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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   หลักการและเหตุผล 
 สิ่งแวดลอมมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษยอยางมากเพราะเปนแหลงใหอาหาร 
ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความ
สะดวกสบาย ในทางตรงกันขามสิ่งแวดลอมบางประเภทสามารถใหพิษภัยตอมนุษยไดอีกเชนกัน 
อันไดแก ของเสียและมลพิษทั้งที่เปนขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน แสงสวาง 
ความรอนและกิจกรรม ที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน กิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้นนั้นจะเกี่ยวของกับ
กิจกรรม 3 กลุม ประกอบดวย  
 -  กิจกรรมการใชทรัพยากรเพื่อบริการความตองการในดานอาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวก  
 -  กิจกรรมการกําจัด บําบัด และฟนฟูของเสีย/แหลงเสื่อมโทรม ไดแก กิจกรรมในการ
กําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรม/กากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสีย 
(น้ําเสียชุมชน น้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม น้ําเสียทางการเกษตรกรรม และน้ําเสียทางคมนาคม) 
และการฟนฟูส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม และความเสื่อมโทรมของระบบสิ่งแวดลอม  
 -  กิจกรรมที่สรางขึ้น เพื่อควบคุมกิจกรรมการใชทรัพยากรและกิจกรรมการกําจัด 
บําบัด และฟนฟูตอของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้งควบคุมกิจกรรมที่มิไดกําหนดไวในและ
นอกแผนงานการจัดการตอระบบสิ่งแวดลอมนั้นๆ 

กิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการดํารงชีวิตมีความสําคัญและจําเปนตองควบคุมอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะไมมีกิจกรรมใดที่ดําเนินการแลวมีประสิทธิภาพรอยเปอรเซ็นต ดวยเหตุ
ดังกลาวทุกๆ ประเทศจึงตองมีหนวยงานกํากับการดําเนินงานทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ประเทศไทยก็เชนกันที่มีหนวยงานที่กํากับสิ่งแวดลอมเฉพาะดาน เชน ทรัพยากรปาไมโดยกรม
ปาไม ทรัพยากรประมงโดยกรมประมง ทรัพยากรน้ําโดยกรมทรัพยากรน้ํา มลพิษสิ่งแวดลอมโดย
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กรมควบคุมมลพิษ นโยบายสิ่งแวดลอมโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  

ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนและ
สิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ
ในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ไว ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
   มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
    (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

 มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ ภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้  
    (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง   
ดังนี้  
    (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
     (5) การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
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1.2   วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อเปนแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูบริหาร เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูกํากับดูแล รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 1.2.2 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนงานและ/หรือกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

1.3   คํานิยาม 
 1.3.1 สิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว
มนุษย ซ่ึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535) 
  1.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรในการนําออก นําเขา และเขา
สัมผัสโดยไมทําใหระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง อีกทั้งตองควบคุมกิจกรรมที่สรางปญหา
ส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
  1.3.3 กิจกรรมขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนภารกิจหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 1.3.4 กิจกรรมขั้นพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนภารกิจในการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพสูงกวากิจกรรมขั้นพื้นฐาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจดําเนินการหรือเลือกดําเนินการไดตามระดับศักยภาพของทองถ่ิน 

 1.4   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.4.1  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมีทั้งกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยตรง กฎหมายเฉพาะ
ส่ิงแวดลอม และกฎหมายที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีแนวการจัดกลุมรายละเอียดโดยสังเขป 
ตอไปนี้ 

  1.4.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
   - พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ       

พ.ศ. 2535 
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   -  พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
   -  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
   -  พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
   -  พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
   -  พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
   -  พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 
   - พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
   -  พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 
  1.4.1.2 กฎหมายการจัดการทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น 
   -  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ           

พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
   -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   -  พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
   -  พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
   -  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
   -  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 
   -  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
   -  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
  1.4.1.3  กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 
   -  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ        

พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง พ.ศ.2535 
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   -  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   -  พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
   -  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   -  พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
   -  พระราชบัญญัติการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 
 1.4.2  กฎหมายที่กําหนดเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

   1.4.2.1  กฎหมายวาดวยการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมของชาติ 
   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
มีผลบังคับใชในปจจุบัน พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวนโยบายของชาติในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการประสานงานระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 
  1.4.2.2  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม 
   กฎหมายกลุมนี้เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคโดยตรงในการควบคุมและ
แกไขปญหาภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอมแบบเบ็ดเสร็จ ตัวอยางของกฎหมายในกลุมนี้ ไดแก 
พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน 
  1.4.2.3  กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   กฎหมายในกลุมนี้เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการจัดสรรการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลัก กฎหมายในกลุมนี้สามารถจัดแบงตาม
ประเภทของทรัพยากรที่ไดรับความคุมครองไดหลายประเภทตัวอยาง เชน พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. 2484 และ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เปนตน 
  1.4.2.4  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง 
   กฎหมายในกลุมนี้จะเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อการแกไขปญหา
เหลานั้นโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เปนตน 
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   1.4.2.5 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
   กฎหมายในกลุมนี้เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับการจัดการ
และการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ไดแก โบราณสถาน ศิลปวัตถุ รวมท้ังสถานที่ทาง
ธรรมชาติอันมีคา ตัวอยางของกฎหมายในกลุมนี้ ไดแก พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปนตน 
  1.4.2.6  กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางแพงและอาญาจากปญหาสิ่งแวดลอม 
   กฎหมายในกลุมนี้เปนกฎหมายที่กําหนดความรับผิดชอบและการชดใช
คาเสียหายในทางแพงจากผูที่สรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอมและผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหา
ดังกลาว และบทลงโทษทางอาญาตอผูที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวอยางของ
กฎหมายในกลุมนี้ ไดแก  
   - พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ          

พ.ศ.2535  
   -  พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 (แกไขเพิ่มเติม) 
   - พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ.2482 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ.2505 
   -  พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 
   -  พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2517                     

(แกไขเพิ่มเติม) 
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   -  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 (แกไขเพิ่มเติม) 
   -  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 
   -  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 
    -  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
   -  พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   -  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ        

พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 
   -  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ        

พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544 
   -  คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 115/2541 เ ร่ืองแตงตั้งพนักงาน

เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
   -  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
   -  ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2535 
 


