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งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
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พัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุม
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ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียงและก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อม 
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The study of “Analysis laws and law enforcement concerning air pollution 
emission control in petrochemical industry” aims to find out the gap of Thailand’s 
environmental legislation and to suggest possible processes to develop the air 
pollution from petrochemical industrial sector control laws. The target groups that 
researchers aim to study are Thai government sector dealing with the promotion of 
Thailand’s air pollution prevention related laws, private environmental organizations, 
and manufacturers, traders as well as the general public. This study is the qualitative 
research of which the data was collected from interviews and analyzed by SWOT 
ANALYSIS. 

The results gathering from SWOT ANALYSIS revealed that most of the flaws in 
environmental legislation are from industrial sector since the industrial sector does not 
abide by the laws. The industrial sector also does not apply the good management 
practices on environment. Moreover, the air pollution prevention related laws are not 
improved or updated by the government sector. Due to these problems, it causes the 
degeneration of environment and affects directly to the people living nearby the 
industries in several ways. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทยเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม มา
เป็นภาคอุตสาหกรรมท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจและความเจริญ ส่งผลให้มี
จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการในการประกอบอาชีพเพ่ิมสูงขึ้น ผู้ประกอบการ
เร่งลงทุนเพ่ือขยายฐานการผลิต ท าให้เกิดการเจริญเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและมี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น   หากมองในด้านเศรษฐกิจของประเทศถือได้ว่ า
ภาคอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่ในอีกด้านอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อย ปัญหามลพิษทางอากาศจัดเป็นปัญหาหลักท่ีส่งผลกระทบในวงกว้าง
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนอาทิเช่นการลักลอบปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรีย์
ระเหยง่ายของโรงงานอุตสาหกรรมมีการระบายสารมลพิษในสัดส่วนที่เพ่ิมมากข้ึน  

กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศไทย ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศได้ มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาภาวะ
มลพิษของสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษโดยการออกประกาศ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด และการออกประกาศก าหนดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
ในกรณีที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีปัญหามลพิษเกินกว่ามาตรฐานก าหนด และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่ง
รองรับมลพิษ ได้แก่ แหล่งทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่จะรองรับของเสีย และฟอกของเสียเหล่านั้นให้คืนสู่
สภาวะปกติโดยก าหนดมาตรฐานของแหล่งดังกล่าวเป็นการทั่วไป เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายประเทศไทยมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศไทย จึงถือเป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการควบคุมและแก้ไขภาวะ
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มลพิษทางอากาศให้มีคุณภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยตลอดจนไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

 แม้ว่าจะมีการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษใช้มาอย่างเคร่งครัดในประเทศไทย 
แต่กฎหมายบางอย่างยังคงมีช่องโหว่ ท าให้เกิดการกระท าความผิดและละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นจ านวน
มาก ท าให้ที่ผ่านมาคุณภาพอากาศในประเทศไทยค่อนข้างเสื่อมโทรม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจ
ศึกษาถึงการวิเคราะห์และการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงที่สุด 

1.2  ค าถามการวิจัย 
 1.2.1 การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

          1.2.2 การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ
ไทยมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

          1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
          1.3.1 เพ่ือศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์ช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งด้านเนื้อหาและการบังคับใช้ 

     1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
           การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
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          1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

          1.4.2 ขอบเขตด้าน พ้ืนที่  กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

      1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และประชาชน 

      1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.5.1 เพ่ือทราบถึงกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทาง

อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     1.5.2 เพ่ือทราบถึงช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     1.5.3 เพ่ือทราบถึงแนวทางการพัฒนากฎหมายการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

1.6  สมมตฐิานของการวิจัย 
          ภาคอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องศึกษากฎระเบียบ และกฎหมายด้านการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุม       
การระบายมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.7  วิธีการด าเนินการวิจัย 
          ในการศึกษาและวิจัยนั้นผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการด้านกฎหมาย, 
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องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เป็นหลัก และใช้วิธีการศึกษาวิจัยทาง
เอกสารโดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลจากต ารา บทความ ตัวบทกฎหมาย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาประกอบการวิจัยเปรียบเทียบและหาข้อสรุปที่ชัดเจน อันน ามาซึ่งประโยชน์แก่งานวิจัยมาก

ท่ีสุด 

1.8  นิยามศัพท์ฉพาะ  
          1.8.1 กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ หมายถึง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ

มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่จัดท าขึ้นหรือก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด ารงกลยุทธ์ และ
บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะน าไปสู่การควบคุมและแก้ไข
ภาวะมลพิษทางอากาศ เพ่ือรักษาอากาศให้มีคุณภาพที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและ
ความผาสุกของประชาชน ตลอดจนไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

     1.8.2 มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับ
ปกติเป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ 
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บทท่ี 2 
 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ

ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเอกสาร

ข้อมูลงานวิจัยมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 

2.1  กฎหมายสิ่งแวดล้อม        
 2.2  ล าดับศักดิ์กฎหมายของประเทศไทย      
 2.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 2.4  มลพิษทางอากาศ        
 2.5  เครื่องมือเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อม                 

2.6  มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ    
 2.7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

2.1  กฎหมายสิง่แวดล้อม 
          กฎหมายสิ่ งแวดล้อม (environmental law) คือ กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มีเนื้อหาครอบคลุมการอนุรักษ์ ป้องกัน และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง
ด้านสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งของ มีใจความคาบเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณี สนธิสัญญา 
ข้อตกลง พันธกรณี กฎระเบียบ และนโยบาย ฯลฯ หลากชนิด กฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจก าหนด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขในการด าเนินกิจการบางของมนุษย์ เช่น ก าหนดปริมาณของภาวะ
มลพิษที่จะให้มีได้ หรือก าหนดให้ต้องมีการวางแผนและการตรวจสอบกิจการบางอย่าง เป็นต้น 
นโยบายของรัฐ เป็นต้นว่า มาตรการกันไว้ดีกว่าแก้ (precautionary principles) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและมาตรการใครท าคนนั้นจ่าย (polluter pays principle) 
ล้วนเป็นลักษณะหนึ่งของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมถูกริเริ่มขึ้นในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมประมาณช่วง พ.ศ. 2503 ขณะที่หลายประเทศในโลกจะได้ตรากฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้น 
แต่กลไกแห่งกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ประสบผลส าเร็จอย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และในปัจจุบันกฎหมาย
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สิ่งแวดล้อมก็ยังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาและส่งเสริมกลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อมา  
Richardson ได้ปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิมที่ใช้มาตรการบังคับและควบคุม (command and control) ท าให้มีคนจ านวนหนึ่งซึ่ง
เกิดความไม่พอใจ ผลส่วนหนึ่งที่ได้จากการปฏิรูป คือ การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม การวางมาตรฐาน
บางอย่าง เช่น ไอเอสโอ 14001 (Dianne. Saxe, 1990)  

2.2  ล าดับศักดิ์กฎหมายของประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2.1 แผนผังแสดงล าดับศักดิ์กฎหมายของประเทศไทย 

 ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย เป็นแนวความคิดทางกฎหมายของฝรั่งเศส ซึ่งก าหนดล าดับชั้น
ระหว่างกฎหมายประเภทต่าง ๆ ซึ่งท าให้ผู้มีอ านาจในการตรากฎหมายที่มีศักดิ์ด้อยกว่าต้องเคารพ
และไม่สามารถตรากฎหมายที่ละเมิดกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าได้ กฎหมายไทยได้น าเอาหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ อาทิ พระราชบัญญัติจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้ หรือ พระราชบัญญัติ
จะต้องไม่มีเนื้อหาขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ดังที่มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติ
ใดของกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
องค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้ดูแลความสอดคล้องของกฎหมายต่าง ๆ ต่อกฎหมายสูงสุดหรือ
รัฐธรรมนูญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
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ล าดับศักดิ์ของกฎหมายในระบบกฎหมายไทย แบ่งอย่างละเอียดเป็น 7 ชั้น ได้แก่ 

1. รัฐธรรมนูญ 
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
3. พระราชบัญญัติ 
4. พระราชก าหนด 
5. พระราชกฤษฎีกา 
6. กฎกระทรวง 
7. กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ ถ้าแปลตามความหมายของ
ค าจะ หมายถึง การปกครองรัฐอย่างถูกต้องเป็นธรรม "รัฐธรรมนูญ" ต้องมีลักษณะเป็นลายลั กษณ์
อักษร และไม่ใช่สิ่งเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" มีความหมายกว้างกว่า
และจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณีก็ได้ 
 
            รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั้นมีทั้งเป็นลักษณะลายลักษณ์อักษร และลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยที่ลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากจะใช้หลักของจารีต ประเพณีการปกครองแล้ว 
กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกครองย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย ทุกประเทศทั่ว
โลกมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญทั้งประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงประเทศที่
ปกครองระบอบเผด็จการ เพ่ือใช้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ 
 
            พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นในรูปแบบ
พระราชบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งในระบบบท
กฎหมายไทย เพื่อก าหนดรายละเอียดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ส าคัญเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ บาง
มาตราที่บัญญัติหลักการไว้อย่างกว้าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีความกระจ่างแจ้ง ชัดเจนและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องบัญญัติไว้ในตัวบทแห่งรัฐธรรมนูญให้มีความยาวมากเกินไป และเพ่ือที่จะได้
สะดวกแก่การแก้ไขเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องด าเนินการตามวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ท าได้ยากกว่า
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
 
            พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คือบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจ าตามปรกติ เพ่ือวาง
ระเบียบบังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นบทบัญญั ติแห่ง
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กฎหมายที่มีฐานะสูงกว่าบทกฎหมายอ่ืน ๆ นอกจากรัฐธรรมนูญ ก่อนประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
            พระราชบัญญัติมีอยู่ชนิดเดียวแต่บัดนี้รัฐธรรมนูญฯ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติขึ้นอีก
ชนิดหนึ่ง เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ บังคับให้ตราขึ้นเพ่ือ
ก าหนดสาระส าคัญ ในรายละเอียดในกรณีบางเรื่องที่ รัฐธรรมนูญก าหนดหลักการไว้  เช่น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 การตรา
พระราชบัญญัตินั้นจะท าได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ค าว่า 
พระราชบัญญัติ เป็นชื่อเรียกกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต 
ส าหรับประเทศอ่ืนที่พระมหากษัตริย์ไม่ใช่ผู้อนุญาต (เช่นประธานาธิบดี) จะเรียกว่า รัฐบัญญัติ  
            พระราชก าหนด หรือรัฐก าหนด (อังกฤษ: emergency decree ใช้ได้ทั้งพระราชก าหนด
และรัฐก าหนด หรือ royal ordinance ส าหรับพระราชก าหนด) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่าย
บริหารในสถานการณ์อันมีความจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐแล้วแต่ก าหนดไว้ในกฎหมายแม่
ของแต่ละประเทศ พระราชก าหนดมีอ านาจบังคับ เช่น พระราชบัญญัติอันตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
พระราชก าหนดประกาศใช้ในประเทศอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข พระราชก าหนดของไทย
แบ่งออกเป็นสองประเภทตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) โดย
สถานการณ์ท่ีจะประกาศใช้พระราชก าหนดได้ ได้แก่ 
 
            1. พระราชก าหนดทั่วไป ออกได้ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป้องปัด
ภัยพิบัติสาธารณะ 

 
            2. พระราชก าหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ออกได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งต้องได้รับพิจารณาโดยด่วนและลับ เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของแผ่นดิน ทั้งนี้ภายในระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภาเท่านั้น 
 
            พระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัย
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชก าหนด เพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี มีศักดิ์ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และ
พระราชก าหนด การตราพระราชกฤษฎีกา รัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวข้องจะอาศัยอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชก าหนดนั้น ๆ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี
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ให้พิจารณาโดยร่างพระราชกฤษฎีกานั้นจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราช-
ก าหนดที่เกี่ยวข้อง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจะต้องน าร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์เพ่ือทรงตราพระราชกฤษฎีกานั้น ๆ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราช-
โองการ จากนั้นจึงน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป 
 

 กฎกระทรวง เป็นกฎหมายลายลักษณ์ อักษรประเภทหนึ่ งของประเทศไทย ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ หรือแห่ง
กฎหมายที่มีฐานะเสมอกัน เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมาย พระราชก าหนด กฎกระทรวงนั้นเดิมเรียกว่า 
กฎเสนาบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้รักษาอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดซึ่งให้
อ านาจรัฐมนตรีกระทรวงนั้น ๆ ออกกฎกระทรวง จะเป็นผู้เสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงนั้นเป็น
กฎหมายได้ โดยจะมีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 
           สภาท้องถิ่น หรือ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุล
การท างานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ปกติสภาท้องถิ่นจะ
มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีอ านาจหน้าที่หลายประการตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น ในบางระบบ
สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น แต่ส าหรับในประเทศไทยการได้มาซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 

 
2.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทย 
           พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บท
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย ได้รับเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามปฏิญญาริโอและแผนปฏิบัติการ 21 อาทิ หลักผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย (Polluter Pays Principle) 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติไว้ นอกจากนี้ลักษณะเด่นที่ส าคัญ
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ (กอบกุล รายะนาคร, 2540) อาท ิ 

• การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มาตรา 6 บัญญัติให้
บุคคลอาจมีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
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ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐ ใน
กรณีท่ีได้รับความเสียหายที่เกิดจากมลพิษท่ีมีสาเหตุมาจากกิจกรรมหรือโครงการของรัฐ 

• การรับรองฐานะขององค์กรเอกชนทางด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้สามารถรับ
ความช่วยเหลือจากราชการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 

• การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือและให้กู้ยืมในการจัดให้มีระบบ
บ าบัดอากาศและน้ าเสีย และในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

• การยกฐานะของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จากองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
มาเป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็น
ต่อแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

2.3.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษ 

ส่วนที่ 1 กรรมการควบคุมมลพิษ 

          มาตรา 52 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งว่า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทาง-
บก อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ 
เหมืองแร่ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เลขาธิการส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้น าความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 

 มาตรา 53 ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน หรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของ

มลพิษ หรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของ
เอกชน เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(4) เสนอแนะการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(5) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม
มาตรา 55 

(6) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 

(7) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตาม
มาตรา 79 

(8) ประสานงานระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพ่ือควบคุม ป้องกัน ลด หรือ
ขจัดมลพิษ 

(9) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี
ละหนึ่งครั้ง 

(10)  พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 
(11)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจ  

หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
(12)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

คณะกรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายได้ 

มาตรา 54 ให้น าความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการควบคุมลพิษที่แต่งตั้งโดยอนุโลม 
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               ส่วนที่ 2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 56 ในกรณีที่มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน 
และมาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 55 ให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้า
มาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา 55 ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้นแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมีค าชี้ขาดเป็นประกาศใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าชี้
ขาดนั้น 

มาตรา 57 ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายก าหนด
มาตรฐานดังกล่าว ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องนั้นได้ และให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นด้วย 

มาตรา 58 ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซึ่งก าหนดตามกฎหมายอ่ืนและมีผลใช้บังคับ
ตามมาตรา 56 เป็นพิเศษส าหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59  
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           ส่วนที่ 3 เขตควบคุมมลพิษ 

  มาตรา 59 ในกรณีท่ีปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามันของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็น
เขตควบคุมมลพิษเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ 

 มาตรา 60 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดตามมาตรา 37 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 59 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจัดหวัด เพ่ือรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 
(2) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่ได้ท า

การส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (1) 
(3) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของ

สภาพปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสม
และจ าเป็นส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแนะน าและช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

     มาตรา 61 แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 60 
จะต้องเสนอประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนส าหรับก่อสร้าง 
หรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการที่จ าเป็น
ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นด้วย 

  มาตรา 62 ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดหาที่ดินส าหรับใช้เป็นที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสียรวมส าหรับเขตควบคุมมลพิษใดแต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้
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ด าเนินการจัดหาที่ดินของเอกชนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณ
การค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

     ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอ
ต่อรัฐมนตรีให้ด าเนินการเวนคืนต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

     มาตรา 63 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 60 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ด าเนินการภายในเวลาอันสมควรให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจด าเนินการแทนเมื่อได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติทราบแล้ว 

    ส่วนที่ 4 มลพิษทางอากาศและเสียง 

        มาตรา 64 ยานพาหนะที่จะน ามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 

          มาตรา 65 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนตาม 
มาตรา 64 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาด หรือจนกว่าจะได้
มีการแก้ไข ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55  

               มาตรา 66 ในการออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ออกค าสั่งท าเครื่องหมาย ให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ 
“ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือ เครื่องหมายอ่ืนใดที่เป็นที่รู้ และเข้าใจขอประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมาย
อย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานพาหนะนั้นด้วย 

              การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง หรือ การใช้ยานพาหนะในขณะที่
มีเครื่องหมายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

              มาตรา 67 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่ งให้
ยานพาหนะหยุด เพ่ือตรวจสอบหรือเข้าไปในยานพาหนะหรือกระท าการใด ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือตรวจสอบ
เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้นได้ 

          มาตรา 68 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า 
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ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือ มลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษ ส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

          เจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องติดตั้งหรือจัดให้
มีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใดส าหรับการควบคุม ก าจัด ลด หรือ ขจัด
มลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด เว้นแต่จะ
ได้มีระบบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังล่าวซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ท าการตรวจสภาพ และ
ทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่ เพ่ือการนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้มีผู้ควบคุมการ
ด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้ 

    ให้รัฐมนตรี มีอ านาจก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือ มลพิษอ่ืนใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละอองเถ้าถ่าน
หรือมลพิษอากาศในรูปแบบใด ออกสู่บรรยากาศไม่เกิน มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดดังกล่าว ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีระบบ
บ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออ่ืนใดส าหรับการควบคุม ก าจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด หรือได้ท าการ
ตรวจสอบสภาพ และทดลองแล้วเห็นใช้การได้ ในการนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษดังกล่าว หรือแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนใดก็ตาม มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจาก
ทางราชการได้ โดยยื่นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 94 และมาตรา 95 ดังนี้  
   ขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้า ส าหรับน าเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ หรือวัสดุที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ส าหรับการจัดให้มีระบบบ าบัด
อากาศเสีย ขอรับอนุญาติผู้ช านาญการผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศรวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงินได้
ของบุคคลนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาหรือว่างจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติภายในประเทศได้ เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสียที่น าเข้ามาในประเทศ 
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดดังกล่าวที่ละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์  และ
เครื่องมือที่มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่
บรรยากาศต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตรา 4 เท่า ของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการ
เปิดเครื่องท างานของอุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น  
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    เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจก าหนดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศ
เสียอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวโดยผู้ควบคุมจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
มิฉะนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100 ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 105) และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนินมลพิษที่จ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเป็นผู้
ควบคุม แล้วให้ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดอากาศเสียต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 
บาท  

 
  ส่วนที่ 7 การตรวจสอบและควบคุม 

 มาตรา80 

ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศเสียอุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ก าหนด ต้องเก็บสถิติและข้อมูลในแต่ละวัน ซึ่งแสดงผลการท างานของระบบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวโดยบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ และจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อย่างน้องเดือนละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่ก าหนดไว้ในกฏกระทรวง  

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท าบันทึก
หรือ รายงานดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (มาตรา 106) ในกรณีที่การเก็บสถิติและข้อมูลการท าบันทึกรายละเอียด หรือการจัดท า
รายงานสรุปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบที่ก าหนด หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท าปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 104 และ
มาตรา 107)  

 
มาตรา 81 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานดังกล่าวส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ที่มีอ านาจ

หน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละครั้ง  
 
มาตรา 82 
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจในการควบคุมมลพิษ ดังนี้ 

(1) เข้าไปในอาคารสถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งก าเนิดมลพิษใน
ระหว่างเวลา พระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการหรือเมื่อมีเหตุอันควร 
สงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือตรวจสภาพ และตรวจบันทึกรายละเอียดสถิติหรือ
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ข้อมูลเกี่ยวกับ การท างานของระบบบ าบัดอากาศเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียผู้ใด ขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 108) 

(2) ออกค าสั่งให้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตาม
กฏหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ในการด าเนินการดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

(3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือปรับตามมาตรา 92 เพื่อปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ละเว้น ไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และลักลอบ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตาม
กฏหมายว่าด้วยโรงงานให้เป็นผู้ออกค าสั่งปรับนั้น โดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วย
โรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หากเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออก
ค าสั่งปรับดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ 

(4) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของ
เสียหยุด หรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียนั้น ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ กฎกระทรวง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

(5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดอากาศเสียอุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือส าหรับ ควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสีย ตามมาตรา 68 ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมนี้ กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือ
เงื่อนไขที่ออก หรือก าหนดตามความในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุม มลพิษ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100 ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 109) เจ้าของ หรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิด มลพิษซึ่งจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมแล้วให้ควบคุมการท างาน
ของระบบบ าบัดอากาศเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
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มาตรา 83 
เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทาง

อากาศ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจเสนอแนะการสั่งปิด หรือพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
หรือการสั่งให้หยุดใช้ หรือท าประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศ
เสียตามาตรา 68 ที่ไม่บ าบัดอากาศเสีย และลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศต่อเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตามกฏหมาย  
 

มาตรา 84 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
 บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา 85  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความ

สะดวกตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
  

มาตรา 86  
 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ท าต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือ
ยานพาหนะถ้าหากบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้ท าต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องมาเป็นพยาน 
 

มาตรา 87  
 เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่พอใจค าสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีสิทธิร้องคัดค้านค าสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และให้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหากไม่เห็น
ด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
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2.3.2 มาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยท้ิงอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ               

มีใจความส าคัญความว่าห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่จะได้ท าการบ าบัดอากาศเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่
ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง 

2.3.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

          มีใจความส าคัญความว่าอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีค่าไม่
เกินกว่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ชนิดของอากาศเสีย แหล่งที่มาของอากาศ
เสีย 

ค่าปริมาณของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง 

กระบวนการผลิตที่
ไม่มีการเผาไหม้

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

1.ฝุ่นละออง (Total 
Suspended 
Particulate) 
(มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) 

1.1 หม้อไอน้ า หรือ
แหล่งก าเนิดความร้อน
ที่ใช้เชื้อเพลิงดังนี้ 
(1) น้ ามันเตา 
(2) ถ่านหิน 
(3) ชีวมวล 
(4) เชื้อเพลิงอื่นๆ 
1.2 การถลุง หล่อ
หลอม รีดดึง และ/หรือ
ผลิตอลูมิเนียม 
1.3 การบวนการผลิต 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

ไม่เกิน 300 
 
 
ไม่เกิน 400 

 
 
 
ไม่เกิน 240 
ไม่เกิน 320 
ไม่เกิน 320 
ไม่เกิน 320 
ไม่เกิน 240 
 
 
ไม่เกิน 320 

2. ก๊าซซัลเฟอร์ได-
ออกไซด์ (Sulfur 
dioxide) (ส่วนใน
ล้านส่วน) 
 
 
 
 

2.1 หม้อไอน้ า หรือ 
แหล่งก าเนิดความร้อน
ที่ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้  
(1) น้ ามันเตา 
(2) ถ่านหิน 
(3) ชีวมวล 
(4) เชื้อเพลิงอื่นๆ 
2.2 กระบวนการผลิต 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
ไม่เกิน 500 
 

 
 
 
ไม่เกิน 950 
  
ไม่เกิน  700 
ไม่เกิน  60 
ไม่เกิน  60 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ชนิดของอากาศเสีย แหล่งที่มาของอากาศ
เสีย 

ค่าปริมาณของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง 

กระบวนการผลิตที่
ไม่มีการเผาไหม้

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

3. ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนซึ่ง
ค านวณในรูปของ
ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (Oxides 
of nitrogen as 
Nitrogen dioxide) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

หม้อไอน้ า หรือ 
แหล่งก าเนิดความร้อน
ที่ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้ 
(1) น้ ามันเตา 
(2) ถ่านหิน 
(3) ชีวมวล 
(4) เชื้อเพลิงอื่นๆ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
ไม่เกิน 200 
ไม่เกิน 400 
ไม่เกิน 200 
ไม่เกิน 200 
 

4. ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Carbon 
monoxide) (ส่วน
ในล้านส่วน) 

กระบวนการผลิต 
 

ไม่เกิน 870 
 
 
 

ไม่เกิน 690 
 
 
 

5.ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(Hydrogen 
sulfide) (ส่วนใน
ล้านส่วน) 

กระบวนการผลิต 
 

ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 80 

6. ก๊าซไฮโดรเจน
คลอไรด์ 
(Hydrogen 
Chloride) 
(มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) 

กระบวนการผลิต 
 
 
 
 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 80 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ชนิดของ 
อากาศเสีย 

แหล่งที่มาของ 
อากาศเสีย 

ค่าปริมาณของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง 

กระบวนการผลิตที่ไม่
มีการเผาไหม้

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

7. กรดก ามะถัน 
(Sulfuric acid) (ส่วน
ในล้านส่วน) 

กระบวนการผลิต 

 

ไม่เกิน 25 
 
 

- 

 

8. ไซลีน (Xylene) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

กระบวนการผลิต 

 

ไม่เกิน 200 

 

- 

 
 

9. ครีซอล (Cresol) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

กระบวนการผลิต ไม่เกิน 5 - 

10. พลวง 
(Antimony) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

กระบวนการผลิต ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 16 

11. สารหนู 
(Arsenic) (มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) 

กระบวนการผลิต ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 16 

12. ทองแดง 
(Copper) (มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) 

กระบวนการผลิต ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 24 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ชนิดของ 
อากาศเสีย 

แหล่งที่มาของ 
อากาศเสีย 

ค่าปริมาณของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง 

กระบวนการผลิตที่
ไม่มีการเผาไหม้

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

13. ตะก่ัว (Lead) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

กระบวนการผลิต 

 

ไม่เกิน 30 
 
 
 
 

ไม่เกิน 24 

 

14. คลอรีน 
(Chlorine) (มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) 

กระบวนการผลิต 

 

ไม่เกิน 30 

 
 
 

ไม่เกิน 24 

 
 

15. ปรอท (Mercury) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

กระบวนการผลิต 

 

ไม่เกิน 3 ไม่เกิน 2.4 

 
2.3.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคา-
สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ป 
             มีใจความส าคัญความว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหงชาติ ออกประกาศก าหนดมาตรฐาน 
คาสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds) ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ไว 
ดังตอไปนี้   

(1) เบนซีน (Benzene) ต้องไมเ่กิน 1.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(2)  ไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride) ต้องไมเกิน 10 ไมโครกรัม      

ตอลูกบาศกเมตร  
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(3) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ตองไม่ เกิน  0.4 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(4) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ต้องไม่เกิน 23 ไมโครกรัม 
ตอลูกบาศกเมตร  

(5) ไดคลอโรมี เทน (Dichloromethane) ต้องไมเกิน 22 ไมโครกรัม       
ตอลูกบาศกเมตร                                  

 (6) 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) ตองไมเกิน  4                                   
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร                                                                                    

                                (7) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ต้องไมเกิน 200       
        ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
                          (8) คลอโรฟอรม (Chloroform) ต้องไมเกิน 0.43 ไมโครกรัมตอลูกบาศก                         
       เมตร  

(9) 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ตองไมเกิน 0.33 ไมโครกรัมต่อ             
     ตอลูกบาศกเมตร                                             

2.3.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน 
และสาร  1, 3 – บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ          

          มีใจความส าคัญความว่าโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป และมีการผลิต หรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 – บิวทาไดอีนจะต้อง
ถูกควบคุม การปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1,3 – บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสีย
จะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีนจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือ
จาง (Dilution) 

2.3.6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี           

           มีใจความส าคัญความว่า สารประกอบที่มีคาร์บอนอินทรีย์  (Organic Carbon) เป็น
องค์ประกอบหลัก และมีความดันไอมากกว่า 0.1 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ
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ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่รวมถึง มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะ
คาร์ไบด์ หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป และมีการผลิต หรือใช้สารเบนซีน หรือสาร 1, 3 – บิวทาไดอีน จะต้องมี
มาตรฐานควบคุมความเข้มข้นของการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี ไว้ดังต่อไปนี้                                                                                                   

(1) สารเบนซีน ต้องมีค่าไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร                                                                      
(2) สาร 1, 3 - บิวทาไดอีน ต้องมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

            โรงงานอุตสาหกรรมเคมีต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย 

2.3.7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

 มีใจความส าคัญความว่าโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนี้  

             (1) โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมเก่า หมายความถึง  

                   (ก) โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  หรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือ  

                   (ข) โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
หรือค าขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และได้รับใบอนุญาตหลังจาก 
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

             (2) โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมใหม่ หมายความถึง โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ได้ยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแต่วันที่ 
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และหมายความรวมถึง หน่วยผลิตของโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มี
ผลต่อกรรมวิธีการผลิต และเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานหลังจากวันที ่
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ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ การก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียมเก่าไว้ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2.2 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมเก่า 
แหล่งที ่
มาของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด
ของ
เชื้อ 
เพลิง 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม
เก่า 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซออก 
ไซดข์อง
ไนโตร-
เจน 

(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

1. กังหัน
ก๊าซ (Gas 
Turbine) 

-  ไม่
เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

2. เตา 
(Furnace
) และ/
หรือ หม้อ 
ไอน้ า 
(Boiler) 

เชื้อ 
เพลิง 
เหลว 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อ 
เพลิง 
ก๊าซ 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อ 
เพลิง 
ผสม 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

แหล่งที ่
มาของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด
ของ
เชื้อ 
เพลิง 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม
เก่า 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซซัล 
เฟอร์ได
ออก 
ไซด์ 

(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 
ของไน
โตร เจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

3. หน่วย
แตก 
โมเลกุล 
ที่ ไม่มี
การคืน
สภาพ
หรือ ที่ไม่
มีการใช้
ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

เชื้อ 
เพลิง 
เหลว 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 

เชื้อ 
เพลิง 
ก๊าซ 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อ 
เพลิง 
ผสม 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

แหล่งที ่
มาของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด
ของ
เชื้อ 
เพลิง 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม
เก่า 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

4. หน่วย
แตก 
โมเลกุลที่ 
มีการเผา
ไหม้ ของ
โค๊ก 
(Coke 

- ไม่เกิน 
320 

ไม่เกิน 
700 

ไม่เกิน 
690 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 

5. หน่วย
ก าจัด
ก ามะถัน 
(Sulfur 
Recovery 
Unit) 

- - ไม่เกิน 
500 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

ไม่เกิน 
60 

- - 
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การก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมใหม่ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2.3 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมใหม่ 
แหล่งที ่
มาของ
อากาศ 
เสีย 

ชนิด
ของ
เชื้อ 
เพลิง 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม
ใหม่ 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

1. กังหัน
ก๊าซ (Gas 
Turbine) 

-  ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 
690 

- - - 

2. เตา 
(Furnace
) และ/
หรือ หม้อ 
ไอน้ า 
(Boiler) 

เชื้อ 
เพลิง 
เหลว 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อ 
เพลิง 
ก๊าซ 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 
5 

เชื้อ 
เพลิง 
ผสม 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 
5 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

แหล่งที ่
มาของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด 
ของ  
เชื้อ 
เพลิง 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม
ใหม่ 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์ 

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

3. 
หน่วย
แตก 
โมเลกุล 
ที่ ไม่มี
การคืน
สภาพ
หรือ ที่
ไม่มีการ
ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

เชื้อเพลิง 
เหลว 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 

เชื้อเพลิง 
ก๊าซ 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อเพลิง 
ผสม 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 
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     ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 

แหล่งที ่
มาของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด
ของ
เชื้อ 
เพลิง 

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม
ใหม่ 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

4. หน่วย
แตก 
โมเลกุลที่ 
มีการเผา
ไหม้ ของ
โค๊ก 
(Coke 

- ไม่เกิน 
320 

ไม่เกิน 
700 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 5 

5. หน่วย
ก าจัด
ก ามะถัน 
(Sulfur 
Recover
y Unit) 

- ไม่เกิน 
120 

ไม่เกิน 
500 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
60 

- - 
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 นอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติที่ส าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อีก ได้แก่  พระราชบัญญั ติ โรงงาน พ.ศ.2535 , พระราชบัญญั ติ วัตถุ อันตราย พ.ศ.2535 , 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ของประเทศไทยใน
ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท มีลักษณะกระจายตัวแยกออกเป็นกฎหมายฉบับ
ต่าง ๆ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป อาทิเช่น 

 2.3.8 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

 ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 มีบทบัญญัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการประกอบ
กิจการโรงงาน เนื่องจากก าหนดให้โรงงานทุกลักษณะต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันทั้ง ๆ ที่ตามสภาพที่
เป็นจริงโรงงานต่าง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน โรงงานบางประเภทไม่จ าเป็นจะต้องควบคุมดูแลการตั้ง
โรงงาน เพียงแต่ดูแลการด าเนินงานเท่านั้น คงมีแต่โรงงานบางประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการ
ประกอบกิจการได้เท่านั้นที่ควรจะควบคุมการจัดตั้งอย่างเคร่งครัด จึงสมควรปรับปรุงระบบการ
ควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการด้วยการให้โรงงานบางลักษณะอาจประกอบ
กิจการได้ภายใต้ระบบการก ากับตามปกติ และโรงงานบางลักษณะจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนจึงจะเริ่ม
ประกอบกิจการได้ โดยคงมีแต่โรงงานบางลักษณะที่จ าเป็นเท่านั้นที่จะยังคงใช้ระบบการอนุญาต และ
สมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มีการประสานงานกัน
ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามกฎหมายให้พิจารณาลดการด าเนินงานที่
ซ้ าซ้อนกันเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานให้เป็นไปโดยได้ผลยิ่งขึ้นด้วยการให้มีการออกกฎเพ่ือก าหนดขอบเขตการประกอบกิจการ
โรงงานให้ชัดเจน และก าหนดขั้นตอนการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งเพ่ือบังคับ
ให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมกับปรับปรุงอัตราโทษและก าหนดให้มีการร่วมรับผิดส าหรับผู้ที่
ท างานในโรงงานนอกเหนือจากเจ้าของโรงงานเพ่ือให้การควบคุมโรงงานเป็นไปอย่างได้ผลยิ่งขึ้น จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เช่น ในมาตรา 8 (4) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการ
ผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใด เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงาน ซึ่งอาจใช้อ านาจดังกล่าวในการก าหนดให้โรงงานปฏิบัติเกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต และการห้ามไม่ให้ใช้สารอันตรายบางอย่างในกระบวนการผลิต 
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ตารางท่ี 2.4 ตัวอย่างมาตรฐานการควบคุมการระบายอากาศเสียออกจากโรงงานจะต้องมีค่าปริมาณ
ของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ชนิดของสารเจือปน          
(mg/ m3) 

แหล่งที่มาของ 
สารเจือปน 

ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ไม่มีการเผาไหม้ มีการเผาไหม้ 

1.ไฮโรเจนคลอไรด์ การผลิตทั่วไป 200 160 

2.ปรอท การผลิตทั่วไป 3 2.4 
3.คาร์บอนมอนนอกไซด์ การผลิตทั่วไป 870 690 

4.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การผลิตทั่วไป 500 - 

ตัวอย่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษทางกลิ่นออกจากโรงงาน 

- โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณรั้ว  หรือขอบเขตภายใน
โรงงานต้องไม่เกิน 30 ลูกบาศก์ฟุต และค่าความเข้มข้นกลิ่นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานต้องไม่
เกิน 1,000 ลูกบาศก์ฟุต 

- โรงงานที่อยู่นอกเขตอุตสาหกรรม ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน
ต้องไม่เกิน 15 ลูกบาศก์ฟุต และค่าความเข้มข้นกลิ่นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานต้องไม่เกิน 300 
ลูกบาศก์ฟุต 

2.3.9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
          เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2553 
           มีใจความส าคัญกล่าว คือ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมเป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมโดย กล่าวถึงโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมเก่าความว่า เป็นโรงงานกลั่น
น้ ามันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาต ขยายโรงงานก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือค าขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ได้รับใบอนุญาต
ภายหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
           โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมใหม่ความว่า เป็นโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ได้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับอนุญาตภายหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือโรงงาน
กลั่นน้ ามันปิโตรเลียมที่ด าเนินการอยู่  (Existing Refinery) เฉพาะหน่วยผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง



34 
 
เครื่องจักรที่มีผลต่อกรรมวิธีการผลิต และเชื้อเพลิงที่ใช้ซึ่งได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน
ภายหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
           มาตรฐานอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ต้องมีปริมาณสารเจือปน 
แต่ละชนิดไม่เกินค่าที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.5 มาตรฐานสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

แหล่งที่มา
ของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด 
ของ
เชื้อ 
เพลิง 

ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

1. กังหัน
ก๊าซ (Gas 
Turbine) 

-  ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

- 

2. เตา 
(Furnace) 
และ/หรือ 
หม้อ ไอ
น้ า 
(Boiler) 

เชื้อ 
เพลิง 
เหลว 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อ 
เพลิง 
ก๊าซ 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อ 
เพลิง 
ผสม 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

- 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

แหล่งที ่
มาของ
อากาศ
เสีย 

ชนิด  
ของ   
เชื้อ  
เพลิง 

ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 
ฝุ่น

ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

3. หน่วย
แตก 
โมเลกุล ที่ 
ไม่มีการ
คืนสภาพ
หรือ ที่ไม่
มีการใช้
ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

เชื้อเพลิง 
เหลว 

ไม่เกิน 
320 

ไม่เกิน 
700 

ไม่เกิน 
400 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 
5 

เชื้อเพลิง 
ก๊าซ 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- - - 

เชื้อเพลิง 
ผสม 

ไม่เกิน 
240 

ไม่เกิน 
950 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

- ไม่เกิน 
2.4 

ไม่เกิน 
5 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

แหล่งที ่ 
มาของ
อากาศ 
เสีย 

ชนิด  
ของ   
เชื้อ  
เพลิง 

ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

ฝุ่น
ละออง 
(mg/ 
m3) 

ก๊าซ
ซัลเฟอร์

ได
ออกไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ
ออกไซด์ 

ของ
ไนโตรเจน 
(ppm) 

ก๊าซ
คาร์บอน 
มอนอก

ไซด์ 
(ppm) 

ก๊าซ 
ไฮโดร 
เจน 

ซัลไฟด์ 
(ppm) 

สาร
ปรอท 
(mg/ 
m3) 

สาร
ตะกั่ว 
(mg/ 
m3) 

4. หน่วย
แตก 
โมเลกุลที่ 
มีการเผา
ไหม้ ของ
โค๊ก 
(Coke 

- - ไม่เกิน 
500 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
690 

ไม่เกิน 
60 

- - 

5. หน่วย
ก าจัด
ก ามะถัน 
(Sulfur 
Recovery 
Unit) 

- ไม่เกิน 
120 

ไม่เกิน 
500 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
200 

ไม่เกิน 
60 

- - 
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2.3.10 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522   

ถูกตราขึ้นเพ่ือการส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือ
ท าหน้าที่ดังกล่าว ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมส าหรับให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ประสงค์จะตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม ในมาตรา 10 (4) 
ให้อ านาจแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยควบคุมการด าเนินงานของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
ผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมให้ไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินงานที่
เกี่ยวกับสาธารณสุข และที่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในทางปฏิบัตินั้นการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ใช้อ านาจดังกล่าวก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าระบบระบายน้ าทิ้ง 
และการตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละเขต ผู้ที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบเขตแต่ละเขตก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการระลายน้ าทิ้ง
หรือของเสีย เช่น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแล่งก าเนิด ซึ่งออกโดยคณะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                      

2.3.11 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

เป็นกฎหมายที่ขยายขอบเขตการก ากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในด้าน    
ต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือสามารถน ามาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ทันท่ วงที  ก าหนด
มาตรการก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมให้มีลักษณะการก ากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบทก าหนดโทษตามกฎหมายปัจจุบันให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน 
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ฉบับนี้ให้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการควบคุมดูแลและ
อนุญาตกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก าหนดการเก็บ ขน และก าจัดขยะ
มูลฝอย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีอ านาจจ ากัดเฉพาะเรื่อง ไม่อาจที่จะ
ก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการในการเรียกคืนเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิคส์ที่
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคแล้ว คงท าได้แต่เพียงการเก็บขนขยะดังกล่าวและน าไปก าจัดตามหน้าที่โดยใช้
งบประมาณของตนเอง หน้าที่หลักของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สามารถแบ่งออก
ได้ดังนี ้
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                     1. คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
                     2. กระจายอ านาจสู่ส่วนท้องถิ่น ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นและบังคับใช้ 
                     3. ให้อ านาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจตราแนะน าเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

            4. ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขก ากับดูแล 
                 5. ให้การสนับสนุนให้สิทธิแก่ประชาชนยื่นอุทธรณ์ได้ 

2.3.12 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ออกมายกเลิกพระราชบัญญัติ

วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516  เนื่องจากปรากฏว่ามี
การน าวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมได้ แม้ว่าจะมีกฎหมายที่
ใช้ควบคุมวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายอยู่แล้ว แต่ก็มีอยู่หลายฉบับที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหลาย
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยให้ขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่าง ๆ ทุกชนิด และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุ
อันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระบบบริหารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคล
ใดที่ผลิต น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย แต่มิได้มีบทบัญญัติก าหนดให้ผู้ผลิต
ต้องเรียกคืนเศษเหลือท้ิงวัตถุที่ใช้แล้วมาบ าบัดหรือรีไซเคิล 

2.3.13 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  
บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ในการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่
ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หลายครั้งเกี่ยวกับ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม องค์ประกอบ
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมเติมบทบัญญัติยอมให้ท าหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการส่งออกหรือเมื่อมีความ
จ าเป็นต้องใช้ ในราชอาณาจักรเป็นครั้ งคราว ปรับปรุงอ านาจของพนักงานเจ้าหน้ าที่ 
คณะกรรมการและเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
อัตราโทษส าหรับการกระท าผิด ตลอดจนบทบัญญัติลงโทษผู้แทนนิติบุคคลกรณีท่ีนิติบุคคลกระท า
ผิดกับบทบัญญัติเปรียบเทียบคดีด้วย การเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจในการก าหนดเงื่อนไข
ในการออกใบอนุญาต การก าหนดหลักเกณฑ์ในการโอนใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
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อุตสาหกรรม เพ่ือให้ผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสามารถประกอบกิจการผลิตสินค้า
ได้ทันที  และมีความต่อเนื่ องไม่หยุดชะงัก เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นผลดีต่อ
ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ดังนั้น อาจใช้ในการคัดเลือกสินค้าท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นที่จะอนุญาต
ให้น าเข้าหรือจ าหน่ายในประเทศ การก าหนดให้ผู้ผลิตต้องเรียกคืนเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิคส์น าไปบ าบัดหรือรีไซเคิลยังอยู่นอกกรอบของกฎหมาย 

 

2.4  มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่
มากพอ และเป็นระยะเวลานานพอที่จะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตย์ พืช 
และวัสดุต่าง ๆ สารดังกล่าวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ หรืออาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได้ สาร
มลพิษอากาศหลักที่ส าคัญ คือ ฝุ่นละออง(SPM) ตะกั่ว (Pb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซโอโซน (O3) 

2.4.1 ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution System)  มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ที่มี
ความสัมพันธ์กัน คือ 

(1) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) 
 

           เป็นแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และระบายออกสู่อากาศภายนอก โดยที่ชนิด
และปริมาณของสารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกสู่อากาศขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งก าเนิดสาร
มลพิษอากาศ และวิธีการควบคุมการระบายสารมลพิษอากาศ 

 
(2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) 

 
           เป็นส่วนของระบบที่รองรับสารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่าง  ๆ และ
เป็นตัวกลาง (Medium) ให้สารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกสู่อากาศมีการแพร่กระจายออกไป โดย
มีปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิของอากาศ ความเร็ว และทิศทางกระแสลม รวมทั้งลักษณะ
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ภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา และอาคารบ้านเรือน เป็นตัวก าหนดลักษณะการแพร่กระจายของสาร
มลพิษในอากาศ 

 
(3) ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) 

เป็นส่วนของระบบที่สัมผัสกับสารมลพิษในอากาศ ท าให้ได้รับความเสียหาย หรืออันตราย
โดยผู้รับผลเสียอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช และสัตว์ หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น  เสื้อผ้า อาคาร 
บ้านเรือน วัสดุและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ความเสียหาย หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจะมีความรุนแรงมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ และระยะเวลาที่สัมผัส 

จากส่วนประกอบของระบบภาวะมลพิษอากาศที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าปริมาณ และชนิด
ของสารมลพิษที่ ถูกระบายออกจากแหล่ งก า เนิ ด  (Emissions) สภาวะทางอุตุนิ ยมวิทยา 
(Meteorology) และสภาพภูมิประเทศ (Topography) จะเป็นตัวก าหนดชนิด ปริมาณ และความ
เข้มข้นของสารมลพิษที่เจือปนอยู่ในอากาศที่อยู่ห่างไกลออกไป ส่วนคุณภาพอกาศจะเป็นตัวก าหนด
ถึงลักษณะ และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Air Pollution Effects) อีกทอดหนึ่ง 

  2.4.2 ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ (Sourcse of Air Pollution) 

แหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) 

เป็นแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดสารมลพิษอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ ไม่มีการกระท า
ของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เช่น ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ทะเล และมหาสมุทร ซึ่งเป็น
แหล่งก าเนิดของละอองเกลือ เป็นต้น 

2. แหล่งก าเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources)  

          เป็นแหล่งก าเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ท าให้มีการระบายสารมลพิษอากาศแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

          (1) แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Source) ได้แก่ รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น  



41 
 

(2) แหล่งก าเนิดอยู่กับที่ (Stationary Sources) หมายถึง แหล่งก าเนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่
ได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารมลพิษอากาศเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงและเกิดจากกระบวนการ
การผลิตต่าง ๆ  

ตารางท่ี 2.6 ตัวอย่างมลพิษอากาศกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อสารมลพิษอากาศ 
อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมอลูมิเนียม  ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ : HF 
โรงกลั่นน้ ามัน อุตสาหกรรมก๊าซ แอมโมเนียและเยื่อกระดาษ  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ : H2S 
โรงถลุงโลหะ อุตสาหกรรมเคมี  เซเลเนียมไดออกไซด์ : SeO2 

อุตสาหกรรมโซดาไฟ กระบวกการผลิตพลาสติก  ไฮโดรเจนคลอไรด์ : HCl 
การผลิตกรดดินประสิว อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการสันดาป  ไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO2 

การผลิตกรดก ามะถัน อุตสาหกรรมให้น้ ามันเตาถ่านหิน  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ : SO2 

อุตสาหกรรมปุ๋ย  ซิลิคอนฟลูออไรด์ : SiF4 

อุตสาหกรรมย้อมสี การสังเคราะห์สารอินทรีย ์  ฟอสจีน (PHOSGENE) : COCl2 

การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวท าลาย การฆ่าเชื้อของพืช  คาร์บอนไดซัลไฟด์ : CS2 
การผลิตกรด Hydrocyanic, การผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมก๊าซ 
อุตสาหกรรมเคม ี

 ไฮโดรเจนไซยาไนต์ : HCN 

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย การชุบโลหะ เวชภัณฑ์อินทรีย์ การท า
พิมพ์เขียว 

 แอมโมเนีย : NH3 

การผลิตเวชภัณฑ์ ฟอสฟอรัสไดคลอไรด์  ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ : PCl3 
ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ ฟอสฟอรัสไดออกไซด์  ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ : PCl5 

การถลุงฟอสฟอรัส การผลิตสารประกอบฟอสฟอรัส  ฟอสฟอรัสเหลือ : P4 

การผลิตเวชภัณฑ์ การผลิตสีย้อม Chlorosulforic acid  คลอโรซัลโฟริก : HSO2Cl 
การผลิตฟอร์มาลีน หนัง ยางสังเคราะห์   ฟอร์มาลดีไฮด์ : HCHO 
การผลิต Acrylic acid ยางสังเคราะห์   อะโครลีน : CH2CHHO 
การผลิตกรดกรดฟอสฟอริก ปุ๋ยฟอสฟอริก  ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ : PH4 

โรงกลั่นน้ ามัน การผลิตฟอร์มาลีน ตัวท าละลายอินทรีย์  เบนซีน : C6H6 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ)  

ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อสารมลพิษอากาศ 
การผลิต เมธานอล การผลิตฟอร์มาลีน  อุตสาหกรรมสี 
อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ ท าแชลแลค 

 เมธานอล : CH3OH 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงถลุงนิเกิล  นิกเกิลคาร์บอนิก : Ni(CO)4 

การผลิตกรดก ามะถัน อุตสาหกรรมปุ๋ย โรงงานสารอินทรีย์  กรดก ามะถัน : H2SO4 
สีย้อม เวชภัณฑ์ สารเคมีเกษตร  โบรมีน : Br2 
อุตสาหกรรมก๊าซ การถลุงโลหะ การสันดาปภายใน  คาร์บอนมอนอกไซด์ : CO 
อุตสาหกรรมทาร์ ยาเคมี อุตสาหกรรมสี ยางสังเคราะห ์  ฟินอล : C6H5OH 
อุตสาหกรรมยา สารเคมี  Pyridine : C5H5N 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเภสัชกรรม  Mercaptan : C2H5SH 
อุตสาหกรรมผลิตหลังคาไฟเบอร์  สไตรีน : C6H5CHCH2 
อุตสาหกรรมโสดาไฟ อุตสาหกรรมเคมีอ่ืน ๆ  คลอรีน : Cl2 

 

2.4.3 ประเภทของสารมลพิษ (Types of Air Pollutants) 
1. สารมลพิษอากาศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants) 

           เป็นสารมลพิษอากาศท่ีเกิดขึ้น และถูกระบายจากแหล่งก าเนิดโดยตรง เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ได-
ออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ขี้เถ้า และเขม่าควันด าที่เกิดจากการ
เผาเชื้อเพลิงในยานพาหนะ และเตาเผาในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
          2. สารมลพิษอากาศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants) 

           เป็นสารมลพิษอากาศที่ไม่ได้เกิดและถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดใด ๆ แต่เกิดขึ้นใน
บรรยากาศทั่ว ๆ ไปจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารมลพิษอากาศปฐมภูมิกับสารประกอบอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
บรรยากาศ เช่น ก๊าซโอโซน ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี Photochemical Oxidation ระหว่างก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ และสารมลพิษอากาศที่เป็นสารอนินทรีย์ 
(Inorganic) เช่น ก๊าซไฮโดรเจซัลไฟด์ และฝุ่นตะก่ัว เป็นต้น 
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ในประเทศไทยได้มีการประกาศค่าปริมาณสารมลพิษที่ยอมให้ปล่อยสู่บรรยากาศ เพ่ือ
ควบคุมสารมลพิษหลักจ านวน 7 ชนิด ซึ่งเป็นสารมลพิษกากาศปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นรวม (Toltal Suspended 
Particulate) ตะกั่ว ฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และโอโซนซึ่งเป็นมลพิษอากาศทุติยภูมิ นอกจากนี้แล้วยัง
มี ส ารม ล พิ ษ อากาศที่ เป็ น อั น ต ราย  (Hazardous Air Polltutants : HAPs ห รือ  Toxic Air 
Pollutants หรือ Air Toxic) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และท าให้ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว 
โดยจะท าลาภูมิคุ้มกันระบบประสาท และท าให้เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธ์และต่อมไร้ท่อเป็น
ต้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดชนิดของสารมลพิษในอากาศที่เป็นอันตราย จ านวน 189 
ชนิด ซึ่งแหล่งก าเนิดที่ส าคัญได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี สารก าจัดศัตรูพืช การเผาไหม้ เป็นต้น 
ในขณะนี้สหรัฐอเมริกายังไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐานของ HAPs จากแหล่งก าเนิดให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ส าหรับในประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานของ HAPs ในบรรยากาศแต่มีนโยบายใน
การควบคุม HAPs จากแหล่งก าเนิด โดยใช้มาตรการ โดยใช้มาตรการในการควบคุมป้องกันการ
รั่วไหลของแหล่งก าเนิดได้ เช่น การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) หรือการใช้เทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) เป็นต้น 

2.4.4 มลพิษอากาศที่ส าคัญ ได้แก่  

2.4.4.1 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่ไวไฟ เมื่อท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจะเกิด
เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ และจะรวมตัวเป็นกรดซัลฟุริก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจ เช่น หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น ส่วนฝุ่นละอองอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ยกเว้นฝุ่น
ละอองบางประเภทที่มีพิษอยู่ในตัวของมันเอง เช่น ซิลิกา ฝุ่นละอองของโลหะหนักต่าง ๆ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมากขึ้นอยู่กับฝุ่นละออง เนื่องจาก
ท าให้เพ่ิมความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในระบบหัวใจ นอกจากนั้นฝุ่นละอองบางชนิดเป็นสารมีพิษ 
และบางชนิดท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลายเป็นกรดซัลฟุริกได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เช่น ละอองไอของเฟอรัส แมงกานีส วานาเดียม เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อปอดอย่างรุนแรง 
ตลอดจนเพิ่มความต้านทานการเคลื่อนที่ของอากาศภายในทางเดินหายใจ 
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2.4.4.2 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีรสไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศทั่วไปเล็กน้อย เมื่อ
หายใจเข้าไป ก๊าซที่จะรวมกับฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงได้มากกว่าออกซิเจนถึง 
200-250 เท่า เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (COHb) ซึ่งลดความสามารถของเลือดในการเป็นตัวน า
ออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยทั่วไปองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน
ในเลือดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในอากาศท่ีสูดหายใจเข้าไป 
และระยะเวลาที่อยู่ในสภาวะนั้น ส าหรับอาการสนองตอบของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์คาร์บอกซี -
ฮีโมโกลบิน และความไวรับของแต่ละบุคคล (INdividual Susceptibility) เป็นส าคัญ  

2.4.4.3 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  

ออกไซด์ของไนโตรเจนประกอบด้วย ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO)             
ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N2O3) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไดไนโตรเจนไดออกไซด์ (N2O2 )      
ไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์ (N2 O4) และ ไดไนโตรเจนเพนต๊อกไซด์ (N2O5) ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น ก๊าซ ถ่านหิน ฟืน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ของออกไซด์ของไนโตรเจนซับซ้อนมาก และขึ้นอยู่กับสารมลพิษอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรคาร์บอน โอโซน 
สารประกอบซัลเฟอร์ เป็นต้น รวมทั้งสภาวะทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ก็เป็นองค์ประกอบตัว
หนึ่งเช่นกัน  

ไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งส่วนมากเมื่อท าปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนใน
อากาศ จะเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ และมีผลต่อมนุษย์ซึ่งพบว่าค่าต่ าสุดที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคหืด คือ 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (0.1 ส่วนในล้านส่วน) ในระยะเวลา 
1 ชั่วโมงต่อวันที่หายใจเอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เข้าไป โดยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่ระดับ 
190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในระยะ 1 ชั่วโมง มีผลท าให้เกิดหลอดลมตีบตันมากข้ึน  

2.4.4.4 ฝุ่นละออง (Particulate Matter) 

มีความหมายรวมถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ 
อนุภาคที่กระจายในอากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ่ และมีสีด าจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บาง
ชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาด
ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ฝุ่นละอองสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช 
เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัย 
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ท าให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคม ขนส่ง นานาประเทศจึงได้มีการก าหนดมาตรฐานฝุ่นละออง ใน
บรรยากาศขึ้น  ส าหรับ ในประเทศสหรัฐอเมริกา US. EPA (United state Environmental 
Protection Agency) ได้มีการก าหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นรวม (Total Susoended Particulate) 
และฝุ่น Pm10 แต่เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยฝุ่นขนาดเล็กนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่น
รวม เนื่องจากสามารถผ่านเข้าไประบบทางเดินหายใจส่วนในและมีผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นรวม 
ดังนั้น US. EPA จึงได้มีการยกเลิกค่ามาตรฐานฝุ่นรวม และก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเป็น 2 
ชนิด คือ PM 10 และ PM 2.5 

PM10 ตามค าจ ากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาค
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 10 ไมครอน มีแหล่งก าเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางตาม
การขนส่งวัสดุฝุ่นจากกิจกรรมบด ย่อย หิน 

PM2.5 ตามค าจ ากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่นละเอียด (Final Particles) เป็น
อนุภาคที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียดที่มีแหล่งก าเนิดจากควันเสียของ
รถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ก๊าซ SO2 
NOx และสาร VOC จะท าปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศท าให้เกิดฝุ่นละเอียดได้ 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เมื่อหายใจเข้าไปในปอดจะเข้า
ไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่ได้รับฝุ่น PM 10 ในระดับหนึ่งจะท า
ให้เกิดโรค Asthma และฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพ่ิมของผู้ป่วยที่เป็น
โรคหัวใจและโรคปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดนเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วย
โรคหัวใจ โรคหืดหอบ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติด้วย 

ในประเทศไทยมีการให้ความหมายของค าว่าฝุ่นละอองได้ดังนี้ ฝุ่นละออง หมายถึง ฝุ่นรวม
(Total Suspended Particulate) ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 100 ไมครอนลง 
ส่วนฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) หมายถึง ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ฝุ่นละอองที่
เป็นปัญหามลพิษส าคัญอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารทั่ วโลก (World 
Bank) ได้ให้ทุนสนับสนุนกรศึกษาเรื่องผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อสุขภาพอนามัยของคนใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพบว่าฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยมีระดับ
ความรุนแรงใกล้เคียงกับผลการศึกษาจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยระดับของฝุ่นขนาดเล็กอาจท าให้คน
ในกรุงเทพมหานครตายก่อนเวลาอันควร ถึง 4,000 – 5,500 รายในแต่ละปี นอกจากนี้ยังพบว่าการ
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก และจากการประเมิน



46 
 
ทางด้านเศรษศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสามารถลดปริมาณ PM10 ในบรรยากาศลงได้ 10 ลูกบาศก์เมตร 
จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ คิดเป็นจ านวนเงิน 35,000 – 88,000 ล้านบาทต่อปี 

2.4.4.5 มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ ทั้งใน
บรรยากาศและในสถานที่ประกอบการ หรือบริเวณที่อยู่อาศัยให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนหรือระบบนิเวศ  มาตรฐานนี้ประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน  มาตรฐานนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดย
ก าหนดมาตรฐานระยะสั้น และมาตรฐานระยะยาวส าหรับมลพิษ 7 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2.7 
ตารางที่ 2.7 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) 

ชนิดของก๊าซหรือสาร 

ค่าเฉลี่ย    
ในเวลา 1 

ชม. 

(มก./ลบ.
ม.) 

ค่าเฉลี่ย 
ในเวลา 8 

ชม. 

(มก./ลบ.
ม.) 

ค่าเฉลี่ย ใน
เวลา 24 

ชม. 

(มก./ลบ.
ม.) 

ค่าเฉลี่ย
ในเวลา 1

เดือน 

(มก./ลบ.
ม.) 

ค่าเฉลี่ย
ในเวลา 

1 ปี 

(มก./ลบ.
ม.) 

วิธีการตรวจวัด 

1.คาร์บอนมอนอกไซด์ 30(34.2) 9(10.26) - - - 
Non-descriptive 
Infrared Detection 

2. ไนโตรเจนไดออกไซด์ 0.17(0.32) - - - - Chemiluminane 
3. โอโซน 0.10(0.20) - - - - Chemiluminane  

4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.30(0.78)* - 0.11(0.30) - 
0.04 
(0.10) 

UVFluorescence 
Prarosaniline  

5. ตะก่ัว - - - 1.5 - 
AtomicAbsorption 
Spectrometer  

6. ฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน   10 ไมครอน 

- - (0.12) - (0.05) Gravimetric 

7. ฝุ่นละอองรวม - - (0.33) - (0.10) Gravimetric 
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ทั้งนี้ ค านวณค่าความเข้มข้นของก๊าซเทียบที่ ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสค่าเฉลี่ย 1 ปี เป็นค่ามัชฌิมเรขาคณิต (Geometric Mean) เฉพาะพ้ืนที่ที่ก าหนดในอ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ต้องไม่เกิน 0.50 (1.3 มก./ลบ.ม.) 

2.4.4.6 มาตรฐานการระบายอากาศเสีย 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานส าหรับมลพิษอากาศ 15 ชนิด ขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียส าหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 3 
ประเภท คือ โรงไฟฟ้า โรงโม่บดย่อยหิน และเตามูลฝอย 

2.4.4.7 มาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบันเป็นกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน) ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติ ปว. 103  เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) โดยครอบคลุมสารเคมีจ านวนมากทั้งในรูป
ก๊าซ ละออง ไอและฝุ่น  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการโดยส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนใหม่
เพ่ืออนุมัติโครงการโดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดประเภท และขนาดกิจกรรรมซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment) ต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วรายงานการวิเคราะห์ฯ แล้วเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการจะพิจารณารายงาน และแจ้งผลการพิจารณาเพ่ืออนุมัติ
โครงการซึ่งกิจกรรมที่ต้องขออนุมัติได้แก่โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน ระบบ
ชลประทาน สนามบิน ทางหลวง ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท   

2.5  เครื่องมือเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อม 

ได้มีหลายแนวทางเก่ียวกับการน ามาใช้เป็นเครื่องมือเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

          1. หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย (Polluter Pays Principle) 
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ตามมาตราที่ 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ได้ก าหนดไว้ชัดเจนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ต้องรับผิดชอบต่อผล
เสียหายที่ เกิดขึ้นเนื่องจากมลพิษนั้นและมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

2. กองทุนสิ่งแวดล้อม (Environmental Fund)  

 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้จั ดตั้ง
กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ  และ
เลขานุการกองทุนนี้มีแหล่งเงินทุนหลักมาจากเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เป็นคราวๆ เงินกองทุนนี้ส่วนใหญ่จะจัดสรรให้กับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการรณรงค์โดยองค์กรอิสระ 

3. กองทุนเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน (Fund for Promoting Energy Conservation) 

กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรเอกชน ส าหรับการลงทุน การศึกษาวิจัย และการด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน หรือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

4. รูปแบบของการส่งเสริมสนับสนุน (Promotion Supports)   

มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
อนุญาตให้รัฐให้การส่งเสริม และช่วยเหลือผู้ครอบครองมลพิษท่ีจะจัดสร้างระบบบ าบัดของเสียต่าง ๆ 
สามารถขอความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าส าหรับการน าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
หรือวัสดุจ าเป็น ในการสร้างระบบบ าบัดของเสีย ซึ่งไม่สามารถจัดหาในประเทศได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการขอความช่วยเหลือ  

5 .เครื่องมือทางการตลาด (Market Based Instrument)   

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ใน
การควบคุมมลพิษ โดยใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพ เช่น ใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Emission Permit) 
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การเก็บเงินค่าปล่อยมลพิษ (Emission Fee/Charge) ภาษีแตกต่าง (Tax Differential) และระบบ
คืนเงิน (Deposit – refund System) เช่น ภาษีแตกต่างที่ใช้น้ ามันไร้สารตะกั่ว ท าให้เกิดการยอมรับ
ของสาธารณชน และน าไปสู่มาตรการยกเลิกน้ ามันผสมสารตะก่ัวในประเทศไทย 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการควบคุมมลพิษทางอากาศจะส าเร็จลุล่วงไปได้ 
จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
ทางด้านนิติบัญญัติ การด าเนินกิจการจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน วิธีการด าเนินการ
นั้นจะต้องกระท าควบคู่กันไปดังต่อไปนี้ 

1. การบังคับใช้กฎหมาย (Regulation) โดยมุ่งหมายที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ และมาตรการบังคับ
ใช้โดยที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะออกมานั้นจะต้องให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับทาง
วิชาการเสมอ กฎหมายที่ตราออกใช้จะต้องก าหนดค่ามาตรฐานของสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามที่ทาง
วิชาการได้ตรวจวิเคราะห์และวิจัยว่าควรจะมีอัตราเป็นเท่าใด จึงจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชนได้  
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นไปได้อย่างสะดวกและถูกต้อง 

2. การแบ่งเขตเฉพาะ (Proper Zoning) หมายถึง การจัดวางผังเมืองหรือชุมชน ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถควบคุมดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งจะยังสามารถช่วย
ลดอันตราย และเหตุร าคาญอันพึงมีต่อชุมชนให้อยู่ในเขตจ ากัดอีกด้วย 

          3. การควบคุมการปฏิบัติการต่าง ๆ (Control of Activity) หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมอันเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดสารมลพิษที่เป็นต้นเหตุ
ท าให้อากาศเสีย จะต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่ในมาตรฐานที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ปล่อยให้สิ่งเจือปนออกสู่บรรยากาศเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้และการ
ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดกวดขัน เพ่ือการควบคุมแหล่งที่เป็นต้นเหตุท าให้อากาศสกปรกให้ด าเนินการ
ไปตามข้อก าหนดที่วางไว้ ซึ่งจะต้องมีการร่วมมือประสานกันระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 

4 . การให้ สุ ขศึ กษ าแก่ ชุ มชน  (Community Health Education) เป็ น แนวทางที่ มี
ความส าคัญต่อการควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชาชน
ได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้อง  เนื่องจากในชุมชนมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เป็น
แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ ซึ่งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ได้ท าไปนั้นก่อให้เกิดสิ่งเจือปน
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ในอากาศมากกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการให้การศึกษายังเป็นสิ่งจ าเป็นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก 

          5. การออกมาตรการเพ่ือเป็นโยบายสาธารณะ เช่น มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร ซึ่งใน
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่
ให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมทั่วประเทศ ต่อมาในวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ได้มีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2545 บังคับให้สถานที่สาธารณะ 19 ประเภท ซึ่งขณะท าการ
หรือให้บริการนั้นเป็นเขตบุหรี่ 100 %   ประกอบด้วย  1) ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือ
สถานที่จัดเลี้ยงที่มีระบบปรับอากาศ 2) รถยนต์โดยสารประจ าทาง 3) รถยนต์โดยสารรับจ้าง   4) 
ผู้โดยสารรถไฟที่มีระบบปรับอากาศ 5) เรือโดยสาร 6) เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 7) ที่พัก
โดยสารเฉพาะบริเวณที่มีที่ปรับอากาศ 8) ลิฟท์โดยสาร 9) ตู้โทรศัพท์ส าธารณะ 10) รถรับ-ส่ง
นักเรียน 11) ห้องสมุด 12) โรงหนัง 13) ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม ร้านขายยา หรือ
สถานที่บริการอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 14) ห้างสรรพสินค้า 15) สถานที่
ออกก าลังกายเฉพาะที่มีเครื่องปรับอากาศ 16) คลินิก 17) ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบ
ศาสนกิจ 18) สุขา 19) ท่าเทียบเรือสาธารณะ นอกจากนี้ยังก าหนดสถานที่สาธารณะอีก 5 ประเภทที่
อยู่ในขณะท าการหรือใช้บริการเป็นที่ปลอดบุหรี่ 100% ยกเว้นห้องส่วนตัวและห้องท างานส่วนตัวของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าว  ซึ่งสถานที่สาธารณะอีก 5 ประเภทนี้ ประกอบด้วย 1) โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาที่ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา 2) อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานหรือหอศิลป์ 
3) สถานศึกษาทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย 4) อาคารพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาล เนิร์ -
สเซอรี่ และ 5) สนามกีฬาในร่ม และยังมีการบังคับให้สถานที่ต่อไปนี้จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เฉพาะชัดเจน 
มีระบบระบายควัน และอากาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ประกอบด้วย อาคารมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
หรือสถาบันระดับอุดมศึกษา บริเวณแสดงสินค้า หรือนิทรรศการเฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ สถานที่
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคารและสถาบันการเงิน ส านักงานที่มีระบบระบายอากาศ อาคารท่า
อากาศยานและโบกี้รถไฟที่ไม่มีระบบปรับอากาศในขบวน ทั้งหมดนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป สถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามนี้ต้องระวางโทษปรับ  20,000 
บาท ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

6. ความร่วมมือก าหนดมาตรการระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาเกียวโต “Kyoto 
Protocol”  ก าเนิดขึ้นจากการประชุมระดับโลกที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ปีพ.ศ. 2540 
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อนขึ้น และมีการลงนามเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
มากกว่า 150 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศไทยด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้และปล่อยสารที่ท าลายชั้น
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บรรยากาศ เช่น สาร CFC และก๊าซที่ส าคัญได้แก่  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ และก๊าซอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ และสภาวะโลกร้อนขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยา
เรือนกระจก  (Greenhouse Effect) โดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ ร้อยละ5.2 
ซึ่งต่ ากว่าระดับของก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2533 ภายในปีพ.ศ. 2555 ซึ่งประเทศไทยก็ได้มี
มาตรการในการด าเนินการดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะการยกเลิกการใช้สาร CFC อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ผลดีนัก โดยพบว่ามีประเทศที่ยังไม่มีการด าเนินการเป็นทางการถึง 53 
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีนที่ไม่ด าเนินการใด ๆ ในวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นวันแรกของการด าเนินการอย่างเป็นทางการตามสนธิสัญญาเกียวโต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และอินเดียกลับไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาและสหรัฐอเมริกา
ได้ยกเลิกสัตยาบันที่เคยให้ไว้เมื่อปีพ.ศ. 2540 ทั้งที่เป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก 
ดังนั้นการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศและสภาวะการเปลี่ ยนแปลงอากาศของโลกคงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีพ.ศ. 2555 ถ้าไม่มีการแก้ไขการยอมรับการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาของประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ อัตราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ 1/3 ของโลก โดยที่มีประชากรของประเทศอยู่ประมาณ 5% ของ
ประชากรโลก ส่วนในประเทศไทยนั้นก็ยังคงมีการด าเนินการตามสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2.6  มาตรการในป้องกัน แก้ไข และควบคุมคุณภาพอากาศ 

อากาศเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุม
คุณภาพอากาศให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงจ าเป็นต้องหามาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกัน คือ 

1. การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ  การตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยหน่วยเคลื่อนที่ ซึ่งอาจท า
ได้โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตรวจสอบศึกษาแนวโน้มคุณภาพอากาศตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการ 
การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นการเฝ้าระวังที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดแบบถาวร เพ่ือเฝ้า
ระวังคุณภาพอากาศในทุก ๆ ย่าน เช่น ย่านที่พักอาศัย ย่านอุตสาหกรรม ย่านธุรกิจ ไม่ให้เกิน
มาตรฐาน หากพบว่า คุณภาพ อากาศในย่านใดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน พืช สัตว์ และทรัพย์สินต่าง ๆ จะได้หาทางป้องกันหรือแก้ไขมิให้เกิดผลเสียหาย
อีก การสังเกตการเปลี่ยนแปลงโดยประมาณ ซึ่งอาจสังเกตได้โดยประชาชนทั่วไปพบหรือสังเกตเห็น
สิ่งผิดปกติเก่ียวกับคุณภาพอากาศ เช่น เห็นหมอกควันควรรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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  2. การควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด การใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
ควบคุมมลพิษประเภทต่าง ๆ นั้น จะติดตั้งเข้ากับแหล่งก าเนิดของมลพิษ เพ่ือท าหน้าที่ก าจัดหรือลด
ปริมาณของมลสารที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ซึ่งในการควบคุมสภาวะอากาศเป็นพิษนั้น จะต้อง
พิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมประหยัดและได้ผลดีที่สุด โดยมีหลักการใหญ่ ๆ ดังนี้ 

            2.1 พยายามเลือกใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ไม่มีสารก่อมลพิษทางอากาศ 

            2.2 ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีองค์ประกอบของ
สารที่อาจก่อให้เกิดสารเป็นพิษข้ึนในภายหลังน้อยที่สุด 

           2.3 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการในกระบวนการผลิตให้สามารถช่วยลดการเกิดสารมลพิษจาก
ขั้นตอนการผลิตให้เหลือน้อยลง 

           2.4 ติดตั้งระบบบ าบัด หรือปรับปรุงอุปกรณ์การก าจัดมลพิษทางอากาศให้เหมาะสม และมี 
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งจะต้อง
พิจารณาถึงปริมาณและชนิดของอากาศเสีย มาตรฐานปริมาณอากาศเสียที่ยอมให้ปล่อยออกสู่
บรรยากาศค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการใช้งาน 

3. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ  

ต้องครอบคลุมสารมลพิษอากาศทุกประเภทจากแหล่งก่อมลพิษประเภทต่าง ๆ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และ
ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

4. การออกกฏหมาย  

    โดยมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นกฏเกณฑ์และมาตรการที่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมายซึ่งกฏเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่ออกมานั้นต้องมีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการเสมอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต้อง
สามารถบังคับให้เป็นไปตามที่กฏหมายบัญญัติไว้ได้ 

5. การก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อควบคุมมลพิษอากาศ  

    5.1 การแบ่งแยกเขตเฉพาะ (Proper Zone) คือ การวางผังเมืองหรือชุมชนออกเป็นเขต 
หรือย่านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่นและกิจกรรมของชุมชนโดยแบ่งออกเป็นย่าน
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ต่าง ๆ ไม่ปะปนกัน เช่น ย่านการค้า ย่านอุตสาหกรรมและย่านที่อยู่อาศัย การก าหนดผังเมือง
ออกเป็นย่านต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับมลภาวะอากาศได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    5.2 การควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ (Control of Activities) คือ การด าเนินงานเพ่ือควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดสารที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดสภาวะ
อากาศเป็นพิษ จะต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมนั้นอยู่ในมาตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การด าเนินการดังกล่าวนี้จะต้องมีการร่วมมือประสานกันระหว่างหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้อง 

    5.3 การให้การศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องจัดท าในหลายระดับ หลาย
รูปแบบ และให้กับกลุ่มชนทุกกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่การสอนแนวความคิดรวบยอดขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไป เด็กนักเรียนในระดับประถม และค่อย ๆ เพ่ิมเนื้อหา และความ
ลึกซึ้งมากขึ้นไปโดยต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับ มวลชนในวาระ
ต่าง ๆ โดยอาศัยสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเกร็ดความรู้วิธีการลดควันด า การรณรงค์ลดควันขาว
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

    5.4 ก าหนดเขตควบคุม และจ ากัดจ านวนแหล่งมลพิษ มิให้มีมากขึ้นจนเป็นเหตุในการเกิด
ปัญหามลพิษ 

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง สภาพอากาศที่มีสารเจือปน และถ้าสารเจือปน
นี้สะสมอยู่ในอากาศ เป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืชผลต่าง ๆ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ สภาพอากาศที่มีสารเจือปนเหล่านั้น 

          ส่วนใหญ่เกิดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันดังกล่าวมีผลต่อ
สุขภาพของมนุษย์โดยตรง ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ
ไนโตรเจนออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เมื่อรวมกับละอองน้ าในอากาศจะกลายเป็นสารละลายกรด
ซัลฟิวริก หรือกรดไนตริกกลายเป็นฝนกรด ตกลงมาอันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  และยังท าให้
สิ่งก่อสร้างเกิดการสึกกร่อนได้ 

สถานที่ก าลังประสบปัญหากับมลพิษทางอากาศเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
เป็นอย่างมาก โดยจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อาจท าให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคทรวงอก เยื่อบุตา
อักเสบ และเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ตลอดจนเสียชีวิตได้ ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green 
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house effect) เป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภูมิอากาศทั่ วโลก
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการไว้ว่าที่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้น
ไป ฤดูหนาวจะสั้นขึ้นและมีความชื้นมาก ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานขึ้นอาจท าให้พ้ืนดินบางแห่งบนโลก
กลายเป็นทะเลทราย และในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครั้งและรุนแรงบริเวณขั้วโลกความร้อนส่งผล
โดยตรงต่อการละลายของหิมะเป็นเหตุ ให้ปริมาณน้ าในทะเลเพ่ิมขึ้น มีผลต่อการเกิดอุทกภัย 
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ เกิดการเปลี่ยนแปลงท าให้ปากใบปิดไม่สามารถรับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ าได้การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง สัตว์บางชนิดอาจได้รับความ
กระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อตา ผิวหนัง และเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในที่สุด สารคลอโรฟลูออโร
คาร์บอน (CFC) มีชื่อทางการค้าว่า ฟรีออน (Freon) ฟรีออนใช้ในการอุตสาหกรรมหลายประเภท 
เช่น ใช้เป็นสารท าความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นก๊าซขับดันในผลิตภัณฑ์สเปรย์ เป็น
ส่วนผสมในการผลิตโฟม ใช้กับเครื่องส าอาง ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮออล์ ใช้เป็นตัวท าละลาย 
และท าความสะอาด ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า และใช้เป็นสารดับเพลิง  สิ่งที่เป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดเสียงดัง
จนเป็นอันตรายต่อมนุษย์นั้นมีหลายประการ เช่น เสียงอึกทึกที่เกิดจากเครื่อ งยนต์ตามท้องถนน 
โดยเฉพาะถนนที่มีปัญหาเรื่องการจารจรติดขัด เสียงเครื่องบิน เสียงดนตรี ในดิสโก้เทค เสียงเพลง
จากซาวด์อะเบ้าท์ เสียงเครื่องจักรของโรงงาน เสียงเครื่องขยายเสียงจากงานชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีเสียงจากอ่ืน ๆ อีกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันเป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์และมีเสียงดังเกินเหตุ ระดับ
เสียงปกติท่ีไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยินของคนจะอยู่ในระดับไม่เกิน 80 – 85 เดซิเบล และระดับเสียง
ในระดับปกติธรรมดาควรไม่เกิน 50 – 70 เดซิเบล แต่ระดับเสียงในดิสโก้เทคเฉลี่ยประมาณ 90 – 
100 เดซิเบล นับว่าเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ โดยเฉพาะซาวด์อะเบาท์ เป็นการน าเอาเครื่อง
ฟังแนบประกบไว้กับหูตลอดเวลา และถ้ามีเสียงรบกวนก็จะเปิดเสียงดังเพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิมระดับ
คลื่นเสียงให้มีผลต่อระบบประสาทหูโดยตรง ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้ว
หูอาจมีผลท าให้เกิดอาการหูหนวกเม่ือมีอายุมากข้ึน และเกิดปัญหาหูตึงได้ในที่สุด 

สถานการณ์มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดเจนทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ 
และพ้ืนที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร และ
การก่อสร้าง รวมทั้งพ้ืนที่ ที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า สารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลัก และเกิน
มาตรฐานซึ่งจะยังคงเป็นปัญหาในอนาคตที่ส าคัญนั้น ได้แก่ ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
โดยเฉพาะฝุ่นละอองในแหล่งชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง จะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ประมาณ 3-5 เท่า ส่วนสารมลพิษอ่ืน ๆ ได้แก่ สารตะกั่ว ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน-
ไดออกไซด์ ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ   สารมลพิษทางอากาศ
เหล่านี้จะระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ในเขตชุมชน ทั้งจากยานพาหนะ การก่อสร้าง อาคาร
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บ้านเรือน การก่อสร้างปรับปรุงถนนและผิวจราจรตลอดจนโรงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดภาวะการต่าง ๆ แก่โลกด้วย คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก การท าลายชั้นโอโซน
เป็นต้น 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งในด้านการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด มาตรฐานคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง มาตรฐานน้ ามันหล่อลื่น 
หรือการส่งเสริมการใช้น้ ามันไร้สารตะกั่ว การติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสียจากรถยนต์ การตรวจสภาพ
มลพิษจากยานพาหนะก่อนการต่อทะเบียน การควบคุมปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพ่ิมเติมปรับปรุงมาตรฐานมลพิษก็ตาม แต่ก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศยังขาดความเป็นเอกภาพมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ การประสานการปฏิบัติการ
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 
ยังขาดอุปกรณ์ และบุคคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการตรวจวัดและจัดระบบฐานข้อมูลการ
ตรวจสอบ และตรวจยานพาหนะไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลด
มลพิษทางอากาศ เช่น รถสามล้อไฟฟ้า รถเมล์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยังไม่สามารถพัฒนาในเชิง
พาณิชย์ และประการส าคัญการขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องที่จะให้ประชาชน
และผู้ใช้ยานพาหนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ 

2.7  อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดปัญหาใน
การจราจร การขาดแคลนที่อยู่ อาศัยสาธารณูปโภค ซึ่งในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งของประเทศ คือ 
ภูมิภาคต่าง ๆ ประชากรด ารงชีพด้วยความยากจนท าให้ในที่สุด รัฐบาลจึงแก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั้งในด้านแรงงาน 
และรายได้ของประชากรรวมทั้งเป็นการชะลอการขยายตัวของเมืองหลวง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
จึงมีแนวทางในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเมืองหลวง เมื่อประเทศไทยมีการพบก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการน าก๊าซมาแยกและต่อมาได้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และ
ปุ๋ยเคมี ท าให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างงาน และสร้างเมืองอุตสาหกรรมใหม่
ในภาคตะวันออก เปิดประตูเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุน  นิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง รัฐบาลได้ เลือกจังหวัดระยองเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่ เหมาะสมไม่ไกลจาก
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กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ ท่าเรือน้ าลึก ระบบถนน รถไฟ ระบบส่งน้ า ระบบ
โทรคมนาคม ฯลฯ การพัฒนาดังกล่าวคือเป้าหมายของแผน  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 5 ในการกระจายความเจริญจากเมืองหลวงไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โรงกลั่นน้ ามัน โรงไฟฟ้า พ้ืนที่
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆโดยจัดแบ่งพ้ืนที่ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมและได้มีการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรองรับหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยบริการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในปี พ.ศ. 2531 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยรัฐบาลได้มอบให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรั ฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ปัจจุบันนิคมฯ มาบตาพุด ได้เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมประเภท ปิโตรเคมี เคมีภัณท์ เหล็กและโลหะ โรงกลั่นน้ ามัน โดยในเชิงพ้ืนที่ได้มี
การร่วมขยายจากนิคมฯร่วมด าเนินงานของเอกชน 4 แห่ง ท าให้พ้ืนที่ขยายจาก 8,000 ไร่ เป็น 
20,000 ไร่ การพัฒนาโดยการอยู่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ประหยัด
ต้นทุนการผลิตและขนส่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
 แต่จากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ท าให้ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย เช่น ผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การขาดแคลนทรัพยากรน้ า อาทิ ในปี พศ. 2543 - 2546 
ปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานปิโตรเคมี และโรงกลั่น สืบเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับ
ชุมชนแต่ขาดพ้ืนที่กันชน ซึ่งได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนปัญหาทุเลาไปมากใน
ปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2548 ปัญหาเรื่องภัยแล้ง เกิดภาวะขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดความระแวง
ในการแย่งใช้น้ าระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐได้ประสานการแก้ไขปัญหาและจัดหา
แหล่งน้ าเพ่ิมเติม  
 กระทั่งล่าสุดในปี พ.ศ. 2550 ที่กลุ่มผู้เรียกร้องต้องการให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการปนเปื้อนในน้ าบ่อตื้น ปัญหา
เรื่องสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ท าให้องค์กรเอกชนเคลื่อนไหว รณรงค์ให้รัฐบาลพิจารณา
ประกาศให้พ้ืนที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ในวันที่ 11 มกราคม 2550 จึงได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษและก าหนดการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือ
จัดท าและก ากับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554 แต่ที่ผ่าน 
การท างานของคณะอนุกรรมการฯเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษพิจารณาก าหนด
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แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณสารมลพิษ การ
ก าหนดค่ามาตรฐานสาร VOCs 9 ชนิด และประกาศบังคับใช้ค่ามาตรฐาน การติดตามตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการด าเนินการของโรงงาน แต่เห็นได้ว่าปัญหามลพิษก็ยังไม่มีแนวโน้มลดลงกว่าเดิม ท าให้
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองระยอง ที่มีค าสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพ้ืนที่นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง เพ่ือด าเนินการควบคุม และขจัดมลพิษ 
และถือเป็นเรื่องรีบด่วนที่จะต้องด าเนินการควบคุมโดยเร็วที่สุด  
 ทั้งนี้  ข้อมูลจากเอกสารค าพิพากษาศาลปกครองระยองที่มีค าสั่งให้  คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพ้ืนที่นิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมูลเหตุ
ส าคัญของการพิพากษาระบุว่า ได้มีเอกสารรายงานที่มีส่วนราชการและเอกชนจัดท าขึ้นอย่างมากมาย 
ที่แสดงว่ามีมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษจากขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพ้ืนที่มาบ-
ตาพุดตลอดจนพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ต าบล บ้านฉาง ต าบลวังจันทร์ ศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งต าบลเนินพระ ต าบลมาบข่า และต าบล
ทับมา อ าเภอเมืองระยอง ทั้งต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง เป็นเขตควบคุมมลพิษ กระทั่งเมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง มีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐสั่ งระงับโครงการหรือ
กิจกรรมการลงทุน 76 โครงการ ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับ
ใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2550 และ
โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องท า EIA ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2552  
 จากผลการตัดสินดังกล่าว ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์มองว่าจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นแหล่งในการสร้างงานในพ้ืนที่ รวมถึงอาจ
ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท าให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น 
กล่าวถึงแนวทางด าเนินการของรัฐบาล หลังศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยให้ระงับ
โครงการหรือกิจการลงทุน 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง วงเงินลงทุน 4 แสน
ล้านบาท ว่าได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในส่วนของโครงการที่ได้อนุญาตไปแล้ว เพ่ือให้ยกเลิก
ค าสั่งของศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีผลการประชุม
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้พิจารณาถึงความคืบหน้าการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล
ปกครองกลางโดยเร็ว และหารือข้อกฎหมายและแนวทางด าเนินการกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานอัยการสูงสุดต่อไป โดยในระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครองกลางให้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการออกใบอนุญาตใหม่จนกว่าจะมีผลการตัดสินของศาลปกครองกลาง 
และประสานโดยด่วนกับศาลปกครองกลางเพ่ือขอค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีปฏิบัติให้เป็นไป
ตามค าสั่งศาล  
 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) 
เพ่ือปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และการให้บริการน้ าประปาในชุมชน 
และด้านสาธารณะสุข  

 
ภาพที่ 2.2 แสดงพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 ท้องที่เขตต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ และต าบลทับมา อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งต าบลและต าบล
บ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล รวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขตเป็นเขตควบคุม
มลพิษ  



 
 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

            การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ 
ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเพ่ือหาช่องโหว่ทาง
กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย รวมถึงเพ่ือ
เสนอแนะแนวการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีในบทนี้จะกล่าวถึงกรอบแนวคิด และวิธีการที่ใช้ในการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 

 3.4 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.6 การศึกษาน าร่อง 

 3.7 การตรวจสอบข้อมูล 

 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 



60 
 

มลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

 

จุดแข็ง 
ปัจจัยภายใน 
- ตัวกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการ
ระบายมลพิษทาง
อากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
- ความคล่องตัว
ในการด าเนินการ
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

จุดอ่อน 
ปัจจัยภายใน 
- ระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
การควบคุมการ
ระบายมลพิษทาง
อากาศ 
- การบังคับใช้
กฎหมายของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โอกาส 
ปัจจัยภายนอก 
- มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
ให้กับ
ผู้ประกอบการ 
- การน า
เทคโนโลยีชนิด
ใหม่ เข้ามาใช้ใน
การควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 

อุปสรรค 
ปัจจัยภายนอก 
- จรรยาบรรณ
ของ
ผู้ประกอบการใน
การด าเนินกิจการ 
- การลงทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ 

วิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3.2  วิธีการด าเนินการวิจัย 
              ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงกฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเพ่ือหาช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงเพ่ือเสนอแนะแนวการพัฒนากฎหมายการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) กับ หน่วยงาน
ภาครัฐ นักวิชาการด้านกฎหมาย และกลุ่มผู้มีบทบาทส าคัญในด้านการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านสิ่ งแวดล้อม ) ร่วมกับการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary 
Research) โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เรียบเรียง เพื่อสรุปออกมาเป็นเนื้อหา 

3.3  แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งส าคัญ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

          เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยการเจาะลึกประเด็น
ส าคัญที่ต้องการสัมภาษณ์ ท าการรวบรวมข้อมูล และน าเสนอข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มดังนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุมการ
ระบายพิษทางอากาศ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้กระกอบการอุตสาหกรรม และประชาชน 

2. ข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary Data) 

          เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่าง ๆ (Documentary) ได้แก่ ข้อมูลวิชาการจากบทความ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  

3.4  ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
      ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการวิจัยครั้งนี้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ 

1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศ  
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(กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
จ านวน…9….คน 

2. กลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม    จ านวน …3…. คน          

3. กลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมาย         จ านวน …2…. คน          

4. กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม    จ านวน…4…. คน  

5. กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง )                     

จ านวน …2….  คน                        

6. ประชาชน  จ านวน …3…. คน 

 
 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่                                รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

          1  เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ คนที่ 1 

          2  เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ คนที่ 2 

          3  เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ คนที่ 3 

          4                             เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน 

          5                             เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                         สิ่งแวดล้อม (สผ.) คนที่ 1 

          6                             เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                         สิ่งแวดล้อม (สผ.) คนที่ 2 

          7                         เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คนที่ 1 

          8                             เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คนที่ 2 

 

ตารางท่ี 3.1 รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)  

     ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่                               รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

          9                             เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คนที่ 3 

10  นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม คนที่ 1 

11                           นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม คนที่ 2 

12                           นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม คนที่ 3 

13                           นักวิชาการด้านกฎหมาย คนที่ 1 

14                           นักวิชาการด้านกฎหมาย คนที่ 2 

15                           องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO) คนที่ 1 

16                           องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO) คนที่ 2 

17                           องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO) คนที่ 3 

18                           องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO) คนที่ 4 

19                           ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต าบลมาบตาพุด 

20                           ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต าบลมาบตาพุด  

21                           ประชาชนต าบลมาบตาพุด คนที่ 1 

22                           ประชาชนต าบลมาบตาพุด คนที่ 2 

23                           ประชาชนต าบลมาบตาพุด คนที่ 3 
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3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        งานวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูลโดยใช่วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้างเพราะเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) มีการก าหนดค าถาม
ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 30-40 นาที นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participative Obsevation) เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน สังเกตเหมือนกันเป็นคนที่มองมาจากภายนอกเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล 

         การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เนื่องจากเป็นเทคนิคในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้
โดยตรง 

          แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 6 แบบ คือ 

1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้าน
การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม    

3. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมาย         

4. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม  

5. แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

6. แบบสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน  

7. ในแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

          1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
          2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
8.กล้องถ่ายรูป 
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9.เครื่องบันทึกเสียง 

3.6  การศึกษาน าร่อง 
           ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์จริงผู้วิจัยจะต้องมีการส ารวจก่อนที่จะท าการศึกษาโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เหมือนการศึกษาจริง แต่มีขอบเขตในการศึกษาที่แคบกว่าเพ่ือตรวจสอบขึ้นตอนต่าง ๆ ว่า
ถูกต้องหรือไม่ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษา
เลือกวิธีการศึกษาแบบเฉพาะบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
โดยผู้วิจัยจะท าการปรับแก้ข้อมูลให้เหมาะสม เพ่ือน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้นั้นไปใช้กับผู้ให้สัมภาษณ์จริง 

3.7  การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัย

เชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งเป็น (สุภางค์ จันทวานิช, 
2553)  

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้นจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ 
เวลา สถานที่ และบุคคล  

    1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพ่ือให้
ทราบว่าข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นเหมือนกันหรือไม่  

    1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ 
    1.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิม

หรือไม่  
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า

ผู้วิจัย แต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร แทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสร้างความแน่ใจ
ได้ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคนเดียว  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัย
สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจท าได้
ง่ายกว่าถ้ายังอยู่ในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ
สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีนี้เป็นการตรวจสอบที่ท าได้ยาก
กว่าการตรวจสอบด้านอื่น ๆ  

4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กับ
การซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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หรืออาจซักถามผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตาม
ความเป็นจริงหรือไม่ แล้วจึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
          โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้
ในการตรวจสอบ ซึ่งได้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกัน หากมีข้อค้นพบเหมือนกัน
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าผู้วิจัยได้ข้อมูลมาถูกต้อง โดยงานวิจัยนี้ท าการแบ่งกลุ่มบุลคล
เป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้าน
การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทย 2. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 3. 
นักวิชาการด้านกฎหมาย 4. องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อม 5. กลุ่มผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 6. ประชาชน 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ

จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง และน าผลการศึกษาที่ได้นั้นมาวิเคราะห์โดยวิธี SWOT ANALYSIS เนื่องจากการวิเคราะห์ 
SWOT ANALYSIS วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ โอกาส-อุปสรรค รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก องค์กร และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งสามารถน าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงพัฒนา 
เชิงรับ และเชิงถอย ได้อย่างครอบคลุมซึ่งวิธี SWOT ANALYSIS มีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
SWOT Analysis 
ประวัติ/แนวคิด SWOT 
             ผู้คิดค้น SWOT เทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิด
นี้โดยน าเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  
              ส าห รั บ ห ลั ก ก ารส าคั ญ ขอ ง  SWOT  คื อ  ก ารวิ เค ราะห์ โด ยก ารส า รวจ จ าก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT 
จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้ งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
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ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
 
องค์ประกอบของ SWOT 

 
ภาพที่ 3.2 องค์ประกอบของ SWOT 

               S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่น หรือจุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
              W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อย หรือจุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบ ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์รซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์ภายใน
องค์กรที่เป็น 

    O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การทีส่ภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในนักการตลาดที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 
             T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
บางครั้งการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้  เช่น ค่าเงินบาท 
คู่แข่ง เป็นต้น 

  SWOT  เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วย
ผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาส และอุปสรรคจาก
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สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์
และการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้อุตสาหกรรม                           
ข้อดีและข้อเสีย ของ SWOT             
ข้อดี : การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรม ี3 ประการ คือ       

  1. ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กรโดยเน้นศักยภาพ และความพร้อม
ที่องค์กรมีอยู่ และพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกรวมทั้ง
แก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ิมมากข้ึน 
             2. น าไปใช้ปรับปรุงแนวคิด และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความส าเร็จมากขึ้น 

  3. ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างานความก้าวหน้า  และขีดจ ากัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกันการแทรกแซงการท างานจากปัจจัยภายนอกได้
มากขึ้น 
ข้อเสีย : การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อที่ควรค านึง 4 ประการ (Boseman et al., 1993) คือ 
             1. องค์กรต้องก าหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะท าอะไร 
             2. การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
             3. องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เก่ียวกับการด าเนินงานให้
ถูกต้อง 
             4. องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
ขั้นตอน/วิธีการด า เนินการท า SWOT Analysis 
             การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมา
บนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกล-
ยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก องค์กร โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
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1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
           การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา
เบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรใน
การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร
เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
           - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนั้น ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
           - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายใน จากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่ เป็นจุดด้อย             
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาส และอุปสรรค

ทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งใน และระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การ
ตั้งถิ่นฐาน และการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ 

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได ้
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3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ

ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-
จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส -อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญ
สถานการณ์ เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 

3.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ พ่ึงปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(aggressive - stratagy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้าง ปรับใช้ และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 

3.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดังนั้นทางเลือกท่ีดีที่สุด คือ กลยุทธ์การตั้งรับ หรือป้องกันตัว (defensive strategy) เพ่ือพยายามลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยท่ีสุด 

3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน 
ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัด หรือแก้ไข
จุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้ 

3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาว
ด้านอื่น ๆ แทน 
 

  



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

              การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ใช้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย โดยแบ่ งเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางกฎหมายด้านการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 2. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม  3. 
นักวิชาการด้านกฎหมาย 4. องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อม 5. กลุ่มผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 6. ประชาชน ซึ่งร่วมกับการค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหาเพ่ือหาข้อสรุป ใน
ส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

             4.1 สถานการณ์การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากจากภาคอุตสาหกรรมปิโตร- 
                  เคมี ในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
             4.2 กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาค         
                  อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

4.3 วิเคราะห์ช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมการะบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุต- 
สาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทย 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยวิธี  SWOT ANALYSIS  

4.5 กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงกฎหมายและกลยุทธ์ในการบังคับใช้กฎหมาย 
4.6 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีห้เกิดความครอบคลุม 
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4.1  สถานการณ์การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

            สถานการณ์การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  และการ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมินั้นผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ 

4.1.2 การประกาศให้พ้ืนที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

4.1.3 อ านาจตามกฎหมายที่มาจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษ     

4.1.4 การด าเนินงานหลังมีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ 

     4.1.1 สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ 
     พ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524 - 2537) ซึ่งก าหนดให้พ้ืนที่มาบตาพุดเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี  กลั่นน้ ามัน 
เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า และเหล็ก รวม 56 โรงงานขนาดใหญ่ และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2533 - 
2535 ได้มีการขยายพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมไปนอกพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนโดยโรงงาน
ขอซื้อที่ดินจากชาวบ้าน และขอผนวกเข้ากับนิคมอุตสาหกรรมท าให้พ้ืนที่ที่เคยวางแผนไว้เป็นแนวกัน
ชน (Buffer Zone) หายไป และท าให้ไม่มีแนวกันชนระหว่างโรงงานโรงเรียนและชุมชนเป็นผลให้เมื่อ
มีการปล่อยมลพิษอากาศจากโรงงานจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ท าให้มี
การร้องเรียนเป็นระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยมักจะเกิดปัญหามากในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน 
(เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม)  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากชายฝั่งทะเลผ่าน
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าสู่โรงเรียน และชุมชน ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2539 พบว่าปัญหากลิ่นเหม็นจากก๊าซนั้นมาจากโรงกลั่นน้ ามันแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ ามัน
ขนาดใหญ่ ท าการผลิตผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์โพรพิลีน น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว 
น้ ามันดีเซลก ามะถันต่ า น้ ามันเตา และยางมะตอย กลิ่นก๊าซที่ได้รับเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
กระบวนการกลั่นและผลิตก ามะถัน และกลิ่นเมอร์แคปแทน ซึ่งใช้เติมผสมในก๊าซ LPG ท าให้เด็กทุก
คนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โรงเรียนได้รับกลิ่นสารเคมีร้อยละ78 จากรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ยังพบว่ามีระดับความเข้มข้นของ
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สารเคมีชนิดอ่ืนด้วย ได้แก่ สารโทลูอีนในบรรยากาศทั่วไปในระดับ 0.009 - 0.05 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ที่โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคารซึ่งมีที่ตั้งของโรงเรียนห่างจากโรงกลั่นน้ ามันประมาณ 
4,000 เมตร (มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2546) 
         ปัญหามลพิษที่ส าคัญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง  คือ ปัญหาจาก
สาร อินท รี ย์ ระ เห ย ง่ าย  (Volatile Organic Compounds) ห รื อที่ เรี ย กสั้ น ๆ  ว่ า  VOCs คื อ
สารประกอบของสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของแข็ง มีองค์ประกอบของคาร์บอนอินทรีย์ เมื่อระเหยสู่
บรรยากาศสามารถคงตัวอยู่ในอากาศได้นาน โดยมากเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีการระบาย หรือรั่วไหลสู่
สิ่งแวดล้อมได้จากหลายแหล่ง (วิภวา ชื่นชิต, ไมป่รากฏปีที่พิมพ์ อ้างถึงในตรีเดช ศรีไทย, 2555) อาทิ
เช่น  

1) การรั่วซึมจากอุปกรณ์การผลิต  
2) ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียของโรงงาน เช่น การระเหยของสารเคมีจากท่อของ

โรงงานในกลุ่มปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน และเคมีภัณฑ์  
3) การเผาไหม้ก๊าซที ่Flare (ปล่องระบายอากาศ ของโรงงานที่มีเปลวไฟตรงปลายปล่อง)  
4) ลานเก็บถังบรรจุ  
5) สถานีขนถ่ายสารเคมี  
6) ระบบบ าบัดน้ าเสียมีการตรวจพบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายจ านวนมาก และพบว่า

สารแต่ละชนิดที่ตรวจเจอมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง หลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สารอะ
โค-ลีน สารเบนซีน สารไตรคลอโรเอทีลีน สารเอทีลีนไดคลอไรด์ สารคลอโรฟอร์ม สารไวนิลคลอไรด์ 
  ศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด (Carrying Capacity) จากการ
ประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์บน
พ้ืนฐานของข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวนปล่องระบายมลสารรวม 267 ปล่องจ านวน
โรงงานทั้งสิ้น 64 โรงงาน พบว่าหากแหล่งก าเนิดทุกแหล่งในพ้ืนที่มาบตาพุดระบายมลสารทางอากาศ
ออกในอัตราสูงสุดตามค่าที่ได้รับอนุญาตให้ระบายได้จากการอนุมัติรายงาน  EIA จะมีผลท าให้ค่า
ความเข้มข้นของมลสารในบางพารามิเตอร์สูงเกินค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยพบว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด
รายชั่วโมงของ NO2 ในบรรยากาศ มีโอกาสสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในบริเวณกว้าง ค่าความเข้มสูงสุด
รายชั่วโมงของ SO2 มีโอกาสสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในบริเวณกว้าง ดังนั้นหากการด าเนินโครงการ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุดเปิดด าเนินการครบถ้วนทุกแห่งโดยมีการเดินระบบเต็ม
ประสิทธิภาพระบายมลสารสูงสุดตามที่ได้รับอนุมัติในรายงาน EIA แล้ว มีโอกาสสูงที่คุณภาพอากาศ
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ในพ้ืนที่ตาบลมาบตาพุด โดยเฉพาะก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) มีปริมาณสูงเกินกว่าที่มาตรฐานได้ก าหนดไว้ 

ปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นของสารเคมีในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2540  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้มีการประสานงานกับนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือการตรวจสอบโรงกลั่นน้ ามันในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
โรงงานใกล้ เคียงเพ่ือควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตออกสู่
บรรยากาศ นอกจากนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 ชลบุรียังได้มี
การตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไป  ซึ่งพบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศโดยทั่วไป ส่งผลให้ประชาชนโดยรอบได้รับกลิ่นสารเคมีรุนแรงจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ข้อมูลเบื้องต้นจากสถานีตรวจคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่มาบตาพุด พบว่า 
ปริมาณสารมลพิษพ้ืนฐาน คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน นั้น
มีปริมาณไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งสรุปได้ว่าก๊าซเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุของปัญหา
ที่เกิดขึ้น หลายหน่วยงานจึงได้ท าการตรวจวัดสารมลพิษชนิดอ่ืนโดยเฉพาะสารระเหยอินทรีย์ ระเหย
ง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ซึ่งเป็นสารระเหยของสารท าละลายอินทรีย์หรือสาร
ตัวท าละลายอินทรีย์ (Organic Solvents) ที่มีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานส่วนใหญ่ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จากการตรวจวัดเบื้องต้นพบสาร VOCs บางชนิด ได้แก่ อะซีโตไนไตรล์ 
(Acetonitrile) ในปริมาณ 2.10 ppm และ สไตรีน (Styrene) ในปริมาณ 2.04 ppm  ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ในปริมาณ 1.10 ppm นอกจากนี้ยังตรวจพบสาร VOCs อ่ืน ๆ ได้แก่ อะครีโลไน
ไตรล์ (Acrylonitrile) ไซลีน (Xylenes) และบิวทาไดอีน (Butadiene) อีกด้วย กลิ่นที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่มาจาก VOCs แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของอุปกรณ์การตรวจวัดที่ไม่สามารถตรวจพบ VOCs ใน
ปริมาณต่ าที่ก่อให้เกิดกลิ่นสารเคมีได้ จึงมีการจัดตั้งคณะพิสูจน์กลิ่นติดตามหาแหล่งก าเนิดและจัดให้
มีเวรยามเป็นช่วง ๆ ทั้งในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการ
ตรวจสอบโรงงานอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาแหล่งก าเนิดของการแพร่กระจายกลิ่นในรูปแบบของ
คณะท างานร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งใน
ระยะแรกตรวจสอบโรงงานจ านวน 21 โรงที่อยู่บริเวณทิศตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรม พบว่า
โรงงานที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่เป็นสาเหตุของการร้องเรียนมีจ านวน 6 โรง โดยมีสาเหตุจากการรั่วไหลของ
สารเคมีภายในกระบวนการผลิต การถ่ายเทวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ก็ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนสู่
โรงพยาบาลและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้านทิศตะวันตก (ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2556) 



75 
 

ในปี พ.ศ. 2541 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดมาตรการด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น ก าหนดให้กันพ้ืนที่ว่าง
บริเวณแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบเป็นพ้ืนที่สีเขียว ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
โรงงานเพ่ือวางระบบป้องกันปัญหากลิ่นเหม็น และไอระเหยสารเคมี รวมทั้งให้โรงงานอุตสาหกรรมที่
ระบายมลพิษทางอากาศออกมานั้นมีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ให้มีการ
แจ้งเหตุและคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับเรื่องเดือดร้อนร าคาญ มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือรักษาผู้
เจ็บป่วยอันเนื่องจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด และให้มีการท าการศึกษาผลกระทบ
ด้านระบาดวิทยาของไอระเหยสารเคมีต่อชุมชนมาบตาพุด อีกทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังได้
ด าเนินการประเมินสถานการณ์และวางแผนเพ่ือป้องกันปัญหาด้านคุณภาพอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด 
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด าเนินการร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และโรงงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่
มาบตาพุด ท าการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุดโดยใช้แบบจ าลอง
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพอากาศ สามารถรองรับปริมาณมลพิษเพ่ิมเติมได้อีก
หรือไม่ หรือต้องมีการปรับลดการระบายมลพิษจากโรงงานเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน 

     4.1.2 การประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

     จากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐเล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวจึงได้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย การประกาศ
ให้พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 59 ได้บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติไว้ โดยการประกาศเขตควบคุมมลพิษนั้นมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีมาตรการควบคุม 
ลดและขจัดมลพิษในพ้ืนทีที่มีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กอบกุล รายะ
นาคร , 2555) จากสภาพปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มาบตาพุด ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน และเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องใช้อ านาจตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศให้พ้ืนที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษเพ่ือด าเนินการ
ควบคุม ลดและขจัดมลพิษตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือจะได้ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายด าเนินการควบคุมลดและขจัดมลพิษต่อไป (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 
2535) 
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          4.1.3 อ านาจตามกฎหมายที่มาจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษ  

1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอ านาจในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้
สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดโดยทั่วไปได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2535) 

     2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจก าหนดมาตรการ
เพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535) 

 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด สูงกว่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดโดยทั่วไปได้ 

 4)   เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 

      มาตรการการประกาศให้พ้ืนที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นมาตรการที่กฎหมาย
ก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะตลอดจนเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เมื่อเกิดปัญหามลพิษที่ร้ายแรงขึ้นในท้องที่ใดที่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด ปัญหามลพิษนั้น
ย่อมได้รับการแก้ไขโดยมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535 ดังนั้นสภาพปัญหามลพิษที่ เกิดขึ้น ใน พ้ืนที่มาตาพุด 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาประกาศให้พ้ืนที่มาบตาพุดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษเพ่ือด าเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษ อันเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้ต้องตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย การไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา  
59 ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

4.1.4 การด าเนินการหลังจากประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  มาตรา 67 อย่างเคร่งครัดบทบัญญัติมาตรา 67 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
ประชาชน วรรคสองของบัญญัติในแง่มาตรการในการคุ้มครองสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
ประชาชนไว้ว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนจะกระท ามิได้ เว้นแต่ได้ด าเนินการ 3 
ประการ คือ (สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์) 

1) ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนในชุมชน 
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2) จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
3) ได้ให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินโครงการดังกล่าว 
รวมทั้งมีการจัดท ามาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษโดยจัดให้มีการท า

แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา และ
ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม แผนการจัดเก็บค่าบริการเพ่ือการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัด แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยน้ าเสียและ
ของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษ และแผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมมลพิษ  
 

4.2  กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

   จากการศึกษาพบว่า กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง 7 ฉบับได้แก่  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งมีกฎระเบียบที่เก่ียวข้องหลายฉบับดังนี้  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดมลพิษไว้ชัดเจนในมาตราต่าง ๆ อาทิ 

มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่
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อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด าเนินการ 

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ  และ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการ
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด าเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

มาตรา 73 บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 
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(2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้ง
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่าง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุล 

(5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจัดการสิ่งแวดล้อม ดังเช่น 
มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่

นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 
(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

มาตราอ่ืน ๆ เช่น มาตรา 86 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติ และเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เป็นต้น 

2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

เป็นเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายมลพิษทาง
อากาศออกจากโรงงานออกสู่สภาพแวดล้อมนอกโรงงาน เช่น กฎกระทรวงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การ
ควบคุมการปล่อยของเสียออกจากโรงงาน การก าหนดคุณลักษณะของอากาศเสียที่อนุญาตให้ระบาย
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ออกจากโรงงานได้ โดยก าหนดให้แบ่งโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดโรงงาน   แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี กฎหมาย
ก าหนดให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งหรือทุกจ าพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่องที่ตั้ง สภาพแวดล้อม 
ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ลักษณะและชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ 
คนงานที่ต้องมีความรู้ตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการ
ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนที่
อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียง มาตรฐานและวิธีควบคุมการปล่อยของ
เสีย มลพิษที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีเอกสารเพ่ือการควบคุมหรือตรวจสอบ ข้อมูลที่
จ าเป็นที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งตามระยะเวลาที่ก าหนด และการอ่ืนใดที่คุ้มครองความปลอดภัย
ในการด าเนินงานซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้  

2.1) กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 มีใจความหลัก กล่าวคือ ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง 

2.2) กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกความตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 มีใจความหลัก กล่าวคือ โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องจัดท ารายงานข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และ
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.3) กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2535) ออกความตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 มีใจความหลัก กล่าวคือ ก าหนดให้โรงงานที่ผู้อนุญาตก าหนดให้ต้องมีระบบฟอก
อากาศต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ือรายงานการระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เข้า
กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.1 กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตาม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

กฎระเบียบตาม
พระราชบัญญัติโรงงานออก
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2535) 

ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน 
เว้นแต่ได้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนั้นมี
ปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าที่
รัฐมนตรีก าหนด 

กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

กฎกระทรวงฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2535) 

โ ร ง ง า น ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ รุ น แ ร งต่ อ
สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องจัดท า
ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ ป้ อ งกั น
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การวิเคราะห์ปริมาณ
สารมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ และการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

กฎระเบียบตาม 
พระราชบัญญัติโรงงานออก
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2535) 

ก าหนดให้โรงงานที่ผู้อนุญาตก าหนดให้
ต้ อ งมี ระบบ ฟอกอากาศต้ อ งติ ดตั้ ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ือรายงาน
การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน
กลั่นปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 

ตรวจวัดค่าสารเจือปนในอากาศ ดังนี้ 
ปริมาณฝุ่นละออง 120 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์,   
ไนโตรเจนออกไซด์ของการเผาไหม้โค้กไม่
เกิน 200 ส่วนในล้านส่วนและประเภทที่
ระบายออกจากเตาและหม้อน้ า ไม่เกิน 
120 ส่วนในล้านส่วน, 
คาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
รวมทั้ง ปรอทและตะกั่ว 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การ
จัดท ารายงานชนิดปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2558  
 
 

เก็บตัวอย่างที่ ระบายออกจากปล่อง
ระบายอากาศของโรงงานอย่างน้อย 6 
เดือนต่อครั้ง 
      โดยต้องท าจัดท ารายงานพาราม-ิ 
เตอร์ดังนี้ 

- การเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือ
ของแข็งเป็นเชื้อเพลิง 

- การเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็น
เชื้อเพลิง 

- การเผาไหม้ที่ ใช้ก๊าซอ่ืน ๆ ที่
ไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

กฎระเบียบตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน
ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศท่ี
ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2559 
 

กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

- คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน 690 
ส่วนในล้านส่วน 

- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ ใช้น้ ามัน
เป็นแหล่งก าเนิดความร้อน ไม่เกิน 
950 ส่วนในล้านส่วน 

- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไม่เกิน 80 ส่วน
ในล้านส่วน 

- ออกไซด์ของไนโตรเจน ที่ใช้น้ ามัน
เป็นแหล่งก าเนิดความร้อน ไม่เกิน 
200 ส่วนในล้านส่วน 

- ปรอท ไม่ เกิน  2.4 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- ตะกั่ ว  ไม่ เกิน  24 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

 

กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่
บรรยากาศ 
 

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงาน
กลั่นน้ ามันปิโตรเลียมปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่จะได้ท าการ
บ าบัดอากาศเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 



84 
 

3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
มีใจความหลักที่เกี่ยวข้องกับการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม คือ เมื่อมี

เหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจาย
ของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคล
ซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตราย หรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด อันจะมี
ผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่าง
ทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่ง
บุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุ
อันตรายดังกล่าวด้วย   

     รวมทั้งยังมีประกาศกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก
หลายฉบับที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ  

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย์ระเหยงายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ปี 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีบางประเภทเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 – 
บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  

อีกทั้งยังมีประกาศที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมอีกหลายฉบับที่ใช้ในการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานกลั่นปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิดปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2558 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 

ซึ่ งกฎหมายต่ าง ๆ  มี ผลบั งคับ ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมทั้งสิ้น บทบาทหน้าที่หลักในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมอ านาจหน้าที่โดยตรงนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมาย แต่
ในข้อก าหนดกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศบางข้อก าหนดนั้นกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ได้เป็นผู้ออกกฎหมาย ท าให้ในบางครั้งเกิด
ความทับซ้อนของอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ในขณะที่
กฎหมายที่ออกโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) เป็นกฎหมาย
เชิงส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าที่จะมีบทบาทบังคับในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.2 กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริมและรั กษ าคุณ ภ าพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ออกโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด- 
ล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

- คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน 690 ส่วนในล้าน
ส่วน 

- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ใช้น้ ามันเป็นแหล่ง 
ก าเนิดความร้อน ไม่เกิน 950 ส่วนในล้าน
ส่วน 

- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไม่เกิน 80 ส่วนในล้านส่วน 

- ออกไซด์ของไน โตรเจน  ที่ ใช้น้ ามั น เป็ น
แหล่งก าเนิดความร้อน ไม่เกิน 200 ส่วนใน
ล้านส่วน 

- ปรอท ไม่เกิน 2.4 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตะกั่ว ไม่เกิน 24 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

กรมควบคุม
มลพิษ 

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคา
สารอินทรีย์ระเหยงายใน 
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี 

ค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

- เบนซีน ต้องไม่เกิน 1.7 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- ไวนิลคลอไรด์ ต้องไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- 1,2 ไดคลอโรอีเทน ต้องไม่เกิน 0.4  
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ไตรคลอโรเอทธิลีน ต้องไม่เกิน 23  
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

กรมควบคุม
มลพิษ 

 



87 
 
ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริมและรั กษ าคุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ออกโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

 - ไดคลอโรมีเทน ต้องไม่เกิน 22  ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน ต้องไม่เกิน 4  
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- เตตระคลอโรเอทธิลีน ต้องไม่เกิน 200  
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- คลอโรฟอร์ม ต้องไม่เกิน 0.43 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- 1,3 – บิวทาไดอีน ต้องไม่เกิน 0.33  
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

กรมควบคุม
มลพิษ 

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบาง
ประเภทเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง
สารเบนซีน และสาร 1, 3 – บิว
ทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ 

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ปล่อยทิ้งสารเบนซีน หรือสาร 1, 3 – บิวทาไดอีน 
ออกสู่บรรยากาศ  เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะ
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน  และสาร  
1, 3 - บิวทาไดอีน  จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี แต่
ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง 

กรมควบคุม
มลพิษ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริมและรั กษ าคุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
สารเบนซีน และสาร 1, 3 - บิว
ทาไดอีน จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี  
 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมความเข้มข้นของการปล่อย
ทิ้งสารเบนซีน และสาร  1, 3 - บิวทาไดอีน จาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี ไว้ดังต่อไปนี้ 

- สารเบนซีน ต้องมีค่าไม่เกิน 7 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  

- สาร  1, 3 - บิวทาไดอีน  ต้องมีค่าไม่เกิน  5 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

กรมควบคุม
มลพิษ 

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมเก่าไว้  ดังต่อไปนี้ 

- คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน 690 ส่วนในล้าน
ส่วน 

- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ ไม่เกิน 700 ส่วนใน
ล้านส่วน 

- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มิได้ระบุ 

- ออกไซด์ของไนโตรเจน ไม่เกิน 400 ส่วนใน
ล้านส่วน 

- ปรอท ไม่เกิน 2.4 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ตะกั่ว ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

กรมควบคุม
มลพิษ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริมและรั กษ าคุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ออกโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
รายละเอียด 

 
การบังคับใช้ 

 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมใหม่ไว้ ดังต่อไปนี้ 

- คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่เกิน 690 ส่วนในล้าน
ส่วน 

- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ ไม่เกิน 700 ส่วนใน
ล้านส่วน 

- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มิได้ระบุ 

- ออกไซด์ของไนโตรเจน ไม่เกิน 200 ส่วนใน
ล้านส่วน 

- ปรอท ไม่เกิน 2.4 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- ตะกั่ว ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

กรมควบคุม
มลพิษ 

 
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษเกี่ยวข้องในส่วนการก าจัดของเสีย ทั้งการ

ควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง / ผู้รับจ้างก าจัดขยะมูลฝอยและของเสีย และการก าหนดเกณฑ์ควบคุม 
เหตุเดือดร้อนร าคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารอันตราย ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ขี้เถ้าพิษ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษควบคุมดูแล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเก็บรักษา การเก็บขนและสถานที่ก าจัดมูลฝอย การปล่อยน้ าทิ้ง
และอากาศเสีย 

5) พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดเกณฑ์ควบคุมวัตถุอันตราย โดยการน าเข้า ผลิต ขนส่ง ใช้งาน 
การก าจัดและส่งออก ไม่ให้มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สมบัติหรือสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งสารอันตรายออกเป็น 4 ประเภท เพ่ือให้สามารถควบคุมได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ใน
ด้านข้อมูลวัตถุอันตรายและสร้างเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนวัตถุอันตราย 
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6) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 

ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินการด้านขยะมูลฝอย ความสะอาด
ของบ้านเมืองโดยทั่วไป สถานที่สาธารณะใดถูกปนเปื้อนก็จะท าให้เกิดมลพิษ เช่น ขยะ กลิ่น เหตุ
เดือดร้อนร าคาญ และทัศนอุจาด (มลพิษภาวะทางสายตา) 

7) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยได้ก าหนดไว้ให้หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
มาตรา 78 "ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้
เอง รวมถึงการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนฯนี้ ได้มีการ
จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนที่เก่ียวข้องกับกรมควบคุมมลพิษที่ส าคัญ ได้แก่ งานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านต่าง ๆ งานการติดตาม และตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

จึงสรุปได้ว่ากฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย ก าหนดให้มีการควบคุมการปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศโดยประกาศใช้กฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องท า
หน้าที่ ในการออกกฎหมายหมาย อาทิ กระทรวงโรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีการด าเนินการด้านการควบคุม
มลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 
 

4.3  วิเคราะห์ช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 

           จากการสัมภาษณ์พบว่าสามารถแยกประเด็นด้านช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยได้ดังนี้ 
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4.3.1 การควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย 
  สารมลพิษทางอากาศสามารถเกิดขึ้น ได้จากการด าเนินการประกอบกิจการของ
ภาคอุตสาหกรรมและอาจเกิดได้จากข้ันตอนกระบวนการผลิต การรั่วไหลของสารเคมี รวมถึงอุบัติเหตุ
จากการด าเนินกิจการ จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 
รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยยังขาด
การควบคุมสารมลพิษที่อันตรายอีกหลายชนิด สามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ปริมาณมลพิษท่ียอมให้อุตสาหกรรมมีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 2) ความถี่ในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 
 3) มาตรฐานในการควบคุมสารมลพิษทางอากาศ 

โดยมุมมองของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“กฎหมายด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในปัจจุบันยังไม่มีการ
ก าหนดปริมาณมลพิษที่ยอมให้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมา เพียงแต่จะระบุแค่
ค่ามาตรฐาน และวิธีการมาตรฐานในการตรวจวัดเท่านั้น”  
ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

    “กฎหมายแบ่งออกเป็นกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเฉพาะ แต่ในตัวกฎหมาย
ไม่ได้มีการระบุว่าอุตสาหกรรมต้องมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยความถี่เท่าไหร่ 
ท าให้ผลจากการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศไม่อยู่เกณฑ์มาตรฐานเนื่องจาก
ไม่ได้มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง”  

    ส่วนมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 19 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

  “ในพ้ืนที่ อุตสาหกรรมมาบตาพุดในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศด้วยกันหลายชนิด แต่มาตรฐานในการควบคุมสารมลพิษ
ยังมีเพียงบางชนิดเท่านั้น อาทิ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และโอโซน
เป็นต้น ซึ่งถือว่ายังไม่ครอบคลุมมลพิษที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด” 
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 จึงสรุปได้ว่าการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายมีมาตรฐานในการ
ควบคุมสารมลพิษทางอากาศเพียงบางชนิดเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมมลพิษส าคัญ ๆ อีกหลายชนิดที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศยังไม่มีการก าหนดความถี่ที่แน่นอนที่
ใช้ในการตรวจวัดท าให้คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้อาจไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริง 

4.3.2 ความชัดเจนในด้านของการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรม 

ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่น ากฎหมายไปบังคับใช้จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจระเบียบและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งตัว
กฎหมายนั้นจะต้องระบุระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการน ากฎหมายไปปฏิบัติและบังคับใช้ 
โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 3 ประเด็น ดังนี้  

1) การก าหนดให้มีการจัดท ารายงายผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 
2) การก าหนดให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่หลักท าการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 
3) การก าหนดช่วงเวลาในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า 

กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนค่อนข้างมาก แต่ขาดความ
ชัดเจนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบันกฎหมายยังไม่มีการ
ควบคุมมลพิษอย่างครอบคลุมจากอุตสาหกรรมบางชนิด โด ยมุมมองของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 19 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ
ไทย ไว้ดังนี้   

“กฎหมายยังบอกเพียงค่ามาตรฐานของสารมลพิษที่สามารถปล่อยออกสู่
บรรยากาศได้ ไม่มีการก าหนดว่าจะต้องให้มีการรายงาน หรือตรวจวัดเป็นประจ า 
ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร” 
ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“กฎหมายมิได้ระบุว่าหน่วยใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ
เป็นประจ าส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ได้จากการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดีพอ ประกอบกับ
การที่กฎหมายยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิด และมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป” 
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 ส่วนมุมมองของประชาชนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 22 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของ
กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“หน้าที่ในการจัดท ารายงานการระบายมลพิษทางอากาศหน่วยงานภาครัฐ
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดท าและท าการตรวจวัดเอง โดยไม่มีการ
ก าหนดช่วงเวลาในการตรวจวัดท าให้ค่าที่ได้จากการตรวจวัดอาจไม่ตรงตามความ
เป็นจริง” 
จึงสรุปได้ว่าความชัดเจนในด้านของการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง

อากาศจากภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีการก าหนดให้มีการจัดท ารายงายผลการตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศอย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่มีการก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

4.3.3 การก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศเฉพาะพื้นที่ 
ท าเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญมีส่วนท าให้ปัญหามลพิษทางอากาศ

ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศเฉพาะพ้ืนที่ สามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) มาตรการการควบคุม Total Loading 
2) การควบคุมมลพิษของภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 
จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กฎหมายด้าน

การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดแผนการจัดการเชิงพ้ืนที่ที่
ชัดเจน โดยมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 15 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“กฎหมายด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทยยังไม่
มีแผนการควบคุมเชิงพ้ืนที่ ท าให้เมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ใด
พ้ืนที่ หนึ่ ง การได้ รับการแก้ ไขปัญหาค่อนข้ างล่ าช้ าและส่ งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่” 
ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง

โหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ไว้ดังนี้   

  “กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ยังขาดมาตรการในการ
ควบคุม Total Loading ของการปล่อยมลพิษทางอากาศในเชิงพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
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ว่าแต่ พ้ืนที่ควรมีค่า Total Loading เท่าใดและที่จะไม่ให้ เกินค่ามาตรฐานที่
ก าหนด” 

  ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 14 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

 “การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหากมีการขยายพ้ืนที่การจัดตั้ง
โรงงานมากขึ้นแต่ยังคงอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ควรมีมาตรการในการก าหนดให้โรงงาน
นั้นสามารถปล่อยมลพิษได้เสมือนกับเป็นโรงงานเดียวกัน เพ่ือให้มลพิษที่เกิดขึ้นอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานเสมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน” 

    จึงสรุปได้ว่าการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศเฉพาะ
พ้ืนที่ สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยัง
ไม่มีการก าหนดมาตรการเฉพาะพ้ืนที่ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด ส่งผล
ให้เมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศข้ึนหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างล่าช้า 

4.3.4 บทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 
ผู้ที่ลักลอบระบายมลพิษทางอากาศในปัจจุบันยังพบให้เห็นอยู่มากในหลายพ้ืนที่ เนื่องการ

ผู้กระท าผิดมิได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศสามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การลักลอบระบายมลพิษในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐมิได้เข้าท าการตรวจสอบ 
2) บทลงโทษส าหรับผู้ลักลอบระบายมลพิษทางอากาศยังน้อยเกินไป 
ตามที่จากการสัมภาษณ์ประชาชน รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า บทลงโทษส าหรับผู้ที่

ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศยังมีความรุนแรงน้อยเกินไป โดยมุมมองของประชาชนผู้ให้สัมภาษณ์ท่าน
ที่ 21 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุม
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“ปัจจุบันมีผู้ที่ปลดปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด บางครั้งมี
การลักลอบปล่อยในช่วงเวลากลางคืน ท าให้ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่สามารถ
ติดตามตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน” 
ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย ไว้ดังนี้   

“เมื่อเกิดเหตุการณ์การลักลอบปล่อยมลพิษทางอากาศของโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี แล้วประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีการแจ้งกลับไปยังโรงงาน
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อุตสาหกรรมก็พบว่ามีการแก้ไขทันที่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่
หากไม่มีการแจ้งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ลักลอบปล่อยมลพิษทาง
อากาศปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นก็จะยังไม่ได้รับการแก้ไข จนบางครั้ง
ประชาชนจะต้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น” 

    ส่วนมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 17 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“บทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนลักลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศยังน้อย
เกินไป เมื่อเทียบกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้กระท าความผิดไม่
เกรงกลัวต่อฎหมายหรือในบางครั้งก็เลือกที่จะกระท าผิด และยอมจ่ายค่าปรับใน
การลักลอบปลดปล่อยมลพิษตามท่ีกฎหมายก าหนด” 

 จึงสรุปได้ว่าบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศมี
ความรุนแรงน้อยเกินไปส่งผลท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย จึงส่งผล
ท าให้มีการลักลอบปลดปล่อยหรือระบายมลพิษทางอากาศเกิดข้ึน 

4.3.5  การทับซ้อนอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 
การออกกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หน่วยงาน

ภาครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีหน้าที่ในการร่วมกันออกกฎหมาย และในบางครั้งก่อให้เกิดการ
ออกกฎหมายที่มีความทับซ้อนกันของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญ
ได ้2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การทับซ้อนอ านาจของหน่วยงานภาครัฐผู้ออกกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐผู้บังคับใช้
กฎหมาย 

2) การทับซ้อนอ านาจด้านการก ากับดูแลการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 
จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ที่ท าหน้าที่ออกกฎหมาย และผู้ที่บังคับใช้กฎหมายในการติดตามตรวจสอบการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นยังมีการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน โดย
มุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 15 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง
โหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ไว้ดังนี้   

  “กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะมีเพียงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เท่านั้นที่มีผลใน
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แง่ของการควบคุม กฎหมายตัวอ่ืนจะเป็นในเชิงของการบริหารจัดการ ถ้ามองในแง่
ของการควบคุมการระบายมลพิษ แม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องหลาย
พระราชบัญญั ติ  แต่ ในความเป็นจริงมีพระราชบัญญั ติ เดียวที่ เกี่ยวข้อง คื อ 
พระราชบัญญัติโรงงาน มีผลต่อการคุมโดยตรงพระราชบัญญัติโรงงานออกโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ได้มีบทบาทหลักในการก ากับดูแลการควบคุมและการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพราะหน่วยงานที่ในการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง

โหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ไว้ดังนี้   

“กฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงกฎหมาย
ที่เน้นไปในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากว่า
การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ” 

  ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 14 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไว้ดังนี้ 

        “เงื่อนไขในการออกกฎหมายถ้าเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ออก กฎหมายนั้นจะต้องมีท่ีมาท่ีไป เช่น ผลจากการตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมพบว่าค่า
มลพิษทางอากาศนั้นเกินมาตรฐานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจริง ถึงสามารถ
ก าหนดออกมาเป็นมาตรฐานได้ แต่หากเป็นกฎหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้
ก าหนดออกมากนั้น จะสามารถน ามาประกาศใช้ออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องมีข้อ
มูลค่ามลพิษทางอากาศที่เกินมาตรฐานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมาสนับสนุน
การออกกฎหมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลส่วนที่ค่อนข้างยากท่ีจะเก็บรวบรวมได้ 
เพราะมีขั้นตอนในการประเมินค่อนข้างซับซ้อน ท าให้ท้ายสุดแล้วการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศสามารถท าได้ค่อนข้างจ ากัด”    

 จึงสรุปได้ว่ากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทยยังขาดการควบคุมสารมลพิษทางอากาศชนิดใหม่ที่
เป็นอันตราย ในพระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจะระบุเพียงค่ามาตรฐาน และวิธีการมาตรฐานในการตรวจวัดเท่านั้น กฎหมายไม่มีการ
ก าหนดว่าจะต้องมีการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศว่าจะต้องรายงานในช่วงระยะเวลา
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เท่าใด รวมถึงข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่บังคับว่าอุตสาหกรรมใดบ้างที่จะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมท าให้กฎหมายขาดความ
ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติหรือบังคับใช้ บางพ้ืนที่ในประเทศไทยมีปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแต่กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศนั้นมีเพียงกฎหมายที่
บังคับใช้โดยทั่วกันทั้งประเทศ ไม่มีมาตรการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศเฉพาะพ้ืนที่ ท าให้
ขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายประกอบกับบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศยังมีความรุนแรงน้อยเกินไปท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ส่วนหนึ่งมา
จากหน่วยงานภาครัฐผู้ออกกฎหมายกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลยังมีความสอดคล้องกันในการ
ด าเนินงาน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4.3.6 กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันยังขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย 

       กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตร-
เคมี อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 มีการออกกฎหมายมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานท าให้ข้อก าหนดในกฎหมายบางมาตรานั้น
ขาดความทันสมัย เนื่องจากในปัจจุบัน สารมลพิษทางอากาศชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย 
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ยังขาดการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้                                                       

1) มาตรการตรวจวัดและคบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย                                                                                 
2) สารมลพิษจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายบางชนิดยังไม่ได้รับการควบคุม 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กฎหมายด้านการควบคุม

การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยพบว่ากฎหมายด้านการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยในปัจจุบันยังขาด
การปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย เนื่องจากมลพิษทางอากาศเมื่อถูกปล่อยออกมาจากหลาย
แหล่งก าเนิด อาจมีการผสมกันเกิดเป็นสารมลพิษชนิดใหม่ได้ อีกท้ังสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตร-
เคมี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดและเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการ โดยมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านที่ 2 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไว้ดังนี้   

“สารมลพิษที่ อันตรายหลายชนิดที่ยังไม่มีกฎหมายในการควบคุม เช่น 
กฎหมายควบคุม สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCS) ในปัจจุบันมีการเฝ้าระวังเพียง 19 
ตัวเท่านั้น คือ 1. อะซิทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) 2. อะคริโลไนไตร(Acrylonitrile) 3. 
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เบนซีน(Benzene) 4. เบนซิลคลอไรด์(Benzyl Chloride) 5. 1,3 - บิวทาไดอีน(1,3-
Butadiene) 6. โบรโมมีเธน(Bromomethane) 7. คาร์บอนเตตระคลอไรด์(Carbon 
Tetrachloride) 8 . คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 9 . 1 ,2 -ได โบรโม อี เธน (1 ,2 -
Dibromoethane) 10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน(1,4-Dichlorobenzene) 11. 1,2 - ได
คลอโรอีเทน(1,2-Dichloroethane) 12. ไดคลอโรมีเทน(Dichloromethane) 13. 
1,2 - ไดคลอโรโพรเพน(1,2-Dichloropropane) 14. 1,4-ไดออกเซจ(1,4-Dioxane) 
1 5 .  อ ะ โ ค ร ลี น (2 -Propenal/ acrolein)  1 6 .  เ ต ต ร ะ ค ล อ โ ร เ อ ท ธิ ลี น
(Tetrachloroethylene)  1 7 .  1 ,1 ,2 ,2 -เต ต ร ะ ค ล อ โร เอ ท ธิ ลี น (1 ,1 ,2 ,2 -
Tetrachloroethane) 18. ไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene) 19. ไวนิลคลอ
ไรด์(Vinyl Chloride) ควรมีการก าหนดเพ่ิมเติมให้มากขึ้น เช่น ไอปรอท โทลูอีน และ
ทินเนอร์ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องมีมาตรการตรวจวัดและมีมาตรฐานในการควบคุม
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCS) ” 
ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 11 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไว้
ดังนี้   

“ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน ณ ปลายปล่อง และ
ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องว่าควรมีค่าเท่าไหร่ 
มีเพียงระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น” 
ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง

โหว่ของกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไว้ดังนี้   
“การนิคมอุตสาหกรรมมีการก าหนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของการนิคมมี

การตรวจวัดปล่องระบายมลพิษทางอากาศและจัดท ารายงานส่งการนิคมอุตสาหกรรม
ประจ าท้องที่นั้น ๆ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการรายงานค่ามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน มีมลพิษบางชนิดเท่านั้นที่มีค่าเกินกว่าที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ส่วนหนึ่ง
มาจากมาตรฐานในการควบคุมสารมลพิษเหล่านั้นยังไม่ครอบคลุมสารมลพิษที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” 
จึงสรุปได้ว่ากฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันยังขาดการปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งในเรื่องของการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ปัจจุบันมี
สารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่กฎหมายยังไม่การก าหนดให้มีการ
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ควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพ่ิมเติม ท าให้มลพิษทางอากาศที่ เกิดขึ้นส่ งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายขาดความ
เข้มงวด 

กฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในแง่ของความ
เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 2 ประเด็นดังนี้ 

1) การควบคุมสานอินทรีย์ระเหยง่ายแบบรายชนิด 
2) ความไม่สอดคล้องกันในการน ากฎหมายไปปฏิบัติและบังคับใช้ 
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า อุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศค่อนข้างมาก อาทิ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่ง ณ ปัจจุบันสารอินทรีย์ระเหยง่ายยังขาดการ
ควบคุมอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านที่ 10 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไว้ดังนี้ 

“กฎหมายท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่จะชี้วัดและแสดงให้เห็นผลได้ คือ ค่าความเข้มข้น
ในสิ่งแวดล้อม สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จะมีค่าความเข้มข้นของสารแบบราย
ชนิด เช่น ค่าความเข้มข้นของ เบนซีน ไวนิลคอลไรด์ และ 1,3 - บิวทาไดอีน แต่
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายเหล่านี้กลับเป็นการ
ควบคุม Total VOCs ไม่ได้ควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบรายชนิด”  
ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง

โหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไว้
ดังนี้ 

“ความไม่สอดคล้องกันของกฎหมายควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่งผลให้ให้ในแง่การน าไปปฏิบัติ การบังคับใช้ และการประเมิน
ความส าเร็จท าได้ค่อนข้างยาก ท าให้การควบคุมการควบคุมการระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้”  

 ส่วนมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 20 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยไว้ดังนี้ 

“โรงงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแต่ค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เนื่องจากสิ่งที่โรงงานควบคุมอาจ
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ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อค่าในสิ่งแวดล้อมเพราะกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศก าหนดให้ควบคุมการระบายคุมเป็น Total VOCs มิใช่การควบคุมสารอินทรีย์
ระเหยง่ายแบบรายชนิด”  

  จึงสรุปได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายขาด
ความเข้มงวด ในแง่ของการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบรายชนิด อาทิ เบนซีน ไวนิลคลอ
ไรด์ และ 1,3 - บิวทาไดอีน  ยังไม่มีมาตรฐานในการควบคุมท่ีชัดเจน ประกอบกับกฎหมายมีการ
ควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยรวมเป็น Total VOCs ท าให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในการ
น ากฎหมายไปปฏิบัติและบังคับใช้ 

4.3.8 หน่วยงานภาครัฐผู้ออกกฎหมายมีการด าเนินการเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผู้น ากฎหมายไปบังคับใช้มีการด าเนินที่รวดเร็วแต่ ยังไม่

มีการก าหนดแบบแผนในการป้องกันมลพิษทางอากาศจากภาคอุตาหกรรมปิโตรเคมีเชิงรุก ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) การจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม 

2) การก าหนดมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 

 จากสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า การ
ด าเนินงานด้านกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ
ภาครัฐยังเป็นการรับมือแบบเชิงรับ มากกว่าเชิงรุก โดยมุมมองของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 20 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยไว้ดังนี้   

“เมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นก่อนนั้นภาครัฐจึงมีการก าหนด
มาตรการหรือแนวทางในการแก้ไข ถือเป็นการวางแผนในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก”  
ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของประเทศไทยไว้ดังนี้   

“การจัดท า EIA (Environmental Impact assessment) การวิเคราะห์
ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม แม้ภาครัฐจะบอกว่าประกาศของ
กระทรวงโรงงานอุตสาหกรรม จะบังคับใช้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม”  
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ส่วนมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 16 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของประเทศไทยไว้ดังนี้   

“ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศในเชิงการน าไปปฏิบัติ ยังคงเป็นการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศที่
เน้นการใช้มาตรการก ากับและควบคุมเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง” 
จึงสรุปได้ว่าหน่วยงานภาครัฐผู้ออกกฎหมายมีการด าเนินการรวมก าการก าหนดมาตรการ 

การวางแผนต่าง ๆ ในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก คือ เมื่อเกิดเหตุการ์ณที่มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศจึงมี
การก าหนดมาตรการในการแก้ไข  

4.3.9 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงขาดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงที่มีส่วนส าคัญในการแสดงความคิดเห็นต่อ

กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยสามารถเป็น
ประเด็นส าคัญได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) การติดต่อกลับไปยังผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นหลังจากมีการจัดการรับฟังความคิดเห็น 
2) ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมิใช่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 
3) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่โปร่งใส 
จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า การรับฟัง

ความคิดเห็นก่อนมีการออกกฎหมายหมายนั้นยังไม่มีความทั่วถึงแก่ประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 16 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ไว้ดังนี้   

“การรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการออกกฎหมายนั้น ยังไม่มีการแจ้งติดต่อ
กลับไปยังผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นว่าทุกความคิดเห็นที่ได้น าเสนอไปนั้นได้รับการ
พิจารณาหรือไม่”  
ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยไว้ดังนี้   

“กลุ่มผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งมิใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงท าให้
ข้อมูลที่ได้ออกมาจากการรับฟังความคิดเห็นนั้นมิได้ตรงตามเป้าหมายของการรับฟัง
ความคิดเห็น” 
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   ส่วนมุมมองของประชาชน ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 21 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่
ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไว้ดังนี้ 

“ในบางครั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียยังไม่โปร่งใส มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเก่ียวข้อง ท าให้ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นที่เปิดกว้าง” 
จึงสรุปได้ว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงขาดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 

ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างไม่โปร่งใสและผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นมิใช่
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงท าให้ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริง  

4.3.10 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควรใน
การปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการด าเนินการด้านการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท าให้การด าเนินงานด้านการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ 2 ประเด็นดังนี ้

1) การขาดจิตส านึกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
2) การร้องเรียนจากภาคประชาชน 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ให้

ความร่วมมือกับภาครัฐเท่าที่ควรในการควบคุมมลพิษให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด โดยมุมมองของ
ประชาชน ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 22 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยไว้ดังนี้   

“การขาดจิตส านึกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการประกอบกิจการ 
โดยการลักลอบปล่อยมลพิษทางอากาศนั้น ส่งผลประทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลกระทบสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน”  
ส่วนมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ ให้สัมภาษณ์ท่านที่  18 (2560) ให้

ความ เห็ น เกี่ ยวกับ ช่ องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยไว้ดังนี้ 

“เมื่อภาครัฐมีการเข้ามาตรวจสอบผู้ประกบการอุตสาหกรรมก็จะปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายที่ ก าหนดไว้  แต่ เมื่ อไม่มีการเข้ามาตรวจสอบของภาครัฐ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็ลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสียออกมาสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอก” 
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ส่วนมุมมองของหน่วยงายภาครัฐ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่อง
โหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ
ไทยไว้ดังนี้ 

“การร้องเรียนจากประชาชนเป็นเครื่องมีหนึ่งที่จะท าให้ปัญหามลพิษทาง
อากาศได้รับการแก้ไข และเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้น 
ไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เมื่อประชาชร้องเรียนไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมปัญหาดังกล่าวก็จะได้รับการแก้ไข แต่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่
ปลายเหตุเนื่องปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกขจัดไปอย่างถาวรเป็นเพียงการขจัดปัญหา
ชั่วคราวเท่านั้น” 

  จึงสรุปได้ว่าช่องโหว่ของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยนั้น มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศอยู่หลายฉบับแต่กฎหมายต่าง ๆ นั้นขาดการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย อาทิ กฎหมายการ
ควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายยังมีการก าหนดค่ามาตรฐานในการปล่อยแบบรายชนิด มีเพียงการ
ควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยรวม (Total VOCs) ส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศโดยรวมเกิน
ค่ามาตรฐานแม้ว่าโรงงานจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เมื่อแต่ละโรงงานมีการปล่อยมลพิษ
สูงสุดตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดพร้อมกันหลายโรงงานก็จะส่งผลให้มลพิษโดยรวมใน
สิ่งแวดล้อมมีค่าสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการด าเนินการของภาครัฐที่มีการออกกฎหมายการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ คือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ด้านมลพิษทางอากาศที่รุนแรงจึงมาก าหนดมาตรการป้องกันและออกเป็นกฎหมายขึ้น และ
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร 
มีการลักลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศที่ช่วงเวลาที่หน่วยงานภาครัฐมิได้ท าการตรวจสอบ ท าให้
ประชาชนโดยรอบของพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น และประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นมิได้รับช่องทาง
ในการแสดงความคิดเห็นในตัวกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศเท่าที่ควรแม้จะมีการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ตาม 
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4.4  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
จากแบบสัมภาษณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ผลโดยวิธี SWOT ANALYSIS โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  
การวิ เคราะห์และบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยวิธี SWOT ANALYSIS สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักได้ 4 ประเด็น
ดังนี้ 

4.4.1 จุดแข็ง (Strength) 
  ภาครัฐมีหน่วยงานย่อยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ท า
ให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน (S1) ทั้งในด้านการออกกฎหมายและการด าเนินการเชิงพ้ืนที่ โดย
มีการจัดตั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง หรือด าเนินการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้แต่ก็เป็นรูปแบบของการปกครองตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่น
นั้น ๆ ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ตราขึ้นมาจากส่วนกลาง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น และมีรัฐบาล
กลางเป็นผู้ควบคุม การปกครองตนเองจะมีอ านาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรัฐบาลแห่งชาติว่ามีความ
ต้องการกระจายอ านาจเพียงใด (S2) จึงท าให้การด าเนินงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการวางนโยบาย หรือ
การบริหารต้องขึ้นอยู่กับการก าหนดและควบคุมดูแลของรัฐบาลกลางเป็นหลัก ท าให้การด าเนินงาน
ของภาครัฐในด้านการจัดการมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (S3) 
 ในพ้ืนที่ที่มีการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจะมีการบังคับใช้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น (S4) โดยมีการให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษให้เป็นค่าที่สูงขึ้นมากกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ ส่วนพ้ืนที่ที่
นอกเหนือจากการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษมี
หน้าในการท าการตรวจสอบการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม (S5) โดย
ยึดพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ประกอบกับการน า
ประกาศกระทรวงฉบับต่าง ๆ มาใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ในข้อก าหนดกฎหมายมีการ
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในการควบคุมมลพิษทางอากาศแต่ละชนิด ถือได้ว่าตัวกฎหมายมีการมุ่งให้เกิด
การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศอย่างชัดเจน 

4.4.2 จุดอ่อน (Weakness) 
หน่วยงานภาครัฐกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีบทบาทหลักในการออกข้อก าหนดกฎหมายต่าง 

ๆ ด้านควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ (W1)  ทังที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้น ากฎหมายมา
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บั งคับ ใช้ โดยตรง แต่ผู้ ท าหน้ าที่ ออกกฎหมายหลักในการควบคุมมลพิษ เป็ นกระทรวง -
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความไม่สอดคล้องในการออกกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย (W2) กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในปัจจุบันยังขาดกฎหมายเสริม
เพ่ิมเติม (W3) ในกรณีที่กฎหมายหลักไม่สามารถครอบคลุมรายละเอียดข้อกฎหมายต่าง ๆโดยละเอียด
ได้ เช่น กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศแบบรายชนิด และการก าหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการควบคุมมลพิษของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น ข้อจ ากัดของสภาพตามธรรมชาติของอากาศ 
(W4) และข้อจ ากัดของการพัฒนาแนวความคิดใหม่ในทางกฎหมายที่เป็นไปอย่างล่าช้า  (W5) และไม่
ค่อยที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้กลไกใน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอากาศและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

ในปัจจุบันกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เป็นการควบคุมที่แหล่งก าเนิดแต่ละแหล่ง เมื่อแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากภาคาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีอยู่ในพ้ืนที่ เดียวกันท าให้ปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศในภาพรวมค่อนข้างมีปริมาณ
มาก (W6) ท าให้เกิดเป็นความขัดแย้ง เพราะต่อให้ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ก็ยังไม่สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อมได้อยู่ดี เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่
จ าเพาะเจาะจงในพ้ืนที่นั้น ๆ มีเพียงกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่บังคับใช้โดย
ทั่วกันทั้งประเทศซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 

การบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตร -
เคมีของประเทศไทยยังไม่มีระบบติดตามตรวจสอบที่ดีเพียงพอ (W7) ท าให้เมื่อมีการลักลอบ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศออกมา (W8) หน่วยงานผู้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบไม่สามารถทราบว่า
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้น มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องหรือไม่ แสดงให้เห็นว่าในบางครั้ง
ประเทศไทยมีกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง  แต่ยัง
ขาดการบังคับใช้อย่างจริงจังจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (W9) อาทิ โรงงานที่ตั้งอยู่ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมจะมีการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การนิคมอย่างเข้มงวดในการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศ ในขณะที่โรงงานที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่การนิคมจะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เป็นระยะ ท าให้มีความเข้มงวดที่น้อยกว่า อีกทั้งเมื่อเกิดการลักลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐมีบทลงโทษในลักษณะประนีประนอม ให้เวลาในการปรับปรุง
แก้ไข ท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายดังกล่าวเท่าท่ีควร 
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4.4.3 โอกาส (Opportunity) 
เมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง

ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น (O1) และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ตรวจวัดมลพิษที่มีความทันสมัยช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว (O2) ท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานมากยิ่งขึ้นซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มมีการเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับก าจัดสารมลพิษทาง
อากาศหลายชนิด โดยมีการจ าแนกอุปกรณ์ก าจัดสารมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหา  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 อุปกรณ์ส าหรับก าจัดสารมลพิษทางอากาศ 
 ในร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564  ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ  

(1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
(2) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู  
(3) เพ่ือประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
(4) สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริม

ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ประกอบกับมีการน าเอาเทคโนโลยีในการบ าบัดมลพิษทางอากาศที่มีความทันสมัยมาใช้ จึง

เป็นการสมควรที่หน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศ จะมีการก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีในการบ าบัดมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับ
ประเภทของอุตสาหกรรม (O3) เพ่ือที่จะเป็นแนวทางให้ภาคอุตสาหกรรมได้น าไปยึดถือและใช้เป็น
แบบแผนในการปฏิบัติต่อไป  
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4.4.4 อุปสรรค (Threat)                                         
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

(T1) ผู้ประกอบการมุ่งสร้างผลก าไรให้กับองค์กร จนไม่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
ผู้ประกอบการธุรกิจมักคิดว่าการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภาระและเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
ดังนั้นจึงมองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ และมักละเลยหรือไม่ให้ความส าคัญ หรือถ้าให้ก็เป็น
ล าดับสุดท้าย นับแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
เป็นต้นมา ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดการภาคอุตสาหกรรม จากการสั่งการ  และ
ควบคุมเป็นการก ากับและดูแลและการป้องกันการเกิดมลพิษท าให้ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีความเข้าใจ
ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ก็ยังนับว่าเป็นส่วนน้อย ยังมีอุตสาหกรรมอีกจ านวนมาก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก หรือ SMEs ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดของ
ประเทศท่ียังไม่มีการปรับกระบวนการในการผลิต ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (T2) เพ่ือน าเทคโนโลยีชนิดใหม่ ๆ มาใช้ในการก าจัด
มลพิษทางอากาศจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนเท่าที่ควร ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม (T3) 
          การปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (T4) ยังคงมีอยู่ 
ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนดได้ 
  



108 
 

4.5  กลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงกฎหมายและกลยุทธ์ในการบังคับใช้กฎหมาย 
ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์ผลโดยโดยวิธี  TOWS MATRIX 
 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
1. สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้า
ระวังมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น (S2O1) 
2. พัฒนาองค์ความรู้ของทุกภาคส่วนให้มี
ความทันสมัย (S3O2) 
3. ก าหนดระดับการพัฒนาที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับของพ้ืนที่
จังหวัดระยอง (S4O3) 
4. รั ฐ บ าล ได้ ให้ ค วาม ส า คั ญ ใน การ
ด าเนินงานด้านการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศเป็นอย่างยิ่ง (S4O1) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
1. ส่ ง เส ริ ม ให้ ภ าค อุ ต ส าห กรรม มี
เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษที่ทันสมัย 
(W7O2) 
2. มี กฎระเบี ยบในการควบคุมสารที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแบบรายชนิด 
(W3O3) 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการลด และขจัด
มลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
(W2O1)  

อุปสรรค (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST) 
1. ภาครัฐติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ (S1T1) 
2. กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท าคู่มือการ
จัดท าบัญชีแหล่งก าเนิดสารอินทรีย์ระเหย
จากโรงกลั่นน้ ามัน และโรงงานปิโตรเคมี 
(S3T2) 
3. จัดฝึกอบรมวิธีการตรวจวัดสารระเหย
อินทรีย์จากการรั่วไหลของอุปกรณ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ 
(S1T2) 
 

ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) 
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งแสวงหา
ผลก าไรจากการประกอบการเพียงอย่าง
เดียว (W8T1) 
2. ในบางอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี
แบบเก่าท าให้ การควบคุ มมลพิษทาง       
อากาศไม่ ได้ ประสิ ทธิภ าพเท่ าที่ ควร 
(W9T2) 
3. ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
ยังมีน้อยเกินไป (W5T4) 
4. ช่องทางให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายแสดงความ
คิดเห็นยังมีช่องเกินไป (W5T3) 
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จากตาราง TOWS MATRIX กลยุทธ์ทางเลือกมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO STRATEGIES) เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เมื่อผู้ด าเนินการมีจุดแข็งและโอกาสเอ้ืออ านวย ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก 

ผลจากการวิเคราะห์ คือ หน่วยงานภาครัฐโดยมีการลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหา และได้
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการรับฟังรายงานการแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จังหวัดระยอง รวมทั้งรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดผลเชิงปฏิบัติในระยะยาวต่อไป 

2. ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO Strategies) เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง 
เพ่ือให้สามารถด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกได้เมื่อโอกาสเอ้ืออ านวย แต่ผู้ด าเนินการมีจุดอ่อนได้มาจาก
การน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามา
ก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้            

ผลจากการวิเคราะห์ คือ หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่มาบตาพุด เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่
จังหวัดระยองร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรอิสระ ตลอดจนก าหนด
กลไกบริหารจัดการด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 

3. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST Strategies) เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับอุปสรรคให้เป็นโอกาสเพ่ือให้
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกได้ ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
ข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่
องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดท่ีมาจากภายนอกได้ 

ผลจากการวิเคราะห์ คือ ภาครัฐและภาคเอกชนก าหนดแนวทางในการควบคุมสารอินทรีย์-
ระเหยของโรงงาน และด าเนินการจัดท าบัญชีแหล่งรั่วซึมสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีนัยส าคัญของ
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ได้มีการประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบ-
ตาพุด ให้ท าการส ารวจจุดต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดปัญหารั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยในแต่ละโรงงาน 
เพ่ือลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงาน โดยภาครัฐจะเข้าไปตรวจสอบการด าเนินการของ
โรงงานเป็นระยะ 

4. ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT Strategies) เป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับการด าเนินงานเพ่ือการ
บรรลุวัตถุประสงค์ไปเป็นรูปแบบอ่ืน ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
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และข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ  ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การเผชิญกับท้ังจุดอ่อน และข้อจ ากัดภายนอกท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้     

ผลจากการวิเคราะห์ คือ การมุ่งประกอบกิจการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยมุ่ง
แสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียวส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณชีวิตของประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่อุตสาหกรรม ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่ยังขาดการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในบางอุตสาหกรรม อีกทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชนิดใหม่ ๆ ที่น ามาใช้ในการบ าบัดมลพิษทางอากาศท าให้การควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 

4.6  ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้และการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิด
ความครอบคลุม 
4.6.1 ค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศในการตรวจวัดและการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ 

มาตรฐานควรเป็นค่าที่ตรงกัน 
     จากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า ค่า

มาตรฐานมลพิษทางอากาศในการตรวจวัดและการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควรเป็นค่าที่
ตรงกัน สามารถใช้ยึดเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความทับซ้อนอ านาจของแต่ล า
หน่วยงาน โดยมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 (2560) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุม
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

   “การก าหนดมาตรฐานการควบคุมมลพิษทางอากาศแบบเบ็ดเสร็จจาก
หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือจากการประสานงานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายสามารถยึดถือเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน” 
มุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ ให้สัมภาษณ์ท่านที่  4 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ ควรร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศโดยมีการปรึกษาหารือกันในขั้นตอนการออกกฎหมายเพ่ือ
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ก าหนดชนิดของสารมลพิษ และก าหนดค่ามาตรฐานที่จะมิให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม” 

     4.6.2 ใช้ เครื่องมือ อ่ืน  ๆ ที่ นอกเหนือจากกฎหมายในการสร้างแรงจู งใจให้กับ
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิ ษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

    จากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า การปฏิบัติตาม
กฎหมายถือเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมี
เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้กฎหมายในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยมุมมอง
ของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 12 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนากฎหมายเพ่ือให้ เกิดการบั งคับ ใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“การออกกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศไม่เพียงอาศัยการจัดการที่
ปลายปล่องเท่านั้น จะต้องอาศัยเครื่องมือและการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น 
การลดภาษี ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเรื่องของการจัดการมลพิษ การปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ” 

 ส่วนมุมมองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 19 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

  “ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน
การน าเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดย
สนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันให้ทุกอุตสาหกรรมมีการบ าบัดมลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง” 

    4.6.3 ก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีการระบายสารมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเข้มงวด 

     จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า รัฐควรก าหนดให้
ภาคอุตสาหกรรมมีการจัดท าบัญชีการระบายสารมลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง โดยมุมมองของ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กฎหมาย เพ่ือให้ เกิดการบั งคับ ใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“ควรมีการก าหนดมาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และควร
ก าหนดค่ามาตรฐานที่ปล่อยออกจาก ปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีก
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ทั้งควรให้มีการจัดท าบัญชีการระบายมลสาร เพ่ือท าให้ทราบว่าโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีนั้นมีแหล่งที่ก่อก าเนิดมลพิษทางอากาจ านวนที่แหล่ง เช่น ซัลเฟอร์ได -
ออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และ สารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น 
ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 11 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   
   “ปัจจุบัน สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานที่

ชัดเจนในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจ าพวก เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน ณ 
ปัจจุบันมีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หากมองในมุมของการควบคุมจะพบว่า 1,3 
บิวทาไดอีน จะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าเนื่องจากทราบแหล่งที่มาชัดเจนว่าเกิดจาก
โรงงานใด ในขณะที่เบนซีนการควบคุมปริมาณมลพิษที่ปลดปล่อยออกมาสามารถได้
ยากว่าเนื่องจากเกิดจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นท่ีโรงงาน”  

 ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้ 

“ภาครัฐมีการแก้ไขโดยน ากฎหมายเข้าไปใช้ในการควบคุม เช่น การออก
กฎหมายเพ่ือป้องกันรั่ว การซึม การระเหย การแพร่ ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย แต่
เหลังจากออกกฎหมายมาแล้วค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ต้องการควบคุมยังไม่ลดลง 
จึงควรมีการก าหนดกฎหมายเป็นค่ามาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
และมีการน าไปบังคับใช้อย่างจริงจังในทุกภาคส่วน” 

     4.6.4 การก าหนดมาตรการเชิงพื้นที่ ในการแก้ ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

     จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชนรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า การก าหนดมาตรการ
เชิงพ้ืนที่มีส่วนช่วยให้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลงได้อย่างเห็นได้ชัด 
โดยมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 18 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้านปัญหา
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างมาก เนื่องจากมีการตั้งโรงงานกลั่น 
และผลิตปิโตรเลียมขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ภาครัฐจึงใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหา คือ 
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การใช้มาตรการ 80:20 เป็นก าหนัดให้โรงงานหนึ่ง ๆ สามารถระบายลพิษทาง
อากาศอากาศได้ 80 และปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติ 20  แต่หากโรงงานนั้น ๆ มีการ
สร้างโรงงานในพื้นที่เดิมเพ่ิมขึ้นอีก 1 โรงงานจะต้องท าการลดมลพิษทางอากาศไปให้
ได้มากที่สุด โดยจะคิดค่ามลพิษทางอากาศท่ีระบายออกมาของ 2 โรงงานรวมกันซึ่งก็
จะยังสามารถปล่อยมลพิษทางอากาศได้ 80 จาก 100 และคืนกลับสู่ธรรมชาติ 20 
ดังเดิม หมายความว่าไม่ว่าโรงงานนั้น ๆ จะสร้างขึ้นอีกกี่แหล่งในพ้ืนที่ก็จะสามารถ
ปลดปล่อยมลพิษโดยรวมแล้วออกมาได้เท่าเดิม” 

 ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“มาตรการเชิงพ้ืนที่ไม่ใช่กฎหมายแต่มีบทบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีทุกโรงงาน ในพ้ืนที่นิคมมาบตาพุดต้องปฏิบัติตามเป็นมาตรการที่เกิดขึ้น
พร้อมกับแผนลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุด หลังจากมีการบังคับใช้มาตรการ
เชิงพ้ืนที่ท าให้ปัญหามลพิษจ าพวก ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่น
ละออง และ สารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัด” 

 ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 (2560) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้    

“การก าหนดมาตรการเชิงพ้ืนที่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาได้ เช่น ปล่อยอากาศได้ 100 โดยเมื่อโรงงานหนึ่งมีการสร้างโรงงานเพ่ิมข้ึนอีก 
1 โรงงาน จะต้องมีการลดมลพิษทางอากาศไปให้ได้มากที่สุด โดย 2 โรงงานรวมกัน
สามารถปล่อยมลพิษทางอากาศได้ 80 จาก 100 คืนกลับสู่ธรรมชาติ 20” 

     4.6.5 การก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ลักลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศให้มีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น 

     จากการสัมภาษณ์องค์กรพัฒนาเอกชนรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กฎหมายการควบคุม
กรระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีควรมีการก าหนดบทลงโทษให้มีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึนทั้งทางอาญาและทาง โดยมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 18 
(2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความ
ครอบคลุมไว้ดังนี้   
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  “การลักลอบปล่อยมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่วนหนึ่ง

เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ท าให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการลักลอบปลดปล่อยมลพิษออกมาในช่วงเวลาที่
หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงควรก าหนดบทลงโทษส าหรับ
ผู้ที่ฝ่านฝืนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับหรือการสั่งปิดโรงงาน”  

 ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะในพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“ควรมีการก าหนดบทลงโทษทั้งทางอาญา และทางแพ่งให้มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม มี
บทลงโทษส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ฝ่าฝืนลักลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ และ
หน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จริง” 
 4.6.6 การก าหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติด้านการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีการด าเนินงานด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
มากกว่าที่กฎหมายมีการก าหนดไว้ซึ่งเป็นผลดีต่อการควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานโดยมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   
          “ตัวกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจริง ๆ แล้วไม่ได้

ควบคุมอย่างเข้มงวดมากนัก แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักจะมีการตั้งอยู่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนที่ เช่น 
พ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้
มักจะรักษาชื่อเสียงขององค์กรโดยมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายอยู่แล้ว 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย”  

 ส่วนมุมมองของกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่  19 (2560) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   
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         “การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นก็จะถือไม่ได้ช่วยในการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศมากนัก ในแง่ดีคืออุตสาหกรรมปิโตรเลียมมักจะ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศมากกว่าที่กฎหมายก าหนด ในความเป็นจริง
แล้วกฎหมายสามารถก าหนดให้มากขึ้นได้อีกเพ่ือให้เกิดความรัดกุมมากขึ้น ส่วน
ภาคอุตสาหกรรมก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามเพียงให้ภาครั ฐมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน” 

 4.6.7 การให้กฎหมายมีก าหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดและการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งการศึกษาเอกสารพบว่า การ
ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ โดยมุมมองของกลุ่มผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 20 (2560) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กฎหมายเพ่ือให้ เกิดการบั งคับ ใช้กฎหมายการควบ คุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“กฎหมายเป็นตัวบ่งบอกและชี้น าได้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะต้องใช้เทคโนโลยี
ใดในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นบ้าง ถ้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแสดงให้เห็นว่าการประกอบกิจการของโรงงานไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในแง่มุมของหลักเศรษฐศาสตร์พบว่าถ้ามีการก าหนดเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การบ าบัดมลพิษอย่างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะต้องมีการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในลักษณะใด”  
ส่วนมุมมองขององค์รพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 16 (2560) ให้ความเห็น

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุมไว้ดังนี้   

“การที่หน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดเทคโนโลยีในการจัดการได้เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรม จะให้ผลดีกว่าการให้โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลองผิดลองถูกใน
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ  ข้อมูลและวิธีการในการใช้เทคโนโลยีในการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ หน่วยงานภาครัฐควรเป็นผู้แนะน าและให้
ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีการน าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน” 

 จึงสรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้และการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้เกิดความครอบคลุม 
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หน่วยงานภาครัฐผู้ออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมควร
ก าหนดค่ามาตรฐานในกรควบคุมมลพิษให้เป็นค่าที่ตรงกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความทับซ้อนอ านาจ
ของแต่ละหน่วยงาน ควรมีการก าหนดให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการจัดท าบัญชีการระบายสารมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ประกอบกับการก าหนดมาตรการเชิงพ้ืนที่ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศควรมีการก าหนดเทคโนโลยีที่ใช้
ในการบ าบัดและการควบคุมการระบายลพิษทางอากาศอย่างชัดเจนเพ่ือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สามารถเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในการบ าบัดมลพิษได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับเพ่ิมบทลงโทษส าหรับผู้ที่
ลักลอบปลดปล่อยมลพิษทางอากาศให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และมีการใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากกฎหมายในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
มีการปฏิบัติด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศมากว่าที่กฎหมายก าหนด 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

              การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง 
ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 
วิเคราะห์ช่องโหว่ทางกฎหมายรวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวมรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังเช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 หากนับมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 25 ปี ที่มิได้มีการปรับปรุงตัวบทกฎหมายเพ่ิมเติม 
ท าให้กฎหมายยังขาดการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็น
อุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ และได้เห็นว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศของประเทศไทยยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้กระท าความผิดได้ลักลอบ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศได้ ทั้งในเชิงปฏิบัติและการจัดท ารายงานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศที่อาจได้ข้อมูลอย่างไม่ตรงไปตรงมา ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบใน
วงกว้างทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ จึงมีการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษอากาศให้เกิดความชัดเจนและ
ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ร่างและก าหนด
กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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           5.1.1 การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

            พ้ืนที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก  และ
อุตสาหกรรมปลายน้ าของปิโตรเคมี ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง เช่น โรงกลั่นน้ ามัน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงงานพลาสติก โรงงานเคมีและปุ๋ยเคมี โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ศูนย์ก าจัดของเสียอันตราย และอ่ืน ๆ ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีโรงงานประมาณ 
151 โรงงาน การด าเนินงานประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมหนักจ านวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ มลพิษหลักที่เกิดขึ้น
คือ มลพิษทางอากาศซึ่งสามารถแพร่ขยายวงกว้างขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สารเคมีบางชนิดมีการท า
ปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นสารเคมีชนิดใหม่ที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ การเผาไหม้เชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมอย่างไม่สมบูรณ์จะได้เขม่าและออกไซด์ของคาร์บอน ได้แก่ CO และ CO2 นอกจากนี้ยังได้
แก๊สอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด เช่น SO2 , NO2 และ H2 S รวมทั้งเถ้าถ่านที่มีปริมาณโลหะน้อยมากเป็น
องค์ประกอบ CO2 การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ มีไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมดออกมาด้วย 
ไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่จะรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สโอโซน เกิดเป็นสารประกอบแอลดีไฮด์
ซึ่งมีกลิ่นเหม็น ท าให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อสูดดม ไฮโดรคาร์บอนสามารถเกิดปฏิกิริยากับ O2

และ NO2 เกิดสารประกอบเปอร์ออกซี แอซีทิลไนเตรต ซึ่งเป็นพิษท าให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา
และระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งมีผลกระทบท าลายเนื้อเยื่อที่ใบของพืช ทั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ตรีเดช ศรีไชย (2555) พบว่า ในอดีตประเทศไทยน าเข้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกจาก
ต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปชนิดต่าง ๆ เมื่อการส ารวจแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทยมีปริมาณมากเพียงพอใช้เชิงพาณิชย์ รัฐบาลจึงมีแนวความคิดที่จะผลิต 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพ่ือทดแทนการน าเข้าอีกทั้งมีนโยบายที่จะน าผลพลอยได้จากการขุดเจาะก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลาสติก โดยด าเนินการที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตา-
พุดจังหวัดระยอง ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีย่อมจะต้องเกิดปัญหา
มลพิษต่าง ๆ ขึ้น และมลพิษทางอากาศก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรมควบคุมมลพิษ (2553) 
พบว่า พ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile Organic Compounds: VOCs) เนื่องจากมีแหล่งก าเนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่ 
โรงงานอุตสาหกรรม คลังน้ ามันเบนซีน ท่าเทียบเรือที่มีการขนถ่ายสาร VOCs และถัง เก็บสารเคมี
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ขนาดใหญ่ กระบวนการด าเนินงานจาก แหล่งก าเนิดเหล่านี้ท าให้มีการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายออกมา ได้แก่ การล้างถังเก็บสารเคมี การซ่อม บ ารุงประจ าปี การเดินระบบภายหลังการซ่อม
บ ารุง การหยุดกระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุง บ ารุงรักษา การเปลี่ยนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ การขน
ถ่ายสารเคมีลงเรือ เป็นต้น แหล่งก าเนิดจากการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ เช่น จากรถบรรทุกขนส่ง
สินค้า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งปลดปล่อยสารเบนซีน (Benzene) และสารบิวทาไดอีน (1,3 
Butadiene) เป็นผลให้เกิดการปนเปื้อนของ สารอินทรีย์ระเหยง่ายและมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ 
มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง  

            จากการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศของสถานีอนามัยมาบตาพุด ค่าการตรวจวัด ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 10) พบว่า ยังมีค่าเกินมาตรฐานในบางปี (2551-2553) ส าหรับค่าการตรวจวัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)จ านวนครั้งที่เกินมาตรฐานพบเฉพาะในปี 2549 เท่านั้น ส่วนโอโซน 
(O3) พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานเกือบทุกปีที่มีการตรวจวัดสารมลพิษ ส่วนสารมลพิษที่มีค่าไม่เกิน
มาตรฐานเลย คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)    

            จากการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศของสถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 10 ) พบว่ามีค่าตรวจวัดเกินมาตรฐานเกือบทุกปี ส าหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ไม่มีจ านวนครั้งในการตรวจวัดที่
เกนิค่ามาตรฐาน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่าก๊าซโอนโซน (O3)มีแนวโน้มจ านวนครั้งที่เกินค่า
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

            จากการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศของสถานีชุมสายโทรศัพท์ระยอง ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก 
(PM 10 ) แนวโน้มจ านวนครั้งที่เกินมาตรฐานลดลง ส าหรับก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ไม่มีจ านวนครั้งในการตรวจวัดที่
เกินค่ามาตรฐาน ก๊าซโอนโซน (O3) ยังพบจ านวนครั้งที่มีค่าตรวจวัดเกินมาตรฐานอยู่ 

             สรุปภาพรวมคุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษมีค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่
ลดลง แต่แหล่งก าเนิดมลพิษในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังมาจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปลดปล่อยสาร
มลพิษ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และโอโซน (O3)  เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนสารมลพิษอ่ืน 
ๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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           5.1.2 กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

      กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมของประเทศไทยมีกฎหมายที่หลัก คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ออกโดยกรม -
โรงงานอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งออก
โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหลัก เนื้อความตามพระราชบัญญัติจะระบุข้อก าหนดต่าง ๆ ไว้เป็นมาตรา
บางข้อก าหนดอาจไม่ได้ลงรายละเอียดโดยลึก แต่จะมีการก าหนดเป็นประกาศกระทรวงออกมาแต่ละ
ฉบับเพ่ือน ามาบังคับใช้ในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจะภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ            

       ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ  
            ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
            ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย์ระเหยงายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ปี 
           ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
เคมีบางประเภทเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 – 
บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ 
           ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3  - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  
           ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม เป็นต้น  

กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีกฎหมายหลักที่น ามาบังคับใช้ในเชิงปฏิบัติคือ คือ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดกฎหมาย
ที่ถูกตราขึ้นนั้น มีการก าหนดให้ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสุขภาพของมนุษย์ แต่ยังขาดข้อก าหนดการก าหนดให้มีการควบคุมสารมลพิษชนิดใหม่ที่
เกิดขึ้น และขาดข้อก าหนดในการควบคุมสารมลพิษทางอากาศแบบรายชนิด ประกอบกับตัวบท
กฎหมายที่ยึดถือปฏิบัติในการควบคุมสารมลพิษทางอากาศมิได้รับการปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย 
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ท าให้การควบคุมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังไม่ครอบคลุมกับสภาพปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 

  5.1.3 การด าเนินงานด้านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของหน่วยงานภาครัฐ          
        ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษได้เริ่มมีการพัฒนาระบบรายงาน

อิเล็คทรอนิกส์ ในการติดตามตรวจสอบค่ามลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาย้อนหลังได้ ถือ
เป็นการประหยัดบุคลากรและประหยัดเวลาในการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยให้สามารถ
การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งกรมควบคุมมลพิษได้
ก าหนดให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอระเหย (Vapor Recovery Unit หรือ VRU) ที่สถานีบริการ
น้ ามันและที่คลังเก็บน้ ามันทุกแห่งในจังหวัดระยอง ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รายงานของ
ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2553) ที่ระบุว่า หลังการติดตั้งระบบ VRU 
จะสามารถลดการระบาย VOCs ที่จุดขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 90 (จากค่าสูงสุดที่เคยวัดได้ 
คือ 122 เหลือประมาณ  4.0 mg/l as propane) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารเบนซีนใน
บรรยากาศก่อนและหลังการติดตั้งและเดินระบบ VRU สามารถลดปริมาณสารเบนซีนในบรรยากาศ
ได้ถึง 6 เท่า (จาก 140 เหลือ 23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

5.1.4 ช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการบังคับใช้กฎหมายการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยพบว่า กฎหมาย
ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยผู้วิจัยสามารถแบ่งเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

5.1.4.1 กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศขาดการปรับปรุงให้
ทันสมัย 
ในปัจจุบันยังขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  ท าให้สารมลพิษทางอากาศที่เป็น
อันตรายบางตัว เช่น กลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจ าพวก ยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมสารเหล่านี้ 
เมื่อมีการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อีก
ทั้งสาเหตุบางประการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไม่ได้เกิดจากการขาดข้อก าหนดกฎหมายที่ส าคัญ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการปล่อยปะละเลยจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในการด าเนิน
กิจการโดยขาดความตระหนักถึงผลกระทบต่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อมเกิด
ความเสื่อมโทรมเนื่องจากการปล่อยมลพิษทางอากาศในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานโครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุง และพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
รองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ระบุว่าการระบายมลพิษจะมี
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การศึกษาเฉพาะพ้ืนที่หรือภายใต้โครงการซึ่งขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการก าหนด
เป้าหมายระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนว่าว่าต้องการแค่ไม่ให้เกินมาตรฐานหรือต้องการให้ดีกว่า
มาตรฐาน  

5.1.4.2 การก าหนดค่ามาตรฐานของสารอินทรีย์ระเหยง่ายยังขาดมาตรฐานที่
ชัดเจนและรัดกุม 

 กฎหมายในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมยังไม่มี
มาตรฐานในการควบคุมที่รัดกุม โดยเฉพาะมาตรฐานในการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย (2557) ที่กล่าวว่าปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่ายในพ้ืนที่มาบตาพุดเกิดจากอุตสาหกรรมผลิตปิโตรเลียม มีการระบายหรือการรั่วไหลของสารเคมี
ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยสารเคมีบางชนิดอาทิ สารอินทรีย์ระเหยง่ายยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานของ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบรายชนิด มีเพียงการก าหนดสารอินทรีย์ระเหยรวม (Total VOCs) เท่านั้น 
ท าให้สารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดที่มีการน ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากไม่ถูกควบคุมให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2553) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมี
การก าหนดค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปีของ VOCs บางชนิด เช่น เบนซีน ที่ค่อนข้างเข้มงวด กล่าวคือ มี
การก าหนดค่าความเข้มข้น ที่ระดับค่อนข้างต่ าในขณะที่ญี่ปุ่น 3.0 มคก./ลบม. อังกฤษ 5.0 มคก./
ลบ.ม. อิตาลี เนเธอร์แลนด์และ นิวซีแลนด์ 10.0 มคก./ลบ.ม. ส่งผลให้การวัด ค่าความเข้มข้นที่
ปนเปื้อนในบรรยากาศยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐานอยู่ แม้จะมีมาตรการควบคุมและการด าเนินการ
แก้ไขไปแล้วในระดับหนึ่ง สารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ในขณะที่
สารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังขาดมาตรฐานในการการควบคุมที่
เข้มงวดท าให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น   

5.1.4.3 การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการออกกฎหมายการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขาดความท่ัวถึง 

 การด าเนินงานด้านกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศยังไม่มีการรับฟังควาวมคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่ให้ความร่วมมือกั บ
หน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควรนัก ส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชาชนการขาดช่องการในการแสดงความเห็น
ต่อตัวบทกฎหมาย โดยประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศเพียงบาง
กลุ่มเท่านั้นที่ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน ากฎหมายไปใช้หรือน าไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มูลนิธิปริญญาโทส าหรับนักบริหารรัฐกิจ (2536) ที่ระบุว่า ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมาผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายที่เป็นหน่วยงานของ
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รัฐมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายเกือบทุกขั้นตอน เช่น การที่หน่วยงานผู้ยก
ร่างกฎหมายจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่ตนจัดท าขึ้น 
การที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายแต่ละ
ฉบับเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ก่อนอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
หรือการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ซึ่งผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายที่เป็นเอกชนและเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยตรงกลับมีโอกาสน้อยมากที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับร่างกฎหมายนั้นต่อ
หน่วยงานของรัฐ แม้ในระยะหลังหน่วยงานของรัฐผู้จัดท าร่างกฎหมายจะให้ความส าคัญกับการรับฟัง
ความคิดเห็น หรือการระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ตนเป็นผู้จัดท ามากขึ้น 
โดยมีการจัดการสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
กับร่างกฎหมายบ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดรูปแบบ และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายไว้อย่างชัดเจน 

5.1.4.4 ความโปร่งใสในการจัดท ารายงานการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 การรายงานมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องส่งเอกสารรายงานให้แก่ภาครัฐ
นั้น ในบางครั้งยังขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบ เรื่องจากภาครัฐมีการให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ท าการตรวจวัดมลพิษทางอากาศเอง และเลือกช่วงเวลาในการตรวจวัดได้เอง ท าให้ค่าที่ได้จากการ
ตรวจวัดอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ตรีเดช ศรีไชย (2555) 
ที่กล่าวว่า การรายงานข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมในบางครั้งมีการรายงานอย่างไม่ตรงไปตรงมา ใน
เอกสารรายงานหน้าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะไม่มีการให้ข้อมูลกระบวนการท าปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดจากการประกอบการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพียงแต่ให้ข้อมูลเพียงแค่วิธีการและ
ขั้นตอนการจัดท ารายงานเท่านั้น การให้ข้อมูลก ากวมเช่นนี้แสดงถึงความไม่ตรงไปตรงมาในการชี้แจง
ข้อมูลและเพ่ิมความสับสนให้กับผู้อ่าน ท าให้ผู้อ่านรายงานการควบคมการระบายมลพิษทางอากาศไม่
อาจตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องได้ 

5.1.4.5 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่มอบให้กับภาคอุตสาหกรรมยังขาด
ความท่ัวถึง 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหลายแหล่งที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะ
กรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพียงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
โดยมีการส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบ าบัดมลพิษทางอากาศ ในขณะที่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าใน
การลงทุนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ โสมสกาว เพชรานนท์ (2553) ที่กล่าวว่า 
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นิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียงที่มีปัญหามลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการให้สิทธิและประโยชน์กับผู้ประกอบการที่มีการลงทุนเพ่ิม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปรับปรุงเพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนนั้นมักจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก ท าให้เกินความเหลื่อมล้ าในการ
ลงทุนเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาในการบ าบัดมลพิษทางอากาศ  
  5.1.4.6 การทับซ้อนอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการออกกฎหมายการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม และการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมมีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 ซึ่งข้อก าหนด
บางข้อที่มีการระบุในพระราชบัญญัตินั้นมีการออกกฎหมายทับซ้อนอ านาจหน้าที่กัน ส่งผลให้ผู้ที่น า
กฎหมายไปปฏิบัติใช้เกิดความสับสน ค่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษทางอากาศจึงไม่ถูกก าหนดให้
น ามาปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน ผู้ใช้กฎหมายจึงจ าเป็นต้องยึดตัวบทกฎหมายที่มีความเข้มงวดมาก
ที่สุดมากใช้ในการปฏิบัติ กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมยังมีข้อก าหนดใน
การควบคุมมลพิษทางอากาศไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม บางอุตสาหกรรมที่ไม่เข้าข่ายที่กฎหมาย
ก าหนดจึงไม่มีการปฏิบัติที่เป็นไปทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดการลักลอบปล่อยสารมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรม บทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นยังไม่มีความเข้มงวดมากเพียงพอท าให้ผู้กระท า
ผิดลักลอบท าความผิดได้ง่าย ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐไม่มีแผนการด าเนินการจัดการกับการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศเฉพาะพ้ืนที่ และในบางครั้งมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ท าให้ปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ (2555) พบว่า แผนการจัดการมลพิษทางอากาศเชิงพ้ืนที่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
กฎหมายยังไม่ได้มีการระบุให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติตาม ท าให้ในบางครั้งเมื่อเกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ แต่หากมีก าหนดแผนการจัดการมลพิษทางอากาศเชิงพ้ืนที่ขึ้นก็จะช่วยให้
ปัญหามลพิษทางอากาศมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ตรีเดช ศรีไชย (2555) 
พบว่า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการใช้มาตรการ 80:20 เป็นเงื่อนไขการปรับลดและส ารอง
สัดส่วนค่าการระบายมลพิษ ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้อการลงทุนที่มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ได -
ออกไซด์ (SO2) และ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จะต้องด าเนินการให้มีการปรับลดการระบาย
ก๊าซดังกล่าวจากโรงงานที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ เพ่ือชดเชยการระบายมลพิษได้เพียงร้อยละ 80 ของ
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ปริมาณการระบายมลพิษที่ผู้ประกอบการรายเดิมปรับลด ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 จะเป็นส่วนที่คืนให้
สิ่งแวดล้อมท าให้คุณภาพอากาศโดยรวมในพ้ืนที่ดีขึ้น 

5.1.5 แนวทางในการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 แนวทางในการพัฒ นากฎหมายการควบคุ มการระบายมล พิ ษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการน าช่องโหว่ทางกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมประเด็นช่องโหว่ที่ส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
 1. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการป้องกันและจัดการปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น  
 2. ภาคเอกชนควรมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดมลพิษอย่างเหมาะสม และจัดการมลพิษที่
เกิดข้ึนตั้งแต่แหล่งก าเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น ควรเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 
 4. ภาครัฐควรมีการปรับปรุงกฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการก าหนดมาตรการ หรือประกาศกระทรวงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการควบคุมสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) แบบรายสาร รวมทั้งควรมีการก าหนดบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส าหรับ
ผู้ที่ฝ่าฝืน หรือลักลอบปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวดที่ 4 ที่กล่าวถึงการ
ควบคุมมลพิษโดยมุ่งให้เกิดการบังคับให้กฎหมายด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างครอบคลุม
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานภาครัฐผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมควรร่วมกันออกกฎหมายให้มีค่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษทาง
อากาศที่เป็นค่าเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ใช้กฎหมาย 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
          5.2.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ในส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ
ภาครัฐ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ
ภาคประชาชน ดังนี้ 

5.2.1.1 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
 1) ภาครัฐควรน าระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTRs : 
Pollutant Release and Transfer Registers) มาใช้ในประเทศไทยโดยระบบข้างต้นนี้จะสามารถ
บอกให้ทราบได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นปล่อยสารมลพิษทางอากาศมากี่ชนิด และแต่ละชนิดมี
ปริมาณเท่าใด เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรมีการน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น ระบบ
ภาษีสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งกองทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
 3) ควรมีการจัดท ามาตรการเชิงพ้ืนที่เพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่
เกิดข้ึนได้อย่างทันถ้วงที 
 4) ควรมีการก าหนดมาตรฐานในก าหนดการระบายสารมลพิษทางอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม
แบบรายชนิด 
 5) ควรมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ข้อก าหนดต่าง ๆ มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 
 6) ภาครัฐควรก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่ ใช้ในการบ าบัดสารมลพิษทางอากาศให้
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
 7) ภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง ทั้ง
อุตสาหกรรมขนากเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีในการบ าบัดมลพิษ 
การลดภาษีทางสิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 8) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีควบถูกรวบรวมไว้เป็นแหล่งเดียวกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติและบังคับใช้ 
 9) หน่วยงานภาครัฐควรประสานงานกันในการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเพ่ือลด
ความทับซ้อนของอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
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                   5.2.1.2 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรม  
           1) ภาคอุตสาหกรรมควรมีการเปิดเผยของมูลการรายงานมลพิษทางอากาศอย่าง
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้เกิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
           2) มีการจัดตั้งหน่วยงานภาคในองค์กรเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่พักอาศัยอยู่
โดยรอบของพ้ืนที่สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคประชาชน ถือเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นเนื่องจากมลพิษทางอากาศของ
ภาคอุตสาหกรรม 
           3) การจัดท ารายงานการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากภาคุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่าที่
ตรวจวัดได้ควรยึดถือตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดท ารายงาน
การปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศ 
 4) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมควรให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ก าหนดแผน หรือวิธีการปฏิบัติในการลดมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขององค์กร 
                    5.2.1.3 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาคประชาชน 
          ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมแม้จะไม่ได้เป็นผู้น ากฎหมายไปบังคับใช้
โดยตรง เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ และร่วมกันสอดส่องดูแลมิให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้น 
หากมีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการประกอบการภาคอุตสาหกรรมก็เร่งแจ้งให้
ภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ทราบ และรับปรังปรุงแก้ไข แต่หากอุตสาหกรรมเพ่ือได้รับการแจ้งปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วไม่ด าเนินการแก้ไข ประชาชนก็สามารถที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐผู้ที่ก ากับดูแล
ด้านมลพิษทางอากาศได้ทันที  
         5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         1) งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษด้าน
อ่ืน ๆ ได้ ดังนั้นข้อมูลในการสัมภาษณ์ควรมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพ่ือน าผลการสัมภาษณ์ที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
         2) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขต
ควบคุมมลพิษ และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณนอกเขตควบคุมมลพิษเพ่ือความสมบูรณ์ของ
งานวิจัยครั้งต่อไป 
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ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือหาช่องโหว่ทางกฎหมาย และใช้เป็น
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
          ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาโครงการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน-  
บริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
         
                    ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ผู้ศึกษาวิจัย) 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านกฎหมาย) 

              ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านกฎหมาย 
เลขที่แบบสัมภาษณ์............... 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
……………………………………………………………………………. 
อาชีพ/ต าแหน่ง 
……………………………………………………………………………. 
ผู้สัมภาษณ ์
……………………………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
1. ท่านทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 
  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
                       กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
                       กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
                       กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) 
                       การก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
                       การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด 
                       มาตรฐานการระบายสารมลพิษอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
                       ม าต รฐ าน ก ารระบ าย ส ารม ล พิ ษ อ าก าศ ต าม ป ระก าศ ก ระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      

 อ่ืน ๆ 
ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
  เหมาะสมมาก   เหมาะสม   ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม  
 อ่ืน ๆ 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ านคิ ดว่ าหลักการของกฎหมายด้ านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สามารถน ามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคิดว่ากลุ่มผู้มีส่วนเสียในการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายหรือไม่ อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านคิดว่าประเด็นใดของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีท่ีมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับต่อปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะ
สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะช่วย
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านคิดว่าควรใช้หลักการหรือวิธีการใดในการก าหนดผู้มีส่วนได้เสียจากกฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เกิดความครอบคลุมมากท่ีสุด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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11. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะ
ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับประชาชนดีขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะ
เหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
12. ท่านคิดว่าประเทศไทยมีการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน แสดงความคิดเห็น 
เพ่ื อ ให้ เกิ ดการด า เนิ นการด้ านกฎหมายการควบคุม การระบายมล พิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
13. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
14. เครื่องมือในการลดความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากกฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วท่านคิดว่ายังมีเครื่องมือใดอีกบ้าง อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
15. ท่านมีข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้เกิดความครอบคลุมอย่างไรบ้าง  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นอย่างไร 
เพราะเหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
17. ท่านคิดว่าการควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ เป็นไปตาม
กฎหมายหรือไม่ อย่างไร และหากมีการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จะมีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
18. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือหาช่องโหว่ทางกฎหมาย และใช้เป็น
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
          ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาโครงการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน-  
บริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ผู้ศึกษาวิจัย) 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(ส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชน) 

      ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชน 

เลขที่แบบสัมภาษณ์............... 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
……………………………………………………………………………. 
อาชีพ/ต าแหน่ง 
……………………………………………………………………………. 
ผู้สัมภาษณ ์
……………………………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
1. ท่านทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทยใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ) 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 
  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
                       กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
                       กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
                       กฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) 
                       การก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
                       การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด 
                       มาตรฐานการระบายสารมลพิษอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
                       ม าต รฐ าน ก ารระบ าย ส ารม ล พิ ษ อ าก าศ ต าม ป ระก าศ ก ระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      

 อ่ืน ๆ 
ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
  เหมาะสมมาก   เหมาะสม   ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม  
 อ่ืน ๆ  
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่ านคิ ดว่ าหลักการของกฎหมายด้ านการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สามารถน ามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคิดว่าประเด็นใดของกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีท่ีมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับต่อปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะ
สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะช่วย
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านคิดว่าควรใช้หลักการหรือวิธีการใดในการก าหนดผู้มีส่วนได้เสียจากกฎหมายการควบคุมการ
ระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เกิดความครอบคลุมมากท่ีสุด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะ
ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับประชาชนดีขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะ
เหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
11. ท่านคิดว่าประเทศไทยมีการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน แสดงความคิดเห็น 
เพ่ื อ ให้ เกิ ดการด า เนิ นการด้ านกฎหมายการควบคุมการระบายมล พิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
12. ท่านคิดว่ากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
13. เครื่องมือในการลดความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากกฎหมายการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วท่านคิดว่ายังมีเครื่องมือใดอีกบ้าง อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
14. ท่านมีข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เกิดความครอบคลุมอย่างไรบ้าง  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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15. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านคิดว่าการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นไปตาม
กฎหมายหรือไม่ อย่างไร และหากมีการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จะมีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
17. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือหาช่องโหว่ทางกฎหมาย และใช้เป็น
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
          ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาโครงการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน-  
บริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ผู้ศึกษาวิจัย) 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เลขที่แบบสัมภาษณ์............... 

    ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับส าหรับภาคเอกชน 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(ส าหรับภาคเอกชน) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………. 
อาชีพ/ต าแหน่ง 
……………………………………………………………………………. 
ผู้สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
1. ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เกิดจากสาเหตุใด มี
แนวโน้มเป็นอย่างไร และหน่วยงานของท่านมีมาตรการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
2. พื้นที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ก่อนและหลังจากการมีการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. หน่วยงานของท่านมีแผนปฏิบัติการด้านกฎหมายเพ่ือลดและขจัดปัญหามาพิษทางอากาศในเขต
ควบคุมมลพิษของพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. การติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศชนิดที่เป็นระบบออนไลน์ โดยส่งข้อมูลการตรวจวัดไปยัง
กรม-ควบคุมมลพิษโดยตรง ท่านคิดว่ามีส่วนช่วยในการการลดปัญหามลพิษทางอากาศหรือไม่ 
อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
5. ท่านคิดว่ารัฐมีส่วนผลักดัน/สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายได้มากน้อย
เพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
6. ก่อนมีการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใน
พ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง รัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น/ตัดสินใจหรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ในปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่านคิดว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ (หากไม่เหาะสมควรมีประเด็นใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข) 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
8. แนวทางการออกกฎหมายที่จะสามารถควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน ได้อย่าง
ครอบคลุมที่สุดในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่านคิดว่าควรมุ่งเน้นในเรื่องใดเป็นส าคัญ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจมี
การทับซ้อนอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ท่านมีวิธีการใดในการเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
10. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจา
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการควบคุม
การระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือหาช่องโหว่ทางกฎหมาย และใช้เป็น
แนวทางการพัฒนากฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ด้านการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
          ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาโครงการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน-  
บริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้        
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ผู้ศึกษาวิจัย) 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  

เลขที่แบบสัมภาษณ์............... 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
(ส าหรับภาคประชาชน) 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับส าหรับภาคประชาชน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ให้สัมภาษณ ์
……………………………………………………………………………. 
อาชีพ/ต าแหน่ง 
……………………………………………………………………………. 
ผู้สัมภาษณ ์
……………………………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ 
……………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
1. ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด เกิดจากสาเหตุใด ปัจจุบันมีแนวโน้มเป็น
อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
2. ชุมชนของท่านมีการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศในเขตควบคุมมลพิษของพ้ืนที่จังหวัดระยอง
อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านคิดว่าผู้ประกอบการเอกชนมีการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
จากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้มากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ก่อนมีการออกกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
พ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง รัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น/ตัดสินใจหรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
5. ในปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ (หากไม่เหาะสมควรมี
ประเด็นใดบ้างท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข) 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
6. แนวทางการออกกฎหมายที่จะสามารถควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตร-
เคมีในปัจจุบัน ได้อย่างครอบคลุมที่สุดในพ้ืนที่ต าบลมาบตาพุดท่านคิดว่าควรมุ่งเน้นในเรื่องใดเป็น
ส าคัญ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
7. ในการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อาจมีการทับซ้อนอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ท่านมีวิธีการใดในการเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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