคือ 
กฎหมายขาดความชดัเจน  ซ่ึงเม่ือมีระเบียบวา่ดว้ยการใชอ้าํนาจของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  แลว้
ปัญหาดงักล่าวจะ     คลีคลายไปไดใ้นอีกระดบัหน่ึง 

2.5  จะตอ้งมีการเพิ่มการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือทาํให้ประสิทธิภาพในการจดัเก็บค่า
บาํบดันํ้ าเสียมีมาตรฐานสูงข้ึน  เช่นกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่จ่ายค่าบาํบดันํ้ าเสีย โดยควรมีบทลงโทษ
ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา  ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามอาจโดนปรับหรือจาํคุก  หรือทั้งสองอยา่งได ้  อนั
เป็นการเพิ่มสภาพบงัคบัแก่ผูใ้ชบ้ริการบาํบดันํ้าเสีย   

2.6     ตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายในเร่ืองการใชจ่้ายเงินของกองทุน ตามมาตรา 23  แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  ให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
เอกชนในการขอรับการสนับสนุนในการทาํกิจการด้านส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ร่วมกบัภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

2.7     ภาครัฐควรมีการส่งเสริมเอกชน  ดว้ยการจดัหาแหล่งเงินกู ้ ดอกเบ้ียตํ่า  และ
สามารถผอ่นส่งไดใ้นระยะยาว  และควรสร้างมาตรการจูงใจทางภาษีท่ีดี  เช่น  การนาํเขา้เคร่ืองจกัร
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หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศของเอกชนท่ีประกอบกิจการบาํบดันํ้ าเสียรวม   ตอ้งไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษี เป็นตน้ 

2.8     ภาครัฐจะตอ้งเร่งรัดปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนรับรู้
โดยใชส่ื้อต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและยอมรับถึงความจาํเป็นในการบาํบดันํ้ าเสียมากข้ึน   
ส่วนแผนในระยะยาวควรประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองของการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหป้ระชาชนปฏิบติั
ตามและเพื่อเป็นการลดการปล่อยนํ้ าเสียท่ีไม่ผา่นการบาํบดัลงสู่ระบบระบายนํ้ า   ในขณะเดียวกนั
เพื่อเป็นการกระตุน้ให้มีการปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของเอกชนท่ีรับผิดชอบในการรับ
ใหบ้ริการบาํบดันํ้าเสียรวม 
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