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บทที ่10 กฏหมายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมของไทยและกติกาสากล 
 
บทน า  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นกฏหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง
ฉบบัแรก (พ.ศ. ๒๕๑๘) ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๒๑ และ พ.ศ. ๒๕๒๒) ฉบบัใหม่ พ.ศ ๒๕๓๕ (เพ่ิมบทบญัญติัมาตรการ
ควบคุมและแกไ้ขส่ิงแวดลอ้ม) โดยปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติและก่อตั้งหน่วยงาน
ใหม่ ซ่ึงจะตอ้งสอดรับกบัความรู้เก่ียวกบักฏกติกาสากลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (multilateral environmental agreement 
platform) ดว้ย 
นโยบายและแผนการจดัการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐมี
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและ
ปราบปรามการกระท าอนัเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อใหเ้กิดมลพิษไวอ้ยา่งชดัเจนในมาตราต่างๆ 
ตลอดจนใหอ้ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในหมวดต่างๆ เช่น หมวด ๓  สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ในส่วนท่ี ๑๐ วา่ดว้ยสิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน  (มาตรา ๕๗) ในส่วนท่ี ๑๒ วา่
ดว้ยสิทธิชุมชน (มาตรา ๖๖) (มาตรา ๖๗)  หมวด ๔ หนา้ท่ีของชนชาวไทย (มาตรา ๗๓) หมวด ๕ แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ    ในส่วนท่ี ๘ วา่ดว้ย แนวนโยบายดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา ๘๕) 
(มาตรา ๘๖ (๓)) หมวด ๑๔ การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา  ๒๙๐) นอกจากแนวนโยบายแห่งรัฐดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว้ ยงัมีแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) โดยมียทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคือ “ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม” บนหลกัการของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ส าหรับแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  ไดน้อ้มน าพ้ืนฐานของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กฏหมายส่ิงแวดล้อมของไทย 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฏหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ปัจจุบนัท่ีสุดท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนกรอบส าหรับการจดัการควบคุมดูแลในภาพรวม โดยท่ีการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มนั้นยงัคงอยูภ่ายใตก้ฏหมายหลายฉบบั ส่วนการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะนั้นมกัอยูภ่ายใตก้ฏหมายอ่ืนอีกหลายฉบบัท่ีถูกตราข้ึนเพ่ือการนั้นภายใตก้ารด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบ้ญัญติัไวท้ั้งส้ิน ๑๑๕ 
มาตรา  

รายละเอียดของหมวดและมาตราต่างๆ ในพ.ร.บ.ฉบบัน้ี สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบไซดข์องส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th)   ทั้งน้ีกล่าวโดยสรุปแลว้ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเน้ิอหาท่ีครอบคลุมส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดดงัน้ีคือ 

๑. ส่งเสริมประชาชนและองคก์รเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
๒. จดัระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

http://www.krisdika.go.th/
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๓. ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และราชการส่วนทอ้งถ่ินใหเ้กิดการประสานงาน และมีหนา้ท่ี
ร่วมกนัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและก าหนดแนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบโดยตรง 

๔. ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษดว้ยการจดัใหมี้ระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบก าจดัของ
เสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ 

๕. ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดมลพิษใหเ้ป็นไปโดยชดัเจน 
๖. ก าหนดใหมี้มาตรการส่งเสริมดา้นกองทุนและความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นการจูงใจใหมี้การยอมรับท่ี

จะปฏิบติัหนา้ท่ีในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  
การบังคบัใช้กฏหมายและความรับผดิ  

าพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายท่ีวางกรอบในการจดัการ 
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม ซ่ึงเนน้การจดัการมากกวา่การลงโทษทางอาญาเป็นหลกัในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นกฏหมายฉบบัอ่ืนท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก็ยงัคงมีผลบงัคบั
ใชต้่อไป ซ่ึงเป็นอ านาจตามกฏหมายของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสงักดักระทรวง ทบวง กรม  ซ่ึงมีกฎหมาย
รองรับไวโ้ดยเฉพาะใหมี้อ านาจด าเนินการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแลว้กฏหมายท่ีอยูใ่นรูป
พระราชบญัญติัต่างๆนั้นจดัเป็นกฏหมายมหาชน ซ่ึงบางฉบบัหรือบางมาตราเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและป้องกนั
ส่ิงแวดลอ้ม การขอ การออก การเพิกถอน ซ่ึงเป็นผลบงัคบัทางปกครอง รวมทั้งก าหนดบทลงโทษผูท่ี้ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยซ่ึงเป็นผลบงัคบัทางอาญา ส่วนท่ีเป็นกฎหมายเอกชนจะเก่ียวขอ้งกบัการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายในคดีส่ิงแวดลอ้มตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  ซ่ึงหลกัการสากลท่ีน ามาใชก้ารแกไ้ขปัญหากรณี
ท่ีผูเ้สียหายไม่สามารถเรียกร้องใหมี้การเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้คือ ๑. หลกั Polluter Pays Principle (PPP)  ๒. 
หลกัความรับผดิเดด็ขาด (Strict liability)                   
                หลกัทั้งสองประการน้ีไดเ้ป็นหลกัพ้ืนฐานในการร่างมาตรา ๙๖ ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ผลจากการตรา พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น
ท าใหเ้กิดหน่วยงานใหม่ ๓ หน่วยงานคือ ส านกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม (ปัจจุบนัคือส านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยยบุเลิกส านกังาน
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ซ่ึงองคก์รส าคญัในการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ.น้ีไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  โดยองคก์รเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีประสานงานกบัส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฏหมายวา่ดว้ยการ
นั้น  ดว้ยเหตน้ีุจึงสามารถใช ้พ.ร.บ.น้ีควบคู่ไปกบักฎหมายอ่ืนไดใ้นลกัษณะดงัน้ี (อ านาจ ๒๕๕๐) 
 -บทบญัญติัของกฏหมายอ่ืนท่ีก าหนดบทลงโทษทางอาญายงัมีผลบงัคบั  หากกระท ากรรมเดียวท่ีผดิกฏหมาย
หลายฉบบั ใหใ้ชก้ฏหมายท่ีมีบทลงโทษหนกัสุดบงัคบัแก่คดี (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐) 

-พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไม่ถูกใชใ้นกรณีท่ีมี
กฏหมายเฉพาะเก่ียวกบัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ เช่นกฏหมายเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย หรือ มีกฏหมายอ่ืนท่ีมี
การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษท่ีสูงกวา่ ก็ยงัคงใชม้าตรฐานนั้นๆ  นอกจากน้ี พ.ร.บ.ฉบบัน้ียงัส่งเสริมการบงัคบั
ใชก้ฏหมายฉบบัอ่ืนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืนก่อน หากไม่มีการด าเนินการดงัวา่
นั้นจึงจะบงัคบัตามพ.ร.บ.น้ี     
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การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) 
 เพ่ือเป็นมาตรการในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
๒๕๓๕  โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งท ารายงาน
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดจน
คาดการณ์ผลกระทบล่วงหนา้ได ้  นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจใน
การด าเนินโครงการแลว้ การติดตามและประเมินผล (monitoring and auditing) ก็ควรจดัท าเพ่ือตรวจสอบวา่
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นมีจริงหรือไม่ รุนแรงเพียงใด เกิดจากโครงการดงักล่าวหรือเกิดจากเหตปัุจจยัอ่ืนๆ  การ
ประเมินผลช่วยใหท้ราบวา่วธีิการติดตามนั้นแม่นย  าหรือเหมาะสมหรือไม่  เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถป้องกนัหรือบรรเทา
ผลกระทบก่อนท่ีจะสายเกินแก ้ อีกทั้งเป็นสร้างฐานขอ้มูลผลกระทบส าหรับโครงการในลกัษณะเดียวกนัในอนาคตได้
และอาจไม่จ าเป็นตอ้งท าการติดตามเช่นเดิมอีก เป็นการประหยดังบประมาณไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  ส าหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีจะตอ้งท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดูไดจ้ากประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม (เดิม) ฉบบัลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม และ ๙ กนัยายน ๒๕๓๕  และฉบบัลงวนัท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ทั้งน้ี
บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีจดัท ารายงานมกัจะเป็นผูช้  านาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัวจิยั นิติบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทย และมีบุคลากรประจ าท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดโดย กฏกระทรวงฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่ีออกโดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน ทั้งน้ีรายงานหลกัจะตอ้งประกอบดว้ย บทน า 
รายละเอียดโครงการ สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการชดเชย และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
องค์การอสิระด้านส่ิงแวดล้อม (อลส.) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ สืบเน่ืองมายงัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญติัใหมี้องคก์ารอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นองคก์ารใหม่ท่ีจะเป็นกลไกใหภ้าค
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือคุม้ครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ ์ บ ารุงรักษา และไดรั้บประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ  ดว้ยเหตุน้ีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการยกร่าง
กฏหมายจดัตั้งองคก์ารอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผุเ้ช่ียวชาญและจากประชาชน ๔ ภูมิภาค เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท่ีผา่นมา เพ่ือใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการยกร่างกฏหมายนั้น น ามาซ่ึงยกร่างพระราชบญัญติัองคก์ารอิสระดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ทั้งน้ียกร่างพระราชบญัญติัองคก์ารอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ จะไดถู้กน าเสนอต่อ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือผา่นเขา้สู่การพิจารณาในระดบัขั้นต่อไป 

ISO 14000 
องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐานหรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้
จดัท ามาตรฐานส่ิงแวดลอ้มข้ึนเป็นชุด (อนุกรม) ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานหลายเล่มนบัตั้งแต่ 14001-14100 อนุกรม
มาตรฐาน ISO 14000 สามารถน าไปใชไ้ดกับัทุกองคก์ร เพราะแต่ละองคก์รมีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
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ทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตต่างๆหรือการใชท้รัพยากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่คุม้ค่า หากมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมก็จะสามารถลดหรือควบคุมผลกระทบดงักล่าวได ้ อีกทั้ง
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดไดอี้กดว้ย  สาระส าคญัในมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ประกอบดว้ย  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม  การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบและการแกไ้ข การทบทวนและการ

พฒันา  ตวัอยา่งการน ามาตรฐาน ISO 14000 อนุกรมต่างๆไปใชไ้ดแ้ก่  
-ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS: ISO 14001) 

 -การประเมินความสามารถในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EPE: ISO 14030)  
-การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในวงจรของผลิตภณัฑ ์(LCA: ISO 14040)  

กตกิาสากลด้านส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานในระดบัโลกท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีควรรู้จกัไดแ้ก่ สหประชาชาติ (United 
Nations, UN) โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program, UNEP), 
สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources, IUCN), โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program, UNDP), องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)  ซ่ึงในเวบไซตข์องแต่ละหน่วยงานท่ีกล่าวมา
มีขอ้มูลท่ีน่าสนใจมากมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถสืบคน้และศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ส าหรับขอ้ตกลงหรือกติกา
สากลซ่ึงเรียกวา่พหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ จะขอกล่าวเฉพาะท่ีประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัร่วมเป็นภาคี

แลว้ ไดแ้ก่ อนุส ญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 
อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุสตัวแ์ละพืชป่าใกลสู้ญพนัธ์ุ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)  อนุสญัญาวา่ดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญั
ในระดบันานาชาติโดยเฉพาะท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องนกน ้ า (Convention on Wetlands of International Importance 
as Waterfowl Habitat: RAMSAR)  อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 

(Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage: the World Heritage 
Convention) อนุสญัญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to 
Combat Desertification: UNCCD) โครงการมนุษยแ์ละชีวมวล (Man and Biosphere Program: MAB)
อนุสญัญาเวยีนนา (Vienna Convention) พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) อนุสญัญาบาเซลวา่ดว้ยการ
เคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตรายและการก าจดั (Basel Convention on the Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Waste and their Disposal: BASEL)  อนุสญัญารอตเตอร์ดมัวา่ดว้ยกระบวนการ
แจง้ขอ้มูลสารเคมีล่วงหนา้ส าหรับสารเคมีอนัตรายและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัวบ์างชนิดในการคา้

ระหวา่งประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 
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Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade: PIC)  กลุ่มผูป้ระสานแผนปฏิบติัการทางทะเล
และส่ิงแวดลอ้มในเอเชียตะวนัออก (Coordinating Body on the Sea of East Asia: COBSEA) 

กติกาสากลอ่ืนๆท่ีอนุสญัญามีผลบงัคบัใชแ้ลว้แต่ประเทศไทยไดแ้ต่เพียงลงนามรับรองหรือยงัไม่ไดล้งนาม

รับรอง รวมทั้งยงัไม่ใหส้ตัยาบนัเขา้เป็นภาคีไดแ้ก่ อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล (United Nations 
Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรือ (International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
ป้องกนัมลภาวะทางทะเลเน่ืองจากการท้ิงวสัดุเหลือใชแ้ละวสัดุอยา่งอ่ืน (Convention on the Prevention of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter: London Dumping) 

กติกาสากลท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ แต่ประเทศไทยไดล้งนามรับรองแต่ยงัมิใหส้ตัยาบนัหรือใหส้ตัยาบนัไป

แลว้ไดแ้ก่ อนุสญัญาสตอกโฮลม์วา่ดว้ยสารมลพิษตกคา้งยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants: POPs) สนธิสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR) 

กติกาสากลท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ประเทศไทยยงัมิไดล้งนามรับรองและยงัมิใหส้ตัยาบนัเขา้ร่วมไดแ้ก่ 

-พิธีสารคาร์ตาเฮน่าวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ (Cartagena Protocol) 
 
เอกสารอ่านประกอบ 
คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารอาหาร .  2552.   เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. คณะ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม.จามจุรีโปรดกัส์. กรุงเทพฯ. 

 
ค าถามท้ายบท 

1. กฏหมายส่ิงแวดลอ้มโดยตรงของไทยและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุดคือกฏหมายใด  และถูกตราข้ึนในปีพ.ศ.ใด 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปี พ.ศ. 2550 มีความส าคญัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่าง

จากรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีผา่นมาอยา่งไร 
3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัอยา่งไร 
4. ISO 14000 คืออะไร 
5. ยกตวัอยา่งหน่วยงานระดบัโลกท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 
 


