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บทนา
ธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของนั ก กอล์ ฟ ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ไ ด้ มี ก ารสร้ า งสนามกอล์ ฟ ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกระจัดกระจายอยู่ในต่างจังหวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของประเทศไทยเป็นจานวนมาก เป็นกิจการที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีจานวนสนามกอล์ฟอยู่ประมาณ 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นสนามกอล์ฟของ
ภาคเอกชนที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ประมาณ 160 แห่ง อีก 40 แห่งเป็นสนามกอล์ฟของหน่วยงาน
ราชการและรั ฐ วิส าหกิจ ซึ่ง สนามกอล์ ฟ ของประเทศไทย เป็นที่ส นใจของนั กลงทุนชาวต่า งชาติ
เนื่องจากราคาค่าบริการสนามกอล์ฟในประเทศไทยถูกกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน
ยกเว้น เวียดนาม พม่า หรือลาว ตลอดจนความนิยมในการเล่นกอล์ฟของต่างชาติมีมากขึ้น ธุรกิจ
สนามกอล์ฟยังคงมีแนวโน้มเติบโตในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ตามกระแสนิยมกีฬากอล์ฟที่ยังมาแรง
ในกลุ่มนักกอล์ฟไทย ทาให้ตลาดนักกอล์ฟไทยขยายตัวกว้างขวางครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่กลุ่ม
เยาวชนไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
ในการสร้างสนามกอล์ฟใช้เนื้อที่ในการสร้างประมาณ 500-1000 ไร่ ปลูกด้วยหญ้านานาสาย
พันธุ์แตกต่างกันไป อีกทั้งประกอบด้วยบ่อทราย แหล่งน้าขนาดใหญ่ ต้นไม้ใหญ่น้อย แต่ละสนามมี
การออกแบบความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของสนามนั้นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่มาใช้บริการ
การดูแลสภาพของสนามกอล์ฟเป็นเรื่องที่สาคัญ การที่จะรักษาสนามให้อยู่ในสภาพสวยงามนั้น เป็น
เรื่องยาก จาเป็นต้องมีการใช้สารเคมีในการดูแลสนามกอล์ฟ เมื่อสนามกอล์ฟมีเนื้อที่ขนาดใหญ่ การ
ใช้สารเคมีจึงต้องใช้ในปริมาณมาก เพื่อรักษาสภาพสนาม ต้นไม้ ต้นหญ้าเอาไว้ให้พร้อมสาหรับการใช้
งาน เมื่อมีการใช้สารเคมีเป็นจานวนมากจึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย แหล่งน้าในบริเวณใกล้เคียง
ได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศ อีกทั้งมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่มาใช้บริการ
และผู้ที่ให้บริการ เช่น พนักงานถือถุงกอล์ฟที่ต้องสัมผัสกับพื้นสนามที่มีการใช้สารเคมี จึงอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้ด้วย สารเคมีต่างๆที่ถูกนามาใช้นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่อาจเป็นพิษได้ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และปริมาณที่นามาใช้ ซึ่งในการที่จะดูแลสนามกอล์ฟนั้น เมื่อเนื้อที่สนาม
§

เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “มาตราการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี
การศึกษา 2557.
**
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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กอล์ฟมีขนาดหลายร้อยไร่การใช้สารเคมีก็เพิ่มขึ้นตามลาดับ ซึ่งยากต่อการควบคุมและดูแลปริมาณ
สารเคมีที่ใช้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสนามกอล์ฟและบริเวณรอบนอกของสนาม
กอล์ฟ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟมีหลายประการ เช่น ปัญหาการ
ขาดมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ ปัญหาการตรวจสอบสารเคมีที่นามาใช้ในปริมาณ
และขนาดที่เหมาะสมในสนามกอล์ฟ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้สารเคมี ปัญหา
สารเคมีตกค้างในสนามกอล์ฟ ปัญหาสารเคมีที่ปนเปื้อนในระบบนิเวศบริเวณสนามกอล์ฟ ปัญหาการ
เสียสมดุลทางธรรมชาติเนื่องจากการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัด ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับระบบ
นิเวศโดยรอบเป็นการทาลายห่วงโซ่อาหาร ปัญหาศัตรูพืชที่สามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีที่
ใช้ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชหลายชนิดสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช ซึ่งปัจจุบันนี้จานวนของแมลงและศัตรูพืชนั้น สามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีที่
ใช้เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ต้องใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทา
ให้ ส ารเคมี แ พร่ ก ระจายตกค้ า งในระบบนิ เ วศ ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสนามกอล์ ฟ และ
ผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง เป็นต้น ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเห็นว่ามีความ
จาเป็นที่ต้องศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ ปัญหา
เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ และปัญหาเกี่ยวกับการเกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ผลของการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในปัจจุบันนั้น เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นจานวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ด้านการเกษตร ด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชากร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และอื่นๆ
อี กมากมาย เมื่อมีก ารผลิ ตที่สู งขึ้นสารเคมีก็มีการนามาใช้ในปริมาณที่มากขึ้ น สารเคมีที่มีอยู่ใ น
ปัจจุบันนั้นมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปการใช้สารเคมีก็มีทั้งคุณและโทษ
สารเคมีจึงเป็นสิ่งสาคัญในแต่ละภาคส่วนการควบคุมการใช้สารเคมีจึงเป็นสิ่งที่ สาคัญเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การใช้สารเคมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมดูแล เนื่องจากทุก
วันนี้มีปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เนื่องจากการใช้สารเคมีที่ ไม่
เหมาะสม เช่ น การปล่ อ ยทิ้ ง สารเคมี จ ากภาคอุ ต สาหกรรม การใช้ ส ารเคมี จ านวนมากในภาค
การเกษตร ทาให้สารเคมีตกค้างในดิน อีกทั้ง ไหลลงสู่แหล่งน้าบริเวณใกล้เคียง เกิดปัญหามลพิษทาง
น้า มลพิษทางดิน อีกทั้งมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้เกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากและไม่มีการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้สารเคมีให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการใช้สารเคมีแต่ละภาคส่วน การใช้
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สารเคมีจึ งเป็ น สิ่ งที่ทุกภาคส่ ว นต้องให้ ความร่ว มมือในการใช้ส ารเคมีเพื่อ ไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
การใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟในปัจจุบันก็มีส่วนที่จะทาให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่ งแวดล้ อมและระบบนิ เ วศด้ว ย เนื่องจากสนามกอล์ ฟในประเทศไทยนั้ น ได้รั บความสนใจจาก
ชาวต่างชาติเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ทางด้านเศรษฐกิจด้านสนามกอล์ฟเจริญเติบโตมากขึ้นเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน จึงเกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสนามกอล์ฟแต่ละสนามก็ต้องการให้มีผู้เข้า
ในบริการจานวนมาก จึงต้องดูแลสภาพสนามให้สวนงานพร้อมใช้งานได้เป้นอย่างดี สารเคมีจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้สภาพสนามกอล์ฟสวยงานอยู่ตลอดเวลา การใช้สารเคมีจึงมีการใช้เป็นจานวน
มากโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแลตรวจสอบแต่อย่างใด ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณ
สนามกอล์ฟได้ จึงควรมีการดูการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟให้อยู่ในหลักเกณฑ์ มาตรฐาน เนื่องด้วย
สนามกอล์ฟในประเทศไทยมีประมาณ 200 กว่าสนามโดยประมาณ ซึ่งแต่ละสนามก็ใช้พื้นที่ในการ
สร้างหลายร้อยไร่ การใช้สารเคมีในการดูแลสนามกอล์ฟจึงต้องใช้สารเคมีในการดูแลรักษาเป็นจานวน
มาก การใช้สารเคมีจึงต้องใช้ด้ว ยความระมัดระวังและความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ
สารเคมี ระยะเวลาในการการฉีดพ่น ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในแต่ละขนาดของพื้นที่ เพราะทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้สารเคมีมากที่สุด และเป็นการลดมลพิษจากสารเคมี ลดปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในสนามกอล์ฟ ซึ่ง
ประเด็นปัญหาที่ศึกษามีดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีนั้นมีอยู่หลายฉบับ ซึ่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมการใช้สารเคมีและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาคัญๆ เช่น
กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมายสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และกฎหมายการ
สาธารณสุข ทาหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ ซึ่ง ไม่มีกฎหมายที่
บังคับใช้ในส่วนของการดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีในในสนามกอล์ฟซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับ มี
วัตถุประสงค์และข้อจากัดต่างกันออกไป จึงเกิดปัญหาการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟใน
ส่วนการนาไปใช้ เนื่องจากการขาดกฎหมายแม่บทที่จะนามาบังคับใช้ควบคุมการใช้สารเคมีในสนาม
กอล์ฟ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ก็ไม่มีบทบัญญัติของการควบคุมการใช้สารเคมีใน
สนามกอล์ฟโดยตรง ทั้งนี้การโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีในสนามกอล์ฟอย่างกว้างขวางใน
สื่อต่างๆ ทาให้ผู้ดูแลสนามกอล์ฟใช้สารเคมีตามที่ปรากฏในสื่อโฆษณา ซึ่งบางครั้งเกิดการใช้สารเคมีที่
เกิดมาตรฐาน เลือกใช้สารเคมีโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง อีกทางหนึ่งเป็นการสนับสนุนการ
ขายให้มีการใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริโภคเข้าถึงการโฆษณาสารเคมีได้ง่าย เมื่อมีการโฆษณา
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ผู้บริโภคก็สนใจที่จะใช้สารเคมีมากขึ้น จึงทาให้เกิดการใช้สารเคมีเป็นจานวนมากในวงกว้าง ส่งผล
กระทบบานปลายทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการควบคุมและป้องกันการ
โฆษณาเพื่อไม่ให้มีการส่งเสริมการขายสารเคมีที่ใช้ในสนามกอล์ฟ เพื่อลดปริม าณสารเคมีที่จะทาให้
เกิดผลกระทบต่อส่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลสารเคมีต่างๆ ก็ไม่ทั่วถึง
โดยสารเคมีบางชนิดสามารถนาไปใช้ได้ทั้งในทางด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม เช่น แคดเมียม
เป็นโลหะสีเงินปนขาว มีจุดหลอมเหลวที่ ๓๒๐.๙ องศาเซลเซียส ใช้ทาเป็น ปุ๋ยบารุงต้นไม้ และยัง
สามารถเป็ น สารที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การอุ ต สาหกรรมเคลื อ บโลหะ ท าเหล็ ก เส้ น แบตเตอรี่ พลาสติ ก
เครื่องปั้นดินเผา ทาสี เชื่อมโลหะ สารหนู เป็นโลหะมีสีเทาแข็ง แต่เปราะง่าย พบในธรรมชาติและ
รวมกับสารอื่นในรูปของก๊าซได้ ใช้ทายากาจัดวัชพืช และสามารถใช้ในกิจการอุ ตสาหกรรมโลหะ ผสม
กระจก ยารักษาโรค ย้อมผ้า และฟอกหนัง แอมโมเนีย (NH2) มีสถานะเป็นของเหลวหรือก๊าซ เป็น
สารที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายได้ดีในน้า ในแอลกอฮอล์ และในดีเทอร์ ใช้ทาปุ๋ยบารุงดิน ต้นไม้ ย่าฆ่า
แมลงและยังสามารถใช้ในกิจการอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ห้องปฏิบัติ การเคมี ทาสีย้อมผ้า ทากาว
ฉาบด้านหลังกระจกเงา เยื่อกระดาษ ตู้เย็น และกรดกามะถัน เป็นต้น เนื่องจากสารเคมีบางชนิด
สามารถใช้ได้ทั้งทางด้านการเกษตรและทางด้านการอุตสาหกรรม จึงต้องมีการระบุฉลากของสารเคมี
ให้ชัดเจนว่าสารเคมีชนิดใดบางที่สามารถจะนามาใช้ในการดูแลสนามกอล์ฟ ซึ่งสารเคมีบางชนิดที่ใช้
ในการเกษตรนั้นก็มีอยู่หลายจาพวก ทั้งเร่งดอก เร่งผล ฆ่าแมลง ปุ๋ยชนิดต่างๆเป็นการใช้สารเคมีที่
ระบุไว้ในฉลากของการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั่วไป ซึ่งสารเคมีที่นามาใช้ในสนามกอล์ฟในปัจจุบัน
นั้นก็ได้นาสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรมาใช้ด้วย ซึ่งสารเคมีบางชนิดในลักษณะการใช้งานทางการเกษตร
ก็แตกต่างกับการใช้งานในสนามกอล์ฟ เช่น สารเคมีที่ใช้ดูแลหญ้าในสนามกอล์ฟจะต้องมีการใช้ตาม
ขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับสายพันธ์ของหญ้าชนิดต่างๆ หรือการกาจัดแมลง ศัตรูพืช ก็ต้องใช้ให้
ถูก ต้อ งต่อ ชนิ ด และสายพั น ธุ์ ข องแมลงชนิ ด ต่า งๆ ที่อ ยู่ ในการเกษตรก็ ดี หรื อในสนามกอล์ ฟ ก็ ดี
เนื่องจากสารเคมีหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป การใช้สารเคมีต่างๆ จึงได้ใช้โดยขาดความรู้ความ
เข้าใจที่แท้จริง จึงต้องมีการควบคุมการใช้สารเคมีแต่ละชนิดในขนาดและปริมาณของการใช้แต่ละ
วัตถุประสงค์ ให้เหมาะสมกับการใช้ตามสภาพความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ก็ไม่ไ ด้กาหนดให้โครงการสนามกอล์ฟเป็น โครงการที่ต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวคือไม่ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งก่อนมีการสร้างโครงการสนามกอล์ฟ ในระหว่างมีการสร้างโครงการสนามกอล์ฟ และภายหลัง การ
สร้างโครงการสนามกอล์ฟเสร็จสิ้น จึงไม่ได้มีการประเมินถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ที่จะมีการสร้างโครงการสนามกอล์ฟ ที่จะส่ง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของ
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ระบบนิ เ วศและการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ธรรมชาติ ซึ่ ง บางครั้ ง อาจน าไปสู่ ภั ย พิ บั ติ ต่ อ
สิ่งแวดล้ อมที่ร้ ายแรง จึ งควรกาหนดโครงการสนามกอล์ ฟเป็น โครงการที่ต้อ งจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อ
จะได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนที่จะมีการสร้างโครงการสนามกอล์ฟ ระหว่างที่มีการ
สร้างโครงการสนามกอล์ฟ และภายหลังการสร้างโครงการสนามกอล์ฟเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นาผล
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการวางแผนการการสร้างโครงการสนามกอล์ฟอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการ
สนามกอล์ ฟ เพื่อให้ผู้ ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสมก่อนดาเนินการ และเป็นแนวทางการกาหนดแผนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังได้
ในการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟนั้นก็เป็นเพียงการนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารเคมีมาปรับใช้เท่านั้น โดยพระราชบัญญัติวัตถุ อันตรายพ.ศ. 2535 ใช้สาหรับในเรื่องของ
การควบคุมการผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย ครอบครองสารเคมี พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ใช้ ส าหรั บ ในเรื่ อ งของการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การควบคุมมลพิษ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535 ใช้สาหรั บในเรื่องความเป็ นอยู่ของประชาชนและสภาพแวดล้อม ป้องกันเกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และมีบทกาหนดโทษตามกฎหมายเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้ อม ซึ่งการใช้สารเคมีในสนาม
กอล์ฟในขั้นตอนการนาไปใช้นั้นยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้โดยตรง เพียงแต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การที่จ ะน ามาปรั บ ใช้ เ ท่า นั้ น ด้ ว ยข้ อ จากั ด ของกฎหมายแต่ล ะฉบั บ ตลอดถึ ง อานาจหน้ าที่ ข อง
หน่วยงานในการจักการดูแลการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ ซึ่งมิได้ มีการบัญญัติไว้ในเรื่องของการ
ควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ จึงไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟได้ใน
ปัจจุบัน
2. ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ
ปั ญ หาเกี่ย วกั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้า ที่ ค วบคุ ม การใช้ ส ารเคมี ใ นสนามกอล์ ฟ ซึ่ ง
หน่วยงานในการตรวจสอบสารเคมีในสนามกอล์ฟนั้นในทางปฏิบัติไม่มีหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามา
ควบคุมและดู แลการใช้ส ารเคมี ในสนามกอล์ ฟให้ อยู่ ในกาหนดกฎเกณฑ์ ของการใช้ ส ารเคมี ตาม
กฎหมาย เนื่องด้วยการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟนั้นมีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก การใช้สารเคมี
ในเนื้อที่หลายร้อยไร่ จึงควรมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการควบคุมและ
กากับดูแลการใช้สารเคมีของแต่ละสนามอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟเป็นไป
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ตามกาหนดกฎเกณฑ์ในปริ มาณที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนที่เข้าไปใช้บริการ และตัว
ผู้ดูแลเอง โดยในสหรั ฐ อเมริ กาผู้ ประกอบกิจการสนามกอล์ ฟต้องขอใบอนุญาตซื้อสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชและใบอนุญาตใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และจะมีการตรวจตราและควบคุมการใช้สารเคมีตาม
กฎหมาย The Federal Insecticides,Fungicide and Rodenticides Act. อีกทั้งจะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกรรมโดยตรง คือ สานักแผนงานป้องกันกาจัดศัตรูพืช
(Office of Pesticide Program) และในประเทศออสเตรเลียจะมีสานักงานป้องกันกาจัดศัตรูพืชและ
ยารักษาสัตว์ (Australian Pesticides and Veterinary) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาทาหน้าที่ในการ
ควบคุมและบริ ห ารจั ดการการใช้ส ารเคมีที่ใช้ใ นการเกษตรแบบเป็นระบบ ทั้งการกาหนดระดั บ
สารเคมีตกค้างในอาหาร การตรวจสอบสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้ อม ทั้งนี้
หน่วยงานของรัฐที่เข้ามากากับดูแลสารเคมีที่ใช้ในสนามกอล์ฟในประเทศไทยนั้นจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สารเคมีในสนามกอล์ ฟที่แท้จริง และเป็นหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น กรมส่ งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยภาระหน้าที่ ในการดูแล
รั กษาสิ่ งแวดล้ อ มและทรั พยากรธรรมชาติ การส่ งเสริม คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เผยแพร่ข้อ มูล ด้า น
สิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อมพัฒ นา และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน
เนื่องจากโครงการสนามกอล์ฟใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จึงต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้าน
การสร้างสนามกอล์ฟที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณสนามกอล์ฟ การดูแลสนามกอล์ฟที่จะ
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้าที่ใช้ในการดูแลสนามกอล์ฟ อีกทั้งในเรื่องของการใช้สารเคมีและปุ๋ย
ต่างๆ ที่มีการใช้สารเคมีและปุ๋ยต่างๆเป็นจานวนมากในการดูแลสนามกอล์ฟที่จะทาให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่ งแวดล้ อมจึ งต้องมีห น่ ว ยงานที่ควบคุมดูแลการใช้ส ารเคมีในสนามกอล์ ฟ กรมส่ งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมที่จะ
เข้ามาดูแลการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการสร้างสนามกอล์ฟ การตรวจสอบมลพิษที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ การใช้
สารเคมีในสนามกอล์ ฟนั้น จึง ต้องมีการควบคุมโดยหน่ว ยงานของรัฐที่เหมาะสม เนื่องด้ว ยการใช้
สารเคมีแต่ละครั้งนั้น สนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการตลอดเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน จะมีผู้เข้าไป
ใช้บริการตลอดเวลา การใช้สารเคมีจึงต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การใช้สารเคมี ในสนามกอล์ฟอย่างไม่มีขีดจากัด เพราะไม่มีหน่วยงานของรัฐ
หรือกฎหมายออกมาควบคุมกาหนดปริมาณการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ ไม่มีการกากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่มีการตรวจสอบการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ อีกทั้งการควบคุมการใช้สารเคมีใน
สนามกอล์ฟนั้นควรที่จะมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเนื่องจากสนามกอล์ฟมีอยู่จานวน
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มากกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงต้องมีการดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟอย่าง
ใกล้ชิดในระดับท้องถิ่น การควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟจึงควรกาหนดอานาจเพิ่มเติมให้
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟในแต่ละ
พื้นที่ เพราะการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟอย่างไม่มีข้อจากัดจึงเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก ดังนี้แล้วด้วยสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น จะต้องถูกนาไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟตั้งแต่การ
นาไปใช้ตลอดจนการตรวจสอบการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟให้อยู่ในกาหนดกฎเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด และส่งผลเสียและผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมให้น้อยที่สุด ซึ่งปัจจุบัน
มีแต่เพียงการกาหนดอานาจและหน้าที่ไว้อย่างกว้างๆเกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีหน่วยงาน
ใดเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ การดาเนินงานเรื่องนี้จึงไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. ปัญหาเกี่ยวกับการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีภาวะที่มีสารมลพิษ หรือภาวะแปลกปลอมอื่นๆ ปะปนใน
สิ่งแวดล้อมในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นภาวะที่ผิดปกติไปจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติเดิม
เกินขีดมาตรฐานที่ชีวิตจะทนได้ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2535 ได้ให้ความหมายของมลพิษไว้ว่า “ของเสีย วัตถุอันตรายและมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอน
หรื อ สิ่ ง ตกค้ า งจากสิ่ ง เหล่ า นั้ น ที่ ป ล่ อ ยทิ้ ง จากแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ หรื อ ที่ มี อ ยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง
ก่อให้ เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อ
สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนได้ แ ละให้ ห มายความถึ ง รั ง สี ความร้ อ น แสง เสี ย ง คลื่ น ความ
สั่นสะเทือนหรือเหตุราคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย”
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี ในสนามกอล์ฟนั้น จากการวิเคราะห์ มีมลพิษอยู่
3 ประเภท คือ
(1) มลพิษทางดิน มลพิษทางดินเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุหลักสาคัญ เมื่อ
ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้ดินเปรี้ยว มีสภาพความเป็นกรดสูง ซึ่งการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในสนามกอล์ฟที่เกิดขนาด และใช้สารเคมีเป็นเวลานานนั้น ทาให้ดินเป็นแหล่งสะสมสารเคมีที่มีผล
ตกค้างนาน เช่น สารประเภทคลอรีนอินทรีย์ เป็นต้น เกิดจากการใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตร ในการ
ทาการเกษตรแบบใหม่ มีการใช้วัตถุมีพิษเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์อย่างแพร่หลาย เช่น สาร
ฆ่าแมลง สารกาจัดศัตรูพืช ยาจากัดหนู ยาฆ่าเชื้อรา ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุมีพิษเหล่านี้จะมีผลต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืช อย่างมาก บางชนิดสลายตัวช้า บางชนิดสลายตัวเร็ว ชนิดที่สลายตัวช้า
เมื่อตกค้างในดิน โอกาสที่จ ะเข้ าไปในห่ ว งโซ่อาหารโดยผ่ านพื ช มีมากจะเกิดมลพิษสะสมส าหรั บ
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ผู้บริโภคได้ สาหรับมลพิษเฉียบพลัน อาจจะเกิดได้จากสัมผัส หรือทางลมหายใจและสารประเภทอนิ
นทรีย์ที่ใช้ธาตุพิษเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น สารหนู แคดเมียมทองแดง ปรอท ฯลฯ
(2) มลพิษทางน้า การที่ใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟในพื้นที่รอบสนามกอล์ฟนั้น เมื่อมีการใช้
สารเคมี สารเคมีก็จะถูกชาระล้างทาให้สารเคมีไหลลงสู่แหล่งน้าบริเวณรอบๆสนามกอล์ฟ ทาให้มีการ
ปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ามากขึ้นเรื่อยๆ เกิดการสะสมของสารเคมีเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เกิดมลพิษทางน้าด้านหนึ่ง ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้า น้าเสียที่เกิดจากสารพิษทาให้
ปลาตายในทันทีอีกทั้งน้าเสียที่เกิดจากการลดต่าของออกซิเจนละลายในน้าถึ งแม้จะไม่ทาให้ปลาตาย
ทั น ที แต่ อ าจท าลายพื ช และสั ต ว์ น้ าเล็ ก ๆ ที่ เ ป็ น อาหารของปลาและตั ว อ่ อ น ท าให้ ป ลาขาด
อาหาร ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าถ้าหากลดจานวนลงมาก ๆ ในทันทีก็อาจทาให้ปลาตายได้
นอกจากนี้น้าเสียยังทาลายแหล่งเพาะวางไข่ ของปลาเนื่องจากการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้า
เสียปกคลุมพื้นที่วางไข่ของปลา ซึ่งเป็นการหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ ทาให้ปลาสูญพันธุ์ได้ อีกทั้งในปัจจัย
ที่สาคัญคือในด้านสาธรณสุขโดยการเกิดน้าเสียนั้นเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ทาให้เกิดโรคระบาดเช่น โรค
อหิ ว าตกโรค ไทฟอยด์ บิ ด เป็ น แหล่ ง เพาะเชื้ อ ยุง ซึ่ ง เป็ น พาหะของโรคบางชนิ ด เช่ น มาเลเรี ย
ไข้เลือดออก และสารมลพิษที่ปะปนในแหล่งน้า ถ้าเราบริโภคทาให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรค มินามาตะ
เกิดจากการรับประทานปลาที่มีสารปรอทสูง โรคอิไต-อิไต เกิดจากการได้รับสาร แคดเมียม โรคระบบ
ทางเดินอาหาร การบริโภคน้าจากแหล่งที่มีสิ่งปนเปื้อน, ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม, อาจเกิดโรคได้
หลายอย่าง ตั้งแต่โรคอุจจาระร่วง, กระเพาะอาหารและลาไส้อักเสบ, อหิวาตกโรค, ไข้รากสาดน้อย,
ไข้รากสาดเทียม, โรคบิด, และโรคตับอักเสบไวรัส เอ โรคพิษโลหะหนัก โลหะหนัก อาทิ ตะกั่ว ,
แคดเมียม, สังกะสีและปรอทเมื่อถูกปล่อยลงสู่ทะเลจะถูกดูดซึมโดยพืช หรือสัตว์น้า เมื่อสะสมมากจน
มีความเข้มข้นถึงขีด อันตรายจะเป็นโทษแก่ผู้บริโภคได้ การบริโภคน้าที่เจือปนด้วยโลหะหนักก็เกิด
โรคได้เช่นกัน โรคจากสารปราบศัตรูพืชการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรม จะก่อให้เกิด
การปนเปื้อนน้าในแม่น้าลาคลอง เมื่อถูกชะล้างโดยน้าฝนลงสู่แหล่งน้า ซึ่งมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์
น้า ซึ่งสารเคมีบางชนิดมีเสถียรภาพสูงสลายตัวยากจึงปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน บางชนิดอยู่
นานเป็นสิบๆ ปี สารเคมีกลุ่มนี้มีฤทธิ์ ทาลายระบบประสาทกลาง เมื่อคนบริโภคอาหารที่มีสารเคมี
เหล่านี้ตกค้างเข้าไปเกินขีดปลอดภัยทาให้มีอาการหน้ามืด , เวียนศีรษะ, ท้องร่วง อาจเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลว และเสียชีวิตได้ ถ้าได้รับปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายเป็นสาเหตุของเนื้องอกและมะเร็ง
(3) มลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ กระทาโดยการฉีดพ่น ทาให้ละออง
เคมีลอยอยู่ในอากาศจานวนมาก ซึ่งไม่สามารถกาหนดทิศทางของสารเคมีได้ ทาให้ สารเคมีปะปนอยู่
ในอากาศ เมื่อผู้ดูแลสนามกอล์ฟหรือผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟหายใจสูดอากาศเข้าไป อาจเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลเหล่านั้นได้ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมด้วย
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สรุป
จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ พบว่า ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ เป็ นผลสื บเนื่องมาจากมาตรการทางกฎหมายยังมีช่องว่างทางกฎหมายและไม่
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟนั้นก็เป็นเพียง
การนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีมาปรับใช้ ด้วยข้อจากัดของกฎหมายแต่ละฉบับ ตลอด
ถึงอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในการควบคุม ดูแลการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ ซึ่งปัจจุบันมีแต่เพียง
การกาหนดอานาจและหน้าที่ไว้อย่างกว้ างๆเกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีหน่วยงานใดเป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ในการดู แ ลควบคุ ม การใช้ ส ารเคมี ใ นสนามกอล์ ฟ การด าเนิ น งานเรื่ อ งนี้ จึ ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สารเคมีใน
สนามกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางดิน มลพิษทางน้า และมลพิษทางอากาศ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ผู้เขียนขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบั ญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้สารเคมีใน
สนามกอล์ฟดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(1.1) กาหนดอานาจเพิ่มเติมให้ คณะอนุกรรมการตามมาตรา 13 มีอานาจในการ
ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟโดยเฉพาะ
(1.2) ให้ เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็น วรรคสองของมาตรา 50 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วัต ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
“สาหรับสารเคมีที่ใช้ในสนามกอล์ฟ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้นาเข้าหรือผู้จัด
จาหน่ายระบุที่ฉลากของสารเคมีนั้นว่าเป็นสารเคมีที่สามารถใช้ในสนามกอล์ ฟ ทั้งนี้ต้องอยู่ในการ
ตรวจสอบและการควบคุมของคณะกรรมการฉลากแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ด้วย”
(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ควรเพิ่มบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้โฆษณา
ส่งเสริมการขายสารเคมีที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอานาจตาม
มาตรา 46 ออกประกาศเพิ่ มเติ มให้ โ ครงการสนามกอล์ ฟ เป็ น โครงการที่ ต้ องจัด ทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2. ควรกาหนดให้มีหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟดังนี้
(1) หน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ
กรมส่ งเสริ ม คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
นับเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีใน
สนามกอล์ฟ การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการสร้างสนามกอล์ฟ การ
ตรวจสอบมลพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเผยแพร่
ข้อมูล การให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟเพื่อ ลดการเกิดผลเสียต่อมนุษย์ สัตว์
และสิ่งแวดล้อม
(2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทาหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ
ในระดับท้องถิ่น
โดยกาหนดอานาจหน้าที่เพิ่มเติมให้องค์ก ารปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร,
เมื องพัท ยา, เทศบาล, องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด , องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล) มี อานาจหน้ า ที่
ปฏิบัติการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟในแต่ละพื้นที่
3. นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมควรจัดให้มี
ระบบงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อลดปริมาณการใช้ส ารเคมีในสนามกอล์ฟ และจัดอบรมผู้ ดูแลสนามกอล์ ฟให้ ใช้ส ารเคมีอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด เพื่อลดการเกิดผลเสียต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
จะต้องมีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะช่วยกันดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหา
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสนามกอล์ฟให้ยั่งยืนตลอดไป
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