
ความเปนมาเขตควบคุมมลพิษ 
คดีมลพิษที่จังหวัดระยอง 
ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ศาลปกครองระยองโดยนางสายสุดา เศรษฐบุตร อธิบดีศาล
ปกครองระยอง ตุลาการเจาของสํานวนพรอมดวยนายประสิทธิ์ศักด์ิ มีลาภ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง และ
นายสรศักดิ์ มไหศิริโยดม ตุลาการศาลปกครองระยอง องคคณะไดอานคําพิพากษาคดีที่นายเจริญ เดชคุม ที่ ๑ 
กับพวกรวม ๒๗ คน ไดย่ืนฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยอางวาการดําเนินการของนิคม
อุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมาบตาพุดไดกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดอยางรุนแรง ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษจากกากของเสีย
อันตราย จนทําใหประชาชนในทองถ่ินเจ็บปวดเปนจํานวนมากแตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยมิได
ประกาศกําหนดใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดและเทศบาลเมืองมาบตาพุดตลอดจนพ้ืนที่ท่ีขางเคียงที่มีปญหา
ส่ิงแวดลอมรายแรงฯ เปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามที่พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ปรากฏตามรายงาน
ของกรมควบคุมมลพิษเอกสารแนบทายการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติคร้ังที่ ๑๑/๒๕๔๘ วา  
ปญหามลพิษทางอากาศพบสารอินทรียระเหยมากกวา ๔๐ ชนิด เปนสารกอมะเร็ง ๒๐ ชนิด ใน ๒๐ ชนิดที่พบ
สารอินทรียระเหยกอมะเร็งที่มีคาเกินระดับการเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจํานวน ๑๙ ชนิด การ
ประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดสรุปวาหากแหลงกําเนิดทุกแหลงในพื้นที่มาบตาพุด
ระบายมวลสารทางอากาศออกในอัตราสูงสุดตามคาที่ไดรับอนุญาตจะมีผลทําใหคาความเขมขนของมวลสารใน
บางคาสูงกวามาตรฐาน ของคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สถาบันมะเร็งแหงชาติไดนําเสนอขอมูลจากโครงการ
ศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งในประเทศไทยของจังหวัดระยอง ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ รายงานวา
สถิติการเกิดโรงมะเร็งทุกชนิดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สูงกวาอําเภออื่น 
เปน ๓ เทาและ ๕ เทา คุณภาพ นํ้าคลอง สาธารณะป พ.ศ.  ๒๕๕๐ คลองสาธารณะสวนใหญมีการรับนํ้าทิ้งจาก
ชุมชนสวนคลองที่รับนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมพบปริมาณของแข็งละลายน้ํารวม มีคาสูง แสดงวาไดรับผลกระทบ
จากกิจกรรมในพื้นที่  สวนในป  พ.ศ. 2551  นํ้าคลองสาธารณะในพื้นที่มาบตาพุดอยูในระดับเสื่อมโทรม  นํ้ามีสี
ดําคล้ํา  กลิ่นเหม็น  พบการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  และกลุมฟคลอลิฟอรมคอนขางสูง  
ทิ้งจากแหลงชุมชนพบการปนเปอนโลหะหนัก  แก  นิกเกิล  ปรอท  ทองแดง  โครเมียม  และสารหนู  สูงเกินคา
มาตรฐาน  บางแหงระดับคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินเสื่อมโทรมมาก (ใชประโยชนดานการคมนาคม)  บางแหง
เส่ือมโทรม  (ใชประโยชนดานอุตสาหกรรม)  คุณภาพน้ําในคลองตางๆ  มีแนวโนมที่เส่ือมโทรมลง  คุณภาพน้ํา
ทะเลในบางครั้งพบคาปรอท  ไฮโดรคารบอน  เหล็ก  ทองแดง  เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง  
คุณภาพน้ําบาดาลและบอนํ้าใตดินระดับต้ืนสวนใหญมีคาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  พบการปนเปอนโลหะหนัก
เกินมาตรฐาน  คือมีสังกะสี  แมงกานีส  สารหนู  และพบสารอินทรียระเหยงายเกินมาตรฐานซึ่งเทาท่ีผานมาไดมี
การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษในประเทศไทยแลว  17  พ้ืนที่  ไมปรากฏวาตองมีการตรวจวัดหาคาตางๆ  
เชนเดียวกับในพื้นที่มาบตาพุด  นอกจากนี้ยังมีเอกสารทางวิชาการอีกหลายรายการซึ่งลวนแตระบุวาปญหา
มลพิษในทองที่มาบตาพุดกระทบกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนศาลจึงรับฟงวาเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เปนพ้ืนที่ซ่ึงมีปญหามลพิษซ่ึงมีแนวโนมที่รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือ



อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  จึงสมควรที่ผูถูกฟองคดีจะประกาศใหเปนเขตควบคุม
มลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลด  และขจัดมลพิษไดเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีตําบลตางๆ  ที่ต้ังอยูในเขต
ทองที่รวม  5  ตําบล  ไดแก  ตําบลมาบตาพุด  และตําบลหวยโปง  ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบล  สวนอีก  3  
ตําบลเทศบาลเมืองมาบตาพุดครอบคลุมพ้ืนที่เปนบางสวนและเปนตําบลที่อยูในทองที่อําเภอเมืองระยอง  ไดแก  
ตําบลเนินพระ  ตําบลมาบขา  และตําบลทับมา  ซ่ึงเทาท่ีผานมาผูถูกฟองคดีที่ไดประกาศกําหนดเขตควบคุม
มลพิษไปแลว  17  พ้ืนท่ีใน  12  จังหวัด  ผูถูกฟองคดีไมเคยประกาศใหสวนหน่ึงสวนใดเพียงบางสวนของ
อําเภอหรือตําบลเปนเขตควบคุมมลพิษ  จึงสมควรใหสวนท่ีเหลือของตําบลที่อยูในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เปนเขตควบคุมมลพิษดวย  นอกจากนี้มีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียต้ังอยูในเทศบาลตําบลบานฉาง  และพบวา
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงท่ีสถานีหาดพยูน มีแบคทีเรียและเหล็กมีคาเกินมาตรฐาน  ศาลจึงมีคําพิพากษาให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ผูถูกฟองคดี  ประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด  รวมทั้ง
ตําบลเนินพระ  ตําบลมาบขา  และตําบลทับมา  อําเภอเมืองระยอง  ทั้งตําบล  ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง  
อําเภอบานฉาง  ทั้งตําบล  เปนเขตควบคุมมลพิษ  เพ่ือดําเนินการควบคุม  ลด  และขจัดมลพิษ  ตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายตอไป  ทั้งน้ีใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษมีขั้นตอนทั้งหมด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

1. การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลด 
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

3. ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเก่ียวกับแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีอยูในเขตควบคุมมลพิษน้ัน 

4. จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ  
ท่ีไดทําการสํารวจและเก็บขอมล ตามขอ 3 

5. ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ  
รวมท้ังขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหา  

และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

6. กําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลด 
และขจัดมลพิษในเขตควบคมมลพิษน้ัน 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ
ประชาชนในการมีสวนรวมการจัดทําแผนฯ และการดําเนินการตามแผนฯ 

7.กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในการลดและขจัดมลพิษ  

8.จัดทํารายละเอียดของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  
ท่ีจะของบประมาณจากคณะกรรมการ การกระจายอํานาจฯ และกองทุนสิ่งแวดลอม  ในปงบประมาณ 2554 

9.รวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 



 
กิจกรรมที่จังหวัดระยองไดดําเนินการแลว  เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทําความเขาใจและการเตรียมพรอมในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธสนับสนุนการทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ  เมื่อวันอังคารที่  13  มีนาคม  2552   

2. จังหวัดระยองไดประชุมชี้แจงหัวหนาสวนราชการในเขตควบคุมมลพิษ   และสวนราชการที่
เกี่ยวของ  เพ่ือทําความเขาใจเขตควบคุมมลพิษ  ทั้งกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ  เมื่อวันอังคารที่  17  มีนาคม  
2552   

3. เทศบาลเมืองมาบตาพุดไดจัดประชุมเสวนา  “ทิศทางเมืองมาบตาพุดจากการประกาศเปนเขตควบคุม
มลพิษ”  เพ่ือทําความเขาใจประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษทั้งหมด  โดยสวนราชการจากสวนกลาง  (กรม
ควบคุมมลพิษ   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  และองคกรพัฒนาเอกชน  เมื่อวันอังคารที่  31  มีนาคม  2552 

4. องคการบริหารสวนจังหวัดระยองรวมกับ NBTและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จัดเสวนาทําความเขาใจและการเตรยีมพรอมของประชาชน
ในการใหความรวมมือจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ เมื่อวันศุกรที่ 3 เมษายน 2552 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เร่ือง กําหนดใหทองที่เขตตําบลมาบตาพุด ตําบลหวยโปง ตําบลเนินพระ และ
ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตําบล ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง       ทั้ง
ตําบล และตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตําบลรวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขต เปนเขต
ควบคุมมลพิษ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ดําเนินการภายหลังการประกาศเขตควบคุมมลพิษ 
1.  จังหวัดระยองไดประชุมช้ีแจงหัวหนาสวนราชการในเขตควบคุมมลพิษ  และสวนราชการที่

เกี่ยวของ  เพ่ือทําความเขาใจเขตควบคุมมลพิษ  ทั้งกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ    

2. จังหวัดระยอง มีคําสั่งที่ 551/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 และมีคําส่ังที่ 692/2552 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

3.  จังหวัดระยองประชุมหารือกรอบแนวทางจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือการลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษ  

4.  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง จัดทํา (ราง) คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือเตรียมเผยแพรใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  



5.  จังหวัดระยองไดจัดประชุม  กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ ในวันพุทธที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองสิงหบุรานุรักษ ศูนยราชการจังหวัดระยอง มีทาน
รองผูวาราชการจังหวัดระยอง นายสุรพล แสวงศักดิ์ เปนประธานในการประชุม มีเจาหนาที่จากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุม จํานวน 16 ทาน และไดกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

6. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยองไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือประสานและติดตามการดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   7.  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ไดมีกําหนดชี้แจงการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

8. ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ และคณะผูแทนสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รับฟงการชี้แจงความกาวหนาการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ ทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา ตําบลทับมา  และตําบลบานฉาง  ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 ณ หองประชุมศรีสมุทรโภคชัย โดยมี นายสยุมพร ล่ิมไทย ผูวาราชการจังหวัด
ระยอง เปนประธานในการประชุม  
   9.  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตควบคุมมลพิษ ใหกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  

10.  จังหวัดระยอง มีคําส่ังท่ี 843/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2)  

11.  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยองเขารวมประชุมหารือ (Work Shop)           เพ่ือ
สนับสนุนการจัดทําแผนแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 
13.30 น. ณ หองศรีสมุทรโภคไชย ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

12. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยองเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 2/2552 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา  09.30น.                  
ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ชั้น 5 ทําเนียบรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 
  

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน การดําเนินการ  ระยะเวลา  หนวยงาน 
1 การแตงตั้งคณะทาํงานจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลด

และขจัดมลพิษในเขตควบคมุมลพิษ 
25 พฤษภาคม 2552 อปท. 

2 อปท.พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจประชาชนในการมีสวนรวมการจัดทําแผนฯ
และการดําเนินการตามแผนฯ 

1-30 มิถุนายน 2552 อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

3 ทําการสาํรวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิด
มลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษน้ัน 

1-30 มิถุนายน 2552 อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

4 จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และ
ขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ไดทําการสํารวจ
และเก็บขอมูล  

30 มิถุนายน 2552 อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

5 ทําการศึกษา วเิคราะห และประเมินสถานภาพ
มลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพ
ปญหาและผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1-15 กรกฎาคม  2552 อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

6 กําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจาํเปนสําหรับการ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ัน 

1-30 กรกฎาคม 2552 อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

7 กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการลดและ
ขจัดมลพิษ 

1-30 กรกฏาคม  2552 อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

8 จัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่จะของบประมาณจากคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯและกองทุนสิ่งแวดลอมในปงบประมาณ  

1 - 30 กรกฏาคม  2552  อปท.+คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

9 เสนอผูวาราชการจังหวัดระยองพิจารณา 31 กรกฏาคม 2552 ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
10 เสนอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
1 สิงหาคม 2552 ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

11 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา สิงหาคม 2552 คณะกรรมการสิ่งแวดลอม  



พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
การคุมครองส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๓๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จัดทําแผนปฏิบัติ
การเรียกวา "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม" เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงกําหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ใหสวนราชการที่เก่ียวของมีหนาท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามแผน
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดให
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มีหนาที่ใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมน้ัน 

มาตรา ๓๖ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลางหรือ
ระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ นํ้า และคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ 
(๒) การควบคมุมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(๓) การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
(๔) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 
(๕) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ และระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังพนักงานเจาหนาที่ที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินงานตามแผน 
(๖) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ คําส่ัง และ ประกาศที่จําเปนสําหรับ การ
ดําเนินงานตามแผน 
(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวเิคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๓๗ เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูวาราชการ
จังหวัดในทองที่เขตพื้นที่คุมครอง ส่ิงแวดลอมตามมาตรา๔๓หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา๕๙มีหนาที่จัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในระดับจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดแจงใหจังหวัด 
น้ันจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แตถามีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอีกตามความเหมาะสมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให
ผูวาราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นจัดทํา
ขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ดวยในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 
๕๙ แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการจังหวัด



ของจังหวัดน้ัน อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติก็ได 

มาตรา ๓๘ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะเสนอ ตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปนแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
แนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปญหาและเงื่อนไข
ตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของจังหวัดน้ัน และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(๒) แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการกอสราง ติดตั้ง 
ปรับปรุง ดัดแปลงซอมแซมบํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
สวนราชการหรือ ราชการสวนทองถิ่น 
(๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพื่อการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบาํบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ
การกําจัดของเสียรวมตาม (๒) 
(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคมุการปลอยทิ้งนํ้าเสียและของเสียอยางอื่นจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
(๕) แผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการละเมิด และฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษ การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

มาตรา ๓๙ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะไดรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับแรก จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินกองทุนสําหรับการกอสรางดําเนินการเพ่ือใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตาม
มาตรา๓๘(๒)ดวยในกรณีที่จังหวัดใดยังไมพรอมที่จะดําเนินการเพ่ือใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมอาจเสนอแผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสีย เพ่ือใหบริการในเขตจังหวัดน้ันแทนการจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบ
แปลนรายการละเอียดและประมาณการราคาของโครงการกอสราง ติดต้ังปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม 
บํารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัด ของเสียรวมที่
เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกลาวประกอบคําขอดวย เพ่ือประโยชนในการใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดซ่ึงจะตองมีคําขอจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดินตามวรรคหน่ึง ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมมีหนาที่ในการรวบรวม และ
วิเคราะหแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจาย
ประจําปของ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไวเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะตองดําเนินการในพ้ืนที่ที่คาบ
เกี่ยวกันระหวางพ้ืนที่ของสองจังหวัด ข้ึนไปเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติของ
พ้ืนที่น้ันหรือเพ่ือประโยชนในการจัดการอยางเปน ระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและเหมาะสม ใหผูวาราชการจังหวัดที่เก่ียวของ รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๗ 



มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีจังหวัดใดซึ่งมีหนาที่ตองจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ ไมจัดทําหรือไม
สามารถจัดทําได หรือจัดทําเสนอแลวแตไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดน้ันวามีความรุนแรงถึง
ขนาดที่จําเปนจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม หากเห็นวาจําเปนใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือออกคําส่ังใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนผูจัดทํา
แผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดน้ันแทน 

การควบคุมมลพิษ 
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 

มาตรา ๕๕ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุม มลพิษจาก
แหลงกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใด
จากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอย
ทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐาน
ดังกลาว ไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา ๕๕ ให
มาตรฐาน ดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐาน
ควบคุม มลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา ๕๕ ใหสวนราชการที่มีอํานาจตาม
กฎหมายนั้น แกไขใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง ในกรณีที่มีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชน
วาน้ันไดให คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูชี้ขาด เมื่อมีคําชี้ขาดเปนประการใดใหสวนราชการที่
เกี่ยวของ ดําเนินการตามคําช้ีขาดนั้น 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใดกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จาก แหลงกําเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาวให
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเรื่องน้ันได 
และใหถือวา เปนมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องน้ันดวย 
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐาน 
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดสูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตาม มาตรา ๕๕ หรือ 
มาตรฐานซึ่งกําหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับตาม มาตรา ๕๖ เปนพิเศษ สําหรับในเขตควบคุมมลพิษ 
ตาม  
 
 
 



 
เขตควบคุมมลพิษ 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซ่ึงมีแนวโนมที่รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่น้ันเปนเขตควบคุมมลพิษเพ่ือ
ดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได 

มาตรา ๖๐ เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ตาม มาตรา ๓๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ท่ีไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๙
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ันเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือรวมไวใน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษน้ัน  
(๒) จัดทําบญัชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ไดทําการสํารวจและเก็บ
ขอมูลตาม (๑)  
(๓) ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหาและ
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษน้ันในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและชวยเหลือตามความจําเปน 

มาตรา ๖๑ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๖๐ ตองเสนอ
ประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนสําหรับกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่จําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษน้ันดวย 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดหาที่ดินสําหรับใชเปนที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมสําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แตไมสามารถจัดหาที่ดินของรัฐได ใหดําเนินการจัดหาที่ดินของ
เอกชนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนท่ีตั้ง ในกรณีที่มีคาใชจายใหเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 
        ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหกําหนดที่ดินที่เหมาะสมเพื่อเสนอตอรัฐมนตรีให
ดําเนินการเวนคืนตอไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

มาตรา ๖๓ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา ๖๐
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ
แทนเมื่อไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบแลว 

 
 



 
 
กระบวนการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๓๕ ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ 
ข้ันตอนประกาศเขตควบคุมมลพิษ ดังน้ี 

- คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบใหประกาศเขตควบคุมมลพิษตามแผนที่แนบทาย และเสนอ
ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ลงนามกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 59) 
- ผูวาราชการจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ภายใน  120 วัน 
ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (มาตรา 37)  
- หากเจาพนักงานทองถิ่นไมทํา  ผูวาราชการจังหวัดทําแทนได เมื่อแจงเจาพนักงานทองถ่ินและ คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ (มาตรา 63) 
- เจาพนักงานทองถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษเสนอรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (มาตรา 60) 

 
 

 
 


