
Environment
• ความหมายสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แหง่ชาติ พ.ศ. 2535 

หมายถงึ สิ่งตา่ง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนษุย์ ซึง่เกิดขึน้โดย
ธรรมชาติและสิง่ท่ีมนษุย์ได้ทําขึน้

• จากสิง่แวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิตให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ดงันี ้
สิง่แวดล้อม หมายถงึ ส่ิงที่เกิดขึน้ตามธรรมชาตแิละที่มนุษย์สร้างขึน้ที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมส่ิงที่เหน็ได้ด้วยตาและไม่สามารถเหน็ได้ด้วยตาส่ิงที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตตลอดจนส่ิงที่เป็นทัง้ที่ให้คุณและให้โทษ

• กลุม่นกัสิ่งแวดล้อมให้นิยามวา่ “ส่ิงแวดล้อม” หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา





ประเภทของส่ิงแวดล้อม

1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ(Natural environment) สิง่ท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิเช่น ป่าไม้ สตัว์ป่า อากาศ ดนิ นํา้ มนษุย์ สิง่
เหลา่นีต้้องอาศยัสิง่แวดล้อมอ่ืนประกอบ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย
- สิง่ท่ีมีชีวิต (Biotic Environment) หรือเรียกวา่สิง่แวดล้อมทาง
ชีวภาพ (Biological Environment) เกิดขึน้เองตามธรรมชาตมีิ
คณุสมบตัเิฉพาะตวัของสิง่ท่ีมีชีวิต เช่น พืช สตัว์ มนษุย์

- สิง่ท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือ สิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ อาจจะมองเห็นหรือมอง ไม่เห็น เชน่ แร่ธาต ุอากาศ เสียง



ประเภทของส่ิงแวดล้อม

2. ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ (Man-Made 
Environment) ได้จากทรัพยากรดัง้เดมิ แล้วมนษุย์เป็นผู้
ดดัแปลงเช่น ถนน บ้านเมือง ซึง่เป็นสิง่แวดล้อมเป็นนามธรรม 

(Abstract หรือ Social Environment) เช่น วฒันธรรม 
ประเพณี การเมือง ศาสนา กฎหมาย



คุณสมบัตเิฉพาะตวัของส่ิงแวดล้อม

• ส่ิงแวดล้อมแตล่ะประเภทมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมีกลไกควบคมุการเกิดขึน้

• ส่ิงแวดล้อมนัน้จะไมอ่ยู่โดดเด่ียวในธรรมชาติ

• ส่ิงแวดล้อมหนึง่มีความต้องการส่ิงแวดล้อมอ่ืนเสมอเช่น ปลาต้องการนํา้ เพ่ือการอยู่รอดหรือต้องการ
รักษาสภาพตนเองหากขาดส่ิงแวดล้อมอ่ืนท่ีจําเป็นอาจสญูสลายได้

• ส่ิงแวดล้อมจะอยู่กนัเป็นกลุม่ เรียกกลุม่ของสรรพส่ิง (ระบบนิเวศ) ภายในระบบนิเวศมีองค์ประกอบ 
หลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีหน้าท่ีเฉพาะ การอยู่ร่วมกนัมีกลไ

• ส่ิงแวดล้อมควบคมุกระบวนการต่างๆแสดงออกเป็นการทํางานร่วมกนั

• ส่ิงแวดล้อมมีความเก่ียวเน่ืองเป็นลกูโซ ่ดงันัน้เม่ือทําลายส่ิงแวดล้อมหนึง่ย่อมสง่ผลกระทบตอ่
ส่ิงแวดล้อมอ่ืนเป็นลกูโซเ่สมอ

• ส่ิงแวดล้อมแตล่ะประเภทมกัมีลกัษณะทนทาน และเปราะบางตอ่การถกูกระทบต่างกนั

• ส่ิงแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป ซึง่อาจเป็นการเปล่ียนแปลงช่วยคราวหรือ
ถาวรก็ได้



กลไกส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

1. มิตทิรัพยากร resources dimensions หมายถึงทรัพยากรทัง้ท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 
เป็นมติิท่ีสําคญัเพราะมีบทบาทต่อมนษุย์ในการเอือ้ประโยชน์ด้านอาหาร ท่ีอยู่อาศยัและยารักษาโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม มติิทางทรัพยากรมี 4 มติิ

(1.) ทรัพยากรกายภาพ เป็นทรัพยากรพืน้ฐานของระบอบสิง่แวดล้อม
(2.) ทรัพยากรชีวภาพ เป็นมิติพืน้ฐานในการดํารงชีวิตของมนษุย์เชน่ป่าไม้ สตัว์ป่า พืช
เป็นทรัพยากรท่ีมีบทบาทสําคญัในการควบคมุระบบสิง่แวดล้อมและเป็นตวัฟืน้ฟคูวาม
เส่ือมโทรมของระบบ
(3.) คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์สิง่แวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นการท่ีมนษุย์ใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสร้างคณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ เชน่ เกษตรกรรม 
พลงังาน
(4.) คณุคา่คณุภาพชีวิต เป็นกลุม่ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องทางเศรษฐสงัคม ผลท่ีเกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรจะเป็นตวัชีป้ระเด็นวา่สภาพของสิง่แวดล้อมจะเป็นอยา่งไร
มิติทรัพยากรท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีใช้การจดัการความยัง่ยืนของระบบสิง่แวดล้อม



กลไกส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

2. มิตเิทคโนโลยี เป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือความ

เป็นอยูข่องมนษุย์ความผิดพลาดของการนําเทคโนโลยีมาใช้อาจสง่ผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อม



กลไกส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

3. มิตขิองเสียและมลพษิส่ิงแวดล้อม แบง่ออกเป็น 4 กลุม่

- ของแข็ง ได้แก่ กากสารพิษ ขยะ ฝุ่ นละออง

- ของเหลว นํา้ นํา้มนั ไขมนั

- ก๊าซ อากาศท่ีปนเปือ้นด้วยสารพิษ เขมา่ควนัออกไซด์ของไนโตรเจน 

ฯลฯ

- มลพิษทางฟิสกิส์ เสียง มลพิษของความร้อน แสงสวา่ง รังสี



กลไกส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

4. มิตเิศรษฐสังคม/มิตมินุษย์ หมายถงึสิง่แวดล้อมทางเศรษฐกิจและ

สงัคมท่ีเป็นองค์ประกอบภาคในสิง่แวดล้อมท่ีถกูสร้างขึน้โดยมนษุย์เช่น 

ประชากร กฎระเบียบ วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวกบัมนษุย์





Our environment is continually changing. 
Adaptation is a product of our ability to 
recognize change, see trends and produce an 
educated guess on the future. Then, based on 
past experiences take corresponding actions to 
adapt to that change.





กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม

จะเป็น

1. กระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยควบคมุความประพฤตขิองมนษุย์

2. รักษาดลุยภาพของสิง่แวดล้อมและทําให้เกิดสมดลุตามธรรมชาติ

3. ป้องกนัการก่อให้เกิดมลภาวะ

4. รักษามาตรฐาน



กฎหมายส่ิงแวดล้อม

หลกัเกณฑ์      การบริหารจดัการสวล                  การบังคบัใช้

กฎหมาย

 

รัฐธรรมนูญ ปี2540



วธีิการอ่านกฎหมาย

• ดบูทบงัคบั

• ตา่งกรรมตา่งวาระ ต้องบวกเพิ่ม

• กรรมเดียวแตผิ่ดหลายมาตรา จะลงโทษตามมาตราท่ีหนกัท่ีสดุ



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

• พ.ร.บ.สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

• พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

• พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํา้ไทย พ.ศ.2456 แก้ใหมฉ่บบัท่ี 14 (พ.ศ.2535)

• พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)

• พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535

• พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

• พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย พ.ศ.2535

• พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526



ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญปี 2540

• มาตรา 56 การมีสว่นร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน หรือชมุชนในการ

อนรัุกษ์การใช้และการพิทกัษ์สิง่แวดล้อม

• การมีสว่นร่วมในกระบวนการพิจารณา EIA
• มาตรา 58 59 สทิธิในการรับรู้ขา่วสารของประชาชนหรือชมุชน ก่อนท่ี

จะมีการอนญุาตให้มีโครงการท่ีมีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม

• มาตรา 46 สทิธิในการแสดงความคดิเห็นก่อนการตดัสนิใจของรัฐ 

(ประชาพิจารณ์)



ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญปี 2540

• มาตรา 56 วรรคสาม สทิธิท่ีจะฟ้องหนว่ยงานของรัฐ เพ่ือให้บงัคบัให้

เป็นไปตามกฎหมายสิง่แวดล้อม

• มาตรา 56 การจดัให้มีองค์กรอิสระด้านสิง่แวดล้อม (สภาทนายความ 

NGO)
• มาตรา 290 การสง่เสริมให้องค์กรสว่นท้องถ่ินเข้ามาร่วมในการจดัการ

สิง่แวดล้อม



สภาพบงัคบัใชก้ฎหมายในการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม

1. สภาพบงัคบัทางปกครอง

- ปรับ

- ระบบอนญุาต

2. สภาพบงัคบัทัว่ไปเชิงป้องกนั

- การทํา EIA
3. สภาพบงัคบัทัว่ไปเชิงควบคมุ

- กําหนดมาตรฐานควบคมุมลพิษ



สภาพบงัคบัใชก้ฎหมายในการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม

4. สภาพบงัคบัเฉพาะเร่ือง เช่น ห้ามใช้ยานพาหนะท่ีก่อให้เกิดมลพิษ (รถท่ี

มีควนัดํา)

5. สภาพบงัคบัใช้ในกรณีฉกุเฉิน ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีสัง่การตามท่ี

เห็นสมควร

6. สภาพบงัคบัทางอาญา

- บทลงโทษจําคกุ ปรับ ริบทรัพย์ ประหารชีวิต

7. สภาพบงัคบัทางเพง่

- การชดใช้คา่เสียหาย



อสังหาริมทรัพย์กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

http://4.bp.blogspot.com/-A9wNk6LXjSw/UXnOPVi4RHI/AAAAAAAAAQU/MbJgMQqgXYA/s1600/Eco1.JPG


EIA หรือ  Environmental Impact 
Assessment

• พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวด  ล้อมแห่งชาต ิ

พ.ศ.2535  มาตรา  46  ได้บญัญตัใิห้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นเุบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการ  หรือกิจการของสว่น

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบสิง่แวดล้อม  ต้องจดัทํา

รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม  หรือรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม

เบือ้งต้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรี  กําหนดตามมาตรา 

46  วรรคสองก็ได้





EIA

• ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสว่น

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนท่ีต้องจดัทํารายงานวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม  ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

• Source: สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม



EIA

1.  อาคารท่ีตัง้อยูริ่มแมนํ่า้  ฝ่ังทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด  หรือท่ีอยูใ่กล้ 
หรือในอทุยานแห่งชาต ิ หรืออทุยานประวตัศิาสตร์  ท่ีมีความสงูตัง้แต ่
23.00  เมตรขึน้ไป  หรือมีพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้  หรือชัน้หนึง่ชัน้ใดในหลงั
เดียวกนั  ตัง้แต ่10,000  ตารางเมตรขึน้ไป
 

2.  โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศท่ีมีจํานวนห้องพกัตัง้แต ่ 80  ห้องขึน้
ไป



EIA

3.  อาคารท่ีอยูอ่าศยัรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารท่ีมีจํานวน
ห้องพกั  ตัง้แต ่80  ห้องขึน้ไป  (อาคารอยูอ่าศยัรวม  หมายถึง อาคารชดุ
ตามกฎหมายวา่ด้วยอาคารชดุ  หอพกั อาคารให้เช่าเพ่ือการอยูอ่าศยั  หรือ
อาคาร  หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัสําหรับหลาย
ครอบครัว  โดยแบง่แยกออกเป็นหน่วยแยกจากกนัสําหรับแตล่ะครอบครัว)

4.  โครงการจดัสรรท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั  หรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์  ท่ีมี
จํานวนท่ีดนิแปลงยอ่ยตัง้แต ่ 500  แปลงขึน้ไป  หรือเนือ้ท่ีเกินกวา่ 100  ไร่



http://www.thia.in.th/uploads/file/December 2012/EIA Flowchart_web.pdf


http://www.thia.in.th/uploads/file/December 2012/EHIA Flowchart_web.pdf


โดยสรุป

• EIA หรือ  Environmental Impact 
Assessment เป็นการศกึษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบทัง้ใน
ทางบวกและทางลบจากการพฒันาโครงการ  หรือกิจการท่ีสําคญั  เพ่ือ
กําหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและใช้ในการ
ประกอบการ  ตดัสนิใจพฒันาโครงการหรือกิจการ  ผลการศกึษาจดัทํา
เป็นเอกสาร  เรียกวา่ "รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม" 

 [Environmental Impact Assessment: EIA]



ใครเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดทาํรายงาน EIA

• เจ้าของโครงการต้องวา่จ้างนิตบิคุคลท่ี  ได้รับอนญุาตจากสํานกั

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  (สผ.)  ให้เป็นผู้ มี

สทิธิทํารายงาน  EIA ซึง่หลงัจากได้จดัทํารายงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  เจ้าของโครงการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากเจ้าของโครงการจะต้อง

นํารายงานไปย่ืนตอ่  สผ.  และหน่วยงานผู้อนญุาตโครงการ  เช่น 

กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา  องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน  (เทศบาล  หรือ อบต.)  เป็นต้น



EIA เกีย่วข้องกบับุคคล 4 กลุ่ม

• ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการซึง่เป็นผู้จดัทํารายงาน

• ผู้มีสิทธ์ิจัดทาํรายงาน

• สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

• คณะกรรมการผู้ชาํนาญการหรือ คชก.





ขั้นตอนการทาํรายงาน EIA

1.  เจ้าของโครงการจะต้องทราบก่อนวา่โครงการนัน้จะต้องจดัทํารายงานการ
วิเคราะห์  ผลกระทบสิง่แวดล้อมหรือไม่

2.  วา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิตบิคุคลผู้ มีสทิธิทํารายงานฯ

3.  เจ้าของโครงการสง่รายงานให้สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม (สผ.)  โดย  สผ.  และคณะกรรมการผู้ ชํานาญการจะใช้
เวลาการพิจารณารายงานฯ  ตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไม่เกิน  75  วนั  แตห่าก
คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิม่เตมิ  ท่ีปรึกษาจะต้องใช้เวลาใน
การปรับแก้  และจดัสง่ให้ สผ.  และคณะกรรมการฯ  พิจารณา ซึง่จะใช้เวลา
ไม่เกิน  30  วนั



จรรยาบรรณของบุคคลทั้งหมดทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ

จัดทาํ รายงาน EIA
• จรรยาบรรณตอ่ตนเอง

• จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ

• จรรยาบรรณตอ่เจ้าของงาน

• จรรยาบรรณตอ่สงัคม

• จรรยาบรรณตอ่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ



กฎหมายส่ิงแวดล้อมทีสํ่าคญัในปัจจุบัน

1. กฎหมายส่ิงแวดล้อมที่เป็นความผิดทางอาญา หรือท่ีเรียกวา่ 

Environmental Crime นัน้ อาจแยกฐานความผิดได้ 3 
ประการ

• ประการแรก คือ ความผิดเน่ืองจากการก่อให้เกิดมลพิษ

• ประการท่ีสอง คือ ความผิดฐานละเว้นไมป่ฏิบตัติามมาตรการเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อม 

• ประการท่ีสาม คือ ความผิดฐานกระทําผิดเง่ือนไข ท่ีเจ้าพนกังาน

อนญุาตหรือคําเตือนท่ีเจ้าพนกังานแจ้งให้ทราบ



กฎหมายส่ิงแวดล้อมทีสํ่าคญัในปัจจุบัน

2. กฎหมายส่ิงแวดล้อมที่เป็นความรับผิดทางแพ่ง กฎหมายท่ีกลา่วถงึ
ความรับผิดทางแพง่ท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมนัน้ ได้แก่

2.1 ความรับผิดทางแพง่ตามพระราชบญัญตัซิึง่เป็นกฎหมายเฉพาะ 
บทบญัญตัท่ีิสําคญัได้แก่ พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕ บญัญตัิไว้ในมาตรา ๙๖ และมาตรา 
๙๗ ซึง่ให้ผู้ ท่ีเป็นต้นเหตแุหง่ความเสียหาย ท่ีเกิดขึน้แก่สิง่แวดล้อมและ
หรือทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นผู้จ่ายคา่เสียหายทัง้หมด ทัง้นีเ้ป็นไปตาม
หลกั “ผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (The polluter pays 
principle)



กฎหมายส่ิงแวดล้อมทีสํ่าคญัในปัจจุบัน

2.2 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ วา่ด้วยละเมิด หลกักฎหมาย

ละเมิด ท่ีใช้กบัความรับผิดทางแพง่ท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ได้แก่

2.2.1 หลกัความรับผิดในผลแห่งละเมิดเน่ืองจากการกระทําของตนเอง 

ตาม ป.พ.พ. (ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์) มาตรา ๔๒๐ ตาม

มาตรา ๔๒๐ บคุคลท่ีจะรับผิดในผลแห่งละเมิดนี ้ต้องมีการกระทําโดย

จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่และในมาตรา ๔๒๒ เป็นความรับผิดฐาน

ละเมิด เม่ือมีการกระทําหรืองดเว้นไมก่ระทําการ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายท่ีประสงค์จะปกป้องบคุคลอ่ืน



ดชันีช้ีวดัของเมืองน่าอยู่

• ลกัษณะของเมืองน่าอยู ่ได้แก่ ประชาชนควรมีชีวิตอยา่งผาสกุ มีความ
สะดวกสบาย มีสขุภาพดีทัง้กายและใจ และมีความปลอดภยัทัง้ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

• องค์ประกอบของเมืองน่าอยู ่ประกอบด้วย ความน่าอยู ่ความมีประสทิธิภาพ 
ความสามารถในการแขง่ขนั ความเป็นประชารัฐ

• ดชันีชีว้ดัเมืองน่าอยู ่มีองค์ประกอบหลกั 4 มิต ิได้แก่ ด้านกายภาพและ
สิง่แวดล้อม ด้านสงัคม คณุภาพชีวิต และภมิูปัญญาท้องถ่ิน ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านการบริหารจดัการพฒันาเมือง

• ตวัชีว้ดัความเป็นเมืองน่าอยูค่วรจะมีการปรับเปล่ียนไปตามลกัษณะของ
ชมุชน



ดชันีช้ีวดัของเมืองน่าอยู่

• ตวัชีว้ดัมกัจะไมย่ัง่ยืนถ้าขาดการมีสว่นร่วมของประชาชน

• เม่ือมีการนําตวัชีว้ดัไปใช้แล้วจะต้องมีการตดิตามประเมินผล

อยา่งสม่ําเสมอ

• ควรมีตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการปกครองในแตล่ะระดบั

• คําจํากดัความเมืองนา่อยูย่งัไมช่ดัเจนและมีความเข้าใจท่ีไมต่รงกนั





การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาเมืองอย่างยัง่ยนื

1. รับหลกัการเมืองน่าอยู่

2. แสวงหาแนวร่วม

3. ปรับแนวคดิเมืองน่าอยูใ่ห้ตรงกนั

4. ขยายแนวคดิสูช่มุชน

5. จดัตัง้องค์กร สํานกังาน จดัระบบงาน

6. ปรับแนวคดิคณะกรรมการและคณะทํางานให้ตรงกนั

7. วิเคราะห์สถานการณ์เมืองหรือชมุชน

8. วางกรอบแนวทางการดําเนินงาน



การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาเมืองอย่างยัง่ยนื

9. ให้ข้อมลูความรู้เตรียมความพร้อมประชาชน

10. ระดมวิสยัทศัน์ประชาชน

11. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู

12. จดัทําแผนพฒันาเมืองนา่อยู่

13. ประชาวิจารณ์แผน

14. ดําเนินงานตามแผน

15. ประเมินผลงาน



สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบั

ประเทศไทย

• มีทัง้สิน้ 3 ฉบับ

1. อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity)

2.  อนสุญัญาวา่ด้วยพืน้ท่ีชุ่มนํา้ (Convention on Wetlands of 
International Importance Especially as Waterfowl 
Habitat Ramsar Convention) 

3.   อนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศ ซึง่ชนิดพนัธุ์สตัว์ป่า และพืชป่าท่ี

ใกล้สญูพนัธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)



พืน้ท่ีแรมซาร์ไซต์  

(Ramsar Sites) ของ
ประเทศไทยในปัจจบุนัมี

จํานวน 12 แหง่ พืน้ท่ีลําดบั

ท่ี 11 และ 12 ได้แก่ พืน้ท่ี

ชุ่มนํา้เขาสามร้อยยอด 

และพืน้ท่ีชุ่มนํา้กดุทิง 

ตามลําดบั



http://www.iisd.ca/ramsar/cop10/pix/_MG_1941.jpg


งานกลุ่ม

• ให้แตล่ะกลุม่เลือกจงัหวดัใดก็ได้เพียง 1 จงัหวดั ให้พฒันาเป็นเมือง

หลวงแหง่ใหมใ่นประเทศไทย ต้องอธิบายเหตผุลในการเลือก โดยมี

รูปภาพประกอบ
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