เหตุใดจึงตองมีการปรับปรุงการกําหนดใหสถานประกอบการอุตสาหกรรม เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก
ควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
เรียบเรียงโดย นางสาวภัทรานิษฐ เปลี่ยนไธสง/
สวนน้ําเสียเกษตรกรรม
สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนด
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลง
สูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 มีการบังคับใชมาเปนระยะเวลานานกวา 21 ป โดย
ปจจุบันพบปญหาในทางปฏิบัติ เชน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทไมไดถูกประกาศใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภทไมมีน้ําเสียและไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย จึงทําใหไมสามารถจัดทํารายงานการทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสียได อีกทั้งในระยะที่ผานมายังไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานหลายฉบับจึงมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงการกําหนดใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลง
สูแหลงน้ํ าสาธารณะหรือออกสูสิ่ งแวดลอมให มีความเหมาะสมและสอดคลองกั บ สภาพการณ ในป จจุ บั น ซึ่ง กรม
ควบคุมมลพิษ ไดยก (ราง) ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
โดยมีหลักการคือใหมีการควบคุมปริมาณมลพิษจากสถานประกอบการที่มีลักษณะการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่
มีการระบายมลพิษทางน้ําอยางมีนัยสําคัญ โดยอางอิงปริมาณมลพิษและปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภท ข (อาคาร
สํ า นั กงาน ห รื อ ที่ ทํ าการเอกช น ขน าด 10,000 - 55,000 ตารางเม ตร) ซึ่ ง เป น แห ล ง กํ า เนิ ดมล พิ ษ
ทางน้ํ า จากชุ ม ชนแล ว นํ า มาเที ย บเคี ย งกั บ ปริ ม าณมลพิ ษ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป น จํ า นวนคน (200 คน) ปริ ม าณน้ํ า เสี ย
(30 ลูกบาศกเมตร/วัน) ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (3.6 กิโลกรัม/วัน) สวนอัตราการปลอยสารพิษนั้นอางอิง
กลุมสารที่กอใหเกิดความเปนพิษตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กรมควบคุ มมลพิ ษได จั ดประชุ มรั บฟ งความคิ ดเห็ นต อ (ร าง) ประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ํา
เสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
ผูแทนหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการที่เกี่ยวของ รวม 47 คน โดยที่ประชุมเห็นดวยในหลักการของ (ราง) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว แตขอใหปรับแกไขคาตัวเลขของน้ําใช น้ําเสียและความสกปรก
ใหสอดคลองกัน รวมทั้งปรับลดปริมาณโลหะหนักหรือสารพิษในน้ําทิ้งที่จะกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อ
สอดคลองกันและเทาเทียมกับกฎหมายอื่นๆ โดยไดปรับปรุงประเด็นหลักๆ คือ
1. เปลี่ ย นชื่ อ เรื่ อ งในประกาศ เปลี่ ย นจาก“โรงงานอุ ต สาหกรรมและนิ ค มอุ ต สาหกรรม” เป น “สถาน
ประกอบการอุ ตสาหกรรม” เพื่ อให ได ความหมายที่ ครอบคลุ มกิ จการอุ ตสาหกรรมมากขึ้นกวาเดิ มและครอบคลุ มตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน การนิคมอุตสาหกรรม และการประกอบกิจการพลังงานประเภทการผลิตไฟฟา
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่กําหนดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ เปลี่ยนกําหนดจาก“โรงงานจําพวกที่ 2
และ 3 ตามบัญชีแนบทายฯ จํานวน 104 ประเภท” เปน “สถานประกอบการอุตสาหกรรม” ที่มีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปนี้
2.1. มีคนงานตั้งแต 200 คนขึ้นไป
2.2 มีปริมาณน้ําเสียตั้งแต 30 ลบ.ม./วันขึ้นไป
2.3. น้ําเสียมีความสกปรกในรูปบีโอดีกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียตั้งแต 3.6 กก./วันขึ้นไป
2.4. น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้งปนเปอนวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.
2535
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รูปการประชุมปรับปรุงการกําหนดใหสถานประกอบการอุตสาหกรรม เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส ิ่งแวดลอม

ทั้ งนี้ กรมควบคุ มมลพิ ษ ได นํ าเสนอต อที่ ป ระชุ มคณะอนุ กรรมการประสานการจั ดการสิ่ งแวดล อมและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งมติที่ประชุมให นํากลับไปพิจารณา วัตถุประสงคที่ตองการ
เปลี่ยนจากโรงงานอุตสาหกรรม เปน สถานประกอบการอุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการที่
ตองถูกประกาศเปนแหลงกําเนิดมลพิษ ตองการใหเกิดผลสัมฤทธิ์เรื่องอะไรหรือประเด็นอะไร และการกําหนดคุณลักษณะ
ของสถานประกอบการให พิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิ บั ติดวย ทั้ งนี้ ขอให มีการนํ าเสนอต อคณะทํ างานปรับปรุง
มาตรฐานน้ํ าทิ้ งจากโรงงานอุ ตสาหกรรมพิ จารณาให ความเห็ นชอบก อนเสนอคณะอนุ กรรมการประสานการจั ดการ
สิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรมพิจารณาอีกครั้ง
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