
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

นางเสาวนีย์ เภรีฤกษ์๑ 
 

โดยหลักการพ้ืนฐาน องค์กรของรัฐไม่ว่าประเภทใดจะมีสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนา การให้อ านาจในการบริหารจัดการชุมชนหรือท้องถิ่นย่อมท าให้การพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
องค์กรที่ท างานอยู่ในท้องถิ่น และมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากท่ีสุด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนดและมีหน้าที่ที่ควรท าเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

๑. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้รัฐต้อง 
(๑ ) อนุ รักษ์  ฟ้ื น ฟู  และส่ งเสริมภู มิปัญ ญ าท้ องถิ่ น  ศิ ลปะ วัฒ นธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ
ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและ
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๕๗) 

(๓) การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจ
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของ
รัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มี
การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
และโดยไม่ชักช้า (มาตรา ๕๘) 
                                                 

๑
 นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน กองกฎหมาย

เทคโนโลยีและการคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 ๒ 

(๔) รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และ

ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(ข) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมือง

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

(ค) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่
ท ากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(ง) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

(จ) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
พัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน (มาตรา ๗๒) 

๑.๒. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ าแนกเป็นอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๔) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 
(๕) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๗) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๑.๓. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) สามารถกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ

น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด โดยท าการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิดไปให้ผู้รับจ้างให้บริการท าการบ าบัดหรือก าจัด 

(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตท้องถิ่นตามแนวทางที่
ก าหนดไว้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



 ๓ 

(๓) กรณีที่มีแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งอยู่ในท้องถิ่น ให้รวบรวมรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบควบคุมและบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษจัดท าข้ึนอย่างน้อยเดือนละครั้งส่งไปให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

๑.๔. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายอ่ืน 

(๑) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัด 
น้ าเสีย (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

๒. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 
(EIA)) 

๒.๑ กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเฉพาะ คือ 
(๑) เป็นการด าเนินการก่อนการตัดสินใจด าเนินโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือด ารง

ไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
(๒) เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะกับโครงการพัฒนาหรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเท่านั้นซึ่ง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบก็จะแตกต่างกัน 
(๓) อยู่บนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างการวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒.๒ การพิจารณา 
(๑) พิจารณาความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการประเมินผลกระทบ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเก่ียวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
(๒) อาจจ าแนกพิจารณาตามวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการลงทุน ประเภทและ

ลักษณะของโครงการ ขนาดของโครงการ สถานที่ตั้งของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๑) จ าแนกลักษณะของโครงสร้างและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม หรือจ าแนกตาม

ลักษณะของประเภท และขนาดของโครงการพัฒนา หรือจ าแนกตามลักษณะพ้ืนที่และที่ตั้งของ
โครงการ 

(๒) ขอบเขตของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) การด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ
ของสิ่งแวดล้อม ๔ ส่วน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณภาพชีวิตมนุษย์ 

๓. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
กิจกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gases) ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออุณหภูมิของโลกที่เพ่ิมขึ้นจนท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียก
กันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน 

 



 ๔ 

๔. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ (Protection of Biodiversity) 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(๑.๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ
ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย (มาตรา ๕๗ (๑)) 

(๑.๒) การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ รัฐต้อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อย
ที่สุด (มาตรา ๕๘ วรรคท้าย) 

(๒) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ก าหนดให้การท าไม้หวงห้าม และเก็บหา

ของป่าหวงห้ามหรือท าอันตราย ไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ พระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวง
ห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ ระบุชนิดพันธุ์ไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้าม เพ่ือรักษาไม้ชนิดดีมีค่าหายาก และ
ของป่าหายากไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไป เอ้ืออ านวยให้ด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) และการสร้างเงื่อนไขเพ่ือพิจารณา
การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา ๑๕) 

(๓) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
กฎหมายฉบับนี้ ห้ามการน าเข้าสัตว์น้ า ดังระบุในพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้น า

สัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ ท าให้ประเทศไทย
สามารถด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (มาตรา ๘) 
ประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกรณีก าหนดฤดูปลาทูวางไข่ และห้ามมิให้ใช้เครื่องมือบาง
ชนิดจับปลาทูในระยะเวลาดังกล่าว ท าให้จ านวนปลาทูในอ่าวไทยที่เคยมีจ านวนน้อย กลับมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับพันธกรณีเก่ียวกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐) 

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ ได้ก าหนดที่รักษาพืชพันธุ์ อันได้แก่
บริเวณพระอาราม หรือปูชนียสถาน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกล่าว บริเวณประตูน้ า ฝาย หรือท านบ 
หรือที่ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดท าการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในที่รักษาพืชพันธุ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง สอดคล้องตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) และการสร้างเงื่อนไขเพ่ือพิจารณาการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม โดยเฉพาะการขอความเห็นชอบซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้า (มาตรา ๑๕) จนถึง พ.ศ. 
๒๕๓๖ กรมประมงได้ประกาศที่รักษาพืชพันธุ์ทั้งหมด ๓,๔๙๔ แห่ง ครอบคลุมเนื้อที่ ๑๐๘,๔๕๓ ไร่ 
ซึ่งมาตรการนี้ มีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า ตลอดจนความหลากหลายทางระบบนิเวศทาง
น้ าด้วย 

(๔) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ก าหนดให้มีการประกาศ

เขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะได้มีการคุ้มครอง ควบคุม ดูแลระบบนิเวศและถิ่นที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (habitat) ของพืชและสัตว์ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่



 ๕ 

อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่บางส่วน 
เพ่ือการนันทนาการ อันจะเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ (มาตรา ๑๓ ) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามเก็บหา น าไม้หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนออกไป ห้ามน าสัตว์ออกไปหรือท าอันตรายแก่สัตว์ ห้ามเก็บหา น าออก
กล้วยไม้ ห้ามเก็บหรือท าอันตรายดอกไม้ ใบไม้หรือผลไม้ ห้ามด าเนินกิจกรรมเพ่ือหาผลประโยชน์ ซึ่ง
เป็นการวางเงื่อนไขการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมตามอนุสัญญาฯ (มาตรา ๑๕) นอกจากนั้น ในกรณี
ที่เห็นสมควรก าหนดที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่น่าสนใจให้คงสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน ก็สามารถก าหนดโดยประกาศพระราช
กฤษฎีกาให้พ้ืนที่นั้นเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐) และ (มาตรา ๘) การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
อนุ รักษ์  (มาตรา ๑๑ ) และการให้ ความรู้ และเสริมสร้ างความตระหนั กแก่สาธาร ณ ชน 
(มาตรา ๑๓) 

(๕) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ห้ามมิให้บุคคลใดท าไม้ เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่

ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเอ้ืออ านวยให้ด าเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับการสร้าง
เงื่อนไขการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการขอความเห็นชอบที่ต้องแจ้งล่วงหน้า (มาตรา ๑๕) 
นอกจากนั้น หากเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือ
ท รัพ ยากรธรรมชาติ อ่ืน  ส ามารถกระท าได้ โดยออกกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีท่ีให้คุ้มครองระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) 

(๖) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ตลอดจนประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแห่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ก าหนดให้พืชที่ ได้รับ
การตัดต่อพันธุกรรม ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร และอนุญาตให้น าเข้าเฉพาะเพ่ือการทดลองหรือวิจัย สอดคล้อง
กับพันธกรณีเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปล่อยชีวินทรีย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรม และการป้องกันการน าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน (มาตรา ๘) 

(๗) พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก าหนดให้มีการป้องกันและ

ควบคุมสัตว์สงวนพันธุ์เพ่ือใช้ท าพันธุ์ ห้ามตอน ห้ามฆ่า หรือส่งสัตว์สงวนพันธุ์ออกนอกราชอาณาจักร
โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขเพ่ือเอ้ืออ านวยการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม และการแจ้งขอความเห็นชอบล่วงหน้า (มาตรา ๑๕) 

(๘) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ก าหนดชนิดและชื่อพันธุ์พืชที่เป็นพืชต้องห้าม ห้ามน าเข้าประเทศไทย และยังได้
ก าหนดให้พืชดังบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่ก าลังจะสูญ
พันธุ์ เป็นพืชอนุรักษ์  ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแ ละสหกรณ์ ประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา การน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ด้วย ซึ่ง



 ๖ 

สอดคล้องกับพันธกรณีที่เกี่ยวกับการด ารงรักษากฎข้อบังคับที่จ าเป็น ในการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูก
คุกคาม (มาตรา ๘) 

(๙) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เอ้ืออ านวยให้มีการคุ้มครอง

เทคโนโลยี ดังนั้น จึงเป็นหลักประกันว่า ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
(มาตรา ๑๖) จะไม่มีการละเมิดสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครอง 

(๑๐) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและน าเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ควบคุมการน าเข้าและส่งออก โดยพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๑๘ และประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการ
ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ๑๑ ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ได้ก าหนดรายชื่อสัตว์
ป่า ซากสัตว์ป่า ปลาทะเลสวยงาม ๔๐๐ ชนิด สัตว์น้ าอื่นๆ ๒๕๘ รายการ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต
น าออกนอกประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตตามก าหนดใน
กฎกระทรวง กฎหมายฉบับนี้จึงเอ้ืออ านวยให้สามารถด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ในพันธกรณีที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐) และ
การแจ้งขอความเห็นชอบล่วงหน้าในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม (มาตรา ๑๕) 

(๑๑) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เอ้ืออ านวยให้มีการส่งเสริมการส ารวจศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ ใน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนให้เพ่ิมสมรรถนะของประเทศไทยใน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (มาตรา ๑๖) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (มาตรา ๑๗) และความร่วมมือทางวิชาการ
และวิทยาศาสตร์ (มาตรา ๑๘) 

(๑๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ปรับปรุงแก้ไขมา

จากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งยังคงมีการก าหนดได้มีการประกาศ
ก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือที่จะคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพันธกรณี  
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) ตลอดจนมีการประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่า
สงวน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายาก จ านวน ๑๕ ชนิด (เดิม ๙ ชนิด) รวมทั้งมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
ให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์
ป่าและพืชป่าที่ ใกล้ จะสูญ พันธุ์  (The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora, CITES) และก าหนดการควบคุมการน าเข้า ส่งออก ส่งเสริม
การขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมประชากร อนุรักษ์ชนิดพันธุ์และ  
ลดความกดดันที่เกิดจากการล่า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ส าคัญส าหรับ 
การอนุรักษ์ (มาตรา ๗) และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐) 

 
 



 ๗ 

(๑๓ ) พระราชบัญญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติอันโดดเด่น พิเศษเฉพาะหรืออันอาจถูก
ท าลายได้ง่าย เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ และมีการคุ้มครอง
ตามที่เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบพ้ืนที่คุ้มครอง
ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ ส าหรับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา ๘) 

มาตรา ๙, ๑๐ และ ๙๖ ของกฎหมายฉบับนี้ ก าหนดกลไกระดับชาติให้มี
การควบคุม ระงับ และบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากเหตุฉุกเฉิน และเหตุ
ภยันตราย และให้มีการชดเชยค่าเสียหายในการนี้ ซึ่งท าให้ประเทศไทยสามารถรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศเพ่ือนบ้านได้ และสามารถท าแผนฉุกเฉินเพ่ือ
แก้ไขสถานการณ ์สอดคล้องตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ (มาตรา ๓ และ ๑๔) 

มาตรา ๔๖-๕๑ ของกฎหมายฉบับนี้ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ๔ ฉบับ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้
แล้ว นอกจากนั้น ตามมาตรา ๑๙ ของกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถ
เรียกให้โครงการที่ไม่อยู่ในรายการประเภทและขนาดโครงการดังกล่าว แต่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมส่งรายงานดังกล่าวได้ด้วย จึงท าให้ประเทศไทยสามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีที่เกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบและการลดผลกระทบเสียหาย (มาตรา ๑๔) และการ
จ าแนกกระบวนการ และประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว (มาตรา ๗) 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สามารถใช้เป็นเงินช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเก่ียวกับทรัพยากรการเงิน (มาตรา ๒๐) 

(๑๔) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดิน

ของรัฐและเอกชน โดยรองรับและคุ้มครองสิทธิการท าไม้หวงห้ามในส่วนป่านั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
อาชีพและให้มีการผลิตไม้เพ่ือการพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐) และการส่งเสริมแรงจูงใจ (มาตรา ๑๑) ของอนุสัญญาฯ 

(๑๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืช

ใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า โดยก าหนดให้มีการขอ
อนุญาตและท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีท่ีเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชนั้นหรือส่วนใด
ของพันธุ์พืชไปใช้เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง และวิจัยเพ่ือประโยชน์ ในทางการค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับการด าเนินงานของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (มาตรา ๑๕) 

 



 ๘ 

(๑๖) (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า

อย่างยั่งยืน โดยรับรองประเพณีและวิธีการที่ชุมชนใช้ในการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากร
ป่า ซึ่งมีผลสืบเนื่องถึงความร่วมมือในการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ลดการ
ท าลายป่า และเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องตามพันธกรณี
เกี่ยวกับการสงวนรักษา และด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (มาตรา ๘)  

(๑๗) มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศไทย วันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศไทย วันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๓๕ ก าหนดให้มีแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นเขตการใช้
ประโยชน์ในแนวปะการัง ๓ เขต พร้อมมาตรการในแต่ละเขต ซึ่งได้แก่ เขตอนุรักษ์ เขตท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และเขตการดูแลของท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ช่วยให้สามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีเกี่ยวกับการประสานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
เข้ากับแผนงานโปรแกรมและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (มาตรา ๖) การจ าแนกและระบุทรัพยากร
ชีวภาพที่ส าคัญส าหรับการอนุรักษ์ (มาตรา ๗) การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐)  

(๑๘) มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการให้สัมปทานท าไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการยกเลิกการให้สัมปทานท าไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ให้มีการยกเลิกการให้สัมปทานท าไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน และก าหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนสอดคล้องกับพันธกรณี เกี่ยวกับการ
ประสานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เข้ากับแผนงาน
โปรแกรมและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (มาตรา ๖) การจ าแนกและระบุทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญ
ส าหรับการอนุรักษ์ (มาตรา ๗) การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มาตรา ๘) การใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (มาตรา ๑๐) 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย 
(๑) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑.๑) ขาดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
(๑.๒) ขาดการบูรณาการร่วมกันในการท างาน 
(๑.๓) การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 
(๑.๔) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กฎหมายไทยในปัจจุบันที่กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยตรงนั้นยังไม่มี จึงสมควรมีกฎหมายเพื่อรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าว 



 ๙ 

(๓) การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๓.๑) ขาดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
(๓.๒) ขาดการบูรณาการร่วมกันในการท างาน 
(๓.๓) การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
(๓.๔) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดอย่างแท้จริง ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเพ่ือให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

นอกจากนั้น สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วย 

 
  


