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จุดประสงคของการศึกษาและขอบเขตการดําเนินงาน 
1. ศึกษาการถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมจากหนวยราชการสวนกลาง ให อปท. และ

ตัวอยางของการถายโอนภารกิจ 
2. ความพรอมและความสําคัญของงานกํากับส่ิงแวดลอมในบางพื้นที่ (เชน พ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรม)  
3. บันทึกกรณีศึกษาบทบาทของ อปท. ที่มีปญหา environmental stress  
4. ความคิดริเริ่มและนวัตกรรมการจัดการดานสิ่งแวดลอมในบางพื้นที่ ขอจํากัดและ

ขอเสนอแนะเพิ่มความสามารถการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม 
5. ขอเสนอแนะ การทํางานแบบสหการและเครือขายดานสิ่งแวดลอม 
6. ทั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ในลักษณะกรณีศึกษา (case study) ไมใชเปนการศึกษา

ทั่ วไป  เนนพื้นที่ที่ ถูกภาวะคุกคามสิ่ งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม  (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) หรือกรณีความริเริ่มจัดการดานสิ่งแวดลอม (การจัดการขยะ ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก) ทั้งน้ีเพ่ือใหดําเนินการตามกําหนดเวลาที่จํากัด และเห็นวาเปน
กรณีศึกษาที่นาสนใจ 

 

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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ท่ีปรึกษา 

ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน 

 

วิธีการศึกษา  

1. จัดเก็บขอมูลทุติภูมิของจังหวัด/พ้ืนที่ 
2. เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม และ อปท. ที่เกี่ยวของ 
3. สัมภาษณขอมูล สภาพปญหา และวิธีการแกไขปญหาของ อปท.  
4. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม (รวมกับ สกถ.) เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจดาน

ส่ิงแวดลอม 
5. ขอมูลและเครื่องชี้วัดดานสิ่งแวดลอม (หรือการขาดแคลน) 

บทนํา 
รายงานการศึกษานี้เนนศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับ ก) การถายโอนภารกิจดานดูแล

ส่ิงแวดลอมจากราชการสวนกลางใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเภทของภารกิจที่ถายโอน 
ปญหาและอุปสรรคของการถายโอนในมุมมองของ อปท. ข) ทบทวนผลงานการศึกษาที่ผานมา
เกี่ยวกับเครื่องชี้วัดการทํางานของทองถ่ินในภารกิจดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการ
ประเมินผลการทํางานของทองถ่ิน ค) ใชกรณีศึกษาการทํางานดานสิ่งแวดลอมของ อบต. ในพื้นที่ที่
มีความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (environmental stress) สูงเน่ืองจากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการ การอพยพของประชากร (แฝง) อันเปนผลสืบเนื่องจากการตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสัมภาษณวิธีการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมเชน เก็บขยะและจัดการขยะ มลพิษจากน้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ (กลิ่นและควัน) 
ง) ศึกษากรณีตัวอยางการทํางานดานสิ่งแวดลอมเชิงรุกและอยางมีนวัตกรรมในบางพื้นที่ 
กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก เกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักวิชาการโดยไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐบาลเยอรมันนี  เปนตัวอยางความสําเร็จและไดรับรางวัลและการยกยองวาเปนหนวยงานชั้น
นําของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมคอนขางดี 
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1. ความกาวหนาในการถายโอนภารกิจดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

1.1. ขอมูลประกอบ การกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจท่ีผานมา 

การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสรางภาครัฐใหเหมาะสม ตามแนวทางการลดบทบาท
ของราชการสวนกลางในขณะเดียวกันตองการเพิ่มบทบาทใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ีให
เปนไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540 และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูผลิตบริการสาธารณะทองถ่ิน (local public goods) 
ซึ่งจะชวยใหการจัดบริการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและเปดโอกาสใหเกิด
ความคิดริเริ่มใหมของทองถ่ิน การทํางานแกไขปญหาของทองถ่ินมีขอดีในแงของความรวดเร็ว 

ในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกินความถึงการถายโอนงาน 
ถายโอนเงิน และการถายโอนบุคลากร เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามแมวากรอบกฎหมายกําหนดเปาหมายการกระจายอํานาจไว
ชัดเจน แตปญหาและอุปสรรคก็มีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ทางสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องการถายโอนภารกิจใหทองถ่ิน ได
รวมมือกับสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน ดําเนินการติดตามผลการถายโอนภารกิจ โดยไดทําการ
แบงภารกิจออกเปน 5 ดาน ไดแก 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการทองเที่ยว 
5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและ 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.2. การถายโอนภารกิจดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแก
ทองถิ่น 

หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลทางดานสิ่งแวดลอมในปจจุบันและมีภารกิจที่จะตองถายโอนงาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอยู 4  กระทรวงหลัก ดังน้ี 

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. กระทรวงมหาดไทย 
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4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือวาเปนหนวยงานหลักที่ทํางาน
เ ก่ียวกับทางด านนี้ โดยตรง  ซึ ง มีกรมควบคุมมลพิษและสํ านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบ
สถานการณมลภาวะ การดําเนินการตามกฎหมายในการควบคุมมลพิษ รวมทั้งมาตรการเชิงรุกใน
การเฝาระวังปองกันปญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นแกชุมชนตาง ๆ 

• กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบมลพิษที่
อาจจะเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ และการดําเนินการตามกฎหมาย 

• กระทรวงมหาดไทย มีหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของกับภารกิจดานสิ่งแวดลอม 
ไดแก กรมการปกครอง ในเรื่องของการดูแลรักษาผลประโยชนการใชที่ดินสาธารณะ กรมที่ดินและ
กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดินรกรางวางเปลา          
กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอย 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะมีงานภารกิจที่เกี่ยวของในเรื่องของงานอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

การถายโอนภารกิจดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจ ทั้งหมด 4 กระทรวง 11 กรม มีภารกิจถายโอนทั้งส้ิน 18 ภารกิจ 
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 1)  

ตารางท่ี 1  แสดงหนวยงานที่เกี่ยวของในการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวง หนวยงาน ภารกิจ 
1. กรมประมง 1 .  ฝ ก อ บ รมป ร ะ ช า ชนทั่ ว ไ ป  (อบ ร ม

อาสาสมัครอนุรักทรัพยากรสัตวน้ํา) 
2. กรมปาไม 2. งานพัฒนาปาชุมชน 

1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

3. กรมสงเสริมการเกษตร 3. การปรับปรุงฟนฟู อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. กรมการปกครอง 
 
 

4. การดูแลรักษาและคุมครองปองกันทีดิน
สาธารณประ โยชน ประ เภทพลเมื อ ง ใช
ประโยชนรวมกัน 

5. กรมที่ดิน 5. การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน  
(ท่ีดินรกรางวางเปลา) 

2. กระทรวงมหาดไทย 

6. กรมโยธาธิการและผังเมือง 6. การบําบัดน้ําเสีย 
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กระทรวง หนวยงาน ภารกิจ 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย 23 โครงการ 

7. การกําจัดขยะมูลฝอย 
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 2 โครงการ 

7. กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

8. การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน 
(ท่ีดินรกรางวางเปลา) 

8. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช 

9. การควบคุมไฟปา 

9. กรมควบคุมมลพิษ 10. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษใน
ทองถิ่นของตน 
11. การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติวา
ดวยการควบคุมมลพิษ 

3. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

10. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  
12. การสรางจิตสํานึกดานสิ่ งแวดลอม/
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
13. การเฝาระวังปองกันสิ่งแวดลอม 
14. การฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม 
15. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 
16. งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 11. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร 

17.  การติดตามและตรวจสอบเกี่ ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษในการประกอบกิจการ
ตาม พ .ร .บ . แร พ .ศ .2510 และกิจกรรม
ตอเนื่อง 
18. การดําเนินการตามกฎหมาย 

ที่มา :  ขอมูลจากแบบสํารวจการติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจ ประจําปงบประมาณ 2547 

หมายเหตุ :  อบต. ยกเวนภารกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ของกระทรวงมหาดไทย ไมมีการถายโอนใหกับ 
อบต.อบจ. ยกเวนภารกิจจาก กรมปาไม  กรมสงเสริมการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไมมีการถายโอนใหกับ อบจ. 
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1.3. ความกาวหนาในการถายโอนภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมการดูแลศิลปวัฒนธรรม 

 จากรายงานความกาวหนาในการถายโอนภารกิจในภาพรวมของ อบต. ป พ.ศ. 
2547 (ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม อบต. มีการถายโอนแลว ประมาณ รอยละ 14.6 ยังไมไดถายโอน รอยละ 85.4 
เทศบาล มีการถายโอนแลว รอยละ 2.9 ยังไมไดถายโอน 97.1 สวน อบจ. ไมไดรับการถายโอน
ภารกิจ (รายละเอียดดูไดจากตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2    แสดงความกาวหนาการถายโอนภารกิจดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ 

การถายโอนภารกิจ 
ประเภทภารกิจ 

ยังไมไดถายโอน ถายโอนแลว รวมภารกิจ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯ 
ขอมูล จาก อบต. 

1,580 
(85.4) 

271 
(14.6) 

1,851 
(100) 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ขอมูลจาก เทศบาล 

461 
(97.1) 

14 
(2.9) 

475 
(100) 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ขอมูลจาก อบจ. 

- - - 

ที่มา : ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547 ขอมูลจาก อบต. จํานวน 110 แหงและเทศบาล จํานวน 25 แหง 
ใน 11 จังหวัด (เขต 8 และเขต 9) 

1.4. ภารกิจท่ีทองถิ่นไดรับการถายโอนแลวดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม2 

1.4.1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

1.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• กรมประมง  
 -  ภารกิจฝกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากร

สัตวนํ้า) 
• กรมปาไม  

- งานพัฒนาปาชุมชน 
 

                                                        
2 รายงานผลความกาวหนาการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีศึกษา 11 จังหวัด เขต 

8 และ 9 ประจําป พ.ศ.2547 
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• กรมสงเสริมการเกษตร  
 -  การปรับปรุงฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  กระทรวงมหาดไทย 
• กรมการปกครอง   
 -  การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณะประโยชนประเภท

พลเมืองใชประโยชนรวมกัน 
• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 -  การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน (ที่ดินรกรางวางเปลา) 

3.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช    

 -  การควบคุมไฟปา 
• กรมควบคุมมลพิษ  

- งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดลอมและจัดทํารายงาน
สถานการณมลพิษในทองถ่ินของตน 

- การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาสภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติวาดวยการควบคุมมลพิษ 

•  สํานักนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม      
(โครงการ แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด) 
- การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม / การมีสวนรวมของประชาชน 
- การเฝาระวังปองกันส่ิงแวดลอม 
- การฟนฟูและบําบัดส่ิงแวดลอม 
- การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 
- งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด 

4.  กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

- การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและมลพิษในการ
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ.2510 และกิจกรรมตอเนื่อง 

- การดําเนินการตามกฎหมาย 
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1.4.2. เทศบาล 

1.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• กรมประมง  

- ภารกิจฝกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักทรัพยากร
สัตวนํ้า) 

• กรมปาไม  
- งานพัฒนาปาชุมชน 

2.  กระทรวงมหาดไทย 
• กรมการปกครอง  

- การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณะประโยชนประเภท
พลเมืองใชประโยชนรวมกัน 

• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน (ที่ดินรกรางวางเปลา) 

3.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• กรมควบคุมมลพิษ  

- การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาสภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติวาดวยการควบคุมมลพิษ 

• สํานักนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม      
(โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด) 
- การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม / การมีสวนรวมของประชาชน 
- การเฝาระวังปองกันส่ิงแวดลอม 
- การฟนฟูและบําบัดส่ิงแวดลอม 
- งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด 

4.  กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

- การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและมลพิษในการ
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ.2510 และกิจกรรมตอเนื่อง 

- การดําเนินการตามกฎหมาย 
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1.4.3.  องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จากขอมูลที่ไดรับแบบสํารวจขอมูลกลับมาจาก อบจ. ของ 6 จังหวัด (อุตรดิตถ 
สุโขทัย ตาก พิจิตร เพชรบูรณ แพร) ทั้งหมดไมไดรับการถายโอนภารกิจดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.5. ขอสังเกตและบทสรุป 

การกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอม จากราชการสวนกลางให อปท. เปน 
1 ใน 5 ภารกิจเปาหมายตามแผนกระจายอํานาจฯ  จากผลสํารวจขอมูล อปท. ดําเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษา 9 แหง(ในป 2548 เพ่ิมเปน 10 แหง)ทั่วประเทศ รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจ (สกถ)  ทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. หนวยงานทองถ่ินสวนใหญ 
(กวารอยละ 85) ตอบวา ไมมีการถายโอนภารกิจ มีเพียงสวนนอยที่ระบุวาไดมีการถายโอน  นํา
ขอมูลสวนนี้ไปเปรียบเทียบกับแผนถายโอนภารกิจและขอมูลจากราชการสวนกลาง อาจจะไดภาพที่
แตกตางกัน กลาวคือ สวนกลางระบุวาไดถายโอนภารกิจหลายอยางใหกับ อปท.  ที่เปนเชนนี้
สะทอนวา ความเขาใจของสองฝายคลาดเคลื่อนหรือแตกตางกัน   

ประการหนึ่ง   ภารกิจที่ถายโอนอาจจะไมเกี่ยวของ (irrelevance) กับ อปท. เชน การ
ปองกันไฟปา การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ฯลฯ ไมเกี่ยวกับทุกหนวยงานทองถ่ิน  

ประการที่สอง   เน่ืองจากการถายโอนนั้นอาจจะไมมีเงินหรือบุคลากรติดตัว จึงดูเสมือนวา 
“โอนปากเปลา” ไมมีการชี้แจง ไมไดออกมาอบรมใหความรูทองถ่ิน ดังน้ัน อปท.จึงไมรูสึกวามีการ
ถายโอนภารกิจมาให  ซึ่งในมุมมองของราชการสวนกลางไมไดเตรียมการถายโอน ไมมีงบประมาณ
สําหรับจัดกิจกรรมการอบรมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการถายโอน  อนึ่ง มีขอสังเกตวาบางรายการ
ของภารกิจที่การถายโอน อาจจะเปนการเปดโอกาสใหทองถ่ินทําได ทํานอง “มารวมทําดวยกันก็
ได” – ในขณะที่ราชการสวนกลางก็จะยังทํางานนั้นๆตอไป (overlapping functions เชน การ
ควบคุมไฟปา) ดังน้ัน ในมุมมองของ อปท. จึงเห็นวาไมมีการถายโอนภารกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภารกิจที่ “ไมมีพ้ืนที่ชัดเจน” เชน ไฟปาอาจจะเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ ไมแนไมนอน ไมใชเหตุการณ
ประจํา ไมมีรายไดตามมา หรือไมชัดเจนวาใครจะเปนผูใชบริการ ดังน้ัน ผูบริหาร อปท. จึงไมเห็น
วาสําคัญ (พิจารณาในแง incentive และตามสภาพเปนจริง) กิจกรรมที่ อปท. จะใหความสําคัญคือ
งานบริการ ที่มีพ้ืนที่และกลุมเปาหมายชัดเจน ทําแลวไดชื่อเสียงได “คะแนน”หรือเกิดผลรายได   

ประการที่สาม   ภารกิจที่ราชการถายโอนมีลักษณะไมสอดคลองในแงการบริหารของ 
อปท. (incentive incompatible) เชน การตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ ambient การ
รายงานขอมูลส่ิงแวดลอม ฯลฯ แมวามีประโยชนและได “ขอมูล/ความรู” แต อปท. ไมใชสถาบัน
ทางวิชาการ อปท.ทํางานเนนการใหบริการที่ประชาชนถูกใจและพอใจ  
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ประการที่ส่ี   ภารกิจที่สําคัญ (แตวาไมถูกถายโอน) คือ การใหอํานาจกํากับควบคุม 
(environmental regulation) ณ แหลงกําเนิดหรือตนตอ เพ่ือเรียกมาดําเนินการ ฟองรอง จับปรับ 
ใหโรงงาน/สถานประกอบการแกไขปญหา ฯลฯ ภารกิจเหลานี้ อปท. ตองการและมีความจําเปน 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ environmental stress สูง)       

2. กรณีศึกษาพื้นที่ถูกคุกคามสิ่งแวดลอม 

2.1. กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนที่ที่ถูกภาวะคุกคามสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม สภาพภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูหลายแหง มีโรงงานรวมกัน
ประมาณ 1,421 โรงงาน มีเงินลงทุนรวมประมาณ 238,798.64 ลานบาท มีคนงานประมาณ 
192,298 คน (ดูรายละเอียดในตาราง 3) 

ตารางที่ 3   แสดงสภาพเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนโรงงาน เงินทุน (ลานบาท) คนงาน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 88 29,283.34 27,590 
นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 104 41,343.38 33,602 
นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร 43 18,962 15,000 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนวังนอย 72 9,826.41 4,952 
ชุมชนอุตสาหกรรม  
ชื่ อ  บริ ษัท  สวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ  จํ ากั ด 
(มหาชน) 

121 35,848.80 26,882 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการ 

993 103,534.71 84,263 

รวมทั้งหมด 1,421 238,798.64 192,289 

ที่มา : รายงานสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2548 
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ตารางที่ 4   แสดงโรงงานแยกตามอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ จํานวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงมา 

1 พระนครศรีอยุธยา 113 1,759,457,753 1,960 1,072 3,032 40,335.26 
2 ทาเรือ 48 2,252,716,116 1,329 1,069 2,398 64,656.6 
3 นครหลวง 73 9,347,003,500 1,503 422 1,925 76,349.80 
4 บางไทร 56 3,956,004,513 2,504 1,210 3,714 296,182.91 
5 บางบาล 41 5,222,568,750 1,072 723 1,795 114,100.76 
6 บางปะอิน 159 17,144,163,901 5,807 7,944 13,751 193,224.90 

7 บางปะหัน 79 988,646,180 938 609 1,547 16,416.73 
8 ผักไห 29 165,090,000 332 287 619 5,475.40 
9 ภาชี 15 105,500,000 152 130 282 6,435.37 

10 ลาดบัวหลวง 56 1,361,071,255 1,410 751 2,161 30,525.91 
11 วังนอย 143 30,309,642,874 5,211 5,273 10,484 143,808.43 
12 เสนา 90 4,994,202,598 6,531 14,053 20,584 110,291.67 

13 บางซาย 16 290,874,750 296 151 447 11,326.46 
14 อุทัย 193 61,759,023,606 27,444 20,917 48,361 581,814.49 
15 มหาราช 15 99,382,307 173 93 266 2,570.45 
16 บานแพรก 2 1,645,000 7 - 7 390.00 

รวม 1,118 196,885,638,269 57,897 57,044 114,941 1,691,556. 

ที่มา : รายงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 

• องคการบริหารสวนตําบลคานหาม อําเภออุทัย  

1. ขอมูลทั่วไปของทองถิ่น 
ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร 

ตําบลคานหาม เปนหนึ่งในจํานวน 11 ตําบล ของ อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ประมาณ 10.097 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 6,310.625 ไร 
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อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลธนู อําเภออทุัย 
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลอุทยั อาํเภออทุัย 
ทิศใต  ติดตอ ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลธนู อําเภออทุัย และตําบลไผลิง อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

 

จํานวนหมูบานและประชากร 
ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลคานหามสวนใหญเปนคนตางถ่ินที่เขามาทํางานในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จํานวนประชากรในทองถ่ินจริง ๆ มีประชากร 5,236 คน (ตามทะเบียนบาน) 
จํานวนประชากรแฝงมีจํานวนมากประมาณเกือบแสนคน (ขอมูลจาก ปลัด อบต.คานหาม)        
ซึ่งขอมูลจํานวนประชากรแฝงทาง อบต.ยังไมไดมีการสํารวจอยางจริงจัง ขอมูลที่ไดเปนการ
ประมาณการจากจํานวน โรงแรม หอพัก และบานเชาที่คนในทองถ่ินเปดใหเชาเปนที่อยูอาศัย 

ตารางที่ 5    แสดงจํานวนหมูบานและประชากรแยกชายหญิงของตําบลคานหาม 
หมู ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บานคานหาม 97 248 239 487 
2 บานโคกระวาง 109 252 276 528 
3 บานหนองไมซุง 37 118 102 220 
4 บานคานหาม 396 742 848 1,590 
5 บานโคกมะยม(บานลาว) 104 185 194 379 
6 บานโคกมะยม(บานลาว) 90 202 178 380 
7 บานวังตามั่น 49 105 104 209 
8 บานวังตาแกว 53 105 107 212 
9 บานโคกมะยม(บานลาว) 288 617 614 1,231 
รวม 1,223 2,574 2,662 5,236 

ที่มา : เอกสารบรรยายสรุปองคการบริหารสวนตําบลคานหาม 2547 (ฉบับปรับปรุงแกไข) 

หมายเหตุ :  จํานวนประชากรที่แสดงในตารางเปนประชากรตามทะเบียนบานที่อยูในพื้นที่ (ไมไดนับ           
รวมจํานวนประชากรแฝง) 
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ขอมูลดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
สวนใหญประกอบอาชีพรับจางในภาคอุตสาหกรรม (เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ) 

รองลงมาคือการคาขายและเกษตรกรรม  
จากพื้นที่ของตําบลคานหามทั้งหมด 10.097 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 6,310.625 

ไร เปนพื้นที่ของเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํานวน 1,118 ไร คิดเปนสัดสวน รอยละ 17.72 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด โดยในปจจุบันมีโรงงานของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่อยูในเขตของ อบต.คานหาม 
ประมาณ 70 โรงงาน (หมู 5 ต.คานหาม)และตั้งอยูนอกเขตสวนอุตสาหกรรม 2 – 3 โรง 
 

คณะผูบริหารของทองถิ่น 
นางวันดี มุสิกฤษ  นายก อบต.คานหาม 
นางทองอยู งามสมวงษ รองนายก อบต.คานหาม 
นายสุชาต ิ เรืองโอชา รองนายก อบต.คานหาม 

 

พนักงานสวนตําบล 
นายขวัญยืน ตรีอุโภชน ปลัด อบต.คานหาม 
นางเสาวนีย กระจกเหลีย่ม หัวหนาสวนการคลัง 
นางอุไรวรรณ พูลสัมฤทธ์ิ หัวหนาสวนโยธา 

 

รายไดของ อบต.คานหาม ในปงบประมาณ 2548 ประมาณ 46 ลานบาท โดยแยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง 27 ลานบาท จากสวนกลางจัดสรรมาให 19 ลานบาท มีรายจายประจําปละ
ประมาณ 10 ลานบาท โดยจายเปนเงินเดือนและคาจางของบุคลากรทองถ่ิน ประมาณ 70 กวาคน 
ประมาณเดือนละ 5 แสนบาท  

2. ขอมูลดานส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
จากสัดสวนของพื้นที่ รอยละ 17.72 ในตําบล เปนเขตของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู ประมาณ 70 โรงงาน (เฉพาะในหมู 5 ต.คานหาม) ตั้งอยูนอกเขต
สวนอุตสาหกรรม 2 – 3 โรงงาน ยอมมีปญหามลพิษตามมาถึงแมทางสวนของเขตอุตสาหกรรมโรจ
นะจะมีระบบดูแลแตก็ไมมีความปลอดภัย เพราะยังมีผลกระทบที่ประชาชนไดรับและรองเรียนมา
เปนระยะ แตก็ไมรุนแรงนัก 
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ปญหามลพิษท่ีประชาชนรองเรียน 
ปญหามลพิษทางอากาศ มีกลิ่นเหม็นออกมาจากในเขตอุตสาหกรรม และปญหาเรื่องฝุน

ละออง(ฝุนละอองจากการคมนาคมขนสงสินคาและวัตถุดิบในการผลิต) ปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นสวน
ใหญจะพบในชวงฤดูรอน แตไมทราบวามาจากโรงงานใด แตทางเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะก็มีการ
ตรวจสอบสภาพอากาศ ทุก ๆ 6 เดือน จากสภาพของปญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศทั้งในเรื่อง
ของกลิ่นและฝุนละออง ทาง อบต.คานหามไดจัดโครงการเมืองนาอยู โดยการปลูกตนไมบรเิวณถนน
และพื้นที่สาธารณะปละประมาณ 1 พันตน  
 

การถายโอนภารกิจดานการดูแลส่ิงแวดลอม 
• ปจจุบัน อบต.คานหาม ไดรับถายโอนภารกิจดานการดูแลอุตสาหกรรมในครัวเรือน จาก

อุตสาหกรรมจังหวัด (มีหนังสือมาแตไมมีงานหรือหนาที่ระบุใหดําเนินการอยางไร) สวน
ภารกิจดานอื่น ๆ ยังไมไดรับการถายโอน 

• การจัดการขยะ ในเขตสวนอุตสาหกรรมทาง อบต.ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวเพราะทางสวน
อุตสาหกรรมเคาจะมีระบบจัดการขยะภายในของเคาเอง จัดระบบบําบัดน้ําเสีย และ       
ขยะมูลฝอย 

• การจัดการขยะมูลฝอยในทองถ่ิน ปจจุบัน อบต.คานหาม มีรถบรรทุกขยะจํานวน 2 คัน แต
ไมมีที่ทิ้งขยะของตนเอง ปจจุบันไดไปทิ้งในที่ของเอกชน ในเขต อบต.บอโพง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะทางประมาณ 8 – 10 กิโลเมตร)  โดยเสียคาใชจาย
เดือนละ 2 หม่ืนบาท  สําหรับบอที่นําขยะไปทิ้งน้ันเปนบอที่เกิดจากเจาของที่ขายหนาดิน
และขายทราย ไมใชบอที่เตรียมไวสําหรับทิ้งขยะโดยเฉพาะ จึงไมมีการบริหารจัดการดูแล
ระบบในการจัดการขยะที่ถูกหลัก ปจจุบันตัวบอขยะนี้มีหลายทองถ่ินที่มาใชบริการนอกจาก 
อบต.คานหาม เทาที่ทราบ ไดแก อบต.คูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และคาดวา
ในอนาคตจะมีหลาย อปท. หันมาใชบริการเนื่องจากยังสามารถรองรับปริมาณขยะได
จํานวนมาก 

• ปจจุบันปญหาในเรื่องการจัดเก็บขยะของ อบต.คานหามเริ่มมีปญหาเรื่อง ปริมาณขยะที่
เพ่ิมขึ้น จํานวนรถบรรทุกขยะ 2 คันที่มีขนขยะไมทันในแตละวัน จึงมีขยะตกคางสงกลิ่น
เหม็น (ในแตละวันรถหนึ่งคันจะตองวิ่งสองเที่ยว) 

• การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ อบต.สวนใหญจะเปนการประสานงานความรวมมือ 
เชน กรณีมีการรองเรียนวามีกลิ่นเหม็นจากโรงงาน ทาง อบต .ตองประสานไปที่
อุตสาหกรรมจังหวัดใหเขามาตรวจสอบภายในนิคม ซึ่งก็จะใชระยะเวลานาน กวาจะ
ตรวจสอบรูผล ปญหานั้น ๆทางเขตสวนอุตสาหกรรมก็ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว  

• ในปจจุบัน ในการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมของ อบต.โดยใช ขอบัญญัติองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนหลัก 
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ภาพที่ 1    สภาพบอขยะของเอกชนที่เปดรับทิ้งขยะ 

ปญหาของทองถิ่นที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เน่ืองจากชุมชนมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ประกอบกับ อบต.คานหาม ไมไดตั้งอยู

ในเขตควบคุมอาคาร ทําให อบต.ไมสามารถเขาไปดูแลจัดระเบียบ หอพัก หรืออาคารพาณิชยได 
ทําใหเกิดปญหาเรื่องการวางฝงเมือง เรื่องของการระบายน้ําเวลาฝนตกหนักมักจะมีนํ้าทวมขังและ
ความไมเปนระเบียบของชุมชน การปลอยของเสียตาง ๆ ไมมีการดูแลอยางเปนระบบ 
 

ความพรอมของทองถิ่นในการกํากับดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
ถามองถึงความพรอมในการรับภารกิจดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ในเรื่องของ

งบประมาณทาง อบต.คานหาม สามารถรองรับภารกิจนี้ได แตขาดในเรื่องของตัวบุคลากรและ
เครื่องมือในการทํางาน ทาง อบต.ยังไมมี เน่ืองจากภารกิจในการถายโอนงานดานการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม อบต.คานหาม ไมไดรับการถายโอนภารกิจเลย ถาหากมีภารกิจถายโอนลงมา ทาง 
อบต.คิดวาสามารถดําเนินการได ไดแก การตรวจสอบ การเฝาระวังและการปองกันปญหามลพิษที่
อาจจะเกิดขึ้น เพราะในปจจุบันก็ไดมีการเฝาระวังปองกันปญหามลพิษอยูแลว ถาไดภารกิจถายโอน
งานดานนี้มาเสริมจะทําใหการทํางานดานสิ่งแวดลอมของ อบต.มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และจะเปน
ประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 
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ภาพที่2    การสํารวจขอมูล อบต.คานหาม 

 

•   องคการบรหิารสวนตําบลธนู อําเภออทัุย 

1. ขอมูลทั่วไปของทองถิ่น 
 

ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลธนู จัดอยูในชั้น อบต.ขนาดใหญ โดย

สภาพของพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบลุม มีคลองธรรมชาติไหลผาน 1 สายคือ 
คลองขาวเมา ลักษณะบานเรือนราษฎรตั้งอยูตามแนวถนนและแนวคลอง 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,068 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,417.50 ไร จํานวนหมูบาน
ทั้งหมด 12 หมูบาน ที่ทําการ อบต.ปจจุบันกําลังดําเนินการกอสราง คาด
วาในป 2549 จะแลวเสร็จ 
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อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ  ติดตอ  ตําบลขาวเมา อําเภออทุัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต   ติดตอ  ตําบลคานหาม อําเภออทุัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก  ติดตอ ตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก  ติดตอ ตําบลไผลิง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ประชากรในทองถิ่น 
ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลธนูมีจํานวนทั้งส้ิน 4,643 คน โดยแยกเปนเพศชาย จํานวน 

2,267 คน เพศหญิง จํานวน 2,376 คน มีครัวเรือนทั้งส้ิน 1,363 ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู
ในตําบลสวนใหญเปนตางถ่ินที่ยายเขามาทํางานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีจํานวนประชากร
แฝงหลายหมื่นคน แตไมทราบจํานวนที่แนชัดเพราะยังไมเคยมีการสํารวจขอมูลอยางจริงจัง ขอมูลที่
ไดเปนการประมาณการของทองถ่ิน 

ตารางที่ 6    แสดงกลุมอายุของประชากรแยกเพศชายหญิงของตําบลธนู 

กลุม ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม รอยละ 
1 แรกเกิด – 3 ป 178 188 366 7.88 
2 4 ป – 6 ป 209 223 432 9.30 
3 7 ป – 12 ป 235 245 480 10.34 
4 13 ป – 14 ป 310 319 629 13.55 
5 15 ป – 18 ป 326 337 663 14.28 
6 19 ป – 50 ป 296 306 602 12.96 
7 51 ป – 60 ป 322 345 667 14.37 
8 61 ป ขึ้นไป 391 413 804 17.32 

รวม 2,267 2,376 4,643 100.00 
ท่ีมา : เอกสารบรรยายสรุปองคการบรหิารสวนตําบลธนู 2546 (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 

ขอมูลดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
ในเขตพื้นที่ของ อบต.ธนู มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูประมาณ 35 โรงงาน (อยูในเขตสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ) ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 40 ประกอบอาชีพธุรกิจคาขาย รองลงมา รอยละ 
26 ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ 21 เปนพนักงานหางรานของเอกชน  
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บุคลากรของทองถิ่น 
นายสมยศ ขอพร  นายก อบต.ธนู 
นายธงชัย คุมชาต ิ ปลัด อบต.ธนู 
พนักงาน จํานวน  15 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน   7 คน 
ลูกจางชั่วคราว จํานวน  30  คน 

 

รายไดของ อบต.ธนู ในปงบประมาณ 2548 ประมาณ 29 ลานบาท โดยแยกเปนรายได
จัดเก็บเอง 12 ลานบาท จากสวนกลางจัดสรรมาให 17 ลานบาท ซึ่งรายไดของ อบต.ไมพอเพียงตอ
ความตองการในการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน 

• คาใชจายประจํา ประมาณ  14  ลานบาท 
• งบพัฒนาทองถ่ิน ประมาณ   5  ลานบาท 

 

2. ขอมูลดานส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของ อบต .ธนู ปญหาสวนใหญที่พบจะเกิดจาก

ภาคอุตสาหกรรมเปนอันดับแรก  (มีโรงงานตั้งอยูในเขตพื้นที่จํานวน 35 โรงงาน) รองลงมาคือจาก
ชุมชนที่พักอาศัย และของเสียจากการทําการเกษตร  

ในเรื่องการถายโอนภารกิจดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมทาง อบต.ธนู ไมไดรับการถาย
โอนภารกิจมาให ดังน้ันบทบาทหนาที่ ของ อบต.ที่จะเขาไปดูแลในดานสิ่งแวดลอมทาง อบต.จะยึด
ตามขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนหลัก ในการ
บริหารจัดการทางดานสิ่งแวดลอม 
 

ปญหามลพิษท่ีประชาชนรองเรียน 
ปญหามลพิษทางน้ําและมลพิษทางอากาศ (กลิ่นเหม็นและฝุนละออง) ปญหาเหลานี้จะมีใน

ลักษณะนาน ๆ เกิดขึ้นทีและเปนมลพิษอยูชั่วคราว (ระยะเวลาไมนานก็จะหายไปเอง) เม่ือ
ประชาชนรองเรียนทาง อบต.เองไมมีความสามารถที่จะเขาไปตรวจสอบปญหาเอง  ส่ิงที่ไดคือการ
นําตัวอยางน้ําไปใหหนวยงานของจังหวัดชวยตรวจสอบ หรือมีการประสานงานกับอุตสาหกรรม
จังหวัดใหเขามาตรวจสอบ แตขั้นตอนการตรวจสอบใชระยะเวลานาน บางครั้งปญหาหรือมลพิษน้ัน 
ไดหายไปแลวจนไมสามารถที่จะตรวจจับอะไรได ปญหาเรื่อง          
ฝุนละออง ในปจจุบันเปนปญหาอยางมาก นํ้าฝนไมสามารถนํามาใช
บริโภคไดแลว 
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การดูแลส่ิงแวดลอมในชมุชน  
การจัดการขยะมูลฝอยในทองถ่ินทาง อบต.ธนู มีรถบรรทุกขยะจํานวน 3 คัน ปจจุบัน

ปญหาในเรื่องการจัดเก็บขยะของ อบต. เริ่มจะมีปญหาเรื่องของปริมาณขยะที่เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก
มีประชากรยายถิ่นเขามาอยูอาศัยจํานวนมากขึ้น(ประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม) 
บอทิ้งขยะเริ่มจะเต็มคาดวาจะสามารถรองรับขยะ ไดอีก 2- 3 ปเทานั้น 

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ อบต.สวนใหญจะเปนการประสานงานความรวมมือ 
เชน กรณีมีการรองเรียนวามีกลิ่นเหม็นจากโรงงาน ทาง อบต.ตองประสานไปที่อุตสาหกรรมจังหวัด
ใหเขามาตรวจสอบภายในนิคม ซึ่งก็จะใชระยะเวลานาน กวาจะตรวจสอบรูผล ปญหานั้น ๆทางเขต
สวนอุตสาหกรรมก็ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว  

ในปจจุบัน ในการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมของ อบต.ทําโดยใช ขอบัญญัติทองถ่ิน และ พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3     บอขยะและเครื่องจักรในการฝงกลบหลุมขยะ อบต.ธนู 
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ปญหาของทองถิ่นที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เน่ืองจากชุมชนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ประกอบกับทาง อบต.ไมมีอํานาจที่จะเขาไป

ดูแลควบคุมการกอสรางหรือการวางฝงเมืองของทองถ่ินได  (ปจจุบันในพื้นที่ของ อบต.ธนู มีเพียง 2 
หมูบานจากจํานวนทั้งหมด 12 หมูบาน ที่สามารถเขาไปดูแลควบคุมอาคารไดเพราะอยูในเขต
ควบคุมอาคาร)  

สภาพของสังคมในทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากสังคมชนบทประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรไปเปนสังคมเมืองอุตสาหกรรม ผูคนมีความหางเหินกันมากขึ้น มีความเห็นแกตัว มี
คนตางถ่ินเขามาอยูในพื้นที่เพ่ิมมากขึ้น มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ มีปญหากระทบกระทั่งกัน
ระหวางบานใกลเรือนเคียงทําใหทาง อบต.มีความลําบากใจในการทํางานในปจจุบัน 

ประชาชนในทองถ่ินยังไมใหความสนใจใหความสําคัญเรื่องส่ิงแวดลอมเทาที่ควร ทั้งในเรื่อง
ของการรักษาความสะอาดในชุมชน การทิ้งขยะไมเปนที่ ถึงแมทาง อบต.พยายามจัดหาถังขยะไว
บริการเพิ่มขึ้นทุก ๆปแต ก็ยังมีคนมักงายไมทิ้งขยะลงถังเปนปญหาในการจัดเก็บขยะของ อบต. 
 
ความพรอมของทองถิ่นในการกํากับดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 

ในปจจุบันทาง อบต .ธนูเอง ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของ
ส่ิงแวดลอม ที่สามารถดําเนินการไดก็จะเปนในเรื่องของการดูแลเรื่องขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในทองถ่ินเทานั้น ในสวนของเขตอุตสาหกรรมทาง อบต.ยังไมมี
อํานาจเขาไปดูแลกิจการเหลานี้ได  เพราะยังไมมีการถายโอนภารกิจมา
ใหกับทาง อบต.อยางชัดเจน หากในอนาคตจะมีการถายโอนภารกิจมา  
อบต. ตอบวามีความสนใจและจะใหความสําคัญ เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัว   อบต.อยากจะมี บุคลากร 
เครื่องมือ ในการทํางาน เน่ืองจากเวลาเกิดมีปญหามลภาวะ  ประชาชนก็มักจะมารองเรียนกับทาง 
อบต.เปนหนวยงานแรก แตในสภาพปจจุบัน อบต. ยอมรับวายังไมมีความสามารถเขาไปบังคับหรือ
ควบคุมทางโรงงานอุตสาหกรรมได ทําไดก็เพียงการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามา
ตรวจสอบ ซึ่งก็จะใชเวลานานกวาจะทราบผล จนปญหาเหลานั้นทาง เขตอุตสาหกรรมไดทําการ
บําบัดไปเสร็จแลว  ก็ไมสามารถตรวจสอบหาอะไรสาเหตุของปญหาได 
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ภาพที่ 4     การสํารวจขอมูล อบต.ธนู 

• สรุปผลจากกรณีศึกษา 
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชกรณี อบต. คานหาม และ อบต.ธนู 

ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะไปตั้ง มีโรงงานหลายสิบแหง มีแรงงานทํางานหลายหมื่นคน มีการ
ขนสง (พนักงาน) จํานวนนับพันคัน/เที่ยวในแตละวัน และมีธุรกิจที่อยูอาศัย สถานประกอบการ
รานอาหารสถานบันเทิงจํานวนมาก ในแงเศรษฐกิจทําให อบต. ทั้งสองแหงเจริญกาวหนา แตภาระ
ดานสิ่งแวดลอมก็สูงเชนเดียวกัน และเห็นไดชัดวา การจัดการสิ่งแวดลอม (ขยะ) ยังตามไมทัน 
เน่ืองจากไมมีพ้ืนที่ทิ้งขยะไมไดเตรียมการไว ทางออก (อยางงาย) คือ ผลักภาระใหภาคเอกชน โดย
จางใหขนและกําจัดขยะ โดยใชบอขยะเอกชน ซึ่งมิไดเปนบอฝงกลบที่ถูกสุขลักษณะ – การจัดการที่
ดอยมาตรฐานมีผลกระทบทางลบตอสภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ อาจจะไมมีผูเสียหายทีช่ดัเจน 
ความจริงบอขยะเอกชนไดกอปญหารบกวนและความรําคาญ ถึงแมมีขอรองเรียนจากชาวบานและ 
อบต.ก็ทราบปญหา แตการเรียกรองฟองรองและพิสูจนการละเมิดเปนเรื่องยาก ปญหาสิ่งแวดลอม 
(กลิ่น นํ้าเสีย) ไมไดเกิดขึ้นทุกวัน (วันที่ลมแรงพัดพากลิ่นออกไป จึงไมเปนปญหาเรื่องกล่ิน ทํานอง
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เดียวกัน ปญหาน้ําเสีย-ไมไดเกิดขึ้นทุกวัน และโรงงานสามารถ “ซอน” ปญหาหากมีหนวยงานมา
ตรวจสอบ เชน ไมปลอยน้ําเสีย หรือเจือจางดวยน้ําดีปริมาณมาก ก็ไมเปนปญหา แตในวันอื่นๆ
โรงงานก็อาจจะไมทําเชนนี้เพ่ือลดตนทุน)  ส่ิงที่ อบต. คานหาม และ อบต.ธนู ทําไดเม่ือเกิดปญหา
รองเรียนหรือขอสงสัยการปลอยน้ําเสีย คือ การแจงใหหนวยราชการสวนกลางตรวจสอบ หรือสง
ตัวอยางน้ําเสียใหตรวจ ซึ่งเปนการทํางานขั้นตน (passive role) กวาหนวยราชการสวนกลางมา
ตรวจสอบ ปญหานั้นก็อาจจะบรรเทาเบาบางหรือเจือจาง ในขณะที่ อปท. ทั้งสองแหงตองการมี
บทบาทและภารกิจการกํากับดูแลมลพิษ ณ แหลงกําเนิด  บทเรียนในกรณีน้ีคือ กรณีพ้ืนที่ 
environmental stress สูง และ อปท. น้ันๆมีความพรอมดานกําลังคน มีฐานะเศรษฐกิจดี  ควรจะเปด
โอกาสถายโอนงานกํากับควบคุมส่ิงแวดลอม ซึ่งจะเปนผลดีตอสวนรวม กลาวคือ อปท. มีความตั้งใจ
ทํางานเพราะมีสวนไดสวนเสีย ได “ใหบริการ คือ แกปญหาความเดือดรอนของประชาชน ได
คะแนน เพ่ิมรายได (คาปรับหรือคาธรรมเนียม) ทั้งน้ีในกระบวนการถายโอนภารกิจดาน
ส่ิงแวดลอม ควรจะมีการฝกอบรม ทําโครงการนํารองในบางพื้นที่ ขอเสนอเชิงสถาบันคือ ควรจะมี
โปรแกรมการถายโอนภารกิจการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ณ แหลงกําเนิด เพ่ือให อปท. ที่เกี่ยวของ
กํากับควบคุมโรงงาน/สถานประกอบการไดอยางเต็มกําลังความสามารถ  โดยการมอบอํานาจ 
(delegation of power) จากหนวยราชการสวนกลางใหกับ อปท. ที่เขารวมโครงการนํารอง พรอมกับ
ใหการอบรมความรูการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ซึ่งตองอาศัยความรู  การสรางฐานขอมูลส่ิงแวดลอม 
และสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
• ความริเร่ิมดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

แผนวัตกรรมและความคิดริเริ่มของ อปท. ดานสิ่งแวดลอม เปนอีกหัวขอหนึ่งที่รายงานนี้
ใหความสนใจ โดยศึกษากรณีตัวอยางเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งถือเปนตัวอยางชั้นนํา ที่ประสบ
ความสําเร็จและไดรับรางวัลการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี กิจกรรมที่ไดริเริ่ม คือ โครงการคัดแยกขยะ 
การรีไซเคิลขยะรวมกับประชาคมและธุรกิจรีไซเคิล การพัฒนาระบบฝงกลบที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
การเตรียมการลวงหนา (จัดหาพื้นที่ทิ้งขยะขนาดใหญ กวา 200 ไร ในบริเวณที่หางไกลจากชุมชน  
ถึงกระนั้นก็ตามยังมีขอรองเรียนจากประชาชนเปนครั้งคราววากอเหตุรําคาญหรือการปนเปอนของ
นํ้าเสียจากบอขยะ ที่กลาวมานี้สะทอนวา ถึงแมเปนตัวอยางการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ก็มิได
หมายความวา ปลอดภัย 100% ไมมีผลขางเคียง ไมกอใหเกิดรําคาญตอประชาชน)  จากการศึกษา
กรณีน้ีขอตั้งเปนขอสังเกตวา ปจจัยสถาบัน (institutional factors) นับวามีสวนสําคัญที่ทําใหเกิด
นวัตกรรมหรือความกาวหนา  
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1. ความคิดริเริ่มและการผลักดันของฝายบริหารทองถ่ิน 
2. ความรูทางวิชาการ (รวมทั้งอาจเปนความโชคดี) ที่เทศบาลนครพิษณุโลก ไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลเยอรมนี นําเทคโนโลยีการจัดการขยะจากตางประเทศมา
ประยุกตใช (รวมทั้งคนคิดวิธีการใหมๆตามสภาพไทยๆ)  นอกจากนี้จะเห็นวา การทํางานของ
ผู เชี่ยวชาญชาวตางประเทศใหความสําคัญของ “ความรู” “ขอมูล” และศาสตรการบริหาร 
(management science) ในกระบวนการทํางาน เชน บันทึกขอมูลขยะโดยชั่งนํ้าหนักรถบรรทุกขยะ
ทุกเที่ยว เพ่ือควบคุมตนทุน (cost containment) และกํากับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สราง
คา benchmark หรือเครื่องชี้วัดเปนตัวเปรียบเทียบ  เพ่ือจะตรวจจับการทํางานที่ดอยประสิทธิภาพ  
บทเรียนอีกประการหนึ่งจากกรณีศึกษานี้คือ เม่ือหนวยงานทองถ่ินทํางานอยางตั้งใจ จนไดรบัรางวลั 
ชื่อเสียง เปนตัวอยางชั้นนํา ก็สามารถนําเงินรางวัลที่ไดกลับมาเสริมการทํางาน เปน “กําไรสองตอ” 

2.2. กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก  

1.   กรณีตัวอยางการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 
เทศบาลนครพิษณุโลก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญของจังหวัด

พิษณุโลก มีรายไดประมาณ 312 ลานบาท ในเขตเทศบาลฯประกอบดวยชุมชนจํานวน 41 ชมุชน มี
ครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 14,530 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 45,596 คน3 ในแตละวันมี
ปริมาณขยะที่ตองจัดเก็บ 80-100 ตัน/วัน โดยทางเทศบาลมีรถจัดเก็บขยะ 15 คัน สํารอง 3 คัน
รวมเปน 18 คัน ซึงสามารถจัดเก็บขยะไดทั้งหมดในแตละวัน  

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลกแบง
ออกเปนสองสวน ไดแก 

• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดูแลเรื่องและบริหารงานการจัดเก็บขยะและ
การรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล 

• กองชางโยธา ดูแลในสวนของสถานีขนถายขยะและการบริหารจัดการหลุม    
ฝงกลบขยะ 

 

การคัดแยกขยะทางเทศบาลฯ ไดสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยแบงตาม
ชุมชน การรณรงคใหประชาชนหันมาชวยกันคัดแยกขยะ มีการประเมินผลติดตามความกาวหนา
รายครัวเรือนวาชุมชนไหนมีจํานวนครัวเรือนที่ทําการคัดแยกขยะมีปริมาณเทาไร และครัวเรือนที่
ไมไดคัดแยกขยะมีปริมาณเทาไร เปนตน 

 

                                                        
3 ผลการสํารวจขอมูลครัวเรือนแบบสํามะโน  พ.ศ.2547 โดยความรวมมือระหวางเทศบาลนครพิษณุโลก รวมกับคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตารางที่ 7    แสดงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรหลกั ยุทธศาสตรยอย แนวทางการพฒันา โครงการ 

1 ดานพื้นที่สีเขียว 
สวนสาธารณะสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

1.เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สวนสาธารณะ 

1.ปลูกปาปลูกตนไม 
2.กอสรางสวนสาธารณะฯ 
3.พัฒนาและดูแลสวนสาธารณะ
สถานที่พักผอน ฯ 

2 ดานระบบบําบัดน้ําเสีย 1.จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 1.รวบรวมและบําบัดน้ําเสียฝง
ตะวันออก(บึงหนองอีเฒา) 
2.กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
ฝงตะวันตก 

3 พัฒนาระบบปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม 

1.พัฒนาระบบปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม 

1.กอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม 
2.กอสรางสถานีสูบน้ํา 
3.ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

1.การจัดการระบบการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ถังกรองไรอากาศ) สถานีขน
ถายขยะ 
2.กอสรางบอฝงกลบขยะ (สวน
ที่ 2) และบอบําบัดน้ําชะขยะ
พร อมอ าคา ร เ ก็ บ วั ส ดุ แ ล ะ
อุ ปกรณ  ณ  บ อฝ งกลบขยะ
เทศบาล ฯ (ต.บึงกอก) 
3.กําจัดขยะแบบเชิงกลชีวภาพ 
MBT 
4.กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 
(แหงใหม) 
5.ปรับปรุงสถานีฝงกลบขยะ 

2.เพิ่มประสิทธิภาพดานการ
จัดการขยะมูลฝอย 

1.จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรักษา
ความสะอาดเทศบาล ฯ 
2.พัฒนาระบบบํารุงรักษารถ
เก็บขนขยะมูลฝอย 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  

4 ดานการจัดการขยะมูล
ฝอย  

 3.พัฒนาระบบรั กษาความ
สะอาด 
4.พัฒนาระบบเก็บรวบรวมมูล
ฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 
5.จางเหมาเอกชนบริการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
พิษณุโลก 
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ยุทธศาสตรหลกั ยุทธศาสตรยอย แนวทางการพฒันา โครงการ 
3.สงเสริมการมีสวนรวมดาน
การจัดการขยะมูลฝอย 

1.รณรงคสรางจิตสํานึกและ
สรางเครือขายในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ
เครือขายสิ่งแวดลอม 
3.สงเสริมการมีสวนรวมของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอม 
4.จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเมือง
โดยชุมชน 

1.ควบคุมและปองกันปญหา
มลพิษ 

1.รณรงค ควบคุมและปองกัน
มลพิษ 

5 ดานควบคุมมลพิษ  

1.อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.รณรงคประชาสัมพันธ
ส่ิงแวดลอม 
3.เสริมสรางความเขมแข็งและ
สนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ชุมชน 
4.รักษบานรักษชุมชน (หนา
บานหนามอง) 

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ.2548-2552) 

2.   การดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลนครพิษณุโลก  ไดเลือกวิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบ  Sanitary  Landfill  โดย
จัดซื้อที่ดินขนาด  224.239  ไร  ตั้งอยูบริเวณบานบึงกอก  หมูที่  1  ตําบลบึงกอก  อําเภอบางระกํา  
จังหวัดพิษณุโลกโดยมีระยะทางหางจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  ไปทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
ประมาณ  35  กิโลเมตร  โดยเปดใชงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  2542  เปนตนมา 

การกําจัดขยะมูลฝอย  โดยวิธี Sanitary  Landfill  เปนระบบการกําจัดขยะโดยนํา
ขยะมูลฝอยไปฝงหรือถมในที่ลุมโดยไมทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอม  และไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีน้ีเปนการกําจัดขยะมูลฝอยที่ทําไดไมยาก  
การลงทุนรวมทั้งคาดําเนินการคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับการกําจัดดวยวิธีอื่น ๆ  และสามารถกําจัด
ขยะมูลฝอยไดเกือบทุกชนิด  นอกจากนั้นเมื่อดําเนินการเสร็จแลวยังสามารถใชที่ดินเปนประโยชน
อื่นๆ  เชน  ทําสนามกีฬา  สนามเด็กเลน  สวนสาธารณะ  เปนตน 
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2.1 องคประกอบตาง ๆ  ในสถานที่ฝงกลบขยะ 
งานอาคาร  ประกอบดวย 

1. อาคารสํานักงาน 
2. อาคารชั่งนํ้าหนัก 
3. โรงงานปุยหมัก 
4. โรงซอมบํารุงเครื่องจักร 
5. อาคารบานพัก 
6. รั้วรอบพื้นที่ 

งานโยธา  ประกอบดวย 
1. พ้ืนที่ฝงกลบขยะ  บอรับน้ําฝนภายใน

สถานีฝงกลบขยะ 
2. ถนนภายใน 
3. ระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
4. ระบบระบายน้ําฝน 
5. บอตรวจสอบน้ําเสีย 
6. ระบบประปาภายใน 

เครื่องจักรกล  ประกอบดวย 
1. ระดันตีนตะขาบ  (Bulldozer) 
2. รถขุดตีนตะขาบ  (Excavator) 
3. รถบดอัดขยะฯ  (landfill  Compactor) 
4. รถบรรทุกดั๊ม  (Dump  truck) 
5. รถยนตบรรทุกนํ้า 
6. เครื่องสูบน้ํา 
7. รถยนตกระบะ 
8. รถกระบะบรรทุกเชื้อเพลิงและขนงาน 

บุคลากร 
1. วิศวกรโยธา  หรือวิศวกรสุขาภิบาล 
2. เจาหนาที่ประจําเครื่องชั่งนํ้าหนัก 
3. เจาหนาที่ควบคุมการทํางานฝงกลบขยะ 
4. ชางเครื่องยนต 
5. พนักงานขับรถเครื่องจักรกล 
6. เจาหนาที่ดูแลระบบระบายน้ําและตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
7. คนงานทั่วไป 
8. ยาม 
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งบประมาณ (ของเทศบาลนครพิษณุโลก)   
1. คาที่ดิน     5.93 ลานบาท 
2. คากอสรางโครงการ   31.70 ลานบาท 
3. คาเครื่องจักร    23.84 ลานบาท 
4. คาปรับปรุงกอนใชงาน  8 สวน ๆ ละ 3.00 ลานบาท 
5. คาใชจาย    385 ลานบาท 

การกอสรางระบบและหลักการ 
1. การวางแผน 
2. สํารวจขอมูลเบื้องตน  เชน  ปริมาณขยะที่จะตองรองรับตอวัน 
3. ความเหมาะสมของสถานที่กําจัดมูลฝอย 
4. ความพรอมตาง ๆ  ทั้งสภาพแวดลอม  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ 
5. แหลงรองรับน้ําเสียหลังจากผานการบําบัดแลว 
6. จัดซื้อที่ดินใหมเพ่ิม 43 ไร 2 งาน 51 ตารางวา เปนเงิน 2,251,179.- บาท 

2.2 ขนาดของพื้นที่บอ 
เปดพื้นที่บอฝงกลบใหนอย แตสามารถรองรับปริมาณขยะไดประมาณ 1-2 ป 

หลักเหตุผล 
1. เพ่ือลดปริมาณน้ําเสียที่จะนําไปบําบัดใหนอยที่สุด 
2. เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณคุมคาการลงทุน 
3. เพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย  เน่ืองจากคันดินมักเสียหายเมื่ออายุเกิน  2  ป 

2.3. การกอสรางชั้นฐานบอ 
1. พ้ืนบอขยะจะตองกอสรางใหแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักขยะโดยใชดินเหนียว

บดอัดแนนหนาไมนอยกวา 0.60 เมตร  โดยบดอัดทีละชั้น  ชั้นละไมเกิน 0.30 
เมตร  พรอมปรับระดับใหมีความลาดเอียง 1.0 %  (Slope)   ตามแนวการไหล
ของน้ําใหลงทอที่จะวาง 

2. กอสรางคันดินดวยดินเหนียวบดอัดโดยรอบบริเวณที่จะทิ้งขยะความสูงที่
เหมาะสมคือ 3.50 – 4.00เมตร 

3. ปูแผน  HDPE  หนาไมนอยกวา  1.5  มม.  ใหทั่วพื้นบอและคันดินดานใน 
4. วางทอรับน้ําเสียโดยใชทอ HDPE  (High  Density Polyethglene)  ขนาดไมนอย

กวา  6 - 8  น้ิว  เจาะรูชนาด 1 ซม. ระยะหาง 10 ซม. โดยรอบดานบนและ
ดานขาง โดยพยายามวางแนวการรับน้ําเสีย  ใหกระจายทั่วพื้นบอและใหมีความ
ลาดเอียงไมนอยกวา 1 %  เพ่ือรวบรวมน้ําเสียจากขยะสงไปยังบอบําบัดน้ําเสีย  
สําหรับปลายทอดานนอกควรวางใหทะลุคันดินออกมาเพื่อใหแกสระบายและ
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บํารุงรักษาได ลางทําความสะอาดทอในภายหลังและควรมีฝาปดปลายทอปองกัน
ส่ิงอุดตัน 

5. ปลูกหญาปกคลุมคันดินดานนอกพื้นบอและคันดิน  ชั้นตอมาดวยกรวดหรือหิน
หนาไมนอยกวา  20  ซม.  เพ่ือใหการระบายน้ําเสียจากขยะไดดีพรอมทั้งเปน
การปองกันการแตกแยกของชั้นดินเหนียวจากผิวหนาดินแหง 

6. ปกคลุมชั้นหินตอมาดวยแผน Geotextile  ใหทั่วพื้นบอและคันดินเพื่อปองกัน 
7. ชั้นบนสุดเปนแผน Geotextile  เปนตัวกรองน้ําเสียพรอมชวยดานความแข็งแรง

ของชั้นฐานดิน,หิน 
- ชั้นถัดไป  จะเปนกรวดหรือหินซึ่งจะเปนสวนใหนํ้าเสียระบายเขาสูทอ

HDPEที่เจาะรรูับน้ําเสียไดสะดวก 
- ชั้นที่  3  เปนแผน  HDPE  ปองกันการซมึผานน้ําเสียลงสูใตดิน 
- ชั้นที่  4  เปนดินเหนียวบดอัดแนนปองกนัการซึมผานน้ําเสียอีก

ชั้นหนึ่งคันดนิเหนียวจะชวยในการปองกนัขยะกระจายออกนอกพื้นที่
และปองกันน้ําฝนจากภายนอกไหลเขาบอขยะและปองกันน้ําเสียจาก
ขยะไหลออกนอกบอ จําเปนตองมีการวางทอรับน้ําเสียโดยใชทอ 
HDPE  เพ่ือระบายน้ําเสียใหออกจากบอใหเร็วที่สุด  และเนื่องจาก 
Leacheate  มีคาความเปนกรดสูงจึงตองใชทอที่ปองกนัการกัดกรอน  
และรับน้ําหนักของขยะได  คือ ทอ HDPE 

เหตุผล  :  เพ่ือปองกันน้ําเสียไปปนเปอน (Contaminate) นํ้าใตดินซึ่งจะอธิบายตามลําดับ
ตั้งแตชั้นบนสุดลงชั้นลางสุด ดังน้ี    

2.4 ระบบระบายน้ํา 
ควรมีการวางระบบแยกน้ําฝนที่ตกนอกบอขยะที่ใชงานโดยขุดรองระบายดัก

นํ้าฝนรอบพื้นที่บอแลวรวมไปสูแหลงนํ้าดานอื่น เชน บอเก็บน้ําฝน  แมนํ้า  คูคลอง  โดยแยกออก
จากระบบน้ําเสียที่ปนน้ําชะขยะสําหรับน้ําเสียภายในบอที่ใชงานควรมีทอรวบรวมเก็บน้ําเสียเขาสูบอ
บําบัด  โดยเมื่อระบายน้ําเสียออกสูคันดินตองพยายามไมใหมีการรั่วซึมออกนอกระบบของน้ําเสีย 

เหตุผล : เพ่ือปองกันน้ําฝนไหลไปรวมกับน้ําเสีย ทําใหเพ่ิมภาระน้ําเสียที่ตองบําบัดตอง
ระวังการปนเปอน (Contaminate) ทุกขั้นตอน 
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2.5  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
1. กอสรางบอรับน้ําเสียใหมีปริมาตรรับน้ําเสียไดเพียงพอ 
2. เสริมระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงเทคนิคที่งายและ

ดานทุนการดําเนินการต่ํา 
เหตุผล 

- ตองมีการบําบัดน้ําเสียจากขยะ(Contaminate) 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพดีที่สุดที่จะทําไดกอนปลอยสู

แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- ระบบถนนและจราจรภายใน 
- กอสรางถนนทางเขาและถนนรอบบอใหแข็งแรง 
- มีระบบระบายน้ําออกจากผิวจราจร  

ทางเขาบอขยะจะมีรถเขาออกจํานวนมากโดยเฉพาะในฤดูฝน  ถาถนนไมแข็งแรงจะเกิด
ปญหาในการเขาเทขยะไดเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุ และชวยใหรถบรรทุกขยะไมชํารุดเสียหาย 

2.6 ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน 
เจาะบอน้ําบาดาลพรอมฝงทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 น้ิว ใหลึกถึงระดับน้ํา

ใตดินในฤดูแลง โดยรอบบอขยะทั้งน้ีก็เพ่ือตรวจสอบระบบการซึมนํ้าของบอขยะ วามีการปนเปอน
หรือไม 

2.7  ระบบปองกันกลิ่นและทัศนียภาพ 
1. จัดทําคันดินโดยรอบพื้นที่บอกําจัดขยะพรอมปลูกตนไมใหญโดยรอบ 
2. สรางตาขายกันขยะ  ที่ปลิวออกนอกบอขยะ 
3. ใชนํ้ายาดับกลิ่น  EM  หรือปูนขาวเพื่อลดกลิ่น 

เหตุผล 
- เพ่ือเบี่ยงเบนทิศทางลม  ปองกันกลิ่นรบกวน 
- บดบังทัศนียภาพที่ไมเหมาะสม 
- กันน้ําผิวดินที่อาจมีการปนเปอนออกนอกพื้นที่บอกําจัดขยะ 

2.8 ระบบระบายกาซ 
 จากการที่เทศบาลนครพิษณุโลก  ไดทําการฝงกลบขยะในระยะที่ผานมา

พบวา  กาซออกจากทอระบายกาซนอยมาก  แตพบวากาซระบายออกจากปลายทอระบายน้ําเสียที่
ทะลุโผลคันดินที่ทําไวสําหรับฉีดลางทอปริมาณมาก  ประกอบกับระบบใหมที่ดําเนินการโดยไมใช
ดินฝงกลบเปนระบบเปด  ผูเชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเยอรมัน (GTZ)  จึงไมแนะนําใหจัดทําทอ
ระบายกาซ 
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การปฏิบัติการควบคุมการทํางาน 
กําหนดกฎ  ระเบียบ  มาตรฐาน  ที่จะใชควรประกอบดวย 
1. เวลาการทํางานในแตละวัน , แผนงานตลอดป 
2. มาตรการปองกันอุบัติเหตุ 
3. ควบคุมผูเขาคุยขยะ 
4. ประเภทขยะที่อนุญาตใหนํามาทิ้ง  และที่หามนํามาทิ้ง 
5. กําหนดหนวยงานหรือบุคคลที่อนุญาตใหเขาสถานที่ 
6. การรับขยะมูลฝอย 

- รถขยะทุกคันทุกเที่ยวตองผานการชั่งนํ้าหนักทั้งขาเขาและขาออกโดยมีการลงบันทึก
ทั้งแหลงที่มา 

- นํ้าหนักประเภทรถ 
- ตรวจสอบรถทุกคันเปนรถที่อนุญาตใหเขามากําจัดหรือไม 

การฝงกลบขยะ   
กอสรางทางขึ้นเทขยะ  (Ramp)  ใหแข็งแรง  โดย

ใหคันดินขอบบอกําจัดขยะเปนจุดที่สูงสุด  โดยกอสราง
เขาไปในพื้นที่บอเล็กนอยใหมีความลาดชันเขาสูภายใน
บอ  เพ่ือมิใหนํ้าเสียที่มากับขยะไหลออกนอกบอเมื่อรถ
ขยะเทขยะเมื่อรถขยะนําขยะเขาไปเทควรหามรถลง
เหยียบพื้นบอเ พ่ือปองกันความเสียหายของพื้นบอ  
จากนั้นเมื่อรถเทขยะแลวและผูคัดแยก  แยกขยะที่ขายได
เรียบรอยแลว  ใชรถแทรกเตอรเกลี่ยขยะใหกระจายและเหยียบย่ําโดยสม่ําเสมอ  เปนชั้นบาง ๆ  ให
ทั่วพื้นบอขยะชั้นแรกประมาณ  50  ซม.  ชั้นตอ ๆ  มาชั้นละ  30-40  ซม.  จากนั้นบดอัดย่ําดวย
รถบดอัดหรือรถแทรกเตอรอยางสม่ําเสมอใหแนนวิธีการกระจายขยะนี้  จะไมมีการกลบดวยดินปด
ขยะโดยหลักการคือตองการใหแสงแดดเผาขยะใหแหงจะชวยลดกลิ่นโดยธรรมชาติ  และปญหาจาก
แมลงวันก็นอยเพราะจะมีนกปริมาณมากมากินแมลงวัน  หนอน  
เหตุผล 

จากประสบการณฝงกลบขยะในครั้งแรก 
Celli 1  มีปญหาในการใชดินปดกลบขยะปริมาณ
มากเนื่องจากตองปดทับหนาขยะใหมิดชิดและตอง
รองรับน้ําหนักรถบรรทุกขยะที่เหยียบย่ําบนบอขยะ
ประกอบกับในฤดูฝนมีปญหาการระบายน้ําภายใน
บอมาก  ดังน้ันทีมงานเทศบาลนครพิษณุโลก  และ
ผูเชี่ยวชาญจากเยอรมัน(GTZ)ไดหารือกันโดยมี
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ขอตกลง คือ หามรถขยะเขาลงในบอกําจัดขยะโดยใหเทที่ทางขึ้น (Ramp)  ไมมีการกลบขยะดวยดิน  
จนกวาจะมีความสูงพอที่จะกลบครั้งเดียวในชั้นสุดทาย 

2.9 การควบคุมกลิ่นขยะพรอมกับการบําบัดน้ําเสีย 
1. สูบน้ําเสียจากบอบําบัดน้ําเสียกลับเขาฉีดพนสเปรยภายในบอขยะ  

เพ่ือใหการระเหยของน้ําเสียดีขึ้น  และลดปริมาณน้ําเสียภายในบอบําบัด
นํ้าเสีย 

2. เติมสาร  EM  ภายในบอน้ําเสีย 
3. ฉีดพนน้ํายาดับกลิ่นพรอมยาฆาหนอนแมลงวันกรณีที่จําเปน 

2.10  การเตรียมบอรับน้ําฝน 
 ดูแลรักษาระบบปรับความลาดเอียงพรอมทําความสะอาดใหระบายน้ําได

สะดวก บอรับน้ําฝนตองมีปริมาตรเพียงพอ 
2.11 การปองกันการกระจายของขยะ 

1. ใชตาขายปดกันดูแลตลอดเวลาทิศทางลม 
2. ใชผูคุยขยะชวยเก็บกรณีมีการกระจาย 
3. การตรวจสอบบอน้ําใตดิน 
4. มีการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน  ทางกายภาพ ทุกวัน  ตรวจสอบทางเคมี

ชีวภาพทุก  3  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 32

เอกสารอางอิง 

 
รศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน , ปาริชาติ ศิวะรักษ และคณะ , มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย รายงานการวิจัย การจัดสรรรายไดภาษีและเงินอุดหนุนใหเทศบาลที่สัมพันธกับ
เครื่องชี้วัดการทํางานของเทศบาล เสนอตอ กรมการปกครอง , พฤษภาคม 2542 

รศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะ , ศูนยบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รายงานการวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการจัดทํา
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน , เสนอตอ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย , มีนาคม 2547 

รศ.ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ และคณะ , รายงานการวิจัยเรือง สถานภาพของสิ่งแวดลอมชายฝงใน
พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการวิจัยจาก
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานวิจัยลําดับที่ 4 /         
พ.ศ.2545) 

รศ.ดร.จีรพรรณ ชีรานนท และคณะ , รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพทางการคลัง เพื่อนําไปสู
การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมชายฝงในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานวิจัยลําดับที่ 5 / พ.ศ.2545) 

กอบกุล รายะนาคร , กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย .  รายงาน ทีดีอารไอ ฉบับที่ 19 ตุลาคม 
2540 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม , กฎหมายสิ่งแวดลอม .  แหลงอางอิง:  www.deqp.go.th 

รศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน , อบต.กับการจัดการปญหาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมตาม
กฎหมาย.โครงการตําราสํานักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  แหลงอางอิง:  
www.anamai.moph.go.th/ advisor/tamra_district_environ 
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ภาคผนวก 
กฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย4 

ในประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุมครองและดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยมีพระราชบัญญัติที่
สําคัญ อยางนอย 5 ฉบับ ไดแก 

1. พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 
2. พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 
3. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
4. พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 
5. พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

 

เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมนั้น กฎหมายที่ถือวาเปนกฎหมายแมบทในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมก็คือ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เพราะเปนกฎหมายที่
จัดการสิ่ งแวดลอมแบบรอบดาน  ทั้ งมลพิษทางน้ํ า  ทางอากาศ  เ สียง  และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพยายามสรางความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมาย โดยมีเจาหนาที่
พนักงานควบคุมมลพิษที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายนี้เขามาดูแลใชกฎหมายสิ่งแวดลอมในดาน
ตาง ๆ อยางจริงจัง มีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยรับเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร
ทางดานการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชและการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทางดานสิ่งแวดลอม 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการจดัการสิ่งแวดลอม จากพระราชบัญญัติ ที่ไดกลาวมาในขางตนไดมี
การออกกฎหมายเพื่อบังคบัใชในการดแูลรักษาส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

1. กฎหมายเกี่ยวกับการจดัการคุณภาพอากาศและการควบคุมมลพษิทางอากาศ  
2. กฎหมายเกี่ยวกับการจดัการคุณภาพน้ําและการควบคุมมลพิษทางน้ํา  
3. กฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  
4. กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย  
5. กฎหมายเกี่ยวกับองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม  
6. กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนส่ิงแวดลอม  
7. กฎหมายเกี่ยวกับเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
8. กฎหมายเกี่ยวกับเขตควบคุมมลพิษ  
9. กฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
10. กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรกัษ 

                                                        
4  กอบกุล รายะนาคร รายงานทีดีอารไอ “กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย” ฉบับที่ 19 ตุลาคม 2540 
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11. กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน 
12. กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพระดับเสียงและการควบคุมมลพิษทางเสียง 
13. กฎหมายเกี่ยวกับสารพิษ สารเคมี วัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ และการควบคุม  

 

ในการดําเนินการตามกฎหมายก็ไดมีการกําหนดคา “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
ไทย” 5 ประกาศภายใตกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย ซึง่ประกอบดวยขอมูลมาตรฐานดังตอไปนี้  

• มาตรฐานคุณภาพน้ํา  
• มาตรฐานคุณภาพอากาศ  
• มาตรฐานคุณภาพระดับเสียงและการควบคุม  
• มาตรฐานสารพิษและการควบคุม  
 

1.  มาตรฐานคณุภาพน้าํ  
1.1  มาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการบรโิภค  

- คุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิท  
- คุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภค  

1.2  มาตรฐานน้ําทิ้ง  
- มาตรฐานน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรม 
- มาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคาร  
- มาตรฐานน้ําทิ้งบอบาดาล  

1.3   มาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน  
1.4  มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง  

2. มาตรฐานคณุภาพอากาศ  
2.1  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
2.2  มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนดิ  

- มาตรฐานคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม  
- มาตรฐานคุณภาพอากาศจากยานพาหนะทางบก  
- มาตรฐานคุณภาพอากาศจากยานพาหนะทางน้ํา  

3.  มาตรฐานระดับเสียง  
3.1  มาตรฐานเสียงในบรรยากาศ  
3.2  มาตรฐานเสียงจากแหลงกาํเนิด  

- มาตรฐานเสียงจากพาหนะทางบก  

                                                        
5 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  www.deqp.go.th 
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- มาตรฐานเสียงจากยานพาหนะทางน้ํา  
3.3  มาตรฐานเสียงในสิ่งแวดลอมของการทาํงาน  

4.  มาตรฐานสารพิษและการควบคุม  
4.1  มาตรฐานสารเปนพิษตกคางในอาหาร  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับภารกิจในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

จากพระราชบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในหมวดของอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน
แตละประเภท จะระบุอํานาจหนาที่ในการ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แตเม่ือตรวจสอบตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ๆดังไดกลาวมาขางตน ที่ใหอํานาจใน
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินโดยตรงยังไมมีความชัดเจน ที่เห็นได
ชัดเจนมากที่สุดก็ไดแก พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 แตก็ไมไดมีอํานาจ
โดยตรง เปนเพียงแตตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กําหนดเทานั้น  

ความสัมพันธของหนวยราชการสวนทองถ่ิน (อบต.) กับการจัดการตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ในการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขต
พ้ืนที่ควบคุมมลพิษ เจาพนักงานทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน มีหนาที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือ
ลดหรือขจัดมลพิษ ไดแก 

1. การทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิด มลพิษที่มีอยูในพื้นที่ 
2. จัดทําบัญชีแสดงจํานวน ประเภทและขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ 
3. ศึกษาวิเคราะห ประเมินผล ขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหา และกําหนด

มาตรการที่เหมาะสมและจําเปน สําหรับลดและขจัดมลพิษ 
 ทั้งน้ีในการดําเนินการ กฎหมายไดระบุใหเจาพนักงานของกรมควบคุมมลพิษจะตองให
คําปรึกษาแนะนําและใหความชวยเหลือแกเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 
 


