
 
 

 

ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการมลพิษทางนํ้าในแมนํ้าชี 

กรณีศึกษา บานเกิ้ง ต.เก้ิง อําเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

โดย 

สุภาพร  พิทักษเผาสกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัย 

จากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิท
ยา

ลัย
กา

รเม
ือง

กา
รป

กค
รอ

ง ม
มส

.



ข 

 

ช่ือเรือ่ง  ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการมลพิษทางนํ้า 

ในแมนํ้าชี กรณีศึกษา บานเก้ิง ต.เกิง้ อําเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
ผูวจิัย  สุภาพร พิทักษเผาสกลุ 

มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปที่พิมพ       2555 

 

บทคัดยอ 

 

 สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมนํ้าชีถือเปนแมน้ําสายที่สําคัญและมีความยาวทีส่ดุใน

ประเทศไทย และสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งคือ แมนํ้าชีเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตประปาที่สําคัญที่สุดของ

จังหวัดมหาสารคาม แตในปจจุบันแมนํ้าชีก็ยังคงมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก ปญหาความเสือ่มโทรมของ

แมนํ้าชีนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ เน่ืองจากแหลงน้ําดังกลาวเปนแหลงรองรับน้ําเสีย

จากกิจกรรมตางๆ ทั้งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ปญหาความเสื่อมโทรมของ

แมนํ้าชียังมีสาเหตุมาจากการอนุญาตและลักลอบตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทาดูดทราย การเลี้ยงปลา

ในกระชังบางพ้ืนที่ไมสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินและน้ํา อีกทั้งกฎหมายที่ใชในการควบคุมการ

ระบายนํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษที่ใชอยู มีรูปแบบเปนการกําหนดคาความเขมขน ของสารมลพิษ

ในน้ําทิ้งที่ยินยอมใหแหลงกําเนิดนํ้าเสียแตละประเภทระบายออกสูสิ่งแวดลอมได โดยมิไดคํานึงถึง

ความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้า ทําใหการระบายนํ้าเสียดังกลาว สงผลกระทบตอ

คุณภาพนํ้ากอใหเกิดปญหานํ้าเสียอยางตอเน่ือง เพราะแหลงน้ําตามธรรมชาติไมสามารถฟอกตัวเองหรือ

ทําความสะอาดไดทัน 

 วิ จัยฉบับนี้  จึ งมุงที่จะศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการระบายนํ้าทิ้ ง            

จากแหลงกําเนิดมลพิษ โดยคํานึงปริมาณมลพิษสูงสุดในนํ้าทิ้งที่แหลงน้ําแตละแหงสามารถรองรับได     

เพ่ือแกไขปญหาน้ําเสียในแมนํ้าชี โดยการศึกษาน้ีใชวิธีวิจัยเอกสาร ประกอบกับการศึกษาวิจัย

ภาคสนาม ไดแก บานเกิ้ง ต.เก้ิง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และรวม

แสดงความคิดเห็น จากการศึกษาพบวา แมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 จะ

ไดเปดโอกาสใหมีการกําหนดมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงนํ้า โดยคํานึงถึงความสามารถใน

การรองรับมลพิษได แตผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้ง มิไดมีการปรับเปลี่ยน

มาตรฐานดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพของแหลงนํ้าในการรองรับน้ําทิ้งไวแตอยางใด ดังน้ัน เพ่ือให

เกิดการแกปญหานํ้าเสียอยางเปนรูปธรรม วิจัยฉบับน้ีจึงเสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายโดยนํารูปแบบ
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การจํากัดปริมาณมลพิษในน้ําทิ้ง โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงนํ้ามาบังคับ

ใชกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีแหลงกําเนิดมลพิษแนนอน ,เพิ่มบทบังคับและมาตรการในการลงโทษ

สําหรับแกเจาของโครงการที่ไมไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือไมปฏิบัติตาม

แผนที่ไดแจงไวในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น        

หรือหนวยงานที่มีอํานาจในการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตดําเนินการไปโดย เครงครัด ,            

ควรเพิ่มนโยบายในการปองกัน ควบคุม สําหรับแมน้ําชีตอนบนซึ่งคุณภาพนํ้ายังคงอยูในระดับดี ยังไมเสื่อม

โทรม และเพ่ิมนโยบายในการฟนฟูและแกไขมลพิษทางน้ําในแมชีตอนกลางและตอนลาง โดยการจัดทํา

นโยบาย  ควรใหทองถิ่นที่เกี่ยวของจัดทําและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยใหหนวยงานราชการ

ที่เก่ียวของทําหนาที่ชวยเหลือดานวิชาการ แกไขปญหา และสนับสนุนในเร่ืองบุคลากรตลอดจนงบประมาณ

ในการดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสิ่งแวดลอม ตลอดจนแกไขและฟนฟูคุณภาพนํ้าใน

แมนํ้าชี 
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ABSTRACT 

 

  Chi River is considered as the vital river for the Northeast and the longest 

river in Thailand; more importantly, Chi river is the main raw water resource in 

producing water supply for Mahasarakham Province. However, water quality in Chi 

river is under quality and the poor quality water problem is still increasing 

continually since the water source receiving waste water disposing from many 

activities in community, agriculture and industry. Moreover, causes of water 

depreciation are from the state allowing and stealing to set up factories, sand 

suction, and fishery in floating basket without permission in the area where is 

inappropriate with the usage of the land and water sources. In addition, the 

practicing law regulating the waste water release bases on the intensity standard of 

the toxic level which is allowed in each waste water source to release into the 

environment without considering the capacity of the ability to receive pollution of 

the water source. This affects to the water quality and creates the repeated water 

pollution problems because the natural source of water is unable to clean 

themselves.  

 This research; thus, aimed to study the laws relating to waste water 

release control from the pollution maker sources by considering the highest 

pollution amount in each source of water being able to receive in order to solve the 

water pollution in Chi river. This research employed documentary and field survey 

research methods; the filed study conducted at Baan Kerng, Kerng Sub-district, 

Muang District, Mahasarakham Province to interview concerned people and collecting 

their opinion. The study reveals that even though as referring to the Act of 

วิท
ยา

ลัย
กา

รเม
ือง

กา
รป

กค
รอ

ง ม
มส

.



                                                                                                                                                                     จ

Environmental Quality Support and Preserve B.E. 2535, the Act of Factory B.E. 2535, 

the Act of Construction Control B.E. 2522, the Act of Public Hygiene B.E. 2535 and 

the Act of Royal Irrigation B.E. 2485 allowed to designate the standard of waste water 

release to water source as per considering the capacity of pollution receive. 

Nevertheless, the concerned people in designating the level of toxic release to water 

did not change the standards to meet the water condition at each source in receiving 

waste; consequently, to set the waste water problems solution into practice, this 

study suggested to revise the law by taking the limitation of toxic level in waste 

water by concerning the capacity of toxic receive to take control over the pollution 

source where certainly produce pollution, increase statutory provision and measure 

in punishment to the project owners who do not provide analysis reports or fail to 

conduct as following to plan of environmental effects. The punishment requires the 

local government organizations or concerned authorities in terminating the license. 

Moreover, we should add the policy in prevention, and control the upper Chi river 

basin where the water quality is still at the good level and increase the policy of 

improving and correcting the water pollution at the middle and lower Chi river basin. 

To create the policy, we require the  concerned local organizations participate in 

providing opinions with the support of the local government offices on the 

academics, problem resolutions and support on personnel even through the 

operating budgets in order to increase capability in taking care of environment, 

correcting and improving the quality of water in Chi river. 
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