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ข้อเสนอการปฏิรูป
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการขยะ
ผศ.ดร. พิชญ รัชฏาวงศ์
การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ�
รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558
จำ�นวนพิมพ์
500 เล่ม
จัดทำ�โดย
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การสนับสนุนของ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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คำ�นำ�
“การปฏิรปู ประเทศ” นับเป็นวาระสำ�คัญของสังคมไทยทีท่ กุ ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน และ
พยายามเรียกร้อง ผลักดันให้การปฏิรปู เกิดความก้าวหน้า จนนำ�ไปสูก่ ารจัดตัง้ “สภาปฏิรปู
แห่งชาติ” ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้มีการกำ�หนดเป็นหัวข้อการปฏิรูปไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ.2557 รวม 11 หัวข้อ
การปฏิ รู ป ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ค วามหมายครอบคลุ ม การปฏิ รู ป ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อการปฏิรูปสำ�คัญเรื่องหนึ่งที่ถูกกำ�หนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยกำ�หนดรวมอยู่ในหัวข้อ “การปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม” เนื่องมาจากสภาพวิกฤตของปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการ
พัฒนาประเทศ การจัดทำ�โครงการพัฒนาขนาดใหญ่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สิทธิ
ชุมชนและการคุม้ ครองสุขภาวะของชุมชน ซึง่ เป็นปัญหาทีม่ แี นวโน้มจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นในทุกภูมิภาค
ในการดำ�เนินงานของสภาปฏิรปู แห่งชาติทผี่ า่ นมา ได้มกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม” ขึน้ มา โดยแยกออกมาจากการปฏิรปู ด้านสาธารณสุข
เพื่ อ ให้ ส ามารถศึ ก ษาและจั ด ทำ � ข้ อ เสนอเชิ ง ลึ ก ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะอนุ
กรรมาธิการขึ้นมา 7 คณะเพื่อศึกษาและจัดทำ�ข้อเสนอปฏิรูปในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ด้านทรัพยากรน้ำ� ด้านป่าไม้และที่ดิน ด้านทรัพยากรทางทะเล ด้านผังเมืองและการใช้
พืน้ ที่ ด้านระบบ EIA ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม และด้านกลไกและการมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน  โดยได้จัดทำ�เอกสารข้อเสนอออกมารวมอยู่ในข้อเสนอ 37 วาระการปฏิรูปของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ช่วงเวลานับจากนี้ จึงเป็นจังหวะสำ�คัญของการผลักดันการขึ้นรูปให้
เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง และการปฏิรูปที่ต่อเนื่องหลังช่วงการ
เลือกตั้ง ซึ่งต้องอาศัยฐานความรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
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สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จึงได้สนับสนุนการดำ�เนินโครงการชุดความรูเ้ พือ่ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ เพือ่ สร้างกระบวนการ
ในการสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานศึกษาวิจยั สำ�หรับเป็นข้อเสนอแนะต่อการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และได้มกี ารจัดพิมพ์เป็นชุดหนังสือ
ข้อเสนอการปฏิรูปในด้านต่างๆ  ประกอบด้วยข้อเสนอปฏิรูปฐานทรัพยากรธรรมชาติ 3 หัวข้อ
ได้แก่
• การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน โดย ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
• การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ� โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
และข้อเสนอปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือกลไก 4 หัวข้อ ได้แก่
• การบริหารจัดการขยะ โดย ผศ.ดร. พิชญ รัชฏาวงศ์
• การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ โดย รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
• การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ� โดย รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
• การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย ปาริชาต ศิวะรักษ์
ข้อเสนอการปฏิรปู ในแต่ละหัวข้อ จะนำ�เสนอสถานการณ์และข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับปัญหา
ที่บ่งชี้ความจำ�เป็นและความสำ�คัญของการปฏิรูป การดำ�เนินงานที่ผ่านมาและที่กำ�ลังเกิดขึ้น
พร้อมทั้งข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปในเชิงระบบและโครงสร้าง
การปฏิรูปเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และไม่อาจประสบผลสำ�เร็จได้โดยง่าย เนื่องจาก
เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรทุกภาคส่วน ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานนอกภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม และอาจมีแรงเฉื่อย แรงต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปบนฐานองค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยนับเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การปฏิรูปมีโอกาสประสบผลสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
หัวหน้าโครงการ
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ข้อเสนอ
บริหารจัดการ
ต่อการ

ทรัพยากรทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ด้านขยะ
ผศ.ดร. พิชญ รัชฏาวงศ์
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ขยะและของเสียเป็นปัญหาสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของ
ประชาชน ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากร การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนจาก
ชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปญั หาขยะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น จากการประเมินปริมาณขยะในปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีการผลิตขยะวันละ 26.19
ล้านตัน และมีปริมาณขยะสะสมจากปีที่ผ่านมาอีก 14.8 ล้านตัน โดยมีการกำ�จัดที่ไม่ถูก
ต้อง 6.93 ล้านตัน การบริหารจัดการขยะและของเสียทีไ่ ม่ถกู ต้องนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน เช่น ปัญหาการปนเปื้อนจากบ่อขยะไปสู่น้ำ�ใต้ดินและ
แหล่งน้ำ�สาธารณะ การลักลอบทิ้งขยะอันตรายและกากอุตสาหกรรม การปนเปื้อนมลพิษ
จากขยะอิเลกทรอนิกส์  ได้ท�ำ การรวบรวมสถานการณ์และปัญหาทีเ่ ป็นประเด็นร้อนในช่วง
ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ไฟไหม้บ่อขยะ

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุไฟไหม้บ่อ
ขยะที่แพรกษา อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ.2557     ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน บ่อขยะในบริเวณดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 150 ไร่ มีความลึกที่สุด
ถึงราว 20 เมตร เพลิงไหม้ครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนาน 8 วัน เกิดมลพิษทางอากาศ
ไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตรโดยรอบ ต้นเหตุของไฟไหม้มาจากการจัดการขยะและของเสียที่
ไม่ถูกวิธีและไม่ได้มาตรฐานการฝังกลบตามหลักวิชาการ เกิดการทิ้งขยะที่ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการคัดแยก ผนวกกับการขาดบุคคลากรทีม่ คี วามรูใ้ นการจัดการและการเฝ้าระวัง
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ จึงส่งผลไม่สามารถยุติเพลิงในระยะเริ่มแรกได้ จาก
เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้จุดประเด็นให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆเกิดความตื่นตัวในเรื่อง
อันตรายจากบ่อขยะที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย
มลพิษทางอากาศในช่วงไฟไหม้มีผลกระทบที่รุนแรง เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์
ฝุน่ อนุภาคเล็ก ก๊าซกรดต่างๆ ซึง่ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไดออก
ซินจากการเผาไหม้พลาสติกที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบที่อุณหภูมิต่ำ�และมีเวลาในการทำ�
ปฎิกริยาทีไ่ ม่เพียงพอ ซึง่ เป็นสารก่อมะเร็งมีผลกระทบในระยะยาวกับผูป้ ฎิบตั งิ านดับเพลิง
หรือผู้สูดดมเข้าไปเป็นเวลายาวนานด้วย ปัญหามลพิษทางอากาศนี้จะมีความซับซ้อนมาก
ขึ้นหากไม่มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะที่ไม่เป็นอันตราย
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การฟื้นฟูบ่อขยะเก่า

การสำ�รวจข้อมูลบ่อขยะเก่าที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามี
จำ�นวนถึง 2,024 บ่อ ลักษณะบ่อขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงบ่อดินเก่าที่มีการขุดดินไป
ขายและมีสภาพที่เป็นหลุมลึก ภายหลังจึงได้รับขยะมาทิ้งเพื่อเป็นรายได้และเป็นการถมที่
ไปในตัว ทำ�ให้ไม่มีการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยมลพิษสำ�คัญจาก
บ่อขยะ คือ น้ำ�ชะขยะและก๊าซจากการหมักที่ปนเปื้อนมากับดินและน้ำ�ใต้ดิน  ดังนั้นการ
ฟืน้ ฟูบอ่ ขยะเก่าจะไม่ใช่เพียงแค่เคลือ่ นย้ายหรือจัดการตัวขยะเก่าเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการ
ฟื้นฟูและทำ�ความสะอาดดินและน้ำ�ใต้ดิน และการบำ�บัดน้ำ�ชะขยะจากหลุมอีกด้วย

กระแสคัดค้านการสร้างโรงกำ�จัดขยะ

จากวิกฤตไฟไหม้บ่อขยะ ได้มีการประกาศระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดระบบบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ.2557 ในเวลาต่อมา จึงเป็นช่วงเวลาที่
หลายฝ่าย ทัง้ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐเตรียมเดินหน้าโรงงานกำ�จัดขยะ
ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งวิธีที่เป็นที่นิยม คือ การเผาทั้งรูปแบบเผาทิ้งหรือแปรเป็นพลังงาน ซึ่ง
ต้องคำ�นึงถึงชนิดของขยะและการป้องกันมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น  
ทีผ่ า่ นมา การสร้างโรงงานกำ�จัดขยะ มักพบปัญหาขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ความไม่ชัดเจนถึงข้อมูลการจัดตั้งหรือการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น น้ำ�ชะ
ขยะ มลพิษอากาศ ระบบการขนส่งขยะ รวมถึงการไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการ
ก่อสร้างหรือดำ�เนินการโรงไฟฟ้าขยะ ในขณะนี้ ทางรัฐบาลได้ผ่อนผันให้โรงไฟฟ้าขยะที่
กำ�ลังการผลิตต่ำ�กว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องทำ�การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึง
เป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้เกิดกระแสการคัดค้านจากชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจึงการก่อสร้างโรงงาน
เป็นระยะๆ

การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมและขยะอันตราย

แม้ขยะอุตสาหกรรมจะได้รับการควบคุมด้านการบริหารจัดการกำ�จัดตามประกาศ
และระเบียบต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสถานทีร่ บั กำ�จัดอย่างทีเ่ ป็นทางการและ
ได้มาตรฐาน และมีการเก็บค่ากำ�จัดขยะ  แต่ในทางปฏิบัติยังคงพบปัญหาการลักลอบทิ้ง
ขยะอุตสาหกรรมและขยะอันตรายในพื้นที่ต่างๆ การปะปนของขยะอันตรายกับขยะที่ไม่
เป็นอันตรายประเภทต่างๆ ไปสู่บ่อขยะชุมชนหรือบ่อขยะทั่วไป สถานที่รับกำ�จัดขยะ
อุตสาหกรรมเองก็มีจำ�นวนไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
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กฎหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารจัดการขยะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ รวบรวมและแบ่งได้ดังนี้

1)

กลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการปฎิบตั ิในภาพรวม เป็นกฏหมายทีก่ �ำ หนดแนวทางกว้างๆ

และให้อำ�นาจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการกำ�จัด แต่
ไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนัก ได้แก่
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรา
3 การให้ค�ำ นิยามขยะมูลฝอย ซึง่ รวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน และมาตรา 9 การให้อำ�นาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บ ขนหรือ
กำ�จัดขยะมูลฝอย
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรา
19 ข้อห้ามเรื่องการทำ�ธุรกิจหรือคิดค่าบริการเก็บหรือจำ�กัดมูลฝอย เว้นแต่ได้มีการ
ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และมาตรา 20 ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อ
กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียม
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ได้แก่ มาตรา 31
ข้อห้ามไม่ให้ทิ้งมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ มาตรา 44 เรื่องอำ�นาจเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นในการจับ ปรับผู้ฝ่าฝืน

2)

เป็นกฎหมายที่ให้แนวทางและอำ�นาจหน้าที่แก่
ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ย่างเจาะจง ในการรักษาความสะอาดและกำ�จัด
ขยะมูลฝอย ได้แก่
กลุ่มที่เกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้อำ�นาจ
หน้าที่กรุงเทพมหานครการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบและดูแลรักษาที่
สาธารณะ ดังมาตรา 89 (4) (10) (14) (15) (16) และในมาตรา 90 ให้มีอำ�นาจจับกุม
และปรับผู้กระทำ�ผิดได้ด้วย
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• พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้แก่ มาตรา 45 (7)   ใน
การให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ดำ � เนิ น การคุ้ ม ครองดู แ ลและรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ และมาตรา 49 ให้อำ�นาจเอกชนทำ�
ดูแลแทนได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสียก่อน
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แก่ กำ�หนดหน้าที่เทศบาล ตำ�บล เมือง
และนครในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน รวมทั้งการกำ�จัดมูลฝอยตาม
มาตรา มาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1)
• พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 กำ�หนดให้
อำ�นาจและหน้าที่แก่สภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ในการดำ�เนิน
การรักษา ความสะอาดในที่สาธารณะ รวมทั้งการกำ�จัดขยะมูลฝอยภายในตำ�บล
ตาม มาตรา 23 (3)
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ให้อำ�นาจหน้าที่
เมืองพัทยาในการรักษาความสะอาด รวมทั้งการกำ�จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในเขตเมือง ตามมาตรา 62(8) และในมาตรา 63 เจ้าพนักงานของเมืองสามารถ
จับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำ�ความผิดได้
3)

กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยอ้อม เป็นกฎหมายทีม่ ขี อ้ กำ�หนดในการรักษาความสะอาดในเขต

พื้นที่ตามอำ�นาจ ที่ไม่ใช่เขตพื้นที่ปกครองโดยปกติ โดยมีข้อกำ�หนดเป็นไปตาม
กิจกรรมต่างๆที่กฎหมายฉบับนั้นมีอำ�นาจควบคุม ได้แก่

• พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยมีบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง ได้แก่
มาตรา 28  ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงในทางชลประทานหรือทำ�ให้แหล่ง
น้ำ�เป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำ�
คุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 50 บาท หรือทั้งจำ�และปรับ ตามมาตรา 36
• พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรา 15 ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับน้ำ�หรือคลองขังน้ำ� หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000
บาทหรือทั้งจำ�และปรับตามมาตรา 19
• พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2494 โดยมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องคือ มาตรา 82 การลงโทษผู้ทิ้งขยะมูลฝอยซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก่รถไฟ มีความผิดลหุโทษ ต้องระวางโทษชั้น 3
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• พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 45 ของกฎหมายนี้กำ�หนดให้ มิให้ผู้
ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำ�เสีย น้ำ�โสโครก เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจร
หรือไหล่ทาง ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรือทั้งจำ�และปรับตามมาตรา 71
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 8(6) กำ�หนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวงเรือ่ ง
กำ�หนดเกี่ยวกับการกำ�จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้
4)

โดยรัฐบาล สภา และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและแนวทางต่างๆ เพื่อตอบสนองและใช้
แก้ไขปัญหาทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ โดยกฎหมาย ระเบียบและแนวทางเหล่านี้ที่สำ�คัญ
ได้แก่
ระเบียบและแนวนโยบายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557

• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ ปี
พ.ศ. 2557   ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลครั้งสำ�คัญในรอบสิบปีที่จะแก้ไขปัญหาขยะ
ตกค้างและขยะใหม่ โดยในระเบียบนี้ เริ่มจากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจะเป็นผู้จัดทำ�แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศเสนอคณะ
รัฐมนตรี ซึง่ แผนแม่บทนีจ้ ะครอบคลุมเรือ่ งสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการจัดการ
งบประมาณและหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบของแต่ละจังหวัด เมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จังหวัด
จะมีหน้าที่จัดทำ�แผนปฎิบัติการที่เพื่อขออนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมเป็นผู้อนุมัติ เมื่อแผนถูกอนุมัติแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญ
ในการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผลการทำ�งานของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น      ทั้งนี้หากการปฎิบัติไม่เป็นไปตามแผนแม่บทหรือแผนปฎิบัติการให้รายงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอทราบและปฎิบัติตามมติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องทีจ่ งั หวัด
นครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2557 โดยมีเนือ้ หาให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหาการกำ�จัดขยะมูลฝอยภายในท้องทีใ่ นจังหวัดดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ เสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นผูแ้ จ้งหน่วย
งานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นผูด้ �ำ เนินการและผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะเป็นกำ�กับดูแล ประเมินและ
ติดตามผลการทำ�งานของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
13

ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อการบริหารจัดการขยะ

(1) การคัดแยกขยะที่แหล่งกำ�เนิด

กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วแทบทุกประเทศสนับสนุนให้เกิดการ
ปฎิบัติจริง และให้ความสำ�คัญกับขยะที่เป็นแหล่งทรัพยากรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเทศที่
ไม่มแี หล่งทรัพยากรภายในประเทศจะมีความระมัดระวังและพยายามใช้ขยะเหล่านีใ้ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประเทศไทยจึงควรสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการแยกขยะที่แหล่งกำ�เนิด
โดยเฉพาะที่บ้านเรือนอย่างจริงจัง เนื่องจากจะเป็นการทำ�ให้ระบบการบริหารจัดการกลาง
น้ำ�และปลายน้ำ�เกิดขึ้นได้โดยง่ายและมีต้นทุนที่ต่ำ� โดยอาจจะมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ทดลองให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดรถไปเก็บขยะวันละหนึ่งประเภท โดยต้องแยก
เป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทีม่ ขี นาดใหญ่ โดยให้เป็นนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานและพื้นที่ที่มีความพร้อม  
2) สนับสนุนให้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนการสอนเรื่องการ
แยกขยะพร้อมกับการสาธิตและเก็บคะแนนจริงๆ ในชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
3) เสนอให้การแยกขยะและลดขยะเป็นนโยบายของชาติเมื่อสร้างความพร้อมแล้ว
และสามารถวัดผลได้โดยผนวกให้อยูใ่ นค่า KPI ของหน่วยงานต่างๆ เช่นหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ
4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพือ่ จัดทำ�
สมดุลมวลของวัสดุ แร่ และโลหะในขยะในภาพรวมของประเทศเพือ่ ประเมินปริมาณ
หมุนเวียนเทียบกับความต้องการภายในและภายนอกประเทศ
14

ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

1)  ศึกษาเรื่องระบบการจัดสรรรถขยะและการวางเส้นทางให้สามารถเก็บได้อย่าง
ทั่วถึงเพียงพอ
2)  ทำ�วิจยั การทดลองการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับต่างๆเกีย่ วกับการแยกและ
ลดขยะ
3) ทำ�วิจยั เรือ่ งปัญหาอุปสรรคในการสอนและฝึกการคัดแยกขยะในชุมชนหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อศึกษาปัจจัยของความเป็นเมือง วัฒนธรรมและจิตสำ�นึกต่อการคัดแยก
และลดขยะในแต่ละรูปแบบของชุมชน
4) ทำ�วิจัยเรื่องการปลูกจิตสำ�นึกของความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชน

(2) การเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำ�บลมักจะมีทรัพยากรที่
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะ เช่น การขาดแคลนกำ�ลังคน องค์ความรู้และแนวทาง
ปฎิบัติที่ถูกต้องทั้งในทางเทคนิคและในทางกฎหมาย รวมถึงการขาดแคลนงบประมาณที่
มักจะไม่เหลือมาถึงการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะต้องเร่งมือแก้ไขโดยเร็ว
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ต้องทำ�หน้าที่ในการเก็บและกำ�จัด
โดยตรงตามกฎหมาย แนวทางที่ควรปฎิบัติโดยเร็วได้แก่
1) การวิเคราะห์กำ�ลังคนที่จำ�เป็นกับการจัดการขยะตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบนั และทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต แล้วจัดทำ�เป็นแผนความต้องการกำ�ลัง
คน ประกอบในแผนแม่บทการจัดการขยะของจังหวัด ทั้งนี้จำ�เป็นต้องวิเคราะห์รูป
แบบทีเ่ หมาะสมในการจัดการด้วยเนือ่ งจากหน่วยงานท้องถิน่ ไม่จำ�เป็นต้องทำ�เองทุก
อย่างโดยสามารถให้เอกชนมาช่วยได้ ทัง้ นีต้ อ้ งมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นแห่งๆไป
2) กระทรวงมหาดไทยควรเร่งทำ�ข้อตกลงเรื่องโครงการอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
คณะนิตศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีห่ รือในส่วนกลางโดยเร็ว ทัง้ นีห้ น่วยงานด้าน
วิชาชีพต่างๆ ควรจะเข้ามาร่วมจัดทำ�มาตรฐานและคูม่ อื การทำ�งานด้านขยะด้วยโดย
เร็ว
3) ควรวิเคราะห์การจัดสรรและการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ให้มีความสัมพันธ์กับภาระงานจริงในพื้นที่ การวางแผนงบประมาณควรมีการ
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พยากรณ์การขยายตัวของชุมชนในอนาคตด้วย
4) ควรมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (Hotline) หรือจัดทำ�รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
คำ�ปรึกษาแบบเร่งด่วนกับท้องถิ่นต่างๆ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ
กลิ่นเหม็น ขยะพิษ อุบัติเหตุรถขยะ เป็นต้น
โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

1) รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการประเมินทรัพยากรที่จำ�เป็นในการบริหาร
จัดการขยะ
2) เกณฑ์ในการพิจารณาประเมินรูปแบบการจัดการขยะของแต่ละพื้นที่
3) มาตรฐานและแนวทางปฎิบัติงานเรื่องขยะสำ�หรับบุคคลากรและหน่วยงาน

(3) การจัดทำ�ระบบการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน

ขยะอันตราย ได้แก่ เศษซากผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ หลอดไฟ วัตถุไวไฟ ควรจะ
มีการจัดเก็บและจัดการที่แยกออกไปจากขยะชุมชนโดยปกติ ทางภาครัฐควรมีมาตรการ
ในการแยก นำ�กลับมาใช้ใหม่และกำ�จัด ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มีความซับซ้อนสูงและ
ไม่ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลโดยลำ�พัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นเขต
เมืองและมีการประกอบกิจการพาณิชย์มากกว่าการเกษตรกรรมหรือมีอัตราเร่งของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ที่สูง ธรรมชาติของการจัดการขยะอันตรายเหล่านี้จะเป็น
ลำ�ดับขั้นตอน ดังนั้นระบบทั้งเชิงแผนงานและเชิงกายภาพจึงจำ�เป็นต้องเป็นลำ�ดับขั้นตอน
ด้วยเช่นกัน แนวทางที่ควรจะมี ได้แก่
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมอนามัยและกระทรวงมหาดไทย
ควรร่วมกันพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชน
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรทำ�การอบรมให้ผู้ประกอบการ
ขายของเก่าหรือวัสดุมีความรู้ด้านการคัดแยกและถอดประกอบขยะอันตรายบาง
ประเภทได้อย่างถูกต้อง โดยการประสานงานกับสถาบันอิสระต่างๆของกระทรวง
อุตสาหกรรม
3) กระทรวงอุตสาหกรรมควรเร่งออกนโยบายเพื่อประเมินและส่งเสริมการบริหาร
จัดการวัสดุจากขยะอันตรายให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะกับโรงงานประเภท
ที่ 106 และโรงงานผู้ผลิตอื่นๆ  ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นนโยบายระดับชาติ โดยจะต้อง
มีการทำ�สมดุลมวลของแร่ธาตุ วัสดุ พร้อมเปรียบเทียบอัตราการส่งออก นำ�เข้าด้วย
4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการกำ�จัดขยะอันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
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โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

1) บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชน
เพียงพอหรือไม่ ยังขาดอะไรอยู่ (Gap analysis)
2) การประเมินการคัดแยกถอดประกอบขยะอันตราย
3) การทำ� Mass Flow Diagram ของวัสดุต่างๆจากของเสียในระดับชาติ

(4) การจัดการขยะในรูปแบบผสมผสาน

ในบางเขตพืน้ ทีอ่ งค์กรบริหารส่วนตำ�บลทีม่ ลี กั ษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ขยะส่วน
ใหญ่ยังเป็นขยะอินทรีย์จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำ�ขยะอินทรีย์เหล่านี้ไปทำ�เป็น
ปุย๋ หรือาหารสัตว์ โดยปุย๋ เหล่านีอ้ าจจะนำ�ไปใช้ส�ำ หรับปลูกพืชโตเร็วเพือ่ ใช้เป็นพืชพลังงาน
หรือเป็นพืชอาหารต่อไปแล้วแต่ความต้องการของตลาดและพื้นที่ โดยแนวทางที่ควรจะมี
ได้แก่
1) ส่งเสริมการนำ�ขยะอินทรีย์ไปทำ�ปุ๋ย
2) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารหรือพืชพลังงานโดยใช้ปุ๋ยจากขยะอินทรีย์
โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

1) ปัญหาอุปสรรคของการนำ�ขยะอินทรีย์ไปทำ�ปุ๋ย
2) ปัญหาอุปสรรคของการปลูกพืชอาหารหรือพืชพลังงานโดยใช้ปุ๋ยจากขยะอินทรีย์

(5) การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

เมื่อมีการส่งเสริมในเรื่องของการคัดแยกขยะและจัดสรรทรัพยากรแก่รัฐบาลส่วน
ท้องถิ่นแล้ว จึงควรมีการตรวจสอบการทำ�งานของภาครัฐทั้งขยะชุมชนปกติและขยะ
อันตราย โดยอาจจะเป็นเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เครือข่ายนักวิชาการและผู้สนใจ จัด
ตั้งให้เป็นองค์กรตรวจสอบตรวจติดตาม โดยมีอำ�นาจตามกฎหมาย ทั้งนี้แนวทางควรมี
แนวทาง ได้แก่
1) การจัดตั้งองค์กรหรือเครือข่ายตรวจสอบและติดตามการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม
2) ความเชือ่ มโยงขององค์กรข้างต้นกับองค์กรวิชาการและความโปร่งใสในการทำ�งาน
โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

บริหารจัดการขององค์กรตรวจสอบ

เช่น รูปแบบ อำ�นาจหน้าที่ งบประมาณ การ
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(6) การส่งเสริมสถาบันการศึกษาเป็นฐานข้อมูลและศูนย์
การเรียนรู้

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกแห่งจำ�เป็นต้องมีภาระกิจที่จะต้องผลิตและ
ใช้องค์ความรูท้ มี่ เี พือ่ ป้องกันแก้ไขปัญหาและเพือ่ ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในเรือ่ งของขยะ
และผลกระทบต่างๆ โดยแนวทางที่ควรจะมีได้แก่
1) ระบุให้เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยและบุคคลกรที่จะต้องช่วยเหลือสังคม
2) พิจารณาจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ การวางมาตรฐาน การอบรม การวางแผน
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

1) วางรูปแบบและวางแผนทีจ่ �ำ เป็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ ช่วยเหลือ
สังคมในเรื่องขยะ
2) รูปแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ การวางมาตรฐาน การอบรม การวางแผนแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และวิธีการร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ

(7) การฟื้นฟูบ่อขยะเก่า

การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของขยะใหม่ ขยะเก่าในบ่อขยะเองมี
ปัญหามากมายและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น การปนเปื้อนน้ำ�ใต้ดิน
การปนเปือ้ นในดินและน้�ำ ผิวดินทีต่ อ้ งการการฟืน้ ฟูแก้ไขก่อนทีป่ ญั หาจะลุกลามไปปนเปือ้ น
อาหารในห่วงโซ่อาหารอีก
จึงควรมีกรรมวิธแี ละการบริหารจัดการระบบการฟืน้ ฟูบอ่
ขยะแบบครบวงจร มีงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ
โจทย์วิจัยที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ

1) แนวทางการบริหารการฟื้นฟูบ่อขยะสำ�หรับประเทศไทย
2) แนวทางการลดความขัดแย้งของประชาชน ท้องถิ่นและนายทุน
3) บทบาทที่ควรจะเป็นของแต่ละหน่วยงาน
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(8) การจัดทำ�กฎหมายใหม่และการปรับปรุงกฎหมาย
การจัดทำ�พระราชบัญญัติขยะแห่งชาติ

การจัดทำ�ร่างกฎหมายใหม่ที่ครอบคลุมเป้าหมายและทิศทางแห่งชาติในเรื่องขยะ
โดยเน้นให้ขยะเป็นแหล่งทรัพยากร โดยเน้นการบริหารจัดการแบบผสมผสานมีความอ่อน
ตัวตามลักษณะพื้นที่ การบริหารขยะตามห่วงโซ่คุณค่า การจัดทำ�ค่ามาตรฐาน บุคลากร
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ที่ชัดเจน เกิดการจ้างงาน
จากการจัดการขยะ  มีรปู แบบกว้างๆ ของการจัดการขยะโดยภาครัฐและเอกชน การจูงใจ
บทลงโทษ และการจั ด ตั้ ง องค์ ก รตรวจสอบและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ประสิทธิภาพ
การจัดทำ�กฏหมายด้านการฟื้นฟูบ่อขยะ

ความจำ�เป็นต้องมีการออกกฎหมายฟื้นฟูบ่อขยะ เนื่องจากการป้องกันไม่ให้น้ำ�ชะ
ขยะปนเปือ้ นออกไปสูส่ งิ่ แวดล้อมภายนอกหรือควบคุมไม่ให้มกี ารปนเปือ้ นไปมากกว่านี้ โดย
เน้นให้มีการฟื้นฟูดิน น้ำ�ผิวดิน น้ำ�ใต้ดินและขยะ ควรมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์การใช้
พื้นที่ ระดับความสะอาดของสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ การใช้ประโยชน์จากขยะเก่า บทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแหล่งทรัพยากรที่จำ�เป็นเอาไว้ให้ชัดเจนโดยเฉพาะใน
เรือ่ งการเงิน และยังต้องครอบคลุมถึงการรับผิดชอบของเจ้าของบ่อทีเ่ ป็นเอกชนและราชการ
เอาไว้ให้ชัดเจน
ร่างระเบียบเรื่องค่าเก็บขยะ มาตรการตรวจสอบ

ควรมีการออกระเบียบเรื่องอัตราค่าเก็บและกำ�จัดขยะชุมชนให้ชัดเจน โดยในแต่ละ
พื้นที่ควรมีหลักเกณฑ์ในการคิดเงินที่ขึ้นกับกรรมวิธีที่ใช้ ต้นทุนการขนส่ง อย่าเก็บอัตรา
เดียว และควรจะมีแรงจูงใจในแง่ของการลดอัตราค่าบริการหากบ้านใดสามารถลดปริมาณ
ขยะลงได้  นอกจากนีค้ วรมีมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เงินเพือ่ การจัดการ
ขยะโดยหน่วยงานที่เป็นกลางอีกด้วย
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การปรับแก้มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2542

มาตรานี้ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือผล
ประโยชน์ใดๆเกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่งไม่สามารถจ้างบุคคลกรที่จำ�เป็นในการ
บริหารจัดการขยะของพื้นที่ได้ ควรมีการปรับแก้ให้มีข้อยกเว้นสำ�หรับหน่วยงานบางขนาด
ที่มีภาระงานมาก

ตาราง 1 สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการขยะ
กฎหมาย

ประเด็นที่ต้องการการปฎิรูป

ข้อเสนอ

1. ความชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

ควรเพิม่ เติมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยควรระบุวา่
รั ฐ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด เตรี ย มสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ กั บ
ประชาชน

2. อัตราการเกิดขยะที่เพิ่มสูง
ขึ้น รวมถึงการไม่คัดแยกขยะ
เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ทำ � ให้ ก าร
จั ด การเป็ น ไปได้ ย ากลำ � บาก
และด้อยประสิทธิภาพ

ร่างกฎหมายขยะที่จำ�เป็นจะต้องเริ่มต้นที่การลด
อัตราการเกิดขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ เป็น
สำ�คัญโดยจะต้องมีทั้งมาตรการการจูงใจและบท
ลงโทษอย่างครบถ้วน
ควรต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ยว่ า
ประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการรักษาสิ่ง
แวดล้อมของชาติ
ควรมีการใส่เรื่องการจัดการขยะเข้าเป็นวาระแห่ง
ชาติและให้มใี นหลักสูตรทุกระดับของการเรียนการ
สอน

20

ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ต้องการการปฎิรูป

ข้อเสนอ

3. การสูญเสียทรัพยากรทั้งใน
รูปแบบของเงิน คน พลังงาน
เพื่อไปจัดการขยะ แทนที่จะได้
ประโยชน์ จ ากการนำ � ขยะมา
เป็นวัสดุหรือพลังงาน

การเสริมบทบัญญัตใิ นกฎหมายข้างต้น ทีภ่ ายหลัง
จากลดและแยกขยะแล้ ว หน่ ว ยงานจะต้ อ ง
พยายามบริ ห ารจั ด การขยะเพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง
ทรัพยากรของชาติทั้งขยะเก่า ขยะใหม่ ทั้งในรูป
แบบวัสดุ และพลังงานอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะของขยะและวิถีท้องถิ่น ในรูปแบบของ
ชุมชนเมืองหรือชุมชนเกษตรกรรม

4. บ่ อ ขยะเก่ า ที่ ส ะสมเป็ น
ปริมาณมาก ทำ�ให้เกิดอันตราย
ทั้งในด้านการก่อโรค นอกจาก
นีย้ งั มีศกั ยภาพทีจ่ ะปนเปือ้ นสิง่
แวดล้ อ มทั้ ง ดิ น อากาศ น้ำ �
ใต้ดิน และเพลิงไหม้ อันตราย
มากอีกประการคือการปนเปือ้ น
ของห่ ว งโซ่ อ าหารจากมลพิ ษ
ของบ่อขยะ

ร่างกฎหมายการฟื้นฟูบ่อขยะ โดยคำ�นึงถึงเรื่อง
การปนเปือ้ นดินและน้�ำ ใต้ดนิ ไม่ใช่เพียงแค่จดั การ
กับขยะในบ่อ   ร่างกฎหมายนี้จะต้องครอบคลุม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ เนือ่ งจากกิจกรรม
การฟื้นฟูจะส่งผลทั้งด้านบวกและลบกับการเงิน
ของประเทศ การจัดสรรเงินทุน ผู้รับผิดชอบ การ
หาผู้รับผิด กิจกรรมทางคดี บทบาทของภาคส่วน
ต่างๆ การคัดเลือกและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะ
พืน้ ทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู การประเมินผลการฟืน้ ฟู ตลอด
จนการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

5. การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐาน
คุณภาพสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่มคี วาม
เจาะจงเพียงพอกับรูปแบบการ
จัดการขยะแนวใหม่ เช่น กลิ่น
จากการทำ�ปุ๋ยหรือการทำ�หลุม
ฝังกลบ คุณภาพน้�ำ ใต้ดนิ ในชัน้
ต่างๆ

ควรทำ�การปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มคี วามทันสมัย
และเจาะจงขึ้นโดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพมาก โดยใช้แนวคิดเรื่อง
การจูงใจ การผนวกรวมการบังคับใช้กฎหมายเข้า
กับเรื่องของตัวชี้วัดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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การบริหาร
จัดการ
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6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ต้ อ งเป็ น ผู้ ป ฎิ บั ติ ง านขาด
ความพร้ อ มในการทำ � งาน
ทำ�ให้ไม่สามารถทำ �งานเรื่อง
การจัดการขยะให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหวังของสังคมได้

ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะ
กฎหมายลูกของ พรบ. ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น พรบ. เทศบาล พรบ. มหาวิทยาลัย หรือ
ราชภั ฎ เพื่ อ หาทางเพิ่ ม ศั ก ยภาพขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการจัดสรร
ทรัพยากรทั้งบุคคลากร งบประมาณ อำ�นาจ ให้
เพียงพอ ต้องมีบทบัญญัติให้มหาวิทยาลัยโดย
เฉพาะในท้ อ งถิ่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษาอปท. โดยมี
มหาวิทยาลัยวิจยั ในส่วนกลางทำ�หน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง
อีกชั้นหนึ่งโดยการทำ�งานที่ปรึกษานี้ให้ถือเป็น
ภาระงาน

7. การจัดการขยะในท้องถิ่น
ขาดการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนและภาคประชาชน
ขาดความเข้ ม แข็ ง และองค์
ความรู้ที่เพียงพอ

ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมการ
สร้างความเข้ม แข็งภาคประชาชนหรือสมัช ชา
พลเมืองเพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อจัดตั้งองค์กร
วิ ช าการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สนั บ สนุ น สมั ช ชา
พลเมือง

ประเด็นที่ต้องการการปฎิรูป
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1 . ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ข า ด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจนในการ
จัดการขยะ ควรมีการจัดทำ� 
Roadmap แผนและเป้าหมาย
ในระยะต่างๆ เช่น 5 ปี 10 ปี

ควรมีการจัดทำ� Roadmap ของประเทศ เพื่อลด
และส่งเสริมการแยกขยะในระดับประเทศ และต้อง
ให้มีการจัดทำ� Mass Flow Diagram ของวัสดุใน
ขยะแต่ละประเภทด้วย
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2.ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า ง Roadmap ของ
นโยบายระดั บ ประเทศกั บ ประเทศกับแผนแม่บทของจังหวัดโดยคำ�นึงถึง
ภูมิภาคยังไม่มี
ความแตกต่างของปริมาณลักษณะขยะ วัฒนธรรม
พื้นที่ด้วยเพื่อการจัดทำ�การจัดการขยะแบบผสม
ผสานให้เกิดจริงๆ
3. ความพร้ อ มทางด้ า นองค์
ความรูท้ สี่ ามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
ของหน่วยงานต่างๆยังไม่เพียง
พอ นอกจากนั้นอาจจะมีการ
พิจารณาความจำ�เป็นในด้าน
การจั ด ตั้ ง องค์ ก รตรวจสอบ
กลางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
องค์กรอิสระ

การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานใน
แต่ละหน้าที่ เช่น อปท. สมัชชาพลเมือง ภาค
ประชาชน ทั้งนี้ต้องมีการประเมินความพร้อมใน
ชั้นต้นก่อน

4. ประชาชนและผู้ปฎิบัติส่วน
ใหญ่ ยั ง ขาดความรู้ สึ ก และ
อารมณ์ ร่ ว มเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะเรื่องขยะ โดยยังคิด
ว่าเป็นเรื่องไกลตัว

จัดทำ�โครงการสร้างจิตสำ�นึกเรื่องขยะ โดยทำ�เป็น
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่อนุบาลจนถึง
วัยหลังเกษียณ โดยจะต้องร่วมกันระหว่างกระทรวง
ศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงความ
มั่นคงของมนุษย์

นอกจากนั้นอาจจะมีการพิจารณาความจำ�เป็นใน
ด้ า นการจั ด ตั้ ง องค์ ก รตรวจสอบกลางด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมเป็นองค์กรอิสระ

5. บ่อยครั้งที่การจูงใจโดยการ เพิ่มเติมค่า KPI ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะเข้าไปใน
เรียนการสอนอย่างเดียวจะไม่ การวัดผลสัมฤทธิ์การบริหารหรือการทำ�งานของ
เพียงพอหรือไม่ทันการณ์ จะ หน่วยราชการ
ต้องมีการจูงใจโดยการสร้างให้
KPI เกิดขึน้ และมีการใช้ประเมิน
ขั้นเงินเดือนหรือความสมารถ
ในการทำ�งานของหน่วยราชการ
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ประเด็นที่ต้องการการปฎิรูป

ข้อเสนอ

6. ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษทั ขนาด
กลางและขนาดเล็กยังไม่ให้ความ
สำ�คัญต่อการแยกขยะที่ไม่มีมูลค่า
และการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ส่งเสริมให้เอกชนเพิ่มเติมค่า KPI ที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ
ส่งเสริมให้มีความจริงจังในการใช้ระบบการ
จัดจ้างสีเขียว(Green Procurement) โดยที่
ต้องมีเรื่องของการจัดการขยะที่ถูกต้อง

7. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการ
จัดการขยะเช่น การจัดการบ่อขยะ
จุดคัดแยกหรือโรงไฟฟ้าขยะ

การบริหารความขัดแย้งโดยยกประโยชน์
ของทุกภาคส่วนเป็นที่ตั้งร่วมกัน ต้องมีการ
พูดคุยและองค์กรคนกลางที่มีความน่าเชื่อ
ถือเช่นมหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางเข้าไปร่วม

8. การรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะ
กรณี ไ ฟไหม้ ห รื อ วั ต ถุ อั น ตราย
ระเบิดรั่วไหลยังไม่มีระบบที่ดี

การจั ด ทำ � รวมศู น ย์ ก ารสั่ ง การ (Single
Command) โดยมีการทดสอบเป็นระยะ
ทั้งนี้ระเบียบมหาดไทยส่วนใหญ่จะให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
อยู่แล้ว แต่ควรมีการทำ�แผนเผชิญเหตุของ
ขยะหรือของเสียอันตรายไว้ พร้อมทำ�ผัง
โครงสร้างและทรัพยกรทีจ่ �ำ เป็นไว้ให้พร้อม

9. ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานการ
ปฎิบัติที่ดีของระบบการจัดการขยะ
ทั้งระบบ (COPs) ที่มีอยู่ยังไม่มีการ
ทดสอบภาคสนามอย่างเพียงพอไม่
ว่าจะเป็น การเลือกที่ตั้ง สถานีแยก
การเก็บขยะ ระบบโรงไฟฟ้าขยะ
ระบบหลุมฝังกลบ ระบบรีไซเคิล
การทำ�ปุย๋ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไม่มแี นวทาง
การตรวจสอบและตอบโต้ ก ลุ่ ม
ประชาชนหรือภาคประชาสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรพิจารณาจัดทำ�  COPs ทั้งระบบ โดย
หน่วยราชการเช่น กรมควบคุมมลพิษ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย สันติบาต
เทศบาล เครือข่ายอปท. เครือข่ายทสจ.
เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร ควรมา
จัดหารือเพื่อทำ�ให้เป็นเรื่องเป็นราวและมี
การทำ�ประชาพิจารณ์ต่อไป
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คุณภาพ

อากาศ
รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
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การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ดำ�เนินการโดยหน่วยงาน
หลัก คือ กรมควบคุมมลพิษ มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติจำ�นวน 62 สถานีใน
29 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยหน่วยงานอื่นๆ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
(สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่แม่เมาะ)  อย่างไรก็ดี ข้อมูลการตรวจวั
ดคุณภาพ
2
อากาศจะเป็นของแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้มกี ารใช้ประโยชน์รว่ มกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีเพียงข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่มีการรายงานอย่างกว้างขวาง
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (2558) แสดงในรายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทย และรายงานค่าดัชนีคณุ ภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) โดยสถานการณ์
มลพิษ ในปี พ.ศ.2557 ตรวจพบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย ได้แก่ ฝุน่ ละออง ก๊าซโอโซนและสารเบนซีน โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีม่ าบตาพุด
จังหวัดระยอง ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยสารเบนซีนเฉลี่ยในพื้นที่เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 12 สาร 1,3-บิวทาไดอีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 และสาร 1,2-ไดคลอโร
อีเทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16
สำ�หรับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) จากการคำ�นวณสารมลพิษ
ทางอากาศ 5 ชนิด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O  )
3 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) เพื่อบ่งบอกระดับคุณภาพอากาศ หาก AQI เกิน 100 หมายถึงมลพิษทางอากาศ
เกินค่ามาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ในปี พ.ศ. 2557 จำ�นวนวันที่ AQI เกินค่ามาตรฐาน เรียงลำ�ดับจากจังหวัดทีม่ จี �ำ นวน
วันสูงสุด ได้แก่ สมุทรปราการ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ปทุมธานี นนทบุรี
ลำ�ปาง และกรุงเทพฯอยู่ลำ�ดับที่ 8 โดยตรวจพบปริมาณก๊าซโอโซนสูงกว่าค่ามาตรฐานใน
25 จังหวัดที่มีการตรวจวัด จังหวัดที่มีค่าโอโซนสูงสุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจพบ
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 223 ppb (ค่ามาตรฐาน 100 ppb) และมีจำ�นวนวันที่เกินค่า
มาตรฐาน 130 วัน และตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงกว่าค่า
มาตรฐานใน 23 จังหวัด จากทั้งหมด 29 จังหวัดที่มีการตรวจวัด ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด
ตรวจวัดได้ 318 มิลลิกรัม/ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 120 มิลลิกรัม./ลบ.ม.) ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน
แต่จังหวัดสระบุรีมีจำ�นวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุด 92 วัน
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จากภาพรวมของสถานการณ์คุณภาพอากาศในประเทศจะเห็นได้ว่า ปัญหามลพิษ
อากาศกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
เหมือนในอดีต อีกทั้งสาเหตุของมลพิษอากาศมีความแตกต่างตามลักษณะของพื้นที่และ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษอากาศในพื้นที่นั้น การดำ�เนินการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศโดยหน่วย
งานส่วนกลาง เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีขีดจำ�กัดในการ
ดำ�เนินงานจากส่วนกลาง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความรู้ท้องถิ่นและความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ การกระจายอำ�นาจหน้าที่สู่หน่วยงานท้องถิ่น และการเพิ่ม
ขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิน่ ในการจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศในพืน้ ที่
จึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ

แหล่งกำ�เนิดมลพิษอากาศ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษอากาศโดยทัว่ ไป ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง
การก่อสร้าง การเผาในที่โล่ง การเผาของเสีย กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และภาคครัวเรือน ทั้งนี้
ปัญหามลพิษอากาศในแต่ละพื้นที่มีสาเหตุจากแหล่งกำ�เนิดที่แตกต่างกัน และการดำ�เนิน
การจะต้องสามารถจัดลำ�ดับความสำ�คัญของแหล่งกำ�เนิดทีเ่ ป็นลักษณะโดยเฉพาะของพืน้ ที่
นั้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่สำ�คัญก่อนเป็นอันดับแรก อันจะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล
มากกว่าการกระจายทรัพยากรแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง
ในพื้นที่เมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ฯลฯ การขนส่งโดย
รถยนต์เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทำ�ให้เกิดมลพิษจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง การ
ขนส่งและเก็บเชือ้ เพลิง และฝุน่ ฟุง้ ปลิวจากถนนและการขนส่งวัสดุ การควบคุมมลพิษทำ�ได้
โดยการกำ�หนดมาตรฐานไอเสียรถใหม่และรถใช้งาน การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การ
ควบคุมไอระเหยเชือ้ เพลิง การปรับปรุงผิวถนนและทำ�ความสะอาดถนน การป้องกันฝุน่ ฟุง้
ปลิวจากการขนส่งวัสดุ ทั้งนี้ปัญหาที่แก้ไขยากที่สุด คือ การควบคุมการปล่อยไอเสียจาก
รถใช้งาน
ในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด มลพิษมีความแตกต่างตามลักษณะอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมากมายหลากหลายประเภท มลพิษหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและ
กระบวนการอุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพเตาเผาเป็นวิธี
หนึง่ ในการบรรเทาปัญหามลพิษในจังหวัดสมุทรปราการทีป่ ระสบผลสำ�เร็จในระดับหนึง่ แต่
ปัญหาก๊าซโอโซนซึ่งอุบัติขึ้นในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนที่จะกล่าวถึงเป็นหัวข้อต่างหาก
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สำ�หรับจังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมหลักได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ เหมืองหินและโรง
โม่หิน รวมทั้งฝุ่นละอองฟุ้งปลิวจากถนน ซึ่งเป็นสาเหตุทำ�ให้มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุดที่ 95 มิลลิกรัม/ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัม/ลบ.ม)  
การควบคุมฝุน่ ละอองจึงอาจทำ�ได้โดยการเข้มงวดการควบคุมฝุน่ ละอองจากเหมืองหินและ
โรงโม่หนิ รวมถึงการปรับปรุงผิวถนนและไหล่ทางและทำ�ความสะอาดถนน ทัง้ นีก้ รมควบคุม
มลพิษและกรมการเหมืองแร่ (ชื่อในขณะนั้น) ได้จัดทำ�โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการ
ควบคุมฝุน่ จากโรงโม่หนิ และโครงการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมฝุน่ ละอองของโรงโม่หนิ จำ�นวน
มากทำ�ให้สถานการณ์ฝนุ่ ละอองดีขนึ้ มากกว่าในอดีต แต่ถงึ เวลาทีจ่ ะต้องทบทวนมาตรการ
และเพิ่มมาตรการควบคุมและกำ�กับดูแลแหล่งกำ�เนิดฝุ่นละอองในจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีค่า
ฝุ่นละอองเฉลี่ยรายปีสูงสุดของประเทศ
การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย (VOC) พบสารเบนซีนเกินค่ามาตรฐานใน 5 จังหวัด
จาก 6 จังหวัดที่มีการตรวจวัด เรียงลำ�ดับจังหวัดที่มีปริมาณสารเบนซีนเฉลี่ยรายปีสูงสุด
ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และปทุมธานี และพบสาร
1,3-บิวทาไดอีน และสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งมี
โรงงานและกิจกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจ�ำ นวนมาก แหล่งกำ�เนิดของสารเบนซีนนอกจาก
โรงงานปิโตรเคมีแล้ว ยังมีการขนส่งเป็นแหล่งกำ�เนิดที่สำ�คัญ ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มี
ปริมาณสารเบนซีนสูงได้แก่เมืองขนาดใหญ่ที่มีการจราจรคับคั่ง แต่สารอินทรีย์ระเหยชนิด
อืน่ อาจระบุแหล่งกำ�เนิดในพืน้ ทีม่ าบตาพุดได้จากประเภทอุตสาหกรรม และสามารถกำ�หนด
มาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมโรงงานเหล่านั้น
ปัญหามลพิษอากาศที่เรื้อรัง ทวีความรุนแรง และควบคุมได้ยากได้แก่ปัญหาหมอก
ควันในภาคเหนือ โดยที่ไฟป่าทั้งจากฝีมือมนุษย์และจากธรรมชาติเกิดขึ้นทั้งในอาณาเขต
ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศเมียนม่าร์และลาว การบุกรุกและเผา
ป่าเกิดขึ้นทั้งโดยน้ำ�มือนายทุนและชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตกับป่าในการหาของป่า ดังนั้นการ
ควบคุมไฟป่าจะต้องกระทำ�ทัง้ ในรูปแบบการควบคุมโดยกฎหมายทีเ่ ป็นธรรม และการปรับ
เปลีย่ นทัศนคติและวิธกี ารดำ�รงชิวติ ของชาวบ้านในป่า นอกจากการเผาป่าแล้วยังมีการเผา
ในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรมและการเผาของเสีย เช่นเดียวกันจะต้องมีการควบคุมการเผา
ในที่โล่งทั้งในรูปแบบการควบคุมโดยกฎหมายที่เข้มงวด และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
วิธีการทำ�เกษตรกรรมของชาวบ้าน
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กฎหมายและการดำ�เนินงานภายในประเทศ
การจัดการคุณภาพอากาศและการควบคุมมลพิษอากาศ เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องหลาย
หน่วยงานซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีท่ บั ซ้อนกัน การจัดการคุณภาพอากาศจึงมักเป็นการดำ�เนินการ
ทีละส่วนโดยขาดภาพรวมในการจัดการ ทำ�ให้ขาดประสิทธิภาพและการดำ�เนินการใช้เวลา
นานในการประสานความร่วมมือ แม้ว่าจะมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2535  เช่น มาตรา 35 ในการจัดทำ�แผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน ในมาตรา 36 แนวทางการดำ�เนินงานจัดการ ควบคุม ติดตามและตรวจ
สอบมลพิษ ในมาตรา 37 เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43
หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด ในทางปฏิบตั จิ ริง ยังคงพบว่าการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
จึงไม่เป็นเอกภาพ การดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาในอดีตต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ ความ
เข้าใจร่วมกันในเป้าหมาย และความเห็นชอบในการดำ�เนินงานตามแผนของแต่ละองค์กร
ตัวอย่างความประสบผลสำ�เร็จ ได้แก่ การใช้น้ำ�มันไร้สารตะกั่วจากการผลักดันของกรม
ควบคุมมลพิษ แต่ต้องอาศัยการกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�มันเชื้อเพลิงโดยกรมการเชื้อ
เพลิงพาณิชย์  โดยมีกญุ แจความสำ�เร็จทีก่ ารลดภาษีสรรพสามิตน้�ำ มันไร้สารตะกัว่ ให้ราคา
ต่ำ�กว่าน้ำ�มันทั่วไป ภายใต้การกำ�หนดนโยบายของสำ�นักนโยบายพลังงาน อีกตัวอย่าง
ได้แก่ การกำ�หนดมาตรฐานไอเสียรถนต์ใหม่โดยสำ�นักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำ�ให้
มีรถยนต์ใหม่ทมี่ ไี อเสียต่�ำ ออกสูท่ อ้ งถนนและทดแทนรถยนต์เก่าทีม่ ไี อเสียสูงทำ�ให้คณุ ภาพ
อากาศทั่วไปดีขึ้น แต่ตัวอย่างความล้มเหลว ได้แก่ การบังคับใช้มาตรฐานรถยนต์ใช้งาน
ด้วยการตัง้ สถานตรวจสภาพเอกชนโดยกรมการขนส่งทางบก และการตรวจจับบนท้องถนน
โดยพนักงานจราจร เจ้าหน้าทีก่ รมการขนส่ง และพนักงานควบคุมมลพิษ ซึง่ ขาดการติดตาม
ตรวจสอบ ทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่มีประสิทธิภาพและมีรถจำ�นวนหนึ่งที่ปล่อยไอเสียเกิน
มาตรฐานวิ่งบนท้องถนน
เมื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการภายในประเทศ การควบคุมมลพิษอากาศจาก
อุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายแรกในการจัดการคุณภาพอากาศ เนือ่ งจากโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษขนาดใหญ่ มีตำ�แหน่งที่ตั้งที่ชัดเจน มีจำ�นวนน้อยกว่าแหล่งกำ�เนิด
ประเภทอื่นโดยเปรียบเทียบ จึงควบคุมอย่างมีประสิทธิผลได้ง่ายกว่า เห็นผลชัดเจน การ
ควบคุมได้แก่การกำ�หนดมาตรฐานการระบายอากาศเสียจากโรงงานทั่วไป (ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549) และการกำ�หนดมาตรฐานการระบายอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าและ
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โรงงานเฉพาะประเภท ซึ่งมีค วามแตกต่างโรงงานทั่วไป (เช่น ประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์ ฯ เรื่องกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ.
2538 และประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ.2553) ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งอุปกรณ์บำ�บัด
มลพิษอากาศให้ได้ตามที่มาตรฐานกำ�หนด และมีการตรวจสอบและรายงานผลต่อหน่วย
งานรัฐ (เช่น ปีละ 2 ครั้ง) ความยากลำ�บากอยู่ที่การติดตามตรวจสอบให้โรงงานควบคุม
การปล่อยมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานตลอดเวลา ดังนั้น ในกรณีที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่
อาจมีผลกระทบสูง จึงมีการกำ�หนดให้โรงงานมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
และรายงานผลแบบต่อเนื่องมายังหน่วยงานรัฐ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กำ�หนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ 2544)
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศกว่าแสนโรงงาน มีความแตก
ต่างในเรื่องขนาดโรงงาน กระบวนการผลิต เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ อายุโรงงาน อุปกรณ์
ควบคุมมลพิษและการบริหารจัดการของโรงงาน       จึงทำ�ให้อาจมีการระบายมลพิษสู่
สิ่งแวดล้อมทั้งในเวลาดำ�เนินการปกติและในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน เป็นผลเสียต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งมีความยากลำ�บากในการติดตามตรวจสอบ
และกำ�กับโรงงานให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจึงมีการนำ�
เครื่องมืออื่นๆมาใช้สนับสนุน เช่น เทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเป็นการดำ�เนินการแบบสมัครใจ
ของโรงงานโดยมุง่ หวังประโยชน์ในการลดค่าใช้จา่ ยพร้อมไปกับการลดมลพิษทีต่ น้ ทาง หรือ
การนำ�หลักการอุตสาหกรรมสีเขียวหรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
กำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม โดยให้มี
พื้นที่กันชนระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนอันจะลดความรุนแรงของผลกระทบหาก
มี อีกทั้งต้องมีความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมมลพิษให้เป็นตามกฎหมาย
มาตรการอีกด้านในการจัดการมลพิษอากาศในเขตเมือง คือ การย้ายโรงงาน
อุตสาหกรรมออกไปนอกเมือง ให้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม       กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีนโยบายไม่อนุญาตให้มกี ารตัง้ โรงงานใหม่หรือขยายโรงงานทีอ่ าจก่อให้เกิดมลพิษภายใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยควบคุมการขออนุญาตตั้งโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
ในพื้นที่เขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น แหล่งกำ�เนิดมลพิษอากาศสำ�คัญ คือ
ไอเสียจากยานพาหนะประเภทต่างๆ เป็นที่มาของมลพิษอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาด
เล็กซึง่ เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ซงึ่
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ทำ�ให้เกิดก๊าซโอโซนอันเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ และสารประกอบอินทรียร์ ะเหยซึง่ เป็น
สาเหตุของโรคมะเร็ง การควบคุมมลพิษอากาศจากยานพาหนะประสบผลสำ�เร็จในระดับ
หนึ่งโดยการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงและพัฒนามาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ ซึ่งปัจจุบัน
เป็นมาตรฐาน มอก.ระดับที่ 6 (เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 4) ทำ�ให้ความเข้มข้นก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นละอองลดลงจากในอดีต แม้ว่าปริมาณรถยนต์จะเพิ่มจากเดิม
หลายเท่าตัว ในส่วนของคุณภาพเชื้อเพลิงได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มันดีเซลโดยการคง
อุณหภูมิจุดกลั่นที่ 357 องศาเซลเซียส และลดปริมาณกำ�มะถันลงจากร้อยละ 1 ลงมาตาม
ลำ�ดับจนเหลือ 50 ส่วนในล้านส่วน (ตามมาตรฐานยูโร 4) ในส่วนของคุณภาพน้�ำ มันเบนซิน
ได้มีการลดปริมาณสารตะกั่วลงตามลำ�ดับจนเป็นน้ำ�มันไร้สารตะกั่ว ทำ�ให้ระดับสารตะกั่ว
ในบรรยากาศลดลงต่ำ�มาก ยังผลดีต่อสุขภาพประชาชนที่มีตะกั่วในเลือดลดต่ำ�ลง
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า ระดั บ ฝุ่ น ละอองในเมื อ งใหญ่ ที่ มี ก ารจราจรหนาแน่ น เช่ น
กรุงเทพมหานคร จะลดลง แต่กลับพบว่าระดับก๊าซโอโซนโดยรอบกรุงเทพมหานครมีแนว
โน้มสูงขึน้ สาเหตุมาจากปริมาณการปล่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสารประกอบอินทรียร์ ะเหยและก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งมีที่มาได้แก่ การขนส่ง การเผาไหม้เชื้อเพลิงในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
และการระเหยของตัวทำ�ละลายต่างๆซึ่งมีการควบคุมน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจาก
การใช้น�้ำ มันก๊าซโซฮอลซึง่ มีการระเหยของแอลกอฮอล์สงู กว่าน้�ำ มันปกติ ทำ�ให้มสี ารตัง้ ต้น
(Precursor) ของก๊าซโอโซนอันได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอนและก๊าซไนโตรเจนออกไซด์สูงขึ้น
นำ�มาซึ่งระดับก๊าซโอโซนที่สูงขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศ
การควบคุมก๊าซโอโซนจะต้องควบคุมที่สารตั้งต้น อันได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอนและ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซึง่ มีแหล่งทีม่ าจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงหลากหลายชนิดในทุกภาค
เศรษฐกิจ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง การพาณิชย์และครัวเรือน การเกษตร
กรรม การเผาของเสีย ฯลฯ และการผลิต การขนส่ง และการใช้ตัวทำ�ละลายและน้ำ�มัน
เชือ้ เพลิง ทัง้ ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การพาณิชย์ และครัวเรือน การกำ�หนดยุทธศาสตร์
การควบคุมสารไฮโดรคาร์บอนหรือสารประกอบอินทรีย์ระเหย จะต้องจัดทำ�ทำ�เนียบการ
ปลดปล่ อ ยสารไฮโดรคาร์ บ อน เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปริ ม าณและสั ด ส่ ว นการปล่ อ ยสาร
ไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกำ�เนิดทีส่ ำ�คัญ เพือ่ การจัดทำ�มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและคุม้ ค่า
ในการควบคุมก๊าซโอโซน
การควบคุมมลพิษจากภาคการขนส่ง นอกจากการควบคุมไอเสียจากยานพาหนะซึง่
เป็นปัญหาปลายเหตุแล้ว ยังมีมาตรการบริหารจัดการต้นทางที่อาจสำ�คัญยิ่งกว่า ได้แก่  
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งโดยไม่ใช้เครือ่ งยนต์ (Non-motorized Transport) ซึ่งมีผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่สำ�คัญ คือ ลดการจราจรติดขัด ลดปริมาณการใช้
เชื้อเพลิง ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชน การ
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พัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การใช้จักรยาน และ
การเดินเท้า จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการวางผังเมือง และการออกแบบพื้นที่ใช้สอย
สาธารณะ ให้เอื้อต่อการขนส่งมวลชน และการขนส่งโดยไมใช้เครื่องยนต์ เช่น การพัฒนา
ที่พักอาศัยในราคาที่เหมาะสมและสิ่งอำ�นวยความสะดวกใกล้สถานีขนส่งมวลชน (Transit
Oriented Development: TOD) มีทางจักรยานที่ปลอดภัย การเดินเท้าที่ร่มรื่น การวาง
ผังเมือง การออกแบบพื้นที่ใช้สอยสาธารณะ และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการ
ขนส่งโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ จะต้องดำ�เนินการอย่างประสมประสานพร้อมๆกันในทุกองค์
ประกอบโดยหน่วยงานของรัฐ
โครงการอาคารเขียว (Green Building) ในปี พ.ศ. 2552 กรมควบคุมมลพิษได้จัด
ทำ�คู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับอาคารสำ�นักงานเขียวภาครัฐ
กรณีอาคารเดิมและกรณีทจี่ ะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยมุง่ เน้นให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบตั ิ
ตามแผนเพื่อนำ�ไปสู่การเป็นอาคารเขียว เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการลดมลพิษ
และลดการใช้พลังงานในอาคารสำ�นักงาน รวมถึงเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางที่จะนำ�
ไปสูก่ ารเป็นอาคารเขียว เพือ่ ให้อาคารราชการซึง่ เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวอย่างต่อสังคม
โดยที่สถาบันอาคารเชียวไทยได้จัดทำ�เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่ง
แวดล้อมไทย สำ�หรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (กันยายน 2555) หรือที่เรียก
กันว่ามาตรฐาน TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ การบริหารจัดการอาคาร ภูมทิ ศั น์ การใช้ทรัพยากรพลังงาน น้�ำ และวัสดุ รวม
ถึงคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Building Environment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร (Indoor Air) มีความสำ�คัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนใช้
ชีวิตคนทั่วไปใช้เวลาร้อยละ 90 อาศัยภายในอาคาร ทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะสัมผัส
กับมลพิษภายในอาคาร ซึ่งบางชนิดมีปริมาณสูงกว่าที่พบภายนอกอาคารหลายเท่าตัว
สาเหตุเนือ่ งมาจากการใช้อปุ กรณ์เครือ่ งใช้สำ�นักงาน เช่น เครือ่ งถ่ายเอกสาร เครือ่ งโทรสาร
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ พรมปูพื้น เป็นต้น รวมถึงสารเคมี
ที่ใช้ในการทำ�ความสะอาด ยาฆ่าแมลง น้ำ�ยาลบคำ�ผิด ควันบุหรี่ เป็นต้น ประกอบกับ
ความชื้นภายในอาคารและการสะสมของเชื้อโรค ทำ�ให้เกิดมลพิษ เช่น ไอสารเคมี ฝุ่น
ละออง แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส  เป็นต้น การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารจีงมี
ความสำ�คัญเช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
การเผาป่าและไฟป่า เป็นสาเหตุของหมอกควันในภาคเหนือซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาล
ในช่วงหน้าแล้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน แต่การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การ
เผาขยะมูลฝอย ของเหลือจากการเกษตร อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี และ
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เกิดขึ้นไดในทุกพื้นที่ของประเทศ การเผาของเหลือจากการเกษตรจะเกิดขึ้นหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว และชาวนา ชาวไรเผาซังขาว ตนออย เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกครั้งใหม
โดยที่การเผาทําไดสะดวก รวดเร็ว มีคาใชจายต่ํา ในขณะที่การกําจัดวัสดุของเหลือจาก
การเกษตรทําไดยาก มีคาใชจายสูงกวา หนวยงานของรัฐมีโครงการการเกษตรแบบยั่งยืน
เปนทางเลือกของ เกษตรกรในการทําเกษตรกรรมที่พอเพียงและรักษาคุณภาพอากาศ ใน
สวนของการเผาขยะมูลฝอยทั้งตามบาน ที่รกราง และบริเวณกองขยะมูลฝอย จะตองมี
กฎหมายและการกํากับดูแลอยางเครงครัด

ขอเสนอเชิงนโยบายตอการ
บร�หารจัดการคุณภาพอากาศ
1) การจัดทํากฎหมายใหมและการปรับปรุงกฎหมาย

สําหรับการจัดทําพระราชบัญญัตกิ ารจัดการคุณภาพอากาศ โดยการกําหนดพระราช
บัญญัตกิ ารจัดการคุณภาพอากาศ เปนกฎหมายโดยเฉพาะ มีตวั อยางของตางประเทศ เชน
Clean Air Act (1962) ของสหราชอาณาจักร Clean Air Act (1970) ของสหรัฐอเมริกา
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อปองกันการขัดแยงในเชิง
นโยบาย การออกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ และการดําเนินโครงการ เปนหัวใจสําคัญ
ของการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
หากการปฏิบตั งิ านในแตละโครงการไมไดคาํ นึงถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทีอ่ าจตามมา
ยอมทําใหเกิดความขัดแยง และอุปสรรคในการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมใหเปนไปตามเปา
หมาย ยกตัวอยางเชน โครงการรถคันแรกสงเสริมใหประชาชนมีรถสวนตัวของตนเอง ทําให
มีรถใหมจํานวนมากออกสูทองถนน เปนสาเหตุของการจราจรติดขัด และมลภาวะอากาศ
ตามมา ซึง่ นโยบายทีข่ ดั แยงกับการสงเสริมใหประชาชนใชบริการขนสงสาธารณะและระบบ
ขนสงมวลชน
การกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การอนุมัติโครงการและการบริหารจัดการ
ของภาครัฐจึงจะตองดําเนินการภายใตนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนและแนวแนในการที่
จะสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม จึงจะตองมีขอ บังคับทีช่ ดั เจนกําหนดใหการดําเนินการใดๆ
ของภาครัฐจะตองพิจารณาผลกระทบดานสิง่ แวดลอม พิจารณาถึงผลไดผลเสีย และมิอาจ
ดําเนินการไดหากผลเสียนั้นมีมากหรือขัดแยงกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม
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2) เครื่องมือการบริหารจัดการ

ทำ�เนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollution Release and Transfer
Registers: PRTR) เป็นกลไกสำ�คัญในการติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของโรงงานและ
แหล่งกำ�เนิดอื่นๆในการควบคุมมลพิษ โดยที่โรงงานจะต้องรายงานการปลดปล่อยมลพิษ
ออกจากโรงงานรวมถึงการเคลือ่ นย้ายมลพิษออกจากโรงงานไปยังทีอ่ นื่ ข้อมูลจากทำ�เนียบ
จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการควบคุมมลพิษ โดยการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของแหล่งกำ�เนิดมลพิษ และกำ�หนดแผนงานทีม่ ปี ระสิทธิผลและคุม้ ทุนทีส่ ดุ ใน
การดำ�เนินงาน PRTR จึงนับเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำ�เร็จในการควบคุมมลพิษที่แหล่ง
กำ�เนิดให้น้อยลง แม้ว่าอาจจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น หรือ
มีจำ�นวนแหล่งกำ�เนิดมากขึ้น กล่าวคือยังคงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ในขณะเดียวกันกับที่
มีการพัฒนาฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างไรก็ตาม PRTR จะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่านกรมกองต่างๆที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ให้มีการเก็บข้อมูลแหล่งกำ�เนิดมลพิษแต่ละประเภทตามภาระหน้าที่ของหน่วย
งานนัน้ ๆ โดยให้เป็นงานประจำ�ปกติ เช่น กรมโรงงานให้มกี ารรายงานและการจัดเก็บข้อมูล
การปล่อยมลพิษของโรงงาน เช่นเดียวกับการต่อทะเบียนโรงงานหรือการจัดเก็บภาษีรายปี
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมแหล่งกำ�เนิดทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ยาน
พาหนะ การพาณิชย์และครัวเรือน รวมถึงการเผาของเสียและการเผาในที่โล่ง
3) การกระจายอำ�นาจและการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การจัดการคุณภาพอากาศในปัจจุบันดำ�เนินการโดยหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานรัฐส่วนกลางจะทำ�หน้าที่เบ็ดเสร็จทั้งในการออก
กฎหมาย ข้อปฏิบตั ิ และบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุม
มลพิษ อย่างไรก็ดี โดยที่พื้นที่การทำ�งานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เกินขีดความสามารถ
ของหน่วยงานส่วนกลาง จึงมีการตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้นมาทำ�หน้าที่ดูแล เช่น
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติภาค ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนภูมิภาค
จะมีอำ�นาจจำ�กัดอาจต้องรอการวินิจฉัยจากหน่วยงานส่วนกลาง แตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีอำ�นาจเบ็ดเสร็จในตัวเอง
หลักการกระจายอำ�นาจ คือ ให้อ�ำ นาจในการบริหารเขตปกครองลงไปในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. และ อบต. ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน ทราบถึงทุกข์สุขและ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง แต่ อปท.มีอำ�นาจและ
ทรัพยากรจำ�กัด แม้วา่ โดยหลักการจะมีงบประมาณและอำ�นาจหน้าทีใ่ นการดูแลสิง่ แวดล้อม
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ในพื้นที่ รวมถึงอำ�นาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในการพัฒนาและประกอบกิจการใน
พื้นที่ปกครอง อย่างไรก็ดีการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ อปท.ที่ผ่านมามีข้อจำ�กัดใน
ด้านทรัพยากรบุคคลและขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม การกระจายอำ�นาจ
ให้ อปท.จึงต้องดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ภิ าระกิจแทน
ส่วนกลาง จึงจะทำ�ให้การกระจายอำ�นาจสัมฤทธิ์ผล การพัฒนาความสามารถของ อปท.
ทำ�ได้ในสองลักษณะคือ
1) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน อปท. เริ่มด้วย
การกำ�หนดหน้าที่ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชดั เจน และให้มีการฝึก
อบรมพนักงานในเรื่องที่ตรงกับภาระงานที่มอบหมาย โดยความร่วมมือของสถาบัน
การศึกษา สถาบันวิชาการและวิชาชีพ เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ร่วมกับหน่วยงานรัฐส่วนกลางทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์จริง ประกอบกับการปฏิบตั ิ
งานจริงในหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายโดยใช้ความรูท้ ไี่ ด้จากการฝึกอบรม ทัง้ นีโ้ ดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานรัฐส่วนกลาง อาจจัดให้มโี ครงการแลกเปลีย่ นบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานรัฐส่วนกลางและหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น โดยที่พนักงานส่วนท้องถิ่น
สามารถเรียนรู้จากการทำ�งานในส่วนกลาง และพนักงานส่วนกลางทำ�หน้าที่เป็นที่
ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการทำ�งาน
2) การสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม อปท.ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลเพื่อเสริมสร้างกำ�ลังของแต่ละ อปท. ในการดำ�เนินงานทั้งในขั้นตอนการ
วางแผนและการปฏิบัติงาน โดยการรวมพละกำ�ลังและทรัพยากรที่มีจำ�กัด การรวม
กลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยจะเพิ่มขนาดของโครงการ ทำ�ให้เกิดความคุ้มทุน
(Economy of Scale) ลดงบประมาณที่ใช้ซ้ำ�ซ้อนในแต่ละ อปท. และรวมความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรเข้าด้วยกันให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อีกทั้งลดข้อจำ�กัดที่มีของแต่ละ อปท. เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การสร้างเครือข่ายของพนักงานหรือการตั้งชุมชนนักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อปท.
(Community of Practice: COP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มและความร่วมมือในการ
ทำ�งาน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งาน ถ่ายทอดความรู้วิธีการทำ�งานที่
ประสบความสำ�เร็จสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เพื่อให้มีการนำ�ไปปฏิบัติใน อปท.อื่นๆ
ในวงกว้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งที่สำ�คัญคือทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่ง
มั่นของพนักงาน อปท.ในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
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4) การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทบาทของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของภาครัฐและเอกชน
ในการคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ประชาชน
ซึง่ ปัจจุบนั การมีสว่ นร่วมกระทำ�ได้โดยง่ายขึน้ ในโลกของเทคโนโลยีปจั จุบนั มากกว่าในอดีต
การรับฟังข่าวสารทำ�ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ แต่ข่าวสาร
ที่ประชาชนได้รับอาจไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือมีเจตนาร้าย จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้อง
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์อย่างเข้มแข็งในการสือ่ สารข่าวด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มีระบบรับฟังเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ที่สามารถนำ�ข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ  
ตัวอย่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
ได้แก่ การร้องเรียนเรื่องควันดำ�จากยานพาหนะ แม้ว่าปัจจุบันจะมีรถควันดำ�น้อยกว่าใน
อดีตอย่างมาก เนือ่ งจากมีการปรับปรุงคุณภาพน้�ำ มันเชือ้ เพลิงและเทคโนโลยีรถใหม่ทปี่ ล่อย
ควันดำ�น้อยกว่าเดิมมาก แต่ยงั มีรถเก่าใช้งานจำ�นวนหนึง่ ทีป่ ล่อยควันดำ�เนือ่ งจากสภาพรถ
และการบำ�รุงรักษาไม่ดพี อ การตรวจสภาพรถใช้งานประจำ�ปีโดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน
และการตรวจจับบนท้องถนนโดยหน่วยงานของรัฐไม่สามารถตรวจจับรถที่ไม่ได้มาตรฐาน
ได้ทั้งหมด ยังมีรถที่ปล่อยควันดำ�ออกมาวิ่งบนท้องถนนให้เห็นอยู่เป็นประจำ�  แต่การที่
ประชาชนเห็นรถควันดำ�ได้ด้วยตนเอง เป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยการรายงานการพบเห็นรถควันดำ�ผ่านช่องทางเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ยุคใหม่ได้อย่างฉับพลันและสะดวก และน่าจะเป็นวิธีที่หน่วยงานของรัฐนำ�มาใช้ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
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ภาพที่ 1 แผนภูมิการจัดการคุณภาพอากาศ
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ตาราง 2 สรุปข้อเสนอทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการขยะ
กฎหมาย

องค์กร

ประเด็นที่ต้องการการปฎิรูป

ข้อเสนอ

• กฎหมายและโครงการของรัฐ
ไม่ได้ค�ำ นึงถึงผลกระทบด้านสิง่
แวดล้อม
• ขาดการวางผั ง เมื อ งเพื่ อ
ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม
• ขาดกฎหมายเฉพาะในการ
บริหารจัดการคุณภาพอากาศ
ขาดกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชน
• ไม่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วน
รวมของชาติ

• ให้มีกฎหมายบังคับให้มีการพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในการออกกฎหมายและการขออนุมัติ
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
• สร้างความเชื่อมโยงการวางผังเมืองกับการ
วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเมือง และระบบ
ขนส่ง เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม วางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และการกำ�หนดพื้นที่
กันชน (Buffer zone)
• จัดทำ�กฎหมายเฉพาะในการจัดการคุณภาพ
อากาศ ให้มบี ทลงโทษทีช่ ดั เจน มีมาตรการชดเชย/
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
• ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม การรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา

• การทำ � งานกระจายอยู่ ใ น
หน่วยงานจำ�นวนมาก
• ขาดหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ดำ � เนิ น งานต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• ภาระกิจของหน่วยงานส่วน
กลางมีมากเกินกว่ากำ�ลังในการ
บังคับใช้กฎหมาย
• หน่วยงานส่วนท้องถิ่นขาด
ความสามารถในการกำ�กับดูแล

• ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง โดย
เฉพาะหน่วยงานระดับปฏิบตั งิ าน โดยให้มเี จ้าภาพ
หลัก
• กระจายอำ�นาจสู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
• พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานส่วนท้อง
ถิ่น มีการรวมกลุ่มในการทำ�งาน จัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP)
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การบริหาร
จัดการ

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ประเด็นที่ต้องการการปฎิรูป

ข้อเสนอ

• ขาดทิศทางและเป้าหมายใน
การดำ � เนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป
ธรรม
• ขาดการจั ด ลำ � ดั บ ความ
สำ�คัญในการดำ�เนินงาน
• การขยายตัวของอุตสาหกรรม
อย่างกระจัดกระจาย ยากต่อ
การกำ�กับดูแล
• ขาดการจัดการมลพิษอย่าง
ถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม
• ขาดกฎเกณฑ์ แ ละระบบ
ติดตามในการจัดการมลพิษ

• ให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบ Single Command เพื่อบูรณาการการทำ�งานของหน่วยงาน
• กำ�หนดทิศทางและเป้าหมายในการจัดการ
คุ ณ ภาพอากาศร่ ว มกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและ
ประชาชน (Air Quality Roadmap)
• จัดลำ�ดับความสำ�คัญของมาตรการโดยประเมิน
ความคุ้มทุน
• พัฒนาองค์ความรูข้ ดี ความสามารถในการรองรับ
ของประเทศ (Carrying Capacity) ต่อการจัดการ
คุณภาพอากาศ
• จัดทำ�ทำ�เนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษ
• นำ�เครื่องมือ/กลไกทางสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการ
แก้ปัญหา ได้แก่ ภาษีสิ่งแวดล้อม  การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคสมัครใจ กระบวนการ
พิจารณาคดีในศาลสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งกองทุน
การจัดสรรงบประมาณและมาตรการจูงใจ
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด/ชัดเจน เช่น
ระบุบทลงโทษ ความรับผิดชอบ มีการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่ประชาชน

• ขาดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน
• ประชาชนขาดข้อมูลที่ใช้ใน
การตัดสินใจ
• การมีส่วนร่วมเป็นการร่วม
จากการชักชวน

• ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม การรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา
• เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
• เพื่อสร้างกลไกกลุ่ม เครือข่ายในการขับเคลื่อน
การทำ�งานงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียง
พออย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอ
บริหารจัดการ
ต่อการ

ทรัพยากรทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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คุณภาพน้ำ�
รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
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คุณภาพน้ําในแหลงน้ําตามธรรมชาติ
มลพิษทางน้าํ มีแนวโนมจะทวีความรุนแรงขึน้ ตามการขยายตัวอยางตอเนือ่ งของภาค
ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยคุณภาพน้ําในชวง 10 ป (ป พ.ศ. 2548-2557)
มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง กลาวคือแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดี มีแนวโนมลดลง สวนแหลงน้ําที่
อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยขอมูลคุณภาพน้ําผิวดิน ในป พ.ศ.
2557 ของกรมควบคุมมลพิษ พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในเกณฑพอใช ดี และ
เสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ 49 29 และ 22 ตามลําดับ หรืออยูเกณฑพอใชขึ้นไป รอยละ 78
ซึง่ ยังไมบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555 – 2559 ที่กําหนดคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลักและแมน้ําสายสําคัญใหอยูในเกณฑ
ตั้งแตพอใชขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจคุณภาพน้ําในแหลง
น้ําผิวดิน ป พ.ศ. 2556 กับการกําหนดประเภทของแหลงน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ํา พบ
วา แหลงน้าํ ทีไ่ ดมาตรฐานตามประเภททีก่ าํ หนดมีเพียง 8 แหลง และไมเปนไปตามประเภท
ที่กําหนด 51 แหลง

ดีมาก
ดี

พอใช

เสื่อมโทรม

แนวโนมสถานการณคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ในชวงป พ.ศ. 2548 – 2557
ที่มา:(ราง) รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2557 กรมควบคุมมลพิษ

ภาพที่ 2
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คุณภาพน้ำ�บริเวณตอนล่างของแม่น้ำ�สายหลักต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำ�เจ้าพระยาตอน
ล่าง แม่น้ำ�ท่าจีนตอนล่างถึงตอนกลาง แม่น้ำ�ลพบุรี แม่น้ำ�ลำ�ตะคองตอนล่างและแม่น้ำ�
ระยองตอนล่าง อยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะคุณภาพน้ำ�ในแมน้ำ�
เจ้าพระยาและแมน้�ำ ท่าจีนตอนล่างประสบปัญหาภาวะวิกฤตสามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะ
การคมนาคมเท่านัน้ และยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง พารามิเตอร์ส�ำ คัญทีบ่ ง่ ชีป้ ญั หา
คุณภาพน้ำ�เสื่อมโทรม คือ บีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟิคอลโคลิฟอร์ม
แอมโมเนีย นอกจากนี้ยังพบโลหะหนักที่มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน
ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส สังกะสีและสารหนู บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพ
น้ำ�ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเมือง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำ� ซึ่งส่วนใหญ่ระบายน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�โดยตรง ไม่
ผ่านกระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสีย นอกจากนี้ยังมีการระบายน้ำ�เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม รวมทั้งอุบัติเหตุการรั่วไหลต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ของน้�ำ สุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังทำ�ลายระบบนิเวศน์ และความหลาก
หลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำ�ด้วย
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) ประเมินความเสียหายทีเ่ กิดจาก
ปัญหามลพิษทางน้ำ�ในรูปมูลค่า ความเสียหายจากมลพิษทางน้ำ�ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จากต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรคอันเกิดจากมลพิษทางน้ำ� 3 โรค (โรคท้องร่วง โรค
ไทฟอยด์ และโรคบิด) พบว่า มีค่าเฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2542-2546) เท่ากับ 1,515 ล้านบาท
ต่อปี

แหล่งกำ�เนิดมลพิษประเภทต่างๆ
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) รายงานปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษในปี พ.ศ. 2550   พบว่า
สัดส่วนปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (บีโอดี) เกิดขึ้นมากสุดมาจากชุมชน
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็นสัดส่วนร้อยละ 42 44.3 และ 13.7 ตามลำ�ดับ ส่วน
ข้อมูลของรายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำ� กรมควบคุมมลพิษ (2557) รายงานว่าสัดส่วน
ปริมาณความสกปรกที่ถ่ายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ�มาจากชุมชนมีปริมาณสูงสุดร้อยละ 46 ภาค
อุตสาหกรรมร้อยละ 33 จากเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 11  และจากแหล่งกำ�เนิดอื่นๆอีก
ร้อยละ 10 สำ�หรับน้ำ�จากแหล่งกําเนิดเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสถานประกอบ
การหลังจากมีพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนด
ให้แหล่งกําเนิดน้ำ�เสียจากแหล่งกําเนิดถูกควบคุม ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของแหล่ง
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กําเนิดเหล่านี้จะต้องดําเนินการจัดการน้ำ�เสียให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดจึงจะสามารถ
ปล่อยลงสูส่ งิ่ แวดล้อม แต่เนือ่ งจากน้�ำ เสียจากชุมชนระดับเทศบาล อบต. ทัว่ ประเทศทัง้ หมด
มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมเพียงร้อยละ 25 ของน้ำ�เสียชุมชนทั้งหมด ดังนั้นปริมาณความ
สกปรกจากชุมชนทีถ่ า่ ยทิง้ ลงสูแ่ หล่งน้�ำ จึงมีสดั ส่วนทีส่ งู มาก ส่วนน้�ำ เสียชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถบำ�บัดได้ประมาณร้อยละ 39 ของปริมาณ
น้ำ�เสียที่เกิดขึ้น ดังนั้นน้ำ�เสียชุมชนส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการบำ�บัดจะมีการถ่ายทิ้งลงสู่แหล่ง
น้ำ�โดยตรง
ตารางที่ 3  สัดส่วนปริมาณน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นและความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่ระบายลง

สู่แหล่งน้ำ�

ร้อยละ

ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ที่ลงสู่
แหล่งน้า
(ตันบีโอดีต่อวัน)

ร้อยละ

9

9

276
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โรงงานอุต- 120,900 โรงงาน
สาหกรรม

7

4.4

198

33

เกษตรกรรม การปลูกข้าว การเลี้ยงสุกร
และอื่นๆ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ
อื่นๆ

144

90

126

21

รวม

160

100

600

100

แหล่งกำ�เนิด

ชุมชน

ขัอมูลการประเมิน

ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น
(ล้านลบ.ม. ต่อวัน)

เทศบาล 2,267 แห่ง + กทม.
+ พัทยา + อบต. 5,508 แห่ง

ที่มา : ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำ�

มลพิษ (2557)
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ปัญหาการจัดการน้ำ�เสียชุมชนและระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวม
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 น้ำ�เสียชุมชนมีปริมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
กรุงเทพมหานครมน้ำ�เสียเกิดขึ้น 0.86  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (9.56 %) ซึ่งรัฐบาลได้
ลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชนทัง้ สิน้ 101 แห่ง ทีก่ อ่ สร้างแล้ว
เสร็จ จำ�นวน 92 แห่ง กำ�ลังก่อสร้าง 8 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่ง (คลองด่าน) รองรับ
น้ำ�เสียรวม 3.2 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของน้ำ�เสียชุมชนทั้งหมด เป็นเงินงบ
ประมาณ 83,000 ล้านบาท ส่วนน้ำ�เสียชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลสามารถบำ�บัดได้ประมาณร้อยละ 39 ของปริมาณน้�ำ เสียทีเ่ กิดขึน้ โดยระบบบำ�บัด
น้�ำ เสียรวมแบ่งเป็น ระบบบ่อปรับเสถียรร้อยละ 46 ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์รอ้ ยละ 21 ระบบ
คลองวนเวียน (OD) 17 แห่ง ระบบสระเติมอากาศร้อย 16 และ อื่นๆ ได้แก่ ระบบบึง
ประดิษฐ์ ระบบแผ่นหมุนชีวภาพแนวทางการจัดการน้ำ�เสียชุมชน นอกจากนี้จำ�นวนระบบ
บำ�บัดน้ำ�เสียรวมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีจำ�นวนน้อยมากไม่ทันกับอัตราการเติบโตของ
ประชากร
นาํ้เ สยีชมุชนเ กดิขน้ึรวม 9.2 ลาน ลบ.ม.
บานเ รอืน
บอเ กรอะ +นาํ้อปุโ ภคอน่ืๆ

กรงุเ ทพฯแ ละ พทัยา
0.86 ลาน ลบ.ม.

อาคารบางประเภท
ระ บบบาํบดันาํ้เ สยี

องคการบรหิารสวนตําบล
(5,508 แหง) 5.1 ลาน ลบ.ม.

เทศบาล (2,267 แหง)
3.2 ลาน ลบ.ม.

ไ มมรีะ บบบาํบดันาํ้เ สยีรวม 6.0 ลาน ลบ.ม.

ผานการบาํบดัโ ดยระ บบบาํบดันาํ้เ สยีรวม 3.2 ลาน ลบ.ม.
กรงุเ ทพฯแ ละ พทัยา
10 แหง

บานเ รอืนหรอือน่ืๆ
ทไ่ี มมรีะ บบ

องคการบรหิารสวนทองถน่ิ
90 แหง

ชะลอโครงการ 1 แ หง

ระ บายสแู หลงนาํ้ตามธรรมชาติ

ภาพที่ 3 การจัดการน้ำ�เสียชุมชนในปัจจุบัน (ปรับปรุงจากกรมควบคุมมลพิษ, 2557)
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ภาพที่ 4 ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานได้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 -2557
         ที่มา : (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 กรมควบคุมมลพิษ
ปัญหาด้านเทคนิค

1) ระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชนทัว่ ประเทศมีจ�ำ นวนรวมทัง้ สิน้ 101 แห่ง สามารถ
รองรับปริมาณน้ำ�เสียได้รวม 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คือคิดเป็นร้อยละ 35.6 ของ
ปริมาณน้�ำ เสียทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้ ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมพืน้ ทีช่ มุ ชนส่วนใหญ่ (กรมควบคุมมลพิษ,
2553) แม้ว่ากรุงเทพมหานครมีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวม 10 แห่ง แต่บำ�บัดน้ำ�เสียได้เพียง
ร้อยละ 36 เท่านั้น (กรุงเทพมหานคร,2554)
2) ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนทั่วประเทศอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำ�นวน 87 แห่ง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำ�นาญด้านการ
เดินระบบและควบคุม ดูแลรักษา และขาดงบประมาณดำ�เนินการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินการสูง และส่วนใหญ่ยังไม่มีการเก็บค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสีย แม้ว่าบางแห่งมีการ
จัดเก็บแล้วแต่ก็มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บได้ต่ำ�
3) สถานภาพปัจจุบนั ของระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชนก่อสร้างแล้วเสร็จ 91 แห่ง
แบ่งเป็นระบบที่ชำ�รุด 20 แห่ง ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่ใช้งานได้ 71 แห่ง พบว่าคุณภาพน้ำ�ทิ้ง
ไม่ผ่านค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนจำ�นวน
28 แห่ง คิดเป็นระบบบำ�บัดที่ไม่มีประสิทธิภาพร้อยละ 52 ของระบบ (กรมควบคุมมลพิษ,
2556)
4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ขาดแคลนงบประมาณสำ�หรับเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการเดินระบบ   เนือ่ งจากระบบบางประเภทเช่นระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์/ระบบ
แผ่นหมุนชีวภาพ ต้องใช้ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ความสามารถในการเดินระบบ
5) ขาดการจัดเก็บข้อมูลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชนอย่างเป็นระบบแล
ต่อเนื่องรวมทัง้ การตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมดูแลระบบบำ�บัดอย่างต่อเนือ่ ง
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ปัญหาการบริหารจัดการ

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มงี บประมาณก่อสร้างและดูแลระบบ ไม่มกี ฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับผิดชอบในการจัดการน้�ำ เสีย/ระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียชุมชน
2) พื้นที่เป้าหมายชุมชนยังไม่มีการจัดการน้ำ�เสีย   เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการจัดการน้ำ�เสียและเห็นว่ามีความยุ่งยาก
ในการดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และขัน้ ตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการจัดการน้ำ�เสียผ่านแผนปฏิบัตืการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด
3) ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ความสำ�คัญและน้ำ�หนักเท่ากับงานบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
4) ขาดการบังคับใช้กฏหมายในการกำ�หนด จัดเก็บค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสียตามหลัก
การผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
5) ประชาชนขาดความร่วมมือในการต่อเชือ่ มท่อและสนับสนุนการดำ�เนินงานจัดการ
น้ำ�เสียขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน ตลอดจน
การสร้างการมีส่วนร่วมดำ�เนินการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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ปัญหาการจัดการน้ำ�เสียอุตสาหกรรม

ส่วนความสกปรกจากน้�ำ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพบมากในลุม่ น้�ำ ทีม่ จี งั หวัดเป็น
ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา พบในจังหวัดสมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ พืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ท่าจีน พบในจังหวัดสมุทรสาคร แม้วา่ โรงงาน
อุตสาหกรรมต้องบำ�บัดน้ำ�เสียให้ได้ตามค่ามาตรฐานน้ำ�ทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่การที่โรงงานมีการตั้งอยู่หนาแน่นในพื้นที่ดังกล่าว
จึงมีผลกระทบต่อคุณภาพน้�ำ โดยเฉพาะในแม่น�้ำ เจ้าพระยาและแมน้�ำ ท่าจีนตอนล่าง ปัญหา
การจัดการน้ำ�เสียอุตสาหกรรม      (แผนจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
- 2559) สรุปได้ ดังนี้
1) การเติบของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณลุม่ น้�ำ เจ้าพระยา
ท่าจีนตอนล่างทำ�ให้มีการระบายมลพิษเพิ่มขึ้น
2) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนักหรือความ
ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากมีขอ้ จำ�กัดด้านเงินลงทุนและความพร้อมของ
บุคลากร นอกจากนีภ้ าคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งจักร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่�ำ ในการผลิตและการกำ�จัดของเสีย ส่งผลให้เกิดมลพิษน้�ำ มลพิษอากาศ
ขยะและกากของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
3) กฎหมายที่ใช้ในการกำ�กับดูแลภาคอุตสาหกรรมยังไม่เหมาะสมในบางประเด็น
ส่งผลให้การจัดการด้านมลพิษมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 อยู่ระหว่างการศึกษา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
4) การประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการผลักดัน
อย่างจริงจัง เช่น หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โควต้าการปล่อยมลพิษ เป็นต้น
5) การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษของประเทศยังไม่สมบูรณ์ ทำ�ให้การ
บริหารจัดการมลพิษมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
6) การถ่ายโอนภารกิจไปสู่ระดับท้องถิ่นให้ดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อมยังมีอุปสรรค
เนื่องจากมีข้อจำ�กัดด้านองค์ความรู้ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
7) ภาคการผลิตและภาคประชาชนยังมีรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการการบริโภค นำ�เข้าสินค้าคุณภาพต่ำ�แต่มีมลพิษสูงเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศ
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ปัญหาการจัดการน้ำ�เสียเกษตรกรรม

สำ�หรับค่าความสกปรกทีเ่ กิดจากน้�ำ เสียจากภาคเกษตรกรรมในแต่ละลุม่ น้�ำ ส่วนใหญ่
มีสัดส่วนน้อยกว่าน้ำ�เสียประเภทอื่น  ยกเว้น ในลุ่มน้ำ�ที่มน้ำ�เสียจากภาคเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่มาจากฟาร์มสุกร เนือ่ งจากค่าบีโอดีในน้�ำ เสียของฟาร์มสุกรค่อนข้างสูงซึง่ ปัจจุบนั มีคา่
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากฟาร์มสุกรที่มีจำ�นวนมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้น้ำ�เสียมี
แหล่งกำ�เนิดทีม่ จี ดุ กำ�เนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) เช่น นาข้าว สวนผัก-ผลไม้ การ
เลีย้ งสัตว์ มีการระบายน้�ำ ทิง้ หลายจุดไหลซึมไปกับดินจึงทำ�ให้สดั ส่วนปริมาณความสกปรก
ที่ถ่ายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ�ต่ำ� แต่เมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นที่เหล่านี้เกิดการชะล้างหน้าดิน (Runoff) และไหลส่งสูแ่ หล่งน้�ำ ซึง่ มีการปนเปือ้ นสารอินทรียแ์ ละธาตุอาหารจากปุย๋ /สารเคมีจาก
การเกษตร แม้ว่าปัจจุบันภาคการเกษตรจะใช้องค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มาผสม
ผสานกับองค์ความรู้ท้องถิ่น ทำ�ให้มีการผลักดันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และมีการจัดการ
ความปลอดภัยอาหารและการตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการทำ�เกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่
เป็นการผลิตขนาดเล็ก ยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ได้ และมีความเสี่ยงจากความเสีย
หายจากผลผลิตสูง เนื่องจากไม่ใช้สารเคมี ทำ�ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ�และมีต้นทุนการผลิตสูง
รวมทั้งมีข้อจำ�กัดในการเลือกใช้สารสกัดชีวภาพ ซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก ทำ�ให้เกษตรกร
หันกลับมาใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรดังเดิม รวมทั้งประชาชนยังขาดความ
ตระหนักต่อความสำ�คัยของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จึงทำ�ให้การผลักดันไม่ต่อเนื่องและ
ไม่ยั่งยืน
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กฎหมายและนโยบายด้านการจัดการคุณภาพน้ำ� แบ่งได้เป็นกลุ่ม
(1) กลุ่มนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่
• นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540
- 2559 ในการกำ�หนดแนวทางเร่งด่วนในการฟื้นฟูทรัพยากรและแนวทางแก้ ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำ�คัญ คือ

ในการกำ�หนดมาตรการจัดทำ�แผนปฏิบัติการและแผนฉุกเฉิน
ในการจัดการคุณภาพน้ำ� โดยมีกลไก
แนวทางด้านการจัดการ

ทำ�แผนฉุกเฉิน

ควบคุมการใช้ที่ดินใกล้
น้ำ�

กำ�หนดมาตราการและ
แผนปฎิบัติการ

กำ�หนดแหล่งน้ำ�ดิบ
เพื่อควบคุมและฟื้นฟู

จัดสรรที่ดินสำ�หรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อ
มลพิษทางน้ำ�

จัดหาที่ดินสำ�หรับ
บำ�บัดน้ำ�เสีย

เสริมสร้างกลไกและ
สมรรถนะขององค์กร

กระจายอำ�นาจ

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล

แนวทางด้านการลงทุน

โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการจัดทำ�

ระบบรวบรวมและบำ�บัดน้ำ�เสีย
แนวทางด้านกฎหมาย ในการกำ�หนดปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้�ำ ประเภทและขนาดของ
แหล่งกำ�เนิดน้ำ�เสียให้เหมาะสมต่อการจัดการ
แนวทางด้านการสนับสนุน ได้แก่ การรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับผิด
ชอบจัดการคุณภาพน้ำ� สนับสนุนการใช้เครื่องมือกลไกต่างๆ  
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• แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการคุณภาพน้ำ�แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้
แผนเร่งด่วน

- กําหนดให้การพัฒนาพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ตอ้ งจัดทํารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยยึดศักยภาพ
ของพื้นที่เป็นหลัก
- สร้างระบบบําบัดน้ำ�เสียในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ำ�เสียที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดําเนินงาน
ได้เต็มศักยภาพของระบบ รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการจ่ายค่าบําบัดน้ำ�เสียที่
เป็นธรรม

แผนระยะปานกลาง

- สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยมีการใช้เทคโนโลยีปอ้ งกัน
และลดมลพิษมากกว่าการบําบัดมลพิษ  หรือเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (CT, LCA, Zero waste) เช่น สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุน การ
ลดหย่อนภาษีและการกู้เงินจากกองทุนหรือ สถาบันการเงิน เป็นต้น
- พัฒนาระบบการป้องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการกํา
กับ ดูแล ให้เป็นไปตามมาตรการหรือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนด
เช่น EIA  EHIA
- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเปรียบเทียบกับศักยภาพการรองรับ (Carrying
Capacity) มลพิษของพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการกาํ หนดมาตรการ ในการลดมลพิษและ
พัฒนามาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เหมาะสม
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• แผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559

โดยมีแนวทางการจัดการมลพิษที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำ� สรุปดังนี้
1) การจัดการมลพิษทางน้ำ�จากภาคชุมชน สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนต้องจัดการน้ำ�เสียได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ ควบคุมแหล่งกำ�เนิดจัดทำ�ฐานข้อมูลด้านมลพิษในระดับพื้นที่และ
ให้มีการเปิดเผยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน
2) การจัดการมลพิษจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การผลิตภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ลดสารเคมีอนั ตราย ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพและการน้�ำ เสียทีบ่ �ำ บัด
แล้วกลับไปใช้ประโยชน์
3) การจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กำ�หนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำ�หรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม (Zoning) ให้ชดั เจน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสุขภาพ (IEE,
EIA, EHIA) สนับสนุนการนำ�ของเสียและน้�ำ เสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตมาผลิต
พลังงานทดแทน และส่งเสริมการนำ�น้ำ�ที่บำ�บัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์
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(2) นโยบายการจัดการน้ำ�เสียชุมชน
• นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำ�เสียชุมชน (พ.ศ. 2553-2584) โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น ลดความสกปรกน้�ำ เสียจากแหล่งกำ�เนิด
กำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการจัดการน้�ำ เสียชุมชนและช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัด
ทำ�โครงการก่อสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสียสำ�นักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลหรือแหล่งเงินอืน่ เพือ่ สนับสนุนการจัดสร้างระบบบำ�บัดน้�ำ เสียชุมชน จัดสรรเงิน
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้ พระ
ราชบัญญัตกิ าํ หนดและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมทั้งประเทศที่มีการจัดสร้างแล้ว
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและบำ �รุงรักษาระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำ�ทิ้งงเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งที่กําหนด
พัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำ�เสียชุมชน (Municipal Sewage Management
System: MSMS) เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารจัดการระบบทีด่ ี และพัฒนา
เครื่องมือและระบบเครือข่าย   การติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทางน้ำ�จากแหล่งกําเนิด
อย่างต่อเนื่อง จัดระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสีย
โดยมีแนวทาง ดังนี้
• นโยบายหลักของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำ�เสียในระยะ 4 ปี (พ.ศ.25572560) โดยองค์การจัดการน้ำ�เสีย   การจัดให้มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
- ในเขตปริมณฑล ดำ�เนินการก่อสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย 1 แห่ง และศึกษาสำ�รวจ
และออกแบบระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย 1 แห่ง)
- การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชนขนาดเล็กรวม 32 แห่ง
- การฟืน้ ฟูและบริหารจัดการระบบบำ�บัดน้�ำ เสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 35 แห่ง
เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพ ให้กับ อปท. 14 แห่ง
- การสร้างมาตรฐานการออกแบบและคู่มือการบริหารจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
- วิจัยและพัฒนาด้านการจัดการน้ำ�เสีย
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• แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2559)

โดย

กรุงเทพมหานคร
1) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ภาคส่วนร่วมรับผิดชอบต่อมลพิษทางน้�ำ ด้วยการ
จ่ายค่าบำ�บัดน้ำ�เสีย
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนน้ำ�ในคลองเพื่อการบำ�บัดน้ำ�เสียและป้องกันน้ำ�
ท่วม โดยการ ปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ�เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ�ทิ้ง ตรวจวัด
สภาพน้ำ�ในคลองที่จัดให้มีระบบไหลเวียนและ ขุดลอกคลองเป้าหมาย
3) สนับสนุนการนำ�ผลผลิตจากการบำ�บัดน้ำ�เสียกลับไปใช้ประโยชน์
4) เข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายดำ�เนินการแก่ผปู้ ระกอบการซึง่ เป็นต้น
เหตุให้เกิด ปัญหาน้ำ�เสียในแหล่งน้ำ�สาธารณะ โดยผลักดันให้มีการปรับปรุง/แก้ไข
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข ให้กรุงเทพมหานครมีอำ�นาจในพื้นที่
สรุปภาพรวมนโยบายการจัดการน้ำ�เสียชุมชน

1) ปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้า
ที่รับผิดชอบในการจัดการน้ำ�เสีย/ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชน
2) ใช้เครื่องมือผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำ�บัดน้ำ�เสีย และนำ�
มาใช้ดูแลระบบ
3) ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำ�เสียชุมชนทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง/
องค์กร/ กฏหมาย อาจใช้มาตรการ เครื่องมือ กลไกเช่น จ่ายร่วมกับการจ่ายค่าเก็บ
ขนขยะ หรือภาษีที่ดิน เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีอยู่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ควรมีการศึกษา
พัฒนาระบบบำ�บัดที่เหมาะสม ดูแลง่ายใช้งบประมาณต่ำ� โดยใช้กรณีศึกษาระบบ
บำ�บัดน้�ำ เสียชุมชนทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ ระบบทีเ่ หมาะสมสูงสุดม้าป็นแบบกลาง เพือ่
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ�ไปใช้ได้เลย
5) ขาดงบประมาณในการก่อสร้างและเดินระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมทั้งประเทศ
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(3) นโยบายการจัดการน้ำ�เสียอุตสาหกรรม
• แผนจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 – 2559

อุตสาหกรรม

โดยกระทรวง

โดยมีแนวทางในการจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม 3 แนวทาง ดังนี้
1) การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งเสริมให้มีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้เทคโนโลยีการป้องกันและลดมลพิษมากกว่าการบำ�บัดมลพิษ ลดการปล่อยมลพิษทีป่ ลาย
ท่อ ลดการใช้พลังงาน นำ�หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
กำ�หนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำ�หรับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ชัดเจน สนับสนุนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กำ�หนดให้มีพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปัญหา
มลพิษ ส่งเสริมหลักการอุตสาหกรรมสีเขียว  
ส่งเสริมให้มกี ารใช้น�้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีการหมุนเวียนน้�ำ และนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ�
2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุมแหล่งกำ�เนิด

ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำ�เนิดให้ชัดเจน
พัฒนาฐานข้อมูลและความเชือ่ มโยงของฐานข้อมูล เพือ่ ประกอบการกำ�หนดนโยบาย
และวางแผนบริหารจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับ
พัฒนาและนำ�ระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนือ่ งมาใช้ จัดทำ�ฐาน
ข้อมูลด้านมลพิษในระดับพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น
เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์มลพิษและเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ระบายมลพิษ
ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการ
มลพิษ
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
4) การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
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ขอเสนอตอการปฏิรปู ดานการ
จัดการคุณภาพน้าํ

แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมคือการปกปองแหลงน้ําจากมลพิษโดยความรับ
ผิดชอบของทุกภาคสวนถือเปนสิ่งที่สําคัญ โดยรัฐบาลควรตองใหความสําคัญในการปฏิรูป
โดยนํา “มาตรการเชิงรุกในการปองกัน” ตองมาใชจัดทํากลยุทธและเปนแนวทางปฏิบัติ
เชน กฏหมาย/การมาตรการควบคุมการตัง้ โรงงาน (zoning)การประยุกตใชเทคโนโลยีการ
ผลิตทีส่ ะอาด หลักการ 3Rs รวมทัง้ ความโปรงใสดานการรายงานขอมูลสิง่ แวดลอม นอกจาก
นี้ จะตองมีการนําเครื่องมือนโยบายดานเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชเพื่อลดการระบาย
มลพิษ หรือหลักการ “ผูก อ มลพิษเปนผูจ า ย” เชน ภาษีจากการปลอยมลพิษ และมาตรการ
สนับสนุนดานการเงินสําหรับผูท ปี่ ฏิบตั ดิ า นการลดมลพิษ เปนตน รวมถึงการเพิม่ บทลงโทษ
กับผูกระทําผิดทั้งทางแพงและอาญาแกผูที่กระทําผิดกฏหมาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้
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กฏหมาย
ประเด็นการปฏิรูป

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ ไข

• กฎหมายที่ใช้กำ�กับการบําบัดน้ำ�เสียรวมชุมชนยังไม่มี
บทบัญญัตทิ ชี่ ดั เจนแยกออกจากบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
น้�ำ เสียทัว่ ไป ทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก มีปัญหาการบังคับใช้ การวินิจฉัยและการ
หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
• ขาดกฎหมายที่ มี ส่ ว นบั ง คั บ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว้
• กฏหมายควบคุมน้ำ�ทิ้งอาคารมีความซ้ำ�ซ้อนหรือขัด
แย้งทำ�ให้มคี วามยุง่ ยากในการบังคัยใช้และปฏิบตั ใิ ห้เป็น
ไปตามกฏหมาย

• มีกฎหมายเฉพาะด้านน้ำ�เสีย เช่น พรบ.การจัดการนํ้า
เสียแห่งชาติ
• ปรับปรุงกฎหมายที่ให้อํานาจในการจัดตั้งองค์กรที่ทํา
หน้าที่ควบคุมและแก้ไขปัญหาน้ำ�เสียเป็นการเฉพาะ
กฎหมายในส่วนของการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ทิ้ง
และคุณภาพแหล่งน้ำ�อยู่ในตอนหรือหมวดเดียวกัน รวม
ทัง้ กฎหมายในส่วนของการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อการแก้ไข ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและการเยียวยาความเสีย
หาย (ชลพรรษ เมธาวัฒนานันท์ (2545: 130 - 144)
• การปรั บ บทบั ญ ญั ติ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง
แวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม มีบทลงโทษที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการกระทำ�ผิด

• ขาดการแผนการใช้ที่ดิน/การกำ�หนดเขต/พื้นที่ชุมชน • ปรับปรุงกฏหมายการกำ�หนด Zoning  การอนุญาต
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่หมาะสมและลด ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้ง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/
พืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด  รวมทัง้ การระบายน้�ำ ทิง้ จากอาคารสถาน
ประกอบการในพืน้ ทีร่ มิ น้� 
ำ โดยการพิจารณาอนุญาตต้อง
คำ�นึงถึงศักยภาพของพื้นที่ และความสามารถในการ
รองรับของแหล่งน้ำ� (carrying capacity)
• ปรับปรุงกฏหมายควบคุมการอนุญาติตงั้ ขยาย อาคาร
บ้านเรือน สถานประกอบการในพืน้ ทีร่ มิ น้�ำ ตามระยะทาง
ห่างจากแม่น�ำ้ ตามทีก่ �ำ หนด และมีมาตรฐานเฉพาะพืน้ ที่
หรือการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (ภาษีมลพิษทางน้ำ�)
• กฏหมายควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งยังเป็นการควบคุมที่ • มีกฏหมายการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้
ปลายท่อ (มาตรฐานน้ำ�ทิ้ง) ทำ�ให้ผู้ประกอบการขาดแรง จัดการคุณภาพน้ำ�และการระบายน้ำ�เสียจากโรงงาน
จูงใจในการลดมลพิษที่ถ่ายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ�
อุตสาหกรรม ได้แก่ user charges and effluent
charges
• นำ�เครื่องมือ/กลไกทางสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแก้
ปัญหา ได้แก่ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(EIA), กระบวนการพิจารณาคดีในศาลสิ่งแวดล้อม, การ
จัดตั้งกองทุน
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กฏหมาย
ประเด็นการปฏิรูป

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ ไข

• ไม่มีกฏหมายควบคุมการระบายของเสีย (น้ำ�ทิ้ง/ขยะ/ • ปรับปรุงมาตรการบังคับให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
สารพิษ) จากชุมชน และเกษตรกรรมโดยเฉพาะแหล่ง (Polluters Pay Principle หรือ Beneficiary Pay Principle)
กำ�เนิดที่ตั้งริมน้ำ�
• ผลักดัน อปท. กำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกร
• ขาดแรงจูงใจให้โรงงาน สถานประกอบการลงทุนใน • ปรับปรุงมาตรการทางภาษีสนับสนุนทางการเงินและ
เครื่องจักร อุปกรณืที่ประหยัดน้ำ�/ลดการถ่ายทิ้งความ สร้างแรงจูงใจให้โรงงาน สถานประกอบการลงทุนใน
สกปรก
เครื่องจักร อุปกรณืที่ประหยัดน้ำ�/ลดการถ่ายทิ้งความ
สกปรก (CT)
• รับรองมาตรฐานการผลิตที่ใช้แนวทางการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ปัญหาการระบายธาตุอาหารจากชุมชนและธาตุอาหาร • มีกฏหมายควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสในสารทำ�ความ
ส่วนเกินจาก non-point source
สะอาดโดย เฉพาะสารซักล้างต่างๆ เพื่อลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสในน้ำ�ทิ้งชุมชน
• จัดทำ�แนวทางการนำ�น้ำ�เสียที่มีธาตุอาหารสูงไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่ไม่เป็นอาหารสด

องค์กร/การบริหารจัดการ
ประเด็นการปฏิรูป

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ ไข

• การบังคับใช้กฏหมาย มาตรการควบคุม ดูแล และบัง
คับใช้กฏหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานที่มี
อำ�นาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการก่อสร้างและการ
ปฏิบัติการใด ๆ ที่จะเป็นการลุกล้ำ�ต่อลำ�น้ำ� รวมทั้งการ
ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ�  (เช่นกรมเจ้าท่ามีอำ�นาจตาม
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนาํ้ ไทย พ.ศ.2456 แต่ยงั ไม่มผี ล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจน)

• เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและบังคับ
ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ การควบคุ ม การระบายน้ำ � ทิ้ ง โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ NGO
• เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อ
กำ�หนดและการบังคับใช้ข้อกำ�หนดเพื่อลดมลพิษลงสู่
แหล่งน้ำ�
• การจัดทำ�  KPI หรือ Joint KPI ด้านการจัดการสิ่ง
แวดล้อมเข้าไปประเมินการ ทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐ
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องค์กร/การบริหารจัดการ
ประเด็นการปฏิรูป

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ ไข

• ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมชุมชนไม่ครอบคลุมชุมชนส่วน • จัดหาแหล่งเงิน/งบประมาณการก่อสร้างระบบบำ�บัด
ใหญ่ โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งริมน้ำ�
น้�ำ เสียรวม ขยายระบบท่อรวบรวมน้ำ�เสีย และปรับปรุง
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมเพื่อให้ครอบคลุมน้ำ�เสียชุมชนทั่ว
ประเทศ
• องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่ยัขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมดูแลระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชน รวม
ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ความสำ�คัญด้านการจัดการน้ำ�
เสียและน้�ำ หนักเท่ากับงานบริหารจัดการระบบสาธารณูป
โภคอื่นๆ

• เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของท้อง
ถิน่ ให้มคี วามตระหนักด้านความสำ�คัญการจัดการน้�ำ เสีย
ของท้องถิ่นทั้งเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
• ให้มหาลัย/หน่วยงานวิจัย/NGO/เอกชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดการน้ำ�เสียทั้งในด้านเทคโนโลยีและการ
จัดาการ

• ขาดข้อมูล/เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ • การใช้ systems approach ในการกำ�หนดปัญหาโดย
ลดของเสียที่แหล่งกำ�เนิด
พิจารณาการมีสว่ นร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
• ประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ลดการเกิดน้ำ�เสียที่แหล่ง
กำ�เนิด การหมุนเวียนน้ำ�เสียกลับมาใช้ใหม่ การผลิต
พลังงานจากของเสีย/การนำ�กลับวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้
ใหม่
• การจัดทำ�ฐานข้อมูลและ priority ลุม่ น้�ำ สายหลักทีต่ อ้ ง
จัดการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• ขาดการจัดการมลพิษอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม • การออกแบบระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชนถูกวิธีตามหลัก
และหลักสุขาภิบาล และพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ วิศวกรรมและหลักสุขาภิบาล และสามารถกำ�จัดธาตุ
จากปัญหา
อาหารได้ รวมทั้งระบบบำ�บัดนี้จะต้องมีประสิทธิภาพดี
สามารถควบคุมดูแลระบบบำ�บัดได้ง่าย
• การออกแบบระบบระบายน้ำ�ต้องคำ�นึงถึงพื้นที่ที่ดีรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่น มี
ปริมาณน้ำ�ฝนมากจะต้องใช้ระบบระบายน้ำ�เสียแยกจาก
ระบบระบายน้ำ�ฝน (Separate sewer systems)
• ขาดการจัดการมลพิษจากการเกษตรกรรมและ runoff • ส่งเสริมการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากพื้นที่การเกษตร
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ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม
ประเด็นการปฏิรูป

• การประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ ไข

• ควรทีก่ ารทำ�งานแบบบูรณาการให้มากขึน้ ทัง้ จากหน่วย
งานด้านนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติ

• ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำ�เสีย • ควรมีการเปิดเผยข้อมูล โดยจะต้องมีประชาชนมีส่วน
ชุมชน
ร่วม รวมทั้งให้ความรู้และให้ความร่วมมือในการบำ�บัด
น้ำ�เสียจากบ้านเรือนโดยเข้าใจหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่าย (Polluters Pay Principle, PPP)
• ขาดการส่วนร่วมของประชาชนในการลดการระบายน้�ำ • รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตสำ�นึกและการมีสว่ น
เสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ�
ร่วมในการอนุรกั ษ์แหล่งน้�ำ และแม่น�้ำ เพือ่ การมีน�้ำ สะอาด
สำ�หรับชุมชน
• สร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือเศษอาหาร
รวมทั้งน้ำ�เสียลงในแม่น้ำ� ลำ�คลอง
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