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วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครอง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
สิ่ง แวดลอ มมีค วามสํา คัญ และจํา เปน ตอ มนุษ ยอ ยา งมากเพราะเปน แหลง ใหอ าหาร
ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความ
สะดวกสบาย ในทางตรงกันขามสิ่งแวดลอมบางประเภทสามารถใหพิษภัยตอมนุษยไดอีกเชนกัน
อันไดแก ของเสียและมลพิษทั้งที่เปนขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน แสงสวาง
ความรอนและกิจกรรม ที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน กิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้นนั้นจะเกี่ยวของกับ
กิจกรรม 3 กลุม ประกอบดวย
- กิจกรรมการใชทรัพยากรเพื่อบริการความตองการในด านอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวก
- กิจกรรมการกําจัด บําบัด และฟนฟูของเสีย/แหลงเสื่อมโทรม ไดแก กิจกรรมในการ
กําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรม/กากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสีย
(น้ําเสียชุมชน น้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม น้ําเสียทางการเกษตรกรรม และน้ําเสียทางคมนาคม)
และการฟนฟูสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม และความเสื่อมโทรมของระบบสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมที่สรางขึ้น เพื่อควบคุมกิจกรรมการใชทรัพยากรและกิจกรรมการกําจัด
บําบัด และฟนฟูตอของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้งควบคุมกิจกรรมที่มิไดกําหนดไวในและ
นอกแผนงานการจัดการตอระบบสิ่งแวดลอมนั้นๆ
กิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อการดํารงชีวิตมีความสําคัญและจําเปนตองควบคุมอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะไมมีกิจกรรมใดที่ดําเนินการแลวมีประสิทธิภาพรอยเปอรเซ็นต ดวยเหตุ
ดังกลาวทุกๆ ประเทศจึงตองมีหนวยงานกํากับการดําเนินงานทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยก็เชนกันที่มีหนวยงานที่กํากับสิ่งแวดลอมเฉพาะดาน เชน ทรัพยากรปาไมโดยกรม
ปาไม ทรัพยากรประมงโดยกรมประมง ทรัพยากรน้ําโดยกรมทรัพยากรน้ํา มลพิษสิ่งแวดลอมโดย
บทที่ 1 บทนํา

1
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กรมควบคุมมลพิษ นโยบายสิ่งแวดลอมโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนและ
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
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(5) การคุมครอง ดูแล บํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อ เป น แนวทางการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ผูบริหาร เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูกํากับดูแล รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
1.2.2 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนงานและ/หรือกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

1.3 คํานิยาม
1.3.1 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว
มนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535)
1.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรในการนําออก นําเขา และเขา
สั มผั สโดยไมทํ า ให ร ะบบสิ่ ง แวดล อมเปลี่ ย นแปลง อี ก ทั้ง ตอ งควบคุ มกิ จ กรรมที่ สร างป ญหา
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
1.3.3 กิจกรรมขั้นพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมที่มีความสําคัญและเปนภารกิจหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
1.3.4 กิ จ กรรมขั้ น พั ฒ นา หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ ในการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพสูงกวากิจกรรมขั้นพื้นฐาน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจดําเนินการหรือเลือกดําเนินการไดตามระดับศักยภาพของทองถิ่น

1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมีทั้งกฎหมายสิ่งแวดลอมโดยตรง กฎหมายเฉพาะ
สิ่งแวดล อม และกฎหมายที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีแนวการจัดกลุมรายละเอียดโดยสั งเขป
ตอไปนี้
1.4.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
พ.ศ. 2535
บทที่ 1 บทนํา
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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
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
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
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
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
พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาคลอง ร.ศ. 121 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน
1.4.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายในกลุมนี้เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการจัดสรรการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนวัตถุประสงคหลัก 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
บทที่ 1 บทนํา
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1.4.2.5 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
กฎหมายในกลุมนี้เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับการจัดการ
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ไดแก โบราณสถาน ศิลปวัตถุ รวมทั้งสถานที่ทาง
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 และบทลงโทษทางอาญาตอผูที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวอยางของ
กฎหมายในกลุมนี้ ไดแก
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
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
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544
คํ า สั่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ 115/2541 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2535
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บทที่ 2
หลักการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม
2.1 หลักการสิ่งแวดลอม
งานการจัดการสิ่งแวดลอมครอบคลุมเนื้อหาสาระ บุคลากร และองคกรที่รับผิดชอบ
ที่หลากหลายตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน การจัดการสิ่งแวดลอมจึงเปนงานที่ยุงยาก
สลับซับซอนและมีขั้นตอนการดําเนินการที่จํากัด ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการจัดการสิ่งแวดลอม
จึงควรมีความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมในภาพรวม คือ สิ่งแวดลอมเปนระบบเปนอันดับแรกแลว
ตองเขาใจสิ่งแวดลอมแตละสิ่งแวดลอมที่รวมกันเปนระบบนั้นเปนอยางดีดวย
2.1.1 คํานิยามและความหมาย
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหคํานิยาม
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
คํานิยามชี้ใหเห็นวา สิ่งแวดลอมมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น ซึ่งใหรวมไปถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมดวย หมายถึง เปนสิ่งที่
จับตองไดและจับตองไมได ไมเปนพิษและเปนพิษ ใหคุณและใหโทษ มีชีวิตและไมมีชีวิต ฯลฯ
การกลาวเช นนี้อาจทํ าให ผูที่จะตองมีหนาที่จัดการสิ่งแวดล อมสับสนได นัก วิชาการจึงไดใ ห
มุ ม มองสิ่ง แวดล อ มในทาง “บทบาทหนา ที่ ” หรือเรีย กอีก นัย หนึ่ ง คือ “มิติ ” หมายถึง จํา แนก
สิ่ ง แวดล อ มตามบทบาทหน า ที่ ห รื อ เป น มิ ติ ถ า สิ่ ง แวดล อ มที่ มี บ ทบาทหน า ที่ เ ป น มิ ติ ก็ ใ ห นั บ
สิ่งแวดลอมเปนมิตินั้น ซึ่งนักวิชาการสิ่งแวดลอมไดแบงออกเปน 4 มิติ
- มิติที่ 1 คือ มิติทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น อันประกอบดวยสามกลุมคือ ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
และทรัพยากรที่ใชแลวทดแทนได
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- มิติ ที่ 2 คือ มิติเทคโนโลยี หมายถึ ง สิ่งแวดลอมที่มีบทบาทหน าที่ที่ เ ปน
เทคโนโลยี อันประกอบดวยสามกลุมคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่สรางขึ้น ไดแก เครื่องยนต/อิเลคทรอนิกส แบบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต
- มิติที่ 3 คือ มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก ของเสียและมลพิษที่
เปน ของแข็ ง เช น ขยะชุ มชน ขยะติด เชื้อ ขยะกากสารพิ ษ อั น ตราย ของเสี ย และมลพิ ษ ที่ เ ป น
ของเหลว เชน น้ําเสีย น้ํามัน ไขมัน ของเสียและมลพิษที่เปนกาซและฝุน เชน กาซพิษ กาซเรือน
กระจก และฝุน สุดทายคือของเสียและมลพิษที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เสียง แสง ความรอน
ความสั่นสะเทือน และพลังไฟฟา
- มิติที่ 4 คือ มิติสังคมสิ่งแวดลอม ไดแก ประชากร สิ่งกอสรางทางการศึกษา
และสิ่งเกี่ยวของ สิ่งกอสรางทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งกอสรางทั้งจับตองไดและ
จับตองไมไดทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) สิ่งกอสรางและสวนประกอบที่ใช
ป อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น และสุ ด ท า ยได แ ก สิ่ ง ก อ สร า งวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการ
นันทนาการและการทองเที่ยว
สิ่งแวดลอมที่จําแนกตามบทบาทหนาที่หรือเปนมิติที่สามารถวัดขนาดได จึงทํา
ใหงายตอการบริหารจัดการ เชน มิติทรัพยากรปาไม ปกคลุมพื้นที่ตําบลหนึ่งรอยละ 50 ที่เหลือเปน
พื้นที่เกษตรกรรม แหลงน้ํา ที่อยูอาศัย ถนน ฯลฯ อนึ่งสิ่งแวดลอมหนึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งบทบาท
หนาที่ หรือมากกวาหนึ่งมิติก็ได เชน ปาไมมีบทบาทหนาที่ใหไมใหของปา เปนแหลงตนน้ําลําธาร
ปองกันดินพังทลาย เปนแหลงสมุนไพร ฯลฯ
2.1.2 สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีมุมมองทั้งเปนสิ่งเดี่ยวๆ เปนระบบ หรือเปนกลุมสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน
ทํางานรวมกันและมีเอกลักษณรวมกันกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมวาสิ่งแวดลอมจะเล็กใหญ อยูเดี่ยวๆ
หรืออยูรวมกับสิ่งอื่น สามารถใหมุมมองเปนสิ่งแวดลอมไดเหมือนๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยูวาผูจัดการ
สิ่งแวดลอมนั้นจะพิจารณาใหเปน เชน สวนผลไม ถามุมมองเปนสิ่งเดี่ยวๆ ก็เปนสวนผลไมหนึ่ง
และเปนองค ป ระกอบหนึ่ งของพื้น ที่ใ หญที่ มีองคป ระกอบเป นสวนผลไม ที่ น าขาว แหล งน้ํ า
บานพักอาศัย และสวนหยอม อยางไรก็ดีไมวาสิ่งแวดลอมจะพิจารณาเปนสิ่งเดี่ยวๆ หรือเปนระบบ
ตางก็มีบทบาทหนาที่ของตัวเองที่เกิดจากหลักการทํางานของแตละองคประกอบของระบบนั้น
หรือของสิ่งเดี่ยวๆ นั้น กลาวไดวาทุกๆ สิ่งแวดลอมตางก็มีบทบาทหนาที่ ซึ่งการแสดงบทบาท
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หนาที่นี้จะสมบูรณเต็มที่หรือไม ขึ้นอยูกับความสมบูรณขององคประกอบภายในสิ่งแวดลอมเพื่อ
ระบบสิ่งแวดลอมเสมอ
ศั ก ยภาพสิ่ ง แวดล อ ม คื อ สถานภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ แ สดงบทบาทหน า ที่ ต าม
สมรรถนะของคาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตรวจวัดได ซึ่งการแสดงศักยภาพของสิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกับ
บทบาทหนาที่ของสิ่งแวดลอม ซึ่งขึ้นอยูกับความสมบูรณขององคประกอบหรือโครงสรางของ
สิ่ง แวดล อ มนั้ น ๆ หรื อ ระดั บ ความอุ ด มสมบูรณ ของสิ่ ง แวดล อม นอกจากจะบ งถึ ง สถานภาพ
สิ่งแวดลอมแลว ยังสามารถแสดงศักยภาพของสิ่งแวดลอมนั้นดวย เชน โองน้ํา 200 ลิตร มีน้ําเพียง
50 ลิตรเทานั้น สถานภาพสิ่งแวดลอมคือการมีน้ํา 50 ลิตร แตน้ํา 50 ลิตรนี้ แสดงศักยภาพใหคน
เพียงคนเดียวที่ใชน้ําไดเพียงหนึ่งวันเทานั้น แตโองน้ํามีศักยภาพรองรับน้ําไดอีกถามีน้ําเพิ่มขึ้น
จะมีศักยภาพใหคนใชน้ําไดเพิ่มอีก แตสถานภาพปจจุบันมีน้ําอยูเพียง 50 ลิตร
การจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ตองจัดใหโครงสรางหรือองคประกอบ
ของระบบอยูในระดับของสถานภาพสิ่งแวดลอมสมบูรณที่สุดหรือระดับเต็มสุด เพื่อใหแสดง
ศั ก ยภาพเต็ ม ที่ ที่ สุ ด แต ใ นระบบสิ่ ง แวดล อ มหนึ่ ง ๆ มี ค วามหลากหลายของสิ่ ง แวดล อ มจึ ง
จําเปนตองพิจารณาจํานวนชนิดของสิ่งแวดลอมที่เปนองคประกอบ ปริมาณแตละชนิด สัดสวน
ระหวางชนิดและการกระจายของแตละชนิดในระบบใหอยูในระดับของสถานภาพใหเหมาะสม
เพื่อใหมีศักยภาพที่เหมาะสมเชนกัน ขอเท็จจริงแลว ธรรมชาติไดปรับตัวเองมาเปนเวลานานจึง
พบวาระบบธรรมชาติทั้งหลายจะมีชนิด ปริมาณ สัด สวนและการกระจายขององคประกอบ/
สิ่งแวดลอมที่เปนมาตรฐาน หรือเปนธรรมชาติเชนนั้นตลอดไปตราบที่มนุษยไมรบกวนระบบ
ธรรมชาตินั้น
2.1.3 คุณภาพสิ่งแวดลอม
คุณภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง สถานภาพขององคประกอบหรือโครงสรางที่ให
บทบาทหนาที่ที่บงชี้โดยขนาดของตัวดัชนีสิ่งแวดลอมที่สูงต่ํากวาคามาตรฐานที่ไดกําหนดไวตาม
คาธรรมชาติหรือคาที่สังคมกําหนดขึ้น เชน คุณภาพของน้ําในแมน้ําเจาพระยามีการปนเปอน
สารเคมีปริมาณสูงทําใหน้ําเสียไมเหมาะตอการเปนน้ําดิบทําน้ําประปา คํากลาวนี้สามารถสราง
ความเขาใจไดพอสมควร ถาใชตัวดัชนีสิ่งแวดลอมเปนตัวบงบอก สามารถที่จะระบุไดเลยวาน้ําเสีย
นั้นเปนสิ่งที่บงชี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังเชนในกรณีนี้คือ น้ําในแมน้ําเจาพระยามีการปนเปอนของ
บทที่ 2 หลักการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม
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สารแขวนลอย ออกซิเจนละลายน้ํา จุลินทรีย สารเคมีที่เปนพิษ ฯลฯ เหลานี้คือตัวดัชนีชี้คุณภาพ
สิ่งแวดลอมทั้งสิ้น สามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
คุณภาพสิ่งแวดลอม จึงหมายถึง สภาวะสิ่งแวดลอมที่มีดัชนีบงชี้ปริมาณที่แสดง
สถานภาพและศักยภาพวา สิ่งแวดลอมนั้นมีคุณภาพในระดับใด อยางไรก็ตาม สิ่งแวดลอมหนึ่งๆ
มีดัชนีสิ่งแวดลอมมากกวาหนึ่งตัวเสมอ ยิ่งมีดัชนีสิ่งแวดลอมมากตัวเทาไร จะทําใหการวิเคราะห
หาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ดังนั้นนักวิชาการจึงไมนิยมใชดัชนีเพียงหนึ่ง
วิเคราะหหาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะจัดการเสมอ อนึ่งเปนที่ทราบแลววา ระบบสิ่ง แวดลอ มหนึ่ง
ยอมประกอบดวยสิ่งแวดลอมมากกวาหนึ่ง และสิ่งแวดลอมหนึ่งก็มีดัชนีช้ีคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม
มากกว า หนึ่ ง ดั ง นั้ น การประเมิ น คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มของระบบสิ่ ง แวดล อ มหนึ่ ง จึ ง ใช ดั ช นี
สิ่งแวดลอม หลากหลายในการดําเนินการ บางกรณีตัวดัชนีหนึ่ง อาจใชกับสิ่งแวดลอมไดมากกวา
หนึ่งก็มี เชน คาความเปนกรดเปนดางของน้ําในแมน้ําเจาพระยา ถาน้ํา ณ บริเวณนั้นใชตรวจวัด
คุณ ภาพน้ํ า เสีย ในขณะเดีย วกัน ก็ใ ชน้ํ า นั ้น เปน น้ํ า ใชไ ปพรอ มกัน ฯลฯ ในทํ า นองเดี ย วกั น
บทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมก็มีตัวดัชนีบงชี้เชนกัน เชน ระบบจราจรมี
องคประกอบเปนพื้นที่ผิวถนน ความยาว ความกวาง กฎระเบียบและการตกแตงถนนตางก็บงบอก
ความคลองตัวของระบบจราจร ฯลฯ
2.1.4 สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม
องคประกอบหรือโครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม สามารถใชเปนตัวบงบอก
สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอมนั้น ในทํานองเดียวกันกับบทบาทหนาที่ก็เปนตัวบงบอกสมบัติ
ของสิ่ง แวดลอ มนั้น ไดเ ชน กัน ทั้ง โครงสรา งและบทบาทหนา ที่ข องสิ่ง แวดลอ มดว ยเชน กัน
จากเหตุผลดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวา สิ่งแวดลอมทุกชนิดมีเอกลักษณเฉพาะตัว อยูเปนระบบ
นิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม มีความเปราะบางและ/หรือแข็งแกรงตามเวลาและสถานที่ ถากระทําการใดๆ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มหนึ่ ง ย อ มสร า งผลกระทบต อ สิ่ ง อื่ น เป น ลู ก โซ ต ามมาไมม ากก็น อ ย สุด ทา ย
สิ่ง แวดลอ มทุก ชนิด มีก ารเปลี่ย นแปลงเสมอ ดัง นั้น จึง ตอ งจัด การดวยความระมัดระวังอยาง
สม่ําเสมอ มิฉะนั้นแลวอาจเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได จนทําใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตมนุษยตามมา
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2.1.5 กระบวนการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
2.1.5.1 กระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ในธรรมชาติ โลกหมุนรอบดวงอาทิ ตย ทํ าให เ กิดฤดูก าล และถ าโลก
หมุ น รอบตั ว เองทํ า ให เ กิ ด กลางวั น และกลางคื น ปรากฏการณ นี้ ทํ า ให สิ่ ง แวดล อ มบนโลก
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องดวยความรอนที่ผิวโลกไดรับจากดวงอาทิตย 1.94 แคลอรี่/ตาราง
เซนติเมตร/นาที บางสวนของความรอนนี้ประมาณรอยละ 45 เปนแสงอาทิตยที่เห็นได คือ แสงเจ็ดสี
(มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง สม และแดง) ถูกใชเพื่อกระบวนการสังเคราะหแสง สรางแปง
น้ํา ตาล ไวตามิ น ฯลฯ และสุ ด ท า ยเป น เนื้ อ เยื่ อ ของพื ช ความร อ นที่ ใ ช ใ นการสั ง เคราะห แ สง
ประมาณรอยละ 6 ของแสงอาทิตยหรือประมาณรอยละ 3 ที่สะสมในโมเลกุลที่มีพลังงานสะสม
เหลานั้น เมื่อพืชถูกแบคทีเรียยอยสลายพืชที่ตายแลวเหลานี้จะแปรสภาพเปนธาตุอาหาร กาซตางๆ
และความรอนออกมาในนั้น เทากับวา ดวงอาทิตยถายทอดพลังงานสูโลกตลอดเวลา ถามีพืช
สีเขียวแลว จะชวยทําใหกระบวนการถายทอดสมบูรณขึ้น อยางไรยังมีกระบวนการอื่นๆ เกิดควบคู
ไปดวย เชน การระเหยน้ํา การคายน้ําของพืช การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารจากดินผานรากพืช ฯลฯ
ปรากฏการณที่ มีลําดับขั้นตอนนั้นเรี ยกวา กระบวนการวิทยาศาสตร
สิ่ ง แวดล อม ตา งมี ขั้น ตอนที่ ห ลากหลาย ขั้ น ตอนแต ล ะขั้ น ตอนจะมี ผลิ ตผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ผลผลิ ต
ดังกลาวนี้คือ สิ่งแวดลอม ณ เวลานั้น เมื่อเวลาผานไปผลผลิตนั้นจะแปรสภาพดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตรธรรมชาติเปนสิ่งแวดลอมอีก ณ เวลาหนึ่ง เปนเชนนั้นจนครบวงจรของวัน หรือของป
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ดวยกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติ ดังอธิบายมาแลว ที่นาจะตองสังเกต
ยิ่งขึ้นก็คือ แตละขั้นตอนของกระบวนการที่ไดเปนสิ่งแวดลอม ณ เวลานั้น ซึ่งหมายถึง ณ เวลานั้น
สิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมนี้คงมีโครงสราง/องคประกอบและบทบาทหนาที่ของระบบ
ณ เวลานั้นเชนกัน การกระทําใดๆ ณ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยกิจกรรมมนุษยหรือภัยธรรมชาติ
ยอมสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลวไปสูบทบาทหนาที่อยางหลีกเลี่ยงไมไดเสมอ
ตัว อยา งเชน เมื่อเมฆฝนเกิด ขึ้น แลว เกิดฝนตกจากบรรยากาศสู ผิวโลก ผ านบรรยากาศลงตก
กระทบกับปาไม น้ําฝนจะทําใหปาไมเปยก น้ําฝนสวนที่เหลือจะคอยแทรกซึมลงสูดินและเก็บไว
ในดิน คอยๆ ไหลหลอเลี้ยงลําน้ําเปนน้ําทาในลําธาร ถามีการตัดไมทําลายปา น้ําฝนก็จะตกกระทบ
สูผิวดินโดยตรง แลวไหลลงสูลําธารอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆ เปนตน ความจริงแลวผลผลิต
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แตละขั้ นตอนของกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาตินั้น เปนผลผลิตของแตละขั้นตอนของ
กระบวนการฟสิกส เคมี และชีววิทยา อันเปนสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในขั้นรายละเอียดของ
การเรียนรู ตองศึกษาในตําราและเอกสารทางวิชาการเฉพาะดาน ก็จะสามารถทําความเขาใจ
ไดดีขึ้น
2.1.5.2 กระบวนการวิทยาศาสตรที่มนุษยสรางขึ้น
ดวยหลักการและกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติที่เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มนุษยเปนผลผลิตหนึ่งนี้ มนุษยไดนํามาประยุกตสรางกระบวนการเพื่อการดํารงชีวิต
ที่มีคุณภาพของตัวเอง ไดแก กระบวนการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม วัฒนธรรม (ความเชื่อ
ศาสนา และประเพณี) การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการดํารงชีวิตอื่นๆ ตาง
ก็มีทิศทางและเวลาการดําเนินการที่คงตัว การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นแตละจุดของทิศทางหรือ
แต ล ะเวลา ย อ มทํ า ให ส ภาพการดํ า เนิ น การผิ ด ไปจากเดิ ม เช น เดี ย วกั น กั บ กระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร ธ รรมชาติ ที่ ก ระบวนการวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ มที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น ถ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสราง องคประกอบของสิ่งแวดลอม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ยอมสงผลความไม
ยั่งยืนของกระบวนการทํางานที่มนุษยไดสรางขึ้นตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดเลย ตัวอยางเชน
การเดิน ทางจากบา นไปยังที่ทํา งานดว ยรถประจํา ทาง ถา ถนนจุด ใดจุด หนึ่ง ชํารุด /ถูก ตัด ขาด
ยอมทําใหกระบวนการเดินทางไปทํางานตองหยุดหรือลาชากวาปกติ
2.1.5.3 กระบวนการนิเวศวิทยา
นิ เ วศวิท ยาเป นศาสตร สาขาหนึ่งของวิ ท ยาศาสตรที่ว าด ว ยการศึก ษา
ความสัมพันธระหวางสรรพสิ่งในระบบนิเวศ อันมีโครงสรางทั้งสิ่งมีชีวิต ไมมีชีวิต สิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น รูปธรรมและนามธรรม ทั้งวิวัฒนาการอยูรวมกันอยางกลมกลืน เปนเวลาอันยาวนาน
จนเปนคุณลักษณะเฉพาะ เชน นิเวศวิทยาปาชายเลน นิเวศวิทยาน้ําจืด นิเวศวิทยาเมือง ฯลฯ ที่
ยกตัวอยางมานี้ แสดงความเปนลักษณะทางนิเวศวิทยาธรรมชาติ ซึ่งทางทฤษฎีแลวไดแบงลักษณะ
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมออกเปน ลักษณะแรก คือ นิเวศวิทยาทางกายภาพ ไดแก นิเวศวิทยาน้าํ
นิ เ วศวิ ท ยาทางดิ น นิ เ วศวิ ท ยาทางธรณี นิ เ วศวิ ท ยาทางบรรยากาศ ฯลฯ ลั ก ษณะที่ ส อง คื อ
นิเ วศวิ ท ยาทางชี ว ภาพ ได แ ก นิเ วศวิท ยาของสัต วปา นิเ วศวิ ท ยาของพื ช บก นิ เ วศวิ ท ยาของ
พืชน้ํา ฯลฯ และสุดทายคือ ลักษณะนิเวศวิทยาผสมกายภาพและชีวภาพ หรือนิเวศวิทยาชีวภาพ
ลักษณะนิเวศวิทยานี้จะเปนลักษณะทางนิเวศวิทยาของระบบที่ประกอบดวย สิ่งแวดลอมกายภาพ
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และชีวภาพอยูรวมกัน ซึ่งพบทั่วไปบนผิวโลก แตจะไมพบบอยนักตอลักษณะทางกายภาพหรือ
ชีวภาพเดี่ยวๆ อยางไรก็ตาม ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เปนรูปธรรมเปนสิ่งสําคัญ ที่สามารถนําไป
ประยุกตในการเปนเครื่องมือเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมนั้น ตองแสดงในรูปของคุณคาทางนิเวศวิทยา
คุ ณ ค า ทางนิ เ วศวิ ท ยา คื อ ค า ที่ ไ ด จ ากการนั บ หรื อ คํ า นวณจากกลุ ม
สิ่ ง แวดล อ ม (ปกติ เ รี ย กว า โครงสร า ง) ที่ บ ง บอกจํ า นวนชนิ ด ทั้ ง หมด “ปริ ม าณแต ล ะชนิ ด ”
“สัดสวนระหวางชนิด” และ “การกระจายของแตละชนิด” ซึ่งกลุมสิ่งแวดลอมอยูรวมกันพรอม
สรางกระบวนการวิทยาศาสตรรวมกัน จนแสดงออกในรูปของ “บทบาทหนาที่หลัก” ที่ใหผลิตผล
เปน “การเคลื่อนที่” “ผลผลิต” “การสืบพันธุ” และ “การเพิ่มจํานวน” เปนที่ยอมรับกันระหวาง
นักวิชาการนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแลววา ทั้ง “คาโครงสราง” และ “คาบทบาท
หนาที่” ของแตละลักษณะนิเวศวิทยา จะมีคาธรรมชาติของตัวเองอยูประจําในแตละกลุม คาทั้ง
สองนี้ไดนํามาประยุกตเปน “คามาตรฐาน” ทางสิ่งแวดลอม
กลุมคุณลักษณะทางนิเวศวิทยามีขอบเขตที่เดนชัดพอที่จะจําแนกใหเห็น
ได กลุมที่กลาวนี้คือ ระบบนิเวศ ซึ่งหมายถึง “หนวยพื้นที่ที่มีเอกลักษณรวมกัน อยูรวมกันและมี
บทบาทหนาที่รวมกัน” บางครั้งเรียกวา “หนวยพื้นที่ที่ใชศึกษานิเวศวิทยา” โดยธรรมชาติแลว
ระบบนิเวศแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกคือ ระบบนิเวศบก กลุมที่สองคือ ระบบนิเวศน้ํา
ในการแบงกลุมยอยของระบบนิเวศบกจะใชชนิดพืชเปนตัวดัชนีแบง เชน ระบบนิเวศปาดิบเขา
ระบบนิเวศไมผล ระบบนิเวศเมือง ฯลฯ สวนระบบนิเวศน้ํา จะใชความเค็มของน้ําเปนตัวดัชนีแบง
เชน ระบบนิเวศน้ําจืด เปนระบบนิเวศน้ําที่ไมมีความเค็มเลย (บางกรณียอมรับใหมีไดไมเกิน 0.05
(PPT : Part Per Thousand) ระบบนิเวศน้ํากรอยเปนระบบนิเวศน้ําที่มีความเค็มไดไมเกิน 10 (PPT :
Part Per Thousand) และสุดทายระบบนิเวศน้ําเค็ม คือ ระบบนิเวศน้ําที่มีความเค็มสูงกวา 10 (PPT :
Part Per Thousand) อยางไรก็ดีการระบุชนิดสิ่งแวดลอมลงในชื่อระบบนิเวศที่แปรความไดวาเปน
“ระบบสิ่งแวดลอม” ได เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศนาขาว ฯลฯ เหลานี้เปนตน
องคความรูที่จะนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก็คือ การจําแนกกลุมสิ่งแวดลอม หรือสรรพสิ่งที่เปนโครงสรางระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม
แทนที่จะจําแนกตามชนิดของโครงสรางใหจําแนกตาม “บทบาทหนาที่” ของสิ่งแวดลอมหรือ
โครงสรางของระบบในธรรมชาติแลว โครงสรางของระบบนิเวศที่จําแนกตามบทบาทหนาที่
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ออกเปน 4 กลุม ที่สัม พัน ธกัน และกัน ไดแ ก กลุม ผูผ ลิต กลุม ผูบ ริโ ภค กลุม ผูยอ ยสลายและ
กลุมผูสนับสนุน ถาระบบนิเวศที่สามารถอยูไดดวยตัวเองรักษาตัวเองฟนฟูตัวเองได จะมีสัดสวน
ระหวางกลุมทั้ง 4 ไดพอดีกันไมมีอะไรมากหรือนอยกวากัน ผังแสดงความสัมพันธดังภาพที่ 2.1
คือ กระบวนการนิเวศวิทยา

ผูผลิต
Producer

สิ่งนําเขา

ผูสนับสนุน
Supporters

ผูบริโภค
Consumer

ผูยอยสลาย
Decomposer

ภาพที่ 2.1 กระบวนการนิเวศวิทยา
ผูผลิต
ผูบริโภค
ผูยอยสลาย
ผูสนับสนุน
ภาพที่ 2.2 กระบวนการกลุม ทํางานภายในระบบนิเวศ
16

บทที่ 2 หลักการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม

สิ่งนําออก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กระบวนการเกิดระบบนิเวศโดยสังเขป เริ่มจากโลกไดรับรังสีดวงอาทิตย
แจกจายใหผูผลิตซึ่งเปนพืชสามารถสรางผลิตผลไดดวยตนเองโดยผานกระบวนการสังเคราะห
แสง ไดแปง น้ําตาล วิตามินและคารโบไฮเดรต หลากหลายรูปแบบที่มีโมเลกุลของสิ่งที่สรางนั้นมี
พลัง งานสูง รวมอยูดว ย เมื่อ ถา ยทอดใหผูบ ริโ ภคจะทํา ใหพ ลัง งานลดลงประมาณรอ ยละ 10
แลวถายทอดสูผูยอยสลายเมื่อตายไปก็จะถายทอดพลังงานไปทุกขั้นตอน สุดทายไดธาตุอาหารที่
ไม มี พ ลัง งานสะสมเลย แตใ ห ธ าตุอ าหารตอ พื ช ในกระบวนการสัง เคราะหแ สงเพื่ อ ทํ าหน า ที่
สนับสนุนของระบบนิเวศ ก็คือ ใหพืชหรือสิ่งแวดลอมกลุมที่ทําหนาที่เปนผูบริโภค ปกติกลุมนี้
เปนสัตวกินพืช สัตวกินสัตวหรือสัตวกินทั้งพืชและสัตว ดวยอายุไขของทั้งพืชและสัตวมีจํากัด
เมื่อถึงวัยที่แกหรือโตเต็มที่แลวหรือตายไป ก็จะมีกลุมสิ่งแวดลอมที่ทําหนาที่เปนผูยอยสลาย
ดําเนินการยอยสลายใหธาตุอาหารเปนอันสิ้นสุดของการถายทอดพลังงานจากดวงอาทิตยสูระบบ
นิเวศ
สิ่งแวดลอมทั้ง 4 กลุม คือ ผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยสลายและผูสนับสนุน
การที่ระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม จะมีสมรรถนะอยูไดดวยตัวเอง รักษาตัวเอง และการฟนฟู
ตัวเองไดอยางยั่งยืนก็ตองมีสิ่งแวดลอมหรือโครงสรางทั้ง 4 กลุม ในชนิด ปริมาณ สัดสวนและ
การกระจาย อยางเปนธรรมชาติที่ไดวิวัฒนาการมาแลวเปนเวลานาน การที่จะทําไดนั้นจะพบวา
กลุมผูสนับสนุนตองเปนฐานลางใหญของรูปพีระมิด ตามดวยกลุมพืชซึ่งเปนผูผลิต แลวจึงตาม
ดวยกลุมผูบริโภคที่มีทั้งสัตวกินพืช สัตวกินสัตว และสัตวกินทั้งพืชและสัตว
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Top Carnivores

สัตวกินพืชและสัตวกินสัตว

Carnivores

สัตวกินสัตว

Herbivores
Authotrophs

สัตวกินพืช
พืช

Nutrients

ธาตุอาหาร

ภาพที่ 2.3 พีระมิดโครงสรางของระบบนิเวศ
สัดสวนของทั้ง 4 กลุม บทบาทหนาที่เหลานี้ในธรรมชาติแลวสามารถพบเห็นได
จากปาธรรมชาติที่ไมมีการรบกวนเลยหรือแหลงน้ําที่เปนหนองน้ําหางไกลและไมมีการรบกวนเลย
อยางไรก็ตามแนวทฤษฎีที่บรรยายนี้ไดยอมรับใหนําไปประยุกตในการจัดการสิ่งแวดลอมได
ซึ่งเปนรูปแบบของกระบวนการทางนิเวศที่สามารถใชคุณคานิเวศวิทยามาใชไดอยางเปนรูปธรรม
การประยุกตนั้นสามารถนําไปใชในการประเมินผลการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม เพื่อหาระดับ
ความสมดุลทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมนั้น ในทํานองเดียวกันสามารถ
นําไปใชในการสรางความสมดุลของระบบสิ่งแวดลอมที่ตองการสรางขึ้น เชน ระบบชุมชน ระบบ
เกษตร ฯลฯ ประเด็นสุดทายสามารถนําไปชวยพิจารณาความสมดุลของระบบลุมน้ํา ระบบตําบล
ระบบอําเภอ ระบบจังหวัด ฯลฯ ก็ได

2.2 การจัดการสิ่งแวดลอม
2.2.1 นิยามและความหมาย
การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรในการนําออก เชน การทําเหมืองแร
การนําเขา เชน การนําเครื่องจักรเขาในพื้นที่เพื่อกอสรางถนน และการเขาสัมผัสโดยไมทําใหระบบ
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สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง เชน การทองเที่ยว เมื่อเกิดของเสียและมลพิษขึ้นตองกําจัดและบําบัด
ฟน ฟูใ ห เ กิ ด สภาวะปกติ อีก ทั้ ง ต องควบคุ มกิ จ กรรมที่ส รา งป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มอย า งเคร ง ครั ด
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง (ดวยตัวเอง) อยูตลอดเวลา ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือ
สิ่งแวดลอมในระบบดวยกิจกรรมการใชทรัพยากร โดยการนําออก นําเขาและ/หรือเขาสัมผัสดวย
แล ว การเปลี่ ย นแปลงย อ มเกิ ด ขึ้ น รวดเร็ ว ในสภาวะเช น นี้ ส ง ผลทํ า ให ก ารเปลี่ ย นแปลงด ว ย
กระบวนการวิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมยอมเปลี่ยนแปลงตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุ
ดั งกล า วการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มที่เ กี่ย วข อ งกับ การใชท รั พ ยากร/สิ่ ง แวดล อ มมี อิ ทธิ พ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมทั้งหลายตามมาดวยเชนกัน เหตุสําคัญก็คือ
การใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอมไมวาจะนําออก นําเขาหรือเขาสัมผัสลวนไปสรางการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม จึงทําใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป
ดวยแลวสงผลทําใหมีอิทธิตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอไปๆ ไปในลักษณะเดียวกัน
การเกิดของเสียและมลพิษนอกจากจะเกิดจากการใชเทคโนโลยีใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอมอยาง
หลีกเลียงไมไดแลวอาจมีการนําเขามาจากกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งของเสียและมลพิษเปนตัวสรางความ
เปลี่ยนแปลงหรือทําลายสิ่งแวดลอมอื่นๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลวสงผลใหการ
ทํางานของระบบสิ่งแวดลอมนั้นผิดปกติไป สิ่งที่ปรากฏทั้งสองประเด็นนี้ชี้นําไปสูการทําความ
เขาใจไดวา กิจกรรมที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมจึงไมควรอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดลอม
อยางเด็ดขาด เพราะนอกจากจะทําลายโครงสรางโดยการใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอมแลวยังอาจเปน
กิจกรรมที่อาจนําสิ่งเปนพิษเขาสูระบบไดอีกดวย จําเปนตองมีการวางมาตรฐานปองกันอยาง
เครงครัด
2.2.2 ลักษณะการจัดการสิ่งแวดลอม
ลักษณะการจัดการสิ่งแวดลอม สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี้
2.2.2.1 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
การใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนซึ่งตางมีหลักการและวิธีการ
เฉพาะตัวเองเชน หิน-แร น้ํา อากาศ ดิน ปาไม สัตวปา เมือง เกาะ ฯลฯ ผูจัดการตองใชเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรที่ทดแทนไดเฉพาะสวนที่เพิ่มพูน ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
ตองเกิดของเสียและมลพิษนอยที่สุดและตองควบคุมมิใหทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้นใหสะอาด
ตลอดเวลา
บทที่ 2 หลักการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม
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2.2.2.2 การกําจัด การบําบัดและฟนฟูของเสียและมลพิษ
การจัดการสิ่งแวดลอมอีกลักษณะหนึ่งคือ การกําจัด การบําบัด และการ
ฟนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทําการใดๆ ก็ตามที่สามารถขจัดของเสียและมลพิษให
หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์ เชน การกําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและกาก
สารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสียและการฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมใหฟนคืนสภาพปกติ กลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา การขจัดของเสียและมลพิษในระบบสิ่งแวดลอมตองหมดสิ้นไปโดยเขาสูภาวะปกติ
แลวสามารถสรางภาวะปกติของโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบใหปกติและสุดทายสราง
ความสมดุลในระบบสิ่งแวดลอมใหปรากฏตอไป
2.2.2.3 การควบคุมกิจกรรม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกระบบการจัดการ
อาจทําลายโครงสรางหรือทรัพยากรภายในระบบ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของ
ระบบสิ่ ง แวดล อ ม ในที่ สุ ด ขณะที่ มี กิจ กรรมใช ท รัพ ยากรนั้ น ย อ มเกิ ด ของเสี ย และมลพิ ษ จาก
เทคโนโลยีตามมาดวยก็เชนกันยอมมีฤทธิ์ทําลายทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอมในระบบเปลี่ยนแปลง
ไป ทําใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได
กล าวโดยสรุป การจัดการสิ่งแวดล อมก็ คือการใช ทรัพยากรหรือการ
กําจัด การบํ าบั ดและการฟนฟู ตอของเสียและมลพิษหรื อเปนการควบคุ มกิ จกรรมการจัด การ
สิ่งแวดลอมทั้งหมดชี้ใหเห็นวา มนุษยสามารถใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมไดแตตองเปนการใชแบบ
ยั่งยืน การใชทรัพยากรแตละครั้งยอมสรางของเสียและมลพิษจําเปนตองหาทางขจัดใหหมดไป
ถามีกิจกรรมใดที่คาดวาจะสรางปญหาจําเปนตองหาทางควบคุมมิใหกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
รวมไปถึงการทําใหกระบวนการวิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมปกติอยางยั่งยืนดวย
2.2.3 ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคหลักของการจัดการสิ่งแวดลอมก็คือ การตองทําใหกระบวนการ
วิทยาศาสตรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและ/หรือของระบบสิ่งแวดลอมมีความตอเนื่องสม่ําเสมอ
และยั่งยืน เพื่อใหมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ หรือสิ่งแวดลอมรอบๆ มีความเปนอยูอยางผาสุก
อยางยั่งยืนตลอดไป ถากระบวนการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไมปกติ หมายถึง สิ่งแวดลอมไมปกติ
ทั้งโครงสราง และบทบาทหนาที่ และยอมสงผลตอความเปนอยูของมนุษยและสิ่งแวดลอมไมมาก
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ก็นอย เพื่อใหกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติยั่งยืน จึงไดแบงการจัดการสิ่งแวดลอมออกเปน
3 ระดับรายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 ระดับระบบสิ่งแวดลอม
เนื่องดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มุงใหระบบสิ่งแวดลอมทํางานปกติ
กอ ใหเ กิด สิ่งนํา ออกของระบบนั้น สามารถเปน สิ่งนํา เขา สูร ะบบสิ่ง แวดลอ มตอๆ ไปใหปกติ
แตการที่จะทําใหระบบสิ่งแวดลอมมีบทบาทหนาที่ปกติ จําเปนตองจัดการใหโครงสรางมีชนิด
ปริมาณ สัดสวน การกระจายที่ปกติอยางเครงครัด แนวการดําเนินการดังกลาวตองทําการสํารวจ
วิเคราะหหาปญหาและเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมใหลุมลึกแลวใชหลักการและวิธีการจัดการแบบ
ผสมผสานดําเนินการ
2.2.3.2 ระดับสิ่งแวดลอม
สรรพสิ่งในระบบสิ่งแวดลอมที่มีป ญหา เชน การถู กคุ ก คาม หรือถูก
รบกวนหรือกําลังสูญพันธุ จําเปนตองจัดการสิ่งแวดลอมนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ปกติแลวจะใช
หลั กการและวิ ธี การอนุ รั กษ วิ ทยา ได แก การใช อย างยั่ งยื น การกั กเก็ บ การซ อมแซม การรั กษา
การฟนฟู การพัฒนาการปองกัน การสงวนและการแบงเขต อันหนึ่งอันใดหรือทั้งหมดก็แลวแต
สภาวะของปญหา
2.2.3.3 ระดับโครงการ
การจัด การสิ่ งแวดลอมในระบบสิ่ งแวดลอมใดๆ ก็ ตาม จํา เป นตองมี
โครงการพัฒ นาเพื่อ การใชท รัพ ยากรโดยการนํา ออก นํา เขา และเขา ไปสัม ผัส รวมไปถึง
การกําจัด การบําบัด และการฟนฟูตอของเสียและมลพิษใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ใหดียิ่งขึ้น แตการนําโครงการพัฒนาเขาสูระบบนั้น ยอมมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มในหรื อ นอกระบบได จํ า เป น ต อ งทํ า การวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มจาก
โครงการพัฒนาเพื่อใหประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อพบแลวก็สรางมาตรการและแผนแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการและตองสรางแผนการติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุม
มาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ และตองสรางแผนติดตาม
ตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ
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การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง สามระดั บ เป น งานที่ สํ า คั ญ ที่ นั ก จั ด การ
สิ่งแวดลอมตองตระหนักอยูเสมอ ถาพบวาสิ่งแวดลอมใดๆ เกิดปญหาตองใชหลักการและวิธีการ
อนุรักษวิทยาชวยจัดการ สวนกรณีการเกิดปญหาของทั้งระบบสิ่งแวดลอมตองใชหลักการและ
วิธีการจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานมาดําเนินการจัดการ สุดทายตองเขาใจเสมอวาการนํา
โครงการพั ฒ นาใดๆ เข า สู ร ะบบสิ่ ง แวดล อ ม ต อ งทํ า การศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มก อ น
ดําเนินการโครงการเพื่อจะไดนํามาตรการแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมาดําเนินการควบคูกับ
การใชทรัพยากรรวมทั้งแผนติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพดวย

2.3 ความเขาใจพื้นฐานทางคุณภาพสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองมีขอมูล
สิ่งแวดลอมเชิงปริมาณ เพื่อชี้ใหเห็นวา สิ่งแวดลอมนั้นๆ ต่ํากวา เทากับหรือสูงกวาคาธรรมชาติ
หรือคามาตรฐานสิ่งแวดลอมตามที่ไดคนพบหรือกําหนดขึ้น เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและ
แผนงานการจัดการที่เปนรูปธรรม ดวยแนวคิดดังกลาวการทําความเขาใจคุณภาพและมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางมาตรฐานสิ่งแวดลอมในแตละทองที่ที่
แตกตางกันไป
2.3.1 ดัชนีชี้คุณภาพสิ่งแวดลอม
ตัวดัชนีชี้คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือดัชนีสิ่งแวดลอม หมายถึง ตัวชี้วัดขนาดที่ใช
บงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอมอันนําไปสูการเปรียบเทียบคามาตรฐาน เพื่อแสดงสถานภาพและศักยภาพ
ของสิ่งแวดลอมนั้นๆ
ดัชนีสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปแลวมีมากกวาหนึ่งตัว เชน สิ่งแวดลอมปาไม มีดัชนี
ชี้คุณภาพโดยใชพื้นที่ความหนาแนนของตนไม จํานวนชนิดตนไม ปริมาณไมตอพื้นที่ เปนตน สวน
คุณภาพน้ําตองแบงคุณภาพน้ําออกเปน คุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา แตละกลุมมีดัชนี
หลายๆ ตัว เชน คุณภาพน้ําทางกายภาพ ไดแก สี สารแขวนลอย (Suspension Solids, SS) การนําไฟฟา
(Electrical Conductivity , EC) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen ,DO) ฯลฯ คุณภาพน้ําทางเคมี
ไดแก โลหะหนัก (Cd, Hg, Pb, ฯลฯ) ธาตุอาหารพืชน้ํา ฯลฯ สุดทายคุณภาพทางชีววิทยา ไดแก
โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ฯลฯ
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ตัวดัชนีสิ่งแวดลอม อาจหมายถึง ตัวบงชี้สิ่งแวดลอมเชิงปริมาณ ที่บงบอกให
ทราบวา สิ่งแวดลอมนั้นๆ มีสถานภาพแตกตางจากคามาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ใชดัชนีเดียวกันที่ได
กําหนดไวแลว ซึ่งไดมาจากการคนควาวิจัยจนไดขอเท็จจริงวา สิ่งแวดลอมนั้นควรมีปริมาณเทาไร
จึงจะไมมีพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ อาจมีการทดสอบซ้ําหลายๆ ครั้งจนแนใจวาคาที่ได
นั้นถูกตอง บางกรณีอาจถูกกําหนดโดยสังคมก็ได เชน คาความสกปรกของน้ําเสียที่บําบัดแลว
ตองมีคาตัวดัชนี BOD (biological oxygen demand) ไมสูงกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร เปนตน
2.3.2 คาสถานภาพสิ่งแวดลอม
คาสถานภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง คาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตรวจวัดไดสูง
หรือต่ํากวาคามาตรฐาน เชน ลุมน้ําหนึ่งมีปาปกคลุมเพียงรอยละ 10 ต่ํากวารอยละ 40 ซึ่งเปนคา
มาตรฐาน ที่นาแหงหนึ่งปลูกขาวแลวใหผลผลิตขาวเปลือกเพียง 200 กิโลกรัมตอไร แตคาที่ควรได
หรือคามาตรฐานนาจะเปน 300 กิโลกรัมตอไร เปนตน
2.3.3 คาศักยภาพสิ่งแวดลอม
คาดั ชนีคุ ณ ภาพสิ่ง แวดลอ ม ที่ใ ชค าสถานภาพแสดงสมรรถนะการมีบ ทบาท
หนาที่ เชน มีคาสถานภาพขาวเปลือก 200 กิโลกรัมตอไร มีศักยภาพแปรสภาพเปนขาวสารได 110
กิโลกรัมตอไร ขาวจํานวนนี้นําไปเลี้ยงคนได 1 กิโลกรัมตอ 1 คน เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา
ศักยภาพสิ่งแวดลอม เปนการบงบอกวาสิ่งแวดลอมในสภาวะสถานภาพนั้น จะใหบทบาทหนาที่
เชิงปริมาณไดอยางไร เหลานี้เปนตน อยางไรก็ดีศักยภาพสิ่งแวดลอมมีคาสูงสุดตามสมรรถนะของ
สิ่งแวดลอมนั้น หมายถึง การมีศักยภาพตามสมรรถนะ เชน แกวน้ํามีขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ่งมี
สถานภาพสิ่งแวดลอม 200 มิลลิลิตร มีศักยภาพเต็มสมรรถนะเปน 200 มิลลิลิตร ในทางตรงกันขาม
ถาน้ํามีเพียง 50 มิลลิลิตรซึ่งเปนคาสถานภาพน้ําในแกว แตจะมีศักยภาพเพียง 1 ใน 4 ของแกว
200 มิลลิลิตร
2.3.4 วิธีการหาคุณภาพ สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดลอม
1. หาหรือกําหนดดัชนีชี้คณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอม
2. ทําความเขาใจสมบัติเฉพาะตัวของดัชนีชี้คณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอม
3. รูและเขาใจการหาคาดัชนีชคี้ ุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก
1) เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวัดและ/หรือวิเคราะห
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2) การสุมตัวอยางทั้งจํานวนและขนาด
3) จุดตรวจวัดขอมูล
4) เวลาการตรวจวัด
5) วิธีการเก็บขอมูลและการเก็บรักษาตัวอยาง
6) วิธีการวิเคราะหและการแปรผล
4. นําคาที่ไดหาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
5. หาภาพรวมของคุณภาพสิ่งแวดลอมจากทุกตัวดัชนี
6. หาสถานภาพสิ่งแวดลอม
สถานภาพสิ่งแวดลอมหาไดจากคาคุณภาพสิ่งแวดลอมทีต่ รวจวัดไดแตละ
ตัวดัชนีและภาพรวมทั้งสิ่งแวดลอม
7. หาศักยภาพสิ่งแวดลอม
ศักยภาพสิ่งแวดลอม คือ สถานภาพสิ่งแวดลอมที่แสดงบทบาทหนาที่ตาม
สมรรถนะของคาคุณภาพสิง่ แวดลอมที่ตรวจวัดได

2.4 งานการประเมินสถานภาพระบบสิ่งแวดลอมทองถิ่น
2.4.1 ระบบสิ่งแวดลอม
ระบบสิ่งแวดลอม หมายถึง “หนวยพื้นที่หนึ่งที่มีองคประกอบของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิต มีพืชและไมมีพืช สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย
สรางขึ้น อยูรวมกัน ทํางานรวมกันและแสดงเอกลักษณรวมกัน”
ระบบสิ่งแวดลอมอาจหมายถึง “อาณาเขตการอยูรวมกันของสิ่งแวดลอมกายภาพ
ชีวภาพและสังคม ซึ่งตางมีบทบาทหนาที่ของตนเองและรวมกันอยางมีเอกลักษณ ในการเปน
ตัวจักรเพื่อแปรสภาพสิ่งนําเขาใหเปนผลผลิตสิ่งนําออกที่บงบอกศักยภาพเดน ในการเปนกลุม
สิ่งปกคลุมผิวโลกหรือในน้ํา” หรือ “ตัวควบคุมความสัมพันธระหวางสิ่งนําเขาและสิ่งนําออก”
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบสิ่งแวดลมเปรียบเสมือนตัวจักรหรือเทคโนโลยีในการแปรสภาพสิ่ง
นําเขาใหเปนสิ่งนําออก ประสิทธิภาพของการแสดงบทบาทหนาที่ขึ้นอยูกับความสมบูรณของ
โครงสรางของระบบคือความปกติของ จํานวน ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายของแตละชนิด
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ระบบสิ่งแวดลอมมีขนาดผันแปรตามความตองการในการจัดการ อาจเล็กหรือ
ใหญ ขึ้นอยูกับความตองการในการจัดการเปนสําคัญ บางกรณีอาจถูกจํากัดดวยลักษณะภูมิประเทศ
เชน ภูเขา เกาะ แมน้ํา ที่ลุม ฯลฯ แตบางกรณีจะถูกจํากัดโดยกฎหมาย เชน หลักเขตจังหวัด หรือ
ประเทศ เปนตน อยางไรก็ดี ระบบสิ่งแวดลอมยิ่งมีขนาดใหญ ยอมมีความหลากหลายของชนิด
สิ่งแวดลอมมากขึ้น การแสดงบทบาทหนาที่อาจกวางมากขึ้น ความยุงยากในการจัดการก็มีมากขึ้น
ตามมา วิธีอนุรักษโดยการแบงเขตระบบเปน สิ่งที่จะชวยทําใหการจัดการเกิดประสิทธิผลได
ไมยากนัก
2.4.2 บทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอม
ไม ว า จะเป น ระบบสิ่ ง แวดล อ มป า ไม ระบบสิ่ ง แวดล อ มเกษตรหรื อ ระบบ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น ตางก็มีบทบาทหนาที่เฉพาะของตนเอง ตามแตชนิด ปริมาณ สัดสวนและ
การกระจายขององคประกอบของระบบสิ่งแวดลอมนั้น ๆ ที่จะเปน ตั วควบคุ มหรื อเป นกลไก
ควบคุมบทบาทหนาที่เสมอ สําหรับบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมประกอบดวย
2.4.2.1 บทบาทหนาที่ใหผลิตผล
โครงสรางของระบบสิ่งแวดลอมประกอบดวยสรรพสิ่งที่หลากหลาย
สรรพสิ่ ง แต ล ะชนิ ด มี ป ริ ม าณ สั ด ส ว นและการกระจายแตกต า งกั น ระหว า งระบบ แต เ หล า นี้
เปรียบเสมือนตัวจักรหรือเครื่องจักรที่ใชแปรสภาพสิ่งนําเขาใหเปนสิ่งนําออกหรือผลิตผลสิ่งนําออก
ความสมบูรณของสิ่งเหลานี้จะใหประสิทธิภาพในผลิตผล ในขณะเดียวกันชนิดปริมาณ สัดสวน
และการกระจายของแตละชนิด อาจนําบางสวนของสิ่งที่เหลือทั้งหมดซึ่งดอยประสิทธิภาพลงไป
ใหคงศักยเดิมตลอดไป เชน การตัดตนไมมาใชประโยชนแบบยั่งยืน การจับปลาดวยเครื่องมือ
ประมงตามเกณฑขนาดที่กําหนดไวเหลานี้ยอมทําใหสวนที่เหลือทําหนาที่เทาเดิมได
2.4.2.2 บทบาทหนาที่รีไซเคิล
ระบบสิ่ง แวดลอ มของของเสีย และมลพิษ เชน ระบบน้ํ า เสีย ระบบ
อากาศเสีย ฯลฯ จําเปนตองมีกลไกแปรสภาพจากน้ําเสียซึ่งเปนสิ่งนําเขา และน้ําเสียที่บําบัดแลว
ที่จะเปนสิ่งนําออก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ระบบทําหนาที่รีไซเคิลได ตองเปนระบบกําจัดขยะ
บําบัดน้ําเสีย ควบคุมอากาศเสีย ฯลฯ เปนสวนใหญ คือทําของเสีย / มลพิษ ใหเปนของใชได
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2.4.2.3 บทบาทหนาที่การแปรรูปลักษณ
ระบบสิ่งแวดลอมบางประเภทมีบทบาทหนาที่ในการแปรรูปลักษณ เชน
ปาไมแปรสภาพน้ําฝนเปนน้ําทา โรงเลื่อยแปรสภาพไมซุงเปนไมแผน กลาวไดวา บทบาทหนาที่
เช น นี้ ไม มี ก ารเปลี่ ย นคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องสิ่ งนํ า เข า ต า งจากสิ่ ง นํ า ออก แต จ ะทํ า ให เ ปลี่ ย น
รูปลักษณเทานั้น
ในธรรมชาติแลว บทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมธรรมชาติเกือบ
ทุกระบบ ยอมมีบทบาทหนาที่ครบทั้งสามบทบาทเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูจัดการ
เปนสําคัญ
2.4.3 ประเภทของระบบสิ่งแวดลอม
2.4.3.1 ระบบสิ่งแวดลอมเปด
ระบบสิ่ ง แวดล อ มเป ด หมายถึ ง ระบบสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ทั้ ง พลั ง งาน
(แสงอาทิตย) และวัตถุ (น้ํา ธาตุอาหาร ฯลฯ) ผานเขาออกระบบ ระบบสิ่งแวดลอมนี้พบเห็นทั่วไป
เชน ระบบสิ่งแวดลอมปาไม ระบบสิ่งแวดลอมทองถิ่น ระบบสิ่งแวดลอมเมือง/ชุมชน ระบบ
สิ่งแวดลอมน้ํากรอย ระบบสิ่งแวดลอมปาชายเลน ฯลฯ
2.4.3.2 ระบบสิ่งแวดลอมปด
ระบบสิ่ ง แวดล อ มป ด หมายถึ ง ระบบสิ่ ง แวดล อ มที่ มี เ พี ย งพลั ง งาน
(แสงอาทิตย) ผานเขาออกได แตวัตถุไมสามารถผานเขาออกได เชน ระบบเรือนเพาะชํา เปนตน
2.4.3.2 ระบบสิ่งแวดลอมโดดเดี่ยว
ระบบสิ่งแวดลอมโดดเดี่ยว หมายถึง ระบบสิ่งแวดลอมที่ไมมีการไหล
ของพลั ง งานและวั ตถุ เ ข าออกระบบสิ่ง แวดลอม ตัว อยางของระบบนี้ คงเปนระบบทางสั งคม
มากกวา เชน ระบบเมืองปด ระบบคอมมิวนิสต ฯลฯ
2.4.4 การตรวจวัดความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดลอม
2.4.4.1 ความเขาใจเบื้องตน
ความยั่ ง ยื น ของระบบสิ่ง แวดล อ มก็ คื อ ผลิ ต ผลสิ่ ง นํ า ออกของระบบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา กลาวไดวา สิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งนําออกจาก
ระบบมีศักยภาพในการใหผลิตผลอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน ดังนั้นตัวดัชนีชี้วัดความยั่งยืน ก็คือตัว
ดัชนีชี้วัดศักยภาพของระบบสิ่งแวดลอมนั้น ซึ่งมีความหมายเดียวกับตัวชี้วัดสิ่งนําออกจากระบบ
สิ่งแวดลอม
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สิ่งที่นําเขา

ระบบ
สิ่งแวดลอม

ผลิตผลนําออกศักยภาพ
ของระบบความยั่งยืน
ของระบบ

ภาพที่ 2.4 ระบบสิ่งแวดลอม

2.4.4.2 การตรวจวัดความยั่งยืน
การตรวจวั ด ความยั่ ง ยื น สิ่ ง แวดล อ ม หมายถึ ง การตรวจวั ด ตั ว ดั ช นี
สิ่งแวดลอม (อาจมากกวาหนึ่ง) ที่เปนผลิตผลสิ่งนําออกอยางตอเนื่อง แลวนํามาเปรียบเทียบกับ
อดี ต ถ า ค า ใกล เ คี ย งกั น (ไม เ กิ น 15 %) หรื อ เท า กั น ตลอดเวลา ให ห มายความได ว า ระบบ
สิ่งแวดลอมนั้นมีศักยภาพความยั่งยืนในระบบที่ตองการ ถามีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิดขึ้นกับโครงสราง
หรือองคประกอบของระบบสิ่งแวดลอม ยอมทําใหความยั่งยืนเปลี่ยนไปไมมากก็นอย เปนตน
ตัวอยางเชน ระบบสิ่งแวดลอมทองถิ่นแหงหนึ่ง ผลิตขาวไดประมาณ 100 ตัน/ ป ใหถือวาที่นาแหงนี้
มีศักยภาพใหขาวที่ยั่งยืน แตถาที่นาแหงนี้ใชยาปราบศัตรูพืชเทาๆ กันทุกๆป คงไมเรียกวาให
มลพิษแบบยั่งยืนเพราะผูจัดการตองจัดการดินนาใหใชไดตลอดไป ไมใชมลพิษที่มีแตจะทําลาย
สิ่งแวดลอมตามมาตลอดเวลา
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บทที่ 3
การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอม เปนการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โดยตองจัดโครงสราง
หรือองคประกอบของระบบสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับของสถานภาพสิ่งแวดลอมของสิ่งแวดลอม
นั้ น ๆ เพื่ อ ใหสิ่ ง แวดลอ มแสดงศั ก ยภาพอยา งเต็ มที่ แตใ นระบบสิ่ ง แวดล อ มประกอบไปด ว ย
สิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลาย ดังนั้นในการจัดการสิ่งแวดลอมจึงตองมีการพิจารณาแตละ
สิ่งแวดลอมประกอบกันเปนการจัดการระบบสิ่งแวดลอมนั้น

3.1 คามาตรฐานสิ่งแวดลอม
3.1.1 คํานิยามและความหมาย
คามาตรฐานสิ่งแวดลอม หมายถึง สถานภาพสิ่งแวดลอมที่มีศักยภาพของการมี
สมรรถนะความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม คํานิยามนี้ชี้ใหเห็นวา คามาตรฐานสิ่งแวดลอม เปนคาของ
ตัวดัชนีที่ใชตรวจวัดบงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนตัวกําหนดใหเปนมาตรฐานที่ไมสงผลเสีย
ตอมนุษยเปนสําคัญ รองลงไปคือ สิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางไรก็ดีสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ มีตัวดัชนีหลายตัว
ในทํานองเดียวกัน แตละตัวดัชนีตางมีคามาตรฐานของตัวเอง จึงเทากับวา สิ่งแวดลอมหนึ่งมี
คามาตรฐานหลากหลายตัวตามตัวดัชนีสิ่งแวดลอมนั้นๆ ฉะนั้นคามาตรฐานจึงเปนคาของความ
ปลอดภัยทางสิ่งแวดลอมตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ การกําหนดคามาตรฐานจึงเปนงานที่
สําคัญ และตองดําเนินการแบบผสมผสานทั้งหลากหลายตัวดัชนีและหลากหลายสาขาวิชา เพื่อการ
ยอมรับของทุกฝาย
3.1.2 ลักษณะของมาตรฐาน
3.1.2.1 มาตรฐานของโครงสราง
มาตรฐานของโครงสรางหรือองคประกอบ เปนการกําหนดคามาตรฐาน
ทางดาน ชนิดของสรรพสิ่งในระบบ ปริมาณแตละชนิด สัดสวนระหวางชนิด และการกระจาย
(ความหนาแนน) ของแตละชนิด ดังนี้
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1. ชนิดของสรรพสิ่งใชคา “จํานวน” เปนตัวกําหนดคามาตรฐาน เชน
ปาธรรมชาติ ประกอบดวย พันธุไมชนิดใดบางกี่ชนิด
2. ปริมาณแตละชนิด ใชคาแสดงขนาดที่เปน น้ําหนัก พื้นที่ จํานวน ฯลฯ
เชน แตละชนิดพันธุที่พบในปาธรรมชาติมีกี่ตน มีปริมาตรเทาใด
3. สัดสวนระหวางชนิดใชคาอัตราสวน หรือสัดสวน เชน การเปรียบเทียบ
วาพันธุพืชทุกชนิดที่พบในปาธรรมชาติคิดเปนอัตราสวนที่พบเทาใด
4. การกระจายของแตละชนิด ใชคาความหนาแนน ปริมาณตอพื้นที่
น้ํา หนั ก ต อ พื้ น ที่ เช น ความหนาแน น ของพั น ธุ ไ ม ช นิ ด หนึ่ ง ที่ พ บในป า ธรรมชาติ ต อ พื้ น ที่
ปาธรรมชาตินั้น
3.1.2.2 มาตรฐานของบทบาทหนาที่
มาตรฐานบทบาทหน า ที่ซึ่ ง เป น ตั ว แสดงศัก ยภาพสิ่ ง แวดล อ มในเชิ ง
“การเคลื่อนที่” “ผลผลิต” “การสืบพันธุ” และ “การเพิ่มจํานวน” ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การเคลื่อนที่ใชคาอัตราเร็ว ระยะทางตอเวลา จํานวนเวลาทั้งหมด
2. ผลผลิ ต ใช ค า จํ า นวนต อ พื้ น ที่ ต อ เวลา น้ํ า หนั ก ต อ พื้ น ที่ ต อ เวลา
ปริมาตรตอพื้นที่ตอเวลา
3. การสืบพันธุใชคาจํานวนการเกิดตอเวลา อัตราการเกิด อัตราการ
ตาย อัตราของสมรรถนะการสืบพันธุ
4. การเพิ่มจํานวนใชคาอัตราเพิ่มจํานวนที่เพิ่มตอพื้นที่ตอเวลา อัตรา
การขยายตัว (ประชากร เมือง ถนน ฯลฯ)
3.1.3 หลักการกําหนดคามาตรฐาน
การกํ า หนดคามาตรฐานสิ่ง แวดลอมเปนการกํ า หนดเพื่ อ ให ผูที่ ทํ าการจัด การ
สิ่งแวดลอมนั้นทราบวาสถานภาพของสิ่งแวดลอมที่กําลังจัดการอยูในสภาวะมาตรฐานหรืออยูใน
สภาวะที่กอใหเกิดปญหา เพื่อนําไปสูวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมนั้นๆ โดยการกําหนดคามาตรฐาน
สิ่งแวดลอมทั้งสี่มิติคือ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ และมิติสังคม อยูภายใต
หลักการตอไปนี้
1. คามาตรฐานของแตละตัวดัชนีตองศึกษาวิจัย และคนควาอยางดีก อนจะ
กําหนดและตองเปนคาที่ปกปองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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2. เปนค าที่กําหนดขึ้น เพื่อปกปองและไมเ ป นพิษภัยตอมนุ ษย โดยตรงและ
ทางออม
3. คาที่กําหนดตองไมเปนพิษรายตอสิ่งแวดลอมมนุษย
4. คาที่กําหนดตองไมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในสภาวะขัดสน
และเรงดวน
5. คาที่กําหนดตองอยูในระดับที่ปกปองศิลปวัฒนธรรม
3.1.4 วิธีการหาคามาตรฐาน
3.1.4.1 วิธีการศึกษาสภาพธรรมชาติ
การศึกษา คนควาและวิจัยจากสภาวะธรรมชาติของสิ่งแวดลอมนั้นๆ
แลวทําการทดลองหลายครั้งจนแนใจวา ไมสรางผลกระทบตอการดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอมอื่นๆ
จึงกําหนดคามาตรฐานของตัวดัชนีที่ใชกําหนดคามาตรฐานนั้นๆ เชน การสํารวจทรัพยากรปาไม
ในธรรมชาติเพื่อใหทราบคามาตรฐานที่เหมาะสมของสังคมพืชชนิดตางๆ เปนตน
3.1.4.2 วิธีการศึกษาคนควา
ทําการคนควาวิจัยโดยการตั้งสมมติฐานแลวหาทางพิสูจนวาคาที่กําหนด
ขึ้นไมสงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ทดลองเลี้ยงปลาในอางน้ําที่มีคาออกซิเจน
ละลายในน้ําตางกัน จนไดคาออกซิเจนละลายในน้ํา 4 มิลลิกรัมตอลิตร เปนคามาตรฐาน
3.1.4.3 วิธีการสังคมกําหนด
กรณีความอยูรอดของสังคม อาจจําเปนตองใหสังคมเปนผูกําหนดเองวา
ตองการคาตัวดัชนีแตละตัวเทาไรจึงจะทําใหสังคมอยูไดอยางผาสุก เชน ประเทศไทยตองการมีพื้นที่
ปาไมปกคลุมประเทศรอยละ 40 พื้นที่เกษตรชลประทานรอยละ 25 เปนตน
3.1.5 การกําหนดคามาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
3.1.5.1 ที่มาของคามาตรฐานสิ่งแวดลอม
จากความหมายของ “ค า มาตรฐานสิ่ ง แวดล อ ม” ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า
มาตรฐานสิ่งแวดลอมมีหลักการและวิธีการสรางไดอยางไร แตเมื่อไดมาตรฐานแลว สังคมก็จะนํา
คามาตรฐานของสิ่งแวดลอมและตัวดัชนีทุกตัวกําหนดเปนกฎหมายในรูปของ พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง ระบบปฏิ บั ติ หรื อ ประกาศของหน ว ยงานราชการ อย า งไรก็ ดี ป ระเทศไทยได
กําหนดคามาตรฐานสิ่งแวดลอม โดยยึด คาของ (WHO : World Health Organization) องคก าร
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อนามัยโลก (EPA :Environmental Protection Agencies) หนวยปองกันสิ่งแวดลอมของประเทศ
สหรั ฐอเมริก า เปนหลัก แล วนํามาปรั บปรุงโดยอาจมีการทดสอบความเปนไปได หรือแกไ ข
ขอความกอนประกาศเปนคามาตรฐานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตองมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุม
นักวิชาการและผูบริหารรวมกัน เพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุด
บางกรณี การกําหนดคามาตรฐานจะไดจากงานวิจัยแบบเขมขน ทําซ้ํา
แลวซ้ําอีกจนแนใจวา ปรากฏการณเปนเชนนั้น จึงประกาศเปนคามาตรฐานสิ่งแวดลอม อาจมีการ
ปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ จนไดคาที่ดีที่สุด ในกรณีนี้ตองใชนักวิจัยที่มีประสบการณ เครื่องมือ
และอุปกรณมีประสิทธิภาพสูงในเชิงวิเคราะห และการใหความรวมมือของหนวยงานจึงจะไดผล
ถาขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว คามาตรฐานมักมีขอบกพรองและตอตานตามมาเสมอ
มี ห ลายกรณี ใ นประเทศไทย ที่ ใ ช ก ารประชุ ม ผู เ กี่ ย วข อ งในรู ป ของ
คณะกรรมการชั่วคราว ที่ใชความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ( คุณคาทาง
นิ เ วศวิ ท ยา ) มาเป น ข อ ที่ ห าความพอดี หมายถึ ง ว า ทุ ก ฝ า ยต อ งมี ค วามพอใจระดั บ ที่ รั บ ได
ยกตัวอยางเชน ผูผลิตน้ําตาลทรายตองการราคาขายกิโลกรัมละ 15 บาท โดยไมบําบัด น้ํา เสีย
แตนักวิชาการสิ่งแวดลอมระบุแนชัดวา ตองบําบัดน้ําเสียใหคา BOD ไมสูงกวา 10 มิลิกรัมตอลิตร
ผูผลิตน้ําตาลทรายยอมรับแตราคาน้ําตาลตองเปนกิโลกรัมละ 20 บาท ทางฝายสังคมตองการ
น้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 10 บาทเทานั้น ทางฝายผูผลิตตกลงราคานี้ แตการบําบัดน้ําเสียใหคา BOD
อยูที่ 50 มิลิกรัมตอลิตร ทางฝายสิ่งแวดลอมไมเห็นดวยแตยอมรับคา BOD 20 มิลิกรัมตอลิตร
ทางฝายผูผลิตน้ําตาลทรายยอมรับแตน้ําตาลทรายตองกิโลกรัมละ 15 บาท ฝายสังคมสามารถ
ยอมรับราคานี้ไดเชนกันเมื่อไดเปนเชนนี้ รัฐจึงไดตราเปนกฎหมายใหน้ําเสียที่บําบัดแลวจาก
โรงงานสูสาธารณะ ตองมีคา BOD ไมเกิน 20 มิลิกรัมตอลิตร เหลานี้เปนตน
3.1.5.2 องคกรกําหนดคามาตรฐานสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ.2518 เปนครั้งแรก พรอมทั้งไดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้น ตอมาได
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในป พ.ศ.2535 จนถึง
ปจจุบัน แลวไดตั้งหนวยงานขึ้นอีกสองหนวยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม อี ก ทั้ ง ได เ ปลี่ ย นชื่ อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มเป น สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม ซึ่งตอมาไดปรับปรุงชื่อใหมเปนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง สามหน ว ยงานได ย า ยสั ง กั ด เข า อยู ภ ายใต ก ารบริ ห ารงานของกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มในป พ.ศ.2544 สํา หรับ งานมาตรฐานสิ่ง แวดลอ มนั้น มี
กรมควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมรับผิดชอบดานมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มลพิษสิ่งแวดลอม
นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูกําหนด
คามาตรฐานสิ่งแวดลอมแลว ยังมีกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของในการกําหนดคามาตรฐาน
สิ่ง แวดลอ มอีก หลายหนว ยงาน เชน กรมโรงงานอุต สาหกรรม กรมทางหลวง กรมประมง
กรมชลประทาน กรมอุท กศาสตร กรมผัง เมือ ง สํานัก งานอาหารและยา กรมวิช าการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ
3.1.5.3 การใชตัวดัชนีกําหนดคามาตรฐานสิ่งแวดลอม
ตัวดัชนีที่ใชกําหนดคามาตรฐานสิ่งแวดลอมขึ้นอยูกับมิติสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติของสิ่งแวดลอมนั้นๆ ซึ่งสิ่งแวดลอมนั้นๆ ตองเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตของ
มนุ ษ ย เ ป น สํ า คั ญ โดยเฉพาะป จ จั ย การดํ า รงชี วิ ต ทางด า นอาหาร ที่ อ ยู อ าศั ย ยารั ก ษาโรค
เครื่องนุงหม พลังงาน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน และความสะดวกสบาย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. อากาศ เปนปจจัยที่ใชแลวไมหมดสิ้นและจําเปนตอการหายใจจึง
ต อ งควบคุ ม มิ ใ ห มี ก ารปนเป อ นของก า ซพิ ษ ฝุ น ละออง และสิ่ ง เจื อ ปนอื่ น ๆ ไม ม ากเกิ น
ความสามารถของร า งกายจะขั บ ถ า ยได ค า มาตรฐานจะต อ งกํ า หนดไว ณ ที่ เ กิ ด มลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอมและการเขาทําลายสุขภาพอนามัยของมนุษยทุกๆ ระบบ
2. น้ํ า เป น ป จ จั ย อุ ป โภคบริ โ ภค คื อ ใช ดื่ ม ประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม เกษตรกรรม กิจการอุตสาหกรรม ฯลฯ คามาตรฐานคุณภาพน้ํา จะมีตัวดัชนีทั้งสามกลุม
คือ ทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา
3. น้ํ า เสี ย เป น สิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด ผลกระทบทางลบต อ มนุ ษ ย แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม น้ํ า เสี ย ที่ ส ร า งป ญ หาต อ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ มเกิ ด จาก ชุ ม ชน/เมื อ ง โรงงาน
อุตสาหกรรม กิจการเกษตรกรรม คมนาคม การทองเที่ยว การบันเทิง การพาณิชย ฯลฯ ตัวดัชนีที่
ใชกําหนด คงเชนเดียวกับน้ํา คือ คุณภาพทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา
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4. ดิน เปนปจจัยในการผลิตพืชอาหาร เลี้ยงสัตวและเปนที่กอสราง
อาคารบานเรือน ในทางทฤษฎีแลว การจัดการดินตองทําใหดินมีโครงสรางและบทบาทหนาที่
ปกติอยางยั่งยืน จึงตองทําใหดินอยูกับที่ ถามีการเคลื่อนที่ดวยกระบวนการพังทลาย ตองใหนอย
เทากับคาธรรมชาติ เชน ไมมากกวา 65 ตันตอตารางกิโลเมตร เปนตน
5. พื ช มี บ ทบาททั้ ง การเป น อาหารและปกป อ งสิ่ ง แวดล อ มโลก
สําหรับการมีบทบาทเปนอาหารนั้น ตองมีสารอาหาร วิตามิน ฯลฯ อยางเหมาะสมตามที่ธรรมชาติ
ของพืชอาหารนั้น สวนการทําหนาที่ปกปองโลก ไดแก การควบคุมกาซคารบอนไดออกไซดบน
ผิวโลก และควบคุมความชื้นของดิน ไมมีคามาตรฐานกําหนดไววาตองมีเทาไร แตทางวิชาการ
แลว ควรมีใหมากที่สุด เพราะไมสงผลกระทบทางลบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
6. หินและแร เปนทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่เสริมสรางความสะดวกสบาย
ตอมนุษย เชน เครื่องประดับ พลังงาน สิ่งกอสราง ฯลฯ ไมมีมาตรฐานเฉพาะ แตมีมาตรฐานการ
ควบคุมการทําเหมืองแร โดยกําหนดคาดัชนีเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุนและน้ําเสียที่ไมสรางปญหา
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ
7. เสียง ปกติความดังของเสียงที่ไพเราะและเปนเพลงที่ฟงแลวให
ความสุขอยูระหวาง 40–50 เดซิเบล ถาเกิน 70 เดซิเบลแลว จะกอใหเกิดความรําคาญและสงผลเสีย
ตอสุขภาพอนามัยของผูฟง
8. ความสั่นสะเทือน เกิดจากฟารอง ฟาผา ระเบิด การเคลื่อนที่ของ
รถยนต รถมอเตอรไซด เครื่องจักรโรงงาน การระเบิดยอยหิน ฯลฯ เหลานี้ลวนสรางความรําคาญ
ถึงขั้นทําลายทรัพยสิน จําเปนตองกําหนดคามาตรฐานไว เพื่อปองกันมิใหเกิดความสั่นสะเทือน
จนเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยและทําลายทรัพยสิน
9. ขยะมูลฝอย เปนของเสียที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย เปนตัว
กอโรคและส งกลิ่ นเหม็น ไมมี คามาตรฐานแตตองกําหนดให หมดฤทธิ์ทําลาย รวมทั้งต องใช
เทคโนโลยีกําจัดอยางเหมาะสม เชน เผาที่อุณหภูมิสูงดวยเตาเผาทําลายควันพิษ ฝงกลบอยาง
ถูกสุขลักษณะ ทําปุยหมักหรือนําบางสวนไปเขาโรงงานรีไซเคิล
10. ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อและกาซสารพิษอันตราย มีบทกําหนดคือ
ตองกําจัดพิษใหหมดไปโดยการเผาที่อุณหภูมิสูงกวา 650 องศาเซลเซียส สําหรับขยะติดเชื้อหรือ
ขยะจากสถานพยาบาล สวนกาซสารพิษอันตรายที่เกิดจากอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น อาจเปน
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สารเคมีที่เปนพิษ สารกัมมันตรังสี และวัสดุอุปกรณที่มีสารเคมีอันตรายผสม ทั้งหมดของกาซ
สารพิษอันตรายตองกําจัดใหพิษหมดไป เพราะเปนอันตรายตอมนุษย โดยถาจะดําเนินการทําเปน
กลางแลวทําเปนกอน พนดวยพลาสติกแหงเร็วแลวหุมหอดวยแผนยางจีโอเทคเทส นําไปฝงกลบ
แบบปลอดภัยในหลุมดินบนเนิน ลึกประมาณ 2–3 เมตร ลอมรั้วใหแข็งแรงและมั่นคง
11. แหลงศิลปวัฒนธรรม ไดแก โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร
ศาสนสถาน อาคารโบราณ แหลงสถาปตยกรรม พระราชวัง ฯลฯ ไมมีมาตรฐาน แตมีขอหาม
เฉพาะในการที่จะบดบังความสงางาม ความโดดเดน และความเปนนิรันดร
12. แมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา เปนระบบสิ่งแวดลอมที่ตองอนุรักษไว
มีกฎระเบียบควบคุมชัดเจนมิใหสรางการปนเปอนหรือมีผลกระทบทางลบเกิดขึ้น จึงไดสราง
มาตรฐานในรูปลักษณะของการมีพื้นที่กันชนรอบๆ มิใหกรรมสิทธิ์ตอผูใดทั้งสิ้น ใชเพื่อการ
สาธารณะเทานั้น
13. เมือง เปนแหลงที่อยูอาศัย ทําการคา อุตสาหกรรม กิจการสาธารณสุข
การศึกษา กิจการของราชการ ฯลฯ มีหลักการวิธีการในการกําหนดแหลงถนน ทางระบายน้ํา
เสีย – น้ําดี ที่กําจัดขยะ ฯลฯ มีคามาตรฐานที่กําหนดไวชัดเจนก็คือ กําหนดระยะถอยรนเพื่อการ
กอสรางอาคารริมถนน กําหนดพื้นที่วางเปลาในบริเวณกอสรางอาคาร กําหนดจํานวนหองแถวที่
กอสรางตอเนื่องกัน กําหนดความสูงในบางจุดบางที่ ฯลฯ
14. ชายหาด เปนแหลงพักผอนหยอนใจทางทะเล มีการกําหนดระยะ
ถอยรนในการกอสรางไวชัดเจน ทุกคนตองปฏิบัติ
15. เกาะ เปนพื้นดินที่ลอมรอบดวยน้ํา มีกฎหมายระบุไวชัดเจนมิใหมี
ผู ใ ดจั บ จองบริ เ วณพื้ น ดิ น ที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เก็ บ ไว เ ป น ต น น้ํ า ลํ า ธาร แหล ง ท อ งเที่ ย ว ป อ งกั น
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
16. แหล ง เสี่ ย งภั ย ได แ ก พื้ น ที่ ที่ มี ดิ น ถล ม ง า ย มี โ อกาสเกิ ด น้ํ า ท ว ม
ฉับพลัน แหลงเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟที่ยังมีโอกาสประทุได ไฟปาบุกรุก ฯลฯ
17. งานประเพณี เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง แวดล อ ม เช น เดี ย วกั บ
วัฒนธรรมความเชื่อและศาสนา เชน สงกรานต ลอยกระทง การทําบุญบั้งไฟ เขาพรรษา ไหวครู ฯลฯ
เปนมาตรการทางบวกที่ทุกคนควรปฏิบัติแตไมไดบังคับ
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3.2 การจัดทํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
3.2.1 หลักการเบื้องตน
การจัดการสิ่งแวดลอมมีปรัชญาที่เดนชัดวา เปนการจัดการสิ่งแวดลอมหรือระบบ
สิ่งแวดลอมหรือกลุมสิ่งแวดลอมใหมีบทบาทหนาที่ปกติและยั่งยืน โดยการกํากับโครงสรางของ
สิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมหรือกลุมสิ่งแวดลอมดวยคุณคาทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกํากับโครงสรางหรือองคประกอบใหมีชนิด ปริมาณแตละชนิด สัดสวนระหวางชนิด และ
การกระจายของแตละชนิด ใหอยูในภาวะมาตรฐาน หรือปกติตามธรรมชาติที่เคยมีมา ดวยเหตุผล
ทางวิ ช าการดั ง กล า ว การจั ด ทํ า มาตรฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มจึ ง มุ ง กํ า กั บ โครงสร า งหรื อ
องคประกอบใหอยูในเกณฑมาตรฐานหรือปกติตามธรรมชาติ ถาดําเนินการตามหลักการและ
แนวปฏิบัติที่กํากับโครงสรางหรือองคประกอบแลว สามารถตรวจวัดไดจากคุณคาทางบทบาท
หนาที่ กลาวคือ บทบาทหนาที่ของสิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมหรือกลุมสิ่งแวดลอมตองมี
ศักยภาพปกติเชนกัน
การที่จะไดคุณคาทางนิเวศวิทยา (คุณคาทางโครงสรางและคุณคาทางบทบาท
หนาที่) ของสิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมหรือกลุมสิ่งแวดลอม ตองศึกษาวิจัยและคนควา
“ความเปนธรรมชาติ ” หรือสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือระบบสิ่งแวดล อมธรรมชาติ หรือกลุ ม
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ “ความเปนธรรมชาติ” หรือ “พฤติกรรม” ของสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้น
หรื อ ระบบสิ่ ง แวดล อ มที่ ส ร า งขึ้ น หรื อ กลุ ม สิ่ ง แวดล อ มที่ ส ร า งขึ้ น เป น เวลานานจนแน ใ จว า
ธรรมชาติของสิ่งแวดลอมนั้นเปนเชนนั้น หรือพฤติกรรมของสิ่งแวดลอมนั้นเปนเชนนั้น ซึ่งถือ
ไดวาเป นมาตรฐานโครงสร าง และบทบาทหนาที่ คือมีองค ประกอบปกติแ ละธรรมชาติห รื อ
พฤติกรรมที่ปกติ เทากับการนําไปสูการแสดงบทบาทหนาที่ปกติตามมาดวยเชนกัน
การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มมุ ง เน น การจั ด การโครงสร า งและบทบาทหน า ที่ ข อง
สิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมหรือกลุมสิ่งแวดลอมใหปกติ เพื่อการสนับสนุนใหกระบวนการ
ธรรมชาติหรือกระบวนการที่มนุษยสรางขึ้นดําเนินไปตามปรากฏการณของมันอยางปกติ นอกจาก
จะทําใหกระบวนการของสิ่งแวดลอมนั้น หรือระบบสิ่งแวดลอมนั้นหรือกลุมสิ่งแวดลอมนั้นปกติ
อยางยั่งยืนแลว ยังตองไมทําใหกระบวนการของสิ่งแวดลอมอื่นหรือระบบสิ่งแวดลอมอื่น หรือ
กลุมสิ่งแวดลอมอื่นเปลี่ยนแปลงดวย
36

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปไดวา การจัดทํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม จึงเปนการทํามาตรฐาน
โครงสราง (ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย) และบทบาทหนาที่ (การเคลื่อนที่ การใหผลผลิต
การสืบพันธุ และการเพิ่มจํานวน) ของสิ่งแวดลอม หรือระบบสิ่งแวดลอมหรือกลุมสิ่งแวดลอมให
มีศักยภาพตามธรรมชาติหรือตามความตองการของมนุษย อยางปกติและยั่งยืน
3.2.2 การกําหนดมาตรฐานและกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม
การกํ าหนดกรอบมาตรฐานกิจกรรมพื้นฐาน (ขั้นต่ํา ) และขั้นพัฒนาในแตละ
องคประกอบของงานการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการ
กํากับดูแลและปฏิบัติการของเจาหนาที่ ซึ่งจะกําหนดไวในรายละเอียดของ “งานสิ่งแวดลอม”
เชน งานสิ่งแวดลอมศึกษาหรืองานจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตองมีโปรแกรมสรางจิตสํานึก
สามครั้งตอปกับประชาชน นักเรียน และผูบริหารทองถิ่น เปนตน

3.3 มาตรฐานงานการจัดการสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญอยู 4 มิติ คือ ทําหนาที่เปนทรัพยากร เปนเทคโนโลยี
เปนของเสียและมลพิษ และเปนสังคม กลาวคือสิ่งแวดลอมหนึ่งอาจมีบทบาทหนาที่เพียงหนึ่ง
หรือสอง หรือสาม หรือทั้งสี่บทบาทหนาที่ก็ได ดวยเหตุดังกลาว สิ่งแวดลอมจึงมีความสัมพันธ
ตอกันและกันอยางกลมกลืน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหนึ่ง ยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยรอบเสมอ ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดลอมจึงตองดําเนินการอยางผสมผสาน เพื่อใหการไดมาของ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและระบบสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมิใหมีผลกระทบตอบทบาทหนาที่ของสิ่งแวดลอมนั้นหรือสิ่งอื่นๆ รวมไปถึง
ระบบสิ่ ง แวดลอ มด ว ยนั้ น จํ า เปน ต องมี ก ารบริ ห ารจัด การ “งานสิ่ ง แวดล อม” ซึ่งแบง เป น 20
ลักษณะงานดังนี้
3.3.1 งานการจัดการสิ่งแวดลอม
3.3.1.1 ลักษณะงาน
ลักษณะงานการจัดการสิ่งแวดลอมเปนการดําเนินการไมวาจะเปนการนํา
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมออก นําเขาหรือเขาไปสัมผัสในระบบสิ่งแวดลอม ตองเปนการดําเนินการ
ดังกลาว ควบคูกับการสรางความสมดุลของโครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม เพื่อให ระบบมี
ศักยภาพในการใหบทบาทหนาที่อยางปกติหรือดีกวา จนไดระดับความสมดุลธรรมชาติ หรือตาม
มาตรฐานที่มนุษยไดทําขึ้น
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3.3.1.2 วัตถุประสงคของงาน
1. เพื่อใหไดรับผลผลิตจากการใชทรัพยากรตามที่ตองการควบคูกับ
การกํ า จั ด บํ า บั ด และฟ น ฟู ต อ ของเสี ย และมลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง สร า งมาตรการควบคุ ม
กิจกรรมใดๆ ที่จะกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
2. เพื่อสรางผลผลิตจากระบบสิ่งแวดลอมตอชุมชน ทั้งทางตรงและ
ทางออม เปนรูปธรรมและนามธรรม ในการสรางมาตรฐานคุณภาพชีวิตของมวลชนในชุมชน
3. เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนใหยั่งยืน ในการสนองตอบความ
ตองการปจจัยการดํารงชีวิต
3.3.1.3 กรอบงาน
1. งานการจัดการสิ่งแวดลอมมีกรอบงานที่ขึ้นอยูกับเปาประสงคใน
การจัดการ อาจเปนสิ่งแวดลอมเดี่ยว (พืช สัตว โบราณสถาน ฯลฯ) ระบบสิ่งแวดลอม (เมือง/
ชุมชน โบราณสถาน ศาสนสถาน สถานที่ประวัติศาสตร ปาไม แหลงน้ํา ฯลฯ) หรืออาจเปนเพียง
งานควบคุมการกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย ควบคุมอากาศเสีย ฯลฯ ซึ่งมีแผนงานอยูแลว หรืออาจ
เปนงานการใชประโยชนจากพื้นที่โดยตรง เชน เก็บหาของปา จัดการทองเที่ยว ฯลฯ เปนตน
2. งานการจัดการสิ่งแวดลอมอาจเปนขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด หรือ
ทุกๆ ขั้นตอนของการวางแผนการจัดการ
3. งานการจัดการสิ่งแวดลอม อาจเปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร
สิ่งแวดลอมนั้นๆ โดยมีแผนงานเรียบรอยแลว และอาจตองสรางแผนงานเองดวย แลวบริหารงาน
นั้นๆ
3.3.1.4 วิธีการปฏิบัติงาน
มีขั้นตอนการศึกษาตั้งแตทําความเขาใจสิ่งแวดลอม วิเคราะหหาปญหา
และเหตุของปญหา สรางมาตรการแกไขปญหา สรางแผนงานการติดตามตรวจสอบบริหารจัดการ
และการสรางโปรแกรมติดตามตรวจสอบ
3.3.1.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาจะไดรายงานฉบับหนึ่ งที่ มีสาระสํ าคัญสามส วน การทํ า
ความรูความเขาใจความเปนมาของสิ่งแวดลอม ตลอดจนสิ่งเกี่ยวพันตางๆ สวนที่สองเปนสวนที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหหาปญหาและเหตุของปญหา พรอมการเสนอแนะทางแกไข และสวน
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สุ ด ท า ยคื อ การสร า งมาตรการและแผนงานการจั ด การ ตลอดจนแผนงานติ ด ตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแผนงานการจัดการของทุกแผนงานเหลานี้ ตองมีการวางกรอบวามีงานอะไรบาง
ผูรับผิดชอบ กําหนดเวลาและสถานที่ และงบประมาณดําเนินการไวเสมอ
3.3.1.6 การนําไปใช
รายงานที่บรรจุแผนงานการจัดการอยูดวยนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
แลว เปรียบเสมือนกฎระเบียบที่ผูปฏิบัติตองปฏิบัติตาม รีบดําเนินการตามแผนงานการจัดการนั้นๆ
ทุกประการ มิฉะนั้นแลวผูปฏิบัติตองเปนผูรับผิดชอบ
3.3.1.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ตองทําความเขาใจแผนงานการจัดสิ่งแวดลอมวาเปนสิ่งแวดลอม
เดี่ยว ระบบสิ่งแวดลอม วาเปนรูปแบบของการใช การกําจัด/บําบัด/ฟนฟูตอของเสียและมลพิษ
2. ตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองวา เปนเพียงผูควบคุมการ
ดําเนินการ หรือผูดําเนินการเอง เหลานี้ตองศึกษากฎหมายประกอบ
3.3.2 งานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.3.2.1 ลักษณะงาน
งานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment,
EIA.) เปนงานวิจัยระยะสั้น โดยตองอาศัยความรู ความสามารถ และประสบการณของผูไดรับ
ใบอนุญาตงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) รวมกับการรวบรวมขอมูลทั้งในภาคสนามและเอกสาร เพื่อศึกษาสถานภาพ
ปจจุบันของสิ่งแวดลอม และสถานภาพในระหวาง และภายหลังการกอสราง จากนั้นใหทําการหา
คาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือหาผลกระทบ เพื่อนําผลกระทบที่หาไดมาประเมินวาโครงการ
ที่นําเขาสูระบบสิ่งแวดลอมนั้น สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการวิทยาศาสตร
ของสิ่ง แวดล อ มและกระบวนการนิเ วศหรือไม ถ ามีก ารเปลี่ ย นแปลงจะต องดํ า เนินการสร า ง
มาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมกับสรางแผนติดตามตรวจสอบควบคูไปดวย
เมื่อดําเนินการแลวจะไดรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอตอจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเปนไปได
ของโครงการผานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ/หรือ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตอไป
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3.3.2.2 วัตถุประสงคของงาน
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของโครงการพั ฒ นาก อ นการ
ดําเนินการ พรอมทั้งสรางมาตรการและแผนการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และโปรแกรมการ
ติดตามตรวจสอบ
2. เพื่อนํารายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ไปประกอบ
คําขออนุญาตใชพื้นที่สรางโรงงาน กอสรางเขื่อน การสรางถนนทางหลวง ฯลฯ
3.3.2.3 กรอบงาน
1. การทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมตอโครงการพัฒนาใดก็ตาม
ตองเปนโครงการที่กําหนดใหทําในบัญชีประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดไว 2 ประเด็น ประเด็นแรกกําหนดโครงการพัฒนาที่ตองทําการศึกษา
ผลกระทบ และประเด็นที่สองกําหนดพื้นที่ที่จะตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมนี้
2. การทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการทํางานระหวางผูจาง
หรือเจาของโครงการพัฒนา และผูศึกษาวิจัยที่มีใบอนุญาตจากจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีนักวิจัยที่ครอบคลุมสาขาวิชาสิ่งแวดลอมเฉพาะที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี
3. การดําเนินการศึกษาวิจัยจะมีขอบเวลาและงานที่ตองศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม ที่ระบุไวใน “ขอเสนอโครงการ” ทุกๆ ประเด็น ตั้งแตเริ่มงานจนสิ้นสุดของการได
เลมรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม อาจมีฉบับยอสําหรับผูบริหารดวย
3.3.2.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. เจาของโครงการพัฒนาตองทราบวาโครงการของตนเองหรือพื้นที่
โครงการพัฒนา ไดระบุในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม วาตอง
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนอื่นใดทั้งสิ้น
2. เจาของโครงการพัฒ นา วาจางหนวยงานที่มีใบอนุ ญาตจากจาก
สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม ให ทํา การศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ นํา ผลไปประกอบการขออนุญ าตใช ที่ ดิน กอ สร า งโรงงาน โรงแรม หมู บา น
กอสรางเขื่อน กอสรางถนนทางหลวง ฯลฯ
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3. หน ว ยงานศึ ก ษาผลกระทบทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ตาม “ข อ กํ า หนด
โครงการ” จนไดรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวมอบใหเจาของโครงการพัฒนา
4. เจาของโครงการพัฒนาเสนอรายงานตอจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อตรวจขั้นตน แลวเสนอตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เมื่อผานแลว จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็จะเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ เ พื่ อ ตั ด สิ น ใจ ถ า เป น โครงการพั ฒ นาของรั ฐ ต อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
5. จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะสงมอบรายงานที่ผานมติขั้นสุดทายแลวใหเจาของโครงการพัฒนา เพื่อใชประกอบในการ
ขออนุญาตใชพื้นที่กอสรางโรงงาน หรือทําตามรูปแบบที่ขออื่นๆ ตอไป
3.3.2.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจะไดรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน สวนแรกเปนความเปนมาของโครงการและลักษณะโครงการ
สวนที่สองเปนรายการวิจัยทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ
คุณภาพชีวิต พรอมทั้งมีผลการประเมินผลกระทบของแตละสิ่งแวดลอม และสวนที่สามเปนสวนที่
มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ การสรางมาตรการและแผนแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.3.2.6 การนําไปใช
1. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เปนรูปเลมนี้จะนําเสนอ
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ
ตอคณะกรรมการและสิ่งแวดลอม/คณะรัฐมนตรี
2. เมื่อไดรับอนุมัติแลว รายงานฉบับนี้จะไดนําไปใชตอการขออนุญาต
กอสราง เชน โรงงาน โรงแรม หมูบาน เขื่อน ฯลฯ ตอไป
3. ใช ป ระกอบในการติ ด ตามตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น
โครงการพัฒนานั้นๆ ที่ไดกําหนดในมาตรการและแผนงานแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.3.2.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ตองทําความเขาใจกับโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นๆ
วาเปนการศึกษาผลกระทบระดับโครงการหรือระดับพื้นที่ ในทํานองเดียวกันตองดูวาเปนการศึกษา
ผลกระทบเบื้องตน (Initial Environmental Examination , IEE) หรือผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
2. ตองเปนผูรวมใหการอนุญาตใชพื้นที่และรวมทําประชาพิจารณ
ในการที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาดําเนินการทําการ
ประชาพิจารณโครงการ
3.3.3 งานติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม
3.3.3.1 ลักษณะงาน
ลั ก ษณะงานติ ด ตามตรวจสอบสถานภาพสิ่ ง แวดล อม เป น งานที่ ต อ ง
ดําเนินการหาประสิทธิภาพของการจัดการที่ไดกําหนดเปนมาตรการและแผนงานไวแลว โดยได
กํา หนดจุดหรื อพื้ น ที่ ที่ตองใชต รวจวัด เอาไว พรอมกํากับดว ยเวลา หน ว ยงานรั บผิดชอบและ
งบประมาณไวดวย เมื่อตรวจวัดแลวตองวิเคราะหผลและนําเสนอดวย
3.3.3.2 กรอบงาน
ทําการตรวจวัดตัวดัชนีชี้คุณภาพสิ่งแวดลอม ณ ที่กําหนด เวลา สถานที่
เครื่องมืออุปกรณ ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ แลวทํารายงานเสนอตอจากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3.3.3 วัตถุประสงคของงาน
เพื่ อ ตรวจหาสถานภาพสิ่ ง แวดล อ มในขณะตรวจวั ด แล ว ทํ า การ
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ณ จุดหรือที่ตรวจวัดนั้นในอดีต เพื่อทําการหาความเปลี่ยนแปลง
ทางบวกหรื อ ทางลบ หรื อ อาจเปรี ย บเที ย บกั บ ค า มาตรฐานก็ ไ ด แล ว ทํ า การวิ เ คราะห ห า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
3.3.3.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ตองมีการกําหนดตัวดัชนีสิ่งแวดลอมที่จะตรวจวัด
2. กําหนดจุดหรือพื้นที่ตรวจวัด พรอมทั้งเวลาในการเก็บขอมูล และ
เครื่องมือในการเก็บขอมูล
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3. วิเคราะหขอมูลในหองปฏิบัติการ และนําผลทั้งหมดแปลความ แลว
ทําการหาประสิทธิในการจัดการ
3.3.3.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดรายงานของผลการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพหนึ่งเลม ภายใน
เลมประกอบดวยหลักการ/ทฤษฎี วิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะหขอมูล และการประเมินผลการ
ติดตามตรวจสอบ
3.3.3.6 การนําไปใช
รายงานฉบับนี้จ ะบงชี้วาแผนการจัด การสิ่ ง แวดล อมที่ไ ด มี ม าตรการ
แผนงานการจัดการ ไดรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม เพื่อเสนอ/แจงให จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดทราบ
3.3.3.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะผูดูแลผลประโยชนควรอยางยิ่งจะตองรับทราบผลการติดตาม
ตรวจสอบ และขอคิดเห็นจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อจะ
ไดหาแนวทางควบคุมใหมีประสิทธิภาพตอไป
3.3.4 งานตรวจสอบสถานภาพ
3.3.4.1 ลักษณะงาน
งานตรวจสอบสถานภาพ เปนงานที่วิเคราะห ห าคุณภาพสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกับงานติดตามตรวจสอบ แตตางกันที่งานตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมนั้น ทําใน
ขณะที่มีความตองการจะทํา กลาวคือ ถามีความตองการทราบสถานภาพสิ่งแวดลอมในขณะใดก็
สามารถทําไดทันที ไมสามารถประเมินประสิทธิภาพไดเพราะไมไดกําหนดแผนงานการจัดการไว
กอนหนานี้
3.3.4.2 วัตถุประสงคของงาน
เพื่ อ ต อ งการทราบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในขณะนั้ น เพื่ อ จะได ท ราบ
สถานภาพที่อาจต่ําหรือสูงกวาคามาตรฐาน อันจะนําไปสูการสรางแนวการจัดการตอไป
3.3.4.3 กรอบงาน
ผูศึกษาตองกําหนดสิ่งแวดลอมที่ตองการตรวจสอบ แลวกําหนดดัชนี
ชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจุดวัดหรือสถานที่วัด เวลา และเครื่องมืออุปกรณ
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3.3.4.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. กํ า หนดสิ่ ง แวดล อ มที่ จ ะตรวจสอบพร อ มทั้ ง ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม
2. กําหนดจุด/พื้นที่ วิธีการวัด เครื่องมือและอุปกรณ เวลา และผูตรวจสอบ
3. วิ เ คราะห ห าสถานภาพจากทุ ก ๆ ตั ว ดั ช นี แ ละของทั้ ง หมดของ
สิ่งแวดลอม พรอมวิเคราะหหาสถานภาพสิ่งแวดลอม
4. ทํารายงานเสนอผูใหศึกษาการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม
3.3.4.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดรายงานผลการศึกษาการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมในขณะ
ตรวจวัด เทากับเปนการชี้คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยสิ่งแวดลอม ตัวดัชนี วิธีการ เวลาและ
สถานที่และผูรับผิดชอบ
3.3.4.6 การนําไปใช
รายงานฉบับนี้จะเสนอผลการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมในขณะ
ตรวจวัด เทากับเปนการชี้คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในระดับใด
3.3.4.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองสามารถทราบถึงสถานภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ตนเอง อันสามารถ
นําไปสูการสรางแนวทางการจัดการได
3.3.5 งานควบคุมกิจกรรมสิ่งแวดลอม
3.3.5.1 ลักษณะงาน
กิจกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง กิจกรรมมนุษยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
แตละกิ จ กรรมมนุ ษ ย ประกอบดว ย เทคโนโลยี พลั งงาน วิ ธีก าร เวลาและสถานที่ ที่ ป ระกอบ
กิจกรรม ซึ่งการประกอบกิจกรรมหนึ่งๆ อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมไมมากก็นอย
ขึ้น อยู กั บประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีแ ละพลั ง งานที่ใ ชใ นการดํา เนิ น การ เวลาและสถานที่
ก็ เชนกันอาจมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการสรางการเปลี่ยนแปลงได ที่สําคัญยิ่งก็คือวิธีการสรางการ
เปลี่ ย นแปลงไม ว า อั ต ราหรื อ ช ว งเวลาของวั น เดื อ น ป ต า งมี บ ทบาทต อ การเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดลอมไดไมมากก็นอยทั้งสิ้น อยางไรก็ดีลักษณะของงานที่เดนชัดก็คือ การที่มนุษยสราง
กิจกรรมการใชทรัพยากร การกําจัด บําบัดหรือฟนฟู ตอของเสียและมลพิษ เหลานี้ลวนสรางการ
เปลี่ยนแปลงแตกตางกันทั้งสิ้น
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3.3.5.2 วัตถุประสงคของงาน
1. เพื่อควบคุมกิจ กรรมที่มีอิทธิ พลต อการสร างความเปลี่ ย นแปลง
สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง อาจเป น การควบคุ ม เทคโนโลยี พ ลั ง งาน วิ ธี ก าร เวลาและ/หรื อ สถานที่ ใ ห มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม อาจตองใหมีการควบคุมโดยการ
ออกกฎหมาย สรางประเพณี ใหความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษา และ/หรือสรางเทคโนโลยีไปควบคุม
โดยไมตองระมัดระวังเทคโนโลยีการใชทรัพยากร
3.3.5.3 กรอบงาน
งานควบคุมกิจกรรมสิ่งแวดลอม เปนงานที่เนนใหผูจัดการสิ่งแวดลอม
ในการใชกฎหมาย สรางเทคโนโลยีควบคุมของเสียและมลพิษ งานสิ่งแวดลอมศึกษาและงานสราง
ประเพณีอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.3.5.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ทําความเขาใจสิ่งแวดลอมที่จะจัดการอยางลึกซึ้งรวมทั้งตองทราบ
ปญหาและเหตุของปญหาอยางเปนรูปธรรม
2. ทําความเขาใจกฎหมายสิ่งแวดลอม กระบวนการสรางเทคโนโลยี
ไปควบคุม กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา และวิธีการสรางประเพณีอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. นําความเขาใจเหลานี้ไปดําเนินการตอผูมีผลไดเสียตอการสราง
กิจกรรมใหสามารถปฏิบัติได
3.3.5.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผูจัดการจะไดความรูเรื่องกฎหมาย สิ่งแวดลอมศึกษา การสรางประเพณี
อนุรักษและการสรางเทคโนโลยีควบคุม เหลานี้ในเชิงลึก เพื่อนําไปใชตอไป
3.3.5.6 การนําไปใช
องค ค วามรู แ ละประสบการณ ข องผู จั ด การสามารถนํ า ไปใช ใ นการ
ควบคุมกิจกรรมสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.5.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม กิจกรรมสิ่งแวดลอมไปใชในการ
จัดการสิ่งแวดลอมของตนเองตอไป
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3.3.6 งานสิ่งแวดลอมศึกษา
3.3.6.1 ลักษณะงาน
งานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนงานที่มีขั้นตอนเริ่มจากการสรางหรือเสาะหา
องคความรูสิ่งแวดลอมใหลุมลึกอยางเหมาะสมตอประชากรเปาหมายที่จะรับองคความรูดวย
เทคโนโลยี ก ารถ า ยทอดที่ ห ลากหลายตั้ ง แต ร ะบบโรงเรี ย น สิ่ ง พิ ม พ วิ ท ยุ โทรทั ศ น การจั ด
นิทรรศการ การสาธิต ผานบุคลากร (การแพทย บันเทิง นักปกครองทองถิ่น ผูนําทองถิ่น การทองเที่ยว
ระบบความปลอดภัย ศาสนา การเกษตร อุตสาหกรรม และคมนาคม)
3.3.6.2 วัตถุประสงค
งานสิ่งแวดลอมศึกษาเปนงานสรางความรู ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต
และทักษะทางสิ่งแวดลอมใหแกประชากรเปาหมาย ผานเทคโนโลยีการถายทอด จนสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมถูกตองทางสิ่งแวดลอมใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในงานทุกงานทาง
สิ่งแวดลอม
3.3.6.3 กรอบงาน
งานสิ่งแวดลอมศึกษามีกรอบงานสามกรอบ กรอบแรกเปนเรื่องของการ
เสาะหาหรือการสรางองคความรู กรอบที่สองเปนเรื่องของผูรับการถายทอดที่มีอายุ เพศ ฐานะ
เชื้อชาติ ความรู สุขภาพอนามัยและศาสนาที่แตกตางกัน กรอบที่สาม คือ เทคโนโลยีการถายทอด
ไดแก สื่อตางๆ รวมไปถึงตัวบุคคล สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
3.3.6.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสถานภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
2. ศึกษาสถานภาพของสังคมของชุมชน โดยวิธีการทางสังคมศาสตร
3. ศึกษาสถานภาพความรอบรูสิ่งแวดลอมของประชากรเปาหมาย
โดยวิธีการสิ่งแวดลอมศึกษา
4. วิเคราะหความรูที่ตองการหรือความรูที่ขาดหายไปของประชาชน
และการผสมผสานความรูของชุมชนทางสิ่งแวดลอมและสถานภาพสิ่งแวดลอม ตามความนาจะ
เปนของชุมชนนั้นๆ
5. นําองคความรูที่ตองการของชุมชนมาสรางองคความรู
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6. กําหนดเทคโนโลยีการถายทอดใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่จะ
ใหกับประชากรเปาหมายที่ตองการ
7. ดําเนินการถายทอดองคความรูตอประชากรเปาหมาย โดยทําการ
ทดสอบความรูกอนและหลังการถายทอด แลวประเมินผลความรูทางสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น และ
ดําเนินการจนเปนที่นาพอใจ
8. ทําการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนระยะๆ โดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร พรอมกับใหความรูของประชากรเปาหมายโดยวิธีการทางสิ่งแวดลอม
ศึกษา จนไดผลเปนที่พอใจวา ประชากรเปาหมายมีความรูทางสิ่งแวดลอมที่มีทักษะทําไดถูกตอง
3.3.6.5 ผลการปฏิบัติ
ผลการศึ ก ษาจะให ค วามยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล อ ม พร อ มความรู ท าง
สิ่งแวดลอมศึกษาที่สามารถปฏิบัติไดและไดรูปแบบทางสิ่งแวดลอมศึกษาโดยเฉพาะ อยางการให
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3.3.6.6 การนําไปใช
นํารูปแบบการถายทอดองคความรูที่ได เผยแพร ตอชุมชนรวมทั้ งการ
สรางรูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3.3.6.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัด ให มีห รือสนับสนุน หรือรับรูปแบบการให ก ารศึกษาทาง
สิ่งแวดลอมตอชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษานอกระบบ
3.3.7 งานจัดการขยะชุมชน
3.3.7.1 ลักษณะงาน
ขยะชุมชน หมายถึง ขยะที่เ กิดจากครัวเรือนในชุมชน ไดแก ขยะที่ มี
โครงสร า งเป น สารอิ น ทรี ย ได แ ก พวกเศษอาหาร เศษและซากพื ช และสั ต ว เ ป น จํ า นวนมาก
รองลงมาไดแก ขยะรีไซเคิล ไดแก แกว พลาสติก โลหะ กระดาษและเสนใย สุดทายขยะที่เปน
กากสารพิษอันตราย ไดแก แบตเตอรี่ สี สารเคมี ฯลฯ อาจมีขยะติดเชื้อจากแหลงชุมชนบาง เชน
อุจจาระ อวัยวะมนุษย หรือขยะจากสถานพยาบาล แตไมมากนัก ลักษณะงานจัดการขยะจึงเปน
งานที่กําจัดขยะใหไมมีพิษหรือมีนอยมาก
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3.3.7.2 วัตถุประสงคของงาน
1. เพื่อ สรา งความเขา ใจในการจัด การขยะตั้ง แตก ารรวบรวมขยะ
การขนขยะ การรวมกอง การฝงกลบหรือการเผาขยะและการจัดการเถาขยะ
2. เพื่อ เขา ใจการวางรูป แบบและแนวปฏิบ ัติใ นการรวบรวมขยะ
การขนขยะ และการแปรสภาพขยะ
3.3.7.3 กรอบงาน
งานจัดการขยะเปนงานที่เกี่ยวของตั้งแตการรวบรวม การขนและการ
กําจัดขยะ มิใหเกิดปญหามลพิษทั้งกลิ่น แมลง และน้ําชะขยะนํามลพิษจากขยะสูพื้นที่รอบๆ
3.3.7.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาปริมาณประชาชนและอัตราการเกิดขยะตอวัน
2. ศึกษาขนาดพื้นที่และแบงเขตชุมชนใหมีความหนาแนนเปนตัวชี้นํา
3. กําหนดจุดเก็บขยะ เวลาเก็บและขนขยะ รูปลักษณ รถขนขยะ และ
วิธีกําจัด
4. จัดการของเหลือจากการกําจัดขยะ เชน เถาขยะหรือปุยหมักขยะ
5. ถาเปนไปไดควรแยกขยะอินทรียทําปุยหมัก สวนขยะรีไซเคิลก็ให
ดําเนินการรีไซเคิลตอไป
ในเรื่องของแนวทางการจัดการขยะชุมชน สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากมาตรฐาน
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3.3.7.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจะใหศักยภาพพื้นที่ที่ยั่งยืนปราศจาก
ขยะและการจัดการขยะตามโครงสรางขยะ
3.3.7.6 การนําไปใช
รูปแบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะไดนําใชในพื้นที่นั้น
แลว ยังสามารถใชกับที่อื่นๆ ดวย
3.3.7.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขยะชุมชนเกิดทุกวันและสรางปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้นองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงตองรูและเขาใจกระบวนการจัดการตลอดจนเทคนิคที่นํามาใชไดอยางดีดวย
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3.3.8 งานจัดการขยะติดเชื้อ
3.3.8.1 ลักษณะงาน
ขยะติดเชื้อ คือ ขยะที่เกิดจากสถานพยาบาล เปนขยะที่มีลักษณะเปน
เลือด เศษอวัยวะ เศษเครื่องมือทางการแพทย และน้ําลางแผลหรือทําความสะอาด เหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอการนําเชื้อโรคใหแพรกระจาย งานลักษณะนี้ตองฆาเชื้อโรคที่ปนเปอนมากับอวัยวะ
หรืออื่นๆ ตองเผาใหมีอุณหภูมิไมนอยกวา 650 องศาเซลเซียส เชื้อโรคทุกชนิดจึงจะตาย
3.3.8.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการขยะติดเชื้อมีวัตถุประสงคในการกําจัดเชื้อโรคในขยะใหตายไป
รวมทั้งการจัดเผาขยะดวย
3.3.8.3 กรอบของงาน
งานจัดการขยะตองดําเนินการในเวลาสั้นหลังเกิดขยะ และตองเผาให
เชื้อโรคตาย ถาทิ้งไวนานแลวเชื้อโรคอาจแพรกระจายในแนวกวางได
3.3.8.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. เตรียมภาชนะรองรับขยะโดยแยกเปนอวัยวะ เศษเครื่องมืออุปกรณ
สําหรับน้ําเสียตองแยกบําบัด
2. นําขยะติดเชื้อเผาในโรงเผาขยะในบริเวณและ จุดที่ใกลที่สุดโดย
เตาเผาตองมีอุณหภูมิมากกวา 650 องศาเซลเซียส
3. สรางระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อน้ําเสียจากสถานพยาบาลถูกบําบัดแลว
ตองฆาเชื้อโรคใหหมดไป
4. เถาหรือตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ควรฝงกลบอยางถูกหลักการ
3.3.8.5 ผลการปฏิบัติงาน
การกําจัดขยะติดเชื้อดวยการเผาและการบําบัดน้ําเสียที่ผานกระบวนการ
ฆาเชื้อโรคอยางทั่วถึง จะใหผลอันนําไปสูการจัดการที่ดี
3.3.8.6 การนําใช
การจัดการขยะติดเชื้อเปนวิธีการเฉพาะคือเผาดวยอุณหภูมิสูง รวมทั้ง
การบําบัดน้ําเสียที่ฆาเชื้อโรคอยางมีประสิทธิภาพ ลวนเปนงานที่ใหประโยชน สามารถนําไปใชได
ทั่วทุกแหง
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3.3.8.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีการติดตามดูแลอยางเขมงวดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะสรางโรงเผาขยะ
ติดเชื้อ ซึ่งควรจะกอสรางในบริเวณสถานพยาบาล สําหรับคลินิกเอกชนแพทยตองมีมาตรการที่
เข ม งวด และมี ห น ว ยงานรั บผิ ด ชอบมาดํา เนิ น การ สว นน้ํ า เสีย ก็ เ ช น กั น ต อ งบํ าบั ด ด ว ยความ
ระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ
3.3.9 งานจัดการสิ่งปฏิกูล
3.3.9.1 ลักษณะงาน
งานจัดการสิ่งปฏิกูลเปนงานกําจัดอุจจาระของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุจจาระจากสวมซึม โดยทําการหมักในบอหรือภาชนะที่เตรียมไว ใหเกิดการยอมสลายและมีการ
ตายของเชื้อโรคที่ปนเปอนมาดวย
3.3.9.2 วัตถุประสงคของงาน
เพื่อดําเนินการกําจัดอุจจาระในชุมชนผลผลิตที่ได คือ ปุยหมัก
3.3.9.3 กรอบงาน
งานจัดการขยะมีกรอบงานเพียงการสูบสวมและขนอุจจาระไปหมักใน
ถังคอนกรีตหรือหลุมดินที่เตรียมไวแลว เมื่อสลายตัวดีแลว ก็นําไปทําปุยหมักตอ
3.3.9.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสถานภาพ ปริมาณ และการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชนใน
ปจจุบัน
2. การวางแผนการสูบ สว มและเก็บ ขนสิ่ง ปฏิกูล ศึก ษาพื้น ที่ห มัก
สิ่งปฏิกูลของชุมชน
3. ออกแบบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลไปหมัก ประเมินคาใชจายในการ
ดําเนินงานทั้งระบบ
3.3.9.5 ผลการปฏิบัติงาน
รูปแบบการจัด การสิ่งปฏิกูลของชุม ชนที่ไ ดมาตรฐานถูก สุขลัก ษณะ
เกิดการยอยสลายและลดการปนเปอนของเชื้อโรค
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3.3.9.6 การนําไปใช
สิ่งปฏิกูลเปนงานกําจัดอุจจาระของชุมชน ซึ่งมีการปนเปอนของเชื้อโรค
งานจัดการสิ่งปฏิกูลจึงจําเปนเพื่อใหถูกสุขลักษณะ
3.3.9.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชนเพื่อใหไดมาตรฐานและถูก สุขลัก ษณะ
และปองกันการเกิดโรคในชุมชน
3.3.10 งานจัดการกากสารพิษอันตราย
3.3.10.1 ลักษณะงาน
ลักษณะงานการจัดการกากสารพิษอันตรายเปนงานที่ตองขจัดฤทธิ์ของ
กากสารพิษดวยการฝงกลบที่ปลอดภัย
3.3.10.2 วัตถุประสงค
เพื่อขจัดกากสารพิษใหหมดไปดวยการทําใหเปนกลาง ทําใหไมมีฤทธิ์
หรือสรางกรอบใหกากสารพิษอยูอยางจํากัด เพราะความเปนพิษเกิดทั้งรูปแบบกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยา วิธีการกําจัดก็มีความเฉพาะตัวมาก
3.3.10.3 กรอบงาน
กรอบงานการจัด การกากสารพิษ อั นตราย เป นการทําใหสารพิษ เป น
“กลาง” กอน แลวทําการฝงกลบดวยวิธีและสถานที่ปลอดภัย
3.3.10.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. กากสารพิษจะถูกรวบรวมดวยความปลอดภัย ทําเปนกลาง แลวทํา
เปนกอน เคลือบดวยซีเมนตพิเศษและหุมปดทอดวยจีโอเทคไทล
2. ทําที่ฝงกลบที่ เปน เนินเตี้ย ขุด หลุ มลึก ประมาณ 2 เมตร นํ าก อน
สารพิ ษ ที่ กํ า จั ด ฤทธิ์ แ ล ว ลงฝ ง กลบอย า งถู ก วิ ธี แล ว ทํ า รั้ ว พร อ มป า ยแสดงการหวงห า มอย า ง
เครงครัด
3. ปลูกตนไมตกแตงใหกลมกลืนกับธรรมชาติ
4. งานนี้ควรปรึกษาบริษัทที่ดําเนินการเรื่องนี้โดยตรง เชน บริษัท เจนโก
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3.3.10.5 ผลการปฏิบัติงาน
การดําเนินการตอจากงานการจัดการกากสารพิษอันตรายโดยการฝงกลบ
อยางถูกวิธี แลวจะตองทําใหเกิดความปลอดภัยดวยโดยการจัดทํารั้วและปายหามทําลายกํากับ
อยางถาวร
3.3.10.6 การนําใช
วิธีการฝงกลบแบบปลอดภัยของงานจัดการกากสารพิษอันตรายมีความ
จําเปนอยางมากตอกากสารพิษอันตราย เชน สารกัมมันตภาพรังสี สารเคมีที่เปนพิษ ฯลฯ
3.3.10.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พื้ น ที่ ที่ ใ ช ฝ ง กลบจะไม ส ามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ไ ด เ ลย นอกจาก
ปรับปรุงเปนแหลงพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ แหลงทองเที่ยว ที่มีมาตรการจัดการกากสารพิษ
อันตรายอยางเขมงวดเทานั้น
3.3.11 งานจัดการมลพิษทางเสียง
3.3.11.1 ลักษณะงาน
เสี ย งเกิด จากการบีบ เคน และคลายของคลื่ น เสีย งก อ ให เ กิด มลพิษ
ทางเสียง โดยปกติถาเกิน 70 เดซิเบล แลวมักมีปญหาตอสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอยางการรับฟง
เสีย งดัง เปน เวลานาน ลัก ษณะงานจึง เป นการขจัด เสี ย งดัง ณ ที่เ กิ ด และป องกั น หูผูฟ งอย างดี
มิฉะนั้นเสียงก็จะแพรกระจายสูมนุษย การใชสารดูดซับ เชน ใชใบพืช น้ํา สารดูดซับเสียง บางกรณี
ใชปองกันใหสะทอนสูบรรยากาศ ซึ่งจะถูกดูดกลืนไปจนหมด
3.3.11.2 วัตถุประสงคของงาน
งานการจัด การมลพิษ ทางเสีย งมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ขจัด คลื่น เสีย งเขา
โสตประสาทของมนุษยและสัตวดวยการจัดการแหลงเกิดและปกปองแหลงรับเสียง
3.3.11.3 กรอบงาน
งานการจัดการมลพิษทางเสียง ตองประกอบดวยสิ่งดูดกลืนเสียงและ
สิ่งสะทอนเสียงเพื่อปกปองโสตประสาทของมนุษย อาจมีการปองกันโดยปลูกตนไมลอมรอบก็ได
ภายหลังใชเครื่องตรวจวัดเสียงระบุที่มีเสียงดังเกินคามาตรฐาน
3.3.11.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ใชเครื่องวัดเสียงเปนเวลาตอเนื่องกัน 5 วัน เพื่อใหไดขอมูลในการ
นําไปสรางสิ่งปกปองเสียง หรือทําลายแหลงกําเนิดเสียง
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2. กอสรางเครื่องดูดเสียงและ/หรือเครื่องสะทอนเสียงหรืออาจใช
ตนไมปลูกปองกันก็ได
3.3.11.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดสิ่งปกปองการกําเนิดเสียงไมใหแผกวางและมีสิ่งกอสรางใหเกิดการ
สะทอนเสียง
3.3.11.6 การนําใช
ใชประโยชนในการกอสรางอาคารใหไกลจากแหลงกําเนิดเสียง ถาขจัด
เสียงไมไดตองมีสิ่งปกปองทั้งดูดและกลืนเสียง ถาเปนโรงงานตองปกปองเสียงที่ระคายโสตประสาท
ดวยการใชเครื่องปองกันการไดยินของหูทั้งสองขาง
3.3.11.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปลูกตนไมตามแนวถนน ชวยลดมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการจราจร
ไดในระดับหนึ่ง
3.3.12 งานจัดการน้ําเสีย
3.3.12.1 ลักษณะงาน
งานจัดการน้ําเสีย คือ งานขจัดมลพิษใหมีเหลือในปริมาณคามาตรฐาน
หรือนอยกวาการขจัดมลพิษทั้งกายภาพ สารเคมีและสิ่งมีชีวิตโดยการกรอง การทําใหตกตะกอน
การยอยสลายดวยจุลินทรีย ฯลฯ วิธีการแตละวิธีนั้นมีความแตกตางในลักษณะเทคโนโลยี แตใช
หลักการคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามจึงมีลักษณะงานจัดการน้ําเสียทางฟสิกส เคมี
และชีววิทยา ทั้งสามลักษณะงานนี้จะใชรวมกันเสมอ
3.3.12.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการน้ําเสียเปนงานลดมลพิษใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามลักษณะ
การนําไปใชประโยชน
3.3.12.3 กรอบงาน
งานการจัดการน้ําเสียสวนมากจะบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ดวยเทคโนโลยีที่สรางขึ้น เชน แบบตะกอนเรง แบบคลองวน แบบเติมอากาศ แบบบอผึ่ง ฯลฯ
ถาเปนน้ําเสียชุมชนอาจใชระบบพืชบําบัด ระบบบอบําบัด เหลานี้เปนตน
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3.3.12.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. คํานวณหาปริมาณน้ําเสียจากแหลงน้ําเสีย พรอมวิเคราะหหาคุณภาพ
น้ําเสีย
2. เลื อ กวิ ธี บํา บั ด น้ํา เสี ย ให ส อดคล อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ น้ํา เสี ย และ
สิ่งปนเปอนที่พบในน้ําเสีย
3. บําบัดน้ําเสียใหไดเกณฑมาตรฐาน แลวปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ
หรือนําไปใชประโยชนอยางอื่น
แนวทางการจัดการน้ําเสีย สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการจัดการน้ําเสีย
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3.3.12.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานบําบัดน้ําเสีย ไดแก ระบบวางทอระบายน้ําเสีย ระบบบอบําบัดและ
ระบบระบายน้ําที่บําบัดแลวสูแหลงน้ําสาธารณะ ระบบบําบัดน้ําเสียที่พบทั่วไปตามระบบเมือง
ก็คือ การใชระบบบอผึ่ง สวนระบบตะกอนเลี้ยงเชื้อพบตามโรงแรมตางๆ และระบบตะกอนเรง
พบในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
3.3.12.6 การนําใช
งานจัดการน้ําเสียเปนงานสําคัญ เพราะแมน้ําทุกสายในประเทศไทยมี
น้ําเสียอยูในขั้นรุนแรงจึงจําเปนตองนําใชใหทั่วทุกแหงแมแตระดับครัวเรือนก็ตาม
3.3.12.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรติดตาม กํากับดูแลและออกขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติเพื่อใหมีการ
กอสรา งระบบบําบัด น้ํา เสีย ทุก ๆ แหลง เกิด ไมวา จะเปนครัว เรือ น อุต สาหกรรมในครัว เรือ น
ฟารมสุกร ฯลฯ
3.3.13 งานจัดการอากาศเสีย
3.3.13.1 ลักษณะงาน
งานจัดการอากาศเสียเปนงานควบคุมแหลงเกิด เปนหลักการที่ยอมรับ
กันทั่วไป แหลงเกิดอากาศเสียที่สําคัญ คือ โรงงานอุตสาหกรรม คมนาคม และการเผาปา ลักษณะงาน
จึงตองควบคุมแหลงเกิด จุดสุดทายและระหวางเคลื่อนที่ โดยการกรอง ใหตกตะกอน ใชแมเหล็ก
ดูดฝุนที่มีประจุ ฯลฯ
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3.3.13.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการอากาศเสียตองการลดปริมาณสิ่งปนเปอนในอากาศทั้งกาซ
และฝุน ใหอยูในเกณฑมาตรฐานเพื่อใหอากาศเหมาะตอการหายใจของมนุษยและสัตว
3.3.13.3 กรอบงาน
งานจัด การอากาศเสีย สิ่ง สํา คัญ ที่สุด คือ การดํ า เนิน การที่แ หลง เกิด
เพื่อ ไมใ ห ก าซที่เ ปน พิษ และไม เ ป น พิษ แตมีฝุนละอองปนเป อนมี ม ากเกิน คามาตรฐาน โดยมี
เครื่องมือและอุปกรณในการทําใหกาซลดลง หรือแปรผันเปนสารประกอบเคมี ฝุนละอองถูกฉีดน้ํา
หรือถูกดูดซับดวยแมเหล็กไฟฟา
3.3.13.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ทํา การเก็ บข อมู ล คุณ ภาพอากาศทั้ง ก า ซอั น ตรายและฝุ น ละออง
ไดแก ออกไซดของกํามะถัน ออกไซดของไนโตรเจน กาซไฮโดรคารบอน กาซคารบอนมอนนอกไซค
ฝุนละอองรวมและฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
2. ศึกษาแหลงกําเนิดกาซและฝุนละออง เชน โรงงานอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ หรือแหลงเกิดอื่นๆ
3. วิเคราะหหาแนวทางจัดการ เชน ใชแปรสภาพดวยการผานสารเคมี
ทําใหตกตะกอน
4. กอสรางเครื่องมือและอุปกรณรวมทั้งสิ่งคุ มกัน เชน ปลูกตนไม
เปนตน
3.3.13.5 ผลการปฏิบัติงาน
มีเครื่องมือและอุปกรณในการกําจัดกาซพิษและฝุนละออง รวมทั้งเขต
กันชนที่มีตนไมหรือแหลงน้ํา
3.3.13.6 การนําใช
โรงงานอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมักสรางปญหาอากาศเสียไมมากก็นอย
โดยเฉพาะการระเบิดยอยหิน โรงงานจึงตองระมัดระวังเรื่องอากาศเสียและฝุนละออง
3.3.13.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานจัดการอากาศเสียมีความจําเปนสําหรับชุมชนที่อยูใกลโรงงานและ
เขตชุมชนที่มีการจราจรหนาแนน จึงตองตระหนักเสมอวาตองจัดการใหมีประสิทธิภาพที่สุด
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3.3.14 งานจัดการมลพิษทางสายตา
3.3.14.1 ลักษณะงาน
ลักษณะงานจัดการมลพิษทางสายตาเปนงานจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมที่
ใชศิลปะความกลมกลืนของสีและความกลมกลืนรูปทรงของภาพโดยตรวจจัดความกลืนและการ
ขัดแยงกันของสีและรูปทรง
3.3.14.2 วัตถุประสงคของงาน
งานการจัดการมลพิษทางสายตา ต องการสร างความกลมกลืน สีข อง
สิ่งแวดลอมและรูปทรงทั้งขนาดกวาง ยาวและลึก รวมทั้งความกลมกลืนของรูปรางดวย
3.3.14.3 กรอบของงาน
งานการจัด การมลพิษ ทางสายตาเปน งานที่ตอ งจัด เรีย งและตกแตง
ความกลมกลืนของสีและรูปทรงของสิ่งแวดลอมและสิ่งลอมรอบใหดูแลวสบายใจ
3.3.14.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. วาดภาพจริงในพื้นที่พรอมลงขนาด รูปทรงและสีใหเหมือนที่ตาเห็น
ที่สุด
2. วิเคราะหความกลมกลืนทั้งรูปทรงและสีโดยใชหลักเกณฑทางดาน
ศิลปวิทยาและทางปญหา
3. ทําการจัดเรียง ตกแตง และปรับปรุงในภาพใหกลมกลืนเปนที่พอใจ
4. ดําเนินการจริงในพื้นที่แลวตรวจสอบความนาจะเปนดวยเกณฑ
ทางศิลปวิทยา
3.3.14.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานการจัดการมลพิษทางสายตา จะใหภาพวิวที่กลมกลืนและไมเปนพิษ
ตอสายตา
3.3.14.6 การนําใช
ผลการศึกษาตามเกณฑทางศิลปวิทยา ทําใหสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม
รอบรมรื่นและไมเกิดมลพิษตอสายตาจึงควรอยางยิ่งที่จะตองนําไปใชกับทุกที่
3.3.14.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรอยางยิ่งที่ตองพิจารณาทุกๆ โครงการพัฒนาที่เขาไปพัฒนาในพื้นที่
ตองไมทําใหเกิดปญหามลพิษ สิ่งกอสรางใหมตองกลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมเดิม
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3.3.15 งานจัดการมลพิษทางดิน
3.3.15.1 ลักษณะงาน
มลพิ ษ ทางดิน คือ ดิน มีก ารปนเป อ นด ว ยมลพิษ ทั้ ง กายภาพ เคมี แ ละ
ชีววิทยา ลักษณะงานจึงตองขจัดปญหามลพิษที่เกิดตอดิน ดวยการควบคุมการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนมิใหการปนเปอนสารเคมีเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ
3.3.15.2 วัตถุประสงคของงาน
งานจัดการมลพิษทางดินมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ การปองกันสิ่งปนเปอน
ที่เปนพิษโดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีที่ปนเปอนทั้งผิวดินและใตดิน
3.3.15.3 กรอบงาน
กรอบงานการจัดการมลพิษทางดิน เปนงานที่ควบคุมมิใหการเขาไป
ปนเปอนของสารเคมีที่เปนพิษทางอากาศและทางน้ํา หรือการนําเขาโดยวิธีอื่น
3.3.15.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. กําหนดขอบเขตของพื้นที่ดินที่ตองจัดการ
2. เก็บตัวอยางดินอยางถูกวิธีทางสถิติผิวดินและใตดินเปนชั้นๆ ลงไป
3. นํ า ดิ น ตั ว อย า งมาผึ่ ง ในที่ ร ม และร อ นด ว ยตะแกรงขนาดรู ผ า น
2 มิลลิเมตร สวนที่ผานรูตะแกรงเรียกวา ดินตัวอยาง
4. นําดินตัวอยางวิเคราะหทางเคมีที่คาดวาจะกอใหเกิดพิษตอดิน
5. หาวิธีกําจัดสารพิษในดิน เชน การระบายน้ําทิ้งแลวบําบัดน้ํา หรือ
ปลูกพืชดูดซับสารพิษ หรือปลอยทิ้งไวระยะหนึ่งใหเจือจางและการทําลายของแบคทีเรียบางชนิด
3.3.15.5 ผลการปฏิบัติงาน
งานการจัดการมลพิษทางดิน จะใหดินที่มีการปนเปอนของสารเคมีเปน
พิษนอยหรือแทบไมมีเลยเหมาะสําหรับการใชประโยชน
3.3.15.6 การนําใช
หลั ก การและวิ ธี ก ารจั ด การมลพิ ษ ทางดิ น มั ก ไม ค อ ยแตกต า งกั น จึ ง
สามารถนําไปใชประโยชน ณ ที่ตางๆ ได
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3.3.15.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานการจัดการมลพิษทางดินเปนงานสําคัญทั้งดินที่ใชเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมและชุมชน จึงควรจะไดตระหนักเสมอวา ตองจัดการดินใหปราศจากสารเคมีที่
เปนพิษ จะทําใหดินยั่งยืน
3.3.16 งานสงเสริมสุขภาพ
3.3.16.1 ลักษณะงาน
งานสงเสริมสุขภาพเปนงานที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดสรางขึ้น
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดี มีภูมิคุมกันโรค และสามารถเปนเกราะปองกันโรค ทําให
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ ทําใหลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ ลั กษณะงานสงเสริมสุขภาพ ไดแ ก เรื่ องโภชนาการเพื่อสุขภาพ ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอและการพักผอน
3.3.16.2 วัตถุประสงคของงาน
งานสงเสริมสุขภาพตองการสรางกิจกรรมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี โภชนาการที่ดี มีการพักผอนอยางเพียงพอและไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
3.3.16.3 กรอบงาน
กรอบงานสง เสริม สุข ภาพอนามัย ประกอบดว ยงานดา นสง เสริม
ดา นโภชนาการ การออกกําลังกาย เพื่อสรางความแข็งแรง งานปองกันรักษาสุขภาพอนามัยและ
การพักผอนใหพอเพียง
3.3.16.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. ดําเนินการสงเสริมเผยแพรผานสื่อ และบุคลากรดานโภชนาการใน
การบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ
2. สงเสริมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โดยจัดเตรียมสถานที่
บุคลากร และเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ณ จุดตางๆ ของชุมชน
3. สนับสนุนใหประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัย
และการตรวจรางกายประจําป รวมทั้งตรวจโรคดวยตัวเอง
4. ให ก ารบริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลอย า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในและนอก
สถานพยาบาล รวมทั้งมีผูอาสาสมัครประจําหมูบาน
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5. ส ง เสริ ม แนะนํ า ให ค วามรู แ ละสร า งรู ป แบบการให ป ระชาชน
พักผอนอยางเหมาะสม เพื่อการสรางพลังกายและสูภัยจากโรคตางๆ ได
6. สนับสนุนใหการบริการใหประชาชนปรึกษาดานสุขภาพจิตจาก
ภาวการณตางๆ ทั้งชีวิตประจําวัน ภัยธรรมชาติ หรือความเสื่อมโทรมของสังคม
แนวทางการดํ า เนิ น การด า นงานสาธารณสุ ข สามารถศึ ก ษาได จ าก
มาตรฐานงานสาธารณะสุขมูลฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
3.3.16.5 ผลการปฏิบัติงาน
1. ไดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพอนามัยทั้งโภชนาการ การออกกําลัง
กาย การรักษาพยาบาล การคลายเครียด ฯลฯ ณ ที่ตางๆ อยางเปนรูปธรรม
2. ไดมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร สถานที่และหนวยบริการ
ทางการสงเสริมสุขภาพอนามัย
3. ไดประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีภูมิคุมกันจากโรคติดตอ
ทําใหสังคมเขมแข็ง
4. โรคติ ด ต อ ที่ เ ป น ภั ย ต อ สั ง คมจะหมดไป เพราะได มี ก ารป อ งกั น
รักษาและกําจัดใหหมดไปได
3.3.16.6 การนําไปใช
ผลพวงของงานสุขภาพอนามัย ตองใหประชาชนมีความรู เขาใจและมี
ประสบการณ จนสามารถทํากันอยางเปนนิสัย
3.3.16.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดําเนินการควรมีการรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3.17 งานการใชที่ดิน
3.3.17.1 ลักษณะงาน
งานการใช ที่ ดิ น เป น งานแบ ง เขตคุ ณ ภาพที่ ดิ น ทั้ ง คุ ณ ภาพที่ ดิ น ทาง
กายภาพ ไดแก การใชความลาดชัน คุณภาพดินทางสมบัติของดินและประเพณีการใชที่ดิน รวมถึง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะงานที่โดดเดนก็คือ การแบงเขตที่ดินโดยใชความลาดชัน และ
คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมและไมเหมาะสมตอการเกษตร
บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

59

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

3.3.17.2 วัตถุประสงค
งานการใชที่ดินมีวัตถุประสงคเพื่อการใชที่ดินใหเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของดิน และลัก ษณะความลาดชัน ของที่ดิน ที่ดิน ที่เ หมาะสมทางการเกษตร (ปลู ก พื ช) ควรมี
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ มี ค วามลาดชั น ไม เ กิ น ร อ ยละ 35 ที่ ร าบลุม เหมาะต อ การปลู ก ข า ว หอม
กระเทียม ฯลฯ ที่เนินเขาอาจใชเปนการปลูกพืชไรและไมผล ฯลฯ
3.3.17.3 กรอบงาน
งานการใช ที่ ดิ น มี ก รอบงานในลั ก ษณะการสํ า รวจลั ก ษณะกายภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความลาดชัน แลวทําการวิเคราะหหาคุณภาพดินทางฟสิกสและเคมี (อาจใช
คุณสมบัติทางชีววิทยาในบางกรณี) ตอจากนั้นจะเปนการแบงเขตที่ดินเปนกลุมๆ กลุมแรกที่ดินที่
เหมาะตอการเกษตร และกลุมที่สองไมเหมาะตอการเกษตร
3.3.17.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. เตรี ย มแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ ท หาร ซึ่ ง มี เ ส น ระดั บ
เทากัน (Contour Line) เพื่อใชความลาดชันจากแผนที่นี้ทดสอบในภาคสนาม
2. แบ ง ชั้ น ความลาดชั น ถ า ที่ ดิ น ที่ มี ค วามชั น น อ ยกว า ร อ ยละ 35
ใชเพื่อการเกษตร สวนที่ดินที่มีความลาดชัน มากกวารอยละ 35 ใชเพื่อการปาไมเพื่อการผลิต
ตนน้ําลําธาร อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา ทุงหญาเลี้ยงสัตวและ
ปองกันสิ่งแวดลอม
3. การแบ ง ชั้ น ที่ ดิ น ตามคุ ณ ภาพดิ น และประเพณี ก ารใช ที่ ดิ น อาจ
ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของทองที่นั้นๆ รวมกับคุณสมบัติของดิน
4. แบง ที่ดิน ที่เ หมาะสมตอ การเกษตรซึ่ง เปน ที่ดิน ที่ใ ชป ลูก ขา ว
พืชลมลุก พืชไร และไมผล
5. แบงที่ดินที่ไมเหมาะสมตอการเกษตร ซึ่งเปนที่ดินเพื่อการปลูกปาไม
ใชสอย ปาอนุรักษ ทุงหญา ปาชายเลน และที่ตั้งชุมชน
6. มีมาตรการควบคุมการใชที่ดินแตละเขตชั้นที่ดินอยางเครงครัด
3.3.17.5 ผลการปฏิบัติงาน
ไดแผนที่การใชที่ดิน เพื่อการเกษตรและไมใชเพื่อการเกษตร มาตราสวน
1 : 50,000 อาจเปน 1 : 5,000 ก็ได บางพื้นที่อาจมีขอมูลศักยภาพที่ดินทับซอนก็ได
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3.3.17.6 การนําไปใช
แผนที่การใชที่ดิน และแผนที่ศักยภาพที่ดิน ดําเนินการโดยกรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่แจกจายใหหนวยงานทั่วไป
3.3.17.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ต อ งสามารถให ข อ มู ล การสํ า รวจ เพื่ อ แบ ง ชั้ น คุ ณ ภาพที่ ดิ น รวมทั้ ง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถใชแผนที่เพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมของพื้นที่อันอาจ
สงผลใหเกิดปญหาได
3.3.18 งานแหลงน้ํา
3.3.18.1 ลักษณะงาน
แหลงน้ํา หมายถึง แหลงน้ําผิว ดิน เชน ลําหวย แมน้ํา หนองบึง และ
อางเก็บน้ํา แหลงน้ําในดิน เชน น้ําในดิน และบอน้ําตื้น แหลงน้ําใตดิน หมายถึง แหลงน้ําที่อยูใต
ระดับน้ําใตดิน ไดแก น้ําบาดาล และสุดทายแหลงน้ําบรรยากาศ เชน ไอน้ําในบรรยากาศ ลักษณะ
งานแหลงน้ําตองเปนงานที่เกี่ยวของกับการเกิดน้ํา การเก็บกัก การกระจาย และการปนเปอนน้ํา
3.3.18.2 วัตถุประสงค
งานแหลงน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อการมีน้ําใชในปริมาณและคุณภาพตาม
ความตองการและในเวลาที่ตองการ
3.3.18.3 กรอบงาน
งานแหลงน้ําจะเนนที่น้ําผิวดินและน้ําใตดินหรือน้ําบาดาล อยางไรก็ดี
งานแหลงน้ํา มีก รอบงานในการกํา หนดนโยบายและแผนงานการบริหารจัด การน้ํา แผนงาน
การกักเก็บน้ํา แผนงานจัดสรรน้ํา มาตรการใชน้ํา
3.3.18.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. การตรวจวัดน้ําฝน น้ําทา น้ําบาดาล ของแตละพื้นที่
2. สรางแผนที่แหลงน้ําและปริมาณแตละพื้นที่
3. สรางแหลงเก็บกักน้ํา การระบายน้ํา พื้นที่จัดสรรน้ําเพื่อกิจการน้ํา
ใชเพื่อการเกษตร ประปา สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม ฯลฯ
4. สร า งมาตรการการใช น้ํ า ทุ ก ขั้ น ตอนทั้ ง แนวทางควบคุ ม การ
ปนเปอนมลพิษสิ่งแวดลอม
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3.3.18.5 ผลการปฏิบัติงาน
1. แผนที่แหลงน้ํา
2. แผนที่การแจกจายน้ํา
3. แผนที่แหลงรองรับน้ํา
3.3.18.6 การนําไปใช
แผนที่แหล งน้ํา จะใหประโยชนในการนําไปใชประโยชน ในการนํา
ขอมูลในการจัดการชุมชน
3.3.18.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความรวมมือในการสํารวจทั้งใหขอมูล ใหขอคิดเห็น รวมทั้งสามารถ
ใชประโยชนจากแผนที่แหลงน้ําอยางมีศักยภาพ
3.3.19 งานวางผังเมือง
3.3.19.1 ลักษณะงาน
งานวางผังเมืองเปนงานสํารวจการใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัยอยางเขมขน
ในบริเวณพื้ น ที่ ที่ใ ชวางผั ง เมื อง ซึ่งอาจเปน เมืองที่ อยูอาศัย เมื องการค า เมืองการศึกษา เมื อง
ขาราชการ เมืองเกษตรกรรม เมืองอุตสาหกรรม เมืองทองเที่ยว เมืองศาสนา เมืองทาเรือ เมือง
ขนสงทางอากาศ-บก หรือเมืองผสมในสวนตางๆ ดังกลาว
3.3.19.2 วัตถุประสงค
งานวางผั ง เมือ งตองการเขตตา งๆ ของการที่ ดิน อยางมีป ระสิทธิ ภ าพ
พรอมมาตรการการใชที่ดินเพื่อกิจการนั้นๆ โดยตราเปนกฎหมาย
3.3.19.3 กรอบงาน
งานการวางผังเมืองมีกรอบงานสํารวจ แจงนับขอมูล ที่เปนโครงสราง
ของเมือง การแบงเขตการใชประโยชน การทําประชาพิจารณ ออกกฎระเบียบและผลิตแผนที่
3.3.19.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. สํารวจแจงนับขอมูลสมบัติของดิน ลักษณะภูมิประเทศ เขตกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ทางระบายน้ํา เสนทางคมนาคม
2. แบ ง เขตการใช ที่ ดิ น เพื่ อ เป น ไปตามบทบาทหน า ที่ ข องเมื อ งที่
กําหนดไวในการวางผังเมือง เชน เขตการดําเนินกิจการนั้นๆ ที่สาธารณะ ฯลฯ
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3. จัดทําแผนที่พรอมลากเสนแบงเขต แบงเขตการใชประโยชน อาจมี
การใหรายละเอียดของแผนที่ผังเมือง
4. ออกกฎระเบียบการใชที่ดินอยางทั่วถึงทุกเขตใหเปนรูปธรรม และ
ปฏิบัติได
5. สรางโปรแกรมทําประชาพิจารณหรือเชิญประชาชนแสดงความ
คิดเห็น เพื่อนํามาแกไขกอนประกาศใชผังเมืองนั้นตอไป
6. ทํ า แผนที่ ผั ง เมื อ งพร อ มมาตรการการใช ที่ ดิ น รวมทั้ ง สร า งคู มื อ
ประกอบภายหลังที่แกไขแลว
7. ออกกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการใชที่ดินและบทกําหนดโทษ
แนวทางการดําเนินการดานการวางผังเมือง สามารถศึกษารายละเอียดได
จากมาตรฐานการวางผังเมืองของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3.3.19.5 ผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาจะไดแผนที่ผังเมืองและคูมื อการใชที่ดิน ที่เปนกฎหมาย
บังคับ พรอมบทลงโทษกํากับไวดวย
3.3.19.6 การนําใช
ผังเมืองที่ไดมีการออกกฎหมายกําหนดมาตรการการใชและบทลงโทษ
แลว ตองมีการแจกจายตอหนวยราชการที่เกี่ยวของและใหสาธารณชนไดรับทราบและนําไป
ปฏิบัติอยางเครงครัด
3.3.19.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ตองใหขอมูลในการสํารวจแจงนับ ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ
พรอมทั้งจัดทําประชาพิจารณ
2. ควบคุมการใชที่ดินตามที่กฎหมายไดตราไวอยางเครงครัด
3. ใหขอเสนอแนะและขอควรแกไขภายหลังการใชผังเมืองนั้นตอ
หนวยงานจัดการผังเมือง
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3.3.20 งานนิคมอุตสาหกรรม
3.3.20.1 ลักษณะงาน
ลั ก ษณะงานนิ ค มอุต สาหกรรม เปน งานที่ กํ า หนดพื้ น ที่ กอ สร า งนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมพร อ มงานก อ สร า งและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการผลิ ต ของโรงงานภายในนิ ค ม
อุตสาหกรรมตามที่กําหนดไว รวมถึงงานควบคุมวัตถุดิบ ของเสีย และมลพิษสิ่งแวดลอม และงาน
มวลชนสัมพันธ
3.3.20.2 วัตถุประสงคของงาน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมเป น กลุ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมในการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรมใหอยูรวมกัน เพื่องายตอการจัดการในการผลิตมวลรวม การขนสง แรงงาน และการ
จัดการของเสีย และมลพิษสิ่งแวดลอม
3.3.20.3 กรอบงาน
งานนิคมอุตสาหกรรมเปนงานที่เลือกพื้นที่กอสรางเพื่อการแปรสภาพ
วัตถุดิบที่ใชไดตามความตองการ ที่หลีกเลี่ยงไมไดคือการเกิดของเสียและมลพิษที่ตองมีแผนการ
จัดการ รวมไปถึงเปนแหลงใชวัตถุดิบรอบๆ นิคม และใหครอบคลุมถึงการมีแผนดําเนินการ
มวลชนสัมพันธรอบๆ นิคมดวย
3.3.20.4 วิธีการปฏิบัติงาน
1. เลือกพื้นที่สรางนิคมโดยปจจัยดานสาธารณูปโภค แหลงวัตถุดิบ
แหลงน้ํา การคมนาคมขนสง และหางไกลชุมชน เหลานี้ใหมีขนาดพื้นที่เหมาะสม
2. วางผังการสรางกลุมโรงงาน เชน เทคโนโลยีสิ่งทอ อาหาร อิเล็กทรอนิกส
เปนตน
3. วางผังถนน การระบายน้ํา การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย ระบบ
ควบคุมเสียง และมลพิษอื่นๆ ทั้งแตละโรงงานและระบบนิคม กอนปลดปลอยสูบรรยากาศ
4. กอสรางโรงงานและระบบนิคมอุตสาหกรรมรว มกับเขตกันชน
รอบๆ โรงงานเพื่อควบคุมของเสียและมลพิษสูชุมชนรอบๆ
5. ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณเพื่อควบคุมและติดตามตรวจสอบของ
เสียและมลพิษจากโรงงานและระบบนิคมอุตสาหกรรม เชน เครื่องตรวจวัดเสียง ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบจัดการอากาศเสีย เปนตน
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6. นิคมอุตสาหกรรมควรอยางยิ่งที่ตองทํางานดานมวลชนสัมพันธกับ
ชุมชนรอบๆ นิคม
3.3.20.5 ผลการปฏิบัติงาน
1. งานนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ ระบบนิคมซึ่งประกอบดวยโรงงาน
หรือกลุมโรงงาน พรอมมาตรการควบคุมมลพิษทางเสียง อากาศ น้ํา และอื่นๆ
2. แผนงานการติดตามตรวจสอบของเสียและมลพิษ โดยกําหนดดัชนี
ตรวจวัด เวลาและสถานที่การตรวจวัด
3. รายงานการติดตามตรวจสอบระหวางและภายหลังการตรวจสอบ
3.3.20.6 การนําไปใช
งานนิคมอุตสาหกรรม เปนงานการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนวัตถุที่ใชได
อาจเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร อิเลคทรอนิกส สิ่งทอ โลหะ ฯลฯ ที่สําคัญก็คือ การเกิด
รายไดจากผลผลิตเหลานั้นตอพื้นที่ในรูปของภาษีที่โรงงานตองเสียใหกับพื้นที่
3.3.20.7 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. เปนผูรวมหาพื้นที่ที่เหมาะสม ไมสรางผลกระทบตอชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
2. ติดตามดูแลใหมีการดําเนินการอยางเครงครัดตามที่กฎหมายกําหนดไว
3. ดูแลผลประโยชนที่พึงไดในรูปของภาษีตอทองที่

3.4 รูปแบบการบูรณาการงานการจัดการสิ่งแวดลอม
3.4.1 ความเขาใจการบูรณาการงาน
การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มหรื อ ระบบสิ่ ง แวดล อ มให มี บ ทบาทหน า ที่ ยั่ ง ยื น
หมายความวา ตองจัดใหโครงสรางของสิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมมีความปกติทั้งดาน
จํานวนสิ่งแวดลอม ปริมาณแตละชนิดสิ่งแวดลอม สัดสวนระหวางชนิดสิ่งแวดลอม หรือแมแต
ภายในชนิ ด เดี ย วกั น และการกระจายของแตล ะชนิด ตอ งเป น ไปตามธรรมชาติ ห รื อ ใกล เ คีย ง
ธรรมชาติหรือเทาหรือใกลเคียงกับคามาตรฐาน ยิ่งไปกวานี้ในพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดลอมตอง
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตอการใชทรัพยากรแบบยั่งยืน การกําจัด/บําบัดของเสีย/มลพิษตอง
ใหไ ด ร ะดับมาตรฐาน สุ ด ทา ยการควบคุมกิจ กรรม การจัด การสิ่ ง แวดล อมต องดํา เนิ นการทั้ ง
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ทางบวก คือ ใหการศึกษา การสรางประเพณี และการสรางเทคโนโลยีควบคุม และทางลบ คือ การสราง
กฎหมายหรือกฎระเบียบตอการใชทรัพยากร และกําจัด/บําบัดของเสีย/มลพิษ อยางเครงครัด
เชนกัน ที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การที่จะทําใหสิ่งแวดลอมมีทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ที่
ยั่งยืนไดนั้น ตองทําใหทุกๆ ชนิดสิ่งแวดลอมปกติทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ของตัวเอง
การที่จะดําเนินการไดดังที่ตองการจะขึ้นอยูกับสถานภาพ ศักยภาพ ปญหาและเหตุของปญหานั้นๆ
อาจเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมเดียวหรือหลายชนิด หรืออาจเกิดจากเหตุของปญหาเดียวหรือหลาย
เหตุ เหลานี้ลวนทําใหเขาใจไดวา งานจัดการสิ่งแวดลอมอาจเปนหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งงานใน
จํานวน 20 งานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไดระบุไวแลว ซึ่งผูจัดการสิ่งแวดลอมตองมีความรู เขาใจ
และมีทักษะในการดําเนินการอยางถูกตอง แมนยํา และตรงประเด็น เพื่อสรางศักยภาพความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม หรือระบบสิ่งแวดลอม
3.4.2 หลักการบูรณาการงานจัดการสิ่งแวดลอม
“การบูรณาการงานจัดการสิ่งแวดลอม คือ การดําเนินงานที่มุงหวังขจัดเหตุของ
ปญหามากกวาหนึ่งเหตุรวมกัน เพื่อการประหยัดเวลา งบประมาณ เทคโนโลยี และกําลังคน”
ตัวกลไกในการบูรณาการอาจเปนอันหนึ่งอันใดหรือทั้งสี่กลไก คือ การเหลื่อมเวลา การจัดเรียง
ใหม การใชของรวมกัน และการเชื่อมโยง เหลานี้ลวนเปนการดําเนินการงานจัดการสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการทั้งสิ้น โดยการขจัดเหตุของปญหาทุกๆ ระดับของเหตุใหหมด
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การกําจัดปญหา

ปญหา

งานกําจัดเหตุ
(การจัดการสิ่งแวดลอม)

เหตุ 1
เหตุ 2
เหตุ 3
เหตุ 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 3.1 ตัวอยางงาน 9 งานในการกําจัดเหตุ 4 ไปสูเหตุ 3 เหตุ 2 เหตุ 1 และสุดทายคือ ปญหา
สิ่งแวดลอมหมดไป

ดังแสดงในภาพที่ 3.1 จะเห็นไดวา การกําจัดหรือการจัดการเหตุ (ของปญหา) ที่แกนราก
เพียงหนึ่งงานทําใหกําจัดเหตุไดมากกวาหนึ่งเหตุ เทากับการทํางานหนึ่งจะชวยใหการทํางานตอ
เหตุอื่นๆ ไดอีกดวย
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3.4.3 วิธีการบูรณาการงานจัดการสิ่งแวดลอม
3.4.3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอม เปนงานที่ตองการหา
สถานภาพและศักยภาพของสิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปหาปญหาซึ่งเทากั บ
ศักยภาพลบดวยคาสถานภาพ ตอจากนั้นตองไปวิเคราะหหาเหตุของปญหานั้นๆ อยางไรก็ดี ปกติ
ในการวิเคราะหสิ่งแวดลอม ตองแบงกลุมตามบทบาทหนาที่ของระบบหรือแบงเปนระบบยอย
แบงยอยแตละระบบยอยจนถึงระดับสิ่งแวดลอมแลวจึงหาตัวดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม สุดทายตอง
กําหนดวิธีการตรวจวัด เครื่องมือ สถานที่ เวลาและผูรับผิดชอบ เมื่อไดผลการตรวจวัดและวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ ก็สามารถประเมินสถานภาพและศักยภาพของสิ่งแวดลอมนั้นๆ ได ปญหา
สิ่งแวดลอมก็สามารถหาไดดังกลาวแลว
ปญหาและสิ่งตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะห เปนเครื่องบงชี้วางานสิ่งแวดลอม
ควรตองเปนงานใดบาง ผูจัดการตองนําผลประเมินนี้ไปวางแผนดําเนินงานเดี่ยวหรือแบบบูรณาการ
อยางดี มิฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนคงเกิดขึ้นไดยาก
3.4.3.2 การวิเคราะหโครงการ
งานจัดการสิ่งแวดลอมที่สําคัญรองลงมา ไดแก การควบคุมกิจกรรมการ
จัดการ สิ่งแวดลอม เปนงานที่ตองเขาใจความเปนมาและลักษณะโครงการอยางลึกซึ้ง เพื่อนําไปสู
การหากิจกรรมโครงการ ซึ่งเปนโครงการนั้นๆ งานลักษณะนี้ก็คือ งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เปนงานที่ตองประเมินกอนดําเนินโครงการ อยางไรก็ดี งานนี้ตองมีการศึกษาวิเคราะหระบบ
สิ่งแวดลอมเพื่อจะไดนําไปวางแผนควบคุมกิจกรรมโครงการทุกๆ กิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบเพราะสิ่งแวดลอมหรือโครงสรางระบบสิ่งแวดลอมมีจุดออนและ
จุดแข็งแตกตางทั้งชนิด สถานที่ และอายุ การนํากิจกรรมโครงการที่ชักนําทําใหเกิดผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบไดงาย จําเปนตองควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
3.4.3.3 กระบวนการเลื อ กงานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด การ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
หลั ก การเลื อ กงานจัด การสิ่ง แวดล อมนั้ น ต องทํา การวิ เ คราะหร ะบบ
สิ่งแวดลอม เพื่อหาปญหาทุกๆ ปญหา ในกรณีศึกษาที่มี 10 ปญหา แตละปญหาสมมติวามี 2 เหตุ
ดังแสดงในภาพที่ 3.2 กลาวคือ หาปญหาและเหตุของปญหาทีละขั้นๆ จนครบซึ่งปญหาและ
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เหตุที่พบนี้อาจมีซ้ํากันไดตอจากนั้นใหนํางานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมมาดําเนินการ โดย
การวางแผนงานแบบผสมผสานหรือแบบบูรณาการ ดังอธิบายไวในภาพที่ 3.1
เปนที่เขาใจกันวา งานจัดการสิ่งแวดลอมอาจมีหนึ่งหรือมากกวา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปญหาและเหตุของปญหาที่ตองแกไข ถามีเหตุของปญหาที่เหมือนๆ กัน ก็ใหวางแผนงาน
การจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการที่รัดกุม จะมีผลทําใหสิ่งแวดลอมนั้นๆ ยั่งยืนดังที่ตองการได

3.5 กิจกรรมการดําเนินการและตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
กิจกรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมที่กลาวมาทั้งหมดเปนงานการจัดการสิ่งแวดลอมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดของกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ระบบสิ่งแวดลอม
งานตรวจสอบ
สถานภาพ

วิเคราะหระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม

เหตุ 1

ปญหา 1

เหตุ 2

เหตุ 3

ปญหา 2

เหตุ 4

เหตุ 5

ปญหา 3

เหตุ 6

งานจัดการขยะชุมชน

เหตุ 7

ปญหา 4

เหตุ 8

งานจัดการมลพิษทางเสียง

งานจัดการขยะติดเชื้อ

เหตุ 9

ปญหา 5

เหตุ 10

งานจัดการมลพิษทางดิน

งานจัดการสิ่งปฏิกูล

เหตุ 11

ปญหา 6

เหตุ 12

งานจัดการมลพิษทาง
สายตา

งานจัดการกาก
สารพิษอันตราย

เหตุ 13

ปญหา 7

เหตุ 14

งานจัดการอากาศเสีย

งานผังเมือง

เหตุ 15

ปญหา 8

เหตุ 16

งานการใชที่ดิน

งานจัดการน้ําเสีย

เหตุ 17

ปญหา 9

เหตุ 18

งานนิคมอุตสาหกรรม

งานแหลงน้ํา

เหตุ 19

ปญหา 10

เหตุ 20

งานสงเสริมสุขภาพ

งานควบคุมกิจกรรม
สิ่งแวดลอม
งานสิ่งแวดลอม
ศึกษา

งานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
งานติดตามตรวจสอบ
สถานภาพสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมที่มีแผนจัดการ

ภาพที่ 3.2 กระบวนการนํางานการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชเพื่อดําเนินงานแกไขเหตุในการกําจัด
ปญหาสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
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ภาพที่ 3.3 การบูรณาการเพือ่ แกปญหาสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่

งานจัดการกากสารพิษอันตราย

งานการใชที่ดนิ

งานสงเสริมสุขภาพ

งานจัดการมลพิษทางเสียง

งานจัดการขยะติดเชื้อ

งานจัดการขยะชุมชน

งานสิ่งแวดลอมศึกษา

งานจัดการอากาศเสีย

งานแหลงน้ํา

งานติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม

ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมของ อปท.
แบบบูรณาการ

งานจัดการมลพิษทางสายตา

งานจัดการมลพิษทางดิน

งานจัดการน้ําเสีย

งานวางผังเมือง

งานจัดการสิ่งปฏิกลู

งานนิคมอุตสาหกรรม

งานตรวจสอบสถานภาพ

งานควบคุมกิจกรรมสิ่งแวดลอม

งานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

งานการจัดการสิ่งแวดลอม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ
2. วิเคราะหสาเหตุและดําเนินการหรือประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไข
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
กรณีปญหามลพิษสิ่งแวดลอมเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของ อปท. นั้น
อปท.จะตองทําการประเมินสภาพปญหาและดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
กรณีปญหามลพิษสิ่งแวดลอมมิไดเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของ อปท.
อปท. จะตองดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวตอไป

1. งานจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมขั้นพัฒนา
จัดทําแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองมีขั้นตอนการศึกษาตั้งแต
ทําความเขาใจสิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหา สรางแผนงานการติดตามตรวจสอบ
บริหารจัดการ และการสรางโปรแกรมติดตามตรวจสอบ โดยตองมีการวางกรอบ
วามีงานอะไรบาง ผูรับผิดชอบ กําหนดเวลาและสถานที่และงบประมาณการ
ดําเนินงานไวเสมอ

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรฐาน

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมดําเนินการขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา

มีแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

เรื่องรองเรียนอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ
สิ่งแวดลอมไดรับการแกไขหรือ
ประสานงานใหไดรับการแกไข

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
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2. งานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
โครงการที่ตองทํารายงาน
กรณีที่ อปท. เปนเจาของโครงการที่ไดระบุในประกาศ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมวาดวยโครงการที่ตองศึกษา
ตองทําการศึกษาผลศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. เจาของโครงการพัฒนาตองทราบวาโครงการของตนเองหรือพื้นที่โครงการ ผลกระทบสิ่งแวดลอม
พัฒนา ไดระบุในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
วาตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนอื่นใดทั้งสิ้น เจาของโครงการพัฒนา
วาจางหนวยงานที่มีใบอนุญาตจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อนําผลไปประกอบการ
ขออนุญาตใชที่ดินกอสรางโรงงาน โรงแรม หมูบาน กอสรางเขื่อน กอสราง
ถนนทางหลวง ฯลฯ
2. หนวยงานศึกษาผลกระทบทําการศึกษาวิจัย ตาม “ขอกําหนดโครงการ”
จนไดรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวมอบใหเจาของโครงการพัฒนา
3. ตองมีการทําประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
4. เจาของโครงการพัฒนาเสนอรายงานตอสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อตรวจขั้นตน แลวเสนอตอคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เมื่อผานแลว สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ก็จะเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อตัดสินใจ ถาเปน
โครงการพัฒนาของรัฐ ตองเสนอคณะรัฐมนตรีตัดสินใจ

กิจกรรมการดําเนินการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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5. สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะสงมอบ
รายงานที่ผานมติขั้นสุดทายแลวใหเจาของโครงการพัฒนา เพื่อใชประกอบในการ
ขออนุญาตใชพื้นที่กอสรางโรงงาน หรือทําตามรูปแบบที่ขออืน่ ๆ ตอไป
กรณีที่ อปท. มิไดเปนเจาของโครงการ
อปท. ตองเปนผูรวมใหขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาการอนุญาตใชพื้นที่
และรวมทําประชาพิจารณในการที่สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาดําเนินการทําประชาพิจารณโครงการ
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
กรณีที่ อปท. ดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมเอง
1. อปท. ตองทําความเขาใจโครงการที่ตองดําเนินการติดตามตรวจสอบ
สถานภาพสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากแผนงานการติดตามตรวจสอบสถานภาพ
สิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไวแลว
2. พิจารณาวาจางหาที่ปรึกษาที่จะดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพ
สิ่งแวดลอม
3. หนวยงานที่ปรึกษาดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมและ
จัดสงรายงานตอ อปท. เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
กรณีที่ อปท. ไมไดดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมเอง
อปท. ประสาน ขอรวมมือ หรือใหการสนับสนุนหนวยงานที่มีความชํานาญ
ในการดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม

3. งานติดตามตรวจสอบ
สถานภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมการดําเนินการ

2. งานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (ตอ)

มาตรฐาน

ไดรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม
อยางครบถวน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมการดําเนินการ

4. งานตรวจสอบสถานภาพ กิจกรรมขั้นพัฒนา
งานการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม เปนงานที่วิเคราะหหาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเชนเดียวกับงานติดตามตรวจสอบ แตตางกันที่งานตรวจสอบ
สถานภาพนี้จะทําในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตองการจะทํา
เพราะไมไดกําหนดแผนงานการจัดการไวกอนหนานี้ สามารถทําได 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 อปท. วาจางใหหนวยงานที่ปรึกษาดําเนินการตรวจสอบสถานภาพ
สิ่งแวดลอม
กรณีที่ 2 อปท. เปนผูดําเนินการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมเอง
1. กําหนดสิ่งแวดลอมที่จะตรวจสอบพรอมทั้งดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดวย
2. กําหนดจุด/พื้นที่ วิธีการวัด เครื่องมือและอุปกรณ เวลา และผูตรวจสอบ
3. วิเคราะหหาสถานภาพจากทุกๆ ดัชนีและของทั้งหมดของสิ่งแวดลอม
พรอมวิเคราะหหาสถานภาพสิ่งแวดลอม
4. ทํารายงานเสนอผลการตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหา

กิจกรรมขั้นพัฒนา
3. งานติดตามตรวจสอบ
1. หากการติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมพบวาคุณภาพสิ่งแวดลอม
สถานภาพสิ่งแวดลอม (ตอ)
มีผลอยูในสภาวะไมสมดุล อปท. ตองดําเนินการแกไขและปรับปรุงการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สรางเครือขายในการติดตามตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน

อปท. สามารถทราบ
สถานภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่
ตนเองและสามารถสรางแนวทาง
การจัดการได

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน

6. งานสิ่งแวดลอมศึกษา

กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. ศึกษาสถานภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
2. ศึกษาสถานภาพของสังคมของชุมชน โดยวิธีการทางสังคมศาสตร
3. ศึกษาสถานภาพความรอบรูสิ่งแวดลอมของประชากรเปาหมาย โดยวิธีการ
สิ่งแวดลอมศึกษา

กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. อปท. มอบหมายเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบศึกษาทําความ
เขาใจสิ่งแวดลอมที่จะจัดการอยางลึกซึ้งรวมทั้งตองทราบปญหาและเหตุของ
ปญหาอยางเปนรูปธรรม
2. อปท. มอบหมายเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบศึกษาทําความ
เขาใจกฎหมายสิ่งแวดลอม กระบวนการสรางเทคโนโลยีไปควบคุม กระบวนการ
ทางสิ่งแวดลอมศึกษา และวิธีการสรางประเพณีอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบศึกษาดําเนินกิจกรรมที่สงผล
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเพื่อรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม

กิจกรรมการดําเนินการ

5. งานควบคุมกิจกรรม
สิ่งแวดลอม

มาตรฐาน

1. อปท. จะไดความรูทาง
สิ่งแวดลอมศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติไดและไดรูปแบบทาง
สิ่งแวดลอมศึกษาโดยเฉพาะ

ประชาชนรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

อปท. จะไดความรูเพื่อ
นําไปใชในการควบคุมกิจกรรม
สิ่งแวดลอม โดยการออก
กฎระเบียบหรือขอบังคับ การให
ความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษา
การสรางคานิยม และ/หรือการ
สรางเทคโนโลยีเพื่อควบคุม
กิจกรรมสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

6. งานสิ่งแวดลอมศึกษา
(ตอ)

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน
2. อปท. สามารถนํารูปแบบ
การถายทอดองคความรูที่ได
เผยแพรตอชุมชน รวมทั้งสราง
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมการดําเนินการ
4. วิเคราะหความรูที่ตองการหรือความรูที่ขาดหายไปของประชาชนและการ
ผสมผสานความรูของชุมชนทางสิ่งแวดลอมและสถานภาพสิ่งแวดลอม ตามความ
นาจะเปนของชุมชนนั้นๆ
5. นําองคความรูที่ชุมชนตองการ หรือองคความรูที่ขาดหายไปมาสราง
องคความรู
6. กําหนดเทคโนโลยีการถายทอดองคความรูใหเหมาะสมกับประชากรในแต
ละกลุมเปาหมายที่ตองการ
7. ดําเนินการถายทอดองคความรูตอประชากรกลุมเปาหมาย โดยทําการ
ทดสอบความรูกอนและหลังการถายทอด แลวประเมินผลความรูทางสิ่งแวดลอมที่
เพิ่มขึ้น และดําเนินการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสม
8. ตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนระยะๆ โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร พรอมกับใหความรูแกประชากรกลุมเปาหมายโดยวิธีการทาง
สิ่งแวดลอมศึกษา จนไดผลเปนที่พอใจวา ประชากรเปาหมายมีความรูและมีทักษะ
ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง
9. สรางเครือขายของงานสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานอื่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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7. งานจัดการขยะชุมชน

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน*
ปริมาณขยะตกคางในชุมชน
อปท. ตองศึกษาและทําความเขาใจในการจัดการขยะเพื่อวางรูปแบบและ
แนวปฏิบัติในการเก็บขยะรวบรวมขยะ การขนขยะ การแปรสภาพขยะ และการกําจัด ลดลงมีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี
กรณีที่ อปท. จัดการขยะชุมชนเอง
1. มีการกําหนดรูปแบบ แนวปฏิบัติและดําเนินการจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ศึกษาปริมาณประชาชนและอัตราการเกิดขยะตอวัน
2) ศึกษาขนาดพื้นที่และแบงเขตชุมชน เพื่อการเก็บขนขยะโดยพิจารณา
จากความหนาแนนของชุมชน
3) กําหนดจุดเก็บขนขยะ เวลาเก็บและขนขยะ ประเภท รถขนขยะ และวิธี
กําจัดขยะ
4) ควรคัดแยกขยะอินทรียเพื่อนําไปจัดการ เชน ทําปุยหมัก สวนขยะ
รีไซเคิลก็ใหดําเนินการรีไซเคิล
5) จัดการของเหลือจากการกําจัดขยะ เชน เถาขยะหรือปุยหมัก
กรณีที่ อปท. มิไดจัดการขยะชุมชนเอง
1. อปท. ประสานงาน ขอความรวมมือ หรือจางหนวยงานที่มีความชํานาญใน
การจัดการขยะชุมชน มาดําเนินการในการวางรูปแบบแนวปฏิบัติและการกําจัด
ขยะชุมชน
2. มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินการกําจัดขยะในกรณีใหเอกชนหรือ
หนวยงานอื่น ดําเนินงาน
*ใหดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมขั้นพัฒนา
อปท. จัดทํารูปแบบและดําเนินการการจัดการขยะที่สามารถสรางรูปแบบ
การจัดการขยะในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพจนสามารถเปนตนแบบใหกับพื้นที่
อื่นๆ นําไปใชตอไป
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
กรณีที่ อปท. มิไดกําจัดขยะติดเชื้อเอง
1. อปท. ประสาน ขอความรวมมือ หรือวาจางหนวยงานที่มีความชํานาญ
ในการวางรูปแบบ แนวปฏิบัติ และการกําจัดขยะติดเชื้อ
2. มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินการกําจัดขยะติดเชื้อในกรณีใหเอกชน
ดําเนินงาน

7. งานจัดการขยะชุมชน
(ตอ)

8. งานจัดการขยะติดเชื้อ

กิจกรรมขั้นพัฒนา
กรณีที่ อปท. กําจัดขยะติดเชื้อเอง
1. อปท. ตองสรางความเขาใจในการจัดการขยะติดเชื้อเพื่อวางรูปแบบและ
แนวปฏิบัติในการรวบรวมขยะ การขนขยะ และการแปรสภาพขยะ
2. มีการกําหนดรูปแบบ แนวปฏิบัติ และดําเนินการจัดการขยะติดเชื้ออยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) เตรีย มภาชนะรองรั บ ขยะแบบแยกระหวา งอวัย วะและเศษเครื่อ งมื อ
อุปกรณ สวนน้ําเสียตองแยกบําบัด

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรฐาน

ไดระบบการกําจัดขยะติดเชื้อ

ตองไมมีขยะติดเชื้อตกคางใน
ชุมชน

มีการเผยแพรผลงานหรือ
มีหนวยงานอื่นมาศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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2) นําขยะติดเชื้อเผาในโรงเผาขยะในบริเวณและ ณ ที่ใกลที่สุด โดยเตาเผา
ตองมีอุณหภูมิมากกวา 650 องศาเซลเซียส
3) สรางระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อน้ําเสียจากสถานพยาบาลถูกบําบัดแลว ตอง
ฆาเชื้อโรคใหหมดไป
4) เถาหรือตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ควรฝงกลบอยางถูกหลักการ
3. ออกพระราชบัญญัติกําหนดบทลงโทษ
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
กรณีที่ อปท.กําจัดสิ่งปฏิกูลเอง
1. ศึกษาสถานภาพ ปริมาณ และการจัดการสิ่งปฏิกูลของชุมชนในปจจุบัน
2. ศึกษาพื้นที่หมักสิ่งปฏิกูลของชุมชน
3. การวางแผนการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
4. ประเมินคาใชจายในการดําเนินงานทั้งระบบ
5. อปท. จะตองดําเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
กรณีที่ อปท. มิไดกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง
อปท. ประสาน ขอความรวมมือ หนวยงาน หรืออปท.อื่น ที่มีการดําเนินการ
อปท. กําหนดมาตรการและควบคุมการดําเนินการของเอกชนใหถูกตองตาม
ระเบียบกฏหมาย

9. งานจัดการสิ่งปฏิกูล

กิจกรรมการดําเนินการ

8. งานจัดการขยะติดเชื้อ
(ตอ)

มาตรฐาน

มีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่
ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. อปท. รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกกากสารพิษอันตราย

10. งานจัดการกากสารพิษ
อันตราย
กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. อปท. มีระบบการแยกจัดเก็บ และจัดหาสถานที่จัดเก็บเพื่อการกําจัดตอไป
เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟนีออน กระปองสเปรย
2. มีการดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัด
กากสารพิษอันตราย
3. กรณีดําเนินการเองควรปรึกษาโดยตรงกับผูชํานาญการเพื่อจัดการ
กากสารพิษอันตรายที่ตองขจัดพิษของกากสารพิษดวยการฝงกลบตามวิธีและ
สถานที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการและวาจางหนวยงานที่ไดรับการอนุญาตในการ
กําจัดกากสารพิษอันตราย และการวางรูปแบบและแผนการกอสรางโรงงานกําจัด
กากสารพิษอันตรายที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. อปท.ดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยนําไปใชประโยชน เชน ทําปุยหมัก
กาซชีวภาพ เปนตน
2. มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลในกรณีใหเอกชน
ดําเนินงาน
3. ออกขอบัญญัติกําหนดบทลงโทษ กรณีไมปฏิบัติตามขอกําหนด

กิจกรรมการดําเนินการ

9. งานจัดการสิ่งปฏิกูล
(ตอ)

มาตรฐาน

มีระบบกําจัดกากสารพิษ
อันตรายที่ไดมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ

ประชาชนสามารถคัดแยก
กากสารพิษอันตรายได

ผลประโยชนที่เกิดจาก
สิ่งปฏิกูล

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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12. งานจัดการน้ําเสีย

11. งานจัดการมลพิษ
ทางเสียง

มาตรฐาน

1. ปญหามลพิษทางเสียง
ไดรับการแกไข
2. ระดับเสียงไมเกินคามาตรฐาน

กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. อปท. มีแผนการและดําเนินการติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงอยาง
สม่ําเสมอ
2. ออกขอบัญญัติเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน*
คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
กรณีที่ อปท.ดําเนินการจัดการน้ําเสียเอง
สาธารณะดีขึ้น
1. คํานวณหาปริมาณน้ําเสียจากแหลงน้ําเสีย พรอมวิเคราะหหาคุณภาพน้ําเสีย
2. เลือกวิธีบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกับคุณสมบัติน้ําเสียและสิ่งปนเปอนที่พบ
ในน้ําเสีย
3. บําบัดน้ําเสียใหไดเกณฑมาตรฐาน แลวปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ
นําไปใชประโยชนอยางอื่น
กรณีที่ อปท. มิไดดําเนินการจัดการน้ําเสียเอง
ประสานงาน ขอความรวมมือ หรือจัดจางหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการ
จัดการน้ําเสียมาดําเนินการศึกษาสถานภาพ วางรูปแบบและแนวทางในการแกไข
ปญหาน้ําเสีย
*ใหดําเนินงานตามแนวทางมาตรฐานการบําบัดน้ําเสียของกรมสงเสริมการปกครอง

ปญหามลพิษทางเสียงไดรับ
การแกไข

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
อปท. ประสานงาน ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการแกไข
เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงหรือดําเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจ

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
อปท. ประสานงาน ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยงของเพื่อดําเนินการแกไข
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศหรือดําเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจ

13. งานจัดการอากาศเสีย

กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. มีการใหความรูและสนับสนุนใหผูประกอบการมีระบบปองกันอากาศเสีย
และฝุนละออง ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแตแหลงวัตถุดิบ การลําเลียง การ
ทําความสะอาด การแปรสภาพ การเก็บผลิตผล
2. ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแกประชาชน เพื่อไมให
เปนผูกอปญหา รวมทั้งสรางศักยภาพการปองกันตนเองของประชาชน

กิจกรรมขั้นพัฒนา**
1. อปท. วางรูปแบบ และแนวทางการจัดการน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ ที่เปน
ตนแบบใหทองถิ่นอื่นๆ
2. ใหแตละครัวเรือนติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียขั้นตน
**ใหศึกษารายละเอียดตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

กิจกรรมการดําเนินการ

12. งานจัดการน้ําเสีย
(ตอ)

มาตรฐาน

ไมเกิดปญหามลพิษทาง
อากาศ

ปญหาอากาศเสียไดรับ
การแกไข

1. คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
สาธารณะดีขึ้น
2. มีการติดตั้งระบบบําบัด
น้ําเสียขั้นตนดวยความสมัครใจ
เชน บอดักไขมัน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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14. งานจัดการมลพิษทาง
สายตา

มาตรฐาน
ประชาชนรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับมลพิษทางสายตา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กิจกรรมขั้นพัฒนา
สามารถแกไขปญหามลพิษ
อปท.ประสานงาน ขอความรวมมือ หรือจัดจางหนวยงานที่มีความชํานาญงาน
ทางสายตา
ดานการจัดการมลพิษทางสายตา เพื่อดําเนินการดังนี้
1. การประเมินสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางแกปญหา
1) ศึกษาและวิเคราะหปริมาณพื้นที่ที่มีปญหามลพิษทางสายตา
2) พิจารณาสาเหตุมลพิษทางสายตาและแนวทางแกไข
2. ศึกษาความเปนไปได
1) พิจารณาสิ่งกอสรางที่จะดําเนินการในระยะตอไป
2) วางแผนลดผลกระทบมลพิษทางการมอง
3) ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการลดผลกระทบ
3. ศึกษาการใชรูปแบบ
1) กําหนดพื้นที่ตนแบบเพื่อลดผลกระทบมลพิษทางสายตา พิจารณาจาก
สิ่งกอสราง สาธารณูปโภค/สาธาณูปการ และตนไม
2) ออกแบบเพื่อการศึกษาความสัมพันธของสิ่งกอสราง สาธารณูปโภค/
สาธาณูปการ และตนไม
3) ประเมินคาสุนทรียภาพ

กิจกรรมพื้นฐาน
1. ประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนใหรวมมือชวยกันดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของบานเรือน ชุมชนใหนาอยูและเปนระเบียบเรียบรอย
2. อปท.กําหนดมาตรการในการควบคุมการติดตั้งปายโฆษณา รวมทั้ง
การจัดการภูมิทัศนที่เหมาะสม เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

15. งานจัดการมลพิษ
ทางดิน

มาตรฐาน

กิจกรรมขั้นพัฒนา
ประสานงาน ขอความรวมมือ หรือจัดจางหนวยงานที่มีความชํานาญงานดาน
การจัดการมลพิษทางดินมาดําเนินการศึกษาสถานภาพ วางรูปแบบและแนวทาง
ในการแกไขปญหามลพิษทางดิน ดังนี้
1. สํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดขอบเขตในการศึกษา
2. สุมตัวอยางดินในดินพื้นที่จํานวน 3 สถานีๆ ละประมาณ 1 กิโลกรัมแลว
นํามาผสมคลุกเคลากัน แลวสุมตัวแทนของดินมาประมาณ 1 กิโลกรัมใส
ถุงพลาสติก
3. นําตัวอยางดินที่สุมตัวอยางมาตากในที่รม บด และรอนดวยตะแกรงขนาดรู
ที่มีเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร
4. นําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
5. นําผลการวิเคราะหทางกายภาพ เคมีและชีวภาพมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
คุณภาพดินของประเทศ

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับมลพิษทางดิน เพื่อลด
ผลกระทบจากกรณีเปนผูกอใหเกิดปญหามลพาทางดิน เชน การใชปุยเคมี
ยาฆาแมลง

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรการและแผนงาน
ปองกันและแกไขปญหามลพิษ
ทางดิน

ประชาชนรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับมลพิษทางดิน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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1.มีโครงการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน*
1. จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพใน
2. จํานวนคนเขารวมกิจกรรม
ชุมชน เชน สวนสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ
2. จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
3.จํานวนคนเขารับบริการการ
1) มีการประชาสัมพันธโครงการสงเสริมสุขภาพของชุมชน ผานสื่อตางๆ
รักษาพยาบาลลดลง
2) จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย
3) จัดประกวดเด็กและประชาชนสุขภาพแข็งแรง
4) จัดสัมมนา ฝกอบรมใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ เชน ดาน
โภชนาการ ดานสุขศึกษา ฯลฯ
5) บริการใหคําปรึกษาสุขภาพจิต
*ดูรายละเอียดเรื่องมาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจและมาตรฐานการ
สงเสริมกีฬา เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมงานสงเสริมสุขภาพ

16. งานสงเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

6. สรุปสถานภาพของทรัพยากรดิน
7. วิเคราะหหาปญหาจากดัชนีที่มีคาวิเคราะหทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่
เกินกวาคามาตรฐานกําหนดหรือมีคาเกินกวาดินตามธรรมชาติทั่วไป
8. วิเคราะหกิจกรรมที่กอใหเกิดปญหา เชน การใชสารเคมีกําจัดแมลงมากเกินไป
การใชสารเคมีในพื้นที่เดิมเปนเวลานานๆ
9. สรุปปญหาและสาเหตุของปญหา เพื่อสรางมาตรการและแผนงานปองกัน
และแกไขปญหา

กิจกรรมการดําเนินการ

15. งานจัดการมลพิษ
ทางดิน (ตอ)

มาตรฐาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
อปท. มีการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด
*ดูรายละเอียดเรื่องมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน

17. งานการใชที่ดิน

กิจกรรมขั้นพัฒนา
อปท. ประสานงาน ขอความรวมมือ หรือจัดจางหนวยงานที่มีความชํานาญงาน
ดานการจัดการงานการใชที่ดินมาดําเนินการศึกษาสถานภาพ วางรูปแบบและ
แนวทางการใชที่ดิน ดังนี้
1. เตรียมแผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่งมีเสนระดับเทากัน เพื่อใช
ความลาดชันจากแผนที่นี้ทดสอบในภาคสนาม
2. แบงชั้นความลาดชัน ถาที่ดินที่มีความชันนอยกวา 35 เปอรเซ็นต ใชเพื่อ
การเกษตร สวนที่ดินที่มีความลาดชัน มากกวา 35 เปอรเซ็นต ใชเพื่อการปาไมเพื่อ
การผลิต ตนน้ําลําธาร อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและปองกันสิ่งแวดลอม

กิจกรรมขั้นพัฒนา
จัดสรางหรือปรับปรุงสถานที่เพื่อพักผอนและสถานที่ออกกําลังกาย
*ดูรายละเอียดเรื่องมาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจและมาตรฐานการ
สงเสริมกีฬา

กิจกรรมการดําเนินการ

16. งานสงเสริมสุขภาพ
(ตอ)

มาตรฐาน

ไดแผนที่การใชที่ดิน

อปท. ประชาสัมพันธ รณรงค
หรือใหประชาชนมีความรู
ความสามารถบริหารจัดการใช
ที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ

สถานที่เพื่อพักผอนและ
สถานที่ออกกําลังกายอยาง
เพียงพอ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
อปท. ประชาสัมพันธ รณรงคหรือใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการใช
แหลงน้ํา

18. งานแหลงน้ํา

กิจกรรมขั้นพัฒนา
อปท. จะประสานงาน ขอความรวมมือ หรือจัดจางหนวยงานที่มีความชํานาญ
งานแหลงน้ํามาดําเนินการแผนการจัดการแหลงน้ําทั้งในระยะสั้น (1 ป) ระยะกลาง
(5 ป) และระยะยาว (10 ป) ประกอบดวย แผนการใชแหลงน้ําแบบยั่งยืนโดยไมให
มีการปนเปอนของมลพิษตอทรัพยากรที่ใช แผนการกําจัด/การบําบัดตอของเสีย/
มลพิษ และการฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมเพื่อขจัดของเสีย/มลพิษใหหมดไปจากแหลง
น้ํา แผนการควบคุมกิจกรรมทั้งในและนอกระบบการจัดการแหลงน้ํา
1. อปท.จะตอง ดําเนินงาน การตรวจวัดน้ําฝน น้ําทา น้ําบาดาล
2. จัดทําแผนที่แหลงน้ําและปริมาณน้ําแตละพื้นที่

3. แบงชั้นที่ดินตามคุณภาพดินและประเพณีการใชที่ดิน อาจขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคมของทองที่นั้นๆ รวมกับสมบัติของดิน
4. แบงที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรซึ่งเปนที่ดินที่ใชปลูกขาว พืชลมลุก
พืชไร และไมผล
5. แบงที่ดินที่ไมเหมาะสมตอการเกษตร ซึ่งเปนที่ดินเพื่อการปลูกปาไมใช
สอย ปาอนุรักษ ทุงหญา ปาชายเลน และที่ตั้งชุมชน
6. สรางมาตรการควบคุมการใชที่ดินแตละเขตชั้นที่ดินอยางเครงครัด

กิจกรรมการดําเนินการ

17. งานการใชที่ดิน (ตอ)

มาตรฐาน

มีแหลงน้ําเพียงพอคุณภาพน้ําดี

อปท. จะมีแผนงานการจัดการ
แหลงน้ํา ทั้งในระยะสั้น (1 ป) ระยะ
กลาง (5 ป) และระยะยาว (10 ป)

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

3. สรางแหลงเก็บกักน้ํา การระบายน้ํา พื้นที่จัดสรรน้ําเพื่อกิจการน้ําใชเพื่อ
การเกษตร ประปา สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม ฯลฯ เชน ขุดลอกลําหวย คลอง
แมน้ํา หนอง บึง กอสรางอางเก็บน้ํา เขื่อน ขุดบอบาดาล เปนตน
4. กําหนดมาตรการการใชน้ําทุกขั้นตอนรวมทั้งแนวทางควบคุมการปนเปอน
มลพิษสิ่งแวดลอม
5. มีการพัฒนาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆ ในพื้นที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรม
การใชน้ํา เชน การอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม เปนตน
กิจกรรมขั้นพัฒนา*
1. อปท. เขาไปมีสวนรวมในการจัดทําผังเมืองรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. กรณี อปท. ไดดําเนินการงานวางผังเมืองในพื้นที่ตนเอง ดําเนินการดังนี้
1) สํารวจขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐสังคมของประชากรในพื้นที่
2) สํารวจลักษณะทางกายภาพและวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกส
ของดิน
3) สํารวจประเภทของสิ่งปกคลุมดินและการใชที่ดิน (Land cover and land
use type)
4) สํารวจการแบงชั้นที่ดิน (Land use classification)
5) จัดทําฐานขอมูลการใชที่ดินเบื้องตน และจัดทําการแบงเขตประเภทการ
ใชที่ดิน
6) สรางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและประเภทการใชที่ดิน

19. งานวางผังเมือง

กิจกรรมการดําเนินการ

18. งานแหลงน้ํา (ตอ)

มาตรฐาน

1. ไดผังเมืองรวม/ผังเมือง
เฉพาะของ อปท. ที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ
2. มีประกาศใหเปนเขต
ผังเมืองรวมทั้งจังหวัด

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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20. งานนิคมอุตสาหกรรม

มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน

กิจกรรมขั้นพัฒนา
1. อปท. มีสวนรวมในการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
2. ติดตามผลการศึกษาติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย
และมลพิษ

มีพื้นที่ตั้งนิคมที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่น

ประชาชนรับรูและเขาใจ
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
1. ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับงานนิคมอุตสาหกรรมแกประชาชนเพื่อให เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม
ทราบถึงประโยชนและผลกระทบที่ประชาชนอาจไดรับ
2. ดูแลผลประโยชนที่พึงไดในรูปของภาษีตอทองที่ และผลกระทบสิ่งแวดลอม

7) ติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและการเปลี่ยนแปลงประเภทการใชที่ดิน
8) พยากรณการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
9) กําหนดผังเมืองของทองถิ่น
*ดูรายละเอียดเรื่องมาตรฐานการวางผังเมือง

กิจกรรมการดําเนินการ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การกําหนดมาตรฐานและตัวดัชนีชี้วัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภารกิจถายโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1 แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบุคลากรทางดานสิ่งแวดลอมจํากัด และยังขาดประสบการณ
การทํางานดานสิ่งแวดลอม สวนใหญจะมีการดําเนินการในเรื่องการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย
เทานั้น ฉะนั้นจึงควรกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบและการวางแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ดวย
4.1.1 ศึกษาทําความเขาใจงาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งทํ า ความเข า ใจงานสิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ด รั บ
มอบหมายวาเปนการจัดการสิ่งแวดลอมดานการใชทรัพยากร การกําจัด/ การบําบัด / การฟนฟู
ตอ ของเสี ย และมลพิษ หรื อ งานการควบคุ มกิจ กรรมทั้ง ในและนอกระบบการจั ด การ รวมถึ ง
พิจารณาใหชัดวาเปนงานสํารวจศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ อาชีวอนามัย ฯลฯ
4.1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบที่มีความรูเรื่องงานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินงาน
ทางดานวิชาการ หรืออาจแตงตั้งในรูปแบบของกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนจากภาคสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของ เชน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากสวนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
ผูแทนภาคประชาชน ภาคเอกชน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
4.1.3 การสรางแผนดําเนินงาน
การกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ และกิจกรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.4 การดําเนินงาน
การดําเนินงานตามแผนงานใหเปนไปทุกขั้นตอนที่กําหนดไว โดยใชหลักการ
บริหารจัดการแบบผสมผสาน
บทที่ 4 ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ
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4.1.5 การสรางแผนติดตามตรวจสอบ
เนื่องจากการดําเนินงานสิ่งแวดลอมของระบบสิ่งแวดลอมทองถิ่นมีหลากหลาย
งานและหลากหลายสิ่งแวดลอม นอกจากตองสรางแผนปฏิบัติอยางผสมผสานแลว ที่สําคัญอยางยิ่ง
คือ ตองสรางแผนติดตามตรวจสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนงานการจัดการทั้งงาน
ยอยๆ และทั้งระบบสิ่งแวดลอมทองถิ่นนั้นๆ
4.1.6 การทํารายงาน
การดําเนินงานทุกขั้นตอนตองบันทึกทั้งสังเกตการวิเคราะหผลในพื้นที่ และการ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการเหลานี้ตองจดบันทึกอยางเปนระบบและแบบแผน ทั้งนี้ เพื่อใหได
ขอมูลที่ดีและเหมาะสมตอการนําไปใชเขียนรายงานสง
ในกรณีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมมีปญหาหรือขอสงสัยองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สามารถติ ด ต อ สอบถามหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นสิ่ ง แวดล อ มได ต าม
ภาคผนวก ก.

4.2 ภารกิจถายโอนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
การจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากจะเปนอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายกําหนดแลวยังมีบางภารกิจที่เปนภารกิจถายโอนที่หนวยงานตางๆ ไดถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานการปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางรวดเร็วและคลองตัว
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ภารกิจถายโอนและหนวยงานที่ถายโอนภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ภารกิจถายโอนและหนวยงานที่ถายโอนภารกิจ
หนวยงาน
กระทรวงคมนาคม
1. กรมการขนสงทางน้ําและ
พานิชยนาวี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. กรมชลประทาน

2. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

ภารกิจถายโอน
1. รองน้ําภายในประเทศที่เปนบึง ลําคลอง แมน้ําขนาดเล็ก
ที่มีอยู
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เพียงแหงเดียว
2. รองน้ําชายฝงทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและรักษารองน้ํา
- งานขุดลอกรองน้ํา
- งานติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือใน
รองน้ําขนาดเล็ก
3. การอนุญาตใหกอสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา)
1. การดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุง โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก
2. การดูแลรักษาทางน้ําประเภทที่ 2
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการกอสรางบูรณะและ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา)
1. การดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ําในเขตปฏิรปู ที่ดิน
2. ขุดลอกคลองในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. ขุดลอกแหลงน้ําในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. ขุดสระเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการกอสรางบูรณะและ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา)

บทที่ 4 ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ
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หนวยงาน

ภารกิจถายโอน

3. กรมประมง

1. ฝกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา)

4. กรมสงเสริมการเกษตร

1. การปรับปรุงฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 1. การติดตามและตรวจสอบเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมและมลพิษ
ในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510 และ
การเหมืองแร
กิจกรรมตอเนือ่ ง
2. การดําเนินการตามกฎหมาย
3. การทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด ประกอบดวย
1. การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม/การมีสวนรวมของ
ประชาชน
2. การเฝาระวังและปองกันสิ่งแวดลอม
3. การฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม
4. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
5. งานสนับสนุนแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด

บทที่ 4 ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หนวยงาน

ภารกิจถายโอน
ศึกษารายละเอียดไดจากคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จาก www.onep.go.th และ
www.thailocaladmin.go.th ซึ่งไดแจงใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบแลวตามหนังสือตามหนังกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นที่ มท 0891.4/ 83 ลงวันที่ 11 มกราคม
2550 (รายละเอียดตามภาคผนวก ค. )

2. กรมควบคุมมลพิษ

1. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํา
รายงานสถานการณมลพิษในทองถิ่นของตน
- งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในแมน้ําสายหลัก ลําน้ําสาขา
และแหลงน้ําปด น้ําทะเลชายฝง
- งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ตรวจสอบ
สถานการณมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ใน
พื้นที่ที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งอยูร วมทั้งพื้นที่ที่
ไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพืน้ ที่ที่มีความเสี่ยง
ตอปญหามลพิษทางอากาศสูงหรือในพืน้ ทีท่ ี่ตองมีการ
จัดการคุณภาพอากาศในระดับภาค เชน โครงการนิคม
อุตสาหกรรม เปนตน
2. การดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย และ
มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน)

บทที่ 4 ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ
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มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง

96

ภารกิจถายโอน
1. การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย
(ศึกษารายละเอียดไดจากมาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย และ
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

บทที่ 4 ขอเสนอแนะการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก
หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับภารกิจดานสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ก

97

98
0-2298-2000
0-2298-2002
0-2298-2000
0-2298-2002
0-2298-2000
0-2298-2002

0-2298-2592
0-2298-2591

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน7
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
Pollution Control Department 92 Soi Pahon Yothin
7 Phahon Yothin Rd., Sam Sen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400 Thailand
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ชั้น 4
อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ. พหลโยธิน
7 ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
10400
92 Phahonyothin Soi7, Thanon Phahonyothin,
Phayathai, Bangkok 10400

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
Department of Marine and
Coastal Resources

โทรศัพท/โทรสาร

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่ตั้ง

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ชื่อหนวยงาน

ภาคผนวก ก

surapol@dmcr.go.th
http://www.dmcr.go.th/

webmaster@pcd.go.th
http://www.pcd.go.th

monre@environnet.in.th
http://www.monre.go.th

monre@environnet.in.th
http://www.monre.go.th

E-Mail Homepage

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

02-2023782
02-6448775

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เลขที่ 49 ซอย 30
ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
Department of Groundwater
Resources

0-22788400-9,
0-2298-5637
0-2298-5637

02 2023845
02 6448741

75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
75/10 Rama VI Road, Bangkok 10400,
Thailand

กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral
Resources

49 พระรามหก ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
49 Rama IV soi 30, Phrayathai Bangkok
10400

0-2298-5655-60
0-2298-5699
0-2298-5657

49 ชั้น 9 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400
Department of Environment Quality
Promotion Building ( 9 th Floor) 49 Rama VI,

กรมทรัพยากรน้ํา
Department of Water Resources

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
Department of Environmental
Quality Promotion

โทรศัพท/โทรสาร

ที่ตั้ง

ชื่อหนวยงาน

info@deqp.go.th
http://www.deqp.go.th

webmaster@dgr.go.th
http://www.dgr.go.th/

sasirin@dmr.go.th
http://www.dmr.go.th

http://www.dwr.go.th

E-Mail Homepage

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

99

100
webmaster@dnp.go.th
http://www.dnp.go.th

info@oepp.go.th
http://www.onep.go.th/

webmaster@moac.go.th
http://www.moac.go.th

http://www.moac.go.th

0-2279-7180-9,
0-2271-4232-8
0-2271-3226

0-2282-2555 ,
0-2281-8510
0-2282-1425 ,
0-2280-5927

0-2281-5884,
0-2281-5955

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
60/1 Soi Phibul Watana 7, Rama VI Rd.,
Phayathai, Bangkok 10400

สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม
Office of Environmental Policy
and Planning

เลขที่ 3 ถ.ราชดําเนินนอก กทม. 10200
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
3 Ratchadamneon Nok Avn, Bangkok 10200
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
Office of The Secretary to Ministry
of Agriculture Co-operative

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
Thanon Ratchadamnoen Nok, Bangkok 10200
สหกรณ
Office of the Permanent Secretary

E-Mail Homepage

0-2561-4292-3
0-2561-2466

โทรศัพท/โทรสาร

กรมอุทยานแหงชาติฯ 61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
61 Thanon Phahon Yothin, Chatuchak,
Bangkok 10900

ที่ตั้ง

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพชื
National Park, Wildlife and
Plant Conservation Department

ชื่อหนวยงาน

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ก

0-2562-0600-15

0-2653-4925
0-2653-4925

ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กทม. 10900

69/1 ถ. พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
69/1Phayathai Road , Ratchathewi , Bangkok
10400

กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
Department of Fisheries

กรมปศุสัตว
Department of Livestock
Development

0-2561-4292-3
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900
0-2561-2466
61 Thanon Phahon Yothin, Chatuchak, Bangkok
10900

0-2628–5240–59
0-2282-1105

12 ถนนกรุงเกษม เทเวศร กรุงเทพมหานคร
10200
12 Krungkasem Road Taves Bangkok 10200

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
Coorporative Auditing
Department

กรมปาไม
Royal Forest Department

0-2241-0740-9
0-2243-0966

โทรศัพท/โทรสาร

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300
Thanon Sam-sen. Bangkok 10300

ที่ตั้ง

กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

ชื่อหนวยงาน

webmaster@forest.go.th
http://www.forest.go.th

info@dld.go.th
http://www.dld.go.th

http://www.fisheries.go. th

netgrp@cad.go.th
http://www.cad.go.th

user1@mail.rid.go.th
http://www.rid.go.th/

E-Mail Homepage

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

101

102
0-2579-0111,
0-2941-1968-77
0-2579-0151-7
0-2940-5528
0-2579-0121-7

0-2281-3095,
0-2282-2922
0-2282-6078

0-2281-2971
0-2281-2940

50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
2143/1 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
2143/1 Phaholyothin road Chatuchak,
Bangkok 10900
12 ถนนกรุงเกษม แขวงสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
12 Thanon Krung Kasem, Samphraya,
PanaKorn, Bangkok 10200
1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบานพานถม
เขตพระนคร กทม.

กรมวิชาการเกษตร
Department of Agricultural

กรมสงเสริมการเกษตร
Department of Agricultural
extension

กรมสงเสริมสหกรณ
The Cooperative Promotion
Department

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
Agricultural Land Reform

โทรศัพท/โทรสาร

ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900
Phahon Yothin Chatuchak Bangkok 10900

ที่ตั้ง

กรมพัฒนาที่ดนิ
Land Development Department

ชื่อหนวยงาน

ภาคผนวก ก

http://www.alro.go.th

cpd@cpd.go.th
http://www.cpd.go.th

http://www.doae.go.th

http://www.doa.go.th

http://www.ldd.go.th

E-Mail Homepage

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ที่ตั้ง

กรมการขนสงทางบก
Department of Land Transport

1032 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
1032 Phahon Yothin Road Khet Chatuchak
Bangkok

0-2278-4057 ,
0-2278-3635
0-2272-3627

0-2233-1311-8,
0-2237-4150-9,
0-2233-7160-1
0-22367248

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100
Marine Department
1278 Yotha Road, Talard Noi Sub-district,
Samphanthawong District, Bangkok 10100

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Ministry of Transport

0-2283–3000
0-2281–3959

0-2940–7239
0-2940–7241

โทรศัพท/โทรสาร

38 ถนนราชดําเนินนอก เขตปอมปราบศัตรูพา ย
กทม. 10100
38 Ratchadamnoen Nok Rd. Ket Pom Prab
Sattru Phai, Bangkok 10100

ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of Agricultural Economics ถ. พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
Kasetsart University Campus Phaholyothin
Road Chatuchak ,Bangkok 10900

ชื่อหนวยงาน

admin@dlt.motc.go.th
http://www.dlt.go.th/

marine@md.go.th
http://www.md.go.th

mot@mot.go.th
http://www.mot.go.th

staff@oae.go.th
http://www.oae.go.th

E-Mail Homepage

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

103

104
0-2246-1122-30

0-2299-4591-2
0-2299-4606-7

0-222-1141-55

0-2791-7000

กรมทางหลวงชนบท 218/1 ถนนพระราม 6
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ
10200
Ministry of Interior Thanon Atsadang
Bangkok 10200
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ
10200
Ministry of Interior Thanon Atsadang
Bangkok 10200

กรมทางหลวงชนบท
DEPARTMENT OF RURAL
ROADS

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Office of the Permanent
Secretary for Interior

กรมการปกครอง
Department Of Provincial
Administration Ministry Of
Interior

โทรศัพท/โทรสาร

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Si-Ayutthaya Road , Ratchathevi Bangkok
10400

ที่ตั้ง

กรมทางหลวง
Department of Highways

ชื่อหนวยงาน

ภาคผนวก ก

webmaster@dopa.go.th
http://www.dopa.go.th/

http://www.moi.go.th

webmaster@dor.go.th
http://www.dor.go.th

http://www.doh.go.th

E-Mail Homepage

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ที่ตั้ง

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
Office of the Permanent
Secretary

88/21 หมู 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
88/21 Moo 4 Taladkwan, Muang,
Nonthaburi 11000

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู4 ต.
ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Office of the Permanent Secretary Ministry
of Public Health 88/20 Moo 4 Tiwanond

เลขที่ 218/1 ถ. พระรามที6่ แขวงสามเสนใน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Public Works and เขตพญาไท กทม. 10400
เลขที่ 224 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ
Town and Country Planning
10320
218/1 Rama VI Rd., Payatai Bangkok
10400,
224 Rama IX Rd., Huaykwang Bangkok

ชื่อหนวยงาน

E-Mail Homepage

0-2590-3000
0-2591-8397

0-2590-1000
0-2590-1320

http://www-ddc.moph.go.th/

webmaster@health.moph.go.th
http://www.moph.go.th

0-2299-4117-20-25 webmaster@dpt.go.th
http://www.dpt.go.th

โทรศัพท/โทรสาร
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0-2590-8000,
0-2951-1300-29
0-2590-7000
0-2590-7116

0-2202-3000
0-2202-3048

0-2202-4000
0-2245-8000
0-2202-4405-54
0-2246-1155,
0-2246-8621

88/24 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม. 10400
Rama VI Road Ratchathewi Bangkok 10300

75/6 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Rama 6 Rd. Rachathevi, Bangkok 10400
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road , Ratchathewi , Bangkok
10400

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
Food and Drug Administration

สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
Office of The Permanent
Secretary

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial
Promotion

โทรศัพท/โทรสาร

88/23 หมู 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
Tivanon road Ampur Muang Nontaburi

ที่ตั้ง

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

ชื่อหนวยงาน
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iic@dip.go.th
http://www.smethai.net

inform@diw.go.th
http://www.diw.go.th

http://www.industry.go.th

http://www.fda.moph.go.th

pdd@health.moph.go.th
http://www.dmh.moph.go.th/

E-Mail Homepage
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โทรศัพท/โทรสาร
0-2202-3554-55
0-2202-3557

0-2202-3075
0-2202-3070

0-2659-6399
(อัตโนมัต)ิ
0-2282-1580

ที่ตั้ง
ถนนพระราม 6 แขวงทุง พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

75/6 อาคารนารายณ ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Narai bld., Rama VI rd., Rajthevi,
Bangkok 10400

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม
แขวงมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100
Department of Social Development and
Welfare Krung-Kasem Road Bangkok 10100

ชื่อหนวยงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร

สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย
Office of the Cane and Sugar
Boad

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Department of Social
Development and Welfare

dsdw@dsdw.go.th
http://www.dsdw.go.th

webmaster@ocsb.go.th
http://www.ocsb.go.th/

http://www.dpim.go.th

E-Mail Homepage

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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0-2399-4566
0-2398-9886

0-2222-6131-40
0-2222-9829

ถ.พระพิพิธ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
2 Phra Phiphit Road, Phranakorn, Bangkok
10200

กรมที่ดิน
Department of Lands

โทรศัพท/โทรสาร

4353 ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
Meteorological Department 4353 Sukhumvit
Rd. Bang-Na Bangkok 10260, Thailand

ที่ตั้ง

กรมอุตุนยิ มวิทยา
Meteorological Department

ชื่อหนวยงาน
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dol@dol.go.th
http://www.dol.go.th/

tmd@metnet.tmd.go.th
http://www.tmd.go.th

E-Mail Homepage
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คูมือวิธีการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจ
ที่ไดรับถายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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คูมือ
วิธีปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร
พ.ศ. 2545
ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร เพื่อใหสอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร จึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานขององคกรครองสวนทองถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
การแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร พ.ศ. 2545 ไวดังนี้
ขอ 1. ใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ดําเนินการ
ตรวจสอบตามแบบรายงาน เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหทําแผนผังโครงการทําเหมืองแรและขอกําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับแปลงประทานบัตรที่จะตรวจสอบนั้นมาใชประกอบการ
ตรวจสอบ
ขอ 2. เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบตามแบบรายงานในขอ 1 แลวเสร็จใหองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น จั ด ส ง รายงานให เ จ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร ป ระจํ า ท อ งที่ ท ราบ (สํ า นั ก งาน
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ) ภายใน 15 วั น หลั ง จากวั น ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ใ ห ทํ า การ
ตรวจสอบแปลงละ 3 ครั้ง/ป โดยครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน ครั้งที่ 2 รายงานภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม และครั้งที่ 3 รายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม
ขอ 3. ในกรณีที่มีปญหาและอุป สรรคในการดํา เนิน งานใหร ายงานปญหาอุป สรรค
ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบดวย
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คูมือ
วิธีการปฏิบตั ิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง การติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร
พ.ศ. 2545
ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวมในการติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร เพื่อให
สอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรจึงไดจัดทําคูมือวิธีการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง
การติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร พ.ศ. 2545 เพื่อใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
ขอ 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบแบบรายงานเรื่องขอมูล
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบประทานบัตร (แบบรายงานที่ 1) สงให
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ ทั้งนี้ใหรายงานปละ 1 ครั้ง โดยใหสงรายงาน
ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกป
ขอ 2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรอกแบบรายงาน เรื่อง รายงานการเฝาระวัง
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มในชุ ม ชนที่ มี ก ารทํ า เหมื อ งแร (แบบรายงานที่ 2) ส ง ให เ จ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ ทั้งนี้ใหรายงานทุกรอบ 3 เดือนของทุกป โดยครั้งที่ 1 รายงาน
ภายในวันที่ 15 เมษายน ครั้งที่ 2 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ครั้งที่ 3 รายงานภายในวันที่ 15
ตุลาคม และครั้งที่ 4 รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม
ขอ 3. ในกรณี ที่ มี ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน ให ร ายงานความเห็ น และ
ขอเสนอแนะใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบดวย
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คูมือ
วิธีการปฏิบตั ิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง การใหความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร
พ.ศ. 2545
ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่ น มีส ว นร ว มในการพิจ ารณาอนุญ าตประทานบั ต รเหมื อ งแร เพื่อให ส อดคล อ งกั บ
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร จึงไดจัดทําคูมือวิธีการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การให
ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. 2545 เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
ขอ 1. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับเรื่องการแจงการขอรับประทานบัตรใหสง
เรื่อ งให ผูใ หญบ า นซึ่ ง เป น ที่ ตั้ง คํา ขอประทานบั ต รภายในระยะเวลา 7 วั น และให ผู ใ หญ บา น
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงการดําเนินโครงการทําเหมืองแรจากเจาของโครงการหรือ
ผูมีอํานาจทําการแทนรวมกับเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ โดยใหผูใหญบานเชิญ
คณะกรรมการหมูบาน ประชาชนในหมูบานซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตร องคการเอกชนที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนที่มี
สํานักงานตั้งอยูในพื้นที่ตําบลซึ่งเปนที่ตั้งคําขอประทานบัตรประชาชนที่มีบานเรือนอยูหางจาก
แนวเขตคําขอประทานบัตรในรัศมี 500 เมตร และผูครอบครองที่ดินที่ติดอยูกับแนวเขตคําขอ
ประทานบัตรเขารวมประชุมดวย
ในกรณีที่คําขอประทานบัตรตั้งอยูในพื้นที่ของหมูบานหลายหมูบาน ใหผูใหญบาน
ทุกหมูบานดําเนินการจัดการประชุมตามวรรคแรกรวมกัน โดยใหผูใหญบานเลือกกันเองคนใด
คนหนึ่งเปนประธานในการประชุม
ขอ 2. ในการชี้แจงใหมีประเด็นดังนี้ ขอบเขตพื้นที่ที่จะทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
วิธีการทําเหมือง การใชแหลงทรัพยากรและสาธารณูปโภครวมกับทองถิ่น ผลดีผลเสียจากการ
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ดําเนินโครงการ และวิธีการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ใหผูใหญบานจัดทํารายงานการ
ประชุมตามแบบรายงานเรื่อง รับฟงการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมืองแร (แบบรายงานที่ 1)
สง ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่รับ เรื่อ งจากองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น
ขอ 3. ใหองค กรปกครองสวนทองถิ่ น มอบหมายเจาหนาที่ ทําการสํารวจและจัด ทํ า
ขอมูล ในสวนที่ 1 ของแบบรายงานเรื่องรายงานผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร
(แบบรายงานที่ 2) และใหนําเสนอในที่ประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 4. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาผลดี/ผลเสียและ
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดานอื่นฯจากการขอประทานบัตร โดยอาจเชิญเจาของโครงการ
หรือผูมีอํานาจทําการแทนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุญาต มาใหขอมูลและขอคิดเห็นดวย
ขอ 5. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรอกขอมูลลงในสวนที่ 2 ของแบบรายงานเรื่อง
รายงานผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร (แบบรายงานที่ 2) และแจงผลการพิจารณา
พร อ มส ง รายงานการประชุ ม โดยให มี ก ารรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งทุ ก แผ น ส ง ให เ จ า พนั ก งาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายใน 45 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องการแจงการขอประทานบัตร
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คูมือ
วิธีการปฏิบตั ิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง การใหความเห็น / คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริง
เกี่ยวกับปญหาการรองเรียนจากการทําเหมืองแร
พ.ศ. 2545
ดวยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวมในการใหความเห็น/คําแนะนํา และการรายงานขอเท็จจริงตอผูมีอํานาจตาม
กฎหมายในการทําเหมืองแร เพื่อใหสอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร จึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การใหความเห็น/คําแนะนํา และการรายงาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาการรองเรียนจากการทําเหมืองแร พ.ศ. 2545 ไว ดังนี้
ขอ 1. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรือสาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจากการทําเหมืองแรของประทานบัตรแปลงใดใหเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงในสถานที่ที่ไดรับ
การรองเรียนโดยไมชักชาแลวกรอกแบบรายงาน เรื่อง การตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากการทําเหมืองแร
สงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบโดยพลัน
ขอ 2. ในกรณี ที่พ นักงานเจา หนาที่เห็นว าสามารถแก ปญหาได ให ดําเนิ นการแก ไ ข
ปญหาแลวรายงานผลการดําเนินงานใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ทราบ

114

ภาคผนวก ข

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบรายงาน
เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อผูถือประทานบัตร.........................................................................................................
ประทานบัตรที่.....................................................ชนิดแร..................................................
วิธีการทําเหมือง.................................................................................................................
ที่ตั้งประทานบัตร บาน...........................หมู.................ตําบล...........................................
อําเภอ.................................................จังหวัด....................................................................
2. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขอ
ปฏิบัติ ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ
................ …………………… ………………
………… …………………… ………………
................ …………………… ………………
………… …………………… ………………
................ …………………… ………………
………… …………………… ………………
................ …………………… ………………
………… …………………… ………………
................ …………………… ………………
………… …………………… ………………
................ …………………… ………………

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...

หมายเหตุ ใหเรียงลําดับขอตามที่ระบุในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ถาเปน
การรายงานครั้งแรกโปรดแนบสําเนามาตรการปองกันและกระทบสิ่งแวดลอม
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3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี) ...............................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ผูนําตรวจ................................................
(
)
ตําแหนง..................................................
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ผูตรวจสอบ.................................................
(
)
ตําแหนง......................................................
วันที่ตรวจสอบ...........................................

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานที่ 1
เรื่อง ขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบประทานบัตร
1. ประทานบัตรเลขที่ ......................./.....................
ผูถือประทานบัตร ............................................วิธีการทําเหมือง .................................................
ชนิดแร ......................................เนื้อที่ .....................ไร ...............งาน ...........................ตารางวา
ตั้งอยู บาน ...........................................หมูที่ ..............................ตําบล .......................................
อําเภอ ........................................................จังหวัด ......................................................................
2. ขอมู ลการใช ประโยชนที่ดินโดยรอบประทานบัตร (ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงใหแ กไ ข
แผนผังและแนบทายรายงานนี้ดวย)
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มีการเปลี่ยนแปลง ไดแก
มีบานเรือนเพิม่ เติม/ลดลง จํานวน ..............หลังอยูทางทิศ............................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
มีศาสนสถานเพิ่มเติม/ลดลง จํานวน .............แหง
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
สถานศึกษาเพิม่ เติม/ลดลง จํานวน..............แหงอยูทางทิศ.............................
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
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เสนทางสาธารณะเพิ่มเติม/ลดลง จํานวน ...........แหงอยูท างทิศ.....................
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
มีอางเก็บน้ํา/ฝาย/สระเพิ่มเติม/ลดลง จํานวน.........แหงอยูทางทิศ..................
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
มีสถานที่ราชการเพิ่มเติมจํานวน..........แหงอยูทางทิศ....................................
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
ชื่อ....................................................อยูทางทิศ...............................................
ระยะหางจากประทานบัตร......................เมตร
การเปลี่ย นแปลงสภาพการใชป ระโยชนที่ด ิน อื ่น ๆ ในรอบปที่ผ า นมา
(โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ......................................ผูรายงาน
(...............................................)
ตําแหนง .................................
วันที่ ............เดือน ............พ.ศ. .........
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แบบรายงานที่ 2
เรื่อง รายงานการเฝาระวังคุณภาพสิง่ แวดลอมในชุมชนที่มีการทําเหมืองแร
1. องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล.................. อําเภอ ................... จังหวัด ........................
2. สถานการณสิ่งแวดลอมที่เฝาระวัง
2.1 เรื่อง ฝุนละอองจากการทําเหมือง
ไมมีการฟุงกระจาย
มีการฟุงกระจาย
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมรบกวนความเปนอยู
รบกวนความเปนอยู
มาก
ปานกลาง
นอย
ในกรณีที่รบกวนใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใครและระบุชื่อ/ชุมชน
ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู..........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.2 เรื่อง เสียง
ไมมีเสียงดัง
มีเสียงดังรบกวน
มาก
ปานกลาง
นอย
ในกรณีที่รบกวนใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใครและระบุชื่อ/ชุมชน
ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู..........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2.3 เรื่อง การระเบิด
2.3.1 ความสั่นสะเทือน
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ มาก
ปานกลาง นอย
ในกรณีที่รบกวนใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใครและระบุชื่อ/ชุมชน
ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู..........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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2.3.2 หินปลิวกระเด็น

ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มาก
ปานกลาง นอย
ในกรณีที่รบกวนใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใครและระบุชื่อ/ชุมชน
ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู..........................................................................
...............................................................................................................................
2.3.3 การใหสัญญาณเตือนภัย
มีการใหสัญญาณ
ไมมีการใหสัญญาณ
ในกรณีที่ไมมกี ารใหสัญญาณใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใคร..........
.................................................................................................................................
2.4 เรื่อง น้ําทิ้ง
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มาก
ปานกลาง
นอย
ในกรณีที่รบกวนใหระบุวาเปนประทานบัตรเหมืองแรของใครและระบุชื่อ/ชุมชน
ที่ไดรับความเดือดรอนพรอมที่อยู..........................................................................
...............................................................................................................................
2.5 เรื่อง การขนสงแร
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มาก
ปานกลาง
นอย
ในกรณีที่รบกวนใหระบุวาเปนรถขนสงแรของใครและระบุชื่อ/ชุมชน ที่ไดรับ
ความเดือดรอนพรอมที่อยู......................................................................................
...............................................................................................................................
3. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง...........................................
วันที่........เดือน............พ.ศ. .............
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แบบรายงานที่ 1
รายงานการประชุม
เรื่อง รับฟงการชี้แจงการประทานบัตรเหมือง
คําขอประทานบัตรที่............../ .................ของ ......................................................
วันที่ .............เดือน ......................... พ.ศ. ......................
ณ ที่ทําการ .....................................
..............................................
1. รายชื่อผูเขารวมประชุม
2. ชื่อผูช้แี จงโครงการ
3. ประเด็นชี้แจง

4. สรุปประเด็นความเห็นในที่ประชุม

ตําแหนงหรืออาชีพที่อยู
เจาของโครงการ/ผูมีอํานาจทําการแทน
3.1 ที่ตั้ง และขอบเขตของพื้ น ที่ที่ ใ ช ทํา เหมือ ง
และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง (ระบุโดยสังเขป)
3.2 วิธีการทําเหมือง (ระบุโดยสังเขป)
3.3 การใชแหลงทรัพยากรและสาธารณูปโภค
รวมกับทองถิ่น เชน แหลงน้ํา ถนน ไฟฟา ฯลฯ
(ระบุโดยสังเขป)
3.4 ผลดี ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ (ระบุ
โดยสังเขป)
3.5 วิธีการปองกันผลกระทบ (ระบุโดยสังเขป)
4.1 กรณีที่เห็นดวยใหเหตุผลประกอบ
4.2 กรณีไมเห็นดวยใหเหตุผลประกอบ
4.3 กรณีที่มีขอตกลงรวมกัน (ระบุใหชัดเจน)
4.4 ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะในที่ ป ระชุ ม
(ถามี)

5. เวลาที่เริ่มประชุมและเวลาสิ้นสุดการประชุม
6. ชื่อผูจดรายงานการประชุม
7. ลงชื่อผูใ หญบานรับรองรายงานการประชุม
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แบบรายงานที่ 2
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคําขอประทานบัตรเหมืองแร
สวนที่ 1 ขอมูลและการสํารวจพื้นที่
1. ขอมูลเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร
1.1 ชื่อผูยื่นคําขอประทานบัตร.................................................................................................
คําขอที่........../...................ขอเมื่อวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ....................
1.2 ที่ตั้งคําขอประทานบัตร ชื่อบาน ................................................... หมูที่ ..........................
ตําบล .................................. อําเภอ .................................... จังหวัด ................................
1.3 เนื้อที่คําขอประทานบัตร .................. ไร ...................... งาน .............................ตารางวา
1.4 ชนิดแร .............................................................................................................................
1.5 วิธีการทําเหมือง.................................................................................................................
1.6 ประเภทของทีด่ ิน
พื้นที่กรรมสิทธ (เชน โฉนด, น.ส.3 ก, น.ส.3,) ระบุ....................
พื้นที่รัฐ (เชน ที่ปาไม สปก.)ระบุ ................................................
อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
2. สภาพแวดลอมในปจจุบัน
2.1 ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
ทิศเหนือ จด.......................................................................................................................
ทิศใต จด............................................................................................................................
ทิศตะวันออก จด...............................................................................................................
ทิศตะวันตก จด ................................................................................................................
2.2 ลักษณะภูมิประเทศของคําขอประทานบัตร
ที่ราบ
ที่ราบเชิงเขา
เนินเขา
ภูเขา (หากเปนภูเขาใหตอบขอ 2.3 และ 2.4)
2.3 ความสูงของภูเขาจากกระดับที่ราบโดยรอบประมาณ.................เมตร
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2.4 สภาพปาไมในบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตร
มีไมขนาดเล็กและแคระแกรนขึ้นอยูอยางเบาบาง
มีไมลมลุก ไมไผ วัชพืช
มีไมใหญ หรือไมยืนตนขึ้นอยูอยางหนาแนน
2.5 สัตวปาที่อาศัยอยูในพืน้ ที่โครงการและใกลเคียง
ไมมีสัตวปา
มีสัตวปาขนาดเล็ก เชน นกหรือสัตวเลื้อยคลาน
มีสัตวปา ไดแก ......................................................................................................
2.6 ลักษณะของทางน้ําธรรมชาติที่อยูในพื้นที่หรือใกลเคียงในระยะ 500 เมตร (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
ชื่อ.................................................................ตั้งอยูทางทิศ................................................
ระยะหางประมาณ.......................เมตร ขนาดความกวาง x ความลึก..........................เมตร
ชื่อ.................................................................ตั้งอยูทางทิศ................................................
ระยะหางประมาณ.......................เมตร ขนาดความกวาง x ความลึก..........................เมตร
ชื่อ.................................................................ตั้งอยูทางทิศ................................................
ระยะหางประมาณ.......................เมตร ขนาดความกวาง x ความลึก..........................เมตร
2.7 การใชประโยชนของทางน้ําธรรมชาติตามขอ 2.6
ไมมีการใชประโยชน
เกษตรกรรม จํานวน...................หลังคาเรือน
เพื่อการบริโภค จํานวน....................หลังคาเรือน
2.8 ลักษณะถนนสาธารณะที่ตัดผานในโครงการ หรือใกลเคียง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เสนทางลําลอง ระบุชื่อ............................................................................................
ตั้งอยูทางทิศ.................................ระยะหางประมาณ......................................เมตร
เสนทางลูกรังสาธารณะ ระบุชื่อ..............................................................................
ตั้งอยูทางทิศ.................................ระยะหางประมาณ......................................เมตร
เสนทางลาดยางหรือทางหลวง ระบุชื่อ...................................................................
ตั้งอยูทางทิศ.................................ระยะหางประมาณ......................................เมตร
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3. การใชประโยชนที่ดินบริเวณโครงการและโดยรอบ
3.1 ลักษณะการใชประโยชนที่ดินโดยรอบในระยะ 500 เมตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
พื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร
พื้นที่เกษตรกรรม ชนิดของพืช................................................................................
พื้นที่ปาไม หรืออื่นๆ ระบุ .....................................................................................
3.2 บานเรือนที่อยูอาศัยของราษฏรในระยะ 500 เมตร
ไมมี
มีบานเรือน จํานวน..........................หลังคาเรือน
บานเรือนที่ใกลที่สุดอยูระยะหางจากคําขอประทานบัตร.................เมตร (โดยประมาณ)
3.3 มีถ้ําอยูในพื้นที่คําขอประทานบัตรหรือไม
ไมมี
มี จํานวน ...................... ถ้ํา
ถามีระบุชื่อ 1) ........................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ........................................................................................................
3.4 มีถ้ําอยูในพื้นที่ขางเคียงในระยะ 500 เมตรหรือไม
ไมมี
มี จํานวน .......................ถ้ํา
ถามีระบุชื่อ 1)..............................ทิศ ...........................ระยะหาง .......................เมตร
2)..............................ทิศ ...........................ระยะหาง .......................เมตร
3)..............................ทิศ ...........................ระยะหาง .......................เมตร
3.5 ภายในถ้ําตามขอ 3.3 มีการใชประโยชน อยางใดบาง
ไมมีการใชประโยชน
เปนที่ตั้งสํานักสงฆ หรือที่อาศัยของคางคาว
เปนแหลงทองเที่ยวมีหินงอก หินยอยที่สวยงาม
3.6 การใชประโยชนในพื้นที่คําขอประทานบัตรในปจจุบัน
ทําเกษตรกรรมและปศุสัตว
หาของปา
เปนสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญในทองถิ่น
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3.7 ในบริเวณโดยรอบคําขอประทานบัตร มีวัดหรือสํานักสงฆตั้งอยูหรือไม
ไมมี
มีวัดหรือสํานักสงฆตั้งอยูในระยะทางนอยกวา 500 เมตร จํานวน............วัด
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
มี วั ด หรื อ สํ า นั ก สงฆ ตั้ ง อยู ใ นระยะมากกว า 500 เมตรแต ไ ม เ กิ น 2 กิ โ ลเมตร
จํานวน .....................วัด
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
3.8 พื้นที่ระยะหางวัดหรือสํานักสงฆกับคําขอประทานบัตรเหมืองแรมีลักษณะเปน
พื้นที่ปาไม
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่รกรางวางเปลา หรืออื่นๆ ระบุ.....................................................................
3.9 ในบริเวณโดยรอบคําขอประทานบัตร มีโรงเรียนตั้งอยูหรือไม
ไมมี
มีโรงเรียนตั้งอยูระยะนอยกวา 500 เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
มีโรงเรียนตั้งอยูระยะมากกวา 500 เมตร แตไมเกิน 2 กิโลเมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
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3.10 พื้นที่ระหวางโรงเรียนตามขอ 3.9 กับคําขอประทานบัตรเหมืองแรมีลักษณะเปน
พื้นที่ปาไม
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่รกรางวางเปลา หรืออื่นๆ ระบุ.......................................................................
...........................................................................................................................................................
3.11 ในบริเวณโดยรอบคําขอประทานบัตร มีสถานที่ราชการตั้งอยูหรือไม
ไมมี
มีสถานที่ราชการตั้งอยูในระยะทางนองกวา 500 เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
มีสถานที่ราชการตั้งอยูในระยะทางมากกวา 500 เมตรแตไมเกิน 2 กิโลเมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
ชื่อ.................................................ทิศ ............................ระยะทาง.................เมตร
3.12 พื้นที่ระหวางสถานที่ราชการตามขอ 3.11 กับคําขอประทานบัตรเหมืองแรมีลักษณะเปน
พื้นที่ปาไม
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่รกรางวางเปลา หรืออื่นๆ ระบุ.......................................................................
......................................................................................................................................................
3.13 แหลงโบราณคดีและแหลงทองเที่ยวภายในหรือใกลเคียงกับพื้นที่คําขอประทานบัตร
ไมมี
ไมมีในพื้นที่โครงการ แตอยูใกลเคียงในระยะ 2 กิโลเมตร
ชื่อ......................................................................................................................................
ตั้งอยูทิศทาง.....................................................ระยะทางประมาณ............................เมตร
ชื่อ......................................................................................................................................
ตั้งอยูทิศทาง.....................................................ระยะทางประมาณ............................เมตร
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มีพื้นที่ที่โครงการชื่อ ..............................................................................................
ตั้งอยูทางทิศ............................................................................................................
3.14 สามารถมองเห็นการทําเหมืองจากถนนซึ่งเปนทางหลวงแผนดิน / ทางหลวงจังหวัดหรือไม
ไมเห็น
เห็นแตไมชัด เนื่องจากตนไมบังหรือสิ่งอื่นบัง ระบุ................................................
เห็นชัดเจน
3.15 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตรและใกลเคียงโดยรอบในปจจุบัน
ปกติ
ฝุนนอย เกิดจาก.......................................................................................................
มีฝุนมาก เกิดจาก.....................................................................................................
3.16 การทําเหมืองจะกอใหเกิดความเสียหายตอการใชประโยชนที่ดินของราษฎร เชน พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่หาของปา หรือเลี้ยงสัตวหรือไม
ไมเกิดความเสียหาย
เกิดความเสียหายนอย
เกิดความเสียหายอยางมาก (ใหระบุเหตุของความเสียหาย)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่ของประทานบัตรมีโครงการพัฒนา หรือใชประโยชนพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล หรือสวนราชการอื่นๆ หรือไม ระบุ ............................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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5. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................ผูสํารวจและรายงานสวนที่ 1
(...................................)
ตําแหนง.............................................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .............
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร
1. ความเห็นในการประชุมรับฟงการชี้แจงการขอประทานเหมืองแร จากราษฎรในหมูบาน อันเปน
ที่ตั้งของพื้นที่คําขอประทานบัตร
โดยจัดการประชุม เมื่อวันที่ ...........เดือน .................................พ.ศ. .......................
มีจํานวนราษฎรเขารวมประชุม.................คน จัดการประชุมโดย........................................
(แนบรายงานการประชุมแบบรายงานที่ 1)
2. ความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอคําขอประทานบัตร โดยจัดการประชุมเมื่อ
วันที่............เดือน......................................................พ.ศ. .............................................
การพิจารณาผลดีและผลเสียของโครงการที่มีตอทองถิ่น
ผลดีไดแก
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3).......................................................................................................................................
(4).......................................................................................................................................
(5).......................................................................................................................................
ผลเสียไดแก
(1).......................................................................................................................................
(2).......................................................................................................................................
(3).......................................................................................................................................
(4).......................................................................................................................................
(5).......................................................................................................................................
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มติการประชุม (แนบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล / สภาเทศบาล
ตําบล)
เห็นดวยกับคําขอประทานบัตรเพราะ......................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
เพื่อประโยชนของทองถิ่นตองการใหผูประกอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1).....................................................................................................................................
(2).....................................................................................................................................
(3)....................................................................................................................................
ไมเห็นชอบกับคําขอประทานบัตรเพราะ.............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................ผูรายงานสวนที่ 2
(.....................................)
ตําแหนง................................................
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ..............
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แบบรายงาน
เรื่อง การตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากการทําเหมืองแร
องคการบิหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล.................อําเภอ................................................................
จังหวัด................................................................................................................................................
สวนที่ 1 การรับเรื่องรองเรียน (สําหรับรองเรียน/ผูรบั เรื่องรองเรียน)
1.1 วิธีการรองเรียน มาดวยตนเอง
ทางโทรศัพท
ยื่นหนังสือรองเรียน (ดังแนบ)
อื่นๆ (ระบุ)
วันที่รองเรียน..............................................................เวลา............................
1.2 ผูรองเรียน
1.2.1 ชื่อผูรองเรียน.....................................................................โทรศัพท.......................
ที่อยู.........................................................................................................................
1.2.2 เหตุเกิดที่บาน.............................................หมูที่.........ตําบล...................................
อําเภอ........................................................จังหวัด..................................................
1.2.3 ใกลบานเลขทีห่ รือจุดสังเกต...................................................................................
1.2.4 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งที่ไดรับความเดือดรอน/สาธารณสมบัติไดรับ
ความเสียหาย

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งที่ไดรับความเดือดรอน
หรือสาธารณสมบัตรไดรับความเสียหายและบริเวณใกลเคียง
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1.3 ลักษณะความเดือดรอน
เสียงดัง
สั่นสะเทือน
ฝุนละออง
ทางน้ําขุน/มีตะกอนมาก
อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.4 สถานที่ที่ทําใหเกิดความเดือดรอน (ระบุชื่อเหมืองแร และกิจกรรมที่กอใหเกิดความเดือดรอน)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.5 เรื่องรองเรียน เคยมีการรองเรียนมากอนหรือไม
ไมเคยรองเรียน
เคยรองเรียนแลวเมื่อ.........................................................................................................
ลงนาม....................................................ผูรองเรียน ลงนาม...........................................ผูรับเรื่อง
(
)
(
)

สวนที่ 2 การตรวจสอบขอเท็จจริง (สําหรับเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
ตาม พ.ร.บ. แร)
2.1 วันที่ตรวจสอบ...................เดือน...................................พ.ศ. ............................
ผูนําตรวจสอบ............................................................................................................................
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2.2 รายละเอียดเหมืองแรที่ถูกรองเรียน
ชื่อเหมืองแร......................................................ประทานบัตรที่.................................................
ชื่อผูถือประทานบัตร........................................ชื่อผูรับชวงการทําเหมือง..................................
ชนิดแร.......................................................................................................................................
2.3 ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
จริง ตามขอรองเรียน เกิดจาก..............................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
จริงตามขอรองเรียน แตไมแนใจวาเกิดจากเหมืองที่ถูกรองเรียน
เนื่องจาก ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ไมจริงตามขอรองเรียน
เนื่องจาก............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.4 ปญหาไดรับการแกไขแลว (อยางไร) .........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.5 ปญหายังไมไดรับการแกไข โดยมีขอคิดเห็นเพื่อดําเนินการตอไปดังนี้
2.5.1 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นคาดวาจะสามารถแกไขปญหาไดโดยจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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2.5.2 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ คาดวาไมสามารถแกไขปญหาไดโดยมีขอคิดเห็น
ดังตอไปนี้..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูตรวจสอบ
(
)
ตําแหนง.....................................................

หมายเหตุ ใหแนบบันทึกการตรวจสอบพืน้ ที่มาดวย (ถามี)
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ในระดับจังหวัด
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ที่ มท 0891.3/ว 83

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
11 มกราคม 2550

เรื่อง การจัด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจัด การคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล อ มในระดับจั ง หวัด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดวยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําคูมือ
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 เพื่อใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการเสนอโครงการ
ผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยมีขั้นตอนในการจัดทํา
สรุปไดดังนี้
1. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจง ให
จังหวัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตามคูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ
2. จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ
โดยมีผูวาราชการจังหวั ด เปนประธาน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจั งหวั ด เป น
กรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
3. จังหวัดสงรางแผนปฏิบัติการฯ ใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาควิเคราะหใน
เบื้องตน และสงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550

/ 4. สํานักงาน...
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4. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิเคราะห
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ความสอดคล อ งกั บ แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2550 – 2554 ใน
ภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ โครงการ ขอ จํา กัด ของงบประมาณและ
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเสนอตอคณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
5. เสนอแผนปฏิบัติการฯ ใหคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
พิจารณากลั่นกรอง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2550 และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2550
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการผานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด จากคูมือดังกลาวไดทางเว็ปไซต www.onep.go.th และ www.thailocaladmin.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
โทร. 0-2241-900 ตอ 4123 โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102
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ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-----------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน

-

คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา วั ฒ นธรรมและจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 4
พิจารณารางมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
-------------------------------------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร)
ประธานคณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทยั ธานี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลจอมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตูม จังหวัดปราจีนบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ จังหวัดชัยภูมิ
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลอีงอง จังหวัดรอยเอ็ด
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน จังหวัดตรัง
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาง จังหวัดกาฬสินธุ
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
ทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี
คณะทํางาน
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
คณะทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
คณะทํางาน

23. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
24. ผูอาํ นวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
25. ผูอาํ นวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริม
การบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน)
26. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
27. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
28. ผูแทนกองสงเสริมและเผยแพรกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม
29. ผูแทนสํานักวิชาการปาไม กรมปาไม
30. ผูแทนสํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
31. ผูแทนสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
32. ผูแทนสํานักจัดการกากของเสียและอันตรายกรมควบคุมมลพิษ
33. ผูแทนคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
34. ผูแทนศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก
35. ผูแทนมูลนิธิใบไมเขียว

*************************

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. นายธนา
4. นายชัยพัฒน

ยันตรโกวิท
ไชยสวัสดิ์

5.
6.
6.
7.
8.
9.

นางราตรี
รัตนไชย
นางณัฐกมล
เจริญพานิช
นายจีรศักดิ์
ศรีสุมล
นายธีรพันธุ
รื่นกลิ่นจันทร
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอม
และการมีสว นรวม
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
บุคลากร 7
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของวิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว
2. รองศาสตราจารยอิทธิพล ราศีเกรียงไกร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสรา นีละคุปต
4. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล
5. อาจารยกิตติชยั ดวงมาลย
6. อาจารยอลงกรณ อินทรักษา
7. อาจารยนฤชิต ดําปน
8. อาจารยทัศนีย บุญประคอง
9. นางสตรีไทย พุมไม
10. นางสาวสิริมาส คําใสอินทร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

