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 เปาหมายของการอยู ดีมีสุขของประชาชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมที่ดีเปนสองส่ิงสําคัญที่ตองทํารวมกัน เน่ืองจากความสัมพันธ ความเช่ือมโยง ความพ่ึงพากัน
ของแตละองคประกอบในระบบนิเวศ การดํารงชีวิตของมนุษยและกิจกรรมของมนุษยจําเปนตอง
อาศัยปจจัยพ้ืนฐานจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองตอบความตองการของมนุษยที่เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง และจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการไดมีการปลอยสารมลพิษสูสภาพแวดลอม 
ถึงแมวาไดมีการกําหนดกฎระเบียบ มาตรการขึ้นมาเพ่ือการจัดการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม แตภายใตการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพและไมบูรณาการอยางแทจริง ทําให
เหตุการณปญหาสิ่งแวดลอมจึงยังเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอฐานทรัพยากร สภาพแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

สถานการณปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ปรากฏขึ้นในหลายพื้นที่ไดสงผล
กระทบตอสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม การสูญเสียแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพหรือฐานทรัพยากรเพื่อการผลิต นํามาซึ่งความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมประชาชนที่มีรายไดนอยที่ตองพ่ึงพาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพ กลุมน้ีจึงมีความเส่ียงสูงตอการไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษ การเขาถึงและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และผลกระทบตอเน่ืองไปสูสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ แตที่สําคัญที่สุดคือ ผลกระทบตอสุขภาพ 
เชน โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ โรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากมลพิษทาง
นํ้า โรคขาดสารอาหาร โรคที่เกิดจากการปนเปอนของสารพิษในส่ิงแวดลอมและในหวงโซอาหาร 

รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 เปนการติดตามสถานการณทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมถึงการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงป พ.ศ. 2549 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 
พรอมทั้งขอเสนอเชิงนโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ 

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในรอบปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2549 ถึงเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2550) พบวา ทรัพยากรธรรมชาติบางสาขามีแนวโนมดีข้ึน สถานการณภัยแลงมีความ
รุนแรงนอยลง ความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้าทะเลในฝงอาวไทยมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย ในขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญยังเปนปญหาและตองไดรับการจัดการอยางเรงดวนและตอเน่ือง อาทิ 
ภัยธรรมชาติจากอุทกภัย การสูญเสียทรัพยากรปาไมที่เกิดข้ึนจากการบุกรุกทําลายปา ไฟปา การขาด
แคลนที่ดินทํากิน การกัดเซาะชายฝงทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนใน การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ในชวงป พ.ศ. 2549 ทรัพยากรน้ํามีความสมบูรณดี โดยพบวา ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียเทากับ 
1,677.1 มิลลิเมตรตอป มากกวาปที่ผานมา แตต่ํากวาคาปกติ (คาเฉล่ีย 40 ป) เกิดเหตุการณอุทกภัย
ตั้งแตเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง กอใหเกิด 
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ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินคิดเปนมูลคาถึง 7,700 ลานบาท สําหรับปริมาตรการเก็บกักนํ้าใน
อางเก็บน้ํา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 มีปริมาตรน้ําเก็บกักมากกวาปที่ผานมา โดยมีปริมาตรน้ํา
ที่สามารถนําไปใชงานได 61,071 ลานลูกบาศกเมตร สวนสถานการณภัยแลงในชวงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 มีความรุนแรงนอยกวาปที่ผานมา โดยมีหมูบานที่ประสบ 
ภัยแลงจํานวน 26,720 หมูบาน ในพ้ืนที่ 56 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเปนภาคที่มี
หมูบานประสบภัยแลงมากที่สุด 

ทรัพยากรปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพยังเปนปญหาและตองไดรับ 
การจัดการอยางเรงดวนและตอเน่ือง การสูญเสียทรัพยากรปาไมที่เกิดข้ึนจากการบุกรุกพ้ืนที่ปา ไฟปา 
ความถี่ของการเกิดไฟปาและพ้ืนที่เสียหายจากการเกิดไฟปามีมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
โดยในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 เกิดไฟปารวม 7,575 ครั้ง มีพ้ืนที่
เสียหาย 115,261 ไร สวนใหญเกิดข้ึนในภาคเหนือ สาเหตุมาจากมนุษยและสภาวะอากาศที่แหงและ
รอนกวาปกติจากทุกปที่ผานมา และสงผลใหเกิดเหตุการณหมอกควันในภาคเหนือ สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน พบวามีผูปวยเขารับการรักษาดวยโรคทางเดินหายใจและโรคทางตาจํานวน
มากกวา 3,500 ราย โดยผูไดรับผลกระทบจากหมอกควันทั้งหมดมีจํานวน 64,804 ราย จังหวัด
เชียงรายมีผูไดรับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดลําพูน และเชียงใหม นอกจากนี้ ยังพบวา
ชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 58 ชนิดพันธุในป พ.ศ. 2539 
เปน 84 ชนิดพันธุในป พ.ศ. 2548  อาทิ  นกเงือกดํา  ไกนวล  นกปรอดดําปกขาว  จระเขนํ้าเค็ม  
เตากระ ตะพาบหัวกบ ฉนากจะงอยแคบ ปลาหมูอารีย ปลาบึก 

ปญหาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในภาคการเกษตร ยังคงมี
ความรุนแรงขึ้น โดยพบวาในป พ.ศ. 2549 มีหมูบานที่มีปญหาเรื่องคุณภาพดินจํานวน 50,739 
หมูบาน คิดเปนรอยละ 72.50 ของหมูบานทั้งหมด โดยเปนปญหาดินจืดมากที่สุด (17,613 หมูบาน) 
นอกจากนั้นเปนปญหาดินมีกรวดและทราย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และหนาดินถูกชะลางพังทลาย 
นอกจากนี้ ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินเปนปญหาท่ีอาจสงผลใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึน 
และเปนปญหาที่เก่ียวของโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชน จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบานโดย
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เม่ือป พ.ศ. 2548 พบวา ครัวเรือนในชนบทจํานวน 451,312 
ครัวเรือนไมมีที่ดินทํากิน ในขณะที่การสํารวจและวิเคราะหขอมูลโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ
กรมพัฒนาที่ดินในป พ.ศ. 2549 พบวา มีพ้ืนที่ทิ้งรางที่ไมมีการใชประโยชนจํานวน 7,455,725 ไร คิด
เปนรอยละ 2.32 ของพ้ืนที่ของประเทศ ประกอบดวย นาราง ไรราง ทุงหญาธรรมชาติ ไมละเมาะ ที่
ลุมนํ้าขังตลอดป และเหมืองแรราง 

สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาชายเลน 
เทากับ 1.46 ลานไร  สําหรับสภาพความอุดมสมบูรณของสัตวทะเลในฝงอาวไทยมีแนวโนมดีข้ึน
เล็กนอย โดยพิจารณาจากขอมูลอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงโดยเครื่องมืออวนลาก
แผนตะเฆ ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 21.4 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในป พ.ศ. 2546 
เปน 24.7 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในป พ.ศ. 2549  ในขณะที่ความอุดมสมบูรณของสัตวทะเลในฝงทะเล
อันดามันมีแนวโนมลดลงจาก 39.5 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ในป พ.ศ. 2546 เปน 32.3 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
ในป พ.ศ. 2549 

จากการสํารวจและติดตามสภาพแนวปะการัง พบวา ในป พ.ศ. 2549 แนวปะการังบริเวณ
อาวไทยฝงตะวันออกโดยภาพรวมอยูในสภาพสมบูรณดีปานกลาง บริเวณอาวไทยตอนกลางและ
บริเวณฝงทะเลอันดามัน พบวา แนวปะการังอยูในสภาพสมบูรณดีและมีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
ในขณะที่สัตวทะเลหายากในนานนํ้าไทยทุกชนิดมีจํานวนเหลืออยูนอยมาก ถึงแมวาในชวงหลายปที่
ผานมาไดมีการดําเนินโครงการอนุรักษเตาทะเล แตจํานวนเตาทะเลที่ข้ึนมาวางไขน้ันกลับลดลงอยาง
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ตอเน่ือง สวนโลมาอิรวดีถือเปนสัตวทะเลที่มีความเส่ียงตอการใกลสูญพันธุหากไมมีการวางแผน 
การอนุรักษอยางจริงจัง 

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเกิดข้ึนตลอดแนวชายฝงและมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ได
สงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเล กลาวคือ ชายฝงทะเลดานอาวไทยถูก
กัดเซาะประมาณรอยละ 22.11 ของพ้ืนที่ชายฝงทั้งหมด หรือคิดเปนระยะทางประมาณ 376.16 
กิโลเมตร โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนในเปนพ้ืนที่ที่มีความออนไหวและมีการกัดเซาะ
ชายฝงอยูในข้ันรุนแรงมากที่สุด (อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป) มีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะประมาณ
รอยละ 67.48 ของพ้ืนที่ชายฝงทั้งหมด หรือคิดเปนระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร สําหรับชายฝง 
อันดามันถูกกัดเซาะประมาณรอยละ 11.77 ของพ้ืนที่ชายฝงทั้งหมด หรือคิดเปนระยะทางประมาณ 
111.40 กิโลเมตร โดยรวมคิดเปนอัตราการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝงเทากับ 2 ตารางกิโลเมตรตอป หรือคิด
เปนมูลคาความเสียหายมากกวา 6,000 ลานบาทตอป 

นอกจากนี้ ปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแมนํ้าชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
เปนปญหาที่สําคัญและควรไดรับการแกไข โดยพบวา พ้ืนที่บริเวณตลิ่งริมแมนํ้าชายแดนบางแหงเกิด 
การกัดเซาะพังทลายอยางรุนแรงมากกวา 20 เมตรตอป อาทิ แมนํ้าโขงสูญเสียพ้ืนที่ 280 ไรตอป 
แมนํ้าโกลกสูญเสียพ้ืนที่ไปแลว 43 ไร และแมนํ้าชายแดนอีก 5 สาย ไดแก แมนํ้าเมย รวก สาย เหือง 
และกระบุรี กําลังประสบปญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งเชนกัน 

 จากการติดตามสถานการณธรณีพิบัติภัยในรอบปที่ผานมา พบวา ในป พ.ศ. 2549 เกิด 
เหตุการณดินถลมที่นํามาซ่ึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 2 ครั้ง ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ครั้งแรก
เกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม มีผูเสียชีวิตรวม 83 คน และสูญหายอีก 33 คน ครั้งที่สองเกิดข้ึนใน 
เดือนตุลาคม มีผูเสียชีวิต 8 ราย นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ไดเกิดเหตุการณ
แผนดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร ที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
เกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด 6.1 ริกเตอร ศูนยกลางอยูในประเทศลาว เหตุการณแผนดินไหวใน
ครั้งนี้รับรูไดถึงความส่ันสะเทือนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร สงผล
กระทบกอใหเกิดความเสียหายตออาคาร บานเรือนและโบราณสถานที่สําคัญในอําเภอเมืองเชียงราย 
เชียงแสน เชียงของ แมจัน แมสาย เถิง และดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เชน โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม 
พระธาตุจอมกิตติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วัดเลียบ 

สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สถานการณคุณภาพน้ําโดยภาพรวมของแหลงน้ําและน้ําทะเลชายฝงดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปที่ผานมา โดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีและพอใชมีจํานวนเพ่ิมข้ึน แหลงน้ําที่มีคุณภาพ
นํ้าเส่ือมโทรมและเสื่อมโทรมมากมีจํานวนลดลง โดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําเส่ือมโทรมมากใน 
ป พ.ศ. 2549 คือ แมนํ้าทาจีนตอนลางและแมนํ้าลําตะคองตอนลาง สําหรับแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําดีข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมาในภาคเหนือ คือ แมนํ้าจาง ภาคกลาง คือ แมนํ้าแควใหญ แมนํ้ากุยบุรี
และแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แมนํ้าชีและแมนํ้าลําตะคองตอนบน  
ภาคตะวันออก คือ แมนํ้าประแสร แมนํ้าบางปะกง แมนํ้านครนายก แมนํ้าปราจีนบุรีและแมนํ้าระยอง 
สําหรับคุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศในป พ.ศ. 2549 ประเมินจากดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล จาก
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา 240 แหง ครอบคลุม 23 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดแนวชายฝงทะเล พบวา 
ครึ่งหนึ่งของสถานีตรวจวัดมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี โดยสถานีที่มีคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเส่ือมโทรม
มากอยูบริเวณอาวไทยตอนใน ซึ่งเปนพ้ืนที่รองรับน้ําจากแมนํ้าแมกลอง ทาจีน เจาพระยาและบางปะกง 

ในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ไดเกิดเหตุการณปลาตายในแมนํ้าเจาพระยาที่จังหวัด
อางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดจากอุบัติเหตุเรือบรรทุกนํ้าตาลทรายดิบลมบริเวณจังหวัด
อางทอง ไดสงผลกระทบตออาชีพการเกษตรและความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูริมนํ้าในจังหวัด
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อางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเกษตรกรไดรับความเดือดรอน 231 ราย คิดเปนมูลคา
ความเสียหาย 51 ลานบาท 

คุณภาพอากาศโดยรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ยกเวนฝุนขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM10) ยังเปนปญหาสําคัญในเขตชุมชนขนาดใหญและพ้ืนที่พัฒนาของประเทศ โดยพ้ืนที่ที่
มีปญหาฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาไดแก จังหวัด
สระบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ และจากคาดัชนีคุณภาพอากาศรายวันในป พ.ศ. 2549 ของ
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี และกรุงเทพมหานคร พบวา มีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 44.9 43.2 และ 31.8 ของจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมดในรอบป 
ตามลําดับ โดยแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ยานพาหนะ และการเผาในที่ โลง มลพิษทางอากาศในบริเวณจังหวัดสระบุรี มีสาเหตุมาจาก
อุตสาหกรรมโรงโม บดและยอยหิน และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต สวนมลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานครสวนใหญมาจากกิจกรรมการขนสงและการจราจร 

ในป พ.ศ. 2549 บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญมีคาระดับเสียง
เฉล่ียเกินคามาตรฐาน แตเม่ือเทียบกับปที่ผานมาพบวาระดับเสียงเฉล่ียลดลงเล็กนอย และจํานวน
วันที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานเทากับรอยละ 74 ของจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด สวนในพื้นที่
ตางจังหวัดพบวาระดับเสียงมีคาต่ํากวาคามาตรฐานทั้งในบริเวณริมถนนและพื้นที่ทั่วไป 

ปริมาณขยะชุมชนทั่วประเทศในป พ.ศ. 2549 มีประมาณ 14,604,380 ตันตอป หรือ 40,012 
ตันตอวัน เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมาประมาณ 300,000 ตัน โดยกวาครึ่งของปริมาณขยะชุมชนทั้งหมด
เปนขยะที่เกิดข้ึนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลและเมืองพัทยา) และขยะชุมชนที่ไดรับ
การจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการเทากับ 14,303 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 35.75 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดข้ึนทั้งหมด ผลของการรณรงคใหมีการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมไดทําใหสัดสวน 
การนําขยะกลับมาใชใหมเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 21.85 หรือเทากับ 3,190,000 ตันตอป สําหรับปริมาณ
ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมีประมาณ 12,880,000 ตันตอป โดยมีการนําของเสียกลับมาใชประโยชน
ใหม เทากับ 8,260,000 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 64.16 ของปริมาณของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

ของเสียอันตรายมีแหลงกําเนิดมาจากบานเรือน ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม จาก 
การประมาณการของกรมควบคุมมลพิษคาดวา ในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณของเสียอันตรายประมาณ 
1,830,000 ตันตอป ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมาประมาณ 19,000 ตัน โดยรอยละ 80 ของของเสีย
อันตรายทั้งหมดมาจากภาคอุตสาหกรรม และรอยละ 20 เกิดจากชุมชน สําหรับการจัดการของเสีย
อันตราย พบวา รอยละ 37 ของปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมไดรับการกําจัดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ ในขณะที่ของเสียอันตรายจากชุมชนยังถูกทิ้งปนไปกับขยะชุมชนทั่วไป  
การจัดการที่ไมมีประสิทธิผลนี้จะทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษในสภาพแวดลอมในอนาคตตอไป 

ถึงแมวาในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการใชสารอันตรายเทากับ 29,340,000 ตัน ซึ่งลดลงจากปที่
ผานมา ซึ่งมลพิษจากสารอันตรายสวนใหญเกิดจากข้ันตอนในการขนสง การจัดเก็บสารเคมี การใช 
ไดนํามาซึ่งความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสิน โดยมีเหตุการณอุบัติภัยจากสารอันตรายเกิดข้ึน 30 
ครั้ง เฉล่ีย 2.5 ครั้งตอเดือน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา สําหรับผลกระทบตอสุขภาพ พบวา มีผูปวย
จากการไดรับสารอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม จํานวน 1,476 ราย หรือคิดเปน
อัตราปวย 2.36 ตอประชากรแสนคน ในจํานวนนี้ผูปวยที่ไดรับพิษจากสารกําจัดแมลงศัตรูพืชมี
จํานวนสูงสุดถึง 1,251 ราย 

นอกจากการปลอยมลพิษทางอากาศจะกอใหเกิดผลกระทบดังที่กลาวมาแลว ยังเปนสาเหตุ
สําคัญใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งเปนปญหาที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยให
ความสําคัญเปนอยางมาก ในหลายภูมิภาคของโลกไดรับผลกระทบจากปรากฏการณน้ีแลว สําหรับ
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ประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 สภาพลักษณะอากาศมีความแปรปรวน กอใหเกิดอุทกภัย
และไฟปาที่รุนแรง มีการระบาดของโรคไขเลือดออกมากข้ึน และพบวาระดับน้ําทะเลดานอาวไทยและ
ทะเลอันดามันเพ่ิมสูงข้ึน (อาวไทย 1-2 มิลลิเมตรตอป ทะเลอันดามัน 8-12 มิลลิเมตรตอป) ซึ่งสงผล
ใหการกัดเซาะชายฝงทะเลมีความรุนแรงขึ้น และสงผลใหการระบายน้ําทําไดยากข้ึน ถึงแมวาผลกระทบ
จะยังไมชัดเจนนัก แตก็มีแนวโนมที่จะเกิดรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ควรตองมีมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือ
รับมือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทตางๆ 

กระจายอยูทั่วประเทศ เกือบ 7,000 แหง ซึ่งมีแหลงส่ิงแวดลอมธรรมชาติที่ไดรับการประกาศขึ้น
ทะเบียนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 263 แหง ใน 62 จังหวัด 
สําหรับแหลงส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่ไดรับการสํารวจมีมากถึง 2,087 แหง แตมีการประกาศเปนเขต
อนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม เพียง 1 แหง คือ บริเวณถนนถลาง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ที่ผานมาไดมีการพัฒนา การใชประโยชน หรือแมแตการฟนฟูแหลงส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมอยางไมเหมาะสม นํามาซึ่งการทําลายแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม 
ตลอดจนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรอบในหลายๆ กรณี เชน การขอสัมปทานบัตรเหมืองแร
หินปูนในพ้ืนที่เขาถํ้าเอราวัณ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน บริเวณพ้ืนที่แหลงหินเขาคมนอย ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี หรือโครงการกูวัดติโลกอารามในกวานพะเยา จังหวัดพะเยา  

ในป พ.ศ. 2550 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมจํานวน 2 พ้ืนที่ ไดแก (1) พ้ืนที่ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง 
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ (2) พ้ืนที่ใน
ทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ และอยูระหวางการจัดทําแผนอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูเขตคุมครองสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมเมืองชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 

สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 
การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง อันเน่ืองมาจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

โดยขาดการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม นํามาซึ่ง
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและชุมชน และเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชนในดานตางๆ เชน ชุมชนแออัด การขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ปญหามลทัศนและภัยพิบัติจาก 
การพัฒนาเมือง สําหรับปญหาชุมชนแออัดที่กระจายอยูในทั่วทุกภาคของประเทศ ในป พ.ศ. 2550 
กรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดจํานวน 836 แหง มีจํานวนครัวเรือน 191,025 ครัวเรือน มีประชากร
รวม 793,592 คน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา และที่ตั้งของชุมชนสวนใหญเปนการบุกรุกเขาไปอาศัยอยู
ในที่ดินของผูอ่ืน ทําใหมีปญหาความไมม่ันคงในที่อยูอาศัยและมีโอกาสที่จะถูกไลรื้อบานเรือนอยู
ตลอดเวลา สําหรับสถานการณพ้ืนที่สีเขียวซึ่งเปนตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตสําคัญของเมืองย่ังยืน พบวา ใน
ป พ.ศ. 2549 ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวที่สวนใหญอยูในลักษณะของสวนสาธารณะ
เทากับ 17.91 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3.17 ตารางเมตรตอคน  และในพื้นที่เขตเทศบาล 
สวนใหญมีสัดสวนของพื้นที่สีเขียวตอประชากรคอนขางสูง 

นอกจากนี้ ยังพบวาในเขตเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ไดมีการติดตั้งปายขนาด
ใหญและขนาดเล็กจํานวนมาก การติดตั้งปายไมเปนระเบียบ ทําใหบดบังทิวทัศน ภูมิทัศน และบดบัง



 

 (20)   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

วิสัยทัศนในการจราจร โดยมีสภาพไมม่ันคงและไมมีความปลอดภัย การติดตั้งปายโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งจากขอมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ในกรุงเทพมหานครมีปายขนาดใหญจํานวน 
1,410 ปาย ในจํานวนนี้มีปายขนาดใหญที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตจํานวน 382 ปาย และเกิด
อุบัติเหตุปายโฆษณาลม 11 แหง เน่ืองจากพายุและลม นํามาซ่ึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน โดยมี
ผูเสียชีวิต 1 ราย และผูไดรับบาดเจ็บ 13 ราย 

ความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีตามความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมหลายฉบับ ซึ่งนับไดวาเปนผลดีตอประเทศในหลายประการ อาทิ เปนการแสดงเจตนารมณ
ของประเทศไทยในการรวมแกไขปญหาสวนรวมของประชาคมโลก เปนการกระตุนใหคนไทยเห็น
ความสําคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการคุมครองส่ิงแวดลอมมากข้ึน การมีเวทีตอรอง
ในระดบันานาชาติ การมีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและการคนควาวิจัย 

ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเขารวมเปนภาคีตามความตกลงระหวางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหลายดาน ไดแก ดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุมนํ้า มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ดานการจัดการ
สารเคมีอันตราย สารเคมีในกลุมสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน การเคลื่อนยายของเสียอันตรายระหวาง
ประเทศ ดานการคุมครองบรรยากาศโลก การคุมครองช้ันโอโซน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และดานการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันตอความตกลงระหวางประเทศบางฉบับ ไดแก 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ซึ่งประเทศไทย
ควรใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรนี้ 
เพ่ือที่ประเทศไทยจะสามารถเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช สําหรับบทแกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาบาเซล 
ประเทศไทยควรใหสัตยาบันเชนกัน เพราะจะเปนประโยชนตอประเทศในดานการจัดการของเสีย
อันตราย และเปนการแสดงจุดยืนและทาทีของประเทศไทยในดานความเอาใจใสและจริงจังตอ 
การจัดการของเสียอันตราย สําหรับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล การใหสัตยาบัน
นาจะมีขอดีมากกวาขอเสีย เพราะการไมเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ น้ีทําใหประเทศไทยเสียเปรียบใน 
เวทีโลก ไมสามารถดําเนินคดีกับเรือของตางประเทศที่กระทําผิดโดยผานทางศาลโลกได สาเหตุของ
ความลาชาของการตัดสินใจเกิดจากการที่ประเทศไทยตองดําเนินการศึกษาถึงผลประโยชนและผลเสีย
ของการเขารวมของแตละอนุสัญญาฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการเตรียมความ
พรอม เชน การรางกฎหมายเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาเหลาน้ัน รวมทั้งการจัดตั้งองคกรเพ่ือ
รองรับการดําเนินงาน  

การปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยนั้นมีความคืบหนาในหลายดาน แตกตางไปตามขอผูกพันของแตละความตกลงฯ อาทิ 
การประกาศใชระเบียบ ขอบังคับ การจัดตั้งองคกรเพ่ือรองรับการดําเนินการตามอนุสัญญาตางๆ  
การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการและแผน การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ การประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูล สําหรับปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐ  
การประสานงานระหวางองคกร การศึกษาวิจัยถึงผลประโยชนและผลเสียของการเขารวมเปนภาคี
ตางๆ การพัฒนาระบบขอมูลและองคความรู การเผยแพรขอมูล ขาวสารและองคความรูใหกับทุก 
ภาคสวน การมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยภาครัฐจําเปนตองจัดการกับปญหาอุปสรรคเหลาน้ี 
เพ่ือใหการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จอยางแทจริง 



 

 บทสรุปสําหรับผูบรหิาร (21)  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในปจจุบัน แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการถูก

นํามาใชในการจัดการปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการบริหารจัดการที่ยึดพ้ืนที่
เปาหมายเปนหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบเหลาน้ันภายในระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งตองการผูเช่ียวชาญใน
หลายสาขา มีการประสานงานและการทํางานรวมกัน และมีการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อยางไรก็ตาม 
การดําเนินงานภายใตรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในปจจุบันยังมีปญหาอุปสรรคหลาย
ประการ ซึ่งภาครัฐจะตองจัดการกับปญหาอุปสรรคเหลาน้ีเพ่ือใหการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ประสบความสําเร็จ 

จากอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ประเทศดําเนินไปภายใตขอกําหนดกฎหมายแยกตามประเภทของทรัพยากร อาทิ การดําเนินการดาน
ปาไมจะเปนไปตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 การใชทรัพยากรแรเปนไปตามพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ. 2510 การบัญญัติกฎหมายแยกฉบับเชนน้ีเปนผลทําใหการบริหารจัดการมีลักษณะแยกสวน 
เปนเอกเทศตามทรัพยากรแตละประเภท โดยในแตละกฎหมายมีหนวยงานรับผิดชอบแยกกันดูแล 
เชน ดานทรัพยากรประมงมีกรมประมงเปนหนวยงานรับผิดชอบ สวนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จะมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหนวยงานรับผิดชอบ ในขณะที่มีกฎหมายสิ่งแวดลอม 
อันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือรักษาไวซึ่งดุลยภาพของธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางข้ึน เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพของ
ประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ มีปญหาจากการบังคับใชกฎหมายที่เกิดจาก 
การประสานงานของหนวยงานภาครัฐ และศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งปญหาตัวบทกฎหมาย
ที่ลาสมัยไมสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป 

ฐานขอมูลเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ซึ่งปญหาของระบบ
ฐานขอมูลเปนปญหาสืบเนื่องมาจากกฎหมายที่ไมบูรณาการ จึงทําใหหนวยงานตางๆ จัดเก็บขอมูล
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ ทําใหหนวยงานตางๆ มี
ฐานขอมูลแตกตางกันและยังขาดแคลนขอมูลและองคความรูที่ทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่
หนวยงานใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันในการบริหารจัดการจะนํามาซึ่งความขัดแยงในสังคม 
นอกจากน้ี ปญหาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูใชขอมูลไมสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเหมาะสม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญเปนการจัดการโดยภาครัฐ ถึงแมวาภาครัฐได
มีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ  
รวมติดตามประเมินผลโครงการของรัฐ แตในทางปฏิบัติพบวาการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวไมมี
ความยั่งยืนและไมตอเน่ือง เพราะมิไดเกิดจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง ในขณะที่การมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชนโดยสมัครใจแสดงใหเห็นถึงประโยชนของ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของสวนรวม และยังเปนเครื่องมือในการแขงขันทางธุรกิจในตลาดโลก
อีกดวย อยางไรก็ตาม การจัดการส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชนโดยสมัครใจยังจํากัดอยูเฉพาะ
บริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดกลางที่มีผลตอบแทนสูง และมีความพรอมในการลงทุนดาน 
การจัดการส่ิงแวดลอม 

การติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 
การติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากรายงานสถานการณคุณภาพ

 

 



 

 (22)   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2549 จํานวน 8 ประเด็น โดยการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานที่
เก่ียวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรี 
ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 พบวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งหมดเปนประเด็นที่สอดคลองกับมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการนําไปใชทั้งในเชิงนโยบายและ
ระดับหนวยงาน และมีการนําไปปฏิบัติจริงในหลายหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก 

การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตรในเรื่องตางๆ พบวา ไดมีการนํากลไกลดานเศรษฐศาสตร
มาใช เชน การปรับลดอัตราภาษีประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานที่อนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดเก็บคา
การปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทํากฎหมายภาษีส่ิงแวดลอม  

การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พบวา มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนกฎหมายฉบับใหม ไดแก การจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) การจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) และกฎหมายใหม
บางฉบับอยูระหวางรอการประกาศใช เชน รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. … รางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. … รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
พ.ศ. …  และมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม เชน รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. … รางพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...  

ผลการติดตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 จําแนกตามหนวยงาน 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หนวยงาน ประเด็น 
ท่ี 1 

ประเด็น 
ท่ี 2 

ประเด็น 
ท่ี 3 

ประเด็น 
ท่ี 4 

ประเด็น 
ท่ี 5 

ประเด็น 
ท่ี 6 

ประเด็น 
ท่ี 7 

ประเด็น 
ท่ี 8 

1.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

        

2.  กระทรวงการคลัง         
3.  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา         
4.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ         
5.  กระทรวงคมนาคม         
6.  กระทรวงพลังงาน         
7.  กระทรวงมหาดไทย         
8.  กระทรวงวัฒนธรรม         
9.  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
10. กระทรวงศึกษาธิการ         
11. กระทรวงสาธารณสุข         
12. กระทรวงอุตสาหกรรม         
13. กรุงเทพมหานคร         
14. สํานักนายกรัฐมนตรี         

หมายเหตุ:  ประเด็นที่ 1:  การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตร  
ประเด็นที่ 2:  การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
ประเด็นที่ 3:  การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน  
ประเด็นที่ 4:  การจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน 
ประเด็นที่ 5:  การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  

การอนุรักษดินและนํ้า 
ประเด็นที่ 6: การสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
ประเด็นที่ 7:  การพัฒนาแนวทางหรือเกณฑปฏิบัติที่ใชในการปองกันดานสิ่งแวดลอม 
ประเด็นที่ 8: การกระจายอํานาจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูทองถ่ิน 



 

 บทสรุปสําหรับผูบรหิาร (23)  

การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น พบวา มีการจัดทําราง
พระราชบัญญัติมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. … รางแผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของภาครัฐ ป พ.ศ. 2550-2554 นโยบายเปดเสรีการจัดตั้งโรงงานผลิตและ
จําหนายเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง และมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน พบวา ไดมีการประกาศเขตพื้นที่เส่ียงภัย  
การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางย่ังยืน การกําหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม 2 พ้ืนที่ คือ จังหวัดพังงาและกระบี่ และการจัดทํา 
รางมาตรการดํารงรักษาพ้ืนที่ชุมนํ้าทั่วประเทศ 

การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบนิเวศทางทะเล ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม การอนุรักษดินและน้ํา พบวา ไดมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยหลายเรื่อง 
เชน รางยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงทะเล มาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรม: เมืองเกา และแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดาน
การเกษตร 

การสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน พบวา ไดมีการดําเนินการ เชน มี 
การดําเนินโครงการบูรณาการการบริหารจัดการลุมนํ้าบางปะกงภายใตการมีสวนรวมของประชาชน 
การจัดทําแผนสิ่งแวดลอมชุมชน การจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยลวงหนา และ 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรทองถิ่นเครือขาย อบต. สีเขียว 

การพัฒนาแนวทางหรือเกณฑปฏิบัติที่ใชในการปองกันดานสิ่งแวดลอม ไดมีการดําเนินการ 
เชน ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิง 
บูรณาการ รางแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) มาตรฐาน 
ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว การจัดการมลพิษทางเสียงในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  
การปองกันปญหามลพิษในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง และแผนปฏิบัติการดาน
อนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

การกระจายอํานาจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปสูทองถ่ิน พบวา  
สวนราชการที่ เ ก่ียวของได ดํ า เ นินการถ ายโอนภารกิจด านการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูทองถิ่นเกือบทั้งหมดแลว อาทิ ภารกิจงานพัฒนาปาชุมชนของ
กรมปาไม ภารกิจการควบคุมไฟปาของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภารกิจการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ ภารกิจการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
รกรางวางเปลาของกรมที่ดิน ภารกิจงานกอสรางระบบน้ําสะอาดมาตรฐาน และภารกิจงานกอสราง
ระบบประปาหมูบาน (นํ้าผิวดิน) ของกรมทรัพยากรน้ํา 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการประสบความสําเร็จ  

จึงจําเปนตองมีการดําเนินการเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและนําไปสูการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.1.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ควรรวมกันพัฒนา
ระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ เชิงชีวภาพ ขอมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่บงบอกถึงผลกระทบจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยระบบฐานขอมูล

 

 



 

 (24)   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

จะตองมีความสมบูรณ ความทันสมัย ความตอเน่ือง และความเชื่อมโยงของระบบขอมูลระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องรูปแบบ/หนวยวัดที่ใชใหสอดคลองกันดวย 

ประโยชนของระบบฐานขอมูลน้ีจะเปนเครื่องมือสนับสนุนใหหนวยงานหรือผูที่เก่ียวของเขาใจ
สถานการณปญหาไดเปนอยางดี ภายใตแนวคิด แรงกดดัน-สถานการณ-การตอบสนอง รวมทั้งการใช
ฐานขอมูลสําหรับแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะมีประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายวา การดําเนิน
นโยบายในแตละครั้ง หรือการดําเนินงานโครงการในแตละประเภทจะมีผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจอยางไร 

1.1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทําใหผูกําหนดนโยบาย นักวางแผน และผูปฏิบัติ จําเปน
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเปนอยางดี ย่ิงไปกวาน้ัน จําเปนจะตองมีความเขาใจถึง
ทิศทาง และขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากผลกระทบของการดําเนินโครงการ
ตางๆ นอกจากนี้ ยังพบวาในปจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคอนขางนอยในประเทศไทย จากเหตุผลดังกลาว จึง
จําเปนจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการคนควาวิจัยเพ่ือผลิตองคความรูและเทคโนโลยี เก่ียวกับ
การทํางานของระบบนิเวศ รวมทั้งสภาพวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ทั้งในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ ใหเกิดการตอยอดองคความรูที่สามารถนํามาใช
ประโยชนในการดําเนินนโยบายอยางแทจริง โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

1.1.3 การพัฒนาระบบการเขาถึงขอมูล องคความรู และเทคโนโลยี 

เน่ืองจากการเขาถึงขอมูล ขาวสาร ของทุกภาคสวนเปนส่ิงสําคัญในการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ ดังนั้น การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน และเขาถึงไดสะดวก 
รวดเร็ว และจะตองคํานึงถึงกลุมประชาชนที่อยูหางไกลหรือกลุมประชาชนที่มีขอจํากัดในการเขาถึง
ขอมูล โดยจะตองเลือกใชประเภทของสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบการเขาถึง
อยางเทาเทียมกันจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกันเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบการ
เขาถึงขอมูล องคความรู และเทคโนโลยีตางๆ 

1.1.4 การใชเครื่องมือทางการเงินและการคลังในการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเปนวิธีการที่จะนําไปสูการใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการ
ดําเนินการที่ซ้ําซอน และปองกันการสูญเสียทรัพยากรจากการบริหารจัดการแบบแยกสวน จาก
ผลสําเร็จและประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จึงเปนส่ิงจําเปนที่สังคมควรมี
กลไกในการแบงปนผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม การแบงปน
ผลประโยชนอันจะเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการเชิงบูรณาการจะทําใหประชาชนไดรับสวนแบง
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน และทําใหเกิดแรงจูงใจในการดําเนินการอยางมีสวนรวมของภาคสวน
ตางๆ การแบงปนผลประโยชนน้ี สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตางๆ ไดแก ภาษี 
คาธรรมเนียม คาปรับ คาภาคหลวง การประกันความรับผิดชอบ การจายคาชดเชย หรือการกําหนด
สิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากร โดยคํานึงถึงโครงสรางและวัฒนธรรมของสังคม จะทําใหเกิด
การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสู
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ความยั่งยืนและความสมดุลในที่สุด ทั้งนี้ หนวยงานหลักในการดําเนินการไดแก กระทรวงการคลัง
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.1.5 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 

การมีสวนรวมถือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่
สําคัญ ดังนั้น การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะตองมีการส่ือสารดานส่ิงแวดลอม
รวมกันระหวางทุกภาคสวน การใชองคความรูเปนแกนกลางที่สามารถถายทอดใหทุกภาคสวน เขาใจ 
เขาถึง และยอมรับ ตลอดจนตองมีการสรางชองทางสื่อสารเพ่ือถายทอดและหลอหลอมความรูระหวาง
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาเชิงวิชาการเขาดวยกัน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและกระทรวงมหาดไทยควรเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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The concept of healthy society and natural resource and 
environmental conservation share many common goals and management 
strategies.  The linkages and dependencies between natural ecosystems and 
human activities can be seen in the increasing importance of natural 
resource utilization in human activities as well as the increasing pressure 
that human has placed on the environment through all forms of wastes.  
Although numerous efforts have been devoted to curb natural resource and 
environmental degradation, problems still persist.  These problems can be 
attributed to the lack of policy effectiveness and inability to address natural 
resource and environmental problems in a holistic manner. 

Natural resources and environmental degradation can be seen 
throughout Thailand.  A loss of biodiversity and destruction of resource 
base have adversely affected human life, properties as well as quality of 
life.  The poor, in particular, can be severely affected by the changes in 
resource base as their livelihood depends crucially upon natural resource 
endowment.  Increase pollution, limited access to resource availability and 
increase incidences of natural disasters also worsen the situations.  More 
importantly, environmental impacts also affect the health conditions of the 
poor as well.  For example, respiratory disease related to air pollution, water 
borne diseases, nutrition deficiency, and diseases related to contamination 
of toxic substance in the environment and food chain are environmental 
health hazard. 

Thailand State of Environment Report 2007 aims to provide an 
update on the current status of natural resources and environment in 
Thailand as well as work progress of the agencies responsible for natural 
resource and environmental management during 2006-2007.  A policy 
discussion and recommendations are also given. 

STATE OF NATURAL RESOURCES 

The state of natural resources between 2006 and August 2007 reports 
that some natural resource sectors are showing an improving trend.  The 
frequency of droughts has declined.  The abundance of marine species in 
the Gulf of Thailand is slightly improved while the other remaining natural 
resource problems still need an urgent implementation, for instance, natural 
disasters from flooding, the loss of forest resources resulted from 
deforestation, forest fire, agricultural land scarcity, coastal erosion 
particularly the inner Gulf of Thailand and loss of biodiversity. 

During 2006, there was abundant water resource in Thailand.  It was 
reported that the average rainfall registered 1,677.1 millimeter per year 
which was higher than the previous year’s record, but it was still below the 

 

Executive Summary

 



 

 (28)   State of the Environment 2007 

forty-year average.  The occurrence of floods during August till December 
2006 extended from the lower northern region to the central region.  This 
accounted for an economic loss of 7,700 million baht.  The volume of water 
stock in reservoirs around Thailand as of 1st January 2007 was 61,071 
million cubic meters which was higher than the previous year’s record.  The 
severity of droughts during November 2006-May 2007 has declined 
compared to last year’s record.  The number of villages suffering from 
droughts totaled 25,720 covering 56 provinces.  The northeastern region 
was still hardest hit by droughts. 

Degradation of forest resources, wildlife and biodiversity still 
persists and requires immediate and continued attention.  Deforestation can 
be attributed to forest encroachment and forest fire.  The frequency and the 
total area of forest fire have increased compared to last year.  During 
October 2006 to April 2007, there were as many as 7,575 incidences of 
forest fire covering a total area of 115,261 rai.  Most of the forest fire found 
in the northern region could be caused by human acts and dry humidity.  
These incidences led to haze problems in the northern region which have in 
turn affected the human health condition.  Out of 64,804 people suffered 
from the haze problem, 3,500 patients were reported with respiratory and 
eye irritation.  Chiang Rai province suffered the most followed by Lampoon 
and Chiang Mai province.  On biodiversity, it was reported that the number 
of vertebrate endangered species rose from 58 species in 1996 to 84 species 
in 2005.  These species include, for instance, Black Hornbill 
(Anthracoceros malayanus), Long-billed Partridge (Rhizothera 
longirostris), Black & White Bulbul (Pycnonotus melanoleucos), Saltwater 
Crocodile (Crocodylus porosus), Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys 
imbricata), Blunt-headed Giant Softshell Turtle (Pelochelys cantorii), 
Knifetooth sawfish (Anoxypristis cuspidata), Dwarf-clawn-loach 
(Yasuhikotakia sidthimunki), Giant Catfish (Pangasianodon gigas). 

Soil resource and soil fertility still remain critical for the Thai 
agriculture.  Loss of nutrients is pervasive in many parts of Thailand.  In 
2006, 72.50 percent of all the villages or about 50,739 villages were 
reported with poor soil fertility.  As many as 17,613 villages were reported 
with infertile soil.  Other soil problems include sandy soil, soil acidity, soil 
salinity and soil erosion.  Landlessness is also being observed in Thailand.  
This is a direct impact on the livelihood of the villagers and has been a 
factor contributing to forest encroachment.  The Community Development 
Department of the Ministry of Interior reports that in 2005, 451,312 rural 
households in Thailand were landless while the GIS database of Land 
Development Department shows that, in 2006, abandon lands covered an 
area of 7,455,725 rai or about 2.32 percent of the total land area in 
Thailand.  These abandon lands included abandon paddy, abandon crop 
fields, grazing land, shrubs, marsh and abandon mines. 

In 2004, the mangrove areas in Thailand totaled 1.46 million rai.  
Since then, the Coastal resources in Thailand have been showing signs of 
recovery.  The number of catch per unit of fishing effort has increased from 
21.4 kilograms per hour in 2003 to 24.7 kilograms per hour in 2006.  On the 
contrary, the fishery stock on the Andaman Sea has declined as the number 
of catch per unit of fishing effort declines from 39.5 kilograms per hour in 
2003 to 32.3 kilograms per hour in 2006.  
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In 2006, the coral monitoring and survey showed that corals along 
the east coast of Thailand were in moderately good condition.  Coral reefs 
in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea are in good conditions as 
some are showing signs of recovery.  Moreover, endangered marine species 
continue to be threatened.  Despite the past conservation efforts to 
rehabilitate the turtle population, the number of turtles found laying eggs on 
beaches is declining.  Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris) is another 
endangered species that is being threatened and conservation effort is 
urgently needed. 

Coastal erosion has become more pervasive and affects local 
communities along the coasts.  About 22.11 percent, or about 376.16 
kilometers, of the total coast line along the Gulf of Thailand were eroded.  
The areas along the inner Gulf of Thailand are the most sensitive to coastal 
erosion.  It was reported that coastal erosion of more than 5 meters per year 
has been expanding covering 67.48 percent of the total area or about 82 
kilometers of the coast line.  As for the Andaman coast, about 11.77 percent 
of the total area or about 111.40 kilometers of the coast line is affected by 
erosion.  The coastal erosion throughout Thailand amounts to a loss of 
around 2 square kilometers per year with an economic loss of more than 
6,000 million baht per year. 

River bank erosion along international rivers is becoming a concern 
for Thailand. Many areas experience river bank erosion of more than 20 
meters per year.  For instance, river bank erosion along Mekong river loses 
280 rai per year while Kolok river loses 43 rai per year. Other rivers such as 
Mei river, Ruk river, Sai river, Huang river and Kraburi river also 
experienced some degree of erosion as well. 

Geological disasters during 2006 involved two instances of 
landslides that took place in the northern region of Thailand.  The first 
landslide took place in May 2006 with a loss of 83 lives and 33 lives 
reported missing.  The second instance of landslide took place in October 
2006 with a loss of 8 lives. In addition, an earthquake registered 5.1 on a 
richter scale was reported in December 13, 2006 at Mae Rim district of 
Chiang Mai province.  Another earthquake with its center in Lao PDR 
registered 6.1 on a richter scale was reported in May 16, 2007 brought 
damaged to buildings, homes and historical sites in Mueang Chiang Rai, 
Chiang Saen, Chiang Khong, Mae Chan, Mae Suai, Thoeng and Doi Luang 
districts of Chiang Rai province. 

STATE OF THE ENVIRONMENT 

The quality of water resource in general is showing signs of 
improvement comparing to the previous year.  The number of water 
resources with water quality classified as good and moderate is increasing, 
while at the same time, the number of water resource with deteriorating and 
severely deteriorating water quality is decreasing.  In 2006, water resources 
showing signs of deterioration in water quality included the Lower Tha 
Chin river and the Middle Lam Ta Kong river.  In contrast, water resources 
showing signs of improvement are Chang river in the northern region, Kwa 
Yai river, Kuiburi river and the Lower Chao Phraya river in the central 
region, Chi river and the Upper Lam Ta Kong river in the northeastern 
region, and Pra Sae river, Bang Pa Kong river, Na Khon Na Yok river,  
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Prachin Buri river and Rayong river in the eastern region.  The quality of 
seawater along the coastal areas of Thailand showed mix results.  Base on 
240 water quality monitoring stations located in 23 coastal provinces, it was 
found that about half showed good water quality.  Deterioration of seawater 
was significant and can be observed around the inner Gulf of Thailand near 
the Mae Klong, Ta Chin, Chao Phraya and Bang Pakong delta. 

In March 2007, water contamination was reported in Chao Phraya 
River between Ang Thong province and Ayuthaya province.  The cause of 
the incidence was a leakage of sugar from a capsized vessel in the river.  
Such incidence impacted as many as 231 aquacultural farmers and the 
livelihood of nearby citizens costing Thailand 51 million Baht. 

Air quality in general is showing signs of improvement compared to 
the previous year except PM10 which is still a major air pollution problem in 
the urban areas.  High levels of PM10 can be found in Samut Prakarn 
province followed by Saraburi province and Bangkok.  In 2006, air quality 
index showing the percentages of the number of days with poor air quality 
in Samut Prakarn province, Saraburi province and Bangkok were 44.9, 43.2 
and 31.8 percent respectively.  The major sources of air pollution in Samut 
Prakarn province were the factories, automobiles and opened burning. In 
Saraburi province, the major causes of air pollution are limestone quarries 
mills, grinding and cement industries.  But in Bangkok Metropolitan, the 
major source of air pollution is from transportation and traffic. 

In 2006, the noise levels measured along the road side of Bangkok 
Metropolitan Area exceeded the standard.  However, a small improvement 
in the noise level was observed when compared to the previous year.  As 
much as 74 percent of the number of days monitored had noise level 
exceeded the standard.  In other provinces throughout Thailand, the noise 
levels along the road side were reported to be within the standard. 

In 2006, the volume of domestic waste throughout Thailand totaled 
14,604,380 tons or about 40,012 tons per day.  The total volume of solid 
waste throughout Thailand increased by 300,000 tons compared to last year.  
About half of the solid waste have been produced urban area such as 
Bangkok, municipalities and Pattaya City.  Solid waste created in the rural 
area that was properly treated totaled 14,303 tons per day and accounted for 
35.75 percent of the total volume of solid waste.  Recycle activities have 
been a success as it is able to raise the percentage of recycle waste to 21.85 
percent or about 3,190,000 tons per year.  The total volume of industrial 
waste, on the other hand, totaled 12,880,000 tons per year with the recycle 
volume of 8,260,000 tons or about 64.16 percent of the total industrial 
waste.  This recycling effort shows an improvement compared to the 
previous year. 

Hazardous waste is created by household, community as well as 
factories.  The Pollution Control Department estimated that, in 2006, the 
volume of hazardous waste totaled 1,830,000 tons which constituted an 
increase of 19,000 tons compared to the previous year.  About 80 percent of 
the total volume of hazardous waste was created by the industrial sector and 
20 percent was generated from the community.  At present, only 37 percent 
of the volume of industrial hazardous waste is being properly treated.  
However, it is observed that community hazardous waste is still being 
disposed together with regular garbage.  This inefficiency in hazardous 
waste treatment further contributes to environmental degradation. 
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In 2006, the use of toxic substances totaled 29,340,000 tons but has 
shown a declining trend compared to the previous year.  Most of the 
adverse impact from toxic substances occurs through transportation, storage 
and utilization.  During 2006, there were reports of 30 accidents related to 
misuse of toxic substances, or about 2.5 accidents per month, which was 
higher than the previous years.  The number of patients who experienced 
illness related to toxic substances in 2006 totaled 1,476 which was 
equivalent to 2.36 patients per 100,000 person.  Among these patients, the 
cases of pesticide poisoning were recorded the highest of 1,251 patients. 

Presently, Thailand is paying more attention to the issues of global 
warming and climate change.  During 2006-2007, climate variability has led 
to occurrence of severe floods, forest fires and malaria cases.  Sea level rise 
was recorded at 1-2 millimeters in provinces along the Gulf of Thailand and 
about 8-12 millimeters in provinces along the Andaman Sea.  Sea level rise 
has become an important factor affecting coastal erosion as well as 
becoming a burden to drainage system. 

NATURAL ENVIRONMENT AND CULTURAL ENVIRONMENT 

Thailand is diverse in cultural and natural environment.  About 7,000 
natural and cultural environment sites can be found throughout Thailand.  
Natural environment sites that have been listed on the conservation list 
totaled 263 and are located in 62 provinces. As many as 2,087 cultural 
environment sites have been surveyed, but only one site has been put in the 
conservation list, that is, the Thalang Road of Phuket province. 

Not only development activities, but inappropriate rehabilitation 
efforts have also contributed to the destruction of natural and cultural 
environment.  For instance, rock mining concession at Arawan cave in 
Patananikom district of Lobburi province, limestone industrial rock mining 
concession at the Khao Kom Noi area in Samui district of Surat Thani 
province or even the Wat Tiloka Arram rehabilitation project in Kwan 
Payao of Payao province have all led to destruction of natural and cultural 
environment in the area.  

In 2007, the Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning of the Ministry of Natural Resources and Environment 
designated two protected areas: (1) Kura Buri district, Ta Kua Pa district, 
Tai Muang district, Tab Pud district, Phang Nga district, Ta Kua Tung 
district and Kao Yao district of Phang Nga province, and (2) Aow Luk 
district, Krabi district, Nue Klong district, Klong Tom district and Koh 
Lanta district of Krabi province.  Currently, a conservation and protection 
plan for Chai Buri district of Pattalung province is undergoing preparation.  

URBAN ENVIRONMENT AND COMMUNITY 

Unsustainable development have led to environmental deterioration, 
and negative impacts on urban environment and community such as the rise 
of slums, lack of greenery areas, and visual pollution from signs and 
displays of commercial advertisement.  Issues concerning urban 
environment and community pertain to slums and shelters that are scattered 
throughout Thailand.  In 2007, there are 836 slums in Bangkok that are 
house to 191,025 families with a total population of 793,592.  The numbers 
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of slums and families have increased compared to the previous year.  These 
settlements generally involved some form of intrusion into private land.  
This will eventually lead to insecurity and possible relocation.  Areas with 
greenery is a significant indicator for healthy city, for instance, the Bangkok 
Metropolitan Administration has increased the area devoted to parks by 
17.91 square kilometers or an average of 3.17 square meters per person in 
2006, while in the other municipal areas the greenery areas per person are 
quite high. 

In an urban area such as Bangkok, large displays for commercial 
advertisement are commonly found along road sides.  These board could be 
classified as visual pollution, interfering with traffic safety, and creating a 
concern over its safety particularly during storms and strong winds.  In 
2007, there were 1,410 large boards in Bangkok.  However, as many as 382 
large commercial boards were unregistered.  In 2007, 11 incidences of sign 
collapses due to storms and strong winds were reported.  These incidences 
have led to loss of life (1 case), 13 injured as well as damages to properties 
near by. 

INTERNATIONAL CONVENTION ON NATURAL RESOURCE 
AND ENVIRONMENT 

Thailand is a signatory member of a number of international 
environmental conventions.  This involvement has been beneficial for 
Thailand in many ways: first, it enables Thailand to express concern over 
the international environmental issues; second, it encourages Thailand to 
realize the importance of natural resource management and environmental 
conservation; third, it provides a forum for negotiation; and forth, it opens 
up opportunities to receive assistance such as environmental technology or 
research and development.   

Thailand benefits from becoming a member of international 
environmental conventions in many areas, namely, natural resource 
protection, biodiversity, wetland, cultural and natural heritage, toxic 
substance management, chemicals, transportation of toxic substances, 
atmosphere protection, ozone layer protection, climate change and 
antidesertification. 

However, there are some environmental conventions to which 
Thailand has not rectified, for example, the International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR).  This convention 
will be beneficial for Thailand as it will grant Thailand an access to plant 
genetic resources.  Thailand should also rectify the amended Basel 
Convention as it will benefit Thailand in the management of toxic 
substances.  Thailand should also rectify the United Nations Convention on 
Law of the Sea (UNCLOS), as the benefits from doing so will outweigh the 
costs.  Delay in rectifying UNCLOS prevents Thailand from gaining the full 
advantage in the international forum and from taking up legal actions 
against the illegal vessels.  The reasons that have delayed Thailand from 
rectifying some international convention on natural resources and 
environment is the time taken to carefully assess the pros and cons of 
becoming a full member of these conventions as well as the need to prepare 
the laws and to set up the required institutional arrangements to support 
such conventions. 
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On the implementation of the measures required by these 
environmental conventions, Thailand has made several progresses in many 
aspects.  For instance, various mandates and regulations have been prepared 
and announced.  Institutional setup, policy preparation, policy 
implementation, and dissemination of information are all in pipeline.  
However, obstacles are found in budget allocation and allocation of 
manpower to the tasks involved, collaboration among agencies, assessing 
the pros and cons of various environmental conventions, establishing and 
information system as well as dissemination of information to the public 
and public participation.  The Royal Thai government needs to find 
appropriate ways to overcome these obstacles in order to effectively benefit 
from these environmental conventions. 

MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND 
ENVIRONMENT 

Thailand has adopted a holistic approach towards natural resources 
and environmental management.  The holistic approach places an emphasis 
on area-base management and gives considerable attention to the dynamism 
of the parties concerned and solving the problems using multidiscipline 
approach.  Collaboration among the responsible organizations with public 
participation is also essential in holistic management.  Currently, there are 
many obstacles that need to be overcome before the holistic approach 
towards natural resource and environmental management can be fully 
operated. 

Natural resources and environmental management has been 
fragmented owing to natural resource laws that were issue of independently.  
For instance, forest management is governed by the Forest Act B.E. 2484; 
the utilization of mineral resources is governed by the Minerals Act B.E. 
2510.  Fragmentation of natural resource laws inevitably gives rise to 
fragmentation in the management of natural resource as well.  Each natural 
resource is governed by a particular organization operating under a specific 
law.  Even after Thailand has enacted the Enhancement and Conservation of 
National Environmental Quality Act B.E. 2535 that encompasses the 
holistic approach towards environmental management, there are still many 
obstacles during implementation.  Problems arise due to lack of 
coordination among government agencies, lack of qualified personnel and 
outdated laws and regulations.  

Database is recognized as an important element in the holistic natural 
resource and environmental management.  Fragmentation of laws and 
regulations gives rise to the existence of individual database belonging to 
different agencies.  These individual databases cannot be effectively utilized 
to promote holistic management as data collected in different format or 
different analysis procedures. Limiting access and inability to link 
information among public agencies, private agencies and the community are 
also acting as obstacles towards holistic management. 

It is recognized that natural resource management effort is mostly 
carried out by government agencies.  Although tremendous attempts were 
made by encouraging public participation in environmental management, in 
the decision making process as well as in environmental monitoring, such 
participation could not be sustained due to lack of public interest to be 
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involved in environmental management.  Furthermore, private sector 
involvement in environmental management can be mutually beneficial as it 
helps to promote sustainability as well as enhancing business 
competitiveness.  However, it is also observed that private sector 
participation is still limited to large scale and medium scale enterprises 
only. 

ASSESSING POLICY IMPLEMENTATION 

The assessment of policy implementation following the State of 
Environment Report 2006 involves gathering of data from various 
government reports, resolution of the National Environment Board as well 
as the Cabinet resolutions during 2006-2007 spanning across eight policy 
issues.  It is found that all the recommendations provided in the State of 
Environment Report 2006 were in line with the resolution of the National 
Environment Board and those of the Cabinet as well.  Many of the policies 
have also been implemented by the concerned agencies. 

Application of Economic Instruments in Environmental 
Management It was found that economic instruments, for instance, tax 
reduction for energy saving vehicles, pollution charge for factories, and the 
preparation of environmental tax law, have been adopted. 

Revision of Laws and Regulations Measures announced in the 
government gazette include the establishment of an Agency on Green 
House Gas Management (Public Organization), the Office of Economic 
Development from Biodiversity (Public Organization).  Other laws are 
being prepared including the drafting of the Community Forest Act B.E…, 
the drafting of the Water Resource Act B.E…, the drafting of the Coastal 
Resource Management Act B.E…. Advances has been made towards 
.revising of existing laws, such as, the drafting of the Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality Act B.E…, and drafting of 
the Groundwater Resource Act B.E…. 

Environmental Technology Development There has been progress 
towards the drafting of the Standards Act B.E…, the drafting of the Green 
Procurement Plan B.E. 2550-2554, the liberalization of the production and 
sale of ethanol, and the standardization of ecotourism. 

Land Use Zoning There has been a progress in many areas namely, 
high risk zoning, an Implementation Plan for Community Green Zone, 
zoning of two protected areas, they are, Phanga province and Krabi 
province, and the drafting of Wetland Conservation Plan. 

Promotion of Research in Marine Ecology, Natural Environment 
and Cultural Environment, and Land and Soil Conservation It is 
reported that support has been given to numerous studies such as the 
drafting of the protective measures against coastal erosion, the standards for 
natural and cultural environment, ancient cities and adaptation plan for 
agriculture against global warming. 

Public Participation Public participation has been implemented in 
many areas including Bang Pa Kong Watershed Management with Public 
Participation Project, Community Environment Plan, Geological Hazard 
Warning Network, and the Local Government Official Training in 
Leadership on Green Network. 
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Procedures and Guidelines for Environmental Protection Effort 
has been made in the area of the preparation for the Strategies and 
Implementation Plan for Electronic Wastes, the drafting of the National 
Strategies for Chemical Management, Volume 3, (2007-2010), the 
Standards for Rice Mill Dust, Suvarnabhumi Airport Noise Management 
Plan, Map Ta Phut Industrial Estate Pollution Control Plan (Rayong 
province), and the National Implementation Plan for Environmental 
Sanitation. 

Decentralization of Natural Resources and Environmental 
Management to Local Government It is reported that most of the natural 
resource and environmental management and conservation responsibilities 
of central government have been transferred to local governments.  These 
responsibilities include the community forest activities of the Royal Forest 
Department, the forest fire protection of the National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation Department, the environmental monitoring of the 
Pollution Control Department, the monitoring and protection of abandon 
lands of the Department of Lands, and the clean water and community pipe 
water system of the Department of Water Resource. 

 
Table 1.   Monitoring of government policy on natural resources and environment implemented in 

2006 
Government agency Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4 Issue 5 Issue 6 Issue 7 Issue 8 
1.  Ministry of Natural Resources 

and Environment 
        

2.  Ministry of Finance         

3.  Ministry of Tourism and 
Sports 

        

4.  Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 

        

5.  Ministry of Transport         

6.  Ministry of Energy         

7.  Ministry of Interior         

8.  Ministry of Culture         

9.  Ministry of Science and 
Technology 

        

10. Ministry of Education         

11. Ministry of Public Health         

12. Ministry of Industry         

13. Bangkok Metropolitan 
Administrative 

        

14. Office of the Prime Minister         

Remarks: Issue 1: Application of economic instruments in environmental management, 
Issue 2: Revision of laws and regulations, 
Issue 3: Environmental technology development, 
Issue 4: Land use zoning, 
Issue 5: Promotion of research in marine ecology, 
Issue 6: Pubic participation natural and cultural environment, land and soil conservation, 
Issue 7: Procedures and guidelines for environmental protection 
Issue 8: Decentralization of natural resource and environmental management to local government. 
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POLICY RECOMMENDATIONS 

To ensure achievements in natural resource and environmental 
management based on the holistic approach, policy implementation in the 
following areas are essentials. 

1. Database Development  

The Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of 
Information and Communication Technology, Thailand Research Fund, and 
the National Research Council should be putting together a database for 
natural resource and environment covering the physical, biological, 
economic and social aspects.  This database will share common data format 
among the government agencies concerned and will be regularly updated. 

This database will serve as a tool supporting agencies to better 
capture ongoing dynamism in the environment sector based on the concept 
of pressure-state-response. Furthermore, this database will also support 
simulations of environmental, economic and social impacts resulted from 
project implementation. 

2. Researches in Natural Resources and Environment 

The holistic approach towards natural resource and environmental 
management puts a constant demand on research and know-how.  It is vital 
that planners and practitioners are informed of the direction of changes or 
the size of the impacts resulted from project implementation.  Furthermore, 
it is also essential to integrate economic and social impacts into such 
analysis.  However, such studies are still lacking in Thailand.  It is therefore 
essential that research are needed to provide new knowledge and know-how 
leading to a better understanding of the ecosystem and the possible impacts.  
These researches need to take into consideration the livelihood of the local 
community as well as the economic and social dynamism as well.  These 
research activities may be administered through a collaborative effort 
between the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry 
of Science and Technology, Thailand Research Fund, and the National 
Research Council. 

3. Accessing Information, Knowledge and Technology 

Equal and easy access to information is a key to successful 
implementation of the holistic approach towards natural resource and 
environmental management.  An appropriate use of media enables different 
types of users to reach information more easily.  Furthermore, equal access 
to information will enhance efficiency, transparency and accountability of 
environmental management.  The Ministry of Communication and 
Information Technology and the Ministry of Natural Resources and 
Environment may share responsibility in providing accessibility to such 
database. 

4. Application of Financial and Economic Instruments 

The holistic approach towards natural resources and environmental 
management will generally promote cost effectiveness, eliminate work 
duplication, and reduce losses that often arise from fragmentation of 
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resource management.  From this achievement, it is also vital that the 
benefits from successful implementation of the holistic approach will be 
fairly distributed among the stakeholders concerned.  This will, in turn, 
provide an incentive for the public to participate in resource management 
activities.  To this end, application of financial and economic instruments 
will aid in the distribution of benefits as user charges can be applied in 
some areas while compensations are given in others.  Other financial and 
economic instruments that can be applied include taxes, charges, fines, 
royalty, liability payment, compensation or assignment of development 
rights.  A fair distribution of benefits from successful resource management 
will ensure sustainability.  The responsible government agencies should be 
the Ministry of Finance and the Ministry of Natural Resources and 
Environment. 

5. Public Participation 

Public participation is an essential component for natural resource 
and environmental management.  Successful public participation involves 
effective communication among the parties concerned, dissemination of 
knowledge, and utilization of local wisdom.  The Ministry of Natural 
Resources and Environment should be the responsible agency for 
promoting public participation.  
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 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 1  

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

รายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนการนําเสนอใหเห็นถึง
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงป พ.ศ. 2549-2550 
โดยแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน   สวนแรกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวยทรัพยากร
ปาไม สัตวปา ดินและน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
ทรัพยากรแรและพลังงาน สวนที่สอง ภาวะมลพิษ ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องคุณภาพแหลงน้ําบนดินและ
คุณภาพน้ําทะเล คุณภาพอากาศและระดับเสียง สถานการณขยะ ของเสียอันตรายและสารอันตราย 
สวนที่สาม นําเสนอสถานการณปญหาและการจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมไปถึง
กรณีตัวอยางที่เกิดข้ึน และสวนที่ส่ี นําเสนอสถานการณส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1 ทรัพยากรปาไม สัตวปา ดินและน้ํา 
ทรัพยากรปาไม สัตวปา ดินและน้ํา เปนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุมนํ้าที่มีความสัมพันธ

เช่ือมโยงและตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อาทิ ตนไมมีบทบาทในกระบวนการกําเนิดดินและคุณสมบัติ
ของดินก็จะสะทอนถึงประเภทของปาไม ตนไมใชนํ้าในกระบวนการสังเคราะหแสงและการเจริญเติบโต 
ในขณะเดียวกันตนไมก็ชวยดูดซับน้ําและชะลอการไหลของน้ํา ดินเปนแหลงกักเก็บน้ํา สวนน้ําก็ชวย
เพ่ิมความชุมช้ืนใหแกดิน ปาไมเปนแหลงอาศัยและแหลงอาหารของสัตว สัตวก็มีสวนชวยในการ
ขยายพันธุพืช  การใชทรัพยากรชนิดหนึ่งยอมมีผลกระทบตอทรัพยากรอื่นๆ อยางหลีกเล่ียงไมได 
ดังเชน การตัดไมทําลายปาสงผลกระทบตอการพังทลายของดิน คุณภาพน้ํา แหลงอาหารของสัตว 
และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศโลก  ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
รักษาความสมดุลของการใชและคุณภาพส่ิงแวดลอมควรใชระบบนิเวศลุมนํ้าเปนหลัก ซึ่งจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอองคประกอบอื่นๆ ของระบบนิเวศดวย 

1.1.1 สถานการณทรัพยากรปาไม สัตวปา ดินและน้ํา 

1) ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
ทรัพยากรปาไม เปนทรัพยากรที่มีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยางเดนชัด เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมจะสงผลกระทบตอทรัพยากรอื่นๆ 
ในหลายดาน อาทิ ถ่ินที่อยูอาศัยและแหลงอาหารตามธรรมชาติของสัตวปาถูกทําลาย  การเปลี่ยนแปลง
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ทางความหลากหลายทางชีวภาพ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และที่เห็นภาพชัดเจน
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา คือ เหตุการณอุทกภัยและปญหาดินถลมที่เกิดข้ึน ซึ่งมีแนวโนมความถี่และ
ความรุนแรงมากขึ้น 

ประเทศไทยสูญเสียพ้ืนที่ปาไมมาอยางตอเน่ืองเฉล่ียปละประมาณ 1.51 ลานไร จากเดิมในป 
พ.ศ. 2504 มีพ้ืนที่ปาไมอยู 171.02 ลานไร หรือประมาณรอยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ลดลง
เหลือ 104.74 ลานไร หรือประมาณรอยละ 32.65 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศในป พ.ศ. 2547 ซึ่งต่ํากวา
เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อยูถึง 1.09 ลาน
ไร โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดใหมีพ้ืนที่ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณไมนอยกวารอยละ 33 
ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ หรือประมาณ 105.83 ลานไร ภายในป พ.ศ. 2554 สาเหตุสําคัญของการลดลง
ของพ้ืนที่ปาคือ การลักลอบตัดไมเพ่ือการใชประโยชนและเพ่ือการคา การเผาพื้นที่ปาเพ่ือการเกษตร 
การเปลี่ยนพ้ืนที่ปาเปนพ้ืนที่ทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐ เชน การสรางเข่ือน
และการตัดถนน 

ไฟปา เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการสูญเสียความสมบูรณของปาไม  จากขอมูลของสวน
ควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในปงบประมาณ 2550 พบวา ความถี่ของการ
เกิดไฟไหมปาและพื้นที่เสียหายมีมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (ตารางที่ 1.1) ซึ่งจากขอมูล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 เกิดไฟปารวม 7,575 ครั้ง มีพ้ืนที่
เสียหายประมาณ 115,261 ไร ภาคเหนือเปนพ้ืนที่ที่มีการเกิดไฟปามากที่สุดถึง 4,771 ครั้ง หรือ
ประมาณรอยละ 62.98 ของการเกิดไฟปาทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่เสียหายประมาณ 54,580 ไร คิดเปน
รอยละ 47.35 ของพ้ืนที่เสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดไฟปานอกจากจะมาจากมนุษยแลว 
ยังเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไป เกิดสภาวะอากาศที่แหงและรอนกวาปกติจากทุกปที่ผานมา 

สถานการณสัตวปาในประเทศไทย การลดลงของสัตวปาสวนใหญมีสาเหตุมาจากการกระทํา
ของมนุษยแทบทั้งส้ิน เน่ืองจากความตองการที่เพ่ิมสูงข้ึนและการมีคานิยมที่ไมถูกตองเก่ียวกับการ
บริโภคและการครอบครองสัตวปา จากสถิติการจับกุมการกระทําผิดกฎหมายดานสัตวปาในเขตพื้นที่
ปาอนุรักษ ตลาดทั่วไปและตามแนวชายแดน ในป พ.ศ. 2549 พบวาการกระทําผิดจํานวน 128 คดี มี
ผูตองหา 149 คน  โดยตรวจยึดสัตวปาของกลางมีชีวิตจํานวน 4,309 ตัว และซากของสัตวปาจํานวน 
590 ตัว  สัตวปาของกลาง ไดแก นกปรอดหัวโขน ล่ินพันธุมลายู กวางปา และเสือโครง (ขอมูลจาก
สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2549)  

 

ตารางที่ 1.1  การเกิดไฟปา ปงบประมาณ 2549 - 2550 
(1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2549) (1 ต.ค. 2549 - 22 เม.ย. 2550) พ้ืนท่ีภาค 

ความถี่ (คร้ัง) พ้ืนท่ีเสียหาย (ไร) ความถี่ (คร้ัง) พ้ืนท่ีเสียหาย (ไร) 
เหนือ 3,129 23,407.95 4,771 54,580.30 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,187 20,882.00 1,897 38,008.00 
กลาง 330 7,668.00 815 18,769.00 
ใต 65 1,927.00 92 3,903.50 

รวม 4,711 53,884.95 7,575 115,260.80 

หมายเหตุ: พื้นที่ 1 ไร เทากับ 1,600 ตารางเมตร 
ที่มา: สวนควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  2550 

 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 3  

2)  ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน 
ทรัพยากรดินนับวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย 

การใชที่ดินของประเทศไทย มีการถือครองและใชประโยชนในวัตถุประสงคตางๆ เพ่ือสนองตอบตอ
ความตองการทั้งในดานการอนุรักษและการพัฒนา  การถือครองและใชประโยชนที่ดินโดยภาครัฐมุงเนน
การอนุรักษเปนหลัก  สวนการถือครองโดยประชาชนจะใชที่ดินไปเพ่ือการผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการยังชีพเปนหลัก จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของประเทศไทยโดยการรวบรวมของกรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป พ.ศ. 2548 พบวา รอยละ 37.85 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ เปน
พ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร รองลงมารอยละ 32.65 เปนพ้ืนที่ปาไม และการใชประโยชนที่ดินสําหรับ
ที่อยูอาศัย รอยละ 1.13  สวนที่เหลืออีกรอยละ 28.37 เปนที่รกรางและที่ดินที่ยังไมไดจําแนก 

เม่ือพิจารณาประเภทของดินในแตละพ้ืนที่ทั่วประเทศ จากการสํารวจหมูบานทั้งส้ิน 69,814 
หมูบานในป พ.ศ. 2547 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา  หมูบานที่มีสภาพพ้ืนที่เปนดินรวนมี
จํานวน 24,479 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 35.1  รองลงมาเปนหมูบานที่มีสภาพพ้ืนที่เปนดินทราย 
และดินเหนียว จํานวน 20,425 และ 17,862 หมูบาน หรือคิดเปนรอยละ 29.2 และ 25.6 ตามลําดับ 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมูบานที่พ้ืนที่มีสภาพเปนดินทรายมากที่สุด (ตารางที่ 1.2 และกรอบ
ที่ 1.1) ในขณะที่ภาคใตมีหมูบานที่พ้ืนที่มีสภาพเปนดินรวนซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกมากที่สุด 

การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสมและไมถูกตองตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา การ
พังทลายของดิน รวมทั้งการใชปุยเคมีในอัตราที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหทรัพยากรดินในหลาย
พ้ืนที่ของประเทศเกิดปญหาความเสื่อมโทรม เชน ปญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย และดินขาด
อินทรียวัตถุ  ขอมูลจากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดินในป พ.ศ. 2547 พบวา ปญหาทรัพยากรดิน
ของประเทศไทยสวนใหญเปนปญหาดินที่มีสภาพเปนกรดซึ่งมีพ้ืนที่ถึง 143.94 ลานไร รองลงมาเปน
ปญหาพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน 96.01 ลานไร  ปญหาดินตื้น 43.37 ลานไร  ปญหาดินเค็ม 14.39 ลานไร 
ปญหาดินทราย 12.77 ลานไร และปญหาดินเปรี้ยว 5.51 ลานไร 

ขอมูลจากการสํารวจหมูบานทั่วประเทศในเรื่องปญหาคุณภาพดิน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวา ทั่วประเทศมีหมูบานที่มีปญหาเรื่องคุณภาพดิน 50,739 หมูบาน คิดเปนรอยละ 72.50 ของ
หมูบานทั่วประเทศ  ในจํานวนนี้เปนปญหาเกี่ยวกับดินจืดมากที่สุด จํานวน 17,613 หมูบาน คิดเปน 
รอยละ 34.71 ของหมูบานที่มีปญหาทั้งหมด  รองลงมาเปนปญหาเกี่ยวกับดินมีกรวดและทราย  
ดินเปรี้ยว  ดินเค็ม  และหนาดินถูกชะลางพังทลาย คิดเปนรอยละ 17.90 13.21 13.02 และ 10.23 
ตามลําดับ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนของหมูบานที่มีปญหาคุณภาพดินมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 52.01 ของหมูบานที่รายงานปญหาเกี่ยวกับดิน รองลงมาภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต คิด
เปนรอยละ 21.72 17.94 และ 8.32 ตามลําดับ (ตารางที่ 1.3) 

ตารางที่ 1.2  ประเภทของดินในแตละพื้นที่ จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2547 
หนวย: จํานวนหมูบาน 

ประเภทของดิน ภาค 
ดินเหนียว ดินทราย ดินรวน ดินอ่ืนๆ 

รวม 

เหนือ 5,239 2,858 5,775 1,442 15,314 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,543 14,338 8,309 3,887 31,077 
กลาง 5,968 2,052 5,930 1,214 15,164 
ใต 2,112 1,177 4,465 505 8,259 

รวม 17,862 20,425 24,479 7,048 69,814 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549ก 



 

 4   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

กรอบที่ 1.1  ฤาอีสานจะเปนทะเลทราย 
“บนฟาบมีนํ้า ในดินซํ้ามีแตทราย” บทกวี “อีศาน” ของ อัศนี 

พลจันทร ที่บงบอกถึงขอจํากัดของน้ําและดินในภาคอีสาน ได
สะทอนใหเห็นสภาพ “ความแหงแลงและดินเลว” เปนอยางดี  จาก
สถานการณที่ภาคอีสานมีความแหงแลงเกิดข้ึนบอยครั้งในชวง
ศตวรรษที่ผานมา  จึงเกิดคําถามข้ึนวา “ฤาอีสานจะเปนทะเลทราย” 
ในอนาคต ? 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลของ โสภณ ชมชาญ อดีต
ขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน โดยยึดหลักตามคําจํากัดความของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย ซ่ึงประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศสมาชิกน้ัน “การ
แปรสภาพเปนทะเลทราย หมายถึง ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ในพ้ืนท่ีแหงแลง กึ่งแหงแลง และบริเวณพ้ืนท่ีแหงแลงของ
เขตภูมิอากาศกึ่งชื้น อันเนื่องมาจากปจจัยหลายอยาง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนษุย” 
ดังน้ัน อีสานจะเปนทะเลทรายหรือไม จะตองอยูภายใตเงื่อนไข 2 
ประการคือ หน่ึง มีความเสื่อมโทรมของที่ดินเกิดข้ึน และสอง พื้นที่
ที่เส่ือมโทรมนั้นอยูในพื้นที่แหงแลง กึ่งแหงแลงและบริเวณพื้นที่แหง
แลงของเขตภูมิอากาศกึ่งชื้น ซ่ึงจําแนกพื้นที่โดยใชดรรชนีความ
แหงแลง (aridity index) ที่อยูระหวาง 0.05-0.65 โดยยึดระบบของ 
World Meteorological Organization (WMO) และ United Nations 
Environment Programme (WMO/UNEP) (1996)  พ้ืนท่ีใดท่ี 
เขาขายเงื่อนไขเพียงประการเดียว ยังไมจัดอยูในพ้ืนท่ีท่ีจะ
แปรสภาพเปนทะเลทราย   

คําถามที่ตามมาคือ….แลวตอนน้ีภาคอีสานกําลังจะแปร
สภาพเปนทะเลทรายหรือไม? 

ผลการศึกษาพบวา ในกรณีความเสื่อมโทรมของที่ดินน้ัน 
ภาคอีสานมีความเสื่อมโทรมของดินเกิดข้ึนจริง ทั้งการแพรกระจาย
ของดินเค็มซ่ึงมีอยูจํานวน 17.8 ลานไร และมีศักยภาพที่จะเปนดิน
เค็มอีก 19 ลานไร มีการชะลางพังทลายของดินจํานวน 17.9 ลานไร 
จะเห็นวาความอุดมสมบูรณของดินต่ําทั้งภาค จึงสรุปไดวา ภาค

อีสานตกอยูภายใตเงื่อนไขประการแรก สวนเงื่อนไขประการที่
สอง ถึงแมวาภาคอีสานจะมีความแหงแลงเกิดข้ึนในชวงฤดูหนาว
และฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) ก็ตาม  แตจากการศึกษา
ดรรชนีความแหงแลงเฉลี่ยตอปของจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน 11 
แหง พบวามีเพียงจังหวัดชัยภูมิเทานั้น ที่มีดรรชนีความแหงแลงอยู
ในชวงที่เปนเขตแหงแลง คือมีคาเทากับ 0.65  สวนจังหวัดอื่นๆ 
ไมอยูในเขตแหงแลง  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาดรรชนีความแหง
แลงเปนรายเดือนของพื้นที่ภาคอีสานพบวา จําแนกเปนเขตแหง
แลงไดเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเทานั้นที่คา
ดรรชนีความแหงแลงตกอยูระหวาง 0.05–0.65 ดังน้ัน ความแหง
แลงของภาคอีสานเปนการแหงแลงเฉพาะชวงเวลา มิใชแหง
แลงท้ังป ซ่ึงสอดคลองกับฤดูกาลและสภาพของภูมิอากาศ
ตามธรรมชาติ  

ถึงแมวาปจจัยดานภูมิอากาศของภาคอีสานไมไดอยูใน
หลักเกณฑของการแปรสภาพเปนทะเลทรายทั้งภาคก็ตาม แตมี
บางพื้นที่ที่มีแนวโนมมีโอกาสที่จะเกิดการแปรสภาพเปนทะเลทราย
ได ไดแก จังหวัดชัยภูมิซ่ึงอยูทางดานอีสานตะวันตกซึ่งมีคาดรรชนี
ความชื้นอยูในเกณฑพื้นที่แหงแลง และจังหวัดนครราชสีมาที่มีคา
ดรรชนีความแหงแลง (0.66) ใกลเคียงกับการเปนพื้นที่แหงแลง 
อยางไรก็ตาม หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการพัฒนาองคความรูและ
ดําเนินการเพื่อตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายในภาคอีสาน
หลายประการ อาทิ การขาดแคลนน้ํา ก็ไดมีการวิจัยและดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาแหลงนํ้า ปญหาความแหงแลง ไดมีการวิจัยและ
ดําเนินการเรื่องการปลูกไมยืนตน ปญหาดินเค็ม ไดมีการวิจัยและ
ดําเนินการลดระดับนํ้าใตดิน สวนเร่ืองการชะลางพังทลายของดิน มี
งานวิจัยและดําเนินการในเรื่องการอนุรักษดินและนํ้า  

สรุปไดวา…ถาหากสภาพภูมิอากาศเปนไปเชนนี้และไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางส้ินเชิง รวมท้ังมีการนําองคความรูท่ีมีอยู
มาใชในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายแลว “อีสาน
จะไมเปนทะเลทราย” 

ที่มา:  โสภณ  2549   

ตารางที่ 1.3  คุณภาพดินจําแนกตามลักษณะของปญหาและภาค ป พ.ศ. 2547 
หนวย: จํานวนหมูบาน 

ภาค ปญหาคุณภาพดิน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต รวม 

ดินตื้น 468 770 355 312 1,905 
ดินมีกรวดทราย 2,604 4,241 1,237 1,003 9,085 
ดินเค็ม 476 4,571 1,118 442 6,607 
ดินเปร้ียว 1,112 2,171 2,585 835 6,703 
ดินจืด 3,308 11,067 2,468 770 17,613 
ดินดาน 1,103 1,489 498 205 3,295 
ดินพรุ 67 80 60 133 340 
ดินชะลางพังทลาย 1,885 1,999 782 525 5,191 

รวม 11,023 26,388 9,103 4,225 50,739 
หมายเหต:ุ ดินตื้น  คือ  ดินที่หนาดินมีเน้ือดินนอยเน่ืองจากมีลูกรัง กรวด และหินปูนอยูในระดับที่ตื้นกวา 50 เซนติเมตร 
 ดินจืด  คือ  ดินที่มีแรธาตุสารอาหารไมเพียงพอกบัความตองการของพืช ทําใหการเพาะปลูกไมเจริญงอกงาม 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549ก 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 5  

นอกจากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินดังกลาวขางตนแลว ปญหาการขาดแคลน
ที่ดินทํากิน ซึ่งเปนปญหาที่อาจสงผลใหเกิดปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาและเก่ียวของโดยตรงกับคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย จึงถือวาเปนปญหาสําคัญที่ภาครัฐจะตองใหความสนใจเปนอันมาก จากการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบานโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยในป พ.ศ. 2548 พบวา มี
ครัวเรือนในชนบทจํานวน 451,312 ครัวเรือนไมมีที่ทํากิน ในขณะที่ที่ดินจํานวนหนึ่งเปนพ้ืนที่รางที่ถูก
ปลอยทิ้งไวโดยไมไดเขาทําประโยชนตอเน่ืองกันตั้งแต 1 ปข้ึนไป ซึ่งจากการสํารวจและวิเคราะหขอมูล
โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ในป พ.ศ. 2549 พบวาพ้ืนที่ทิ้งรางของประเทศไทย
มีเน้ือที่รวมทั้งส้ิน 7,455,725 ไร คิดเปนรอยละ 2.32 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ 
นาราง ไรราง ทุงหญาธรรมชาติ ไมละเมาะ ที่ลุมนํ้าขังตลอดปและเหมืองแรราง (ตารางที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4  พื้นที่ทิ้งรางของประเทศไทย รายภาค ป พ.ศ. 2549 
หนวย: ไร 

ประเภท  ภาค 
นาราง ไรราง ทุงหญา ปาละเมาะ ท่ีลุม เหมืองแรราง รวม 

เหนือ 13,599 14,182  3,428  1,704,413 214,177 - 1,949,799 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,462 557 11,885 3,635,049 513,034 69 4,166,056 
กลาง 23,449 1,384 1,341 483,770 52,123 - 562,067 
ตะวันออก 75,322 1,879 28,364 111,188 64,862 19,773 301,388 
ใต 81,027 - 6,099 204,323 181,040 3,926 476,415 

รวม 198,859 18,002 51,117 6,138,743 1,025,236 23,768 7,455,725 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2550  

3)  ทรัพยากรน้ํา 
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย ในป พ.ศ. 2549 เทากับ 1,677.1 มิลลิเมตรตอป เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 

ที่มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,587.2 มิลลิเมตรตอป แตเม่ือเปรียบเทียบกับคาปกติพบวา ปริมาณน้ําฝน
เฉล่ียลดลง (ตารางที่ 1.5)   เม่ือพิจารณาขอมูลปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายภาค พบวา ภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใตฝงตะวันออก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยลดลง โดยภาคใตฝงตะวันตกมีปริมาณนํ้าฝน
เฉล่ียสูงสุด  สวนภาคกลางมีปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่ําสุด 

ตารางที่ 1.5  คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน รายภาค ป พ.ศ. 2548-2549 
หนวย : มิลลิเมตร 

คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน ภาค คาปกติ 
ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 

เหนือ 1,240.5 1,295.0 1,536.6 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  1,371.7 1,402.1 1,389.0 
กลาง 1,264.3 1,375.9 1,357.2 
ตะวันออก 1,807.0 1,643.2 2,029.3 
ใตฝงตะวันออก 1,819.0 1,909.3 1,621.1 
ใตฝงตะวันตก 2,669.3 2,347.5 2,701.1 
คาเฉลี่ยท้ังประเทศ 1,695.3 1,587.2 1,677.1 

หมายเหตุ: คาปกติเปนคาเฉลี่ยป พ.ศ. 2514 - 2543 
ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
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ในสวนของการเก็บกักนํ้า อางเก็บน้ําที่สําคัญของประเทศไทยมีความสามารถเก็บกักนํ้าได
ประมาณ 67,481 ลานลูกบาศกเมตร โดยในป พ.ศ. 2550 (ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550)
กวารอยละ 80 ของอางเก็บน้ําทั้งหมด สามารถเก็บกักนํ้าไดมากกวารอยละ 70 ของระดับน้ําเก็บกัก
ของอาง โดยมีปริมาตรน้ําที่สามารถนําไปใชงานได 61,071 ลานลูกบาศกเมตร  เม่ือพิจารณาปริมาตร
นํ้าในอางรายภาคเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2549 และ 2550 พบวา เกือบทุกภาค ยกเวนภาคใต มี
ปริมาตรน้ําที่เก็บกักในอางเพ่ิมข้ึน (ตารางที่ 1.6) 

ตารางที่ 1.6 ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําที่สําคัญในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 และ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ภาค/ 

อางเก็บน้ํา 
ความจุท่ีระดับน้าํ 
เก็บกักของอาง  

(ลานลูกบาศกเมตร) 
ปริมาตร  

(ลานลูกบาศกเมตร) 
รอยละ  

ของ รนก. 
ปริมาตร 

(ลานลูกบาศกเมตร) 
รอยละ 

ของ รนก. 
ภาคเหนือ 23,612 19,136 81 21,870 93 
ภูมิพล 13,462 10,370 77 12,545 93 
สิริกิติ์ 9,510 8,102 85 8,795 92 
แมงัด 265 298 112 249 94 
แมกวง 263 263 100 188 71 
กิ่วลม 112 102 91 94 84 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,607 5,137 68 6,358 84 
หวยหลวง 113 92 81 110 97 
นํ้าอูน 520 477 92 407 78 
นํ้าพุง 165 144 87 136 82 
จุฬาภรณ 188 128 68 138 73 
อุบลรัตน 2,264 901 40 1,931 85 
ลําปาว 1,430 1,278 89 1,212 85 
ลําตะคอง 314 186 59 215 68 
ลําพระเพลิง 110 110 100 94 85 
มูลบน 141 69 49 135 96 
ลําแซะ 275 136 49 233 85 
ลํานางรอง 121 45 37 42 35 
สิรินธร 1,966 1,629 83 1,704 87 
ภาคกลาง 1,185 1,113 94 1,162 98 
ปาสักฯ 785 901 115 876 112 
ทับเสลา 160 65 41 53 33 
กระเสียว 240 147 61 233 97 
ภาคตะวันตก 26,605 22,741 85 24,261 91 
ศรีนครินทร 17,745 14,861 84 16,695 94 
วชิราลงกรณ 8,860 7,853 89 7,565 85 
ภาคตะวันออก 1,071 744 69 912 85 
คลองทาดาน 224 214 96 155 69 
คลองสียัด 325 179 55 315 97 
บางพระ 117 43 37 66 56 
หนองปลาไหล 164 103 63 149 91 
ประแสร 248 204 82 227 92 
ภาคใต 8,198 7,126 87 6,509 79 
แกงกระจาน 710 642 90 531 75 
ปราณบุรี 445 378 85 221 50 
รัชชประภา 5,639 4,667 83 4,495 80 
บางลาง 1,404 1,440 103 962 69 
รวมทั้งประเทศ 67,481 55,968 83 61,071 91 
หมายเหต:ุ รนก. = ความจุที่ระดับนํ้ากักเก็บ 
ที่มา: ขอมูลจากกรมชลประทาน 2550 
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เม่ือพิจารณาปริมาณความตองการใชนํ้าในดานตางๆ คาดวาจะเพ่ิมปละประมาณ 5,440 ลาน
ลูกบาศกเมตร ซึ่งในป พ.ศ. 2548 มีความตองการใชนํ้าเพ่ือกิจกรรมการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการรักษาสภาพนิเวศทายนํ้า รวมประมาณ 92,737 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น ในป 
พ.ศ. 2550 คาดวาจะมีความตองการใชนํ้า ประมาณ 103,617 ลานลูกบาศกเมตร (สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2549) 

ทรัพยากรนํ้าบาดาล จากขอมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลพบวา ในป พ.ศ. 2550 มี
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั่วประเทศ 3.04 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน การใชนํ้าบาดาลสูงสุดอยูในพ้ืนที่
เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล ซึ่งมีปริมาณการใชนํ้าบาดาลสูงถึงวันละ 1.24 ลานลูกบาศกเมตร  พ้ืนที่ที่มี
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลรองลงมา ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1.7) 

ตารางที่ 1.7 ปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั่วประเทศ จําแนกเปนรายภาคและรายสาขา ป พ.ศ. 2550 
หนวย : ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ประเภทการใชน้าํ 
ธุรกิจ พ้ืนท่ี อุปโภค-

บริโภค อุตสาหกรรม การคา บริการ เกษตรกรรม รวม 

เขตวิกฤตการณน้ําบาดาล 162,016 988,423 35,084 43,979 6,530 1,236,032 
กรุงเทพมหานคร 13,882 62,911 718 4,014 523 82,048 
นครปฐม 22,687 125,571 1,765 5,276 886 156,185 
นนทบุรี 3,578 20,023 1,239 278 85 25,203 
ปทุมธานี 33,395 80,605 14,668 11,810 885 141,363 
สมุทรปราการ 5,254 294,400 5,080 6,177 96 311,007 
สมุทรสาคร 27,690 250,786 1,960 8,485 65 288,986 
พระนครศรีอยุธยา 55,530 154,127 9,654 7,939 3,990 231,240 

ภาคเหนือ 144,771 84,331 11,867 48,636 70,667 360,272 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74,061 112,073 10,478 24,216 214,207 435,035 
ภาคกลาง 94,263 409,075 59,135 34,533 135,213 732,219 
ภาคใต 49,307 111,182 19,823 82,353 18,711 281,376 

รวม 524,418 1,705,084 136,387 233,717 445,328 3,044,934 
หมายเหตุ: ขอมูลปริมาณการใชนํ้าบาดาล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2550 

ปริมาณการใชนํ้าบาดาลมากกวาครึ่งเปนการใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณการใชนํ้า
ถึง 1.71 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 56 ของปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั้งประเทศ  
รองลงมาเปนการใชนํ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค รอยละ 17.22 การเกษตรกรรม รอยละ 14.63 
ธุรกิจภาคบริการ รอยละ 7.68 และธุรกิจการคา รอยละ 4.48 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม การใชนํ้าบาดาลมีขอจํากัดเรื่องปริมาณนํ้าที่สามารถพัฒนาใชได ถามีการนํา 
นํ้าบาดาลขึ้นมาใชเกินปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาใชไดก็จะเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมตามมา 
อาทิ การทรุดตัวของแผนดิน การแทรกซึมของน้ําทะเลเขามายังชั้นนํ้าบาดาลจนทําใหคุณภาพน้ําไม
เหมาะสมตอการใชประโยชน เมื่อพิจารณาขอมูลการใชนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา พบวาในป พ.ศ. 2550 ปริมาณการใชนํ้าบาดาลโดยรวมของพื้นที่
มีถึง 1,236,032 ลูกบาศกเมตรตอวัน  ใกลเคียงกับปริมาณนํ้าที่สามารถนําขึ้นมาใชไดโดยไมเกิด
ผลกระทบ ซึ่งจากผลการศึกษาของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2543 
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พบวา ในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล ปริมาณน้ําที่สามารถนําข้ึนมาใชไดโดยไมเกิดผลกระทบอยูที่ 
1,246,609 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ตารางที่ 1.8) หากพิจารณาขอมูลปริมาณการใชนํ้าบาดาลเปนราย
จังหวัดในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล พบวา จังหวัดที่มีการใชนํ้าบาดาลเกินกวาปริมาณนํ้าที่สามารถนํา
ข้ึนมาใชไดโดยไมเกิดผลกระทบ คือ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ เพราะวาใน
พ้ืนที่ของทั้งสองจังหวัดเปนสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก 

ตารางที่ 1.8 ปริมาณการใชนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล ป พ.ศ. 2540, 2545 และ 2550 
ปริมาณการใชน้าํ (ลูกบาศกเมตร/วัน) จังหวัด พ้ืนท่ี  

(ตารางกิโลเมตร) 
ปริมาณน้ําท่ีสามารถ

พัฒนาใชได 
(ลูกบาศกเมตร/วัน) 

ป  
พ.ศ. 2540 

ป  
พ.ศ. 2545 

ป  
พ.ศ.2550 

กรุงเทพมหานคร 1,569 208,677 269,890 154,296  82,048 
นครปฐม 2,163 230,675 71,944 7,223  156,185 
นนทบุรี 622 272,065 89,061 32,708 25,203 
ปทุมธานี 1,526 202,958 448,640 121,027 141,363 
สมุทรปราการ 1,004 133,532 223,250 73,162 311,007 
สมุทรสาคร 872 115,976 257,986 107,076 288,986 
พระนครศรีอยุธยา 2,557 272,065 177,333 88,455 231,240 

รวม 7 จังหวัด 10,313 1,246,609 1,538,104 583,947 1,236,032 
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2550 และศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 

สถานการณคุณภาพน้ําบาดาล ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล ที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยคล่ืนสึนามิ ทําใหนํ้าเค็มทวมชายฝง
เกิดการปนเปอนลงสูแหลงน้ําบาดาลโดยเฉพาะอยางยิ่งบอนํ้าตื้นหรือบอขุด ทําใหคุณภาพน้ําในพ้ืนที่มี
ปริมาณคลอไรดสูงกวาคามาตรฐาน1 สวนบอบาดาลระดับลึกมักจะไมไดรับผลกระทบมากนัก แตจาก
การสํารวจคุณภาพนํ้าบาดาลของพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงทั้ง 6 จังหวัด โดยกรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาลในป พ.ศ. 2549 (เดือนกันยายน) (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2549) พบวาคุณภาพน้ําบาดาล
ระดับตื้นในภาพรวมดีข้ึน โดยมีการฟนตัวเองตามธรรมชาติ ไดแก พ้ืนที่ตามชายฝงทะเล ยกเวนใน
บางพื้นที่ที่นํ้าเค็มไดทวมลึกเขาไปในแผนดินเปนระยะทางไกล อาจจะยังคงมีปริมาณคลอไรดที่สูงเกิน
มาตรฐานอยูบาง ในแตละจังหวัดสามารถสรุปคุณภาพน้ําบาดาลที่สําคัญๆ ไดดังนี้ 

(1) จังหวัดระนอง 
บริเวณบานบางเบน ตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร บอนํ้าตื้นมีปริมาณคลอไรดต่ํากวา 600 

มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีปริมาณลดลงจากเดิมมาก จากการสอบถามจากประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
บานบางเบนสวนใหญใชบอนํ้าตื้นเพ่ือการอุปโภคมากกวาการบริโภค เน่ืองจากไมมีความมั่นใจใน
ความสะอาดของน้ําในบอหลังจากเกิดธรณีพิบัติภัย 

(2) จังหวัดพังงา 
บริเวณบานปากจก ตําบลเกาะพระทอง อําเภอตะกั่วปา เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณธรณีพิบัติภัย พบวา ทุกบอที่มีการสํารวจในบริเวณนี้ นํ้าในบอนํ้าตื้นมีคาคลอไรดสูงกวา 
250 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับบริเวณอื่นๆ ในจังหวัดพังงาที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ไดแก

                                                
1  คามาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชในการบริโภค ตองมีปริมาณคลอไรด (Cl) ไมเกินกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได (total dissolved solids) ไมเกินกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาการนําไฟฟานอยกวา 
1,000 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร 
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บานนํ้าเค็ม หาดทับตะวัน แหลมปะการัง หาดนางทอง บานทับละมุและบานลํารู (อาวเขาหลัก) และ 
หาดทายเหมือง  สวนใหญมีคลอไรดอยูในเกณฑ 250-600 มิลลิกรัมตอลิตรเชนกัน สวนที่บานควนเนียง 
ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จากที่เคยมีปริมาณคลอไรดสูงถึง 5,978 มิลลิกรัมตอลิตร  ปจจุบันอยูใน
เกณฑต่ํากวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร 

(3) จังหวัดภูเก็ต 
ภาพรวมคุณภาพน้ําบาดาลมีคุณภาพน้ําดีข้ึนมาก  กลาวคือ มีปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 

มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเปนคามาตรฐานสําหรับน้ําด่ืม สามารถใชอุปโภคบริโภคไดเปนปกติ แตก็มีบอนํ้า
จํานวนมากที่ถูกปลอยทิ้งไวโดยไมมีการใช 

(4) จังหวัดกระบี่ 
โดยภาพรวมบอนํ้าบาดาลและบอนํ้าตื้นมีคุณภาพดีข้ึน โดยมีปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 

มิลลิกรัมตอลิตร คาปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได  มีคาเฉล่ียปริมาณ 537 มิลลิกรัมตอลิตร  
มีคาสูงสุดที่ตําบลตลิ่งชัน 680 มิลลิกรัมตอลิตร   และคาการนําไฟฟา  มีคาเฉลี่ยประมาณ 1,140  
ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร มีคาเฉล่ียสูงสุด 1,417 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร ที่ตําบลหนองทะเล โดย
สวนใหญสามารถใชนํ้าอุปโภคไดเปนปรกติ แตบอนํ้าสวนใหญจะถูกใชเพ่ือการอุปโภคเปนสวนมาก 

(5) จังหวัดตรัง 
โดยภาพรวมของจังหวัดตรังบริเวณหาดปากเม็ง ตําบลไมฝาก อําเภอสะเภา คุณภาพน้ําบาดาล

ดีข้ึน โดยมีปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถใชนํ้าอุปโภคบริโภคไดเปนปกติ 
แตประชาชนบริเวณหาดปากเม็งสวนใหญใชนํ้าประปามาเปนเวลานานมากกวา 10 ป 

(6) จังหวัดสตูล 
คุณภาพน้ําบาดาลดีข้ึน โดยมีปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถใชนํ้า

อุปโภคบริโภคไดเปนปกติ เน่ืองจากหลังเหตุการณพิบัติภัยในชวงแรกน้ํามีคุณภาพเค็ม และชาวบาน
ไดสูบน้ําออก ทําใหสามารถใชไดตามปกติ แตก็มีบางบอที่ยังมีความเค็มตกคางอยู 

1.1.2 การดําเนินการ 

1) ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
การดําเนินการเพ่ือคุมครองปองกันรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในป พ.ศ. 2549 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเนนการเสริมสรางศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปองกันรักษาปาและปองกันการบุกรุกปา การติดตามประเมินผลสําเร็จของการปลูกปาที่ผานมาของ
หนวยงานภาครัฐรวมทั้งการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ
ในการดูแลรักษาปาไมโดยการจัดตั้งปาชุมชน โดยในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 
กันยายน พ.ศ. 2549) ไดมีการดําเนินงานสงเสริมปาชุมชน จํานวน 649 โครงการ รวม 716 หมูบาน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ปา 473,886.85 ไร 

ในสวนของการคุมครองปาไม หนวยงานที่เก่ียวของไดมีความพยายามอยางตอเน่ืองที่จะ
รักษาพ้ืนที่ปาไมใหคงอยูตามธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่นํามาใชในการคุมครองปาไมคือ การ
ประกาศพื้นที่ปาใหเปนเขตพ้ืนที่อนุรักษธรรมชาติและนันทนาการ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ โดยในป พ.ศ. 2547 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาอนุรักษประมาณ 58.70 ลานไร คิดเปนรอยละ 56.04 ของพ้ืนที่ปาไมท้ังประเทศ 
อยางไรก็ตาม การประกาศพื้นที่ปาอนุรักษดังกลาวขางตน ตองมีการประกาศตามกฎหมายหรือ 
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มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทําไดคอนขางยาก เน่ืองจากมีอุปสรรคดานการกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาใหชัดเจน 
และการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษมีการทับซอนกับที่อยูอาศัยของประชาชนที่อยูในเขตปาอนุรักษ 

การบริหารจัดการสัตวปา หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการอนุรักษและขยายพันธุสัตวปา ซึ่ง
ปจจุบันมีสัตวปาที่ไดรับการอนุรักษในสวนสัตว 5 แหง รวม 21,152 ตัว สัตวปาที่หายากไดรับการ
ขยายพันธุ 14 ชนิด อาทิ คางหาสี นกกระทุง นกกระเรียนไทย เลียงผา และสัตวปาหายากไดรับการ
ถนอมพันธุกรรม 2 ชนิด คือ เกงหมอและสัตวปาตระกูลแมว สวนการจัดการสัตวปาที่ประชาชนเลี้ยงไว
ในป พ.ศ. 2549 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดดําเนินการติดเครื่องหมายประจําตัวสัตวปา
ที่ประชาชนไดข้ึนทะเบียนไวแลวในป พ.ศ. 2546 จํานวน 168,174 ราย รวมสัตวปา จํานวน 1,610,672 
ตัว การติดเครื่องหมายประจําตัวสัตวปาจะทําใหเกิดตําหนิที่ตัวสัตวปา เพ่ือเกิดความแตกตางจากสัตวปา
ที่ไดมาโดยการกระทําผิด  ซึ่งจะทําใหงายตอการตรวจสอบ ควบคุมหรือดูแลตอไป 

สําหรับแนวทางการจัดการทรัพยากรปาไมใน 5 ปขางหนา  เน่ืองจากคุณคาของทรัพยากร 
ปาไมไดเปล่ียนไปจากอดีตที่มุงเนนมูลคาสินคาและผลิตภัณฑจากปา มาเปนแนวคิดการใชประโยชน
ในลักษณะการบริการเชิงระบบนิเวศ และคุณสมบัติในเชิงอนุรักษของพันธุกรรมพืชและสัตว รวมทั้ง
คุณคาทางโอกาสในอนาคต ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดเสนอแนวทาง
ของการจัดการทรัพยากรปาไมในระยะเรงดวนคือ การหยุดย้ังการบุกรุกทําลายปา และการเรงฟนฟู
สภาพพ้ืนที่ปาที่เส่ือมโทรม ตลอดจนเรงรัดการแกไขปญหาการซอนทับกันระหวางพ้ืนที่ปาอนุรักษและ
พ้ืนที่ทํากินของราษฎร ทั้งในดานการปรับแนวเขตและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทํางานใหมใหประชาชนและเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะดานการปลูก
ปา การจัดการปาชุมชน (กรอบที่ 1.2) ตลอดจนการอนุรักษสัตวปาและพันธุพืช  

2) ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน 

การจัดสรรที่ดินทํากินใหกับราษฎรที่ยากจนที่ผานมา ไดมีการนําที่ดินที่เปนปาเส่ือมโทรมมา
จัดสรรใหราษฎรทํากิน แตยังไมสามารถชวยใหราษฎรพนจากความยากจนได ซึ่งช้ีใหเห็นวา นอกจาก
ที่ ดินแลวยังตองมีปจจัยสนับสนุนในดานอื่นๆ เชน ทุน เทคโนโลยีและการตลาดรวมดวย 
นอกจากนั้น การจัดหาที่ดินสาธารณะใหประชาชนยังประสบปญหาในการพิสูจนสิทธิ์ ทําใหการ
แกปญหาเปนไปไดชา ดังนั้น รัฐจึงควรเรงรัดการจัดทําระบบขอมูลที่ดินใหถูกตองสมบูรณทั้งที่ดินของ
รัฐและเอกชน ในสวนของการฟนฟูคุณภาพดิน ควรเรงแกไขปญหาทางกายภาพของดิน โดยเฉพาะการ
ลดการชะลางพังทลาย การเพ่ิมอินทรียวัตถุ การใชประโยชนที่ดินใหตรงตามสมรรถนะของดินและ
ขอจํากัดทางกายภาพของพื้นที่ เชน พ้ืนที่เส่ียงจากธรณีพิบัติภัย พ้ืนที่ลาดชัน รวมทั้งการใหความรูแก
เกษตรกรในการอนุรักษดินและน้ํา ลดการใชสารเคมีทางการเกษตรและลดการเผาซากตอซัง เพ่ือปองกัน
มิใหดินเส่ือมโทรมและลดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ ควรมีการปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม
โดยควบคุมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของดินเค็ม 

ในป พ.ศ. 2549 ภาครัฐไดมีการดําเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช
ที่ดินในดานตางๆ ดังนี้ 

(1) สํารวจและจําแนกพ้ืนที่รางในประเทศไทย  รวมทั้งดําเนินโครงการสงเสริมและสาธิต
พัฒนาพ้ืนที่ทิ้งรางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดินและเพื่อปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรดินที่ถูกทิ้งรางให
กลับมาใชประโยชนได  ซึ่งในป พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการในพ้ืนที่นํารอง 1,415 ไร 
รวม 50 จังหวัด  โดยเนนการสงเสริมใหเกษตรกรเจาของที่ดินหันมาปลูกไมยืนตน ไมโตเร็ว เชน  
ไมสัก ยูคาลิปตัส ยางพารา ปาลมนํ้ามัน สะเดา กระถินเทพา กระถินณรงค เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ และเพ่ือเปนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม 
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กรอบที่ 1.2  จากรุนสูรุนของ “ปกาเกอะญอ” การอยูรวมกันระหวาง “คนกับปา” 
บานหวยโผ ตําบลแมยม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

เปนชุมชนชาวปกาเกอะญอ ที่สืบทอดการดูแลรักษาปากันมากวา 3 
ชั่วอายุคนแลว ดวยกระบวนการจัดการปาแบบปาอเนกประสงค โดย
เนนการอนุรักษใหเปนแหลงซับนํ้า สวนการใชไมและเก็บหาของปา
เปนเร่ืองรอง จะใชสอยเทาที่จําเปนจริงๆ เทานั้น โดยตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่มีอยูอยางเครงครัด และตองไมสงผลกระทบตอปาที่มี
อยูอยางจํากัด 

ในอดีต นํ้าในลําน้ําหวยโผ มีความอุดมสมบูรณ ทํานาทําไรได
ตลอดป แตหลังจากที่มีโครงการสัมปทานปาไม ระหวางป พ.ศ. 
2529-2532 ทําใหปาไมถูกทําลายไปมาก ประกอบกับมีบุคคลบาง
กลุมเขาไปทําไรเลื่อนลอย ทําใหนํ้าในลําน้ําหวยโผแหงขอด จะมีนํ้าก็
เฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น ดังน้ัน พอเขาฤดูแลงราษฎรบานหวยโผจึง
เดือดรอนกันถวนหนา เพราะขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร น่ีคือส่ิงที่ทําใหคนบานหวยโผเร่ิมวิตกกังวลวาใน
อนาคตตองเผชิญกับปญหาที่ใหญกวาน้ีแนนอนจึงไดเร่ิมคิดหา
แนวทางแกไข โดยมีการประชุมชาวบาน วางแผน และตั้งกรรมการเปน
ตัวแทนชาวบานในการดูแลรักษาปา  รวมทั้งรวมกันรางกฎระเบียบวา
ดวยการจัดการทรัพยากรปาไมของหมูบานคือ หามนําของปาออก
จากหมูบาน หามตัดไมทุกชนิด หามจุดไฟเผาปา และหามปลูกบาน
ไวเพื่อขาย  นอกจากนี้ ยังไดกันแนวเขตปาอนุรักษ ปาใชสอย และ
พื้นที่ทํากินไวอยางชัดเจน 

การดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหชาวบานมีองคกรของ
ตนเองในการดูแลรักษาปา จนเปนปาชุมชนของหมูบาน แตกลับสราง
ความไมพอใจใหกลุมพอคาไม นายทุน ผูมีอํานาจและผูมีอิทธิพลใน
พื้นที่ที่หวังผลประโยชนจากการตัดไมในเขตปาบานหวยโผ สงคนเขามา
ขมขูชาวบาน สรางความปนปวนใหกับชาวบาน จนหลายคนเกิดความ

หวาดกลัว ไมกลาที่จะเขารวมพิธีกรรม “หลื่นปกา” อันศักดิ์สิทธิ์ที่
ชุมชนรวมกันจัดข้ึนเปนประจําทุกป 

 “หลื่นปกา” หรือ “การเลี้ยงปา” เปนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวปกาเกอะญอ ที่ประยุกตจากพิธีกรรมดั้งเดิมที่เรียกวา “ตาหลื่นสา” 
หรือ “การเลี้ยงตนไม” ดวยความเชื่อวาธรรมชาติมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คอย
ปกปองคุมครอง เม่ือใชประโยชนจึงตองดูแลรักษา พิธีกรรมนี้เปน
การแสดงออกถึงความเคารพและสํานึกในบุญคุณขณะเดียวกันหาก
ใครลวงละเมิดกระทําส่ิงไมสมควรก็จะมีอันเปนไป โดยบริเวณที่
ประกอบพิธีหลื่นปกานี้เปนบริเวณปาอนุรักษซ่ึงชาวหวยโผรวมกัน
ดูแลรักษามานาน มีการทําขอตกลงรวมกัน มีการชวยกันทําแนวกัน
ไฟและดับไฟปา ดังน้ัน เม่ือพิธีกรรมสิ้นสุดลง ทุกคนตองออกจากปา
ผืนน้ีเพื่อคืนความสงบเงียบใหกับผืนปาอีกครั้ง เพราะผืนปาแหงน้ีจะ
อยูในความดูแลของเจาหนาที่ตอไป โดยมี “ตะแหลว” ไมไผสานที่ติด
แนนอยูตามตนไมเปนสัญลักษณวาผืนปาแหงน้ีหามลวงล้ํา 

ภายหลังจากที่ไดรวมกันอนุรักษปามาอยางจริงจัง  ทําใหพื้นที่
ปาของหมูบานเขียวชอุม ชุมชื่น มีสัตวปาที่เคยหายไปกลับมาใหเห็น
อีกครั้ง ขณะที่ชาวบานเองก็ไมลักลอบตัดไม การจุดไฟเผาปาก็ลดลง 
มีการใชประโยชนจากผืนปาอยางมีระเบียบดวยกฎระเบียบที่ชัดเจน 

การดูแลรักษาปาของชุมชนปกาเกอะญอบานหวยโผ จึงเปน
อีกตัวอยางหนึ่งของการจัดการปาที่แมไมไดตราไวเปนหนังสือ แต
ทุกคนก็รูดีวาจะตองสืบทอดกันจากรุนตอรุนตอไปอยางไร  ซ่ึงเปนไป
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ
ใหนําไปปฏิบัติเพื่อความอุดมสมบูรณของปาไม  โดยปลูกปาทดแทน
ในพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกแผวถาง ปาเสื่อมโทรม การปลูกปาโดยให
ราษฎรเขามามีสวนรวม และการปลูกปาเสริมธรรมชาติ เพื่อเพิ่มที่อยู
อาศัยแกสัตวปา สรางความชุมชื้นใหกับดิน 

ที่มา: นวรัตน  2550   
 

(2) ดําเนินการประชาสัมพันธใหเกษตรกรทั่วประเทศรับรูถึงนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง
เกษตรอินทรีย  ซึ่งเปนวาระแหงชาติ ที่มีระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต ป พ.ศ 2548-2552  รวมทั้ง 
ปลูกฝงและสรางคานิยมใหเกษตรกรหันมาใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  โดยมี
เปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 

(2.1) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตรมีจํานวน 4.25 
ลานราย 

(2.2) พ้ืนที่ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 85 ลานไร 
(2.3) ปริมาณนําเขาปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง รอยละ 50 คิดเปนมูลคา 2,220 

ลานบาท 
(2.4) เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน รอยละ 20  
(2.5) ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนรอยละ 100 ตอป 
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย ไดแก การวิจัยเทคนิคการผลิตปุยอินทรีย

คุณภาพสูง  การนําขยะมาผลิตปุยอินทรีย การคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการใชสารอินทรีย
ทดแทนสารเคมี และพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑและแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย 
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(4) พัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่ เกษตรกรรมเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินโดย 
การสงเสริมการปลูกหญาแฝก 

(5) สงเสริมใหเกษตรกร ลด ละ เลิกเผาตอเศษวัสดุ หรือซากพืชทุกชนิด และหันมาไถ
กลบตอซัง รวมทั้งนําเศษวัสดุที่เหลือใชจากไรนามาทําปุย 

(6) จัดทําระบบขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการจัดทําหมูบานพัฒนาที่ดิน  ซึ่งเปนหมูบาน
ที่มีการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินระดับไรนา  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากที่ดินไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(7) ดําเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปริมาณ
เอกสารสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (ป พ.ศ. 2444) จนถึงปจจุบัน (ขอมูลถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) มีจํานวน 30,502,839 แปลง เน้ือที่ประมาณ 124.52 ลานไร (ตารางที่ 1.9) 

ตารางที่ 1.9 ปริมาณเอกสารสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มออกโฉนด (ป พ.ศ. 2444) ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 
จํานวนเนื้อท่ี ประเภท จํานวนเอกสารสิทธิ์  

(แปลง) ไร งาน ตารางวา 
โฉนด 24,198,563 87,714,094 3 88 
น.ส. 3ก 4,736,265 23,581,646 3 61 
น.ส. 3 1,331,847 11,163,311 1 37 
ใบจอง 236,164 2,065,486 1 86 
รวม 30,502,839 124,524,539 2 72 

ท่ีมา: กรมที่ดิน 2550 
 

3)  ทรัพยากรน้ํา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสงผลใหปริมาณนํ้าฝนมีความแปรปรวนมากขึ้น ในขณะ
ที่ผลของการขยายความเปนเมือง ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินนโยบายของรัฐ 
ทั้งในดานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทําใหมีความตองการใชนํ้า
เพ่ิมมากข้ึนในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะในฤดูแลงมักจะมีความตองการใชนํ้ามากกวาปริมาณน้ําตนทุนที่
มีอยู ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายและกําหนดกติกาในการจัดสรรน้ํา ทําใหการเขาถึงน้ําทําได
โดยเสรี จนบางพื้นที่เกิดการชวงชิงน้ําและกอใหเกิดความขัดแยงทั้งระหวางกลุมผูใชนํ้าที่อยูตนนํ้ากับ
ทายนํ้า และระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

ในการบริหารจัดการน้ําจึงตองใหความสําคัญกับการวางแผนการจัดการลุมนํ้าทั้งลุมนํ้าหลัก
และลุมนํ้าสาขาโดยใหประชาชนผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม รวมทั้งใหพิจารณาถึงศักยภาพของปริมาณ
นํ้าตนทุนที่มีอยูและการใชนํ้าผิวดินรวมกับน้ําใตดินแบบผสมผสาน ตลอดจนการจัดการดานอุปสงค 
และการสรางจิตสํานึกในการใชนํ้าอยางคุมคาใหกับประชาชน เพ่ือปองกันปญหาการขาดแคลนน้ําใน
อนาคต โดยเฉพาะการอุปโภคและบริโภค  นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการกําหนดผังการใช
ประโยชนพ้ืนที่โดยคํานึงถึงการจัดการน้ําเสีย พ้ืนที่ที่นํ้าทวมถึง และระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมไวดวย รวมทั้งการวางแผนการแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในระยะยาว
อยางเปนระบบ  

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในป พ.ศ. 2549 หนวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินงานในดานตางๆ 
ดังนี้ 

(1) บูรณาการการบริหารจัดการลุมนํ้าบางปะกง โดยดําเนินงานในดานการปองกันรักษาปา  
การฟนฟูปาตนนํ้า การบริหารจัดการน้ํา การควบคุมมลพิษทางน้ํา และการปองกันการกัดเซาะชายฝง 
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(2) ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 25 ลุมนํ้า โดยเนน 
การใชนํ้าควบคูไปกับการปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําในภาพรวมของลุมนํ้าและกลุมลุมนํ้าใหเปนระบบ
เดียวกันทั้งหมด  

(3) ปรับปรุงการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าและจัดทําขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตพ้ืนที่
ลุมนํ้า 

(4) ศึกษาและคาดการณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเกิดสภาวะความแหงแลง ในป พ.ศ. 2550 
เพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงที่จะเกิดข้ึน 

(5) จัดทําระบบสารสนเทศดานทรัพยากรน้ําบาดาลที่ทันสมัยและบูรณาการ โดยมี 
การสํารวจแหลงน้ําบาดาล ปรับปรุงขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา คุณสมบัติและลักษณะของชั้นดิน  
ช้ันหินและชั้นนํ้าบาดาล จัดทําแผนที่นํ้าบาดาลใหทันสมัย  รวมทั้ง พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน
และถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับทรัพยากรน้ําบาดาล 

(6) ดําเนินการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรประชาชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ทําใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับความรู ความเขาใจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ทําใหทรัพยากรน้ําบาดาลถูก
นําไปใชและไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี  ลดความเสียหายของทรัพยากรน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม  
และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

1.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
1.2.1 สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ทะเลไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร   แนวชายฝงทะเลไทยมีความยาวรวม
ประมาณ 2,815 กิโลเมตร ประกอบดวยฝงทะเลอาวไทยที่มีความยาวประมาณ 1,801 กิโลเมตร และ 
ฝงทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 1,014 กิโลเมตร  สําหรับเกาะในประเทศไทยพบทั้งสองฝงทะเล
รวม 913 เกาะ  โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมี 24 จังหวัด  ไดแก  จังหวัดตราด  จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา 
ปตตานี นราธิวาส และพัทลุง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2550ก) 

แนวชายฝงทะเลแบงออกเปน 2 บริเวณ คือ พ้ืนที่บริเวณอาวไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
ทะเลจีนใต และพื้นที่บริเวณภาคใตฝงตะวันตก ซึ่งทอดยาวไปตามทะเลอันดามัน ทั้งสองพ้ืนที่
ประกอบไปดวยทรัพยากรชายฝงที่หลากหลาย ทั้งแนวชายหาดและพื้นที่ชุมนํ้าชายฝงทะเล อันมีบทบาท
สําคัญตออุตสาหกรรมดานตางๆ ของประเทศไทยเปนอันมาก พ้ืนที่ชุมนํ้าชายฝงทะเลของไทย มีมาก
ถึง 1,256 แหง ซึ่งประกอบดวย พ้ืนที่ปาชายเลน แนวปะการัง และแหลงหญาทะเล (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 2548) 

1) ปาชายเลน  

ปาชายเลน คือ ระบบนิเวศที่เกิดข้ึนบริเวณรอยตอระหวางแผนดินกับผืนนํ้าทะเล เปนแหลง
ทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย  เปนที่อนุบาลสัตวนํ้าวัยออน อยางลูกกุง ปู หอยและปลา  กอนที่จะ
เติบโตออกสูทองทะเล นอกจากนี้ ผืนปาริมทะเลยังเปนกําแพงธรรมชาติที่ปองกันลมมรสุม และ 
คล่ืนกัดเซาะชายฝงอีกดวย  จากขอมูลการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา ในป 
พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาชายเลนอยูประมาณ 1.46 ลานไร รอยละ 74.41 ของพ้ืนที่ปาชายเลน
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ทั้งหมดอยูบริเวณภาคใตฝงตะวันตก (ฝงทะเลอันดามัน) (รูปที่ 1.1) ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา 
ภูเก็ต ระนอง และสตูล ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ปาชายเลนมีพ้ืนที่มากกวาเปาหมายที่ตั้งไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่กําหนดใหมีการอนุรักษพ้ืนที่ปาชายเลนใหได 
ไมต่ํากวา 1.25 ลานไร  โดยปาชายเลนสวนใหญอยูในสภาพที่กําลังฟนฟู 

รูปที่ 1.1 พื้นที่และสัดสวนของปาชายเลนรายภาค ป พ.ศ. 2547 

ภาคใตฝงตะวันตก
1,085,026 ไร
รอยละ 74

ภาคใตฝงตะวันออก
170,922 ไร 
รอยละ 12

ภาคตะวันออก
152,247 ไร
รอยละ 11

ภาคกลาง
49,979 ไร
รอยละ 3

 
ที่มา: ขอมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

2) แนวปะการัง แหลงหญาทะเล และสัตวทะเลหายาก  

แนวปะการัง 

ประเทศไทยมีแนวปะการังที่สํารวจพบประมาณ 153.5 ตารางกิโลเมตร  โดยในบริเวณอาวไทย
มีแนวปะการังประมาณ 74.9 ตารางกิโลเมตร และบริเวณฝงทะเลอันดามันมีแนวปะการังครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 78.6 ตารางกิโลเมตร  จากการสํารวจและติดตามสถานภาพปะการังโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน ในป พ.ศ. 2549 พบวา แนวปะการังบริเวณ
อาวไทยฝงตะวันออกโดยรวมอยูในสภาพสมบูรณปานกลาง คือ มีอัตราสวนปะการังที่มีชีวิตใกลเคียง
หรือเทากับปะการังตาย  และเมื่อเปรียบเทียบสภาพของแนวปะการังกับขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2548 
พบวา แนวปะการังสวนใหญมีสภาพไมเปล่ียนแปลง  สวนบริเวณอาวไทยตอนกลาง จากการสํารวจ
สภาพแนวปะการังในจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพ้ืนที่ 27 เกาะ  โดยภาพรวม 
อยูในสภาพสมบูรณดีมากและสมบูรณดี แนวปะการังที่อยูหางฝงยังคงความสมบูรณดี  ในขณะที่
แนวปะการังที่อยูใกลฝงสวนใหญอยูในสภาพเส่ือมโทรม (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
ชายฝงทะเลและปาชายเลน 2550ก) 

สําหรับผลการสํารวจสถานภาพแนวปะการังฝงทะเลอันดามัน พบวา  โดยภาพรวมอยูใน
สภาพสมบูรณดีถึงสมบูรณดีมาก และมีการฟนตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะบริเวณหมูเกาะอาดัง-ราวี 
จังหวัดสตูล และเกาะไขนอก-ใน จังหวัดพังงา สวนบริเวณท่ีแนวปะการังมีสภาพเสียหายมาก ไดแก 
บริเวณเกาะปาหยันและเกาะบอน จังหวัดพังงา (ตารางที่ 1.10) 

 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 15  

ตารางที่ 1.10  ผลการสํารวจสถานภาพแนวปะการังฝงทะเลอันดามันโดยภาพรวม ป พ.ศ. 2549 

สถานที่ สถานภาพปจจุบนั  
(ป พ.ศ. 2549) 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล 

ท่ีสํารวจในป พ.ศ. 2538-2541 
หมูเกาะสุรินทร   
เกาะปาชุมบา และเกาะชี สมบูรณปานกลาง สภาพคงที่ 
เกาะสุรินทรเหนือ-ใต สมบูรณดี มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
เกาะตอรินลา สมบูรณดี เสียหายเพิ่มข้ึน 
หมูเกาะสิมิลัน   
เกาะบางู เกาะปายู เกาะหา เกาะเมียง เกาะปายัง และเกาะหูยง สมบูรณปานกลาง มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
เกาะสิมิลัน สมบูรณปานกลาง สภาพคงที่ 
เกาะปาหยัน เสียหายมาก สภาพคงที่ 
เกาะบอน เสียหายมาก เสียหายเพิ่มข้ึน 
หมูเกาะอาดัง-ราวี   
เกาะหลีเปะ เกาะบิสซี่ เกาะหินรู เกาะไข เกาะลังจา เกาะบุราด  
เกาะบูตัง เกาะไมไผ เกาะหินงาม เกาะจาบัง เกาะปาลยั เกาะบูบู 
เกาะลิงขาว เกาะตารัง และเกาะราบา 

สมบูรณดีมาก มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 

เกาะอาดัง และเกาะราวี สมบูรณดี-สมบูรณดีมาก มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
เกาะกาตา เกาะซาไก เกาะเซาะมง และเกาะสาวัง สมบูรณดี มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
เกาะไขนอก และเกาะไขใน สมบูรณดีมาก มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 
เกาะรอกนอก-ใน เกาะตาชัย และหมูเกาะตะรุเตา สมบูรณดี มีการฟนตัวอยางตอเน่ือง 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน 2550ก 
 
ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย เชน กิจกรรม 

การทองเที่ยว โดยการทอดสมอเรือทองเที่ยวลงบนแนวปะการัง การเที่ยวชมปะการังที่มีจํานวน
นักทองเที่ยวจํานวนมาก การทองเที่ยวแบบเดินใตทะเล (sea walking) และการประมงที่ผิดวิธี เชน 
การระเบิดปลา การวางอวนและลักลอบดักปลาในแนวปะการัง และสาเหตุจากธรรมชาติ เชน พายุ  
การเกิดคล่ืนยักษสึนามิ การระบาดของดาวมงกุฎหนาม (crown-of-thorns starfish) ปรากฏการณ
ปะการังฟอกขาว โดยในป พ.ศ. 2550 พบวา มีดาวมงกุฎหนามระบาดบริเวณแนวปะการังในอาวทาง
ฝงทิศใตของเกาะบางู (หมูเกาะสิมิลัน) และในบางจุดทางฝงตะวันออกของเกาะราชาใหญ (นิพนธ 2550)   

ปรากฏการณปะการังฟอกขาว (coral bleaching) ก็เปนอีกหนึ่งสาเหตุความเส่ือมโทรมของ
แนวปะการังที่เกิดจากธรรมชาติ ปรากฏการณดังกลาวเปนสภาวะที่แสดงวาปะการังในบริเวณดังกลาว
กําลังอยูในสภาพออนแอกวาปกติ  เกิดข้ึนจากสาเหตุ 2 ประการ คือ  อุณหภูมิของนํ้าทะเลที่สูงข้ึน 
และการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ําทะเล ซึ่งเปนผลจากน้ําจืดหรือนํ้าฝนไหลลงสูทะเลทําให
ความเค็มของน้ําทะเลลดลง เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวข้ึน
บริเวณหนาหาดกองพลนาวิกโยธิน คายพระมหาเจษฎาราชเจา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปน
ปะการังที่อยูในสกุล Sacrophyton หรือที่ชาวบานเรียกวา “ปะการังทองหยิบ” 

แหลงหญาทะเล 
สถานการณแหลงหญาทะเล จากการสํารวจนานนํ้าไทยพบวา มีแหลงหญาทะเลครอบคลุมพ้ืนที่ 

104 ตารางกิโลเมตร พบอยูบริเวณชายฝงทะเลอันดามันประมาณ 79.2 ตารางกิโลเมตร และบริเวณ
ชายฝงอาวไทย ประมาณ 25.0 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการสํารวจแหลงหญาทะเล 
ฝงทะเลอันดามัน  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่  และจังหวัดตรัง  จํานวน  
23.1 ตารางกิโลเมตร พบวาอยูในสภาพสมบูรณดี  สวนสภาพแหลงหญาทะเลบริเวณอาวไทยตอนกลาง 
จากการสํารวจพื้นที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร  พบวาอยูในสภาพ
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สมบูรณ ความหนาแนนปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมาพบวา หญาทะเลมีความอุดมสมบูรณ
มากข้ึน (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน 2550ก) 

สัตวทะเลหายาก 

สัตวทะเลหายากในนานนํ้าไทย หมายถึงสัตวทะเลที่มีจํานวนนอยและมีสถานภาพใกลสูญพันธุ 
เชน เตาทะเล โลมาและวาฬ พะยูน ฉลามวาฬ หอยมือเสือ กุงมังกร  จากการสํารวจของสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน พบวา เตาทะเล ในประเทศไทยมีอยูดวยกัน 
5 ชนิด คือ เตากระ เตาตนุ เตาหญา เตามะเฟอง และเตาหัวฆอน  ประชากรเตาทะเลทุกชนิด
เหลืออยูนอยมาก ประชากรเตาทะเลที่พบสวนใหญ รอยละ 95 เปนเตาตนุ   

พะยูน โลมาและวาฬ ยังคงพบเห็นไดอยู  โดยในปจจุบันมีประชากรพะยูนอยูประมาณ 250 ตัว 
ประเมินวาในอาวไทยมีจํานวน 50 ตัว และฝงทะเลอันดามันมี 200 ตัว  พบมากที่บริเวณเกาะมุกและ
เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง  และจากการสํารวจครั้งลาสุดเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่ผานมาพบ
พะยูนสูงสุดที่บริเวณนี้จํานวน 128 ตัว  ในสวนของโลมาและวาฬ มีการสํารวจพบจํานวน 23 ชนิด 
(จากตัวอยางเกยตื้น ตัวอยางโครงกระดูก และจากการสํารวจ) ประมาณ 680 ตัว (ตารางที่ 1.11)  
ชนิดของโลมาและวาฬที่พบเห็นบอยๆ ในธรรมชาติ อาทิ วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมาปากขวด  
โลมาหลังโหนก  โลมาอิรวดีถือเปนสัตวทะเลที่มีความเส่ียงตอการใกลสูญพันธุหากไมมีการวางแผน 
การอนุรักษอยางจริงจัง (กรอบที่ 1.3) 

สําหรับสาเหตุการตายและการลดจํานวนลงของสัตวทะเลหายาก มีทั้งปจจัยจากธรรมชาติ 
เชน การเจ็บปวยและภัยธรรมชาติ  ปจจัยจากมนุษย เชน การลักลอบเก็บไขเตา การฆาเตาทะเลเพ่ือ
เอากระดอง เน้ือและไข  การติดเครื่องมือประมงแลวทําใหบาดเจ็บหรือตาย  การพัฒนาชายฝงทะเล
เพ่ือการทองเที่ยวทําใหพ้ืนที่วางไขเตาทะเลนอยลง  และขยะในทะเล เชน โฟม ถุงพลาสติก เศษอวน 
ก็มีสวนทําใหสัตวทะเลที่กินวัสดุเหลาน้ีเขาไปตายเปนจํานวนมากเชนกัน 

3)  ทรัพยากรประมง 

ทรัพยากรประมงของไทยมีความหลากหลายและสมบูรณมาเปนเวลายาวนาน และเปน
ทรัพยากรท่ีมีบทบาทสําคัญตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยเปนอยางมาก ดังจะเห็นได
จากในป พ.ศ. 2546 ผลผลิตการประมงของไทยคิดเปนรอยละ 3 ของปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดทั่วโลก 
โดยเฉพาะในบริเวณอาวไทย ซึ่งจัดวาเปนแหลงอุดมสมบูรณที่สุด โดยในป พ.ศ. 2547 รอยละ 68.5 
ของผลผลิตที่ไดจากการประมงน้ําเค็มทั้งหมดมาจากอาวไทย ในขณะที่อีกรอยละ 31.5 มาจากทะเล
อันดามัน (กรมประมง 2547)   

ตารางที่ 1.11  จํานวนประชากรสัตวทะเลหายาก1  
หนวย : ตัว 

ชนิด ฝงทะเลอาวไทย ฝงทะเลอันดามัน รวม 
1. เตาทะเล 520 520 1,040 
2. โลมาและวาฬ 425 255 680 
3. พะยูน  50 200 250 
4. ฉลามวาฬ2 10 5 15 

หมายเหตุ: 1 จากการสํารวจและประมาณการ  ทั้งน้ี การสํารวจยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2  สามารถพบเห็นไดบางฤดูกาล  สันนิษฐานวาตามเขามากินอาหาร   
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน 2550ข 
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กรอบที่ 1.3  ชีวิต “โลมา” วิถีวิกฤตในนานน้ําไทย 
“โลมา” สัตวนํ้าขนาดใหญที่มีความเปนมิตรกับคนมากถึง

ขนาดที่วาสามารถชวยชีวิตคนไวได  มีลักษณะคลายปลา จนหลายๆ 
คนเผลอที่จะเรียกมันวาปลาโลมา  ทั้งที่แทจริงแลวโลมาเปนสัตวนํ้า
ที่เลี้ยงลูกดวยนม และถือเปนสัตวนํ้าที่ใชในการชี้วัดความสมบูรณ
ของทองทะเลไดเปนอยางดี หมายความวาหากสํารวจพบโลมาที่
แหลงนํ้าใด แสดงวาบริเวณน้ันมีความอุดมสมบูรณหรือยังมีระบบ
นิเวศที่ดีอยู เพราะโลมาตองกินปลาเปนอาหาร ซ่ึงความตองการ
บริโภคปลาตอโลมาหนึ่งตัวประมาณ รอยละ 4-9 ของนํ้าหนักตัว หรือ
ประมาณ 8 กิโลกรัมตอวัน  

สําหรับสถานการณของโลมาในประเทศไทยที่ผานมานั้น ขอมูล
จากการสํารวจระหวางป พ.ศ. 2546-2548 ของศูนยวิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน พบวา โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร
มีในพื้นที่อาวไทยตอนบน ประมาณ 40-50 ตัว ปากแมนํ้าบางปะกงมี
ประมาณ 15-25 ตัว ในชวงปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ 
พบเปนกลุมยอยๆ กลุมละประมาณ 5-7 ตัวจํานวน 3-4 กลุม สวนบริเวณ
ปากแมนํ้าทาจีนถึงปากแมนํ้าแมกลองมีจํานวนประมาณ 10-20 ตัว  
นอกจากนี้ ยังสามารถพบตามแนวชายฝงทะเล ตั้งแตจังหวัดเพชรบุรี
ถึงประจวบคีรีขันธอีกดวย 

เปนที่นาเศราใจอยางยิ่งวา ปจจุบันน้ีเจาสัตวนํ้าที่เต็มไปดวย
ความเฉลียวฉลาดนี้ กําลังถูกเบียดเบียนและบ่ันทอนชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ภายใตการเรงพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไดทําใหสภาพแวดลอมตางๆ ถูกทําลาย สงผลให
ระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของโลมามีปญหาตามไปดวย 
ซ่ึงแนนอนวาปจจัยหน่ึงที่เปนสาเหตุหลักก็คือการกระทําของมนุษย
น่ันเอง สําหรับผลกระทบที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ โลมามีจํานวนลด

นอยลงแทบทุกป และพบการเกยตื้นของโลมาบอยข้ึน โดยในชวงป 
พ.ศ. 2548-2549 พบโลมาเกยตื้นประมาณ 10-20 ตัวตอป   

สาเหตุที่ทําใหโลมาเสียชีวิตสวนหน่ึงมาจากการชวยเหลือที่ทํา
ไมถูกวิธี เพราะทุกครั้งที่มีโลมาเกยตื้น ผูที่ไปพบเห็นสวนใหญเปน
ชาวบานที่ยังไมมีความรูในวิธีการปฐมพยาบาลและการใหความ
ชวยเหลือโลมาที่ถูกวิธี รวมทั้งประเทศไทยยังขาดเจาหนาที่และ
เครื่องมือในการใหความชวยเหลือโลมาจึงทําใหโลมาเสียชีวิตได  
สําหรับวิธีการชวยชีวิตโลมาเบ้ืองตน ในกรณีที่พบโลมาติดอวน ตอง
รีบปลดโดยเร็วและระวังอยาใหโลมาไดรับบาดเจ็บ  เพราะหากทิ้งไว
เปนระยะเวลานานจะทําใหโลมาเกิดนํ้าทวมปอดและจมนํ้าตายใน
ที่สุด หรือในกรณีที่พบโลมาเกยตื้น ตองใชเปลผาใบหรือเบาะนวม
ชวยพยุงและรับนํ้าหนักลําตัว พยายามอยาใหโลมาสัมผัสกับพื้นแข็ง 
หากไมสามารถเคลื่อนยายได ตองขุดทรายขางลําตัวเพื่อใหนํ้าทะเล
ซึมผานและชวยรักษาอุณหภูมิและชวยใหนํ้าหนักไมกดทับ จากนั้นให
ติดตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง หรือแจงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ที่ใกลที่สุด 

ปจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดมีการจัดทํา “โครงการอนุรักษ
โลมาในอาวไทยตอนใน” รวมกับ กองทุนสัตวปาโลกแหงประเทศไทย 
(World Wildlife Fund: WWF) และบริษัท กัลฟอิเล็กตริก จํากัด 
(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามวิถีชีวิตของโลมา รวมทั้งเฝา
ระวังสถานการณอยางใกลชิด เพื่อเปนการอนุรักษโลมาซึ่งเปนสัตว
หายาก และปองกันไมใหโลมาสูญพันธุไปจากชายฝงทะเลและ
นานน้ําของไทย 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2550ข 
กองทุนสัตวปาโลกแหงประเทศไทย 2550 
นิตยสาร Update ฉบับที่ 212 พฤษภาคม 2548   

เม่ือพิจารณาขอมูลปริมาณสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: 
CPUE) ในฝงอาวไทย ระหวางป พ.ศ. 2546-2549 พบวามีปริมาณเพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเรือประมงในอาวไทยบางสวนหยุดหรือลด 
การลงแรงประมงลง  โดยในป พ.ศ. 2546 มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอการลงแรงประมงโดยเครื่องมือ
อวนลากแผนตะเฆ ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร เทากับ 21.4 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพิ่มขึ้นเปน 24.7 
กิโลกรัมตอช่ัวโมงในป พ.ศ. 2549  บริเวณฝงอาวไทยที่มีปริมาณสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง
สูง ไดแก บริเวณพ้ืนที่จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี 

สําหรับบริเวณฝงทะเลอันดามัน ปริมาณสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงมีแนวโนมลดลง 
จากป พ.ศ. 2546 มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอการลงแรงประมง เทากับ 39.5 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ลดลง
เหลือ 32.3 กิโลกรัมตอช่ัวโมงในป พ.ศ. 2549 โดยพื้นที่จังหวัดพังงาเปนบริเวณที่มีปริมาณสัตวนํ้าตอ
หนวยการลงแรงประมงสูงกวาบริเวณอื่นๆ (รูปที่ 1.2) 
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รูปที่ 1.2  อัตราการจับสัตวนํ้าของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546-2549 
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อัตราการจับสัตวน้ําในฝงอันดามัน

อัตราการจับสัตวน้ําในฝงอาวไทย

 
ที่มา: ขอมูลจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
 

สาเหตุความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติน้ัน ไมได
สรางความเสียหายที่รายแรงนัก  เพราะธรรมชาติสามารถฟนฟูตัวเองไดทันกับการถูกทําลาย  แต
สาเหตุสําคัญที่เปนภัยคุกคามตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางแทจริง คือ การกระทําของมนุษย
ทั้งทางตรงและทางออม  ซึ่งกลายเปนส่ิงที่ผลักดันใหสถานการณเขาสูภาวะกดดันจากปจจัยรอบดาน 
เชน การเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว  
การประมง และภาวะมลพิษที่เกิดข้ึนในทะเล  ดังเชนคราบน้ํามันจากเรือเดินสมุทรอันนําไปสูภาระ
คาใชจายดานส่ิงแวดลอมและสังคมที่สูงข้ึน 

1.2.2 การดําเนินการ 

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ผานมา หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และ
ชุมชนทองถิ่น ตางรับมือกับภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดวยมาตรการและกิจกรรมที่
แตกตางกันออกไป ดังเชน การจัดตั้งกลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน โครงการบานปลา ธนาคารปู 
โดยกลุมประมงพื้นบาน โครงการอนุรักษเตาทะเล  ในสวนของภาครัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงใน 
การสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแบบบูรณาการ โดยเนนการมีสวนรวม
อยางจริงจังของหนวยงานและชุมชนในระดับทองถิ่น  อาทิ การฟนฟูและปลูกปาชายเลนโดยการมี
สวนรวมของประชาชน และภาคเอกชน การจัดทําแนวเขตปาชายเลนรวมกับชุมชน เพ่ือกําหนด 
กฎ กติกา ในแตละพ้ืนที่  เพ่ือการบริหารจัดการปาชายเลน การติดตามตรวจสอบสถานภาพและฟนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมกับชุมชนในการดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเล การศึกษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเพื่อกําหนดเขตอนุรักษ  นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2549-2550 ไดมี
การจัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงทะเล เพ่ือเปนแนวทางบริหาร
การจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางบูรณาการ และจัดทําโครงการแกไข
ปญหาการกัดเซาะและฟนฟูชายทะเลโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใน 5 ป
ขางหนา  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดใหความสําคัญกับการฟนฟูแหลง
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหกลับสูสภาพสมดุลทางธรรมชาติ การวางระบบเตือนภัยลวงหนาเพ่ือ
ลดผลกระทบที่จะเกิดตอชีวิตและทรัพยสินอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ และการจัดการประมง โดย
ใหมีการกําหนดกติกาและเขตทําการประมงอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะชาวประมง
พ้ืนบานกับชาวประมงพาณิชย รวมทั้งใหมีการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลงน้ําและชายฝง โดย
การปองกันมลพิษจากเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม สารเคมีจากการเกษตร ซึ่งจะมีผลตอแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวนํ้า และสารตกคางในสัตวนํ้า ซึ่งอาจเปนประเด็นที่ใชในการกีดกันทางการคาระหวาง
ประเทศได 

1.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.3.1 สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพของไทยกําลังถูกคุกคามอยางรุนแรง ทั้งนี้ เน่ืองมาจาก
สาเหตุหลายประการประกอบกัน อาทิ การทําลายถ่ินอาศัยตามธรรมชาติ  การใชประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพอยางไมเหมาะสม ไรขีดจํากัดและผิดกฎหมาย การนําชนิดพันธุตางถ่ินที่คุกคามเขามาในระบบ
นิเวศ ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โครงการพัฒนาในดานตางๆ รวมทั้งนโยบายของภาครัฐบาง
นโยบายที่สงผลใหมีการทําลายถ่ินอาศัยธรรมชาติ  นอกจากนี้ ปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญคือการไม
เล็งเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของสาธารณชน  เน่ืองมาจากการขาดขอมูลดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหมองไมเห็นถึงปญหาที่จะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต 

สถานการณพันธุพืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย จากการจัดทําทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุพืช
ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ป พ.ศ. 2549 สรุปไดวา จากการศึกษาทบทวนพรรณไมในประเทศไทยจนถึงป พ.ศ. 2549 จํานวน 
304 วงศ พบวา จํานวนพืชหายากและใกลสูญพันธุของประเทศไทยมีจํานวน 1,407 ชนิด (135 วงศ) 
แบงเปนเฟน 42 ชนิด (17 วงศ) พืชเมล็ดเปลือย 27 ชนิด (5 วงศ) พืชดอกใบเล้ียงเด่ียว 417 ชนิด 
(19 วงศ) และพืชดอกใบเล้ียงคู 921 ชนิด (94 วงศ) (ตารางที่ 1.12) 

สถานการณสัตวมีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย จากการประเมินพบวา มี
จํานวนชนิดพันธุ 4,591 ชนิด (4,608 ฟอรม)  แบงเปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 133 ชนิด (135 ฟอรม) 
และชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม 548 ชนิด (549 ฟอรม) (ตารางที่ 1.13)  เม่ือเปรียบเทียบขอมูลใน 
ป พ.ศ. 2539 และ ในป พ.ศ. 2548 พบวา มีจํานวนชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุอยางย่ิง เพ่ิมข้ึนจาก  
58 ชนิดพันธุ เปน 84 ชนิดพันธุ และจํานวนชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ เพ่ิมข้ึนจาก 138 ชนิดพันธุ เปน 
149 ชนิดพันธุ  สําหรับชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง อาทิ  นก เชน นกเงือกดํา 
ไกนวล นกปรอดดําปกขาว   สัตวเลื้อยคลาน เชน จระเขนํ้าเค็ม เตากระ ตะพาบหัวกบ ปลา เชน 
ปลาฉนากจะงอยแคบ ปลาหมูอารีย ปลาบึก  

สถานการณชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานในประเทศไทย ซึ่งนานาชาติถือวาเปนสาเหตุอันดับ
ตนๆ ของการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศไทยพบชนิดพันธุพืชตางถิ่นตั้งแตอดีต
จนถึงป พ.ศ. 2544 จํานวน 918 ชนิด รอยละ 35 เปนไมลมลุก รองลงมาคือ ไมพุม (รอยละ 17)  
ไมตน (รอยละ 11) และไมพุมก่ึงไมตนขนาดเล็ก (รอยละ 10) สวนไมไผเปนพันธุพืชตางถ่ินที่พบ 
นอยที่สุด (รอยละ 0.3) หลังจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ยังมีการนําเขาพืชตางถิ่นเพ่ือใชเปน 
ไมประดับและเพ่ือประโยชนดานอื่นๆ เรื่อยมา  คาดวามีชนิดพันธุตางถ่ินเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2544  
ไมนอยกวา 90 ชนิด (ตารางที่ 1.12)  
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ตารางที่ 1.12 ทะเบียนรายการและสถานภาพพืชที่ถูกคุกคาม พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 
หนวย : ชนิดพันธุ 

สถานภาพ 

กลุมพืช จํานวน 
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เฟรน 42 19 - 27 13 - - - - 2 
พืชเมล็ดเปลือย 27 6 - 17 8 - - 3 - - 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 417 211 4 203 106 101 - - - - 
พืชใบเลี้ยงคู 921 528 11 628 242 31 18 - 1 6 

รวม 1,407 764 15 875 369 132 18 3 1 8 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ก 

ตารางที่ 1.13   จํานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลัง ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
หนวย : ชนิดพันธุ 

กลุมสัตว ชนิดพันธุในประเทศไทย 1 ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน ชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม 2 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 302 5 116 
นก 982 2 180 
สัตวเลื้อยคลาน 350 (366 ฟอรม) 47 (49 ฟอรม) 32 (33 ฟอรม) 
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 137 (138 ฟอรม) 7 5 
ปลา 2,820 72 215 

รวม 4,591 (4,608 ฟอรม) 133 (135 ฟอรม) 548 (549 ฟอรม) 
หมายเหต:ุ 1  รวมชนิดพันธุที่สูญพันธุไปแลวดวย 
 2  รวมจํานวนชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุอยางยิง่ ชนิดพันธุใกลสูญพันธุ และชนิดพันธุที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 
ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ก 

 
สวนชนิดพันธุสัตวตางถิ่นที่ถูกนําเขามาในประเทศไทย  พบวาสวนใหญเปนสัตวนํ้าและ 

สัตวเล้ียงที่ถูกนําเขามาเพ่ือการคา  โดยเปนปลา 1,500 ชนิด   สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกประมาณ  
50-100 ชนิด  สัตวเล้ือยคลานมากกวา 100 ชนิด  หอยมากกวา 3 ชนิด  กุงหรือปูมากกวา 5 ชนิด 

1.3.2 การดําเนินการ 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ประกอบกับสังคมไทยในทองถิ่นมีวิถีชีวิตบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพมายาวนาน หนวยงาน 
ที่เก่ียวของจึงตองเรงรัดการจัดทําฐานขอมูล รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาองคความรูเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย รวมทั้งออกกฎหมายและระเบียบในเรื่อง
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ตลอดจนใหความคุมครองแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติมิใหถูกทําลายไป  

ในป พ.ศ. 2549 หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อการอนุรักษ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในประเทศไทย ดังนี้ 

(1) ทําการศึกษาเพ่ือกําหนดความสําคัญของพ้ืนที่ระบบนิเวศตางๆ ของประเทศไทยวามี
ลักษณะของการเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเปนพ้ืนที่ที่วิกฤตทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  เพ่ือประโยชนในการคุมครองหรือใชประโยชนพ้ืนที่ปาไมไดอยางเหมาะสม 
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(2) สํารวจและจัดทําขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity hotspots) เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพเชิงพ้ืนที่ 

(3) ดําเนินโครงการสํารวจรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับทองถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือจัดทําขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทองถิ่น และสรางกระบวนการมี
สวนรวมระหวางทองถ่ิน สถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ  โดยใน ป พ.ศ. 2548-2549 ไดมี
การดําเนินการไปแลว 17 ตําบล และใน ป พ.ศ. 2550 จะดําเนินการในอีก 100 ตําบลทั่วประเทศ 

(4) หนวยงานที่เก่ียวของรวมกันรางมาตรการปองกัน ควบคุม การแพรระบาดและกําจัด
ชนิดพันธุตางถิ่น 

(5) จัดทํารางนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ เพ่ือผลักดันและกระตุนใหเกิด
การดําเนินงานในดานตางๆ ภายในประเทศ เชน การวิจัยพัฒนา การศึกษา การคาขาย การเกษตร 
เพ่ือใหมีการใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑสืบเนื่องอยางเหมาะสม ปลอดภัย และ
โปรงใส 

(6) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ
พืช พันธุสัตวและสัตวนํ้า  

(7) รางแผนกลยุทธการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
พ.ศ. 2551-2555 

1.4 ทรัพยากรแรและพลังงาน 

1.4.1 สถานการณทรัพยากรแรและพลังงาน 

1) ทรัพยากรแร 

ทรัพยากรแรมีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจากใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาและบริการ กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมและเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ   ในชวงป พ.ศ. 2541-2549 มูลคาของการผลิต การใช การสงออกและการนําเขาแรมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนมาอยางตอเน่ือง (รูปที่ 1.3) ในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาจากการใชแรสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ คิดเปนมูลคาเทากับ 39,077 ลานบาท  กลุมแรที่มีมูลคาการใชมากที่สุด
คือ กลุมแรโลหะพื้นฐาน รอยละ 32 รองลงมาเปนกลุมแรเช้ือเพลิงและพลังงาน คิดเปนรอยละ 24 
กลุมแรอุตสาหกรรมกอสราง รอยละ 19  และกลุมแรอุตสาหกรรมซีเมนต รอยละ 18 ของมูลคา 
การใชทั้งหมด โครงสรางการผลิตแรของประเทศ สวนใหญเปนการผลิตกลุมแรอุตสาหกรรม รอยละ 79 
(แรอุตสาหกรรมซีเมนต  รอยละ 26 และแรเช้ือเพลิงและพลังงาน  รอยละ 24 ของมูลคาการผลิต 
แรทั้งหมด) การผลิตกลุมแรโลหะมีสัดสวนเพียงรอยละ 21 (รูปที่ 1.4) และแรบางชนิดยังมีปริมาณ
การผลิตไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะถานหินคุณภาพดี ไดแก บิทูมินัส ซึ่งยังตองพ่ึงพา
การนําเขาจากตางประเทศ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 2550) 
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รูปที่ 1.3  มูลคาการผลิต การใช การสงออกและการนําเขาแรของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2537-2549  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

รูปที่ 1.4  สัดสวนการผลิตแรอุตสาหกรรมและแรโลหะของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2530-2549 
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ที่มา: ขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

 
2) ทรัพยากรพลังงาน 

ความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน2 กวารอยละ 60 เปนการพ่ึงพาพลังงานจาก
ตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2549 มีความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนอยูที่ระดับ 1,548 เทียบเทา
พันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน  เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 รอยละ 1.8 (ตารางที่ 1.14)  โดยความตองการ
ใชนํ้ามันสําเร็จรูปลดลงรอยละ 2.4 เม่ือเทียบกับปที่แลว เน่ืองจากราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับสูง 
ความตองการใชกาซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.3 และความตองการใชถานหินเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.9 

                                                
2 พลังงานเชิงพาณิชยข้ันตน คือ พลังงานที่ยังไมผานกระบวนการแปรรูปไปเปนพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 2550ก) 
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การผลิต การใช การสงออก การนําเขา



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 23  

ในสวนของการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย3 ในป พ.ศ. 2549 อยูที่ 1,049 เทียบเทาพัน
บารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 รอยละ 0.3 โดยการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5 การใช
ถานหินนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.9 เพ่ือทดแทนถานหินลิกไนตในประเทศ   และการใชกาซธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.1  ในขณะที่การใชนํ้ามันสําเร็จรูปลดลงรอยละ 2.6  และการใชถานหินลิกไนตลดลง
รอยละ 29.4 (ตารางที่ 1.15) 

                                                
3 พลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย คือ พลังงานข้ันสุดทายท่ีผูบริโภคใช โดยไมรวมถึงเช้ือเพลิงท่ีนําไปใชในการผลิต
พลังงานทุติยภูมิ ซึ่งหมายถึง การนําพลังงานปฐมภูมิมาผานการแปรรูป เชน นํ้ามันสําเร็จรูปและไฟฟา (สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 2550ก) 

ตารางที่ 1.14  การใช การผลิต และการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ป พ.ศ. 2548-2549  
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน 
ป พ.ศ. พลังงานเชิงพาณชิย1 

2548 2549 
การใช 2 1,520.7 (4.5) 1,547.7 (1.8) 
การผลิต 742.8 (9.6) 764.9 (3.0) 
การนําเขา (สุทธิ) 979.9 (-1.1) 978.1 (-0.2) 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสํารอง -15.5 -18.6 
การใชที่ไมเปนพลังงาน (non-energy use) 218.4 (-3.7) 214.1 (-2.0) 
การนําเขา/การใช (รอยละ) 64 63 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บเปนอัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 
 1    พลังงานเชงิพาณิชย ประกอบดวย นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป ไฟฟาจากพลังนํ้าและ 

ถานหิน/ลิกไนต 
 2  การใช ไมรวมการเปลี่ยนแปลงสต็อกและการใชที่ไมเปนพลังงาน (non-energy use)  ไดแก การใชยางมะตอย NGL 

Condensate LPG และ Naphtha เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2550ก 

ตารางที่ 1.15 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ป พ.ศ. 2545-2549 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน 
ป พ.ศ. พลังงานเชิงพาณชิยขั้นสุดทาย 2545 2546 2547 2548 2549 

นํ้ามันสําเร็จรูป 579 (5.9) 612 (5.7) 661 (8.1) 654 (-1.2) 637 (-2.6) 
กาซธรรมชาติ 43 (15.9) 46 (7.9) 54 (17.5) 55 (2.2) 59 (7.1) 
ถานหินนําเขา 40 (22.8) 61 (52.8) 67 (9.3) 81 (21.6) 100 (22.9) 
ลิกไนต 43 (7.5) 24 (-43.6) 37 (54) 42 (13.5) 30 (-29.4) 
ไฟฟา 175 (6.8) 187 (6.9) 202 (7.1) 214 (5.9) 223 (4.5) 

รวม 880 (7.3) 931 (5.8) 1,021 (9.8) 1,046 (2.5) 1,049 (0.3) 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนอัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2550ก 

จากขอมูลการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทายขางตนพบวา มีแนวโนมความตองการใชเพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงการใชลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน  ในขณะเดียวกันภาครัฐ
ไดสงเสริมใหมีการผลิตและการใชพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ เพื่อลดปริมาณการใชพลังงาน
ประเภทฟอสซิลและลดปญหามลพิษทางอากาศ  แตอยางไรก็ตามปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชย
ข้ันสุดทายทั้งหมดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปทําใหสัดสวนของพลังงานหมุนเวียนตอพลังงานทั้งหมด
ในชวงทศวรรษที่ผานมาคอนขางคงที่ คือ มีสัดสวนประมาณรอยละ 17-18 หรือมีคาเฉล่ียรอยละ 17.4 
(รูปที่ 1.5) 



 

 24   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

รูปที่ 1.5 ปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทายและพลังงานหมุนเวียนขั้นสุดทาย ป พ.ศ. 2530-2549  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: รวมรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เม่ือพิจารณาตัวช้ีวัดผลิตภาพการใชพลังงาน (energy elasticity) พบวา หลังจากป พ.ศ. 2547 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) มีแนวโนมดีข้ึน  โดยในป พ.ศ. 2549 ผลิตภาพการใชพลังงาน
อยูที่ 0.051 (รูปที่ 1.6)  ท้ังนี้ เน่ืองมาจากนโยบายและมาตรการตางๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของที่สงเสริม
ใหมีการใชประโยชนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทํายุทธศาสตรการแกไขปญหา
พลังงานของประเทศโดยเนนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
การสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพ่ือทดแทนน้ํามัน สงเสริมการนํากาซธรรมชาติ
มาใชเปนเช้ือเพลิงในภาคขนสง การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเรื่องพลังงาน การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหมีการประหยัดพลังงาน 

รูปที่ 1.6  ผลิตภาพการใชพลังงานของประเทศไทย ป พ.ศ.2541-2549  
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หมายเหตุ : ผลิตภาพการใชพลังงาน (energy elasticity) หมายถึง อัตราการเพิ่มการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทายตออัตราการเพิ่มของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
ที่มา:  รวบรวมจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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ถึงแมวาการผลิตและใชทรัพยากรแรและทรัพยากรพลังงาน จะมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศและระบบเศรษฐกิจก็ตาม แตในขณะเดียวกันก็ไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทําลายสภาพแวดลอมและแหลงทองเที่ยวธรรมชาติดาน 
ภูมิทัศน ปญหามลพิษในดานตางๆ ที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ดัง
ตัวอยางเชน การปนเปอนสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่สงผลกระทบตอหวงโซอาหาร
และสุขภาพของประชาชนที่ไดรับและสัมผัสสารตะกั่ว  ปญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟาและ
เหมืองถานหิน และปญหาฝุนละอองจากกิจการเหมืองแรและโรงโมหินที่สงผลกระทบตอประชาชนที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่โดยตรงทําใหมีโอกาสสูงในการเปนโรคระบบทางเดินหายใจ 

อยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของไดเล็งเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาว
มาขางตน จึงไดมีการปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และตองไมมีผลตอส่ิงแวดลอม (กรอบที่ 1.4) มีการสงเสริมและรณรงคการใชพลังงาน
สะอาดมากขึ้น คิดคนหาพลังงานใหมๆ ที่ปราศจากมลพิษ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน มีมาตรการ
อนุรักษพลังงาน การประหยัดพลังงานเพ่ือใหมีพลังงานใชอยางยั่งยืนและลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ การนําทรัพยากรภายในประเทศโดยนําวัตถุดิบทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรมาใชในการผลิตพลังงานทดแทนตอไป  

กรอบที่ 1.4  โครงการ “โรงโม  เหมืองหิน  ติดดาว” 
สถานประกอบกิจการโรงโม/บด/ยอยหินและเหมืองหิน ปจจุบัน

มีอยูมากกวา 600 แหงทั่วประเทศ ถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษทาง
อากาศที่สําคัญประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษดานฝุน
ละออง ซ่ึงหากมีการระบายฝุนละอองออกสูส่ิงแวดลอมในปริมาณที่
มากจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัย
อยูในพื้นที่ใกลเคียง คนงานที่ทํางานอยูในสถานประกอบการ รวมทั้ง
ยังสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยทั่วไป โดยในชวงที่ผาน
มาพบวามีการรองเรียนเร่ืองปญหามลพิษจากการประกอบกิจการ
ดังกลาวในหลายพื้นที่ เชน กรณีโรงโมบดและยอยหินในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระบุรี  

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินการเพื่อที่จะกํากับดูแลสถาน
ประกอบกิจการดังกลาวใหมีการปฏิบัติอยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
จึงไดมีการริเร่ิมใหมีโครงการ “โรงโม เหมืองหิน ติดดาว” เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเชิงรุกในการกํากับดูแลโรงโม/บด/ยอย
หินและเหมืองหิน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  รวมทั้งเพื่อให
ผูประกอบการมีความตระหนักและใสใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน  
ในการดําเนินโครงการดังกลาวไดให เครือขายนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา และเครือขายประชาชนในพื้นที่เปนหนวยสํารวจ
และตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมในสถานประกอบกิจการโรงโม/บด/
ยอยหินและเหมืองหินทั่วประเทศ  ขอมูลที่ทําการสํารวจ ไดแก 
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป  พื้นที่ตั้งและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ เร่ือง
รองเรียนและผลกระทบ นโยบายและปายรณรงคดานสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย ใบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน 
สวัสดิการพนักงาน และการใหความรวมมือในการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ ส่ิงสําคัญที่จะตองสํารวจและตรวจประเมินในกรณีของ 

โรงโม บดและยอยหิน ไดแก มาตรการและระบบกําจัดฝุนละอองจาก
กระบวนการผลิต สวนในกรณีของเหมืองหิน ไดแก วิธีการทําเหมือง
และการระเบิดหิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
เงื่อนไขของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
และการควบคุมฝุนละอองจากการขนสงหินจากเหมือง 

จากนั้นกรมควบคุมมลพิษจะสรุปผลการสํารวจและตรวจประเมิน
ของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและเครือขายประชาชนในพื้นที่ 
โดยแบงผลการสํารวจออกเปน 4 กลุม  คือ  กลุมที่ผานการตรวจ
ประเมินและเขาขายเกณฑเหมาะสมที่จะไดรับรางวัล ประเภทดีเยี่ยม 
(ดาวทอง) ประเภทดี (ดาวเงิน) ประเภทปานกลาง (ดาวแดง) และ
ประเภทยอดแย (ดาวดํา)  ในกรณีที่โรงโม/บด/ยอยหินและเหมืองหิน
อยูในเกณฑยอดแย กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร จะทําการตรวจซ้ํา พรอมทั้งใหคําแนะนําในการควบคุม
และแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน เพื่อใหมีการแกไขปญหา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  และหากยังตรวจพบวา ไมมีการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน  กรมควบคุมมลพิษก็จะแจง
ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรดําเนินการตอไป 

สําหรับผลการสํารวจและตรวจประเมินโรงโม/บด/ยอยหินและ
เหมืองหินในป พ.ศ. 2550 น้ี สถานประกอบการประเภทเหมืองหินที่
อยูในเกณฑดีเยี่ยมมีจํานวน 14 แหงในพื้นที่ 8 จังหวัด  คือ  จังหวัด
กระบ่ี สตูล สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สระบุรี นาน ลําปางและ
นครราชสีมา และสถานประกอบการประเภทโรงโมหินที่อยูในเกณฑ
ดีเยี่ยมมี 5 แหง ซ่ึงทั้ง 5 แหง มีที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2550ก  
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1.4.2 การดําเนินการ 

สําหรับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรและทรัพยากรพลังงานในอนาคต ในสวนของ
ทรัพยากรแร เนนที่การใชประโยชนอยางคุมคาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกัน โดย
ใหมีการพิจารณาทางเลือกของการพัฒนาและการวางแผนการใชทรัพยากรธรณีของประเทศในระยะ
ยาววา ควรมีการนํามาใชในปจจุบันหรือเก็บไวใชในอนาคต มีการพิจารณาเลือกใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาติอื่นทดแทน ตลอดจนการลดผลกระทบที่มีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจาก 
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรณีและทรัพยากรพลังงาน  รวมทั้งการกําหนดมาตรการ
ดานการแบงปนผลประโยชนระหวางรัฐและผูไดรับสัมปทาน การควบคุมมลพิษโดยทันที  การหา
กระบวนการปองกันปญหาและหลักประกันที่สามารถชวยรองรับและเยียวยาปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเมื่อการทําเหมืองยุติลงแลว  สวนดานพลังงาน เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รณรงค
ใหผูบริโภคใชพลังงานอยางรูคุณคา  และใหผูประกอบการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(กรอบที่ 1.5 และ 1.6) 

2. ภาวะมลพิษ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่มีมาอยางตอเน่ือง รวมทั้งการขยายตัว

ของเมืองอยางรวดเร็ว  ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของประชากรเมืองที่เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 18 ใน 
ป พ.ศ. 2539 เปนรอยละ 33 ในป พ.ศ. 2549 นับเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดปญหามลพิษในดาน
ตางๆ อาทิ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศและเสียง ขยะและของเสียอันตราย สารอันตราย เกิด
ความแออัด เกิดมลทัศน และเกิดการทําลายส่ิงอันควรอนุรักษตามมา ซึ่งปญหามลพิษเหลาน้ี นับวัน
จะขยายตัวตามขนาดของเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 

 

กรอบที่ 1.5  มาตรการประหยัดพลังงาน 5,900 ลานบาท  
การประหยัดพลังงานถือเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนตอง

ชวยกัน ซ่ึงหากคนไทยทุกคนทั้ง 14 ลานครัวเรือน รวม 64 ลานคน 
ชวยกันประหยัดพลังงานทุกวัน ก็จะสามารถลดการใชพลังงานได
ตามเปาหมายถึง 5,900 ลานบาท จากปริมาณการใชพลังงานโดยรวม 
22,000 ลานหนวย  หรือคิดเปนเงินทั้งส้ิน 59,000 ลานบาท   ดังน้ัน
เพื่อใหการประหยัดพลังงานโดยการมีสวนรวมของประชาชนประสบ
ผลสําเร็จ  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึง
ไดกําหนดมาตรการออกมา 10 มาตรการ เพื่อเปนแนวทางใหประชาชน
ทุกคนนําไปปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานภายในบานเรือน เปนประจํา
ทุกวัน ดังน้ี  

(1) ปดไฟฟา 1 ดวง หรือถอดหลอดไฟที่ไมใชออก จะสามารถ
ประหยัดพลังงานได 2,519 ลานบาท/ป  

(2) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา จะชวยประหยัด
ไฟฟาได 10% และปดกอนเลิกใช 30 นาที หรือลดเวลาการเปดแอร 30 
นาที สามารถลดใชพลังงานได 6% ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานได
ประมาณ 2,642 ลานบาท/ป  

(3) ตั้งตูเย็นหางผนัง 15 เซนติเมตร จะชวยประหยัดไฟฟาได 
10% ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานได 2,642 ลานบาท/ป  

(4) ปดโทรทัศนเม่ือไมมีคนดู หรือเลือกใชโทรทัศนขนาด 14 น้ิว 
แทน 20 น้ิว จะสามารถประหยัดพลังงานได 2,642 ลานบาท/ป  

(5) ใชหลอดฟลูออเรสเซนท 18 วัตต แทนหลอดไส 100 วัตต จะ
สามารถประหยัดพลังงานได 423 ลานบาท/ป  

(6) ถอดปลั๊กเตารีดกอนรีดเสื้อผาเสร็จ 2-3 นาที จะสามารถ
ประหยัดพลังงานได 49 ลานบาท/ป  

(7) เสียบปลั๊กกระติกนํ้ารอนเม่ือใช จะสามารถประหยัดพลังงาน
ได 579 ลานบาท  

(8) ใชจอคอมพิวเตอร 15 น้ิว แทน 17 น้ิว และปดหนาจอเม่ือไม
ใช จะสามารถประหยัดพลังงานได 92 ลานบาท/ป  

(9) อยาเสียบปลั๊กไฟฟาทิ้งไวเม่ือไมใชงาน จะสามารถประหยัด
พลังงานได 3 ลานบาท/ป  

(10) ขับรถไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะสามารถประหยัด
พลังงานได 12,150 ลานบาท/ป 

ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2550ข   
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กรอบที่ 1.6  Eco-car ความหวังแหงอนาคต 
แนวคิดของการพัฒนารถยนตน่ังขนาดเล็กประหยัดพลังงาน 

หรือ Eco-car เร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 โดยมีเปาหมายเพื่อสราง
สินคาตัวใหมเพิ่มเติมจากรถยนตบรรทุกปกอัพ และเพื่อสนับสนุน
นโยบายอนุรักษพลังงานของประเทศ โดยการประหยัดพลังงานจาก
การพัฒนารถยนตน่ังขนาดเล็กประหยัดพลังงาน อยางไรก็ตาม ไดมี
การทบทวนอีกครั้งในป พ.ศ. 2549 ทั้งน้ี เพื่อเสริมศักยภาพการผลิต 
การจําหนาย และการสงออกของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยใน
ตลาดโลก  

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมติเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 เห็นชอบในหลักการใหการสงเสริมการลงทุนโครงการผลิต
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลในประเทศไทย และในวันที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2550  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ กําหนดอัตราภาษี
สรรพสามิตรถยนตประหยัดพลังงาน ไวที่อัตรารอยละ 17 ซ่ึงผูผลิต
รถยนตสวนใหญเห็นวาเปนอัตราภาษีที่จูงใจในการผลิต แตยังกังวล
ในเร่ืองของตลาดสงออก เน่ืองจากในขณะนี้แตละประเทศมีการผลิต
รถยนตขนาดเล็กในกลุมประเทศของเขาอยูแลว 

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ครอบคลุมถึง รถยนต
แบบผสมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา (hybrid electric vehicle) 
และรถยนตที่สามารถใชเชื้อเพลิงทดแทนไดดวย โดยตองมีคุณสมบัติ
ทางเทคนิค ดังน้ี 

1)  ดานการประหยัดพลังงาน จะตองมีอัตราการใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไมเกิน 5 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร 

2)  ดานสิ่งแวดลอม การปลอยมลพิษไอเสียไมเกินมาตรฐาน
มลพิษของสหภาพยุโรปที่ระดับยูโร 4 และ 

3)  ดานความปลอดภัย การไดมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงองคการสหประชาชาติสําหรับ
ภาคพื้นยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe: 
UNECE) 

จากคุณสมบัติของ Eco-car ที่ประหยัดพลังงาน การเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม และการมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง จะทําให
ประโยชนของโครงการผลิต Eco-car ในประเทศไทย ไมเพียงแตเปน
การเสริมศักยภาพการผลิต การจําหนาย และการสงออกของ
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยในตลาดโลกเทานั้น จะยังชวยในดาน
การประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการใชพลังงานโดยเฉพาะการนําเขา
เชื้อเพลิงนํ้ามัน ลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศ และลดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 

คาดวาประมาณป พ.ศ. 2552 คนไทยจะมีโอกาสไดรวมกัน
ประหยัดพลังงาน ลดปญหามลพิษอากาศโดยหันมาใช Eco-car 
นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานในดานอื่นๆ  

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 2550   

เม่ือพิจารณาขอมูลการรองเรียน รองทุกขของประชาชนที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพบวา ประชาชนมีการรองเรียนในเรื่องเก่ียวกับปญหามลพิษมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
29 ของขอรองเรียนทั้งหมด  รองลงมาเปนการรองเรียนปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ปาและการตัด
ไมทําลายปา (รอยละ 17) สวนเรื่องรองเรียนที่เหลือเปนเรื่องทั่วไป (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 2550ค) 

จากการสํารวจขอมูลการรองเรียนปญหาดานมลพิษของสวนราชการตางๆ ที่ใหบริการรับแจง
เรื่องรองทุกขจากประชาชน พบวา ในป พ.ศ. 2549 มีการรองเรียนปญหาดานมลพิษจํานวนทั้งส้ิน 
9,490 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2548  ซึ่งมีจํานวนการรองเรียนถึง 9,790 ราย (รูปที่ 1.7)   ทั้งนี้ 
เน่ืองมาจากมีการประสานงานการแกไขปญหาระหวางหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนอยางใกลชิด ประกอบกับมีการแตงตั้งขาราชการสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1-16 และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  ซึ่งเปนสวนราชการภายใตกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานควบคุมมลพิษ  ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนดานมลพิษในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนมีความรวดเร็วและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับปญหามลพิษที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุดในป พ.ศ. 2549 คือ มลพิษทางอากาศ 
(ปญหากลิ่นเหม็นและปญหาฝุนละออง/เขมาควัน) คิดเปนรอยละ 42 ของจํานวนขอรองเรียนทั้งหมด 
รองลงมา คือ มลพิษทางเสียง นํ้าเสียและกากของเสีย ตามลําดับ (ตารางที่ 1.16)  
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รูปที่ 1.7 จํานวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษทั่วประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2545-2549 
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ที่มา: รวบรวมจากกรุงเทพมหานคร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และศูนยบริการประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรี 

เม่ือพิจารณาพื้นที่ที่ไดรับการรองเรียน จากสถิติขอมูลเรื่องราวรองทุกขของกรมควบคุมมลพิษ  
พบวาพ้ืนที่ที่ประสบกับปญหามลพิษมากที่สุดเปนพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
จังหวัดที่ประสบกับปญหามลพิษมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร  รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตารางที่ 1.17)  ทั้งนี้ เน่ืองจากเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การคมนาคม
ขนสงและการบริการสาธารณะ จึงเปนเหตุใหมีการรองเรียนจํานวนมากที่สุด  สําหรับประเภทของ
โรงงานที่มีการรองเรียนเขามายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ โรงงานประเภทการซอมแซม
ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว (ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550) 

ตารางที่ 1.16  สถิติขอมูลเรื่องราวรองทุกขเก่ียวกับปญหามลพิษ แยกตามประเภทมลพิษ ป พ.ศ. 2549 
ปญหามลพิษ 

สวนราชการ จํานวน 
เร่ืองรองทุกข กลิ่นเหม็น ฝุนละออง/

เขมาควัน 
เสียงดัง/

เสียงรบกวน น้ําเสีย กากของเสีย อ่ืนๆ 

1. กรุงเทพมหานคร 7,343 2,537 648 3,497 504 281 1,043 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 927 492 333 305 177 38 327 
3. กรมควบคุมมลพิษ 755 484 284 214 170 75 57 

รวม 9,025 3,513 1,265 4,016 851 394 1,427 
4. ศูนยบริการประชาชน 
    สํานักนายกรัฐมนตรี 465 96 108 46 140 

รวม 9,490 8,890 959 440 1,567 
หมายเหต:ุ - การนับจํานวนปญหามลพิษ จะนับจํานวนปญหามลพิษทุกครั้งที่มีการรองเรียนเขามา แมยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
 - การนับจํานวนเรือ่งรองเรียน จะนับเร่ืองรองเรียนจํานวน 1 เร่ือง เม่ือมีการดําเนินการแลวเสรจ็ 
 - ปญหามลพิษอื่นๆ ประกอบดวย การรองเรียนเกีย่วกับวัตถุไวไฟ ละอองไอและการคัดคานการกอสราง 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

ตารางที่ 1.17  สถิติการรองเรียนเก่ียวกับปญหามลพิษ 5 ลําดับแรก แยกตามจังหวัด ป พ.ศ. 2549 
ลําดับท่ี จังหวัด จํานวนเรื่องรองเรียน รอยละ 

1 กรุงเทพมหานคร 458 61 
2 สมุทรปราการ 45 6 
3 นนทบุรี 31 4 
4 สมุทรสาคร 27 3 
5 นครปฐม 15 2 

รวม 5 ลําดับแรก 576 76 
จังหวัดอื่นๆ 179 24 

รวมทั้งประเทศ 755 100 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 29  

2.1 คุณภาพน้ํา 

2.1.1 สถานการณคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 

ในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยประสบกับปญหาอุทกภัยครั้งใหญถึงสองครั้ง  ครั้งแรกเกิดข้ึน
ในชวงเดือนพฤษภาคม ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ แพร นาน และ
ลําปาง)  และครั้งที่สองเกิดอุทกภัยในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ในพ้ืนที่ลุมนํ้าภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนลาง (ครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัด)  อุทกภัยทั้งสองครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิต 
ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

การเกิดอุทกภัยชวงแรก กรมควบคุมมลพิษไดตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมนํ้ายมและแมนํ้า
นาน พบวา แมนํ้าทั้งสองมีคุณภาพเสื่อมโทรม นํ้ามีตะกอนดินอยูเปนจํานวนมาก แตภายหลัง
สถานการณนํ้าทวมเริ่มคล่ีคลาย พบวาคุณภาพน้ําดีข้ึน (ตารางที่ 1.18)  

ตารางที่ 1.18  คุณภาพน้ําในแมนํ้ายมและแมนํ้านาน ชวงเกิดอุทกภัยเดือนมิถุนายนและหลังเกิดอุทกภัยเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2549 
pH DO (มก./ล.) BOD (มก./ล.) SS (มก./ล.) FCB (MPN/100 มล.) แมนํ้า มิ.ย. ส.ค. มิ.ย. ส.ค. มิ.ย. ส.ค. มิ.ย. ส.ค. มิ.ย. ส.ค. 

ยม 7.8 -8.4 6.9 -7.4 1.9 -3.0 4.8 -5.3 0.6 -4.3 0.8 -2.2 193 -360 156 -295 400–1,300 270 -1,700 
นาน 7.8 -8.4 7.9 -8.0 2.8 -3.0 6.0 -7.8 6.6 -7.8 0.9 -3.3 168 -204 4 -57 3,300-13,000 800 -3,000 

ลําน้ําสาขา 
ของแมน้ํานาน - 6.5 -7.5 - 5.5 -7.5 - 0.7 -1.8 - 21 -286 - 330 -9,200 

มาตรฐาน 
คุณภาพน้ําของ 
แหลงน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3(1) 

5-9 5-9 ≥4.0 ≥4.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤25(2) ≤25(2) ≤4,000 ≤4,000 

หมายเหต:ุ pH คือ ความเปนกรด-ดาง 
DO (dissolved oxygen) คือ คาออกซิเจนละลาย 
BOD (biochemical oxygen demand) คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
SS (suspended solid) คือ สารแขวนลอย 
FCB (fecal coliform bacteria) คือ คาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  
(1) มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนดของแมนํ้ายมและนาน 
(2) เกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

 

สําหรับอุทกภัยในชวงที่ 2 ไดสงผลใหพ้ืนที่ 47 จังหวัดของประเทศเกิดสภาพน้ําทวมขัง ซึ่ง
สวนราชการที่เก่ียวของไดเรงระบายน้ําบริเวณที่มีนํ้าทวมขังออกจากพื้นที่ เพ่ือปองกันมิใหเกิดสภาพ
นํ้าเนาเสีย  จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําในชวงน้ําทวมในแมนํ้า 5 สายหลัก  ไดแก  แมนํ้าเจาพระยา  
แมนํ้าทาจีน แมนํ้าปราจีนบุรี แมนํ้านาน และแมนํ้ายม พบวา คุณภาพนํ้าสวนใหญอยูในเกณฑพอใช
ถึงเส่ือมโทรมมาก (ตารางที่ 1.19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมควบคุม
มลพิษรวมกับสํานักงานส่ิงแวดลอมภาค ไดดําเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําเปนระยะในชวง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนการเฝาระวังคุณภาพน้ําอยาง
ใกลชิดและตอเน่ือง เพ่ือดําเนินการไดทันตอสถานการณนํ้าเนาเสียที่จะเกิดข้ึน 
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ตารางที่ 1.19  คุณภาพน้ําในแมนํ้าตางๆ ชวงเกิดอุทกภัยเดือนตุลาคมและหลังเกิดอุทกภัยเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2549 
pH DO (มก./ล.) BOD (มก./ล.) SS (มก./ล.) FCB (MPN/100 มล.) 

แมนํ้า/ทุงรับนํ้า 
ต.ค. ธ.ค. ต.ค. ธ.ค. ต.ค. ธ.ค. ต.ค. ธ.ค. ต.ค. ธ.ค. 

เจาพระยาตอนบน (ประเภทที่ 2) 7.8 8.3 1.7 5.9 1.8 3.1 39 49 924 10,716 
เจาพระยาตอนกลาง (ประเภทที่ 3) 8.0 7.9 1.7 4.1 2.0 3.3 41 14 1,293 8,557 
เจาพระยาตอนลาง (ประเภทที่ 4) 7.2 7.4 2.4 1.5 1.6 3.4 26 11 14,700 15,773 
ทาจีนตอนบน (ประเภทที่ 2) 7.2 7.5 2.1 2.8 3.2 1.8 15 23 4,633 2,610 
ทาจีนตอนกลาง (ประเภทที่ 3) 7.3 7.3 1.8 1.6 5.6 3.0 21 21 24,000 27,103 
ทาจีนตอนลาง (ประเภทที่ 4) 7.1 7.5 1.3 1.5 3.7 3.0 12 16 11,129 9,347 
ปราจีนบุรี (ประเภทที่ 2) 6.3 - 3.5 4.3 1.5 2.3 38 22 12,100 361 
ยม (ประเภทที่ 3) 8.2 8.4 3.4 3.8 1.0 4.9 36 98 4,133 4,740 
นาน (ประเภทที่ 3) 7.8 8.5 5.5 6.2 1.3 1.3 54 65 35,986 6,341 
มาตรฐานคุณภาพน้าํของแหลงน้ํา 
ผิวดินประเภทที่ 2 5-9 5-9 ≥6.0 ≥6.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤25** ≤25** ≤1,000 ≤1,000 

มาตรฐานคุณภาพน้าํของแหลงน้ํา 
ผิวดินประเภทที่ 3 5-9 5-9 ≥4.0 ≥4.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤25** ≤25** ≤4,000 ≤4,000 

มาตรฐานคุณภาพน้าํของแหลงน้ํา 
ผิวดินประเภทที่ 4 5-9 5-9 ≥2.0 ≥2.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤25** ≤25** - - 

หมายเหต:ุ pH คือ ความเปนกรด-ดาง 
DO (dissolved oxygen) คือ คาออกซิเจนละลาย 
BOD (biochemical oxygen demand) คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
SS (suspended solid) คือ สารแขวนลอย 
FCB (fecal coliform bacteria) คือ คาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  
**  เกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําในแมนํ้าสายสําคัญ 48 สาย และแหลงน้ําน่ิง 4 แหลง 
(กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา) ในป พ.ศ. 2549 โดยการประเมินจาก
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินรวมกับดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป พบวาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําโดย
ภาพรวมของแหลงน้ําทั่วประเทศดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2548  โดยมีแหลงน้ํา
ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดีและพอใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น  สวนแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมและ 
เส่ือมโทรมมากมีจํานวนลดลง (รูปที่ 1.8 และรูปที่ 1.9) 

เม่ือพิจารณาคุณภาพน้ําเปนรายภาคพบวา  ภาคเหนือและภาคกลาง ยังคงมีแหลงน้ําที่มี
คุณภาพเส่ือมโทรมอยูหลายแหง  โดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพเส่ือมโทรมมากในป พ.ศ. 2549  คือ  แม
นํ้าทาจีนตอนลางตั้งแตอําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร ถึงอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ
แมนํ้าลําตะคองตอนลาง บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ตารางที่ 1.20)  โดยแมนํ้าทาจีน
ตอนลาง มีปญหาคาออกซิเจนละลาย (DO) ต่ํากวาคามาตรฐาน   สวนแมนํ้าลําตะคองตอนลาง มี
ปญหาเกี่ยวกับความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) และคาแอมโมเนีย (NH3) ที่ไมไดตามมาตรฐาน 
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รูปที่ 1.8 แผนที่แสดงดัชนีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในแหลงน้ําสําคัญของประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

รูปที่ 1.9  คุณภาพแหลงน้ําผิวดินทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2548 และ 2549 
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ตารางที่ 1.20  คุณภาพแหลงน้ําผิวดินทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2549 จําแนกตามเกณฑคุณภาพน้ํา 
เกณฑคุณภาพน้ํา 

ภาค ดี (1) พอใช (2) เส่ือมโทรม (3) เส่ือมโทรมมาก (4) 

เหนือ กก อิง 
แมจาง+ 

ปง วัง  
ยม ลี้ 

กวง นาน- กวานพะเยา 
บึงบอระเพ็ด 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองหาน อูน เสียว มูล เลย  
พอง ชี ลําชี+ สงคราม- 
ลําปาว- 
ลําตะคองตอนบน+ 

 ลําตะคองตอนลาง 

กลาง แควใหญ + 
แควนอย  
เพชรบุรีตอนบน 

เจาพระยาตอนบน  
ทาจีนตอนบน  
แมกลอง  
กุยบุรี + 

ลพบุรี สะแกกรัง – 

เพชรบุรีตอนลาง 
ปราณบุรี- ปาสัก 
 นอย- ทาจีนตอนกลาง  
เจาพระยาตอนกลาง 
เจาพระยาตอนลาง+ 

ทาจีนตอนลาง 

ตะวันออก เวฬุ 
ประแสร ++ 

บางปะกง+ นครนายก+ 

ระยอง+ 
ปราจีนบุรี+ ตราด 
จันทบุรี พังราด  

  

ใต ตาปตอนบน  
สายบุรี 
ปตตานี 

ตาปตอนลาง  
ปากพนัง ตรัง ชุมพร 
ทะเลนอย หลงัสวน 
ทะเลหลวง พุมดวง 

ทะเลสาบสงขลา  

รอยละของแหลงน้ําท้ังหมด 21 53 23 3 
หมายเหตุ: ++ คือ แหลงนํ้าที่มีคุณภาพน้ําดีข้ึนสองระดับเม่ือเทียบกับคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2548 
 + คือ แหลงนํ้าที่มีคุณภาพน้ําดีข้ึนหน่ึงระดับเม่ือเทียบกับคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2548 

- คือ แหลงนํ้าที่มีคุณภาพน้ําลดลงหนึ่งระดับเม่ือเทียบกับคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2548 
(1) เกณฑคุณภาพนํ้าดี เทียบไดกับแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 2 ไดแก แหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเปนประโยชนเพื่อการอปุโภคและบรโิภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน การอนุรักษสัตวนํ้า การประมง การ
วายน้ําและกีฬาทางน้ํา และมีคาดัชนี 71-90 

(2) เกณฑคุณภาพนํ้าพอใช เทียบไดกับแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ไดแก แหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน และเพื่อการเกษตร และมีคา
ดัชนี 61-70 

(3) เกณฑคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม  เทียบไดกับแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 4 ไดแก แหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอปุโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน และเพื่อการอุตสาหกรรม 
และมีคาดัชนี 31-60 

(4) เกณฑคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมมาก  เทียบไดกับแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 5 ไดแก แหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม และมีคาดัชนี 0-30 
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แหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2548  ในภาคเหนือ คือ แมนํ้าจาง  
ภาคกลาง คือ แมนํ้าแควใหญ แมนํ้ากุยบุรีและแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ ลําชีและลําตะคองตอนบน   ภาคตะวันออก คือ แมนํ้าประแสร แมนํ้าบางปะกง แมนํ้านครนายก 
แมนํ้าปราจีนบุรี และแมนํ้าระยอง  สวนภาคใตแหลงน้ําทั้งหมดมีคุณภาพน้ําคงที่ 
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สําหรับตัวที่บงช้ี (parameter) ถึงคุณภาพน้ําเส่ือมโทรมและเสื่อมโทรมมาก จากการคํานวณ
เปนคารอยละของสถานีตรวจวัดทั้งหมด พบวาเกิดจากความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) รอยละ 
29 คาออกซิเจนละลาย (DO) ต่ํา รอยละ 20 การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 
รอยละ 19  การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (total coliform bacteria: TCB) 
รอยละ 16  และคาแอมโมเนีย (NH3) รอยละ 16 

2.1.2 สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศในป พ.ศ. 2549 ประเมินจากดัชนีคุณภาพ 
นํ้าทะเล  จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําจํานวน 240 แหง ครอบคลุม 23 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนว
ชายฝงทะเล พบวา  ครึ่งหนึ่งของสถานีตรวจวัดมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี รองลงมาเปนสถานีที่มี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช (รอยละ 24) ดีมาก (รอยละ 16) เส่ือมโทรม (รอยละ 7) และเสื่อมโทรม
มาก (รอยละ 3) (รูปที่ 1.10 และ 1.11) 

จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําทะเลชายฝงในป พ.ศ. 2549 กับปที่ผานมา จะเห็นไดวาสถานี
ที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีมากและดีมีสัดสวนเพิ่มข้ึน ในขณะที่สถานีที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมลดลง  อยางไรก็ตาม สถานีที่มีคุณภาพเส่ือมโทรมมากเพิ่มข้ึนจากรอยละ 1 ใน 
ป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 3 ในป พ.ศ. 2549 

โดยสถานีที่มีคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเส่ือมโทรมมากอยูบริเวณอาวไทยตอนใน เปนพ้ืนที่
รองรับน้ําจากแมนํ้าแมกลอง ทาจีน เจาพระยาและบางประกง ซึ่งนําของเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ ลง
สูทะเล ทั้งจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตวนํ้าที่มีอยูอยาง
หนาแนน ซึ่งเปนสาเหตุที่สงผลใหคุณภาพนํ้าทะเลอาวไทยตอนในเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะบริเวณ
ปากแมนํ้าสายหลักทั้ง 4 สาย  สถานีที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเส่ือมโทรมมาก ไดแก สถานีตรวจวัด
คุณภาพน้ําหนากลุมโรงงานฟอกยอม กม. 35 และปากแมนํ้าเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รูปที่ 1.10  คุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2548 และ 2549 
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รูปที่ 1.11  แผนที่แสดงดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
 

สําหรับตัวบงช้ีที่ยังคงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหคุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม ไดแก แบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด สารเคมีประเภทสารประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แอมโมเนียม และ
สารอาหารของจุลินทรีย  และยังพบสารประกอบสังกะสี แมงกานีส เหล็ก ทองแดง และตะกั่ว ใน
ปริมาณท่ีสูงหลายพื้นที่ซึ่งสวนใหญพบคาสูงบริเวณปากแมนํ้า แหลงทองเที่ยวและแหลงชุมชน  
นอกจากนี้ ยังพบเศษขยะและคราบน้ํามันบริเวณชายฝงอีกดวย ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝงเหลาน้ี จะนําไปสูการวางแผนเพื่อแกไขปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝงตอไป 
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2.1.3 การดําเนินการ 

ในการบริหารจัดการคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน หนวยงานที่เก่ียวของไดมีการผลักดันใหมี
กิจกรรมการลดมลพิษทางน้ําจากแหลงกําเนิดตางๆ อยางตอเน่ือง โดยจะสงเสริมใหบานเรือนและ
อาคารติดตั้งถังดักไขมันและระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับบานเรือนและอาคาร (กรอบที่ 1.7)  ฟนฟูระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมที่มีการจัดสรางแลวใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดสรางระบบบําบัด 
นํ้าเสียรวมที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อจัดการน้ําเสียในพ้ืนที่ที่มีปญหาคุณภาพน้ํา สงเสริมการประยุกตใช
เกณฑการปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสําหรับการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและสถานประกอบการในชุมชน  

นอกจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนแลว ในการจัดการปญหามลพิษทางน้ํา 
ที่ผานมา ภาครัฐยังมีการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (กรอบที่ 1.8) มาตรฐาน
คุณภาพน้ําเพ่ือการบริโภค และมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดตางๆ อาทิ นํ้าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นํ้าทิ้งลงบอนํ้าบาดาล นํ้าทิ้งจากอาคาร และน้ําทิ้งจากฟารมสุกร 

 

กรอบที่ 1.7  โครงการนํารองจัดทําระบบการจัดการน้ําเสียขนาดเล็กสําหรับชุมชน 

ชุมชนเปนแหลงกําเนิดนํ้าเสียที่มีสัดสวนมากที่สุดเม่ือเทียบ
กับนํ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม นํ้าเสียจาก
บานเรือนที่ถูกปลอยลงสูลํานํ้าสาธารณะโดยไมมีการบําบัดจึงสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ําเปนอยางมาก  ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ 
จึงไดดําเนินโครงการนํารองจัดทําระบบการจัดการนํ้าเสียสําหรับ
ชุมชนขนาดเล็กและชุมชนในพื้นที่เกาะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลด
ปริมาณความสกปรกของน้ําเสียจากแหลงกําเนิดกอนระบายลงสู
แหลงนํ้า และเพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและชุมชนในการจัดการน้ําเสีย วิธีการที่นํามาใชสามารถ
ดําเนินการไดเองในพื้นที่  โดยการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชน 

ระบบการจัดการน้ําเสียที่สามารถดําเนินการไดเองในพื้นที่ มี 
2 ระบบ  คือ  1) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ (onsite treatment) 
ซ่ึงเหมาะสําหรับชุมชนที่มีบานเรือนไมหนาแนน กระจายตัวมาก และ
มีพื้นที่นอยหรือพื้นที่มีราคาแพง  และ 2) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
รวมกลุม (cluster treatment) เหมาะสําหรับชุมชนที่รวมตัวกันอยู
อยางหนาแนนและมีพื้นวางเพียงพอ โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีที่
อาศัยธรรมชาติ ใชพลังงานและคาใชจายในการดูแลรักษาต่ํา 

ในเบ้ืองตน กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินโครงการนํารองใน 2 
พื้นที่ ไดแก พื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา และพื้นที่เกาะชางและเกาะ
ลันตา ซ่ึงการดําเนินงานในทั้งสองแหงไดรับการยอมรับและการมี

สวนรวมของชุมชนเปนอยางดี สําหรับพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ไดคัดเลือกชุมชนนํารองที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองรี 
จังหวัดสงขลา และพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เพื่อดําเนินการ โดยไดใชรูปแบบการจัดการน้ําเสียแบบรวมกลุม
อาคาร ในพื้นที่เกาะชาง ไดเลือกชุมชนนํารอง 2 แหง คือ ชุมชนบาน
คลองสน และชุมชนบานสลักเพชร เพื่อดําเนินการกอสรางระบบ
บําบัดนํ้าเสียขนาดเล็กสําหรับบานเรือน โดยระบบบําบัดนํ้าเสีย
ประกอบดวยถังเกรอะแบบมีผนังกั้นรวมกับถังกรองไรอากาศ สวน
ในพื้นที่เกาะลันตา ไดคัดเลือกชุมชนตลาดศรีรายาเปนพื้นที่ติดตั้ง
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ ซ่ึงเปนถังบําบัดที่มีระบบการกรอง
ชีวภาพแบบไรอากาศที่รวมการเกรอะและการกรองไวดวยกัน ซ่ึง
สามารถบําบัดนํ้าเสียไดดี รวมทั้ง ยังไดติดตั้งถังดักไขมันใหแก
รานอาหารในชุมชนอีกดวย 

การดําเนินโครงการนํารองการจัดการน้ําเสียในพื้นที่ลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา เกาะชางและเกาะลันตา เปนแนวทางสําคัญในการ
เผยแพรองคความรูดานการจัดการน้ําเสียใหแกชุมชน หนวยงาน
ราชการ และสถานประกอบการ  ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนตนแบบ
ในการจัดการปญหามลพิษจากน้ําเสียสําหรับพื้นที่ลุมนํ้าและเกาะ
อื่นๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว  ทั้งน้ี เพื่อการอนุรักษและบํารุงรักษา
สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวของประเทศใหยังคงความงดงาม
ตลอดไป 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข  
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กรอบที่ 1.8  มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ฉบับปรับปรุง 

ประเทศไทยไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลเพื่อใช
เปนมาตรฐานกลางในการควบคุมคุณภาพน้ําทะเลมาเปนระยะเวลา
กวา 10 ป  แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบกับมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 
ทําใหมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่กําหนดไวในบางประเด็นไม
สอดคลองและไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  ดังน้ัน จึงไดมี
การดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลโดยคณะอนกุรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล ซ่ึงไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ และไดมีการประกาศใชเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2549 

โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล มีเน้ือหาครอบคลุมถึง คําจํากัด
ความของคําตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน “นํ้าทะเล”  “นานน้ําไทย” และ 
“เขตกันชน”  การแบงประเภทคุณภาพน้ําทะเลในเขตนานน้ําไทย  
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในแตละประเภท  มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ในเขตกันชน  วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล 

สําหรับประเภทของคุณภาพน้ําทะเลแบงตามการใชประโยชน
เปน 6 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทที่ 1  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ไดแก แหลงนํ้าทะเลที่มิไดจัดไวเพื่อการใชประโยชนอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนแหลงนํ้าทะเลตามธรรมชาติ สําหรับ
เปนที่แพรพันธุ หรืออนุบาลของสัตวนํ้าวัยออน หรือเปนแหลงอาหาร 
หรือที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า พืช หรือหญาทะเล 

ประเภทที่ 2   คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษแหลงปะการัง 
ไดแก แหลงนํ้าทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี
แนวราบกับผิวนํ้า นับจากเสนตรงที่ลากตั้งฉากกับเสนที่เชื่อมจุดนอก
สุดขอบแนวปะการังออกไปเปนระยะ 1,000 เมตร 

ประเภทที่ 3  คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ไดแก 
แหลงนํ้าทะเลซึ่งมีประกาศกําหนดใหเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

ประเภทที่ 4   คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ ไดแก 
แหลงนํ้าทะเลซึ่งมีประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดให
เปนเขตเพื่อการวายน้ําหรือใชประโยชนเพื่อการนันทนาการทางน้ํา 

ประเภทที่ 5   คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและทาเรือ 
ไดแก แหลงนํ้าทะเลที่อยูประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงงาน เขตทาเรือตามกฎหมาย
วาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย ทาเรือหรือทาเทียบเรือ แลวแต
กรณี โดยมีขอบเขตนับตั้งแตแนวนํ้าลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ 
1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวนํ้า 

ประเภทที่ 6   คุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชน ไดแก แหลง
นํ้าทะเลที่อยูประชดิกับชุมชนที่มีประกาศกําหนดใหเปนเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยเทศบาล เมืองพทัยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมี
ขอบเขต คือ เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตกรุงเทพมหานคร
เฉพาะที่ติดกับชายฝงทะเล นับตัง้แตแนวนํ้าลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ 
1,000 เมตร ตามแนวราบกับผิวนํ้า 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2549   

 
สําหรับการฟนฟูคุณภาพน้ําทะเลใหมีคุณภาพที่ดีข้ึนน้ัน กรมควบคุมมลพิษซึ่งเปนหนวยงาน

ที่เก่ียวของโดยตรงไดดําเนินการในดานตางๆ ไดแก การประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมชายหาด  
(กรอบที่ 1.9) การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ ในพ้ืนที่เกาะชาง
และเกาะลันตา การติดตั้งระบบสาธิตการจัดการน้ําเสียขนาดเล็กในชุมชน เพ่ือควบคุมหรือบําบัดนํ้าทิ้ง
ใหมีคุณภาพเหมาะสมกอนถูกระบายลงสูทะเล การกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก 
บอเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบ
เรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา มาตรการจัดการคุณภาพน้ําและมลพิษทางน้ําในลุมนํ้า 
ปากพนัง และแนวปฏิบัติการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย ซึ่งหากมาตรการ
ตางๆ ดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผล คาดวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจะมีสภาพดีข้ึนตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม สาเหตุหลักที่ทําใหการจัดการมลพิษทางน้ํายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
เน่ืองมาจากการขาดความรูความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชนใน 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและการจัดการมลพิษทางน้ํา การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
ขาดความสมดุล และการจัดการมลพิษทางน้ําที่เนนการบําบัดที่ปลายเหตุโดยไมคํานึงถึงการจัดการที่
แหลงกําเนิด 
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กรอบที่ 1.9  ติดดาวใหชายหาด 
“ชายหาดติดดาว” เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพื่อรณรงคให
หนวยงานและประชาชนในทองถ่ินไดชวยกันดูแลรักษาชายหาดใหมี
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2545  โดย
ในป พ.ศ. 2549 ไดขยายพื้นที่ติดดาวใหชายหาดครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ จํานวน 105 หาด  เพิ่มข้ึนจาก 28 หาด ในป พ.ศ. 2548  
ทั้งน้ี ไดรับความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในทองถ่ินเปนอยางดี  ในการประเมินชายหาด ได
พิจารณาจากปจจัยในดานตางๆ ไดแก คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
ปริมาณขยะตกคางในน้ํา บนชายหาดและชุมชนชายทะเล ลักษณะ
ของสันทราย การกัดเซาะชายหาด ความสมบูรณของปะการังและ
ส่ิงกอสรางที่รุกล้ําแนวชายหาด  โดยคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาด จะ
แบงเปน 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช 
( ) ต่ํา ( ) และต่ํามาก ( ) 

ผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาดทองเที่ยว ในป 
พ.ศ. 2549 จํานวน 105 หาด พบวา มีชายหาด 3 แหงที่ไดรับการติด
ดาว 5 ดาว คือ หาดเกาะอาดัง จังหวัดสตูล หาดบิเละ เกาะหอง 
จังหวัดกระบี่ และหาดยาว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซ่ึงทั้ง 3 หาดน้ี มี
นํ้าทะเลใสสะอาด มีสันทรายธรรมชาติ สภาพปะการังสมบูรณดี  ไมมี
ส่ิงกอสรางรุกล้ํา ชายหาดไมถูกกัดเซาะ และที่สําคัญคือมีขยะใหพบ
เห็นนอยมาก 

นอกจากนี้ จากการสํารวจยังพบชายหาดที่ไดรับดาวเพิ่มข้ึนจาก
ปที่ผานมา อีก 10 หาด ไดแก หาดตาแหวน จังหวัดชลบุรี  หาดชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี  หาดแมรําพึง จังหวัดระยอง หาดทุงวัวแลน จังหวัด
ชุมพร หาดเจาไหมและหาดปากเมงในจังหวัดตรัง และชายหาดใน
จังหวัดกระบี่อีก 4 หาด ไดแก หาดนพรัตนธารา หาดไรเลย หาด
คลองดาว และหาดอาวนาง  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในความพยายามที่จะรักษาชายหาดใหคงคุณภาพที่ดี และมี
การจัดการที่ดีควบคูกันไปดวย   

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข    

2.2 คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง 

2.2.1 สถานการณคุณภาพอากาศ 

มลพิษทางอากาศนับเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยตรง 
โดยเฉพาะฝุนขนาดเล็กที่มีผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ ดังจะเห็นไดจากขอมูลการรองเรียน 
รองทุกขของประชาชนที่สงมายังหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนเรื่องรองทุกข
ทั้งหมดทั่วประเทศ เปนการรองเรียนเก่ียวกับปญหามลพิษทางอากาศ  

จากขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในป พ.ศ. 2549 พบวา คุณภาพ
อากาศโดยรวมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (Particulate Matter 
<10 µm: PM10) ยังเปนปญหาสําคัญในเขตชุมชนขนาดใหญและพ้ืนที่พัฒนาตางๆ ของประเทศ  โดย
จังหวัดที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนมากที่สุดคือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ 
จังหวัดสระบุรี กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และลําปาง ตามลําดับ (ตารางที่ 1.21) สําหรับแหลงกําเนิด
ฝุนขนาดเล็กจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ดังเชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองหลัก 
แหลงกําเนิดฝุนขนาดเล็กมาจากยานพาหนะเปนสวนใหญ สวนในพื้นที่ชนบทหรือชุมชนในตางจังหวัด 
ปญหาฝุนขนาดเล็กมีแหลงกําเนิดมาจากการเผาในที่โลง ทั้งจากการเผาเศษวัชพืชในภาคการเกษตร
และการเผาขยะในชุมชน รวมทั้งฝุนขนาดเล็กที่เกิดมาจากไฟปา นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
ก็เปนแหลงกําเนิดฝุนขนาดเล็กดวย เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมโม บด และยอยหิน  

คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2549 พบวา บริเวณริมถนนยังมีปญหาฝุน
ขนาดเล็กสูงเกินคามาตรฐาน แตมีปริมาณลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับปที่ผานมา (รูปที่ 1.12) โดย
ถนนที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กสูงเกินคามาตรฐานสูงสุด คือ ถนนดินแดง  ทั้งนี้ มีสาเหตุเน่ืองมาจากมี
กิจกรรมกอสรางปรับปรุงถนน สงผลใหการจราจรติดขัดจึงเกิดการสะสมของมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะ  ถนนที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กรองลงมาไดแก  ถนนพระราม 6  ถนนพระราม 4  และ 
ถนนพหลโยธิน 
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ตารางที่ 1.21  พื้นที่ที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ป พ.ศ. 2548-2549 
ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 

พ้ืนท่ี ตํ่าสุด-สูงสุด 
(มคก./ลบ.ม.) 

จํานวนวนัท่ี
เกินมาตรฐาน* 

(รอยละ) 

ตํ่าสุด-สูงสุด 
(มคก./ลบ.ม.) 

จํานวนวนัท่ี
เกินมาตรฐาน* 

(รอยละ) 

บริเวณท่ีมีปญหา 

สมุทรปราการ 17.6-290.4 27.3 16.6-282.6 25.6 อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
อําเภอบางพลี และอําเภอพระประแดง 

สระบุรี 11.9-300.8 17.5 9.8-298.2 20.9 ตําบลหนาพระลาน  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

กรุงเทพมหานคร 
(บริเวณริมถนน) 

12.2-216.9 7.3 10.4-206.2 7.1 ริมถนนที่มีการจราจรหนาแนน เชน  
ดินแดง พระราม 6 พระราม 4 และ
พหลโยธิน 

เชียงใหม 12.0-206.9 7.3 10.9-248.8 3.2 อําเภอเมืองเชียงใหม 
ลําปาง 7.4-261.9 7.1 7.6-252.6 2.8 อําเภอเมืองลําปาง และอําเภอแมเมาะ 

หมายเหต:ุ *  มาตรฐานปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
 
รูปที่ 1.12  ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน รายป ในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2538-2549 
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ริมถนน พื้นท่ีท่ัวไป

มาตรฐานเฉล่ียรายปไมเกิน 50 มคก./ลบ.ม.

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

สําหรับกาซโอโซนพบเกินมาตรฐานเปนครั้งคราว ซึ่งสวนใหญจะเปนบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปซึ่งเปน 
ที่อยูอาศัย โดยคาเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง ตรวจวัดไดอยูในชวง 0–188.0 สวนในพันลานสวน (parts per 
billion: ppb) (ตารางที่ 1.22) พ้ืนที่ที่ตรวจพบกาซโอโซนสูงเกินมาตรฐาน ไดแก ไปรษณีย 
ราษฎรบูรณะ (เขตราษฎรบูรณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เขตจตุจักร) และโรงเรียน 
บดินทรเดชา (เขตวังทองหลาง) ซึ่งพบจํานวนวันที่มีคาเกินมาตรฐาน 27 14 และ 13 วัน ตามลําดับ 
สาเหตุสําคัญมาจากภาคการขนสง โดยทั่วไปแลวกาซโอโซนจะกอใหเกิดการระคายเคืองตาและ 
ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ความสามารถในการทํางานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะ
ในเด็ก คนชราและคนที่เปนโรคปอดเรื้อรัง 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 39  

ตารางที่ 1.22 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนและพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2549 
บริเวณริมถนน บริเวณทั่วไป 

สารมลพิษ ชวงคาที่วัดได 
(ตํ่าสุด-สูงสุด) 

จํานวนครั้งที่เกิน
มาตรฐาน/จํานวน
ครั้งที่ตรวจวัด 

(รอยละ) 

ชวงคาที่วัดได 
(ตํ่าสุด-สูงสุด) 

จํานวนครั้งที่เกิน
มาตรฐาน/จํานวน
ครั้งที่ตรวจวัด  

(รอยละ) 

คามาตรฐาน 

TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.) 0.03 - 0.80 43/687 (6.3) 0.02 - 0.43 2/537 (0.4) 0.33 
PM10 เฉลี่ย24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.) 10.4 - 206.2 146/2,052 (7.1) 15.7 - 124.9 2/2,147 (0.1) 120 
Pb เฉลี่ย 1 เดือน (มคก./ลบ.ม.) 0.02 - 0.28 0/105 (0) 0.01 - 0.78 0/120 (0) 1.5 
CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) 0 - 10.9 0/62,501 (0) 0 – 6.1 0/81,758 (0) 30 
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm) 0 - 8.6 0/63,069 (0) 0 - 5.2 0/84,648 (0) 9 
O3 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0 - 137.0 12/24,418 (0.04) 0 – 188.0 154/65,951 (0.23) 100 
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0 - 56.0 0/24,359 (0) 0 – 150.0 0/82,073 (0) 300 
SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb) 1.0 - 18.6 0/1,049 (0) 0 – 31.2 0/3,542 (0) 120 
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0 - 182.0 1/24,417 (0.004) 0 – 148.0 0/82,401 (0) 170 

หมายเหตุ :  TSP คือ ฝุนรวม, Pb คือ สารตะกั่ว, CO คือ กาซคารบอนมอนอกไซด, O3 คือ กาซโอโซน,  
SO2 คือ กาซซัลเฟอรไดออกไซด, NO2 คือ กาซไนโตรเจนไดออกไซด 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
 

เม่ือพิจารณาคุณภาพอากาศจากดัชนีคุณภาพอากาศรายวัน ในป พ.ศ. 2549 พบวา จังหวัด
สมุทรปราการ สระบุรี และกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
คิดเปนรอยละ 44.9 43.2 และ 31.8 ของจํานวนวันทั้งหมดในรอบป (รูปที่ 1.13) โดยในกรณีของ
จังหวัดสมุทรปราการ มลพิษทางอากาศมีแหลงกําเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ รวมไป
ถึงการเผาในที่โลง มลพิษทางอากาศในบริเวณจังหวัดสระบุรีมีสาเหตุมาจากอุตสาหกรรมโรงโม บด
และยอยหิน รวมทั้งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต สวนมลพิษในกรุงเทพมหานครสวนใหญมาจากกิจกรรม
การขนสง และการจราจรในพื้นที่ 

 
รูปที่ 1.13  ดัชนีคุณภาพอากาศ 5 จังหวัด ป พ.ศ. 2549 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
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2.2.2 สถานการณมลพิษทางเสียง 

เสียงดังเปนปญหาที่พบในเขตชุมชนและพ้ืนที่พัฒนาตางๆ ที่มีการขยายตัวของการคมนาคม
ขนสง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปญหามลพิษทางเสียงมาอยางตอเน่ือง จากขอมูล 
การตรวจวัดระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษ พบวาบริเวณพ้ืนที่ริมถนนมีระดับเสียงสูงกวาบริเวณ
พ้ืนที่ทั่วไปซึ่งเปนที่อยูอาศัยของประชาชน โดยพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีระดับเสียงสูง
กวาพ้ืนที่ตางจังหวัด โดยแหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มาจากการจราจรเปนหลัก (ตารางที่ 1.23) 

เม่ือพิจารณาสถานการณระดับเสียง ในป พ.ศ. 2549 จากสถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ 
ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมสวนใหญมีคาเกินมาตรฐาน โดยระดับเสียง
เฉล่ีย 24 ช่ัวโมงอยูในชวง 58.4-88.1 เดซิเบลเอ  แตเม่ือเทียบกับปที่ผานมา พบวาระดับเสียงเฉล่ีย
ลดลงเล็กนอย  และมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน รอยละ 74 (มาตรฐานไมเกิน 70 เดซิเบลเอ) (รูปที่ 1.14)  
บริเวณที่มีปญหามากและพบระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน ไดแก ถนนสันติภาพ  ถนนอินทรพิทักษ 
ถนนตรีเพชร และจดุตรวจวัดแบบชัว่คราวบรเิวณริมถนนอีก 14 แหง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจราจร 

ตารางที่ 1.23  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548-2549 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (dBA) พ้ืนท่ี 

ผลการตรวจวัด ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 
บริเวณท่ีเกินมาตรฐาน 

ริมถนน ใน กทม. 
นนทบุรีและสมุทรสาคร 

คาเฉลีย่ 
ต่ําสุด-สูงสุด 

71.1 
60.8 - 90.3 

70.6 
58.4-88.1 

ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพชั้นใน เชน 
ถนนสันติภาพ ถนนอินทรพิทักษถนนตรีเพชร 

พ้ืนท่ีท่ัวไป ใน กทม. 
นนทบุรีและปทุมธานี 

คาเฉลีย่ 
ต่ําสุด-สูงสุด 

61.1 
51.9 - 84.3 

61.3 
51.1 - 77.0 

โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา และ
โรงเรียนบดินทรเดชา เขตวังทองหลาง 

ริมถนน 
ในตางจังหวัด 

คาเฉลีย่ 
ต่ําสุด-สูงสุด 

63.6 
45.7 – 89.8 

62.7 
43.4 – 83.6 

จังหวัดสระบุรี ภูเก็ต สงขลา ขอนแกน ชลบุรี 
และเชียงใหม 

พ้ืนท่ีท่ัวไป 
ในตางจังหวัด 

คาเฉลีย่ 
ต่ําสุด-สูงสุด 

58.5 
47.4 – 83.3 

59.3 
45.1 – 79.0 

จังหวัดชลบุรี สระบุรี และระยอง 

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไมเกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA) 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

รูปที่ 1.14  ระดับเสียงบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2545-2549 
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มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไมเกิน 70 dBA

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 41  

สําหรับการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง บริเวณริมถนนในพื้นที่ตางจังหวัด อยูในชวง 
43.4-83.6 เดซิเบลเอ  โดยบริเวณที่มีปญหามากที่สุดคือ สถานีตํารวจภูธรตําบลหนาพระลาน จังหวัด
สระบุรี มีระดับเสียงอยูในชวง 68.6-74.2 เดซิเบลเอ ซึง่พบวาเกินมาตรฐานรอยละ 98 แตเม่ือพิจารณา
โดยภาพรวมแลว คาเฉล่ียของระดับเสียง 24 ช่ัวโมง มีสถานการณดีข้ึนกวาปที่ผานมา (รปูที่ 1.15) 

นอกจากนี้ มีการรองเรียนปญหามลพิษทางเสียงของประชาชนที่อาศัยอยูรอบสนามบิน
สุวรรณภูมิ ภายหลังจากการเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมี
จํานวนเที่ยวบินประมาณ 700 เที่ยวตอวัน สงผลใหเกิดปญหาเสียงดังรบกวนซึ่งเปนปญหาที่ตอง
ไดรับการแกไขปญหาอยางเรงดวน (กรอบที่ 1.10) 

รูปที่ 1.15  ระดับเสียงบริเวณริมถนนในพื้นที่ตางจังหวัด ป พ.ศ. 2545-2549 
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สูงสุด เฉล่ียรายป ตํ่าสุด

 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
 
กรอบที่ 1.10 มลพิษทางเสียงจากเครื่องบินในพื้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประเด็นปญหามลพิษทางเสียงจากเครื่องบินในพื้นที่ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเปนปญหาที่นํามาซึ่งความขัดแยงระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาชน  โดยสาเหตุของปญหามลพิษทางเสียงที่สงผลกระทบ
ตอชุมชนที่อาศัยรอบๆ สนามบินฯ มีสาเหตุจากลักษณะการบิน 
เสนทางบิน จํานวนเที่ยวบิน (721-758 เที่ยว/วัน) และเวลาบิน ซ่ึง
เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขปญหาอยางเรงดวน 

กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ได
สํารวจสถานการณการบินและดําเนินการติดตามตรวจสอบระดับ
เสียงของในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 พบวา ทุกจุด
ที่มีการตรวจวัด มีระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (70 
เดซิเบลเอ) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม กรมการขนสงทางอากาศ วิทยุการบิน และ
บริษัทการบิน ไดเสนอแนะแนวทางเพื่อบรรเทาปญหาในระยะเรงดวน 
คือ ใหมีการเฉลี่ยการบินลงทางทิศเหนือโดยใชทางวิ่งตะวันออกมาก
ข้ึน เชนเดียวกับการบินข้ึนทางทิศใต ใหเฉลี่ยบินข้ึนโดยใชทางวิ่ง
ตะวันตกมากขึ้น  รวมทั้งไดเสนอแนะวิธีการบินขึ้นและลง โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการขนสงทางอากาศไดประกาศใชแลวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549  รวมทั้งไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 

การจัดการมลพิษทางเสียงในบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในชวงป พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550  หนวยงานที่
เกี่ยวของมีการดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 

(ตอหนา 42) 

 

มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไมเกิน 70 dBA



 

 42   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

กรอบที่ 1.10 (ตอ) 
(1)  การลดมลพิษทางเสียงโดยมาตรการทางเทคนิค โดย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสํารวจจัดทําแผนที่
ชุมชนสําหรับพิจารณากําหนดเสนทางการบินใหมีผลกระทบตอชุมชน
นอยที่สุด และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกประกาศ
และกําชับใหนักบินถือปฏิบัติวิธีการบินเพื่อลดเสียงอยางเครงครัด 

(2)   การโยกยายและชดเชยผูไดรับผลกระทบ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดทําแผนที่เสนเสียงเพ่ือจัดทํา
ขอมูลผูไดรับผลกระทบ  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
เรงรัดการจัดซ้ือที่ดิน/ส่ิงปลูกสรางในทิศเหนือของทางวิ่งตะวันตก
จํานวน 222 อาคาร  42 ชุมชน  นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้งคณะทํางาน
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโดยมีตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขารวม 
เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินราคาที่เหมาะสม 

(3)  การควบคุมประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดปรับปรุงผังเมืองเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่
และปองกันผลกระทบทางเสียง 

(4)  แตงตั้งคณะกรรมการรวม 3 ฝายหรือไตรภาคี ฝายละ 7 คน 
ซึ่งประกอบดวย   ตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมและบริษัท 
ทาอากาศยานไทย ตัวแทนจากชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนและ
ตัวแทนจากสภาทนายความ   อัยการสูงสุด  นักวิชาการจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ในฐานะ
คนกลาง โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีอํานาจหนาที่ในการรับเร่ืองรองเรียน
จากชาวบาน เพื่อนํามาหารือแนวทางแกไข และติดตามการดําเนินการ
เพื่อใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข    

2.2.3 การดําเนินการ 

การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงในภาพรวม มีดังนี้ 
(1) ควบคุมและลดปริมาณการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทยานพาหนะ  

สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง และการเผาในที่โลง โดยการนําหลักการบริหาร
จัดการมลพิษเชิงพ้ืนที่มาใชในการบริหารจัดการมลพิษใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพการรองรับ
มลพิษของแตละพ้ืนที่ 

(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลแหลงกาํเนิดมลพิษในพ้ืนที่วิกฤต 
(3) ปรับปรุง/กําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดใหมีความเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน (กรอบที่ 1.11 และกรอบที่ 1.12) 
(4) เสริมสรางศักยภาพของหนวยงานทองถ่ิน ในการติดตาม ตรวจสอบสถานการณ

คุณภาพอากาศและเสียง และมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(5) เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหามลพิษ 

การติดตามเฝาระวังสถานการณมลพิษและมลพิษจากแหลงกําเนิด 

กรอบที่ 1.11 มาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน จากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน และ 
ทอไอเสียของรถจักรยานยนต 

จากการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึนมา และใหโอนภารกิจ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของ
กับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 ไปอยูในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในการนี้ จึงไดมีการปรับปรุงคามาตรฐานกาซคารบอนมอนอกไซดและ
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน 
รวมทั้งการเพิ่มคามาตรฐานกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซ
ไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตใหสอดคลองกับการ
ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ดังน้ี 

 

(1)  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียรถยนตน่ังลักษณะ
เกงไมเกิน 7 คน ที่จดทะเบียนกอนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
ไมวารถยนตดังกลาวจะจดทะเบียนเปนรถยนตประเภทใดไวดังตอไปน้ี 

-  คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ 4.5 ที่วัดไดดวย
เครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

-   คากาซไฮโดรคารบอน ไมเกิน 600 สวนในลานสวนที่วัดได
ดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

(2)  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสยีจากทอไอเสียรถยนตน่ังลกัษณะ
เกงไมเกนิ 7 คน ทีจ่ดทะเบียนตัง้แตวนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ไม
วารถยนตดังกลาวจะจดทะเบียนเปนรถยนตประเภทใดไวดังตอไปน้ี- 

(อานตอหนา 43) 



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 43  

กรอบที่ 1.11 (ตอ) 
- คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ 1.5 ที่วัดได

ดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
-  คากาซไฮโดรคารบอนไมเกิน 200 สวนในลานสวน ที่วัดได

ดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
(3)  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียรถยนตประเภทอื่น 

นอกจากรถยนตตามขอ (1) และ (2) ที่จดทะเบียนไวกอนวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไวดังตอไปน้ี 

-  คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ 4.5 ที่วัดไดดวย
เครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

-  คากาซไฮโดรคารบอน ไมเกิน 600 สวนในลานสวน ที่วัดได
ดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

(4)  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียรถยนต ที่จด
ทะเบียนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ไมวารถยนตดังกลาวจะจด
ทะเบียนเปนรถยนตประเภทใด ไวดังตอไปน้ี 

-  คากาซคารบอนมอนอกไซด ไมเกินรอยละ 0.5 ที่วัดไดดวย
เครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

-  คากาซไฮโดรคารบอน ไมเกิน 100 สวนในลานสวน ที่วัดได
ดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต

ที่จดทะเบียน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ไวดังตอไปน้ี 
-  คากาซคารบอนมอนอกไซด ตองไมเกินรอยละ 2.5 โดย

ปริมาตรที่วัดไดดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
-  คากาซไฮโดรคารบอน ตองไมเกิน 1,000 สวนในลานสวนที่

วัดไดดวยเครื่องมือที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

ที่มา:  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ก   

กรอบที่ 1.12  การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการลดมลพิษทางอากาศ 
คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เปนปจจัยหลักสําคัญตอการเกิดมลพิษ

ทางอากาศจากยานพาหนะ  ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ภายในหองเผาไหมของเคร่ืองยนตและถูกระบายออกสูบรรยากาศ
ทางทอไอเสีย และอีกสวนหน่ึงเกิดจากมลพิษไอระเหยน้ํามันเชื้อเพลิง  
ซ่ึงเปนสารอินทรียระเหยสามารถรั่วไหลหรือฟุงกระจายออกจาก
อุปกรณเก็บและจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ดังน้ัน การควบคุมและลดปริมาณ
การระบายสารมลพิษจากรถยนต  จึงมีความจําเปนตองพัฒนา
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ควบคูไปกับการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ามันเชื้อเพลิงใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน 

ในป พ.ศ. 2549 กรมควบคุมมลพิษรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กรมการขนสงทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนตไทย  ไดมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานไอเสีย
จากรถยนตใหม และปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตาม
มาตรฐานยุโรประดับที่ 4 (EURO 4)  โดยกําหนดบังคับใชตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2555 สําหรับองคประกอบของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ได
มีการปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน EURO 4 ประกอบดวย 

(1)  การปรับปรุงคุณภาพของนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันแกสโซฮอล 
- เพิ่มขอกําหนดควบคุมสารโอเลฟน ไมเกินรอยละ 18 โดยปริมาตร 

- ปรับลดสารตะกั่ว จากเดิมไมเกิน 0.013 กรัม/ลิตร เปนไม
เกิน 0.005 กรัม/ลิตร 

- ปรับลดกํามะถัน จากเดิมไมเกิน 500 สวนในลานสวน เปน
ไมเกิน 50 สวนในลานสวน 

- ปรับลดสารเบนซีน จากเดิมไมเกินรอยละ 3.5 โดยปริมาตร 
เปนไมเกินรอยละ 1.0 โดยปริมาตร  

- เปลี่ยนแปลงการทดสอบการกัดกรอนของนํ้ามันเบนซินและ
แกสโซฮอลเปนวิธี Silver Corrosion แทนวิธี Copper Corrosion 
เน่ืองจากในอนาคตน้ํามันเบนซินและนํ้ามันแกสโซฮอลจะเปนนํ้ามันที่
มีคากํามะถันต่ํา หากกระบวนการ Desulphurization ไมสมบูรณจะ
เกิดกํามะถันอิสระไปกัดกรอน Silver/Palladium Alloy ใน Fuel 
Sender Unit 

(2)  การปรับปรุงคุณภาพของนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
- เพิ่มขอกําหนดสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 

(PAH) ตองไมเกินรอยละ 11 โดยนํ้าหนัก 
- ปรับลดกํามะถันจากเดิมไมเกิน 350 สวนในลานสวน เปนไม

เกิน 50 สวนในลานสวน 
- ปรับเพิ่มจํานวนซีเทนหรือดัชนีซีเทนจากไมต่ํากวา 47 หนวย 

เปนไมต่ํากวา 50 หนวย 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข   
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2.3 ขยะ 
2.3.1 สถานการณขยะ 

การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ของคนไทย ทําใหปริมาณขยะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2549 พบวามีปริมาณขยะชุมชน
ทั่วประเทศ ประมาณ 14.60 ลานตัน หรือ 40,012 ตันตอวัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ประมาณ 
300,000 ตัน  เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะที่เก็บขนได วันละ 8,403 ตัน ในขณะที่
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาเกิดข้ึนประมาณวันละ 12,912 ตัน และนอกเขตเทศบาลซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 6,617 แหง มีขยะชุมชนเกิดข้ึนประมาณวันละ 18,697 ตัน  
จะเห็นไดวาปริมาณขยะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยาและนอกเขต
เทศบาลยังคงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2548  โดยกวาครึ่งของปริมาณขยะชุมชนทั้งหมด
เปนขยะที่เกิดข้ึนในเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลและเมืองพัทยา) (รูปที่ 1.16) 

2.3.2 การดําเนินการ 

การจัดการขยะชุมชน ในป พ.ศ. 2549 มีขยะชุมชนที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ประมาณ 14,303 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 35.7 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ 
(ตารางที่ 1.24) โดยกรุงเทพมหานครไดวาจางบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการจัดการขยะชุมชนทั้งหมด 
สวนในเขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา สามารถกําจัดขยะชุมชนไดวันละประมาณ 4,780 ตันตอวัน คิด
เปนรอยละ 37 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล  จากระบบกําจัดขยะที่ไดรับการออกแบบ
กอสรางอยางถูกหลักวิชาการและสามารถดําเนินระบบไดแลว 96 แหง จากที่มีอยู 113 แหงในเขต
เทศบาลทั่วประเทศ โดยเปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 90 แหง  ระบบผสมผสาน 3 แหง 
และระบบเตาเผา 3 แหง 

รูปที่ 1.16  ปริมาณขยะชุมชนจําแนกตามพื้นที่ ป พ.ศ. 2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: 1) สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร 2550 

2) กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

นอกเขตเทศบาล
รอยละ 47

กรุงเทพมหานคร
รอยละ 21

เขตเทศบาล 
และเมืองพัทยา
รอยละ 32
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ตารางที่ 1.24  ปริมาณขยะชุมชนที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ในป พ.ศ. 2549 
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) พ้ืนท่ี เกิดขึ้น กําจัด  

กรุงเทพมหานคร1  8,403 8,403 
เขตเทศบาลและเมอืงพัทยา2 12,912 4,780 
นอกเขตเทศบาล2 18,697 1,120 

รวม 40,012 14,303 
ที่มา:   1 สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร  2550 
  2 กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

 
อยางไรก็ตาม ระบบฝงกลบขยะอยางถูกสุขาภิบาลในเขตเทศบาลสวนใหญยังคงประสบกับ

ปญหาเหมือนที่ผานมา อาทิ การปฏิบัติงานเดินระบบและการบํารุงรักษาที่ไมถูกตอง ขาดบุคลากรที่มี
ความรู ความเช่ียวชาญในการเดินระบบ ตลอดจนขาดงบประมาณในการดําเนินการเดินระบบจึงทําให
ขาดประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ สําหรับขยะชุมชนในเขตเทศบาลสวนที่เหลืออีก ประมาณ 8,132 
ตันตอวัน ยังคงใชวิธีการกําจัดแบบไมถูกตอง เชน การกองบนพื้น การเผากลางแจง ในสวนของขยะ
ชุมชนนอกเขตเทศบาล สวนใหญยังไมมีระบบเก็บรวบรวมและสถานที่กําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
จึงกําจัดดวยวิธีการเผากลางแจง หรือขุดหลุมฝง หรือกองทิ้งไวบนพ้ืนที่วาง มีองคการบริหาร 
สวนตําบลเพียง 300 แหง จากทั้งหมด 6,617 แหง ที่นําขยะไปกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล โดย
สามารถกําจัดขยะไดเพียงวันละประมาณ 1,120 ตัน คิดเปนรอยละ 6 ของปริมาณขยะทั้งหมดที่
เกิดข้ึนนอกเขตเทศบาล 

นอกจากการจัดการขยะชุมชนท่ีกลาวมาขางตนแลว ภาครัฐและภาคประชาสังคมยังไดมีการ
รณรงคและสรางจิตสํานึกใหมีการนําขยะกลับมาใชใหมอยางตอเน่ืองเปนเวลาหลายป ผลจาก 
การรณรงคใหมีการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหม ทําใหแนวโนมการนําขยะชุมชนกลับมาใชใหม
เพ่ิมข้ึน จากรอยละ 18.18 ในป พ.ศ. 2545 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 21.85 ในป พ.ศ. 2549 (รูปที่ 1.17) 
จากปริมาณขยะชุมชนที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2549 ประมาณ 14,600,000 ตัน ไดมีการซื้อขายขยะท่ี
สามารถนํากลับมาใชใหมประเภทเศษเหล็ก กระดาษ แกว พลาสติกและอลูมิเนียม ผานกิจกรรมใน
ชุมชนและรานรับซื้อของเกา ประมาณ 2,990,000 ตัน และมีการนําขยะอินทรียมาทําปุยอินทรียและ
ปุยนํ้าชีวภาพ ประมาณ 200,000 ตัน (ตารางที่ 1.25) 

รูปที่ 1.17  สัดสวนของขยะชุมชนที่นํากลับมาใชใหม ระหวางป พ.ศ. 2545-2549 
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เปาหมาย = รอยละ 30  ในป พ.ศ. 2554

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
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ตารางที่ 1.25  ปริมาณการนําขยะชุมชนกลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2549 
ประเภทขยะชุมชน ปริมาณการนําขยะชุมชน 

กลับมาใชใหม (ตัน) 
ปุยอินทรียและปุยนํ้าชีวภาพ 200,020 
ขยะที่นํากลับมาใชใหม 2,990,000 

แกว 747,500 
กระดาษ 926,900 
พลาสติก 358,800 
เหล็ก 867,100 
อลูมิเนียม 89,700 

รวม 3,190,020 
หมายเหตุ:  ขอมูลที่ไดเปนการคาดการณจากแบบสอบถามของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงรวบรวมไดแลวประมาณ รอยละ 30 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
 

สําหรับของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปดวย แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก 
อลูมิเนียม และยาง มีประมาณ 12.88 ลานตันในป พ.ศ. 2549 โดยมีสัดสวนการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชน รอยละ 64.16 ของปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 
ซึ่งมีสัดสวนการใชประโยชนจากของเสียอุตสาหกรรม รอยละ 63.92 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปญหา
วิกฤตราคาน้ํามันแพง ที่สงผลกระทบตอตนทุนการผลิต ทําใหผูประกอบการเก็บรวบรวมของเสีย
ภายในประเทศเพื่อนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑมากข้ึน โดยอุตสาหกรรม
ที่มีการนําของเสียกลับมาใชประโยชนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเหล็ก รอยละ 94 และอุตสาหกรรม
อะลูมิเนียม รอยละ 71 ทั้งนี้ เน่ืองมาจากประเทศไทยไมมีอุตสาหกรรมขั้นตนในการผลิตเหล็กและ 
อะลูมิเนียม (รูปที่ 1.18) 

รูปที่ 1.18  สัดสวนของเสียภาคอุตสาหกรรมที่นํากลับมาใชประโยชน ระหวางป พ.ศ. 2545-2549 
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ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 
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2.4 ของเสียอนัตราย 

2.4.1 สถานการณของเสียอันตราย 
ของเสียอันตรายมีแหลงกําเนิดมาจาก บานเรือน ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งกรม

ควบคุมมลพิษคาดวา ในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณของเสียอันตรายประมาณ 1.83 ลานตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากป พ.ศ. 2548 ประมาณ 19,000 ตัน ของเสียอันตรายประมาณรอยละ 80 มาจากภาคอุตสาหกรรม  
สวนที่เหลือเปนของเสียอันตรายจากชุมชน (รูปที่ 1.19)  โดยของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
กวาครึ่งยังไมสามารถกําจัดไดอยางถูกตอง ในขณะที่ของเสียอันตรายชุมชนยังขาดระบบการจัดการที่
ถูกตอง 

รูปที่ 1.19  ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ระหวางป พ.ศ. 2545-2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ 2550ข 

2.4.2 การดําเนินการ 

ของเสียอันตรายจากชุมชนสวนใหญยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตองยกเวนขยะติดเชื้อ ซึ่ง
ในป พ.ศ. 2549 มีขยะติดเช้ือประมาณ 20,000 ตัน หรือประมาณรอยละ 5 ของของเสียอันตรายจาก
ชุมชน  ขยะติดเช้ือที่เกิดข้ึนจะถูกกําจัดในสถานพยาบาลเอง รอยละ 62  สงเอกชนเผากําจัด รอยละ 23 
สงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเผากําจัด รอยละ 5  สงโรงพยาบาลอื่นเผากําจัด รอยละ 4  และกําจัด
ดวยวิธีอ่ืนที่ไมระบุอีกรอยละ 6  สําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนอ่ืนๆ เชน หลอดฟลูออเรสเซนต 
(มีสารปรอท) บัลลาสต (มีสารพีซีบี) ถานไฟฉาย (แมงกานีส ปรอท และโลหะหนักอื่นๆ) แบตเตอรี่ 
(มีสารไฮโดรคารบอนและโลหะหนัก) สวนใหญจะทิ้งรวมกับขยะชุมชนท่ัวไป และถูกนําไปกําจัดใน
สถานที่กําจัดขยะชุมชนทั่วไปซึ่งไมไดถูกออกแบบมาใหกําจัดของเสียอันตราย  ดังนั้น สารเคมีที่
เส่ือมสภาพภายในของเสียอันตรายจึงไหลออกมาปนเปอนสูระบบนิเวศและระบบหวงโซอาหาร ผาน
ทางดิน นํ้า และอากาศ  กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

อยางไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีระบบการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะชุมชน
ทั่วไป และเก็บรวบรวมเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือกําจัดในศูนยจัดการของเสียอันตรายที่ถูกหลัก
วิชาการ โดยกรมควบคุมมลพิษไดดําเนินโครงการเพื่อผลักดันแนวคิดดังกลาวใหเกิดประสิทธิผล
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อยางเปนรูปธรรม ในป พ.ศ. 2549 โครงการสําคัญที่ไดดําเนินการ คือ การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ทองถ่ินในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดของเสียอันตรายชุมชน และ การเรียกคืนซากหลอด
ฟลูออเรสเซนต 

สําหรับของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ปจจุบันพบวามีสถานที่รับจัดการ 31 ราย  โดย
แบงเปนโรงงานที่กําจัดของเสียอันตรายดวยวิธีเผาในเตาเผาปูนซีเมนต 3 ราย โรงงานที่กําจัดของเสีย
อันตรายดวยวิธีฝงกลบแบบปลอดภัย 3 ราย และโรงงานคัดแยกเพ่ือนําของเสียอันตรายกลับมาใช
ใหม 25 ราย และจากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ (ขอมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน  
พ.ศ. 2550) พบวา ในป พ.ศ. 2549 ของเสียอันตรายอุตสาหกรรมที่ไดรับการกําจัดมีประมาณ 
522,800 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 37 ของปริมาณของเสียอันตรายอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนทั้งหมด ซึ่ง
เปนขอมูลที่รวบรวมไดจากเอกชนผูรับจัดการกากอุตสาหกรรม จํานวน 17 ราย จาก 31 ราย  

ในการจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ซึ่งไดมีผลบังคับใช
เม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมมาตรการและแนวทาง
ในการดําเนินการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผูกอกําเนิดของเสีย 
ผูรับสงของเสีย  ผูบําบัดและกําจัดของเสีย  ตองดําเนินการข้ึนทะเบียนและรายงานการเคลื่อนยาย 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทั้งแบบอันตรายและไมอันตรายตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ที่ผานมามีผูประกอบการที่ขอรับหมายเลขประจําตัวเพ่ือเขาระบบ จํานวน 5,665 ราย 
แบงเปนผูกอกําเนิดของเสีย 4,285 ราย  ผูขนสงของเสีย 993 ราย  และผูบําบัดและกําจัดของเสีย 
387 ราย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมถึงผูประกอบการสถานเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลดวย 

2.5 สารอนัตราย 

2.5.1 สถานการณสารอันตราย 

ในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณความตองการใชสารอันตรายประมาณ 29.34 ลานตัน ซึ่งมาจาก
การนําเขาสารอันตรายกลุมสารอินทรียและสารอนินทรียจากตางประเทศประมาณ 5.26 ลานตัน และ
ผลิตในประเทศจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ประมาณ 
24.08 ลานตัน ลดลงจากป พ.ศ. 2548 ที่มีปริมาณความตองการใชสารอันตรายประมาณ 32.03 ลาน
ตัน ซึ่งเปนการนําเขาสารอันตรายประมาณ 5.22 ลานตัน และผลิตในประเทศประมาณ 26.81 ลานตัน 
สารอันตรายเหลาน้ีถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมและใชเปนสารกําจัดศัตรูพืชในภาค
เกษตรกรรมในปริมาณมาก  

มลพิษจากสารอันตรายเกิดจากการขาดความระมัดระวังในการใช ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของผูใชสารอันตรายและการตกคางในสิ่งแวดลอม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม อุบัติภัยจากสารอันตรายสวนใหญเกิดจากความประมาทในการขนสงและการจัดเก็บ
สารเคมี โดยในป พ.ศ. 2549 มีการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย 30 ครั้ง เฉล่ีย 2.5 ครั้งตอเดือน 
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2548 ที่มีการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย 23 ครั้ง เฉล่ีย 2 ครั้งตอเดือน โดย
อุบัติภัยสวนใหญยังคงเปนการลักลอบทิ้งกากสารเคมี รองลงมาเปนอุบัติภัยที่เกิดข้ึนในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอุบัติเหตุจากการขนสงสารเคมีตามลําดับ   

การลักลอบทิ้งกากสารเคมีสวนใหญเกิดข้ึนในภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งเปนพ้ืนที่
สาธารณะหรือพ้ืนที่เอกชน ดังจะเห็นไดจากเหตุการณที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2549 ไดมีการลักลอบนํา
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กากสารเคมีมาทิ้งไวในบริเวณหุบเขารางเฆ ตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปน
พ้ืนที่เอกชนเช่ือมตอกับปายาง และอีกกรณีเปนเหตุการณลักลอบทิ้งกากของเสียบริเวณเขาตั้งสุม 
ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริเวณที่ลักลอบทิ้งเปนพ้ืนที่ที่ไมมีการใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจอยางชัดเจนและหางไกลจากชุมชน ทั้งสองกรณีกอใหเกิดกล่ินเหม็น เปนผลใหประชาชนที่
สัญจรผานไปมามีอาการแสบจมูกและระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ และกากสารเคมีมีแนวโนมที่
จะแพรกระจายสูแหลงธรรมชาติ ในการจัดการปญหาที่เกิดข้ึนหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของทั้งในระดับ
สวนกลาง ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น  รวมทั้งภาคประชาชน ไดรวมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยาง
บูรณาการและตอเน่ือง ทําใหสามารถแกไขปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบตอประชานไดสําเร็จลุลวงดวยดี 
อยางไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายกรณีที่ไมสามารถสืบหาตนตอผูลักลอบทิ้งกากสารเคมีได ตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบและพิสูจน ดังนั้น ส่ิงจําเปนเบื้องตนคือ ชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ตองหมั่นตรวจตราและรายงานเมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ปญหาเชนน้ีก็จะลดนอยลงและจะ
ไมเกิดข้ึนในที่สุด 

ในสวนผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูใชสารอันตราย จากการสํารวจขอมูลของสํานัก
ระบาดวิทยา ในป พ.ศ. 2549 พบวา มีผูปวยจากการไดรับสารอันตรายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตรกรรม จํานวน 1,476 ราย คิดเปนอัตราปวย 2.36 ตอประชากรแสนคน ในจํานวนนี้เปน
ผูปวยที่ไดรับพิษจากสารกําจัดแมลงศัตรูพืช จํานวนสูงสุดถึง 1,251 ราย หรือคิดเปนรอยละ 84.76 
ของจํานวนผูปวยที่ไดรับสารอันตรายทั้งหมด (ตารางที่ 1.26) 

ตารางที่ 1.26 จํานวนผูปวยจากการไดรับสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ป พ.ศ. 2548 และ 2549 

จํานวนผูปวย (ราย) อัตราปวย  
(ตอประชากรแสนคน) สาเหตุของการเจ็บปวย 

ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 
พิษจากสารกําจัดแมลงศัตรูพืช 1,321 1,251 2.12 2.00 
พิษจากกาซและสารระเหย  169 64 0.27 0.10 
พิษจากสารตะกั่ว  14 20 0.02 0.03 
พิษจากสารหนู แมงกานีส ปรอทและแคดเมียม 14 24 0.02 0.04 
พิษจากสารระเหยและตัวทําละลาย 122 117 0.20 0.19 
รวม 1,640 1,476 2.63 2.36 

ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข  2549 และ 2550 

2.5.2 การดําเนินการ 

สําหรับการจัดการสารเคมีในระดับชาติ หนวยงานที่เก่ียวของในทุกภาคสวนไดรวมกันจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการสารเคมีของประเทศที่เปนระบบและมีทิศทางเดียวกันเพื่อนําประเทศไปสู “สังคมท่ี
ปลอดภัยจากอันตรายดานสารเคมีสูการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน และแขงขันไดในระบบสากล” โดยได
ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยแผนยุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีแหงชาติ ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ (1) พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารเคมี  (2) ลด
ความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี และ (3) สงเสริมความปลอดภัยและบทบาทประชาชนในการจัดการ
สารเคมี และมาตรการหลัก 5 ดาน สรุปไดดังนี้  
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(1) ดานการจัดการทางกฎหมาย เนนการปรับปรุงและเพ่ิมเติมกฎหมาย ระเบียบ และขอบัง
คับใหเอื้ออํานวยตอการจัดการสารเคมี และความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและ
ประชาชน  

(2) ดานเศรษฐศาสตรและการเงินการคลัง เนนการกําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือ
จูงใจผูประกอบการใหดําเนินการจัดการสารเคมีอยางปลอดภัย และจูงใจใหประชาชน
หันมาใชผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งการพัฒนากลไกการเงินเพ่ือ
ชดเชยและฟนฟูสุขภาพสําหรับผูไดรับผลกระทบจากภัยสารเคมี  

(3) ดานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เนนการสงเสริมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดควบคู
กับแนวปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมที่ดีที่สุด  และการพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม
ตรวจสอบสารเคมีตกคางในสิ่งแวดลอมและประชาชน  

(4) ดานการสรางการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรู เนนการสงเสริมการพัฒนาและ
ผลักดันงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงพาณิชย  และการจัดการองคความรู ดาน 
การจัดการสารเคมีอยางปลอดภัยสําหรับผูประกอบการและประชาชน  

(5) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาชน เนนการพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานที่เก่ียวของและกลไกการประสานงาน รวมทั้งการสงเสริม
ศักยภาพและบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน 

3. สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

3.1 สถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
แหลงธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่ เกิดข้ึนและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ แบงตาม

คุณลักษณะไดเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 1) ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปล่ียนแปลง และฟนฟู
สูสภาพเดิมไดเอง เชน ปาไม สัตวปา 2) ธรรมชาติที่ไมสามารถเคลื่อนไหว เปล่ียนแปลง และฟนฟูสู
สภาพเดิมได เม่ือถูกทําลายก็จะเปลี่ยนสภาพไป เชน ภูเขา เกาะ นํ้าตก ทะเลสาบ และหาดทราย 
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติมีความหมายกวางออกไป โดยประกอบดวยธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่อยู
โดยรอบและที่เก่ียวของตอเน่ืองกับธรรมชาติ มีสวนเก่ียวของกับชีวิตและการดํารงอยูของมนุษย 

ศิลปกรรม หมายถึง ส่ิงที่มนุษยไดสรางหรือกําหนดข้ึนทั้งในอดีตและปจจุบันดวย
ความสามารถ สติปญญา กําลังกาย กําลังใจ และไดรับการยกยองวามีคุณคาในทางศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร โบราณคดี และเทคโนโลยี ในขณะที่ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมมีความหมายที่กวางกวา 
โดยเปนการรวมทั้งตัวศิลปกรรมและสภาพแวดลอมโดยรอบ ซึ่งส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่มีอยูใน
ปจจุบัน มีทั้งที่ยังถูกใชงานอยู ไดแก อาคาร ที่พักอาศัย และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่ไมถูกใชงานตาม
หนาที่เดิมแลว ไดแก เมืองเกา และซากโบราณสถานตางๆ 

ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมประเภทตางๆ กระจายอยูทั่วทุก
ภาคของประเทศ เกือบ 7,000 แหง ซึ่งในจํานวนดังกลาวเปนแหลงธรรมชาติที่ไดรับการประกาศขึ้น
ทะเบียนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 263 แหง ใน 62 จังหวัด สวน
แหลงศิลปกรรมที่ไดรับการสํารวจมีมากถึง 2,087 แหง และไดประกาศเปนเขตอนุรักษส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม เพียง 1 แหง คือ บริเวณถนนถลาง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ขอมูลจากกองอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 
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เม่ือกลาวถึงส่ิงแวดลอมแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในประเทศไทยแลว ส่ิงที่นึกถึง
เปนอันดับแรกๆ เปนเรื่องการใชประโยชนจากแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมเหลาน้ัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชประโยชนเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยว แตส่ิงสําคัญที่นึกถึงกันในลําดับทายๆ คือ 
การดูแลบํารุงรักษาและการอนุรักษคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมอัน
ควรอนุรักษที่มีอยูในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ  ดวยเหตุน้ีเองจึงสงผลใหคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลง
ธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมจึงยังคงมีสภาพเส่ือมโทรม เน่ืองจากการใชประโยชนในลักษณะที่ทําให
เกิดความเสียหาย หรือแมกระทั่งการถูกละเลย ขาดการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง 

การอนุรักษแหลงมรดกของชาติที่ผานมา มักใหความสําคัญเฉพาะตัวแหลงธรรมชาติ หรือ
แหลงศิลปกรรมที่ตั้งใจจะรักษาสภาพไวเพียงเทาน้ัน  โดยมิไดคํานึงถึงส่ิงแวดลอมที่อยูโดยรอบ ซึ่งมี
สวนที่สัมพันธกัน  หากขาดการวางแผนเพื่อรักษาพ้ืนที่ที่อยูโดยรอบแหลงมรดกของชาติเหลาน้ันไว 
อาจทําใหแหลงธรรมชาติหรือแหลงศิลปกรรมถูกทําลายเสียหายหรือหมดคุณคาในที่สุด เชน การสราง
ระบบสาธารณูปโภคบริเวณรอบแหลงธรรมชาติ  แหลงศิลปกรรมหรือโบราณสถาน  เพ่ือรองรับธุรกิจ
การทองเท่ียว  โดยมิไดคํานึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบตอแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม 
หรือโบราณสถานดังกลาว ตลอดจนสภาพสิ่งแวดลอมบริเวณขางเคียง จากการสํารวจพบวา ปญหา
สวนใหญของส่ิงแวดลอมที่อยูโดยรอบแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม คือ ปญหาดานการบุกรุก
พ้ืนที่ ทัศนอุจาด ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทําลาย  และปญหาขาดการจัดการขยะและน้ําเสีย 

นอกจากน้ี ปญหาสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม คือ 
การขาดแนวรวมในการดําเนินงานทางดานการอนุรักษ ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาดังกลาว
ก็คือ การที่ประชาชนโดยทั่วไปขาดแนวคิดและจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้ ประชาชน
บางสวนมีแนวคิดที่สวนทางกับแนวคิดในการอนุรักษ และอีกบางสวนที่มีแนวคิดในการอนุรักษ ไมมี
เครือขายหรือไมมีโอกาสไดเขารวมในการจัดการเพ่ือการอนุรักษพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือแมกระทั่งใน
บางกรณี เม่ือมีประเด็นปญหาเกิดข้ึนกับการจัดการแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในทองถ่ินของ
ตนเอง ปจจุบันประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวคิดในการอนุรักษและตองการที่จะใชแนวคิดดังกลาว
มาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน แตยังขาดความเขมแข็งในการแสดงพลังเพ่ือผลักดันใหมีการแกไขปญหาใน
พ้ืนที่น้ันๆ ตามแนวทางของตนเอง 

ในอดีตที่ผานมาไดมีการพัฒนา การใชประโยชน หรือแมแตการฟนฟูแหลงธรรมชาติและ
แหลงศิลปกรรมที่ไมสอดคลองและไมเหมาะสม  ผลที่ไดรับคือสภาพแวดลอมที่เปนความงามตาม
ธรรมชาติของแหลงธรรมชาติ และรูปแบบที่เปนเอกลักษณของแหลงศิลปกรรมสูญหายและหมด
สภาพไปหลายรอยแหง ตลอดจนไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนมากมาย เชน กรณีการขอ
สัมปทานเหมืองแรหินปูนในพ้ืนที่เขาถํ้าเอราวัณ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งชาวบานที่อยูใน
พ้ืนที่เกรงวาหากมีการประกอบกิจการดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบได  
หรือในกรณีการขอประทานบัตรโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม
กอสราง) บริเวณพ้ืนที่แหลงหินเขาคมนอย ตําบลตล่ิงงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการ
เหมืองแรมีมติไมเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกลาว เพราะเห็นวาเกาะสมุย มีชายหาดที่เปนแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ  หรือโครงการกูวัดติโลกอารามในกวานพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมี 
ผูรองเรียนวาเปนโครงการกอสรางอาคาร และขุดแตงสถานที่ในกวานพะเยา ที่เปนแหลงธรรมชาติอัน
ควรอนุรักษ ซึ่งเกรงวาจะเปนการทําลายส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้ง จะทําใหเกิดผล
กระทบตอกวานพะเยา ซึ่งเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ  ทั้งสามกรณีดังกลาวขางตน
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เปนกรณีตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา การดําเนินการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมนั้น ส่ิง
สําคัญอยางย่ิงคือ มีแผนการจัดการแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ สราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ ตลอดจนความเขมแข็งของประชาชนในพื้นที่ 

สถานการณในป พ.ศ. 2549 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลกระทบตอ
ความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวโนมจะทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ ดังจะเห็นไดจาก
ปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอแหลง
ศิลปกรรมที่สําคัญหลายแหง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือมีจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ 5 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดเชียงใหม นาน ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย มีโบราณสถานที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 18 แหง 
ภาคกลางมีจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ 10 จังหวัด  ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
สระบุรี อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และอุทัยธานี  มีโบราณสถานที่ไดรับความเสียหาย 
จํานวน 57 แหง (กระทรวงวัฒนธรรม 2550) 

นอกจากความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติแลว ปญหาที่กําลังขยายตัวมากข้ึนในปจจุบัน
คือ การเปล่ียนแปลงสภาพความเปนธรรมชาติและความเปนเอกลักษณของสถานท่ีที่เรียกวาแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม แหลงประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีและวัฒนธรรม ใน
หลายๆ แหงที่เนนการใชประโยชนใหคุมคาทางเศรษฐกิจมากเกินความพอดีและขาดความเหมาะสมมี
มากข้ึน เชน การตัดถนนผากลางวัดหรือแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของวัดใหเปนสถานท่ีพักแรมสําหรับนักทองเที่ยว การสรางอาคารธุรกิจโรงแรม
ลอกเลียนแบบองคประกอบทางพุทธศาสนสถาน  รวมทั้งการนําพุทธสัญลักษณตางๆ เชน หนาบัน 
ซุมประตู ชอฟา ใบระกา หางหงส ตูธรรม หอไตร เจดีย ฯลฯ ซึ่งเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือทุน
ทางสังคมมาใชตกแตงอาคารสถานที่และภูมิทัศนในธุรกิจโรงแรม รีสอรท บานจัดสรร รานอาหาร 
ปญหาเหลาน้ีนํามาซึ่งความแตกแยกทางดานความคิดและจิตวิญญานของชาวพุทธหลายฝาย จึงถือ
เปนภัยคุกคามที่กอใหเกิดความเส่ือมทางศิลปวัฒนธรรม และกลายเปนขอขัดแยงทางสังคมตามมา 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ง) 

3.2 การดําเนนิการ 
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

มีดังนี้ 
(1) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ 

การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และไดตั้งเปาหมายการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมใน 5 ปขางหนาไว ดังนี้  

(1.1) จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม มีการปองกันพ้ืนที่และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไมนอยกวารอยละ 
20 ของกลุมเปาหมาย 

(1.2) เครือขายการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไมนอยกวา 5 หนวยตอป  
สามารถเปนฐานองคความรูและตัวอยางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

(1.3) มีแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมที่มีมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม อยางนอย 2 ประเภทตอป 

(2) เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเมืองเกา ซึ่งเปนแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาและมีความสําคัญของชาติเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของ



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 53  

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ที่กําหนดไว และสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา พ.ศ. 2548-2552 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) รวมทั้ง นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. 2540-2559 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการ
ดังนี้ 

(2.1) ในป พ.ศ. 2550 จัดทํา “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม : เมืองเกา” โดยนํารองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 4 พ้ืนที่ ไดแก เมืองลําปาง นาน แพร 
และลําพูน เพ่ือใหเปนกรอบแนวทางปฏิบัติและมาตรการอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม เฉพาะในพื้นที่เมืองเกาและพ้ืนที่โดยรอบ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และ
เพ่ือใชติดตามประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมของเมืองเกา ในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทุกภาคสวนที่มีสวนเก่ียวของ ตลอดจน
สามารถนําไปประยุกตใชกับพ้ืนที่เมืองเกาในภูมิภาคอื่นไดตอไป ในการกําหนดดัชนีช้ีวัด และเกณฑ
เพ่ือการจัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม : เมืองเกา โดยมองดัชนี 5 ดาน 
ไดแก (1) คุณคาและความสําคัญของเมืองเกา (2) แผนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา (3) องคกร 
บุคลากร และการบริหารจัดการ (4) มาตรการในการปฏิบัติ และ (5) การมีสวนรวม 

(2.2) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมือง เพ่ือใหเมืองเกาที่
มีความสําคัญเรงดวนกลุมที่ 1 ตามที่คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เห็นชอบใหมีการบริหารจัดการอยางเรงดวน ไดแก เมืองเกานาน 
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง กําแพงเพชร พิษณุโลก พิมาย (จังหวัดนครราชสีมา) ลพบุรี นครศรีธรรมราช 
และสงขลา มีองคกรเครือขายการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเกาในระดับจังหวัด ใน 
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมฯ เมืองเกา แบบบูรณาการและเปนรูปธรรม ใน 10 เมือง
ดังกลาว ในป พ.ศ. 2549 สํานักงานฯ จึงไดประสานจังหวัดนาน และในป พ.ศ. 2550 ไดประสาน
จังหวัดที่เหลืออีก 9 จังหวัด ในการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเการะดับเมือง 
ภายใตคณะกรรมการฯ ดังกลาว โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดเปน
รองประธาน และทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ไดแก หนวยราชการที่เก่ียวของในระดับภูมิภาค จังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิและองคกรเอกชนในทองถิ่น เปนองคประกอบหลักและมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําแนวทาง มาตรการ ผังแมบท แผนปฏิบัติติการ และระเบียบปฏิบัติตางๆ 
เพ่ือดําเนินการอนุรักษและพัฒนาในพ้ืนที่เมืองเกา ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด ประสานกํากับ 
ติดตามดําเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนและใหความรวมมือในเรื่องขอมูล เอกสาร หลักฐาน และรวม
พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนงานโครงการในพื้นที่ เมืองเกา และรายงานผล 
การดําเนินงานใหคณะกรรมการฯ ทราบเปนระยะๆ 

(3) การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมความเสียหาย 
เน่ืองจากอุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง กระทรวงวัฒนธรรมไดมอบหมายใหกรมศิลปากร
จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนแมบทเปนการเฉพาะของแตละพ้ืนที่  ในเบื้องตนพบวา 
แหลงศิลปกรรมที่ไดรับความเสียหายและวิกฤตที่สุด คือ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
จําเปนตองฟนฟูแผนผังเมืองประวัติศาสตรอยุธยา รวมทั้งสนับสนุนการประกาศใชผังเมือง ซึ่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไดจัดทําแลวเสร็จใหสอดคลองกับแนวทางและแผนการจัดการพ้ืนที่แหลงมรดกโลก
แหงนี้ดวย  นอกจากนี้ ในสวนของโบราณสถานที่ถูกนํ้าทวมและไมอาจปองกันได ควรพิจารณาให
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เสริมความมั่นคงใหถูกตองตามหลักการอนุรักษ และไมทําลายภูมิทัศนของความเปนโบราณสถานและ
แหลงมรดกทางวัฒนธรรม  ซึ่งกําลังเปนปญหาขอขัดแยงทางสังคม 

(4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพุทธศิลปในเชิง
พาณิชย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดสัมมนาเพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจใหแกทุกภาคสวน ตามหลักการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรมอยางย่ังยืน รวมทั้งหาแนวทางและมาตรการในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรมอยางสมคุณคารวมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือของทุกภาคสวน
อยางบูรณาการในการดําเนินงานแกไข อนุรักษ ปกปอง คุมครองทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในทิศทางที่เหมาะสม นําไปสูการลดปญหาขอขัดแยงทางสังคม ลดปญหา 
การทําลายคุณคาและความสําคัญในความเปนเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมไทย ความเส่ือมสลาย
ของศรัทธาและจิตวิญญาณของสังคมไทย และยังชวยลดปญหามลทัศนในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
ทั่วประเทศในระยะยาว 

3.3 กรณีตัวอยางการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
3.3.1 กรณีการขอสัมปทานเหมืองแรหินปูนในพื้นที่เขาถ้ําเอราวัณ อําเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี   

เขาถํ้าเอราวัณอยูในพ้ืนที่ตําบลชองสาริกา หมูที่ 9 อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปน
ภูเขาหินปูนลูกโดด มีถํ้าขนาดเล็กใหญรวมประมาณ 10-15 ถํ้า ซึ่งเปนแหลงธรรมชาติที่มีความงดงาม 
มีหินงอกหินยอยที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติอยูมาก สภาพพ้ืนที่โดยรอบยังคงความอุดมสมบูรณของ
พรรณไมและสัตวปาอยูมาก 

ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการขอสัมปทานเหมืองแรหินปูนเพ่ือประกอบกิจการโรงโมและอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ซึ่งชาวบานที่อยูในพ้ืนที่เกรงวา หากมีการประกอบกิจการดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบไดและยังเปนการทําลายวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของราษฎรโดยรอบ จึงได
รวมตัวกันดําเนินการคัดคานการตั้งโรงงานประกอบกิจการดังกลาว โดยมีหนังสือรองเรียนถึง
คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อผลักดันใหเกิดการอนุรักษ 
เขาถํ้าเอราวัณเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติของประเทศ  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาเรื่องรองเรียน
ดังกลาว เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547  โดยไดเชิญหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือให
ขอมูล  และไดมีมติใหอนุรักษเขาถํ้าเอราวัณ ซึ่งอยูในพ้ืนที่ลุมนํ้าช้ันที่ 1 บี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

ตอมาคณะอนุกรรมการฯ ไดมีหนังสือถึงกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เม่ือวันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาประกาศทองที่เขาเอราวัณ  ตําบลชองสาริกา 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนพ้ืนที่อนุรักษประเภทเขตหามลาสัตวปา  ตามผลการสํารวจของ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 ที่ไดเสนอความเห็นไว  ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
และราษฎรในพื้นที่   ปจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดประกาศใหทองที่ 
เขาเอราวัณเปนเขตหามลาสัตวปา  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เม่ือ
วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

ในกรณีน้ีจะเห็นไดวา การดําเนินการอนุรักษเขาถํ้าเอราวัณครั้งนี้ที่ สําเร็จลุลวงไดดี 
นอกเหนือจากการดําเนินการอยางจริงจังของหนวยงานภาครัฐแลว อีกสวนหนึ่งเปนเพราะราษฎรใน
พ้ืนที่มีความเขมแข็ง ถึงแมวาการดําเนินการอาจเกิดความลาชา ทั้งนี้เน่ืองมาจากมีหลายข้ันตอนที่
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จะตองดําเนินการ เชน เจาหนาที่ตองเขาไปทําการสํารวจพื้นที่ รังวัด เตรียมขอมูล และใหประชาชนใน
พ้ืนที่มีสวนรวมดําเนินการในการชี้แนวเขตที่ดินทํากินของตนเองและกันพ้ืนที่น้ันๆ ออกไป เพ่ือมิให
เกิดการทับซอนกับพ้ืนที่ที่จะประกาศเปนพ้ืนที่อนุรักษประเภทเขตหามลาสัตวปาตอไป 

3.3.2 กรณีการขอประทานบัตรโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  บริเวณพื้นที่
แหลงหินเขาคมนอย ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

กรณีน้ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากผูฟองคดีเคยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการระเบิดและยอยหินใน
ที่ดินของรัฐจากกรมที่ดิน ตั้งอยูเขาคมนอย หมูที่ 4 ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ตั้งแตป พ.ศ. 2520 ตอเน่ืองตลอดมาจนครบอายุใบอนุญาตเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2538  ซึ่ง
ตอมาไดมีการยื่นขอประทานบัตรเพื่อดําเนินโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อ
อุตสาหกรรมกอสราง) โดยไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการดังกลาว 
เสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการ
เหมืองแรเพ่ือพิจารณา เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  ซึ่งคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดมีมติ
ไมเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกลาว  เพราะเห็นวาเกาะสมุยมีชายหาดที่เปนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษ และไดขอทราบความเห็นตอคณะอนุกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

คณะอนุกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ภายใตคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาประเด็นดังกลาว เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  และมีมติไม
เห็นดวยกับการอนุญาตทําเหมืองแรในพ้ืนที่ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเห็นควร
ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี (ปจจุบันคือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร) เพ่ือเพิก
ถอนพ้ืนที่น้ีออกจากแหลงหินอุตสาหกรรม  และควรยกเลิกการทําเหมืองแรหินรายอื่นๆ โดยการไม
ตออายุประทานบัตรเมื่อหมดอายุ ทั้งนี้ เน่ืองจากการระเบิดหินมีความไมเหมาะสมสําหรับเกาะสมุย 
และมีผลกระทบตอบรรยากาศการทองเที่ยวและสภาพแวดลอม  อีกทั้งในปจจุบันสามารถขนสงหิน
จากแผนดินใหญเขามาได จึงไมจําเปนตองมีการทําเหมืองแรหินอีกตอไป 

จากนั้นคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไดมีการพิจารณา
ประเด็นนี้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  ตามที่ผูฟองขอความเปนธรรมใหชวย
พิจารณาทบทวนโครงการดังกลาว และไดมีมติไมเห็นดวยกับการทําเหมืองแรหินและโรงโมหินในพ้ืนที่
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  ตอมาผูฟองไดอุทธรณ  และศาลปกครองสูงสุดไดพิเคราะหแลวเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยมีความเห็นวา ในการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
ดังกลาว  ยอมจะตองคํานึงถึงนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติแลว ไดมีมติใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติเฉพาะแหลงข้ึน อันเปนที่มาของการจัดทําแผนการจัดการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี คณะกรรมการผูชํานาญการฯ จึงชอบที่
จะขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมได ดังนั้น การที่คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการที่ ผูฟองคดีขอประทานบัตรแลว เห็นพองดวยกับความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ อันมีที่มาและอาศัยฐานขอมูลจากแผนการจัดการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และมีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยเหตุผลและเปนการชอบดวยกฎหมายแลวที่ศาลปกครอง
ช้ันตนไดพิจารณายกฟอง และศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย   
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จะเห็นไดวา การจัดทําแผนการจัดการแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษในระดับพ้ืนที่ เปนส่ิงที่
มีประโยชนและจําเปนดังที่ศาลปกครองสูงสุดไดนํามาประกอบการพิจารณา คดีน้ีเปนกรณีตัวอยาง
สําหรับใหหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและประชาชน  ไดเห็นถึงความสําคัญ
ของแผนการจัดการแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษที่มีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติเปนอยาง
มาก  แมวาการดําเนินงานจะไมเห็นผลในระยะเวลาอันส้ันก็ตาม 

3.3.3 กรณีการกูวัดติโลกอาราม ในกวานพะเยา จังหวัดพะเยา 

วัดติโลกอาราม หนองเตา เปนวัดหนึ่งที่จมอยูในกวานพะเยา  อันเน่ืองมาจากปรากฏ
หลักฐานในศิลาจารึกวาสรางข้ึนในสมัยพระเจาติโลกราช กษัตริยแหงอาณาจักรลานนาสรางข้ึนระหวาง 
พ.ศ. 2019-2031 มีอายุประมาณ 531 ป วัดติโลกอารามนั้นเปนวัดราง พบซากโบราณสถานกระจาย
อยูทั่วบริเวณ มีเศษภาชนะดินเผา เศษกระเบื้อง ดินขอ และแผนหินทรายขนาดตางๆ จํานวนมาก 
วัสดุสวนมากกอดวยอิฐสอดิน และฉาบปูนขาวผิวนอก วัสดุไดเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา ถูกนํ้า 
กัดเซาะ สงผลใหเกิดรอยราว ประกอบกับรากของวัชพืชที่ปกคลุมชอนไชไปตามรอยแยก ทําใหดินที่สอ
เส่ือมสภาพ อิฐขาดส่ิงยึดเหน่ียว จึงแตกแยกตัวหลุดหลน นํ้าจึงเปนสวนที่สําคัญในการทําลายตัว
โบราณสถานจนไมสามารถคงรูปอยูได จากสภาพดังกลาว วัดรางติโลกอารามจึงเหลือกองอิฐที่จมอยู
ใตนํ้าเทาน้ัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จังหวัดพะเยาไดริเริ่มโครงการกูวัดติโลกอาราม ในกวานพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550  และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษโบราณสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งจมอยูใตนํ้า  อีกทั้งเพ่ือสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพะเยา และของประเทศไทย รวมถึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจทองเที่ยวและเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น 

ตอมา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมไดรับหนังสือรองเรียนจากคนชายกวาน เรื่อง ขอใหตรวจสอบโครงการกูวัดติโลกอาราม ใน
กวานพะเยา จังหวัดพะเยา วาเปนโครงการกอสรางอาคารและขุดแตงสถานที่ในกวานพะเยา  ซึ่ง 
ผูรองเรียนเกรงวาจะเปนการทําลายส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้ง สงผลกระทบตอ
กวานพะเยา  ซึ่งเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 

จากการตรวจสอบขอมูลและความเห็นของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ฝายเลขานุการฯ 
คณะอนุกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมพิจารณาแลวไดมีความเห็นสรุปไดดังนี้ 

(1) กวานพะเยาเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จึงไมควรมีส่ิงกอสรางใดๆ ที่จะมีผลกระทบตอแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรกัษ ดังนั้น จึงเห็นควรใหระงับโครงการดังกลาว  

(2) วัดติโลกอารามตั้งอยูในพ้ืนที่ชุมนํ้า ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอปริมาณน้ํา กระแสน้ํา ตะกอน และระบบนิเวศแหลงน้ํา ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ในขอ 6 กําหนดใหมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับ
โครงการพัฒนาใดๆ ที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของพื้นที่ชุมนํ้าที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติดวย ดังนั้นจึงเห็นควรใหจัดทํารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตามมติดังกลาว  

(3) การกูวัดติโลกอารามที่ดําเนินการในพื้นที่ที่มีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงาน เชน 
กรมประมง กรมชลประทาน และกรมศิลปากร  ดังนั้น หากจะมีการดําเนินการใดๆ จังหวัดควร
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ประสานงานเพื่อรับฟงความเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของและรับผิดชอบในพื้นที่ดังกลาวกอนที่จะ
ดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่  เพ่ือปองกันมิใหเปนการละเมิดตอกฎหมาย  กฎระเบียบที่สวนราชการพึง
ปฏิบัติอยางเครงครัด  และเพ่ือปองกันมิใหเกิดผลเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในภายหลัง 

(4) โครงการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอปริมาณนํ้าในกวานพะเยา ทั้งในชวงระหวาง 
การดําเนินโครงการ และเมื่อโครงการเสร็จแลว ซึ่งน้ําที่กักเก็บในกวานพะเยาเปนแหลงน้ําที่สําคัญใน
การอุปโภคและบริโภคของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งจังหวัดพะเยา
เปนจังหวัดหนึ่งที่กําลังประสบปญหาภัยแลง 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของฝายเลขานุการฯ พบวา  โครงการดังกลาวยังไมได
รับอนุญาตจากหนวยงานใดๆ ที่เก่ียวของ จากการประสานงานรวมกับสํานักศิลปากรที่ 7 นาน เม่ือ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ทราบวาไดมีการดําเนินโครงการไปแลวในสวนของการกอสรางคันดิน 
และนําพระพุทธรูปหินทรายไปประดษิฐานในบริเวณวัดติโลกอาราม 

3.3.4 การมีสวนรวมของชุมชนเมืองชัยบุรี ในการจัดทําแผนอนุรักษ พัฒนา และ 
ฟนฟูเขตคุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 

การจัดทําแผนอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูเขตคุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองชัยบุรี 
จังหวัดพัทลุง เปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยการใชระบบการมีสวนรวม เริ่มตนดวยการสรางจิตสํานึก
และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
การศึกษาและจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ เพ่ือการบริหารจัดการ
อนุรักษ พัฒนา คุมครอง ปองกัน และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมศิลปกรรม (สงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช) เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาไดรับทราบขอมูลแหลงศิลปกรรมที่มี
คุณคาและความสําคัญที่ควรไดรับการคุมครองตามลําดับความเรงดวน  

จากน้ันในป พ.ศ. 2549 จึงไดนําขอมูลที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่ มา
จัดทําแนวทางและมาตรการเพื่อกําหนดเขตคุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่นํารอง เมืองชัยบุรี 
ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่อยู ในระดับเรงดวน และมีความพรอมของชุมชนเปนประเด็นสําคัญ ผลจาก 
การดําเนินการดังกลาวอยางตอเน่ือง ทําใหทุกภาคสวนที่อยูในพ้ืนที่เมืองชัยบุรี จังหวัดพัทลุง มี 
ความพึงพอใจในการอนุรักษ ปกปอง คุมครอง และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมของเมืองชัยบุรี  ซึ่ง 
สวนใหญเห็นดวยกับแนวทางและมาตรการดังกลาว และไดแสดงความประสงคใหสํานักงานฯ 
ดําเนินการอยางตอเน่ืองในพื้นที่ดังกลาว เพ่ือใหนําไปสูการปฏิบัติและบังเกิดผลเปนรูปธรรม   

ในป พ.ศ. 2550 สํานักงานฯ จึงไดจัดทําแผนอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูเขตคุมครองสิ่งแวดลอม
เมืองชัยบุรี เพ่ือใหทุกภาคสวนในพื้นที่ไดมีสวนในการจัดทําแผนดังกลาวรวมกัน และเพ่ือใหเมืองชัยบุรี
เปนพ้ืนที่ตัวอยางในการกําหนดเขตคุมครองส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ซึ่งมีแผนในการบริหารจัดการพ้ืนที่
อยางเหมาะสม สามารถนําแผนฯ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม   องคประกอบของ 
แผนหลัก 5 แผนมีดังนี้ (1) แผนดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  (2) แผนดานประวัติศาสตรโบราณคดี 
(3) แผนดานสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน  (4) แผนดานเกษตรกรรม  และ (5) แผนดานการ
จัดการองคกร การจัดทําแผนดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จ  สํานักงานฯ จะนําผลจากการดําเนินการ
ทั้งหมดไปเตรียมการประกาศเขตคุมครองสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองชัยบุรี จังหวัดพัทลุง เพ่ือใหเปน
พ้ืนที่นํารองตามยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู บูรณะ ศิลปวัฒนธรรม แหลงประวัติศาสตร โบราณคดี 
ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ภายใตแผนแมบทการพัฒนาลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา และบังเกิดผลเปนรูปธรรม ตามขั้นตอนในปตอไป 
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3.4 การจัดการพื้นทีคุ่มครองสิ่งแวดลอม 
ในป พ.ศ. 2550 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการในสวนของการจัดการพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

3.4.1 การประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้นอีก 2 พื้นที่ 

(1)   ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา 
อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

(2)   ในทองที่อําเภออาวลึก  อําเภอเมืองกระบี่  อําเภอเหนือคลอง  อําเภอคลองทอม  และ
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกลาวไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เลม 124  ตอนพิเศษ 35ง  ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม  
พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เปนเวลา 5 ป (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2550ข) 

3.4.2 การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 รวม 3 ฉบับ 

การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้ง 3 ฉบับ  มีผลใช
บังคับถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยในการปรับปรุงเขต
พ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในประกาศกระทรวงฯ ดังกลาว ไดเนนกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ที่ เ ก่ียวของในพ้ืนที่ ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้ง 
การนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
พิจารณามาโดยลําดับ และเมื่อไดรางประกาศกระทรวงฯ แลว จะนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใหประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหมทั้ง 3 พ้ืนที่
ใชบังคับตอเน่ืองจากฉบับ พ.ศ. 2546 

4. สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน4 
4.1 สถานการณสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน 

การเ พ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรของประเทศ นับเปนอีกหนึ่ งปจจัยที่สงผลให เ กิด 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การกระจายตัวของประชากรไทยจากเดิมที่
กระจายตัวกันอยูตามชนบทเปนสวนใหญ  แตในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2549) มีประชากรที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองถึงรอยละ 33 จากประชากรทั่วประเทศ จํานวน 62.83 ลานคน  เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 18.40 
ในป พ.ศ. 2540 และในอีก 25 ปขางหนา องคการสหประชาชาติคาดวาประชากรไทยที่อาศัยอยูในเขต

                                                
4 ส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน หมายถึง สภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณเขตชุมชนท่ีมีประชากรคอนขางหนาแนน ท้ังเพ่ือ
การอยูอาศัยและการประกอบกิจกรรมตางๆ โดยมีความหนาแนนของประชากรแตกตางกันไปตามประเภทของชุมชน 
ขอบเขตเมืองและชุมชนครอบคลุม ชุมชนเมืองที่มีการปกครองพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และพัทยา เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550จ) 
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เมืองมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงข้ึนเปนรอยละ 46 ในป พ.ศ. 2573   โดยขอบเขตของเมืองและชุมชน 
ครอบคลุมเขตชุมชนเมืองที่มีการปกครองพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เขตชุมชนเมือง
ในพ้ืนที่เทศบาลนคร (22 แหง) เทศบาลเมือง (110 แหง) และเทศบาลตําบล (1,024 แหง) 

การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง  อันเน่ืองมาจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
โดยขาดการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม นํามาซึ่ง
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและชุมชน และเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชนในดานตางๆ ตามมา เชน การขาดแคลนที่อยูอาศัย ปญหาชุมชนแออัด เกิดชุมชนแออัด5 ซึ่งมี
ที่ตั้งที่ไมเหมาะสม การขาดความมั่นคงและสิทธิในที่อยูอาศัย การใชที่ดินในเขตชุมชนเมืองที่ไม
เหมาะสม ขาดการวางแผนการใชที่ดิน ปญหาการคมนาคมขนสงและมลพิษจากการใชพลังงาน  
การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวสําหรับเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสถานที่ทํากิจกรรมของชุมชน 
ปญหามลทัศนและภัยพิบัติจากการพัฒนาเมืองโดยการเพิ่มข้ึนของอาคารและสิ่งกอสรางสูงๆ รวมทั้ง
ปายโฆษณา ถนนหลายสายขาดความเปนระเบียบอันเน่ืองมาจากการติดตั้งอุปกรณสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการบางอยาง การติดตั้งปายโฆษณาตางๆ ในที่ที่ไมเหมาะสม  ตลอดจนการปลอยใหมีแผงลอย
อยูบนทางเดินเทา  นอกจากนี้ ปญหาสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนที่จะหลีกเล่ียงไมไดเลยก็คือ ปญหา
มลพิษตางๆ เชน ปญหาขยะ นํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 

เม่ือพิจารณาสถานการณส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชนโดยภาพรวม ปญหาชุมชนแออัดยังมี
กระจายอยูในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขอมูลลาสุดจากการสํารวจโดยการเคหะแหงชาติพบวา มี
ชุมชนแออัดทั่วประเทศ จํานวน 4,860 ชุมชน (ป พ.ศ. 2545) เพ่ิมข้ึนกวาเทาตัวภายในระยะเวลา 5 
ป  สําหรับกรุงเทพมหานครที่เปนเมืองศูนยกลางของความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีช้ันสูงของประเทศ ดึงดูดใหประชาชนในทองถิ่นตางๆ ตองการเขามาแสวงหา
โอกาสในการดํารงชีวิตที่ดีกวา ซึ่งคาดวาในปจจุบันมีประชากรอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครไมต่ํากวา 
10 ลานคน  ในป พ.ศ. 2550  กรุงเทพมหานครไดทําการสํารวจชุมชนประเภทตางๆ อันไดแก เคหะ
ชุมชน ชุมชนจัดสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมืองและชุมชนแออัดพบวา ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมี
ชุมชนแออัด จํานวน 836 แหง คิดเปน 191,025 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งส้ิน 793,592 คน  (รูปที่ 
1.20)  โดยชุมชนแออัดมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2549 ที่มีอยู 750 แหง คิดเปน 146,517 ครัวเรือน 
ประชากรรวมทั้งส้ิน 752,425 คน ซึ่งชุมชนสวนใหญเปนการบุกรุกเขาไปอาศัยอยูในที่ดินของผูอ่ืน 
เชน ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินริมคลอง ริมทางรถไฟ ใตสะพานและที่ดินเอกชน  ทําใหมีปญหาความไมม่ันคง
ในที่อยูอาศัยและมีโอกาสที่จะถูกไลรื้อบานเรือนอยูตลอดเวลา 

ในป พ.ศ. 2549 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคมของ
ชุมชนผูมีรายไดนอยในเมือง โดยครอบคลุมชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภาคตางๆ ของประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 19 จังหวัด 
พบวา สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัยของประชากรในชุมชน สวนใหญในแทบทุกภาคเปน
เจาของบานในที่ดินของตนเอง/ ที่ของญาติ/ที่สาธารณะ/ที่บุกรุก สําหรับชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีสัดสวนของผูที่เชาบาน/หองเชา/บานเชา สูงสุดถึงรอยละ 34.20 รองลงมาเปนเจาของที่ดินในที่ดิน
เซงสิทธิ/เชา/เชาซื้อ (รอยละ 30.8) และเปนเจาของบานในที่ดินตนเอง/ที่ของญาติ/ที่สาธารณะ/ที่บุกรุก 
(รอยละ 30.8) ที่เหลือเปนการอยูโดยไมเสียคาเชาและอื่นๆ (รอยละ 4.2) (ตารางที่ 1.27) 
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รูปที่ 1.20  จํานวนและสัดสวนของชุมชนแตละประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2550*  

ชุมชนเมือง
220 แหง

(รอยละ 11.56)

ชุมชนชานเมือง
397 แหง

(รอยละ 20.86)

ชุมชนจัดสรร
345 แหง

(รอยละ 18.13)

เคหะชุมชน 
105 แหง

(รอยละ 5.52)

ชุมชนแออัด
836 แหง

(รอยละ 43.93)

 
* ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนสวนใหญที่มีอาคารหนาแนน  ไรระเบียบและชํารุดทรุดโทรม ประชาชนอยูอยางแออัด มีสภาพแวดลอมไม
เหมาะสม อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูสูงอายุ โดยใหถือเกณฑความหนาแนนของบานเรือนอยางนอย 15 
หลังคาเรือนตอพื้นที่ 1 ไร (กรุงเทพมหานคร 2549) 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ที่มา: ขอมูลจากสํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 2550 

ตารางที่ 1.27 สัดสวนของสถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัยของครัวเรือนในชุมชนผูมีรายไดนอยจําแนกตามภาค ป พ.ศ. 2549 
(หนวย: รอยละ) 

ภาค 
สถานภาพการครอบครอง รวม กทม. ปริมณฑล เหนือ ตะวันออกเฉี

ยงเหนือ กลาง ใต 

เปนเจาของบานในที่ดินตนเอง/ 
ที่ญาติ/ ที่สาธารณะ/ ที่บุกรุก 

39.5 30.8 32.4 63.1 70.7 41.2 50.7 

เปนเจาของบานในที่ดินเซงสิทธิ/เชา/เชาซื้อ 25.9 30.8 37.9 13.8 4.1 15.9 17.6 
อยูโดยไมตองเสียคาเชา 4.9 4.1 6.4 4.8 4.7 7.4 3.9 
เชา (บานเชา/หองเชา/หองแบงเชา) 29.6 34.2 23.3 18.3 20.4 35.5 27.4 
อื่นๆ 0.1 0.1   0.1  0.4 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549ข 

การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวที่ผานมามีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ ในสวนของ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่สีเขียวสวนใหญอยูในลักษณะของสวนสาธารณะ  โดยในป พ.ศ. 2549 
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว 17.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.17 ตารางเมตรตอคน  
(ขอมูลถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549) ซึ่งต่ํากวามาตรฐานสากลที่กําหนดพื้นที่สีเขียวตอคนไวที่  
15 ตารางเมตรตอคน เทศบาลสวนใหญมีสัดสวนของพื้นที่สีเขียวตอประชากรคอนขางสูง  ทั้งนี้ 
เน่ืองมาจากการกําหนดความหมายของพื้นที่สีเขียวที่แตกตางกัน ทําใหหนวยงานทองถ่ินบางแหงรวม
แหลงธรรมชาติอ่ืนเขาเปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่สีเขียว อาทิ หนอง บึง และชายทะเล ประกอบกับเทศบาล



 

 บทที่ 1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 61  

ทุกแหงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องจากเปนภารกิจหนึ่งของเทศบาลที่ไดมี 
การกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 และยังเปนตัวช้ีวัดที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของเมืองนาอยู 

สําหรับสถานการณปญหาปายมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยในปจจุบันพบวา มี
การติดตั้งปายขนาดใหญและขนาดเล็กจํานวนมาก การติดตั้งปายไมเปนระเบียบ ทําใหบดบังทิวทัศน 
ภูมิทัศนและบดบังทัศนวิสัยในการจราจร ปายไมม่ันคงและไมมีความปลอดภัย การติดตั้งปายโฆษณา
ทําผิดกฎหมายควบคุมอาคาร และใชภาพหรือขอความที่ส่ือความหมายที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ 
กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมครอบคลุมและไมสอดคลองกับขอเท็จจริง  รวมทั้งขาดการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด  

โดยกรุงเทพมหานครเปนพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งปายมากที่สุด จากขอมูล ณ เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2550 ปายขนาดใหญในกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งส้ิน 1,410 ปาย โดยในจํานวนนี้มีปาย 
ขนาดใหญที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 382 ปาย (แตปจจุบันเขตออกคําส่ังใหรื้อถอนแลว) 
และในระหวางวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เกิดอุบัติเหตุปายโฆษณาลม 11 แหง 
เน่ืองจากพายุและลม นํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน โดยมีผูเสียชีวิต 1 ราย และ
ผูไดรับบาดเจ็บ 13 ราย (ขอมูลจากกรุงเทพมหานคร 2550) 

4.2 การดําเนนิการ 
จากสถานการณปญหาส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชนท่ีไดกลาวมาขางตน หนวยงานที่เก่ียวของ

ไดมีการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน ทั้งในระดับประเทศและ
ในระดับพ้ืนที่ สําหรับการดําเนินงานเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชนในชวงปที่ผานมา  
(ป พ.ศ. 2549-2550) มีดังนี้ 

4.2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางย่ังยืน 

ในอดีตที่ผานมา นโยบายและการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมชุมชนยังเปนการดําเนินงาน
แบบแยกสวนและขาดการบูรณาการของหนวยงานในทุกระดับทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
ประกอบกับความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบบางประการ เพ่ือกําหนดใหมีพ้ืนที่สี
เขียว ตลอดจนการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจูงใจ เพ่ือเพ่ิมและดูแล บํารุง รักษา 
พ้ืนที่สีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน ดังนั้น สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จึงเห็นถึงความจําเปนเรงดวนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชน
เมืองอยางย่ังยืน ภายใตการกํากับของคณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนอยางย่ังยืนมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การดํารงพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองที่มีอยูเดิมและการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวอยางย่ังยืนในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ของชุมชนเมือง โดยมีเปาหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชนเมืองโดยภาพรวมใหไดไมนอย
กวา 5 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน ภายในระยะเวลา 5 ป และสามารถดํารงรักษาไวไดอยางยั่งยืน 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมและจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางย่ังยืนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย 6 แนวทาง ดังนี้  
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แนวทางที่  1 การนํารองการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินของรัฐ สถานที่ราชการ 
สถานศึกษา ศาสนสถาน และการปลูกไมยืนตนในบริเวณที่ดินสาธารณะริมทางหรือริมนํ้า เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนใหกับชุมชน 

แนวทางที่ 2 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เ ก่ียวของใหสอดคลองกับ 
การสงเสริมการเพ่ิมและการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน และผลักดันใหมีการบังคับใช
อยางเครงครัด 

แนวทางที่ 3  สนับสนุน สงเสริมและกําหนดใหเอกชนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอยางยั่งยืน 
แนวทางที่ 4 การใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรในการเพิ่มและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอยาง

ย่ังยืน 
แนวทางที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
แนวทางที่ 6 สนับสนุนการสรางองคความรู จิตสํานึกในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน

การเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 

4.2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย 
เน่ืองจากสถานการณปญหาปายที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมดาน 
มลทัศน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ รวมทั้งไดมอบหมาย
ใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตามแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปายตอไป 

แผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแปลงขอเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจัดระเบียบปายไปสูการปฏิบัติ  และใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และ
การดําเนินกิจกรรมของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งผลักดันใหมี 
การติดตาม ตรวจสอบ และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย  

สําหรับเปาหมายของแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย มีดังนี้ (1) ใหมีการกําหนดเขต 
การติดตั้งปาย รวมทั้งกําหนดขนาด รูปแบบ จํานวน และความสูงของปายในแตละเขต เพ่ือลด
ผลกระทบมลทัศนทางสายตา (2) ใหนํามาตรการทางภาษีมาใชเปนเครื่องจูงใจในการจัดระเบียบปาย 
(3) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับเพ่ิมเติม เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ (4) เพ่ิม
ศักยภาพของเจาหนาที่และหนวยงานในการควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงาน
การจัดระเบียบปาย และเปาหมายประการสุดทาย คือ ประชาคมมีสวนรวมในการจัดระเบียบปาย 

สาระของแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย ประกอบดวย มาตรการสําคัญ คือ การหามใช
พ้ืนที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจในการตัดตั้งปายโฆษณา และ 3 แผนงานหลัก ไดแก (1) แผนงานดานการ
ออกกฎระเบียบและการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ  (2) แผนงานดานการพัฒนาและเผยแพรความรู  
และ (3)  แผนงานดานการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ มีระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ป 
(พ.ศ. 2549-2553) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมดานมลทัศน  ทําหนาที่ในการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
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4.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2550-2555 
กรุงเทพมหานครไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดข้ึนในปจจุบัน และ

คาดวาจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นในอนาคต  ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอน เพ่ือกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินการ
รวมกันของทุกภาคสวน และเพ่ือการรับมือกับปญหาภาวะโลกรอนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในปจจุบัน 
โดยกําหนดแนวทางดําเนินการใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย (1) การพัฒนาระบบขนสงมวลชน
และการปรับปรุงระบบจราจร (2) การเพ่ิมสัดสวนการใชเช้ือเพลิงทางเลือกเพ่ือทดแทนน้ํามันปโตรเลียม 
(3) การปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร  (4) การจัดการขยะและบําบัดนํ้าเสีย และ (5) การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว สําหรับการดําเนินการเพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติการเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของ
กรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2550-2555 น้ัน กรุงเทพมหานครไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาและจัดทํา
แผนปฏิบัติการของแตละแนวทางตามที่ประชาชนไดใหขอเสนอแนะ  หลังจากนั้นก็จะจัดเวทีสาธารณะ
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอสรุปที่ไดมาจะทําเปนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ
สมบูรณตอไป  (กรอบที่ 1.13 และ กรอบที่ 1.14) 

กรอบที่ 1.13   สิบปฏิบัติการ ชวยกรุงเทพฯ ดวยตัวคุณเอง 
หนึ่ง ลดการใชไฟฟา 

กรุงเทพมหานครมี 2 ลานครัวเรือน ถาทุกบานชวยกันปดไฟ
ขนาด 100 วัตต  จํานวน 10 ดวง  นาน 15 นาที ใน 1 วัน จะลดกาซ
คารบอนไดออกไซดได 50 ตัน และประหยัดคาใชจายไดถึง 125,000 
บาท 

สอง เปลี่ยนหลอดไสเปนหลอดตะเกียบ 
การเปลี่ยนหลอดไส 100 วัตต เปนหลอดประหยัดพลังงาน 18 

วัตต จํานวน 1 ดวง จะลดกาซคารบอนไดออกไซดได 295 กก./ป 
และประหยัดเงินได 738 บาท/ป 

สาม ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ทุก 8 

ชั่วโมง จะลดคารบอนลง 1,098 ตัน/ป และประหยัดพลังงานได 2.4 
หนวย 

ส่ี ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดหลังการใชงาน 
ปดและดึงปลั๊กทีวี คอมพิวเตอร เครื่องเสียงตางๆ ในบานแตละ

หลังออก เม่ือไมใชงานจะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ไดนับรอยกิโลกรัม/ป 

หา ปลูกตนไมยืนตนขนาดใหญ 
การปลูกตนไม 1 ตน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 1 ตัน 

ตลอดอายุของตนไม ดังน้ันใหปลูกหรือวางตนไมในทุกๆ จุดของบาน
ที่เหมาะสมจะเปนการชวยดูดซับมลพิษในบานไดเปนอยางดี 

หก แยก ลด ปริมาณขยะ 
ลดการกินทิ้งกินขวาง เพราะเศษอาหารและของที่บูดเนาเม่ือ

ไปทับถมอยูที่กองขยะจะกลายเปนแหลงผลิตกาซมีเทน ซ่ึงเปนกาซ
ที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจกที่สําคัญ 

เจ็ด ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
เพราะการผลิตถุงพลาสติก ตองใชพลังงานและกอใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด 

แปด หลีกเลี่ยงการใชรถยนต 
การขับรถยนตเปนระยะทาง 1 กม. จะปลอยกาซคารบอน- 

ไดออกไซด 0.18 กก. ถารถยนตในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 5.5 ลานคัน 
รวมมือปฏิบัติกัน จะลดปริมาณคารบอนไดออกไซดได 1,000 ตัน/วัน 

เกา ดับเครื่องยนตเมื่อจอดรถรอนาน หรือ เติมน้ํามัน (ไมขับก็
ดับเครื่อง) 
การดับเครื่องยนตทุก 5 นาที  จะลดปริมาณกาซคารบอน- 

ไดออกไซดลง 0.13 กก. ประหยัดนํ้ามันได 0.1 ลิตร และควรขับรถ
ในความเร็วไมเกิน 90 กม./ชม. จะลดปริมาณการใชนํ้ามันลงได 20% 

สิบ บริโภคของที่ผลิตในประเทศ 
การซื้อสินคาจากตางประเทศตองส้ินเปลืองพลังงานในการ

ขนสง บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย แตถาใชของที่ผลิตในประเทศจะ
ทําใหสามารถลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่จะเกิดข้ึนแลว ยัง
ราคาถูก และทําใหเงินไมร่ัวไหลออกนอกประเทศดวย 

ที่มา: กรุงเทพมหานคร 2550  
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กรอบที่ 1.14  กรุงเทพมหานคร  ติดอันดับ 109 ของเมืองนาอยูในโลก 
MERCER Human Resource Consulting บริษัทที่ปรึกษาชั้น

นําของประเทศอังกฤษ ไดทําการจัดอันดับเมืองนาอยู จํานวน 215 
แหงทั่วโลก โดยพิจารณาจากปจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในดาน
ตางๆ รวม 39 รายการ อาทิ สภาพสิ่งแวดลอม สถานที่พํานักอาศัย 
บริการสาธารณะ สถานพยาบาล ระบบคมนาคม ระบบการศึกษา 
ความสงบเรียบรอยทางการเมืองและสังคม ความปลอดภัย สภาพ
ความเปนเมืองธุรกิจ และสถานที่พักผอนหยอนใจ  

ผลการจัดอันดับเมืองนาอยูของโลก ในป พ.ศ. 2550 พบวา 
กรุงเทพมหานครไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองนาอยูอันดับที่ 109 
ของโลก โดยลดอันดับมาจากอันดับ 106 ใน ป พ.ศ. 2548 และ
อันดับที่ 107 ในป พ.ศ. 2549  สวนจังหวัดระยองยังคงถูกจัดอันดับ
อยูในอันดับ 132 ของโลก 

เปนที่นาสังเกตวา เม่ือเปรียบเทียบกับเมืองหลวงของประเทศ
สมาชิกอาเซียนดวยกัน  ประเทศไทยเปนรองสิงคโปรอยางมาก  โดย
สิงคโปรจัดเปนเมืองนาอยูอันดับที่ 34 ของโลก และโตเกียว ประเทศ
ญ่ีปุน จัดเปนเมืองนาอยูอันดับ 35 ของโลก  ขณะเดียวกันเมืองหลวง

ของโลกใกลชิดกับประเทศไทย ไดแก กรุงกัวลาลัมเปอรของประเทศ
มาเลเซีย ไดรับการจัดอยูในอันดับที่ 75  และ ฮองกงอยูในอันดับที่ 70 

สําหรับเมืองที่ไดรับการจัดอันดับใหเปนเมืองนาอยูที่สุด 10 
อันดับแรกของโลก สวนใหญเปนเมืองในประเทศแถบตะวันตก  โดย
เมืองซูริค (สวิตเซอรแลนด) ถูกจัดอันดับใหเปนเมืองที่นาอยูที่สุดใน
โลก รองลงมา คือเจนีวา (สวิตเซอรแลนด) แวนคูเวอร (แคนาดา) 
เวียนนา (ออสเตรีย) โอคแลนด (นิวซีแลนด) ดัซเซลดอฟ (เยอรมนี)  
แฟรงกเฟรต (เยอรมนี) มิวนิค (เยอรมนี)  กรุงเบิรน (สวิตเซอรแลนด) 
และซิดนีย (ออสเตรเลีย) 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: MERCER Human Resource Consulting. 2007   
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ความตกลงระหวางประเทศ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นานาประเทศไดประสบปญหาทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษส่ิงแวดลอมทั้งที่เกิดจากกิจกรรม
ตางๆ ภายในประเทศ และเกิดจากการเคลื่อนยายมลพิษระหวางประเทศ เชน ปญหาการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาการเคลื่อนยายของเสียอันตรายระหวางประเทศ ปญหาหมอกควัน
จากไฟปาของประเทศเพื่อนบาน ประเทศตางๆ ทั่วโลกตางยอมรับวาปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเหลาน้ีเปนปญหาสวนรวมของประชาคมโลก เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรม
ของประเทศหนึ่งยอมสงผลกระทบตอประเทศอื่นๆ ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําอนุสัญญาและความตกลง
ระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับโลกเพื่อความรวมมือในการอนุรักษ
และจัดการส่ิงแวดลอม รายงานสวนนี้เปนการรายงานความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซ่ึงประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของและไดเขารวมเปนภาคี โดยรายงานแบง
ออกเปน 6 กลุม  ไดแก  ดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ดาน
การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ดานการคุมครองชั้นบรรยากาศ ดานการจัดการทรัพยากรดิน 
ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง และขอตกลงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม 

1. การคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.1 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992  

(Convention on Biological Diversity: CBD) 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปดใหลงนามในการประชุมสุดยอดดาน

ส่ิงแวดลอม ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 และเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 29 
ธันวาคม ค.ศ. 1993 เม่ือครบ 90 วันนับจากวันที่มีรัฐใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฯ ครบ 30 รัฐ นับ
จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีรัฐภาคีทั้งส้ิน 190 
ประเทศ (CBD 2007)   ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ น้ีเม่ือ ค.ศ. 1992   และไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาฯ เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546   นับเปนสมาชิกลําดับที่ 188 และเริ่มมีผลบังคับใชกับ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 

วัตถุประสงคสําคัญของอนุสัญญาฯ กําหนดไว 3 ประการ คือ การอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยตุิธรรม 

สําหรับประเทศไทยแลวผลดีที่เกิดข้ึน คือ การมีนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 2 ฉบับ  คือ  ป พ.ศ. 2541-2545 และ  
พ.ศ. 2546-2550 และการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ เปนการเปดโอกาสใหประเทศไทยสามารถขอรับ 

 

บทที ่2
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ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอมโลกในการศึกษาวิจัย การอนุรักษ และการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีย่ังยืน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนหนวยประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาฯ ความคืบหนาของการดําเนินงาน (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2550ข, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 2550ก, ข) ดังนี้ 

1) การจัดทําทะเบียนรายการชนิดพันธุตางถิ่นในประเทศไทย รายการและฐานขอมูลชนิด
พันธุที่ถูกคุกคาม (red data) สัตวมีกระดูกสันหลัง เพ่ือนําไปสูการจัดทํานโยบายและ
มาตรการในการคุมครองชนิดพันธุและถิ่นที่อยูอาศัยของชนิดพันธุน้ันไมใหสูญพันธุ ซึ่ง
เปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรกในการลดอัตราสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ. 2010 

2) การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพใน 5 ระบบนิเวศ ไดแก ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกาะ 
ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศแหลงน้ําในแผนดินในจังหวัดเพชรบูรณและ
พิษณุโลก ทั้งนี้เพ่ือใชในการบริหารจัดการเพ่ือคุมครอง อนุรักษ และใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

3) การจัดทํารายงานแหงชาติวาดวยการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพจํานวน 3 ฉบับ 

4) การยกรางมาตรการควบคุมการแพรระบาดและกําจัดชนิดพันธุตางถิ่นเพ่ือควบคุม 
ปองกันการนําเขา การแพรระบาดชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานในปจจุบัน 

5) การยกรางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติวาดวยการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ... เพ่ือ
เปนกลไกในการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหมีการแบงปนผลประโยชนที่ได
จากการใชทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทียมและยุติธรรม เพ่ือวางกลไกปองกันการนําเขา 
การกําจัดและการควบคุมการแพรระบาดของชนิดพันธุตางถิ่นในประเทศไทย 

ขณะนี้อยูในข้ันตอนของการจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 และจัดทําแนวทางการดําเนินงานของประเทศ
ไทยที่สอดคลองตามเปาหมายของกลยุทธทั่วโลกวาดวยการอนุรักษพืช (Global Strategy for Plant 
Conservation: GSPC) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายของพืชที่เกิดข้ึน
อยางตอเน่ืองในปจจุบัน 

อุปสรรคในการดําเนินงานตามพันธกรณีฯ ไดแก การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของภาครัฐ การประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ การมีสวนรวมของภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชน นอกจากนี้ ประเด็นที่ทาทายและตองมีการจัดการในอนาคต คือ กระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวนของความเสียหายตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.1.1 พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ ค.ศ. 2000  
(Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity) 

พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เปนความตกลงระหวางประเทศที่จัดทําข้ึน
ตามบทบัญญัติในมาตรา 19 วรรค 3 และวรรค 4 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีพิจารณาจัดทําพิธีสารคารตาเฮนาฯ เพ่ือควบคุมการเคลื่อนยาย การจัดการ และ
การใชส่ิงมีชีวิตที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified Organisms: LMOs) เพ่ือใหเปนไป
อยางปลอดภัย โดยตองมีการทําความตกลงลวงหนา (Advance Informed Agreement: AIA) 
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ระหวางรัฐที่สงออกและรัฐที่นําเขา LMOs พิธีสารคารตาเฮนาฯ น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม
และสุขอนามัยของมนุษยจาก LMOs ซึ่งเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

การเจรจาจัดทําพิธีสารคารตาเฮนาฯ เริ่มข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1996  และสําเร็จลงเมื่อเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2000 ที่กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา  และเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2003 
ซึ่งเปนเวลาที่ครบ 90 วันหลังจากที่มีรัฐเขาเปนภาคีครบ 50 รัฐ  นับจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 
มีรัฐภาคี 141 ประเทศ (CBD 2007) ประเทศไทยไดทําภาคยานุวัติเพ่ือเขาเปนภาคีพิธีสารคารตาเฮนาฯ 
เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  และเริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2549 

สําหรับ LMOs ที่พิธีสารคารตาเฮนาฯ กําหนดใหตองทําความตกลงลวงหนากอนการเคลื่อนยาย 
ไดแก การเคล่ือนยาย LMOs โดยมีเจตนาใหเขาสูส่ิงแวดลอมของประเทศผูนําเขาโดยตรง ไดแก 
เมล็ดพันธุ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตางๆ ที่สามารถแพรกระจายออกไปสูส่ิงแวดลอมไดโดยตรง แตจะ
ไมครอบคลุมถึง LMOs ที่เปนยารักษาโรคมนุษย LMOs ที่นําไปใชภายใตสภาพแวดลอมที่ถูกควบคุม
และจํากัด และ LMOs ที่นําไปใชเปนอาหารคน หรืออาหารสัตวโดยตรง หรือเพ่ือนําไปใชแปรรูป 
แมวากระบวนการ AIA ตามพิธีสารนี้จะครอบคลุมเฉพาะ LMOs บางประเภท แตรัฐภาคีซึ่งเปนรัฐ 
ผูนําเขายังคงมีสิทธิในการกําหนดให LMOs ที่จะเคลื่อนยายขามแดนตองผานการประเมินความเส่ียง
กอน และตองมีเอกสารกํากับใหทราบวาเปน LMOs ดังกลาวมาแลวขางตน 

นอกจากเรื่องการควบคุมการเคลื่อนยาย LMOs แลว พิธีสารคารตาเฮนาฯ ยังกําหนดใหมี
กลไกในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยจัดตั้งศูนยกลางแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House: BCH) เพ่ือเอื้ออํานวย
ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐภาคีในดานวิทยาศาสตร ดานเทคนิค ส่ิงแวดลอม และกฎหมาย 
รวมทั้งประสบการณที่เก่ียวของกับ LMOs ซึ่งประเทศไทยไดจัดทําเครือขายกลไกการเผยแพรขอมูล
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย เพ่ือเผยแพรขอมูลความปลอดภัยทางชีวภาพผานทาง
เว็บไซต1 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่หนวยประสานงาน
กลางระดับชาติของพิธีสารคารตาเฮนาฯ โดยไดทําการยกรางกรอบการดําเนินงานแหงชาติวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือใชเปนกลไกการปฏิบัติงานของประเทศใหครอบคลุมการใชประโยชนและ
การควบคุมดูแลการดําเนินการที่เก่ียวของกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไดแก (ราง) พระราชบัญญัติ
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. …  (ราง) นโยบายความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ เพ่ือกําหนดทิศทางของประเทศใหชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพอันเน่ืองมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และ (ราง) กรอบงานองคกรดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เพ่ือกําหนดโครงสรางกลไกการประสานงานและหนาที่ขององคกรที่มีการดําเนินงาน
เก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพที่เปนระบบ 

พิธีสารคารตาเฮนาฯ จึงเปนประโยชนตอประเทศไทยในดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยของประชาชน อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังมีความจําเปนตองพัฒนากฎหมายดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพควบคูกันไปนอกเหนือจากการเขาเปนภาคีพิธีสาร เพ่ือใหสามารถคุมครอง
ส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยจากอันตรายที่อาจเกิดจาก LMOs รวมทั้งเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพของไทย 

                                                
1 http://www.bch-thai.onep.go.th, http://www.dld.go.th/biosafety, 

http://www.fisheries.go.th/genetic/indexBiosafety.htm, 
http://www.biotec.or.th/biosafety/home/index.asp 
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1.2  อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ 
ค.ศ. 1973 (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora: CITES) 
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ หรือ

อนุสัญญาไซเตส มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมมิใหมีการคาพืชและสัตวปาที่ใกลสูญพันธุมากเกินไป 
อนุสัญญาไซเตสเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518  นับจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 
มีรัฐภาคีแลวทั้งส้ิน 172 ประเทศ (CITES 2007) ประเทศไทยใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฯ น้ีเม่ือวันที่ 
21 มกราคม พ.ศ. 2526 และอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2526 

พืชและสัตวปาที่ถูกควบคุมการคา หมายถึง พืชและสัตวปาทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซากของ
พืชและสัตวปาดังกลาว เชน เขา หนัง กระดูก รวมถึงผลิตภัณฑตางๆ ที่ทําจากพืชและสัตวปาที่อยูใน
บัญชีของอนุสัญญาไซเตส ซึ่งแบงพืชและสัตวปาออกเปน 3 บัญชี ตามระดับของการตกอยูใน
อันตรายใกลสูญพันธุ ดังนี้ 

- บัญชี 1 (appendix i) ไดแก พืชและสัตวปาที่ตกอยูในอันตรายใกลสูญพันธุ จึงตอง
ควบคุมการคาอยางเขมงวด หามคาในเชิงพาณิชย โดยตองมีทั้งใบอนุญาตนําเขาและ
ใบอนุญาตสงออก 

- บัญชี 2 (appendix ii) ไดแก พืชและสัตวปาที่ยังไมตกอยูในอันตรายใกลสูญพันธุ แต
หากไมมีการควบคุมการคาอยางเขมงวด ก็อาจตกอยูในอันตรายใกลสูญพันธุได จึง
อนุญาตใหคาในเชิงพาณิชยได การคาพืชและสัตวในบัญชีน้ีจะตองมีใบอนุญาตสงออก
เทาน้ัน 

- บัญชี 3 (appendix iii) ไดแก พืชและสัตวปาที่รัฐภาคีใดตองการควบคุมการคาภายใน
เขตแดนของตน และตองการความรวมมือจากรัฐภาคีอ่ืน การคาและเคล่ือนยายพืชและ
สัตวตามบัญชีน้ีจะตองมีใบอนุญาตสงออกเชนเดียวกันกับบัญชี 2 

ปจจุบันอนุสัญญาฯ มีรายช่ือชนิดพันธุพืชและสัตวที่ข้ึนบัญชีคุมครองดังกลาวกวา 33,000 
ชนิด อยางไรก็ตาม อนุสัญญาไซเตสกําหนดขอยกเวนสําหรับการปฏิบัติตามบัญชี 1 อาทิ ไมใชบังคับ
กับพืชและสัตวปาที่ไดมากอนอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลใชบังคับ พืชและสัตวปาที่เปนของใชสวนตัวหรือใช
ในครัวเรือน การแลกเปลี่ยนพืชและสัตวเพ่ือการศึกษาวิจัย และพืชหรือสัตวปาที่มาจากการเพาะพันธุ
หรือผสมเทียมเพ่ือการคา ขอยกเวนเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาในการบังคับตามอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การอนุญาตใหคาพืชและสัตวปาที่มาจากการเพาะพันธุ เ น่ืองจากเปนการยากแก 
การตรวจสอบวาเปนพืชหรือสัตวปาที่มาจากธรรมชาติหรือมาจากการเพาะพันธุ ประกอบกับปญหา 
การทุจริต และบุคลากรไมเพียงพอที่จะควบคุมการคาพืชและสัตวปาซึ่งมีปริมาณสูงมากในแตละป  
ทําใหการบังคับใชอนุสัญญาไซเตส ไมบังเกิดผลอยางเต็มที่ แตเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา หากไมมี
อนุสัญญาไซเตส สถานการณการคาพืชและสัตวปาจะยิ่งเลวรายกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาไซเตส ทําใหเกิดการควบคุมการคาพืชปาและสัตวปายอมเปน
ผลดีตอการอนุรักษพืชและสัตวปาในประเทศไทย แมวาจะมีอุปสรรคในการดําเนินงานตามอนุสัญญา
ไซเตส ไดแก การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐ การประสานงานระหวาง
หนวยงานภาครัฐ การขาดความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมการเคลื่อนยายชนิดพันธุสัตวปา
และพืชปาผานแดน และการจัดการงานดานกฎหมายและดานวิชาการสัตวปา 

ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 ประเทศไทยไดแสดงบทบาทที่สําคัญในการเปนผูนําและอนุวัติ
ตามอนุสัญญาไซเตสทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและเวทีระดับโลก ในระดับชาติ ประเทศไทยโดย
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร และ 
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กรมประมง ไดแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการประสานความรวมมือดาน
การบังคับใชกฎหมาย การประชาสัมพันธ และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ทั้งนี้ ประเทศไทยไดมี
การจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทําเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือการบังคับใชกฎหมายตามอนุสัญญาไซเตส เพ่ือเปนชองทางสําหรับการประสานความรวมมือ
ดังกลาว 

ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยไดแสดงความเปนผูนําในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทํา
เครือขายปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปน
วัตถุประสงคที่ 2 ของ Regional Action Plan on the Trade of Wild Fauna and Flora  
2005-2010 ซึ่งตอมาประเทศไทยไดดําเนินการจัดประชุมเครือขายอาเซียนวาดวยการบังคับใช
กฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ กรุงเทพมหานคร และไดจัดตั้งเครือขายการปองกันและปราบปรามการคา
สัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Wildlife Law Enforcement 
Network: ASEAN-WEN) ทั้งนี้ประเทศอาเซียนไดเห็นชอบใหจัดตั้งสํานักงานศูนยประสานงาน
เครือขายการปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนข้ึนใน
ประเทศไทยในระยะ 2 ปแรกของการดําเนินงาน 

จากการประชุมผูแทนประเทศสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปา
และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ในระหวางวันที่ 3-15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด องคกรกองทุนสัตวปาโลก (World Wildlife Fund: WWF) ไดเสนอบัญชีรายชื่อสัตวปา
และพืชปา 10 ชนิดพันธุที่ตองปกปองเรงดวน เพ่ือลดภาวะคุกคามจากการคาสัตวปาและพืชปา ใหอยู
ในอนุสัญญาไซเตส โดยสัตวปาและพืชปา 10 ชนิดพันธุเรงดวนที่ตองใหการคุมครอง ไดแก ฉลาม 
พอรบีเกิล (porbeagle)  ฉลามแอตแลนติก (spiny dogfish)  ปลาฉนาก (sawfish)  เสือ (tigers) 
แรดเอเชีย (asian rhinos)  ปะการัง (red and pink coral)  ตูหนายุโรป (european eel)  ชาง 
(elephants) เหลาวานร (great apes) และมะฮอกกานีใบใหญ (big leaf mahogany) 

1.3  อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ ค.ศ. 1971 
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat - Ramsar Convention) 
อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรืออนุสัญญาแรมซารตามช่ือ

เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกเพ่ือจัดทําอนุสัญญาฯ น้ีข้ึน เปนความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่ออนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้า และกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานระหวางประเทศเพ่ือ
อนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้า ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของนกน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและยับยั้งการสูญเสียพ้ืนที่
ชุมนํ้าของโลก และสนับสนุนใหมีการใชประโยชนอยางชาญฉลาด อนุสัญญาแรมซารเริ่มมีผลบังคับใช
เมื่อป พ.ศ. 2518  และนับจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีรัฐภาคีแลวทั้งสิ้น 155 ประเทศ 
(RAMSAR 2007)  มีพ้ืนที่ชุมนํ้าที่ข้ึนทะเบียนตามอนุสัญญาฯ รวมทั้งส้ิน 1,674 แหง  คิดเปนพ้ืนที่
ประมาณ 150.2 ลานเฮคตาร  

ประเทศไทยเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฯ น้ีเม่ือวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541  นับเปนสมาชิก
ลําดับที่ 110 เปนการแสดงเจตนารมณที่ชัดเจนในการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสียพ้ืนที่ชุมนํ้าสําคัญ
ของประเทศ การทําใหเกิดการอนุรักษและใชประโยชนพ้ืนที่ชุมนํ้าอยางยั่งยืนอันเปนประโยชนโดยตรง
ตอเศรษฐกิจสังคมทองถิ่น และการสรางความตระหนักแกประชาชนถึงคุณคาความสําคัญของพื้นที่ 
ชุมนํ้า  เม่ือแรกเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ในป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยไดเสนอพรุควนข้ีเสียน ในเขต
หามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง เปน Ramsar site แหงแรกตามพันธกรณีที่กําหนดใหรัฐภาคี
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ตองเสนอพ้ืนที่ชุมนํ้าเพ่ือข้ึนทะเบียนอยางนอย 1 แหง ตอมาประเทศไทยไดข้ึนทะเบียนพ้ืนที่ชุมนํ้าเปน 
Ramsar sites เพ่ิมข้ึนอีก 5 แหงใน พ.ศ. 2544 และอีก 4 แหงใน พ.ศ. 2545 รวมทั้งส้ิน 10 แหง2 

การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ กอใหเกิดผลดีกับประเทศไทยในหลายลักษณะ อาทิ ทําใหมี
การใชหลักการจัดการสากลที่เปนไปตามความเหมาะสมของระบบนิเวศ เนนการใชประโยชนพ้ืนที่ 
ชุมนํ้าอยางชาญฉลาดเพื่อใหมีพ้ืนที่ชุมนํ้าใชไดตลอดไป ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่
ของตนเองอยางเหมาะสม เปนการเพ่ิมศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนจุดเริ่มตนของ 
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนพ้ืนที่ชุมนํ้าใหแกประชาชนและทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

ถึงแมวาการเขาเปนภาคีของอนุสัญญาแรมซารไดกอใหเกิดความตื่นตัวมากข้ึนในการอนุรักษ
พ้ืนที่ชุมนํ้าในประเทศไทย แตการสูญเสียพ้ืนที่ชุมนํ้าซึ่งเปนระบบนิเวศที่สําคัญยังประสบปญหาอยาง
ตอเน่ือง  ทั้งนี้ เปนผลมาจากการบุกรุกพ้ืนที่ตนนํ้า การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือเกษตรกรรม การประมง  
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมือง ปญหาการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ 
ชุมนํ้า ปญหาการบริหารจัดการ ดังนั้น การอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้าจึงตองอาศัยนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายที่เก่ียวของนอกเหนือจากการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ อีกดวย เชน การจัดทําแผนแมบท 
การจัดการพ้ืนที่ชุมนํ้า  การกําหนดใหพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญเปนเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
การกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่
คาดวาจะสงผลกระทบตอพ้ืนที่ชุมนํ้า การกําหนดใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพ้ืนที่ชุมนํ้า และการติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมนํ้า 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
เปนหนวยประสานงานกลางของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมนํ้า ไดมีการดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของ อาทิ 
การจัดทําทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้า (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543) การยกรางมาตรการ
ดํารงรักษาพ้ืนที่ชุมนํ้าทั่วประเทศใหเปนพื้นที่รับน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการการจัดการ
พื้นที่ชุมนํ้ามีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  ปจจุบันอยูระหวางการนําเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

นอกจากนี้ สํานักงานฯ ไดดําเนินการศึกษาและสํารวจพื้นที่ชุมนํ้าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่ชุมนํ้าอยางตอเน่ือง ควบคูไปกับการสรางความรูความเขาใจในคุณคาของพ้ืนที่ชุมนํ้าแก
ชุมชนในพื้นที่ ทั้งในพื้นท่ีชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ นานาชาติ และระหวางประเทศ และอยู
ระหวางการเตรียมข้ึนทะเบียนพ้ืนที่ชุมนํ้าในพ้ืนที่เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา หมูเกาะกระ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ชุมนํ้าอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ และพ้ืนที่
ชุมนํ้ากุดทิง จังหวัดหนองคาย 

                                                
2  ไดแก พ้ืนท่ีชุมนํ้าเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย พ้ืนท่ีชุมนํ้าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ้ืนท่ีชุมนํ้าปากแมนํ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ พ้ืนท่ีชุมนํ้าเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย พ้ืนท่ีชุมนํ้า
เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (พรุโตะแดง) จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีชุมนํ้าอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-ปากแมนํ้าตรัง จังหวัดตรัง พ้ืนท่ีชุมนํ้าอุทยานแหงชาติแหลมสน-
ปากแมนํ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร จังหวัดระนอง พ้ืนท่ีชุมนํ้าอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี 
และพื้นท่ีชุมนํ้าอุทยานแหงชาติอาวพังงา จังหวัดพังงา 
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1.4  อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  
ค.ศ. 1972 (Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage) 
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกเปนอนุสัญญาที่จัดทําข้ึนภายใตการสนับสนุนของ

องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เพ่ือคุมครองแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติที่มีคุณคาโดดเดน อนุสัญญามรดกโลกเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2518 
นับจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 อนุสัญญาฯ น้ีมีรัฐภาคีแลวทั้งส้ิน 184 ประเทศ ประเทศไทยเขา
เปนภาคีอนุสัญญาฯ น้ีเม่ือวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 

อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกยึดหลักการวาแหลงมรดกโลกเปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ 
ซึ่งประชาคมโลกตองรวมมือกันเพ่ือคุมครองและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
อยางไรก็ตาม การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกมิไดมีผลกระทบตออํานาจอธิปไตยของรัฐที่เปนเจาของ
แหลงมรดกโลก และการขึ้นทะเบียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูเปนเจาของ โดยมี
คณะกรรมการมรดกโลกเปนผูพิจารณาวาสมควรจะขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกหรือไม จากขอมูลเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีแหลงมรดกโลกที่ข้ึนทะเบียนแลวรวม 851 แหง  ตั้งอยูในประเทศตางๆ 
141 ประเทศ  ประกอบดวยแหลงวัฒนธรรม 660 แหง แหลงธรรมชาติ 166 แหง และแหลงที่มี
คุณสมบัติเปนทั้งแหลงวัฒนธรรมและแหลงธรรมชาติ 25 แหง (UNESCO 2007)   แตในจํานวนนี้มี
แหลงมรดกโลก 31 แหงที่ข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลกที่อยูในภาวะอันตราย บางแหงถูกคุกคามจาก
ภายนอกหลังจากเปนแหลงมรดกโลก (กรอบที่ 2.1) 

การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และ
มีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก นําช่ือเสียง เกียรติภูมิ 
และศักด์ิศรีมาสูประเทศชาติ เปนการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวจากทั่วโลกสนใจเยี่ยมชม และ
กระตุนใหประชาชนไทยเองเห็นความสําคัญในการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของ
ประเทศใหคงอยูย่ังยืนตลอดไป อยางโรก็ตาม ปญหาและขอจํากัดของการดําเนินงานตามอนุสัญญานี้ 
ไดแก ปญหาการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร ชองวางทางแนวความคิดและจิตวิญญาณใน
การอนุรักษและจัดการแหลงมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและตะวันออก 
ชองวางทางกฎหมาย ปญหาการขาดการประสานงานและความเขาใจที่ตรงกันในการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เก่ียวของ นอกจากนี้ประชาชนยังขาดความตระหนักในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของประเทศ ซึ่งเห็นไดจากยังมีการทําลายและมุงเนนผลประโยชนจากการทองเที่ยวมาก
เกินไป 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกที่ข้ึนทะเบียนไวทั้งหมด 5 แหง คือ 
(1) เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร ข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เม่ือ พ.ศ. 2534 
(2) นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เม่ือ พ.ศ. 2534 
(3) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง ข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ

เม่ือ พ.ศ. 2534 
(4) แหลงโบราณคดีบานเชียง ข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อ พ.ศ. 2535 
(5) พ้ืนที่กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติเม่ือ 

พ.ศ. 2548  
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กรอบที่ 2.1  เมืองมรดกโลก : บทเรียนจากหลวงพระบาง 
เมืองหรือสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ไดรับการประกาศใหเปน “เมือง

มรดกโลก” นับวาเปนแมเหล็กสําคัญที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวให
เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว
อยางมากมายในแตละป จึงไมนาแปลกใจที่เมืองที่มีประวัติศาสตร
ความเปนมาที่เกาแกหลายๆ แหงของเมืองไทย มีความพยายามที่จะ
ผลักดันใหจังหวัดของตนเองไดเปนเมืองมรดกโลกบาง จริงอยูวา
กระแสความตองการผลักดันใหเปนเมืองมรดกโลกดังกลาวอาจจะเปน
ดวยความตั้งใจดีที่อยากใหทุกฝายไดเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของเมืองน้ันเพิ่มมากข้ึน  แตสวนหน่ึงก็ปฏิเสธไมไดวาเปนความ
ตองการในเรื่องของการพัฒนาการทองเที่ยวไปพรอมกันดวย 

แตการเปนเมืองมรดกโลกนั้นไมไดมีแตดานท่ีบวกดัง
หลายฝายคาดไว... 

ดังจะเห็นตัวอยางไดจาก “เมืองหลวงพระบาง” ซ่ึงภายหลัง
จากไดรับการประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก มีนักทองเท่ียวจํานวน
มากจากทั่วโลกเดินทางมาทองเที่ยวในแตละวัน สงผลใหชาวเมือง
จํานวนมากตัดสินใจยายออกไปอยูในบริเวณรอบนอกเมือง บางคน
เลือกที่จะขายที่อยูอาศัยและรานคาใหกับคนนอก หรือไมก็ใหเชาเพื่อ
เก็บรายไดเลี้ยงตัวเปนรายเดือนไป บริเวณยานเมืองจึงกลายเปน
ตลาดนานาชาติ ในขณะที่บานพักอาศัยกลายเปนรีสอรท โรงแรม 
และที่พักสําหรับรองรับนักทองเที่ยว 

แตการเปลี่ยนแปลงสําคัญชนิดที่ส่ันคลอนรากฐานทางคุณคา
อยางถึงรากถึงโคนก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับบรรดาวัดวาอาราม
และโบราณสถานที่เคยเปนศาสนสถาน ซ่ึงเคยดํารงฐานะในการเปน
ศูนยรวมจิตใจที่มีความหมายในการประกอบพิธีกรรมในวิถีชีวิตของ
คนพื้นเมืองจริงๆ ซ่ึงแตเดิมน้ัน การจัดสรรพื้นที่มีการใหความสําคัญ
และกําหนดอยางชัดเจน ระหวางบริเวณที่เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และ
พื้นที่ทั่วๆ ไป อยางไรก็ตาม อิทธิพลของการทองเท่ียวที่ระบาดเขา
มาไดลดทอนใหพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เหลาน้ัน กลายเปนเพียงพื้นที่

วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ปจจุบันคนหลวงพระบางที่เปน
คนรุนเกา มักหลบไปทําประเพณีพิธีกรรมตามวัดและสถานที่บาง
แหงที่ยังไมถูกคุกคามจากการทองเที่ยว ซ่ึงผู รูที่ไดใชชีวิตใน 
หลวงพระบางและเห็นการเปลี่ยนแปลงสวนมากมักใหขอคิดเห็นวา 
ประเพณีและวิถีชีวิตแบบเกาๆ กําลังจะถึงกาลแตกสลาย และคง
ดํารงอยูไดเพียงชั่วอายุคนรุนเกาเหลานั้น เพราะคนรุนใหมขาดความ
สนใจ และพรอมที่จะทําใหสถานที่ประกอบประเพณี-พิธีกรรมตางๆ 
กลายเปนประเพณีเพื่อขานรับกระแสการทองเที่ยว  เพื่อใหเกิด
รายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

ปรากฏการณ “คนในออก คนนอกยึด” ที่กลาวมานี้ คือชะตา
กรรมที่เกิดข้ึนจริงและพบเห็นไดอยางดาษดื่นของแหลงทองเที่ยวที่
ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกหลายแหงในขณะนี้ ไมวาจะเปนเมือง 
หลวงพระบางในประเทศลาว หรือเมืองฮอยอันในประเทศเวียดนาม 
ผูคนในทองถ่ินที่เคยอยูกันมาแตเดิมไมอาจปรับตัวไดอยางมีดุลยภาพ
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาจากภายนอก 

แทจ ริงแลว  หัวใจของการพัฒนาแบบยั่ ง ยืนนี้อ ยู ท่ี 
การพัฒนาแบบท่ีผูคนภายใน คือคนในทองถ่ินตองมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและมีอํานาจในการตัดสินใจดวย การจัดการ 
การทองเที่ยวในอดีตที่ผานมาเปนการกําหนดและตัดสินใจจาก
ภาครัฐและผูที่เกี่ยวของภายนอกเปนผูสรางและผูกําหนดแทบทั้งส้ิน 
ดังน้ันจังหวัดหรือพื้นที่ที่ตองการผลักดันตัวเองไปสูการเปนมรดกโลก
จึงควรนําบทเรียนและแนวคิดของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนเขาไป
พิจารณา โดยเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ดวย 

ถึงท่ีสุดแลว เมื่อคนในทองถ่ินไดเรียนรูและเขาใจจาก
บทเรียนที่เกิดขึ้นอยางถองแทและตระหนักถึงความสูญเสียท่ีอาจ
เกิดขึ้น การเปนเมืองมรดกโลกอาจไมใชคําตอบสุดทายสําหรับ
พวกเขาก็ได…. 

ที่มา: ศรีศักร 2549   
 
หลังจากพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น–เขาใหญ ไดรับการประกาศเปนแหลงมรดกโลกทาง

ธรรมชาติในการประชุมคณะกรรมการโลก สมัยสามัญครั้งที่ 29 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต เม่ือวันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหประเทศไทยดําเนินการศึกษาออกแบบแนว
เช่ือมตอผืนปาระหวางอุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน ซึ่งประเทศไทยไดสง
รายงานเบื้องตนเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไปยังศูนยมรดกโลกเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 แลว  และ 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการขยาย
ถนนสาย 304 (กบินทรบุรี–นครราชสีมา) เปน 4 ชองจราจร ที่อาจมีผลตอพ้ืนที่กลุมปาดงพญาเย็น–
เขาใหญ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 31 ที่ประเทศนิวซีแลนด 
ระหวางวันที่ 23 มิถุนายน–2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จึงขอใหประเทศไทยจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการขยายถนนสาย 304 เพ่ือใหแนใจวาการขยายถนนไมสงผลกระทบตอ
บูรณภาพของพื้นที่แหลงมรดกโลก และใหจัดทํารายงานสถานภาพการอนุรักษแหลงมรดกโลกของพื้นที่
กลุมปาดงพญาเย็น–เขาใหญ ซึ่งจะตองรายงานความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําแนวเชื่อมตอ 
(corridor project) โดยจัดสงใหศูนยมรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และนําเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 32 ในป พ.ศ. 2551 ตอไป 
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1.5  สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร ค.ศ. 2001 (International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture: ITPGR) 
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรเปนความ

ตกลงระหวางประเทศที่จัดทําข้ึนภายใตองคการอาหารและการเกษตรแหงองคการสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization: FAO) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศใน
การแลกเปลี่ยนสายพันธุและพันธุกรรมพืชสําหรับการพัฒนาดานอาหารและการเกษตร การเจรจาใช
เวลานานถึง 7 ป และสําเร็จลงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 สนธิสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือ
วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2004 หลังจาก 90 วันนับแตวันที่มีรัฐเขาเปนภาคีครบ 40 รัฐ นับจนถึงเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 2006 สนธิสัญญานี้มีประเทศที่ลงนามรับรองแลว 83 ประเทศ และมีประเทศที่ให
สัตยาบันและภาคยานุวัติแลว 105 ประเทศ สําหรับประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญานี้เม่ือวันที่ 4 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 แตยังมิไดใหสัตยาบันแกสนธิสัญญานี้ (FAO 2007) 

เปาหมายสําคัญของ ITPGR คือ การจัดใหมีระบบพหุภาคีเพ่ือการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม
พืชและการแบงปนผลประโยชน (Multilateral System of Access and Benefit-sharing) ระบบ
พหุภาคีน้ีครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรตามบัญชีในภาคผนวกที่ 1 ซึ่งอยู
ภายใตการควบคุมของรัฐภาคีและที่เปนสมบัติสาธารณะ (จึงไมรวมทรัพยากรพันธุกรรมที่เปนของ
เอกชนหรือที่อยูภายใตการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา) มี 64 รายการ ประกอบดวยพืชอาหาร 
35 รายการ และพืชอาหารสัตว 29 รายการ   นอกจากนี้ ระบบพหุภาคียังครอบคลุมถึงทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรที่อยูในการจัดเก็บนอกถิ่นที่อยู (ex situ collections) ของ
ศูนยวิจัยนานาชาติตางๆ ที่อยูในสังกัดกลุมองคกรการวิจัยทางการเกษตรนานาประเทศ (Consultative 
Group on International Agricultural Research: CGIAR) 

หากประเทศไทยเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ น้ี จะเปนการเปดโอกาสใหประเทศไทยมีสิทธิ
เขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืช 64 รายการ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุพืชและตอการพัฒนาภาคเกษตรกรรม รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย 
อยางไรก็ตาม ยังคงพบปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของความชัดเจนของขอมูลในสนธิสัญญาฯ ใน
หลายประเด็น เชน สิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่เก็บอยูในธนาคารพันธุกรรมวาเปน
สิทธิของรัฐที่ธนาคารตั้งอยู หรือเปนของรัฐที่เปนแหลงตนกําเนิดทรัพยากรพันธุกรรมพืช ดังนั้น 
ประเทศไทยควรศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหผลกระทบทางลบและผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดข้ึนจาก 
การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ น้ี 

1.6  โปรแกรมมนุษยและชีวมณฑล ค.ศ. 1970  
(Man and Biosphere Programme: MAB)  
โปรแกรมมนุษยและชีวมณฑลเปนโครงการที่ริเริ่มโดยองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติในป ค.ศ. 1970 เปนโครงการวิจัยระหวางประเทศวาดวยมนุษยและ 
ชีวมณฑลในลักษณะแบบสหสาขาเพื่อชวยแกไขปญหาการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรในพื้นที่
ชีวมณฑลของประเทศกําลังพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และดํารงรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมที่เก่ียวของ 

โปรแกรมมนุษยและชีวมณฑลมีเครือขายพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลก นับจนถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2550 องคการยูเนสโกไดประกาศรับรองพื้นที่สงวนชีวมณฑลจํานวน 507 แหงในประเทศภาคีรวม 
102 ประเทศ  สําหรับประเทศไทยไดเขารวมโปรแกรมมนุษยและชีวมณฑลเมื่อป พ.ศ. 2519 ปจจุบัน
ประเทศไทยมีพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลจํานวน 4 แหง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 2550ง) ไดแก   
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(1) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และสถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช (ปาดงดิบเขตรอน) 
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2519 

(2) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแมสา หวยคอกมา (ตนแบบของการจัดการลุมนํ้า) จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ. 2520 

(3) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสวนสัก หวยทาก จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2520 และ 
(4) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลปาชายเลน จังหวัดระนอง พ.ศ. 2540 
ในปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการเตรียมการเสนอใหเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน

พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลอีกแหงหนึ่ง 
การเขารวมโปรแกรมมนุษยและชีวมณฑลเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางมนุษยและ

ธรรมชาติ ที่จะเปนตนแบบสําหรับการปฏิบัติในพ้ืนที่สําคัญอื่นๆ ตอไป แตอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของโปรแกรม ไดแก การกําหนดขอบเขตพื้นที่เขตตางๆ ของเขตสงวนชีวมณฑล และการรับรูของ
ประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบ การบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากร การขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับหลักการและการดําเนินงานของโปรแกรมมนุษย
และชีวมณฑลของทุกภาคสวนที่ทําใหขาดความรวมมอืและขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

2.  การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 
2.1  อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายและการกาํจัด 

ค.ศ. 1989 (Basel Convention on Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) 
สืบเนื่องจากความเขมงวดของกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศอุตสาหกรรมเปนผลให

คาใชจายในการกําจัดของเสียอันตรายเพ่ิมสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด จึงทําใหมีการลักลอบนําของเสีย
อันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมไปทิ้งในประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือลดตนทุนคาใชจายดังกลาว ซึ่ง
ปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายมีความรุนแรงมากขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 ดังนั้น 
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติไดรวมกับผูแทนจากประเทศสมาชิกกําหนดขอตกลงระหวาง
ประเทศในการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนซึ่งของเสียอันตรายและของเสียอื่นๆ หรือที่เรียกวา 
อนุสัญญาบาเซล เพ่ือลดปญหาการเคลื่อนยายของเสียจากประเทศอุตสาหกรรมไปทิ้งหรือกําจัดในรัฐอื่น 
โดยยึดหลักการวาของเสียควรถูกกําจัดในรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของเสียใหมากที่สุด และหากจะมี 
การเคลื่อนยายของเสีย ก็จะตองเปนไปโดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม  

อนุสัญญาบาเซลเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หลังจากที่มีรัฐให
สัตยาบันครบ 20 รัฐ นับจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 อนุสัญญาบาเซลมีรัฐภาคีแลว 168 รัฐ 
ประเทศไทยใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฯ น้ีเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และอนุสัญญาฯ น้ี
เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 

ของเสียที่อยูในความควบคุมของอนุสัญญาบาเซล ประกอบดวย “ของเสียอันตราย” ตามที่
กําหนดไวในภาคผนวกที่ 1 ซึ่งมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย รวม 45 ประเภท และของเสียอื่นๆ ตามที่
กําหนดไวในภาคผนวกที่ 2 ซึ่งไดแกของเสียที่มาจากครัวเรือนและกากที่เหลือจากการเผาของเสียที่มา
จากครัวเรือน ตอมาไดมีการพัฒนาบัญชีของเสียอันตรายใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยกําหนดไวใน
ภาคผนวกที่ 8 เปนบัญชี A รวมทั้งส้ิน 61 รายการ ไดแก ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเปน
องคประกอบ ของเสียที่มีสารอนินทรียเปนองคประกอบหลักซึ่งอาจมีโลหะและสารอินทรีย ของเสียที่มี
สารอินทรียเปนองคประกอบหลักซึ่งอาจมีโลหะและสารอนินทรีย ของเสียที่มีองคประกอบอินทรียและ 
อนินทรีย แตอนุสัญญาบาเซลไมครอบคลุมสารกัมมันตรังสี และของเสียที่ปลอยออกมาจากเรือ 
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อันเน่ืองมาจากการเดินเรือตามปรกติ ซึ่งทั้งสองอยางนี้อยูภายใตการควบคุมของหลักเกณฑอ่ืนตาม
กฎหมายระหวางประเทศอยูแลว 

โดยสาระสําคัญ อนุสัญญาบาเซลยึดหลัก Prior Informed Consent (PIC) กลาวคือ หาม 
มิใหรัฐภาคีสงออกของเสีย เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากรัฐผูนําเขาในแตละครั้งที่
ตองการสงออก การแจงใหทําเปนหนังสือพรอมขอมูลเก่ียวกับของเสียที่กําลังเคลื่อนยาย เชน ช่ือ 
ผูสงออก ช่ือผูผลิตและสถานที่ผลิตของเสีย เหตุผลของการสงออก ช่ือผูกําจัดและสถานที่กําจัด  
ผูขนสงหรือตัวแทน รัฐผูนําเขาตองมีหนังสือตอบใหผูแจงทราบวาใหความยินยอมโดยมีหรือไมมี
เง่ือนไข หรือปฏิเสธไมอนุญาตใหนําเขา หรือรองขอขอมูลเพ่ิมเติม รัฐผูสงออกตองไมอนุญาตให
ผูผลิตหรือผูสงออกของเสียเคล่ือนยายของเสียจนกวาจะไดรับคํายืนยันเปนหนังสือวาผูแจงไดรับคํา
ยินยอมเปนหนังสือจากรัฐผูนําเขาแลว และมีการทําสัญญาระหวางผูสงออกกับผูกําจัดของเสียแลว 
โดยระบุวาของเสียน้ันจะไดรับการกําจัดโดยวิธีการที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม ของเสียที่เคล่ือนยาย
จะตองไดรับการบรรจุหีบหอ ติดฉลาก และขนสงโดยสอดคลองกับหลักเกณฑและมาตรฐานระหวาง
ประเทศ และจะตองมี เอกสารกํากับตลอดจากจุดที่ เริ่มเคลื่อนยายไปจนถึงสถานที่ กําจัด  
การเคล่ือนยายของเสียขามแดนตองมีการประกันภัย พันธบัตรรับประกัน หรือวางประกันอยางอื่น
ตามที่รัฐผูนําเขาและรัฐที่นําผานของเสียกําหนด นอกจากนี้ รัฐผูสงออกมีความรับผิดชอบตองรับของ
เสียคืนในกรณีที่การเคลื่อนยายของเสียขามแดนไดรับความเห็นชอบจากรัฐผูนําเขาแลว แตไม
สามารถดําเนินการตอไปจนเสร็จส้ินตามขอกําหนดของสัญญา หรือเม่ือมีการเคล่ือนยายของเสียขาม
แดนโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนผลมาจากการกระทําของรัฐผูสงออก ผูผลิตหรือผูสงออกของเสีย 

2.1.1 บทแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาบาเซล ค.ศ. 1995 (The Ban Amendment) 

เน่ืองจากอนุสัญญาบาเซลมิไดหามการคาหรือการสงออกของเสีย เพียงแตกําหนดหลักเกณฑ
ใหประเทศผูสงออกของเสียมีความรับผิดชอบมากข้ึนเทาน้ัน ในการประชุมของสมัชชารัฐภาคี
อนุสัญญาบาเซลครั้งที่ 3 ที่กรุงเจนีวา เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 ที่ประชุมไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม
อนุสัญญาบาเซล หรือที่เรียกกันวา The Ban Amendment เพ่ือหามสงออกของเสียอยางเด็ดขาด
จากประเทศที่อยูในกลุม Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(OECD ไดแก ประเทศพัฒนาแลวในยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา ญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา รวม 24 ประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) และลิกเตนสไตน ไปยังประเทศนอก
กลุม OECD หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หามสงออกของเสียจากประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศกําลัง
พัฒนา บทแกไขเพ่ิมเติมน้ีจะมีผลบังคับใชเม่ือมีรัฐภาคีจํานวนสามในสี่ของรัฐภาคีทั้งหมดที่เขาประชุม
และออกเสียงใหสัตยาบัน หรือจํานวน 62 รัฐ นับจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 บทแกไขเพ่ิมเติม 
The Ban Amendment ยังไมมีผลบังคับใช อยางไรก็ดี สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายหามสงออก
ของเสียอันตรายจากประเทศสมาชิกไปยังประเทศนอกกลุม OECD แลวตั้งแต พ.ศ. 2542 ในปจจุบัน 
ประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคีของ The Ban Amendment 

หากมองในแงส่ิงแวดลอม The Ban Amendment ที่หามการเคลื่อนยายของเสียจากประเทศ
พัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนานาจะเปนผลดีและใหความคุมครองแกประเทศไทยมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม นโยบายหามนําเขาของเสียอยางเด็ดขาดคงตองพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอ
อุตสาหกรรมภายในประเทศบางประเภทที่ยังตองพ่ึงพาของเสียที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบใน 
การผลิต เชน แกวจากหลอดแกวรังสีแคโทด (cathode ray) และ activated glass อ่ืนๆ เศษ
พลาสติกที่อาจปนเปอนสารอันตราย และซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมทั้ง
ตองมีขอมูลเก่ียวกับความตองการนําเขาของเสียสําหรับอุตสาหกรรมการแปรใชใหมในประเทศไทยดวย 
ทั้งหมดนี้เปนประเด็นที่ประเทศไทยควรศึกษาอยางเรงดวนกอนที่จะกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
การอนุญาตหรือหามนําเขาของเสีย 
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2.1.2 พิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยาย 
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด ค.ศ. 1999 (Basel Protocol on Liability and 
Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal) 
นอกจาก The Ban Amendment แลว ในการประชุมครั้งที่ 5 ของสมัชชารัฐภาคี ณ เมืองบาเซล 

สมาพันธรัฐสวิส  ที่ประชุมไดลงมติรับรองพิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชคาเสียหาย
อันเน่ืองมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542  หลังจากการเจรจากวา 6 ป พิธีสารบาเซลบัญญัติความรับผิดอยางเครงครัด  สําหรับ 
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการเคลื่อนยายของเสียขามแดนทั้งที่โดยชอบและไมชอบดวย
กฎหมายตั้งแตจุดที่เริ่มเคล่ือนยายของเสีย ระหวางการขนสงของเสีย ไปจนถึงเมื่อนําเขาของเสียไป
จนถึงจุดที่กําจัดของเสีย ความรับผิดอยางเครงครัด หมายความวา ผูรับผิดชอบตองรับผิดแมวา
ความเสียหายจะมิไดเกิดข้ึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม3  

บุคคลที่เปนผูแจงการเคลื่อนยายของเสียตองรับผิดนับจากจุดที่เคล่ือนยายของเสีย ไปจนถึง
เม่ือของเสียอยูในความครอบครองของผูรับกําจัดของเสียแลว หลังจากนั้นผูรับกําจัดของเสียตองเปน
ผูรับผิดชอบ ในกรณีที่ของเสียเปนของเสียอันตรายตามกฎหมายของรัฐผูนําเขา แตมิใชของเสีย
อันตรายตามกฎหมายของรัฐผูสงออก ใหรัฐผูนําเขามีความรับผิดจนกวาของเสียน้ันจะอยูในความ
ครอบครองของผูรับกําจัดของเสียแลว หลังจากนั้นใหผูรับกําจัดของเสียเปนผูรับผิดชอบ พิธีสารบาเซล
ยังกําหนดหนาที่ใหผูรับผิดชอบตองจัดใหมีการประกันภัย หรือหลักประกันการเงินอื่นๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ตองรับผิดในวงเงินไมต่ํากวาอัตราข้ันต่ําตามที่กําหนดไวในภาคผนวก B ของพิธีสาร เม่ือ
เปดใหลงนาม มีรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลลงนามในพิธีสารเพียง 13 รัฐ พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใช
หลังจากครบ 90 วันนับจากวันที่มีรัฐภาคีครบ 20 รัฐ นับจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 พิธีสารบาเซล
ยังไมมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย 

เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของพิธีสารบาเซลที่ตองการใหรัฐผูสงออกและขนสงของเสียขาม
แดนตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น และตองชดใชสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากอุบัติภัยตางๆ ที่
อาจเกิดข้ึนจากการเคลื่อนยายของเสียอันตราย ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนแหลงรับของเสียจึงนาจะได
ประโยชนจากการเขาเปนภาคีพิธีสารฯ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะไดประโยชนจากพิธีสารฯ มากนอย
เพียงใดก็ข้ึนอยูกับวาไทยเปนผูสงออกของเสียหรือผูนําเขาของเสียมากกวากัน หากไทยเปนผูสงออก
ของเสียมาก พิธีสารนี้จะทําใหประเทศไทยตองมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในดานการจัดใหมี 
การประกันภัย และการชดใชคาเสียหายเม่ือเกิดอุบัติภัยข้ึนในระหวางการเคลื่อนยายของเสีย อยางไรก็ตาม 
ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีความพรอม กลาวคือ ยังไมมีกรมธรรมประกันภัยที่ใหความคุมครอง
ความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ไมมีกรมธรรมประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายตอสาธารณชน 
อันเน่ืองมาจากสิ่งแวดลอม และยังขาดกฎหมายเพื่อถือปฏิบัติในการดําเนินงานในเรื่องความเสียหาย
ในสวนของรัฐตอการรับผิดชอบและชดใช และการยอมรับคําตัดสิน 

การที่ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาบาเซล ทําใหไดรับสิทธิในการสงออกของเสียอันตราย
ไปกําจัดในประเทศภาคี สามารถทําการคากับประเทศภาคีในการสงออกและการนําเขาของเสียเพ่ือ
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ไดรับความชวยเหลือดานวิชาการ และผลักดันใหเกิดการจัดการ
ของเสียอันตรายภายในประเทศอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
                                                
3 ขอยกเวนสําหรับความรับผิดอยางเครงครัดตามท่ีกําหนดไวในพิธีสารบาเซล คือ หากพิสูจนไดวาความเสียหายท่ี

เกิดข้ึน (1) เปนผลมาจากการสูรบ สงครามกลางเมือง หรือการกบฏ (2) เปนผลมาจากปรากฏการณธรรมชาติอันมี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งมิอาจหลีกเล่ียง คาดการณ หรือตานทานได (3) เปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการบังคับ
ของหนวยงานรัฐทั้งหมดและความเสียหายเกิดข้ึนในรัฐนั้น และ (4) เปนผลที่เกิดจากการกระทําผิดโดยจงใจของ
บุคคลท่ีสามท้ังหมด อันรวมถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายดวย 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล ไดแก ระบบการควบคุม
การเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตรายที่กําหนดในอนุสัญญาฯ การกําหนดรายการของเสียอันตราย 
การตรวจสอบการขนยายที่ผิดกฎหมาย การบริหารจัดการดานงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐ 
การประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ภาครัฐควรจะตองเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมในการเตรียมการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ เ น่ืองจากการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาฯ จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนโดยตรง เชน กลุมผูเก่ียวของกับการคา
ของเสียอันตรายและใชของเสียอันตรายเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต รวมทั้งภาคประชาชนผูที่อยู
ในกลุมเส่ียงตอการไดรับผลกระทบจากมลพิษจากของเสียอันตราย 

2.2  อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลลวงหนาสาํหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกาํจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวาง
ประเทศ ค.ศ. 1998 (Rotterdam Convention on the Prior Informed 
Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides on 
International Trade)  
อันตรายที่เกิดจากการใชสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เพ่ิมข้ึน

เปนอยางมากในสามทศวรรษที่ผานมาทําใหนานาประเทศจัดทําความรวมมือ เพ่ือใหรัฐมีความ
รับผิดชอบมากข้ึนเก่ียวกับการคาและการใชสารเคมีอันตรายที่เปนภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศที่กําลังพัฒนาซ่ึงขาดความพรอมในการควบคุมการใชสารเคมีให
ปลอดภัย การจัดทําอนุสัญญารอตเตอรดัมเริ่มข้ึนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996  และสําเร็จเมื่อเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1998   อนุสัญญารอตเตอรดัมไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1998 ที่
เมืองรอตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด และเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2004  
หลังจากที่มีรัฐเขาเปนภาคี 50 รัฐ และนับระยะเวลาผานพนไปแลว 90 วัน นับจนถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2550 อนุสัญญาฯ น้ีมีรัฐภาคีทั้งส้ิน 117 รัฐ รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเขาเปนภาคีเม่ือวันที่ 19 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 (กรมควบคุมมลพิษ 2550ข) 

อนุสัญญารอตเตอรดัมมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ สงเสริมความรับผิดชอบรวมกัน
และความรวมมือในการควบคุมการคาสารเคมีอันตรายในระดับระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองสุขภาพ
มนุษยและส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหเกิดการใชสารเคมีอันตรายโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม โดย
เอื้ออํานวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของสารเคมีอันตราย 
กําหนดกระบวนการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสารเคมีอันตรายของรัฐภาคี และ
เผยแพรการตัดสินใจดังกลาวใหรัฐภาคีทราบ 

สําหรับการควบคุมการคาสารเคมีอันตรายภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมยึดหลักการไดรับ
ความเห็นชอบลวงหนา กลาวคือ รัฐผูสงออกสารเคมีที่อยูในความควบคุมของอนุสัญญาฯ จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐผูนําเขากอนการสงออก สารเคมีที่อยูในการควบคุมของอนุสัญญาฯ ไดแก 
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว และสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมที่ถูกหามและจํากัดการใช
อยางเขมงวดโดยรัฐภาคีเน่ืองจากเหตุผลดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐภาคีเสนอใหรวมอยูใน
บัญชีรายชื่อสารเคมีในบัญชี 34 และการสงออกสารเคมีที่อยูในบัญชี 3 ตองปฏิบัติตามกระบวนการ 
PIC (Prior Informed Consent) ที่อนุสัญญาฯ กําหนด 

                                                
4 นับจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 มีรายช่ือสารเคมีท่ีตองดําเนินการตามกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนา 

39 ชนิด ประกอบดวย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว 24 ชนิด สูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
สัตวท่ีเปนอันตรายอยางรายแรง 4 ชนิด และสารเคมีอุตสาหกรรม 11 ชนิด 
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นอกจากนี้ อนุสัญญารอตเตอรดัมยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เชน 
รัฐภาคีมีหนาที่ตองแจงใหรัฐอื่นทราบเกี่ยวกับการหามหรือการจํากัดการใชสารเคมีใดๆ อยางเขมงวด
ภายในประเทศของตน หากเปนสารเคมีที่จะตองนําไปใชงาน จะตองแจงขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
ที่เปนปจจุบัน และจะตองติดฉลากสารเคมีซึ่งอยูในระบบ PIC และสารเคมีที่ถูกหามใชหรือถูกจํากัด
การใชอยางเขมงวดใหชัดเจน 

การที่ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญารอตเตอรดัมกอใหเกิดผลดี คือ ชวยเสริม 
การปฏิบัติงานควบคุมสารเคมีอันตราย การไดรับขอมูลขาวสารสารเคมีที่ถูกหามใชและจํากัดการใช
อยางเขมงวดในตางประเทศเพื่อนํามาพิจารณาทบทวนความจําเปนในการใชประกอบการพิจารณา
ควบคุมสารเคมีอันตรายในประเทศใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
โดยรวม สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญารอตเตอรดัม ไดแก 
กลไกการประสานงาน การใหสาธารณชนเขาถึงขอมูลดานการจัดการสารเคมียังไมเพียงพอ นอกจากนี้ 
เน่ืองจากเกษตรกรในประเทศไทยมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในลักษณะสูตรผสมซึ่งยังขาด
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการใชสารเคมีสูตรผสม โดย
ควรพิจารณาวิธีการควบคุมสารเคมีตั้งตนมาใช และควรวิจัยเพ่ือใหสามารถควบคุมสารเคมีสูตรผสม
ที่นํามาผลิตใชในประเทศไทยโดยเร็ว 

2.3  อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยมลพิษท่ีตกคางยาวนาน ค.ศ. 2001  
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)  
ผลจากการคาสารเคมีระหวางประเทศในชวงทศวรรษที่ 1960-1970 สงผลตอปญหาสุขอนามัย

และส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะสารเคมีในกลุมสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Persistent Organic 
Pollutants: POPs) เน่ืองจากมลพิษที่เกิดจากการใชสารเคมีบางชนิดจะคงอยูในส่ิงแวดลอมเปน
ระยะเวลานาน และสะสมในเนื้อเย่ือที่มีไขมันของส่ิงมีชีวิต สงผลกระทบตอมนุษย พืช สัตว และ 
หวงโซอาหาร อนุสัญญาสตอกโฮลมมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม ลด และขจัดการปลอยมลพิษที่ตกคาง
ยาวนานออกสูส่ิงแวดลอม เพ่ือคุมครองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักการระวังไว
กอน อนุสัญญาสตอกโฮลมเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 หลังจากที่มีรัฐภาคี
ครบ 50 รัฐ นับไปเปนเวลา 90 วัน นับจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 มีรัฐภาคีแลวทั้งส้ิน 129 รัฐ 
ประเทศไทยใหสัตยาบันเขาเปนภาคีแกอนุสัญญาสตอกโฮลมเม่ือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 

อนุสัญญาสตอกโฮลมกําหนดใหรัฐภาคีตองควบคุม ลด หรือเลิกการผลิตและใชสารเคมีใน
บัญชีที่อยูในภาคผนวกของอนุสัญญาฯ สรุปไดดังนี้ 

(1) หาม หรือเลิก การผลิต ใช นําเขา และสงออกสารเคมีในภาคผนวก A ไดแก aldrin, 
chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor benzene, hexachlorobenzene (HCB), mirex, 
toxaphene และ polychlorinated biphenyls (PCBs)  

(2) จํากัดการผลิตและใชสารเคมีในภาคผนวก B ไดแก dichloro-diphenyl-trichloroethane 
(DDT) โดยอนุญาตใหใชไดเพ่ือวัตถุประสงคในการควบคุมแมลงที่เปนพาหะนําโรคเทาน้ัน จนกวาจะมี 
สารทดแทนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและราคาไมสูงเกินไป 

(3) เลิกใชอุปกรณที่มี PCBs เปนสวนประกอบ เชน transformers, capacitors หรือ 
receptacles ภายในป ค.ศ. 2025 และจัดใหมีการติดฉลาก รวมทั้งจะตองจัดการกับซากและของเสีย
ที่มี PCBs เปนสวนประกอบโดยถูกตองตามหลักการจัดการส่ิงแวดลอมที่ดี และ 

(4) ดําเนินมาตรการเพื่อลดการปลอยสารเคมีที่เกิดข้ึนโดยมิไดตั้งใจจากกิจกรรมของมนุษย
ตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก C ไดแก dioxin, furans, HCB และ PCBs ซึ่งเกิดจากการเผา
สารอินทรีย และคลอรีน เชน เตาเผาขยะ เตาเผาปูนซิเมนต การผลิตเยื่อกระดาษ กระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมโลหะ  การเผาในที่โลง รัฐภาคีตองจัดทําแผนปฏิบัติการภายใน 2 ปนับแตวันที่อนุสัญญาฯ 
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มีผลบังคับใชกับรัฐภาคี ในแผนปฏิบัติการจะตองประกอบดวยเรื่องตางๆ  เชน การประเมินปริมาณ
การปลอยสาร POPs    ในปจจุบันและที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  การจัดทําบัญชี
แหลงกําเนิดสาร POPs  การประเมินประสิทธิภาพของกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวของ การสงเสริม
การศึกษา การฝกอบรมและสรางความตื่นตัวและจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอตอสมัชชารัฐภาคี 

การเปนภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมจะชวยสรางความตื่นตัวเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากสาร 
POPs ชวยกระตุนใหภาครัฐมีนโยบายอยางจริงจังเก่ียวกับการควบคุมการใชสารเคมีที่กอใหเกิดสาร 
POPs และดําเนินมาตรการเพื่อควบคุมสาร POPs ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ไมวาจะเปนการเผา 
หรือที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนผลดีตอสุขภาพของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอม จะเปนการสงเสริมการเลือกใชสารเคมีที่ปลอดภัยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันทาง
การคาและการลงทุนในตลาดโลกไดอีกดวย และการเปนภาคีของอนุสัญญาฯ น้ีทําใหประเทศไทยมีสิทธิ
ขอรับความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ อีกดวย โดยการดําเนินการที่ผานมาไดแก 
การจัดตั้งกลไกการประสานงานและองคกรดําเนินงาน การจัดทําทําเนียบสาร POPs และการประเมิน
โครงสรางพ้ืนฐานและขีดความสามารถ การจัดลําดับความสําคัญและกําหนดวัตถุประสงค และการจัดทํา
แผนปฎิบัติการระดับชาติเพ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลม เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือการจัดการสารมลพิษที่ตกคางยาวนานในเบื้องตน 12 ชนิด    สําหรับปญหาและอุปสรรคใน 
การดําเนินงานตามอนุสัญญาสตอกโฮลม ไดแก การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสาร POPs และ
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมยังไมครอบคลุมทุกภาคสวน  

3.  การคุมครองบรรยากาศโลก 
3.1  อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการคุมครองชั้นโอโซน ค.ศ. 1985  

(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)  
เน่ืองจากปญหาการสูญเสียช้ันโอโซนในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟยร ซึ่งทําหนาที่กรองรังสี

อัลตราไวโอเลตบีจากแสงอาทิตย ทําใหแสงแดดที่สองลงมาบนพื้นโลกไมเปนอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มากเกินไป ทําใหนานาประเทศไดตกลงจัดทํา อนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ช้ันโอโซนขึ้น และจนถึงวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 อนุสัญญาเวียนนามีรัฐภาคีทั้งส้ินจํานวน 
191 รัฐ (UNEP 2007) โดยประเทศไทยเขาเปนภาคี เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 อนุสัญญา
เวียนนาเพียงแตกําหนดกรอบและหลักการกวางๆ เก่ียวกับความรวมมือในการคุมครองชั้นโอโซน 
หลักการของอนุสัญญาเวียนนา คือ ความรวมมือระดับนานาประเทศ ในการรวมกันศึกษาคนควา  
เฝาระวัง และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย และวิชาการ
เพ่ือการปกปองช้ันบรรยากาศโอโซน 

ประโยชนที่เกิดข้ึนจากการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาเวียนนา คือ เปนการแสดงความรับผิดชอบ
รวมกับนานาประเทศในการพิทักษส่ิงแวดลอม แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีปญหา อุปสรรค 
และขอจํากัดในการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา  กลาวคือ  การขาดแคลนบุคลากร และ
งบประมาณสนับสนุนสําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน เชน เทคโนโลยี 
สารทดแทน 

พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซน ค.ศ. 1987  
(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) 

พิธีสารมอนทรีออลจัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1987 ภายใตกรอบและหลักการของอนุสัญญาเวียนนา 
โดยพิธีสารมอนทรีออลกําหนดพันธกรณีใหรัฐภาคีตองลดสารที่ทําลายช้ันโอโซน (ozone depleting 
substances: ODS) และเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 นับจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 
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พ.ศ. 2550 มีรัฐภาคีทั้งส้ิน 191 รัฐ (UNEP 2007) สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของพิธีสารนี้
เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 

หลักการสําคัญของพิธีสารมอนทรีออลฯ คือ การใหความรวมมือในการลดและเลิกใชสาร
ทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนตามภาคผนวกตางๆ ที่ควบคุมภายใตพิธีสารฯ ซึ่งในเบื้องตน ODS ที่ 
พิธีสารมอนทรีออลกําหนดใหรัฐภาคีตองลดและเลิกใช ไดแก สารซีเอฟซี (chlorofluorocarbon: 
CFCs)  และฮาลอน (halons) อยางไรก็ตาม ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพิธีสารนี้อีก 4 ครั้งในการประชุม
ของรัฐภาคี ไดแก London Amendments เม่ือ ค.ศ. 1990 Copenhagen Amendments ค.ศ. 1992 
Montreal Amendments ค.ศ. 1997 และ Beijing Amendments ค.ศ. 1999 การแกไขเพ่ิมเติมได
เพ่ิมความเขมงวดของพิธีสารฯ โดยขยับระยะเวลาที่รัฐภาคีตองลดและเลิกใชสาร ODS ใหส้ันข้ึน และ
เพ่ิมจํานวนสาร ODS ที่อยูภายใตการควบคุมของพิธีสารที่รัฐภาคีมีหนาที่ตองลดและเลิกใช  

ในปจจุบัน ODS ที่อยูภายใตการควบคุมของพิธีสารมอนทรีออลไดแก CFCs ฮาลอน 
คารบอนเตตราคลอไรด เมทิลคลอโรฟอรม ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (hydrofluorocarbons: 
HCFCs) เมทิลโบรไมด (methyl bromide) และ Halogenated CFCs อ่ืนๆ Article 5 ของพิธีสาร
กําหนดใหรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีการใชสารควบคุมในระดับที่ต่ํากวา 0.3 กิโลกรัมตอหัว 
ไดรับการผอนผันใหขยายระยะเวลาลดและเลิกใชสารควบคุมออกไปไดอีก 10 ป (จากป ค.ศ. 2001 
ถึง ป ค.ศ. 2010) 

นอกจากน้ี พิธีสารมอนทรีออลกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวตองเอ้ืออํานวยใหประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถเขาถึงสารทดแทนที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยีที่จําเปน รวมทั้งจัดหาเงินเพ่ือ
เปนทุนสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถลดและเลิกใช ODS ไดตามกําหนดเวลา  ทั้งนี้ ใน 
การประชุมของรัฐภาคีที่กรุงโคเปนเฮเกน ที่ประชุมไดมีมติใหจัดตั้งกองทุนพหุภาคีข้ึนมาภายใตพิธีสาร
เพ่ือใหความชวยเหลือแกรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนา 

ประเทศไทยเปนรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาและเขาขอยกเวนตาม Article 5 ของพิธีสาร 
จึงไดรับการผอนผันใหขยายระยะเวลาการเลิกใชสาร ODS โดยเด็ดขาดออกไปอีก 10 ป คือป ค.ศ. 2010 
(พ.ศ. 2553) สําหรับสารเมธิลโบรไมด ซึ่งเปนสารเคมีที่ใชมากในการกําจัดแมลงศัตรูพืชในภาคเกษตร
น้ัน ประเทศไทยมพัีนธกรณีตองเลิกใชเด็ดขาดภายในสิน้ป พ.ศ. 2557 สวน HCFCs ซึ่งเปนสารทดแทน 
CFCs ในระหวางที่ยังไมมีสารอื่นที่ไมทําลายช้ันโอโซนนั้น ประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณีตองเลิกใช
เด็ดขาดภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) และประเทศกําลังพัฒนา  รวมทั้งประเทศไทย
ตองเลิกใชเด็ดขาดภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) 

นับตั้งแตประเทศไทยเปนภาคีพิธีสารนี้ ก็ไดดําเนินการตามพันธกรณีเปนอยางดี การควบคุม 
ODS ไดอาศัยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  โดยออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดใหสารควบคุมภายใตพิธีสารมอนทรีออลเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ซึ่งการผลิต การนําเขา สงออก 
และมีไวในครอบครองตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  นอกจากนี้ โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมหามโรงงานที่ผลิตตูเย็นที่ใชในบานเรือน และตูนํ้าเย็นหรือตูแชเย็นใชสาร CFCs ใน
กระบวนการผลิต5  รวมทั้งหามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑกระปองสเปรยที่ใชสาร CFCs เปน
สารผลักดันในผลิตภัณฑกระปองสเปรย  

                                                
5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2540 หามโรงงานที่ผลิตตูเย็นท่ีใชใน
บานเรือน ซึ่งจัดเปนประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 71 ใชสาร CFCs ในกระบวนการผลิต  และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547  เรื่อง  กําหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนํามาใชหรือผลิตใน
โรงงานผลิตตูเย็น หรือเครื่องประกอบตูเย็นท่ีใชในเชิงพาณิชย (Commercial Refrigerator)  
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การเขารวมพิธีสารมอนทรีออล และไดดําเนินการเพ่ือลดการใชสารทําลายช้ันโอโซนตาม
พันธกรณีแหงพิธีสารมอนทรีออลยังชวยใหภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลกทามกลางกระแสการรณรงคเรื่องส่ิงแวดลอม และ
ประเทศไทยเคยไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีเปนจํานวนเงิน 53.3 ลานเหรียญสหรัฐ  โดย
เงินสวนใหญประมาณ 50 ลานเหรียญสหรัฐนํามาใชเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการปรับ
กระบวนการผลิตและเครื่องจักรใหเปล่ียนจากการใชสารควบคุมมาเปนสารทดแทนอยางอื่น สวนที่เหลือ
กรมวิชาการเกษตรนําไปใชในโครงการเลิกใชสารเมธิลโบรไมด ทั้งนี้คาดวาจะสามารถเลิกใชสารควบคมุได
ตามกําหนดเวลาในพิธีสาร  และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดประกาศเลิกการนําเขาสารที่ทําลายช้ันโอโซน
ใหหมดส้ินภายในอีก 2 ปขางหนา คือ พ.ศ. 2552 

สําหรับปญหาอุปสรรคที่สําคัญ คือ การประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ ดังจะเห็นไดวาผูบริโภค
ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการเลือกใชผลิตภัณฑที่ใชสารทําลายช้ันโอโซน และการไมให
ความสําคัญกับการรณรงคการอนุรักษช้ันบรรยากาศโอโซนเนื่องจากคิดวาเปนเรื่องไกลตัว 

3.2  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC)  
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากความพยายามของ

ประชาคมโลกในการปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเช่ือวามีสาเหตุมาจาก
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และกาซอื่นๆ ที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอน ทําใหองคการสหประชาชาติ
แตงตั้งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลเพื่อเจรจาจัดทํารางอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งจัดทําเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ทันเวลาที่จะเปดใหลงนามในการประชุม
ส่ิงแวดลอมโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในเดือนตอมา  มีรัฐ 154 รัฐ และประชาคมยุโรปลงนามใน
อนุสัญญาฯ รวมทั้งประเทศไทย อนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งเปน
เวลา 90 วันนับจากวันที่มีรัฐเขาเปนภาคีครบ 50 รัฐ ประเทศไทยใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฯ น้ีเม่ือวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
นับจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 อนุสัญญาฯ น้ีมีรัฐภาคีแลวทั้งส้ิน 189 รัฐ 

หลักการสําคัญของ UNFCCC คือ หลักการระวังไวกอน กลาวคือ แมจะยังไมมีขอพิสูจน
ชัดเจนทางวิทยาศาสตรวาโลกรอนข้ึนจริงจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และกาซอื่นๆ ที่เช่ือ
กันวาเปนสาเหตุที่ทําใหโลกรอน แตหากรอใหความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเปนความเสียหายที่ไมสามารถ
แกไขใหคืนดีได UNFCCC กําหนดพันธกรณีใหแกรัฐภาคีโดยยึดหลักการความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับที่แตกตาง กลาวคือ แมการปองกันปญหาโลกรอนจะเปนความรับผิดชอบรวมกันของประชาคม
โลก แตรัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลวจะตองมีความรับผิดชอบในการแกไขปญหามากกวาประเทศ
กําลังพัฒนา เน่ืองจากมีการใชพลังงานและปลอยกาซเรือนกระจกตอคนมากกวาประเทศกําลังพัฒนา
ตั้งแตในอดีตมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ยังยึดหลักการใหความชวยเหลือกลุมผูดอยกวา กลาวคือ 
ประเทศพัฒนาแลวมีหนาที่ตองใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต UNFCCC ได 

โดยสาระสําคัญแลว UNFCCC  แบงรัฐภาคีออกเปน 3 กลุม ไดแก 
กลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) ประกอบดวยประเทศอุตสาหกรรมที่

เปนสมาชิกองคการ OECD และประเทศซึ่งระบบเศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยน (Countries with 
Economies in Transition: EIT) อีก 11 ประเทศ ไดแก สหพันธรัสเซีย รัฐชายฝงทะเลบอลติค 
และรัฐตางๆ ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 
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กลุมประเทศในภาคผนวกที่ 2 (Annex II countries) ประกอบดวยกลุม OECD เทาน้ัน 
กลุมประเทศที่ไมอยูในภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I countries) ประกอบดวยประเทศ

กําลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศที่จะไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งจะตองมีมาตรการใหความชวยเหลือเปนพิเศษ 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change: IPCC) จัดตั้งโดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 
Organization: WMO) รวมกับโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme: UNEP) โดย IPCC ใหการสนับสนุนขอมูลเชิงวิทยาศาสตรใหกับ 
ผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากประเทศตางๆ 
ทําหนาที่รวบรวม ศึกษาวิจัยและสังเคราะหความกาวหนาทางวิชาการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และพิมพเผยแพรในเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย โดยรัฐบาลแตละประเทศสามารถนําขอมูล
เหลาน้ีมาชวยประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ได (กรอบที่ 2.2 และ 2.3) 

การเขารวม UNFCCC ของประเทศไทย ไดใชนโยบายที่ไมมีผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และไดมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สวนที่เก่ียวของ  ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เตรียมความพรอมของประเทศในการสรางความสามารถในการปรับตัว เพ่ือการแกไขปญหาและลด
ความรุนแรงอันเน่ืองมาจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมี 
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายสาขา อาทิ สาขาพลังงาน เกษตร  
ปาไม อุตสาหกรรม และของเสีย แตควรทําการศึกษาวิจัยในระยะยาวเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกดาน 

การเขารวม UNFCCC นอกเหนือจากการทําใหประชาคมโลกทราบวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่ตระหนักถึงปญหาสวนรวมแลว ยังทําใหเกิดการเรียนรู การศึกษาวิจัยตางๆ และการมีสิทธิใน
การแสดงขอคิดเห็นในเวทีโลก สําหรับปญหาอุปสรรค คือ นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยเปนกรอบกวางๆ  ปญหาบุคลากร งบประมาณ และการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนยังไมเพียงพอ 

กรอบที่ 2.2  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Inter-governmental Panel on Climate Change: 
IPCC) ใหการสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการที่เปนกลางและเชื่อถือได
ใหกับผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
คณะทํางานของ IPCC แบงเปน 3 กลุม คือ  

กลุมที่ 1 รับผิดชอบทางดานภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร 
(science of climate)  

กลุมที่ 2 รับผิดชอบทางดานผลกระทบ การปรับตัวและความ
ลอแหลม (impact, adaptation and vulnerability) และ 

กลุมที่ 3 รับผิดชอบทางดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
(mitigation)  

และมีกลุมทํางานดานการกําหนดวิธีการที่เปนมาตรฐานสากล
ในการประเมินการปลอยและกักเก็บกาซเรือนกระจก 

IPCC ไดเผยแพรรายงานการประเมินสถานการณสภาพ
ภูมิอากาศไปแลว 3 ฉบับ ไดแก 

ฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2533 ยืนยันถึงการคุกคามของสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเรียกรองใหประเทศตางๆ ดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว 

ฉบับที่ 2 ในป พ.ศ. 2538 ยืนยันวา มีปรากฏการณที่เชื่อไดวา
มนุษยไดมีสวนทําใหสภาพภูมิอากาศโลกเปลีย่นแปลงไปเปนอยาง
มาก 

ฉบับที่ 3 ในป พ.ศ. 2544 ซ่ึงสรุปภาพรวมของการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ
และทางเลือกในการรองรับผลกระทบเหลานั้น 

ในขณะนี้ IPCC อยูระหวางการจัดทํารายงานการประเมิน
สถานการณสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 4 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ก  



 

 บทที่ 2 ความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 87  

กรอบที่ 2.3  การประชุมแกปญหาโลกรอน ป พ.ศ. 2550 

การประชุมคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ Working Group I ภายใตหัวขอ Climate Change 
2007: The Physical Science Basis ระหวางวันที่ 29 มกราคม– 
1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส สรุปไดดังน้ี 

1.  ระบบธรรมชาติ (natural systems) ในทุกทวีปและใน
มหาสมุทรบางแหงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ 

2.  การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิที่เปนผลจากการกระทําของมนุษย
สงผลกระทบที่ชัดเจนตอระบบทางกายภาพ (physical systems) และ
ชีวภาพ (biological systems) ของโลก ทั้งน้ีขอมูลจากการสังเกตการณ
ที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบในรายงานนี้มีมากกวา 29,000 ชุด 
ประกอบดวยขอมูลของระบบทางกายภาพและชีวภาพ ซ่ึงเปนการ
ปรับปรุงคุณภาพของขอมูลจากรายงานการประเมินสถานการณสภาพ
ภูมิอากาศ ฉบับที่ 3 

3.  ความลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมายถึง สถานการณที่ทําใหระบบใดระบบหนึ่งไมสามารถที่จะรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน ซ่ึงการวิเคราะหใน
รายงานสรุปไดวา ความลอแหลมจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะ
การพัฒนาที่เกิดข้ึนในแตละประเทศ โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีสวน
ชวยในการลดความลอแหลมลง ทั้งน้ี ความลอแหลมดังกลาวข้ึนอยู
กับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ไดแก จํานวนประชากร 
รายไดของประชากร และความสามารถในการปรับตัวตอผลกระทบ  

4.  การปรับตัวเปนเร่ืองที่จําเปนเรงดวนที่ตองเตรียมพรอม
เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากภาวะโลกรอนซ่ึงไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได อันเปนผลมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต ซ่ึง
ประเทศที่ ได รับผลกระทบควรเรงผลักดันใหการปรับตัวตอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนนโยบายและแผนในระยะสั้น
และระยะกลางที่ตองรีบดําเนินการ 

5.  การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเปนส่ิงที่ควร
ดําเนินการเปนนโยบายและแผนระยะยาว เพื่อลดผลกระทบในระยะ
ยาวที่จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากนั้นไดมีการประชุมครั้งที่ 26 ของคณะกรรมการระหวาง
รัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศไทยโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกับองคการ
อุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ จัดข้ึน
ระหวางวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ในสวน
ที่หน่ึงเปนการพิจารณารายงานฉบับที่ 3 ของ IPCC ที่นําผล
การศึกษาของนักวิทยาศาสตรเขาสูกระบวนการทบทวน ตรวจสอบ
ความถูกต องกอนที่ จ ะส รุป เปนแนวทางลดการปลอยก าซ
คารบอนไดออกไซดใหกับประเทศภาคีสมาชิก โดยในรายงานได
เสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติทั้งภาค
พลังงาน ภาคคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการที่เกี่ยวของกับ
ที่อยูอาศัยและการพาณิชย ภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวของกับการใช
ประโยชนที่ดินและการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของภาคปาไม 
และภาคการจัดการของเสีย สําหรับสวนที่ 2 เปนการประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนงานและงบประมาณของ IPCC สําหรับป พ.ศ. 2551-
2553 

สําหรับประโยชนที่ เกิด ข้ึนจากการประชุมฯ  ดังกล าว 
นอกเหนือจากการทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลว ยัง
พบวาประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยสามารถนําขอมูลผล
การศึกษา ทางเลือกที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติมา
พิจารณาเพื่อกําหนดนโยบายและทาทีของประเทศตัวเองตอไป 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ก   

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในฐานะหนวยประสานงานกลางของภารกิจดาน
อนุสัญญาฯ อยูระหวางการจัดทํารางยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ครอบคลุมการเตรียมความพรอมรับมือของประเทศไทยตอปญหาโลกรอนและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งที่เกิดข้ึนแลวและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งในสวนของการปรับตัว
ตอผลกระทบ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การวิจัยและพัฒนา การเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากรและองคกร การใหการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ความรวมมือระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการประสานนโยบายและแผนที่เก่ียวของ และจะไดจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต 
ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศตอไป 

เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอ (ราง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอเพื่อใหมีคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติ และสํานักงานประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังกัดสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ 
ยุทธศาสตรของประเทศในดานการลดกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและเกิดกลไกในการบริหาร
จัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานดาน



 

 88   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2550 

พิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1997  
(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) 

ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีครั้งที่ 1 (Conference of the Parties: COP I) ภายใต 
UNFCCC ที่กรุงเบอรลิน พ.ศ. 2538 ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือจัดทําความตกลง
ในการลดกาซเรือนกระจกตามพันธกรณีใน UNFCCC คณะทํางานจัดทําความตกลงแลวเสร็จและ
นําเสนอในการประชุม COP 3 ที่กรุงเกียวโตเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1997 และที่ประชุมมีมติ
รับรองพิธีสารเกียวโต พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใชเม่ือครบ 90 วันนับจากวันที่มีรัฐภาคีของ UNFCCC 
อยางนอย 55 รัฐเขาเปนภาคี ซึ่งในจํานวนนี้จะตองประกอบดวยประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ที่ปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเปนปริมาณรวมกันอยางนอยรอยละ 55 ของระดับกาซคารบอนไดออกไซด
ทั้งหมดของโลกในป พ.ศ. 2533 ปรากฏวามีรัฐเขาเปนภาคีครบตามเงื่อนไข และพิธีสารนี้เริ่มมีผลบังคับ
ใชเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 นับจนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 พิธีสารเกียวโตมีรัฐภาคี
ทั้งส้ิน 163 รัฐ ซึ่งรวมทั้งรัฐภาคีในกลุมภาคผนวกที่ 1 ที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปนปริมาณ
รอยละ 61.6 ของระดับเมื่อป พ.ศ. 2533   อยางไรก็ดี สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอคนมากท่ีสุดยังมิไดใหสัตยาบันแกพิธีสารนี้ ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสาร
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และใหสัตยาบันแกพิธีสารเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

พิธีสารเกียวโตกําหนดพันธกรณีที่ชัดเจนใหประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ตองดําเนินมาตรการ
ไมวาโดยลําพังหรือโดยรวมกันเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อคํานวณเปนกาซคารบอนไดออกไซด
แลวคิดเปนไมนอยกวารอยละ 5 จากระดับที่ประเทศกลุมน้ีเคยปลอยเม่ือ พ.ศ. 2533 ภายในชวง
ระยะเวลาระหวาง ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551–2555) กาซเรือนกระจกที่นํามาคํานวณไดประกอบดวย
กาซที่กําหนดไวในภาคผนวก A ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด 
(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) และเปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด 
(SF6)  สําหรับภาระความรับผิดชอบในการลดกาซเรือนกระจกของแตละประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวก B โดยคํานวณตามฐานเดิมของการปลอยกาซเรือนกระจกของ
แตละประเทศ ทําใหรัฐภาคีในกลุมภาคผนวกที่ 1 มีหนาที่ตองลดหรือสามารถเพ่ิมการปลอยกาซเรือน
กระจกจากระดับของป พ.ศ. 2533 เชน สวิตเซอรแลนด รัฐภาคีสวนใหญในยุโรปกลาง และสหภาพยุโรป 
ตองลดลงรอยละ 8 แคนาดา ญี่ปุน ฮังการี และโปแลนด ลดลงรอยละ 6 ในขณะที่ นอรเวย เพ่ิมได
รอยละ 1  

เพ่ือเปนการเอื้ออํานวยใหรัฐภาคีเหลาน้ีสามารถลดกาซเรือนกระจกใหไดตามเปาหมาย  
พิธีสารเกียวโตจึงกําหนดใหมีกลไกที่ยืดหยุน (flexibility mechanisms) 3 ประการ ไดแก 

(1) การดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศที่พัฒนาแลวในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
(Joint Implementation: JI) 

(2) การซื้อและขายเครดิตที่ไดจากการลดกาซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) 
ระหวางกลุมประเทศพัฒนา 

(3) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งอนุญาตให
รัฐภาคีที่อยูในกลุมภาคผนวกที่ 1 สามารถดําเนินโครงการเพื่อลดการปลอยกาซ 
เรือนกระจกในรัฐภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาได 

ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา จึงยังไมมีพันธกรณีที่จะตองลดกาซเรือนกระจก
ใหไดตามเปาหมายและกําหนดเวลา อยางไรก็ดี พันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต
จะใชบังคับไดจนถึง ค.ศ. 2012 เทาน้ัน  ซึ่งก็ไมชัดเจนวา  การเจรจาในรอบตอไปเพ่ือจัดทําขอตกลง



 

 บทที่ 2 ความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 89  

สําหรับใชบังคับหลัง ค.ศ. 2012 จะออกมาในรูปใด จะมีการกําหนดพันธกรณีเพ่ิมเติมใหแกประเทศ
กําลังพัฒนาที่มีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองดังเชนประเทศไทยหรือไม  
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากกลไกการพัฒนาที่สะอาด กลาวคือ จะ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

สําหรับการจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เพ่ือรองรับ 
การดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโตนั้น พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนํารางพระราชกฤษฎีกาฯ ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย 
เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

การดําเนินงานโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ภายใตพิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนโครงการ
ลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานนั้น ไดมีภาคเอกชนแสดงความสนใจเสนอโครงการตามกลไก 
การพัฒนาที่สะอาดจํานวน 42 โครงการ  โดยสํานักงานฯ ใชพัฒนาหลักเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณาโครงการ CDM ซึ่งในเบื้องตนมี 15 โครงการ ที่
ไดรับการอนุมัติจาก Methodology Panel ของ Executive Board ภายใตสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลว ไดแก โครงการผลิตไฟฟาจาก
กาซชีวภาพ 7 โครงการ ผลิตไฟฟาจากชีวมวล 7 โครงการ และการเก็บกักกาซมีเทนจากหลุมฝงกลบ
มูลฝอย 1 โครงการ ซึ่งใชงบประมาณลงทุน 10,503.4 ลานบาท อยางไรก็ตาม โครงการกลไก 
การพัฒนาที่สะอาดที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติรับรองเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 จํานวน 7 
โครงการ ประกอบดวยโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 5 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟา
จากกาซชีวภาพ 2 โครงการ และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดอีก 8 โครงการ  ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

4.  การจัดการทรัพยากรดิน 
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ค.ศ. 1994  
(United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD)  

ความรุนแรงของการแปรสภาพเปนทะเลทรายในภูมิภาคตางๆ ของโลก และปญหาความ
เส่ือมโทรมของดินในพ้ืนที่แหงแลงที่รุนแรงมากขึ้น เปนประเด็นสําคัญอันหนึ่งในการประชุมองคการ
สหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment 
and Development: UNCED) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในป พ.ศ. 2535 โดยที่ประชุมมีมติใหสมัชชาใหญ
องคการสหประชาชาติแตงตั้งคณะกรรมการเจรจาระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Negotiating 
Committee) เพ่ือจัดทําอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายใหแลวเสร็จภายใน
สองป คือ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 และเปดใหลงนามตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 มีรัฐลงนามทั้งส้ิน 115 รัฐ อนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2539 หลังจากที่ครบเวลา 90 วัน นับจากวันที่มีรัฐเขาเปนภาคีครบ 50 รัฐ นับจนถึงปจจุบัน มี
รัฐภาคีทั้งส้ิน 191 รัฐ ประเทศไทยมิไดลงนามในอนุสัญญาฯ แตทําการภาคยานุวัติเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2544 และอนุสัญญาฯ น้ีเริ่มมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

การแปรสภาพเปนทะเลทราย หมายถึง “ความเสื่อมโทรมของที่ดินในพ้ืนที่แหงแลง ก่ึงแหงแลง 
และบริเวณพ้ืนที่แหงแลงของเขตภูมิอากาศก่ึงช้ืน อันเน่ืองมาจากปจจัยหลายอยาง รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย” รัฐภาคีทุกรัฐมีหนาที่รวมมือกันเพ่ือตอตาน
การแปรสภาพเปนทะเลทราย ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและแลกเปลี่ยนขอมูล 
ผลงานวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การสรางสมรรถนะและความตื่นตัวในการแกปญหาการแปร



 

 90   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

สภาพเปนทะเลทราย การสงเสริมใหพัฒนายุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายแบบบูรณาการ และการใหความชวยเหลือทางการเงินอยางเพียงพอในการดําเนินการเพ่ือ
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากภาวะความแหงแลง รัฐภาคีที่
ไดรับผลกระทบจากการแปรสภาพเปนทะเลทรายในแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกาและหมูเกาะ
แคริบเบียน และทางเหนือของเมดิเตอรเรเนียนมีหนาที่ตองจัดเตรียมแผนปฏิบัติการระดับชาติและ
รวมมือกันในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพ่ือแกไขปญหา รัฐภาคีที่เปนประเทศพัฒนาแลวมีหนาที่
เฉพาะในการใหการสนับสนุนดานการเงินแกรัฐภาคีอ่ืนโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศกําลังพัฒนาและเปด
ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและความรูเพ่ือแกไขปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทราย  

นอกจากนี้ รัฐภาคีทั้งหมดมีหนาที่ตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ที่ตนได
ดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ รัฐภาคีที่ไดจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติแลวมีหนาที่ตอง
จัดทํารายงานความกาวหนาเก่ียวกับการดําเนินมาตรการภายใตแผนปฏิบัติการดวย ในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ น้ี รัฐภาคีอาจดําเนินการรวมกัน โดยผานความตกลงทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 

สําหรับประเทศไทย พ้ืนที่ซึ่งมีความแหงแลงและเส่ียงตอการแปรสภาพเปนทะเลทรายมากที่สุด
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะเปนดินทราย มีปญหาความเสื่อมโทรมของดิน ปญหาดินเค็ม 
การชะลางพังทลายของดิน และความอุดมสมบูรณของดินลดลง แตจากขอมูลคาดรรชนีความแหงแลง 
(aridity index) คํานวณตามปริมาณนํ้าฝนตอปริมาณศักยภาพการคายระเหย (Potential Evapo- 
Transpiration: PET) ของพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาเฉล่ียตอปอยูระหวาง 0.65-1.50 ซึ่ง
สรปุไดวา ความแหงแลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการแหงแลงเฉพาะชวงเวลาที่สอดคลองกับ
ฤดูกาลและสภาพของภูมิอากาศตามธรรมชาติ (โสภณ 2549) อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนอยางย่ิง
ที่จะตองดําเนินมาตรการอนุรักษดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในดานการอนุรักษพ้ืนที่ปาไม 
การปลูกไมยืนตนเพ่ือรักษาความชุมช้ืนของดิน การปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม และการรักษา
ความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือปองกันปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

การเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ กอใหเกิดผลดีตอประเทศไทยในการสรางความตื่นตัวเกี่ยวกับ
ปญหาความเสื่อมโทรมของดินและการดําเนินมาตรการเพื่อบรรเทาปญหาความแหงแลง การพังทลาย
ของดินและการแพรกระจายของดินเค็ม ตลอดจนทําใหประเทศไทยเปนสวนหนึ่งในความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทราย และสามารถมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
ดานการเงินและเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวได สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาฯ อยูในรูปของการประสานความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

5. การจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง 
5.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)  
สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติของรัฐตางๆ เก่ียวกับการขยายอํานาจเหนือทะเลมีทั้งกลุมที่

สนับสนุนแนวคิดของการปดทะเล และกลุมที่สนับสนุนแนวคิดของการเปดทะเล โดยสหประชาชาติ
พยายามรวบรวมจารีตประเพณีระหวางประเทศวาดวยการใชทะเลใหอยูในรูปอนุสัญญา และตองการ
หาขอยุติวาดวยเขตทางทะเลรัฐชายฝงสามารถใชเขตอํานาจได โดยพยายามยับยั้งการขยายแนวความคิด
เรื่องการปดทะเล ดังนั้น สมัชชาใหญสหประชาชาติมอบใหคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ
เปนผูยกรางอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทะเล และนําเสนอในการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล 3 ครั้ง ซึ่งเริ่มประชุมครั้งแรกในป พ.ศ. 2516 และในป พ.ศ. 2525 ไดเปดใหมีการลงนามและ
ใหสัตยาบันระหวางวันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ขณะนั้นมี 117 รัฐ และ 2 เขตปกครองตนเองได
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ลงนาม นับถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 มี 153 ประเทศที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ น้ี ประเทศไทย
ไดลงนามในป พ.ศ. 2525 แตยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ น้ี 

สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีเพียงประเทศไทยและกัมพูชาที่ยังไมไดเปนภาคี
ของอนุสัญญาฯ น้ี อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดมีการศึกษาวิจัยเชิงกฎหมายในแงของปญหาในทาง
ปฏิบัติหากประเทศไทยเขารวมเปนภาคี โดยประโยชนที่ประเทศจะไดรับ อาทิ สามารถดําเนินคดีกับ
เรือของตางประเทศที่กระทําผิดในเขตเศรษฐกิจจําเพาะผานศาลโลกได และจะทําใหการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาดานส่ิงแวดลอมทะเลชายฝงฉบับอื่นๆ ในอนาคตทําไดสะดวกมากขึ้น เพราะอนุสัญญาฯ น้ี
เปนอนุสัญญาแมที่ดูแลและกําหนดหลักเกณฑกวางๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอมทางทะเล การเดินเรือ  
การประมง มลพิษ และความปลอดภัยทางทะเล ส่ิงที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการ คือ ยกรางหรือ
ปรับกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณขีองอนุสัญญาฯ น่ันเอง 

5.2  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกนัมลภาวะจากเรือ ค.ศ. 1973 
(International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships) 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลภาวะจากเรือ ป ค.ศ. 1973  และพิธีสาร  

ค.ศ. 1978  หรือเรียกวา อนุสัญญา MARPOL6 73/78 เปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่ครอบคลุม
การปองกันมลภาวะในทะเลที่เกิดจากเรือ ไมวาจะตั้งใจหรือจากอุบัติเหตุ ไดเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2516 
โดยครอบคลุมเรื่องการปลอยนํ้ามัน สารเคมี และวัสดุอันตรายในตูสินคา นํ้าทิ้ง และขยะ และไดมี
พิธีสาร 2 ฉบับที่เก่ียวกับการรายงานเหตุเก่ียวของกับวัสดุอันตรายและการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ 
(reports on incidents involving harmful substance and arbitration)  ในป พ.ศ. 2521 
อนุสัญญา MARPOL มีผลบังคับใชเมื่อมีประเทศภาคีมอบสัตยาบันสารครบ 15 ประเทศ และมี
ขนาดตันกรอสของกองเรือพาณิชยรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของกองเรือทั่วโลก โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2526  

หลักการสําคัญ คือ เพ่ือปกปองรักษาสภาพแวดลอมทั่วๆ ไปของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ส่ิงแวดลอมในทะเลและชายฝงใหรอดพนจากมลภาวะ และกําจัดมลภาวะในทะเลเนื่องจากการทิ้ง
นํ้ามันและสารที่เปนอันตรายโดยเจตนาและที่เกิดจากการทิ้งสารเหลาน้ันใหเหลือนอยที่สุด โดย 
การกําหนดมาตรการปองกันมลพิษทางทะเลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ยานพาหนะทาง
นํ้า และแทนที่มนุษยสรางข้ึนเพ่ือการสํารวจทรัพยากรใตทะเลและการผลิต 

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime 
Organization: IMO) ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2516 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิไดให
สัตยาบันอนุสัญญาฯ น้ี ในขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารางแกไขพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 

ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับหากเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฯ คือ การสนับสนุนและ
ปรับปรุงมาตรการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การพัฒนาและปรับปรุงเรือไทยใหได
มาตรฐานสากลในดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และที่สําคัญคือ ส่ิงแวดลอมทางทะเลไดรับ 
การปกปองและเปนผลดีตอสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน คือ เจาของเรือไมวา
รัฐหรือเอกชนจะตองติดตั้งอุปกรณรองรับของเสีย ตองจัดใหมีการบริการรองรับและจัดการของ
เสียบนชายฝง และจะตองมีระบบการติดตามตรวจสอบใหเรือทําตามกฎหมาย 
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5.3  สํานักงานประสานงานทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก ค.ศ. 1981 
(Coordinating Body on the Sea of East Asia: COBSEA) 
โครงการภูมิภาคทางทะเล (Regional Seas Programme) ไดรับการจัดตั้งโดยโครงการ

ส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติในป พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน
ส่ิงแวดลอมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย 
กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม โดยจัดตั้งสํานักงาน
ประสานงานทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออกข้ึนในป พ.ศ. 2524 เพ่ือทําหนาที่พิจารณาและติดตาม
ความกาวหนาของแผนปฏิบัติการและการอนุมัติงบประมาณโครงการ 

หลักในการดําเนินงาน คือ ประสานกิจกรรมระหวางรัฐบาล องคกรภายใตองคการสหประชาชาติ 
องคการระหวางประเทศ แหลงทุน และชุมชน เพ่ือการพัฒนาและปกปองส่ิงแวดลอมทางทะเลและ
ชายฝง เพ่ือนําไปสูการสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

องคกรระหวางรัฐบาล COBSEA เปนขอตกลงที่ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยมี
แผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมทางทะเลเอเชียตะวันออก ที่รับรองโดยประเทศสมาชิกเปนกรอบใน
การดําเนินงานรวมกัน และมีหนวยประสานงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยูที่กรุงเทพมหานคร ทํา
หนาที่สํานักเลขานุการ กลไกสนับสนุนการทํางาน คือ กองทุนส่ิงแวดลอมทางทะเลเอเชียตะวันออก 
(East Asian Seas Trust Fund) ซึ่งจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2524 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดังกลาว 

ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ คือ ไดดําเนินการโครงการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงในภูมิภาคทะเลเอเชียตะวันออกและบริเวณ
ทะเลจีนใตและอาวไทย (UNEP GEF7 Project on Reversing Environmental Degradation 
Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand) ป พ.ศ. 2545-2551 และยังไดประโยชน
ในหลายเรื่อง เชน การจัดเก็บขอมูลทางสมุทรศาสตรเพ่ือการวางแนวทางทิ้งน้ําเสีย การเสริมสราง
ความตระหนักและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิทักษส่ิงแวดลอมทางทะเล  

ปจจุบัน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
มอบหมายใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหนวยประสานงานหลักของประเทศไทยเพื่อ
ประสานงานกับสํานักงานประสานงานทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก เบื้องตนไดมีการประชุม
รวมกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝงใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีกําหนดระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนไป  ทั้งนี้ ยุทธศาสตร
ดังกลาวจะเนนความรวมมือของเหลาประเทศสมาชิก ทั้งในดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และส่ิงแวดลอม และเสริมสรางศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึง 
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานทะเลและชายฝงที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
อีกทั้งพัฒนาและสรางเครือขายระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันมากยิ่งข้ึน 

6. ความตกลงอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม 

นอกเหนือจากความตกลงพหุภาคีดานส่ิงแวดลอมหลายฉบับที่เกิดข้ึนจากการประชุมสุดยอด
ผูนําประเทศดานส่ิงแวดลอม ณ ประเทศบราซิลในป พ.ศ. 2535 แลว ไดมีการจัดตั้งองคการการคาโลก
ข้ึนในป พ.ศ. 2538 ซึ่งมีความตกลงดานการคาแนบทายผูกพันประเทศที่เปนสมาชิกองคการการคาโลก
จํานวนหลายฉบับ ในขณะเดียวกัน การเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement: FTA) 
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ที่ประเทศไทยกําลังเปดเจรจากับประเทศตางๆ สวนใหญเปนการเจรจากับประเทศพัฒนาแลว ซึ่งมิไดมี
แตเรื่องการปรับลดภาษีศุลกากรเทาน้ัน ยังครอบคลุมประเด็นอื่นๆ เชน ทรัพยสินทางปญญา การคา
บริการ ส่ิงแวดลอม แรงงาน การลงทุน จะเห็นไดวาความตกลงดังกลาวมีความเก่ียวโยงสงผลกระทบ
ตอกันและตอการกําหนดนโยบายพัฒนาประเทศดานตางๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีความรวมมือ
ดานการจัดการส่ิงแวดลอมกับหนวยงานระหวางประเทศ เชน การจัดการมลพิษ (กรอบที่ 2.4) การจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และโครงการสิ่งแวดลอมเมืองยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (กรอบที่ 2.5) 

6.1 องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 
องคการการคาโลกกอตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยเปนองคกรที่สืบตอมาจาก 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหการคา
เปนไปอยางราบรื่นเสรี ยุติธรรม และไมเกิดผลที่ไมคาดหมาย โดยมีหนาที่หลัก คือ เปนเวทีใน 
การเจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา และมีกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ใหการคามีความเสรีย่ิงข้ึน โดยอยูบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่เปนธรรม มีหนาที่สรางความเขมแข็ง
ใหแกกระบวนการยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ และเปนกลไกตรวจสอบและทบทวน
นโยบายการคาของประเทศสมาชิก 

กรอบที่ 2.4  ตัวอยางความรวมมือดานการจัดการสิ่งแวดลอมกับหนวยงานระหวางประเทศ 

นอกจากขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมแลว ประเทศไทยได
มีการ จัดทํ าความร วม มือด านการจัดการ ส่ิ งแวดลอม  อาทิ 
Environmental Protection Agency of the United States (U.S. 
EPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนความรวมมือดานวิชาการในการ
จัดการมลพิษดานน้ํา อากาศ และการจัดการของเสีย ภายใต
ขอตกลงสําหรับความรวมมือดานเทคนิควิชาการในสาขาการพิทักษ
ส่ิงแวดลอม มีผลบังคับใชถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดแก 
โครงการ Tha Chin Partnership (เสริมสรางศักยภาพของชุมชนและ
หนวยงานในการปองกันแกไขและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา) 
โครงการศูนยความเปนเลิศดานมลพิษทางอากาศ (เพื่อผลิตเจาหนาที่ 
ที่มีความเชี่ยวชาญดานมลพิษทางอากาศ) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของกรมควบคุมมลพิษรวมกับ United States–Asia Environmental 
Partnership (U.S. AEP) เร่ือง Environmental Compliance and 
Enforcement Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบังคับ
ใชกฎหมายสิ่งแวดลอมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

Swedish International Development Cooperation Agency 
(SIDA) ประเทศสวีเดน ปจจุบันมีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ Coastal Sensitivity Mapping 
PHASE II เพื่อจัดทําแผนที่การเฝาระวังและปฏิบัติการฉุกเฉินและ
พัฒนาฐานขอมูลแหลงทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลและ
เกาะตางๆ ทั่วประเทศทั้งในฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามันดวยระบบ 

GIS และ Remote Sensing และโครงการปรับปรุงฟนฟูระบบรวบรวม
และระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลและการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม
สําหรับชุมชนขนาดเล็ก เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการจัดการน้ําเสียใน
เขตเทศบาล และการปรับปรุงและสรางความเชื่อมโยงฐานขอมูล
ชายฝงทะเลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางบูรณาการ 

โครงการ Green Partnership Plan เพื่อการแปรใชใหมของ
ซากหลอดไฟฟลูออเรสเซนทในประเทศไทยรวมกับประเทศญี่ปุน 
เปนโครงการนํารองเพื่อการแปรใชใหมของซากหลอดไฟฟลูออเรส
เซนท ในประเทศไทย  ภายหลังจากการสํารวจเพื่ อประเ มิน
สถานการณและวางมาตรการเรียกคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุด โดยไดรับความ
รวมมือจากองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (Japan 
External Trade Organization: JETRO) จัดสงผูเชี่ยวชาญมา
ปฏิ บัติงานในประเทศไทย  รวมวางแผนการดําเนินงานและ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการจัดการซากหลอด 
ฟลูออเรสเซนทกับคณะทํางานฝายไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ และ
ไดดําเนินการสํารวจการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนทในพื้นที่
ศึกษา แหลงกําเนิดและปริมาณการเกิดซาก การจัดเก็บรวบรวม  
การขนสง และการกําจัด รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดทางธุรกิจในการจัดตั้งโรงงานแปรใชใหม รูปแบบและ
เงื่อนไขในประเทศไทย 
*  รีไซเคิล หมายถึง การแปรใชใหม (ราชบัณฑิตสถาน 2550) 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ก, ค 
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กรอบที่ 2.5  โครงการสิ่งแวดลอมเมืองที่ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน 

โครงการสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต
คณะทํางานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working 
Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) เปน
หน่ึงในความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอม 10 ดาน ในภูมิภาคอาเซียน 
โดยมีเมืองนํารองที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 24 เมือง ใน 10 ประเทศ 
สําหรับประเทศไทยเมืองที่เขารวมโครงการคือ กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองกระบ่ี และ เทศบาลนครภูเก็ต 
โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
หนวยงานประสานการดําเนินงานระดับชาติ 

การดําเนินโครงการฯ ที่ผานมา คณะทํางานไดรวมกันกําหนด
กรอบการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง ทั้งในดานการจัดการอากาศ นํ้า 
ของเสียและการจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่อสนับสนุนคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดีในเขตเมือง  และมีความรวมมือระหวาง AWGESC และ The U.S. 
Agency for International Development (USAID)/The Council of 
State Governments (CSG) ซ่ึงเปนโครงการความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคและการแลกเปลี่ยนขอมูลทางสิ่งแวดลอมระหวางมลรัฐใน

สหรัฐอเมริกา กับเมืองนํารองที่เขารวมโครงการส่ิงแวดลอมเมืองที่
ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ใน 3 ดาน ดังน้ี 

ดานการจัดการอากาศ (clean air)  มลรัฐที่ใหความชวยเหลือ 
คือ เมือง Oregon  สวนเมืองนํารองที่เขารวมโครงการฯ คือ เชียงใหม 
(ไทย) และฮานอย (เวียดนาม) 

ดานการจัดการน้ํา (clean water)  มลรัฐที่ใหความชวยเหลือ คือ 
เมือง New Hampshire เมืองนํารองที่เขารวมโครงการฯ คือ 
พนมเปญ (กัมพูชา) และฮาลอง (เวียดนาม) 

ดานการจัดการพื้นที่สีเขียว (clean land) มลรัฐที่ใหความ
ชวยเหลือ คือ เมือง Maryland เมืองนํารองที่เขารวมโครงการฯ คือ 
เมือง Balikpapan (อินโดนีเซีย) และเมือง Iloilo (ฟลิปปนส) 

โดยเมืองที่ เขารวมโครงการฯ ไดรวมกันกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน และขอให
ประเทศสมาชิกและเมืองนํารองนําตัวชี้วัดส่ิงแวดลอมทั้ง 3 ดานไปใช 
โดยปรับตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประสบการณใน
แตละเมือง และใชเปนเกณฑในการตัดสินสําหรับการใหรางวัลเมือง
ยั่งยืนของแตละประเทศ 

ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ค 

การดําเนินการขององคการการคาโลกอยูภายใตหลักการสําคัญ 8 ประการ อาทิ กําหนดใหใช
มาตรการการคาโดยไมเลือกปฏิบัติ กําหนดและบังคับใชมาตรการทางการคาอยางโปรงใส คุมครอง
ผูผลิตภายในดวยภาษีศุลกากรเทาน้ัน ใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตาม
พันธกรณี โดยองคการการคาโลกมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดูแลใหประเทศภาคีปฏิบัติตาม
ขอตกลงดังกลาว คือ มาตรการตอบโตทางการคา นับจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 องคการการคา
โลกมีประเทศภาคีทั้งส้ิน 147 ประเทศ สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนภาคี เปนลําดับที่ 59 และมี
สถานะเปนสมาชิกผูกอตั้ง 

จากการเจรจาระหวางสมาชิกขององคการการคาโลกกอใหเกิดขอตกลงตางๆ จํานวนมาก 
ความตกลงที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะตองเปนภาคีของความตกลงทุกความตกลง ไดแก ความ
ตกลงพหุภาคีวาดวยการคาสินคา (Multilateral Agreements on Trade in Goods) ความตกลง
ทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services) สําหรับขอตกลงท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับส่ิงแวดลอม ไดแก ขอตกลงจัดตั้งองคการการคาโลก ขอตกลงวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ขอตกลงวาดวย 
การบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ขอตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต 
มาตรา 8.2 (C) ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา (Agreement on 
Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights: TRIPS) มาตรา 27 วรรค 2 และความ
เขาใจวาดวยกฎและกระบวนการที่ใชในการยุติขอพิพาท นอกจากนี้ ขอตกลงดานพหุภาคีดาน
ส่ิงแวดลอมตางๆ ก็มีมาตรการที่เก่ียวกับการคาเชนกัน ไดแก CBD, CITES, BASEL, PIC, POPs, 
Montreal Protocol, UNFCCC, และ Kyoto Protocol 

ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งคณะทํางานการคาและสิ่งแวดลอมภายใตคณะอนุกรรมการวาดวย 
การเจรจาภายใตองคการการคาโลก โดยมีแผนการดําเนินงานในประเด็นดังนี้ คือ สิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาที่เก่ียวกับการคาในสวนของการปกปองคุมครองพันธุพืช การคาสินคาดัดแปลงพันธุกรรม 
ความสัมพันธระหวางกฎขอบังคับขององคการการคาโลกกับขอตกลงพหุภาคีทางสิ่งแวดลอม และกฎ
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ของแกตตกับภาษีส่ิงแวดลอมและเงื่อนไขผลิตภัณฑ ตัวอยางเงื่อนไขผลิตภัณฑที่ไดดําเนินการแลว 
คือ โครงการฉลากเขียว ที่สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปน
ผูรับผิดชอบ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 มีกลุมผลิตภัณฑฉลากเขียวทั้งส้ิน 39 กลุม และอีก 8 
ผลิตภัณฑอยูระหวางการรางขอกําหนด โดยปจจัยที่ใชพิจารณาขอกําหนด คือ การจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม และการนําขยะทั่วไปและขยะอันตราย
กลับมาใชประโยชน 

ประเทศไทยไดมีการติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวของความตกลงขององคการการคา
โลก ภายใตโครงการ WTO WATCH และมีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการรับรูขอมูล ขาวสาร บทวิเคราะหตางๆ เพ่ือการเตรียมพรอมตอสถานการณ
ไดอยางตอเน่ืองและทันการณ และยังมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือเตรียมความพรอมในการเจรจาเขต
การคาเสรีกับประเทศตางๆ อาทิ โครงการศึกษาทบทวนดานส่ิงแวดลอม เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเจรจาเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐ  และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดมีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการดานความตกลงระหวางประเทศที่มีผลตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึนภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

บรรณานุกรม 
กรมควบคุมมลพิษ. 2550ก. ความรวมมือดานการจัดการส่ิงแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ. จาก 

http://www.pcd.go.th/ (23 พฤษภาคม 2550) 
__________. 2550ข. สรุปขอมูลการดําเนินงาน อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจง

ขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบาง
ชนิดในการคาระหวางประเทศ.  จาก http://www.pcd.go.th/ (กรกฎาคม 2550) 

__________. 2550ค. แนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนตในประเทศไทย. จาก 
http://www.pcd.go. th/info_serv/haz_lamp.htm (23 พฤษภาคม 2550) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2546.  การศึกษาสถานภาพของการดําเนินงานของ
ประเทศไทยตามขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ. สํานักความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม. 

__________. 2549. การดําเนินงานของประเทศไทยตามขอตกลงพหุภาคีดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ. สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ระหวางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

__________. 2550ก. ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพ. จาก http://monre.go.th  (กรกฎาคม 2550) 

__________. 2550ข. ผลการดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารตางๆ ที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่ งแวดลอม  ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. จาก http://monre.go.th  (กรกฎาคม 2550) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2540 หามโรงงานที่
ผลิตตูเย็นที่ใชในบานเรือน ซึ่งจัดเปนประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 71 ใชสาร CFCs ใน
กระบวนการผลิต 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนํามาใชหรือผลิตในโรงงานผลิตตูเย็น 
หรือเครื่องประกอบตูเย็นที่ใชในเชิงพาณิชย (Commercial Refrigerator) วันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

ศรีศักร วิลลิโภดม. 2549.  บทเรียนจากหลวงพระบาง. บทความวิชาการ  



 

 96   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2548.  รายงานสถานการณคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2547.  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

__________. 2549.  รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการ โครงการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  

__________. 2550ก. การดําเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. จาก 
http://www.onep.go.th 

__________. 2550ข. ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย Red data in 
Thailand. จาก http://chm-thai.onep.go.th (กรกฎาคม 2550) 

__________.  2550ค. ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการสิ่งแวดลอมเมืองที่ย่ังยืนในภูมิภาค
อาเซียน ภายใตคณะทํางานอาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมืองที่ย่ังยืน จาก http://www.onep. 
go.th/40asean (8 กันยายน 2550)  

__________. 2550ง. โปรแกรมมนุษยและชีวมณฑล. จาก http://chm-thai.onep.go.th (ตุลาคม 
2550) 

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2544.  รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2543.  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอม. 

โสภณ ชมชาญ. 2549.  ฤอีสานจะเปนทะเลทราย. เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 21 สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

CITES. 2007. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora. from  http://www.cites.org (June 2007) 

Convention on Biological Diversity. 2007.  Cartagena Protocol on Biosafety to the 
Convention on Biological Diversity. from http://www.cbd.int (8 July 2007) 

__________. 2007. Convention on Biological Diversity. from http://www.cbd.int (20 
March 2007) 

FAO. 2007. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
(ITPGR). from http://www.fao.org/legal/treaties/033s-e.htm (June 2007) 

RAMSAR. 2007.  Convention on Wetlands of International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat (Ramsar Convention). from http://www.ramsar.org (July 2007) 

UNEP. 2007. Montreal Protocal. from http://www.unep.org/ozone/ (July 2007) 
UNESCO. 2007.  Man and Biosphere Programme. from http://www.unesco.org/mab 

(May 2007) 
__________. 2007. World Heritage. from http://whc.unesco.org (July 2007) 

 

 



 

 บทที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  97  

 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในชวงป พ.ศ. 2549 ถึง ป พ.ศ. 2550 มีภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญ 
และเปนประเด็นที่นาสนใจ ประกอบดวย 6 เรื่อง  ไดแก อุทกภัยและภัยแลง เหตุการณหมอกควันใน
ภาคเหนือ ธรณีพิบัติภัย การกัดเซาะชายฝงทะเลและการกัดเซาะตลิ่งริมแมนํ้าชายแดน เหตุการณ 
ปลาตายในแมนํ้าเจาพระยา จังหวัดอางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  อุทกภัยและภัยแลง 
1.1  อุทกภัย 

1.1.1 สถานการณ 

ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2549 ประเทศไทยประสบอุทกภัยรุนแรงในทั่วทุก
ภาคของประเทศตามที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรายงานไว จํานวน 4 ครั้ง (ตารางที่ 3.1) 
โดยเฉพาะในชวง ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549   ปญหาอุทกภัยที่เกิดข้ึน
ครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวางและเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยถึง 47 จังหวัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดในภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ระดับน้ําในแมนํ้าสายหลักมีปริมาณสูง
เออลนตล่ิงเขาทวมในพ้ืนที่ลุมริมฝงของลํานํ้าหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางเกิด
อุทกภัยเปนบริเวณกวาง เปนเหตุใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ส่ิงสาธารณประโยชน พ้ืนที่
เกษตรกรรมและทรัพยสินของประชาชนเสียหายเปนจํานวนมาก 

เหตุการณนํ้าทวมในป พ.ศ. 2549 เกิดข้ึนตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม โดย
เกิดนํ้าทวมพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย บริเวณจังหวัดนาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ และพิจิตร 
และในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม นํ้าจากทางเหนือไดไหลลงมาเขาทวมภาคเหนือตอนลางและ
ภาคกลางตั้งแตจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน พบวา
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี อางทอง นครปฐม และดานตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงมี
นํ้าทวมขังอยู เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม มีพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัย 4 จังหวัด  ไดแก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (อําเภอบางซาย และอําเภอลาดบัวหลวง) สุพรรณบุรี (อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
อําเภอสองพี่นอง และอําเภอบางปลามา) นครปฐม (อําเภอบางเลน) และนนทบุรี (อําเภอไทรนอย) 
โดยทวมขังเฉพาะในพื้นที่ลุมการเกษตรที่เปนแองกระทะ 

 
 

 

บทที ่3
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ตารางที่ 3.1 เหตุการณอุทกภัย ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 
วันเกิดเหตุ พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย สาเหตุ มูลคาความเสียหาย (บาท) 

1 กรกฎาคม –  
7 สิงหาคม 2549 

642 หมูบาน 201 ตําบล 2 กิ่งอําเภอ  
66 อําเภอ 22 จังหวัด ไดแก ระยอง 
ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด อุดรธานี 
นครพนม ตาก แมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง 
ลําพูน เชียงราย รอยเอ็ด นครราชสีมา  
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ชุมพร สตูล กระบ่ี 
ตรัง และสุราษฎรธานี 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย ประเทศไทย  
และทะเลอันดามัน 

123,370,400 

13-18 สิงหาคม 2549 151 หมูบาน 54 ตําบล 10 อําเภอ 5 จังหวัด 
ไดแก ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ชุมพร 
ระนอง และอุบลราชธานี  

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย ประเทศไทย  
และทะเลอันดามัน 

31,410,100 

19-26 สิงหาคม 2549 413 หมูบาน 85 ตําบล 2 กิ่งอําเภอ  
17 อําเภอ 3 จังหวัด ไดแก นาน เชียงราย 
และสุโขทัย 

รองความกดอากาศต่ํากําลงัแรง
พาดผานภาคเหนอื  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

164,240,878 

27 สิงหาคม – 
31 ธันวาคม 2549 

20,625 หมูบาน 3,054 ตําบล 16 เขต  
40 กิ่งอําเภอ 442 อําเภอ 47 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย เชยีงใหม แมฮองสอน ลําพูน 
ลําปาง แพร พะเยา อุตรดิตถ เพชรบูรณ 
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค ชัยนาท อุทัยธานี สิงหบุรี 
อางทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี 
สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร 
อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด ชุมพร  
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา  
และกรุงเทพมหานคร  

ระหวางวันที่ 27-31 สิงหาคม 
2549 วันที่ 9-12 กันยายน 2549 
และวันที่ 18-23 กันยายน 2549  
รองความกดอากาศต่ําหรือรองฝน
กําลังแรงพาดผานภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภาคกลาง วันที่ 24-25 กันยายน 
2549 พายุเคลื่อนตัวผาน วันที่ 1-3 
ตุลาคม 2549 พายุดีเปรสชั่น  
“ชางสาร” เคลื่อนตวัผาน  

7,707,574,527 

7-8 มกราคม 2550 29 ตําบล 9 อําเภอ 3 จังหวัด ไดแก สงขลา 
นราธิวาส และยะลา 

หยอมความกดอากาศต่ํากําลงั
คอนขางแรงปกคลมุประเทศ
มาเลเซียตอนบน และภาคใต
ตอนลางของประเทศไทย และ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปกคลุมอาวไทย ภาคใต  
และทะเลอันดามัน 

- 

28 เมษายน –  
4 พฤษภาคม 2550  

7 อําเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเกิดพายุดีเปรสชั่นพัดเขาสู 
อาวไทย 

- 

1-30 พฤษภาคม 2550 876 หมูบาน 172 ตําบล 7 กิ่งอําเภอ  
38 อําเภอ 12 จังหวัด ไดแก ลําปาง พิจิตร 
อุตรดิตถ แพร นครสวรรค กําแพงเพชร 
พิษณุโลก แมฮองสอน อุทัยธานี สุพรรณบุรี 
นครปฐม และชลบุรี 

รองความกดอากาศต่ําพาดผาน
ภาคกลางตอนลาง ภาคใตตอนบน 
และภาคตะวันออก ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย และประเทศไทย 

60,483,220 

(ตอหนา 99) 
 
 



 

 บทที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  99  

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
วันเกิดเหตุ พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย สาเหตุ มูลคาความเสียหาย (บาท) 

25-30 มิถุนายน 2550 1 กิ่งอําเภอ 4 อําเภอ 3 จังหวัด ไดแก ลําปาง 
แพร จันทบุรี 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย ประเทศไทย  
และทะเลอันดามัน 

10,000,000 

4-9 กรกฎาคม 2550 23 หมูบาน 6 ตําบล 1 กิ่งอําเภอ 3 อําเภอ  
3 จังหวัด ไดแก ตราด กาญจนบุรี  
และสุราษฎรธานี 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย ประเทศไทย  
และทะเลอันดามัน 

- 

8-16 กรกฎาคม 2550  28 หมูบาน 4 ตําบล 1 กิ่งอําเภอ 1 อําเภอ 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย ประเทศไทย และ
ทะเลอันดามัน 

5,040,000 

20-23 กรกฎาคม 2550 22 หมูบาน 5 ตําบล 3 อําเภอ 3 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี พังงา  
และเชียงราย 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และ
อาวไทย 

- 

1-10 สิงหาคม 2550 2,403 หมูบาน 268 ตําบล 7 กิ่งอําเภอ  
37 อําเภอ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองคาย สกลนคร 
และกาฬสินธุ 

พายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต
ตอนกลางเคลื่อนเขาสูเวียดนามและ
เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
ภาคเหนือ 

272,757,962 

14-17 สิงหาคม 2550 163 หมูบาน 22 ตําบล 1 กิ่งอําเภอ 5 อําเภอ 
2 จังหวัด ไดแก เชียงราย และแมฮองสอน 

รองความกดอากาศต่ํากําลงัคอนขาง
แรงพาดผานภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เขาสูหยอมความกดอากาศต่ําใน
ทะเลจีนใต และมรสุมตะวันตกเฉยีงใต 

4,457,500 

20-27 สิงหาคม 2550 274 หมูบาน 53 ตําบล 12 อําเภอ 3 จังหวัด 
ไดแก สุราษฎรธานี พังงา และเชียงใหม 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
ปกคลุมอาวไทย ประเทศไทย  
และทะเลอันดามัน และหยอมความ 
กดอากาศต่ําบริเวณอาวตังเกีย๋ 

- 

29-30 สิงหาคม 2550 86 หมูบาน 21 ตําบล 7 อําเภอ 3 จังหวัด 
ไดแก นครราชสีมา ลําปาง และสตูล 

รองความกดอากาศต่ําพาดผาน
ภาคเหนือตอนลาง และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเล 
อันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย 

- 

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550ซ 

สถานการณอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ป พ.ศ. 2549 เม่ือพิจารณา
สภาพนํ้าฝน พบวาปริมาณนํ้าฝนในป พ.ศ. 2549 มากกวาคาเฉล่ียในชวงเวลาเดียวกันของทุกภาค  
(1 มกราคม-14 ตุลาคม) โดยเฉพาะภาคเหนือมีปริมาณฝนมากกวาคาเฉล่ียถึงรอยละ 35 และปริมาณ
นํ้าฝนทั้งประเทศมากกวาคาเฉล่ียรอยละ 17 ในชวงตนและปลายฤดูฝนจะมีปริมาณฝนมาก มี
ชวงเวลาฝนตกเปนเวลานาน จึงทําใหมีปริมาณน้ําทาในลํานํ้ามากเกินคาเฉล่ียปกติ โดยพบวา ปริมาณน้ํา
สูงสุดที่ไหลผานจังหวัดนครสวรรคอยูที่ 5,850 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
สูงที่สุดเม่ือเทียบกับปริมาณนํ้าในป พ.ศ. 2538 และ 2545 ซึ่งเปนปที่เกิดนํ้าทวมรุนแรง ปริมาณนํ้า
สูงสุดที่ไหลผานเข่ือนเจาพระยาวัดได 4,188 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
มีปริมาณมากกวาป พ.ศ. 2545 แตนอยกวาป พ.ศ. 2538 (ตารางที่ 3.2)  



 

 100   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบการเกิดสภาวะอุทกภัยในแมนํ้าเจาพระยา ป พ.ศ. 2538 2545 และ 2549 
ปริมาณน้ําสูงสุดท่ีไหลผาน (ม.3/วนิาที) ป พ.ศ. นครสวรรค เขื่อนเจาพระยา 

2538   4,212 (ณ วันที่ 1 ต.ค.)  4,557 (ณ วันที่ 5 ต.ค.) 
2545   3,886 (ณ วันที่ 2 ต.ค.)  3,930 (ณ วันที่ 11 ต.ค.) 
2549   5,850 (ณ วันที่ 19 ต.ค.)  4,188 (ณ วันที่ 19 ต.ค.) 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 2550 

สําหรับในป พ.ศ. 2550 ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ประเทศไทยประสบปญหา
อุทกภัยรุนแรง จํานวน 11 ครั้ง (ตารางที่ 3.1) โดยในชวงวันที่ 28 เมษายนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 ไดเกิดพายุดีเปรสชั่นพัดเขาสูอาวไทยทําใหเกิดฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธเกิดนํ้าทวมขังในที่ลุมบางพ้ืนที่ใน 7 อําเภอ ซึ่งการเกิดพายุดีเปรสชั่น
ในอาวไทยในชวงเดือนเมษายนนับเปนปรากฏการณที่ไมคอยเกิดข้ึน นอกจากนี้ ในวันที่ 14 เมษายน 
พ.ศ. 2550 ไดเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่จังหวัดตรัง จนทําใหเกิดนํ้าปาไหลหลาก (กรอบที่ 3.1) สําหรับ
ฤดูฝนของป พ.ศ. 2550 เริ่มตนตั้งแตตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งเร็วกวาปกติ 2 สัปดาห 

1.1.2 การดําเนินการ 
จากสภาวะอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ในป พ.ศ. 2549 กรมชลประทาน

ไดดําเนินการบริหารจัดการน้ํา โดยสรุปดังนี้  
1) ตรวจวัดปริมาณนํ้าที่จุดควบคุมและติดตาม เพ่ือสงขอมูลใหศูนยประสานและติดตาม

สถานการณนํ้า สําหรับวิเคราะหประมวลผลและประชาสัมพันธ 
2) ลดปริมาณน้ําที่ไหลผานเข่ือนเจาพระยา โดยผันนํ้าเขาระบบสงน้ําทั้งสองฝงของ 

ทุงเจาพระยาเพ่ิมมากข้ึน โดยทุงฝงตะวันตกสงน้ําผานประตูระบายน้ําปากแมนํ้านอย 
แมนํ้าสุพรรณบุรี สวนทุงฝงตะวันออกสงน้ําผานประตูระบายน้ําปากคลองสงน้ําชัยนาท-
ปาสัก และชัยนาท-อยุธยา 

3) ลดปริมาณนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาดานทายเข่ือนเจาพระยา โดยการสูบน้ําเขาพ้ืนที่ 
สวนพระองค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 แหง คือ บริเวณทุงมะขามหยอง และบริเวณ
ทุงภูเขาทอง และบริเวณทะเลสาบบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

4) ทุงเจาพระยาฝงตะวันออกตอนลางระบายน้ําและสูบน้ําลงแมนํ้านครนายก แมนํ้าบางปะกง 
และคลองชายทะเล สวนพ้ืนที่ทุงเจาพระยาฝงตะวันตกตอนลางระบายและสูบน้ําออก 
แมนํ้าทาจีน คลองมหาชัย 

5) เรงระบายน้ําจากแมนํ้าเจาพระยาผานประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ลงแมนํ้าเจาพระยา 
จากการควบคุมการระบายน้ํ าที่ เ ข่ือนปาสักชลสิทธิ์ และการใชโครงการคลองลัดโพธิ์  

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทําใหสามารถลดผลกระทบน้ํ าทวมรุนแรงตอพ้ืนที่ ช้ันในของ
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

การดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ป พ.ศ. 2549  โดย
คณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (คชอ.) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ใหความชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกลาวไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูประสบภัยดานการเกษตร ป พ.ศ. 2549  (กรอบที่ 3.2)  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549  อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย และบูรณะฟนฟูความเสียหายในพื้นที่ 47 จังหวัด  ในสวนของคณะอนุกรรมการดังกลาว 
เปนจํานวน 6,737.71 ลานบาท  โดยแบงออกเปนการชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเปนวงเงิน 
6,305.75 ลานบาท  และการฟนฟูการเกษตรหลังน้ําลด วงเงิน 431.97 ลานบาท 
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กรอบที่ 3.1 การเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ในชวงวันที่ 12-14 เมษายน พ.ศ. 2550 มีหยอมความกดอากาศสูง

ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใตปะทะกัน ทําให
เกิดแนวลมพัดสอบเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ทําใหเกิด
ฝนตกหนักบนเทือกเขาบรรทัดรอยตอระหวางจังหวัดพัทลุงและตรัง 
ทําใหในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2550 เกิดเหตุการณนํ้าปาไหลหลาก
อยางรวดเร็วและรุนแรงพัดพานักทองเที่ยวที่เลนนํ้าอยูบริเวณนํ้าตก
สายรุงและนํ้าตกไพรสวรรคในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด จังหวัด
ตรัง  ทําใหมีผูเสียชีวิตทั้งหมด 38 ศพ และมีผูไดรับบาดเจ็บ 20 คน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดเตรียมมาตรการการเฝาระวังและ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิ บัติทางธรรมชาติร วมกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังน้ี  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดสํารวจพื้นที่เส่ียง
ภัยดานแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ พบวา ในพื้นที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ จํานวน 110 พื้นที่ มีจุดที่ควรเฝาระวังภัยทางธรรมชาติ 
164 แหง ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควรเฝาระวังไดแก คลื่นลมแรง  
ดินถลม นํ้าปาไหลหลาก 

มาตรการการเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

มาตรการระยะสั้น 
1. สํารวจ ตรวจสอบ สภาพพื้นที่เส่ียงภัยที่มีการบุกรุกทําลายปา 

พรอมทั้งจัดหาขอมูลพื้นฐาน และแผนที่พื้นที่เส่ียงภัยหากพื้นที่ใดมี
ความเสี่ยงภัยสูง ใหพิจารณาเรงรัดในการปองกันภัยเปนกรณี
เรงดวน 

2. ประสานงานขอความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลความเสี่ยงภัย
จากหนวยงานอื่นในพื้นที่  

3. จัดทําแผนงานหรือโครงการในการปองกันภัย พรอมกับ
วางแนวทางปฏิบัติตามความสําคัญเรงดวน 

4. ขอความรวมมือ หรือใหการสนับสนุนกับหนวยงานอื่น เพื่อ
ชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลหรือ
ฤดูกาลทองเที่ยว 

5. จัดระบบการติดตอส่ือสารหรือเครื่องสัญญาณเตือนภัยใน
เบ้ืองตน เพื่อใชในการแจงเตือนภัย และจัดเจาหนาที่ที่มีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการกูภัยออกปฏิบัติงานเฝาระวังภัย 

6. จัดหาอุปกรณกูภัยในเบ้ืองตนไวประจําแหลงทองเที่ยว 
7. ประชาสัมพันธใหความรูและจัดทําปายสื่อความหมาย 

รวมทั้งแจงเตือนภัยแกนักทองเที่ยวดวยวาจาที่ไมทําใหเสียบรรยากาศ
ของการทองเที่ยว 

8. ซักซอมแผนการปองกันและกูภัยรวมกับหนวยงานอื่นๆ 
รวมทั้งฝายปกครอง 

9. เขมงวดและกวดขันกับการกระทําผิด การบุกรุกพื้นที่ปาไม 
โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่เพื่อเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
มาตรการระยะยาว 

1. จัดอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการเฝาระวังภัย การแจงเตือนภัย 
และการปฐมพยาบาล 

2. ประชา สัมพันธ ใหความรู แก นักท อง เที่ ยว  รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธทางส่ือมวลชนตางๆ ใหประชาชนทั่วไปทราบถึง 
ส่ิงบอกเหตุที่สามารถสังเกตไดกอนเกิดภัยพิบัติ 

3. จัดใหมีเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบถาวร พรอมอบรม
เจาหนาที่ใหทราบการใชเครื่องสัญญาณเตือนภัย จัดเจาหนาที่ประจํา
จุดสังเกตการณควบคูกับการแจงเตือนภัย 

4. ชวงฤดูกาลทองเที่ยวใหประสานงานขอความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุราย 

5. จัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ เ ส่ียงภัย  โดย 
การสํารวจจัดทําแผนที่ลงพิกัดโดยระบบสํารวจหาตําแหนงพื้นโลก
ดวยดาวเทียม  (Global Positioning System: GPS) ของพื้นที่ 
เส่ียงภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ 

6. ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อจัดใหมีแผนซักซอมการปองกันและกูภัยเปนประจําอยางตอเน่ือง 

7. ฟนฟูพื้นที่ที่ มีการบุกรุกทําลายปาและถูกทําลายโดย 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติใหกลับคืนสภาพสมบูรณ เพื่อปองกันและ 
ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติตางๆ ในอนาคต 

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ก   
 

สําหรับการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2550 กองอํานวยการปองกันภัยฝาย
พลเรือนแหงราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย ไดแจงใหจังหวัดในพ้ืนที่เส่ียงภัยดินถลมและน้ําทวม
ฉับพลัน จํานวน 51 จังหวัด ตรวจสอบแผนปองกันบรรเทาภัยและการอพยพประชาชน ความพรอม
รับสถานการณของหมูบานในพ้ืนที่เส่ียงภัย หมูบานใดไมมีการฝกอบรมการจัดการภัยพิบัติระดับ
ชุมชน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)  หรือไมมีการจัดตั้ง
อาสาสมัครเตือนภัยดินถลม “มิสเตอรเตือนภัย” ใหรีบดําเนินการ ตรวจสอบความตองการเครื่องมือ
และอุปกรณแจงเตือนภัยของแหลงทองเท่ียวที่เปนนํ้าตก และประชาสัมพันธใหประชาชนติดตาม
ขาวสารพยากรณอากาศและคําเตือนของทางราชการ 
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กรอบที่ 3.2 แนวทางและหลักเกณฑการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยดานการเกษตร ป พ.ศ. 2549 
1)  การชวยเหลือในพื้นที่ทั่วประเทศ ใชหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ

ปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตร ผูประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 

2)  พื้นที่เกษตรเสียหายรุนแรงในพื้นที่นํ้าทวมขังเปนเวลานาน 
ใหชวยเหลือเฉพาะดานพืช โดยชวยเหลือ รอยละ 50 ของรายได
เกษตรกรที่ควรจะไดรับ มีเกณฑการพิจารณาความชวยเหลือ ดังน้ี 

(1) ตองเปนพื้นที่การเกษตรที่มีนํ้าทวมขังติดตอกันไมนอย
กวา 30 วัน และ 

(2) เกษตรกรไมสามารถเขาไปแกปญหาพืชผลการเกษตร
ของตนเองได  เพราะตองอพยพ  และ /หรือขนยาย
ทรัพยสินที่เสียหายจากอุทกภัย และ/หรือ 

(3) พืชผลการเกษตรเสียหายโดยสิ้นเชิงไมสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได และไมสามารถฟนฟูพื้นที่การเกษตรของ
ตนเองหลังเขาสูภาวะปกติในระยะเวลาสั้นๆ  หรือ
ระยะเวลาปกติ 
 เกษตรกรที่จะไดรับความชวยเหลือตองเปนผูที่
เขาเกณฑขอ (1) และตองเขาเกณฑขอ (2) หรือ (3) 
อยางนอย 1 ขอ 

3) สําหรับผูประกอบการรายใหญ มีหลักเกณฑและการให
ความชวยเหลือ ดังน้ี 

เกณฑการพิจารณา 
(1) เปนผูประสบอุทกภัยระหวาง 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2549 
(2) เปนผูเสียหายที่ไดแจงความเสียหายไวแลวตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ “เร่ืองการแจงความเสียหาย
ผูประกอบการรายใหญดานการเกษตรจากอุทกภัย  
ป 2549” ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

(3) เปนผูที่มีทะเบียนการคาหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการ
รับรองวาเปนผูประกอบการเกษตรที่ไดรับความเสียหาย 

(4) คณะทํางานใหความชวยเหลือผูประกอบการรายใหญ
ระดับจังหวัด รับรองวาเปนผูเสียหายรายใหญสมควร 
ใหความชวยเหลือ 

การใหความชวยเหลือ 
(1) ใหพักชําระหนี้อันเกิดจากการประกอบการเกษตร  

เปนเวลา 3 ป 
(2) ใหสิทธิในการกู เง ินลงทุนในอัตราดอกเบี ้ยรอยละ 0  

เปนเวลา 3 ป 
(3) ใหใชหลักทรัพยที่ผูประกอบการเกษตรดําเนินการเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู โดยใหสถาบันการเงินของรัฐ
และเอกชน เปนผูสนับสนุนเงินกู และผอนปรนเงื่อนไขใน
กรณีหลักทรัพยน้ันยังใชค้ําประกันหน้ีเดิม 

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2550ก   

1.2  ภัยแลง 
1.2.1 สถานการณ 

สําหรับชวงฤดูแลงของป พ.ศ. 2550 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2550) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดกําหนดพ้ืนที่ 
เส่ียงภัยแลงโดยวิเคราะหขอมูล 6 ปจจัยหลัก ประกอบดวย  1. จังหวัดที่มีฝนนอยกวาฝนเฉล่ีย 30 ป   
2. เหตุการณฝนทิ้งชวง   3. จังหวัดที่มีนํ้าทาอยูในภาวะวิกฤต  4. อางเก็บน้ําที่มีปริมาณนํ้าวิกฤต  
5. จังหวัดที่มีระบบประปาหมูบานนอย  และ 6. ศักยภาพของบอบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนระบบ
ประปา ผลการศึกษาวิเคราะหไดประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยแลว พบวา มีพ้ืนที่เส่ียงตอการเกิดภัยแลงรวม 47 จังหวัด 

สถานการณภัยแลงในป พ.ศ. 2550 นับวามีความรุนแรงนอยกวาปที่ผานมา โดยมีหมูบาน 
ที่ไดประสบภัยแลงสูงสุดในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,720 หมูบาน  
3,322 ตําบล 59 ก่ิงอําเภอ 527 อําเภอ 56 จังหวัด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมูบานที่ประสบ
ภัยแลงมากที่สุดจํานวน 17,686 หมูบาน รองลงมาคือภาคเหนือ 5,280 หมูบาน ภาคใต 1,590 หมูบาน 
ภาคตะวันออก 1,233 หมูบาน และภาคกลาง 931 หมูบาน หลังจากนั้นสถานการณภัยแลงไดบรรเทา
ลงเรื่อยๆ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จํานวนหมูบานที่ประสบภัยแลงลดลงเหลือ 3,757 หมูบาน 
ส้ินงบประมาณในการใหความชวยเหลือ 554,796,982 บาท  
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เม่ือเปรียบเทียบพ้ืนที่ประสบภัยแลงในชวงป พ.ศ. 2546-2550 พบวา ป พ.ศ. 2548 มีพ้ืนที่
ประสบภัยแลงสูงที่สุด โดยมีจํานวนหมูบานที่ประสบภัยแลงทั้งส้ิน 44,519 หมูบาน สําหรับป พ.ศ. 2550 
มีพ้ืนที่ประสบภัยแลงลดลงจากป พ.ศ. 2549 และ 2548 โดยมีจํานวนหมูบานที่ประสบภัยแลงทั้งส้ิน 
26,720 หมูบาน (รูปที่ 3.1) 

รูปที่ 3.1 จํานวนหมูบานที่ประสบภัยแลง ป พ.ศ. 2546-2550 
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ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550ข 

1.2.2 การดําเนินการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย 
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเตรียมการและ
ดําเนินการลวงหนา ดังนี้ 

การปฏิบัติการเตรียมรับสถานการณกอนเขาสูฤดูแลง ไดดําเนินการซอมแซมและกอสราง
ระบบประปาหมูบาน บูรณะและฟนฟูแหลงน้ํา 105 แหง กอสรางฝายตนนํ้า 18,076 แหง ปรับปรุง 
บอนํ้าตื้น 1,714 บอ จัดเตรียมเครื่องผลิตนํ้าประปาเคลื่อนที่ 15 ชุด เปาลางบอบาดาล 4,999 บอ 
ซอมเครื่องสูบน้ําลึก 2,125 เครื่อง  เจาะบอบาดาลเพ่ิมเติม 1,400 บอ  จัดเตรียมจุดจายนํ้าบาดาล
เพ่ือการอุปโภคบริโภค เตรียมรถแจกจายนํ้า และเตรียมเครื่องสูบน้ํา 

การสรางการมีสวนรวมของชุมชน ไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการลุมนํ้า 29 คณะ 
ทั่วประเทศ เพ่ือประสานงานดานขอมูลปญหาภัยแลงจากพ้ืนที่ ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ
ชองทางการขอรับความชวยเหลือ แจงเตือนชุมชนใหประหยัดนํ้า แนะนําใหชุมชนจัดลําดับ
ความสําคัญของการใชนํ้า ลดการกอใหเกิดมลพิษทางน้ํา และกําจัดวัชพืชนํ้าที่จะทําใหนํ้าระเหยเร็ว
เกินกวาอัตราปกติ 

การบูรณาการหนวยงานเพื่อบรรเทาภัยแลง โดยกําหนดพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรังใหเหมาะสมกับ
ปริมาณนํ้าในอางเก็บน้ําโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เตรียมการจัดทําฝนหลวงในพื้นที่วิกฤตโดย
สํานักฝนหลวง กอสรางฝายตนนํ้าโดยกรมทรัพยากรน้ํา กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นที่วิกฤตโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและองคการบริหารสวน
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ตําบล ฟนฟูอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ ซอมแซม และกอสรางระบบประปาหมูบานใหครบทุกหมูบาน 
โดยกรมทรัพยากรน้ําและองคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนนํ้าประปาสําหรับแจกจายในพ้ืนที่วิกฤต 
โดยการประปาสวนภูมิภาค กรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และสนับสนุนรถยนต
แจกจายนํ้าในพ้ืนที่วิกฤต โดยกรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพันธุพืช กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

1.3  การจัดทําแผนบรรเทาอุทกภยัและภัยแลง 
จากเหตุการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดทําแผนแมบท 
การบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว และใหรับขอเสนอแนะและขอสังเกตของหนวยงานที่
เก่ียวของไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ  

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดดําเนินการจัดทําแผนการบรรเทาผลกระทบจาก 
อุทกภัยและภัยแลง เนนการแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในมิติของการบูรณาการรวมกัน โดยมี
ประเด็นสําคัญในการจัดทําแผน คือ  

การบริหารจัดการ เพ่ือสรางกลไกในการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการ 
อุทกภัยและภัยแลงทั้ งในระดับประเทศ ระดับลุมนํ้า และระดับพ้ืนที่ ให เปนเอกภาพและ 
เกิดประสิทธิภาพ 

การฟนฟูสภาพพื้นที่ตนน้ํา เพ่ือปองกันและฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้าที่เส่ือมโทรมและมีสภาพวิกฤต
ใหฟนความอุดมสมบูรณจนสามารถทําหนาที่เปนแหลงตนนํ้าที่ใหผลผลิตทรัพยากรนํ้าไดทั้งปริมาณ
และคุณภาพในชวงเวลาเหมาะสม 

ระบบการเก็บกักนํ้า โดยการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่กอสรางข้ึนใหสามารถ
เก็บกักนํ้าที่มีปริมาณมากเกินความตองการในฤดูนํ้าหลาก และสามารถนํามาใชไดในฤดูแลง 

ระบบการระบายน้ํา เปนการปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่นํ้าทวมขัง 
บรรเทาปญหาภัยแลง กรมทรัพยากรนํ้า กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรวบรวมขอมูลและศึกษาวิเคราะหปจจัยตางๆ พบวา มีพ้ืนที่เส่ียงภัยแลง  
รวม 57 จังหวัด และไดจัดลําดับความสําคัญที่ควรไดรับความชวยเหลือจัดสรรงบประมาณ ในลําดับ
ความสําคัญสูง มีจํานวน 22 จังหวัด ลําดับความสําคัญปานกลาง 28 จังหวัด ลําดับความสําคัญนอย 
จํานวน 7 จังหวัด (ตารางที่ 3.3) 

 
ตารางที่ 3.3 ลําดับความสําคัญที่ควรไดรับความชวยเหลือจัดสรรงบประมาณในการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลง 

ลําดับความสําคัญ จังหวัด 
ลําดับความสําคัญสูง สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว นาน ลําพูน ลําปาง แพร เพชรบูรณ กําแพงเพชร ตาก จันทบุรี  

ศรีสะเกษ บุรีรัมย อํานาจเจริญ ขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย 
ยโสธร มุกดาหาร 

ลําดับความสําคัญปานกลาง สมุทรปราการ ชลบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พะเยา สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก อางทอง นครนายก 
นครสวรรค แมฮองสอน อุตรดิตถ เชียงใหม เชียงราย เลย ชัยภูมิ รอยเอด็ สุรินทร มหาสารคาม 
อุบลราชธานี ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ตราด นครพนม หนองบัวลําภ ู

ลําดับความสําคัญนอย สระบุรี อุทัยธานี สุราษฎรธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ ระนอง ภูเก็ต 
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ํา 2550 
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1.3.1 แผนบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว 

แผนบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ ลดการกัดเซาะพื้นที่
ตนนํ้าได 9 ลานลูกบาศกเมตร ลดความเร็วน้ําหลากในพ้ืนที่ตนนํ้าไดรอยละ 40 ประชาชนมีเวลาใน
การอพยพมากขึ้น มีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินนอยลง ประชาชนประมาณ 2 ลานคนในพ้ืนที่
วิกฤตน้ําหลากดินถลมไดรับการแจงเตือนภัยไดทันทวงที ประชาชนประมาณ 10 ลานคนในพ้ืนที่ 8 
ลุมนํ้าไดรับการแจงเตือนภัย ลดปริมาณนํ้าทวมลงได รอยละ 7.5 ลดระยะเวลาน้ําทวมขังได รอยละ 10 
และลดการเกิดมลพิษจากน้ําทวม ลดความเสียหายใน 8 เมืองหลัก 7 จังหวัดได 6,363 ลานบาท และ
ลดความซ้ําซอนของแผนงานงบประมาณของหนวยงานและสรางการมีสวนรวมของประชาชนและระบบ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยแผนบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 
การปองกันและฟนฟูสภาพพ้ืนที่ตนนํ้าใหคงสภาพนิเวศสมบูรณ การฟนฟูแหลงน้ํา ทางน้ํา และพ้ืนที่
ชุมนํ้า การพัฒนา ปรับปรุงแหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา และการผันนํ้า การจัดการดานการใชที่ดิน และ
การปองกันนํ้าทวมพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก การปรับปรุงรูปแบบการเกษตรและการใชพ้ืนที่เกษตรเปนที่รับ
นํ้านอง และการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนแผนการบรรเทาอุทกภัย วงเงินงบประมาณในการดําเนินงาน
ตามแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาวเทากับ 10,577.21 ลานบาท 

1.3.2 แผนการบรรเทาผลกระทบจากปญหาภัยแลง 

สําหรับแผนการบรรเทาผลกระทบจากปญหาภัยแลงมีผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ดังนี้ เพ่ิม
ปริมาณน้ํา 195 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีพ้ืนที่รับประโยชน 90,000 ไร แจกจายนํ้าสะอาด 2,000 
แหง ทําใหประชาชน 2,000 หมูบานไดรับการแจกจายนํ้า ระบบประปาใชงานไดเพ่ิมข้ึน 5,000 แหง 
ทําใหประชาชน 5,000 หมูบาน ไดรับน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ผูควบคุมการผลิตประปาและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2,000 คน  ไดรับการฝกอบรมการซอมแซมระบบประปา  เพ่ือใหระบบ
ประปาหมูบานสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และหมูบาน 14,580 หมูบาน ไดรับการสํารวจ
แหลงน้ําบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือใหสามารถพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดเพ่ิมมากข้ึน 
โดยมีมาตรการและแผนงาน ประกอบดวยการเพิ่มนํ้าตนทุน การกระจายน้ํา การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปา และการบริหารจัดการ งบเงินงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการบรรเทา
ผลกระทบจากปญหาภัยแลง เทากับ 4,286.47 ลานบาท 

2.  ธรณีพิบัติภัย 
2.1  สถานการณ 
2.1.1 แผนดินไหว 

ประเทศไทยตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ไมมีแผนดินไหวรุนแรงมากนัก และจัดอันดับอยูในเขตเสี่ยงตอ
แผนดินไหวต่ําถึงเขตเส่ียงตอแผนดินไหวปานกลาง ขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแตป พ.ศ. 2518 
จนถึง ป พ.ศ. 2550 พบวา ประเทศไทยมีการเกิดแผนดินไหว 83 ครั้ง ขนาดสูงสุดที่ตรวจวัดไดคือ 
แผนดินไหวเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2526 ขนาด 5.9 ริกเตอร ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แผนดินไหว
เหลาน้ีกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงปลูกสรางในบริเวณที่เกิดแผนดินไหวมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาด
และความรุนแรงของแผนดินไหวในแตละครั้ง นอกจากนี้ การเกิดแผนดินไหวในแตละครั้งยังไดสราง
ความวิตกกังวลใหแกประชาชนโดยทั่วไปอีกดวย ในชวง 30 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดเกิดแผนดินไหว
ที่มีขนาดตั้งแต 5 ริกเตอรข้ึนไปจํานวน 8 ครั้ง โดยครั้งลาสุดเกิดเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จาก
รอยเล่ือนแมทา ที่มีศูนยกลางแผนดินไหวอยูที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีขนาดแผนดินไหว 5.1 
ริกเตอร (ตารางที่ 3.4)   นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ไดเกิดแผนดินไหวขนาด
คอนขางใหญ 6.1 ริกเตอร จุดศูนยกลางอยูที่เมืองเชียงขอม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย-

 

 



 

 106   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

ประชาชนลาว เกิดจากการขยับตัวในแนวราบแบบเหลื่อมขางซายของรอบเลื่อนแมนํ้ามา (Nam Ma 
Fault) แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวครั้งนี้รูสึกไดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายอยูในอําเภอเมืองเชียงราย  
เชียงของ เชียงแสน แมจัน แมสาย เถิง และดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีความรุนแรงสูงสุดที่
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทําใหพระธาตุจอมกิตติเกิดรอยราวและยอดฉัตรหักลงมา และ
ส่ิงกอสรางเกิดรอยราวอีกหลายแหง เชน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงพยาบาลเชียงราย-
ประชานุเคราะห มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วัดเลียบ  ทั้งนี้ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวที่สามารถรูสึกไดในประเทศไทย จํานวน 21 
ครั้ง (ตารางที่ 3.5) 

2.1.2 ดินถลม 

ดินถลม เปนธรณีพิบัติภัยที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดข้ึนแบบเฉียบพลัน ซึ่งมักจะ
เกิดข้ึนในขณะที่หรือภายหลังจากมีพายุฝนตกหนักรุนแรงติดตอกันเปนระยะเวลานานพอสมควร 
นอกจากน้ี แผนดินไหวก็เปนปจจัยที่อาจทําใหเกิดดินถลมไดเชนกัน ดินถลมเปนภัยพิบัติที่ทําใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยสินและชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก ดังเชนหลายๆ เหตุการณที่เกิดข้ึนใน
อดีต เชน ดินถลมที่บานกะทูนเหนือ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. 2531 ดินถลมที่
บานนํ้ากอ จังหวัดเพชรบูรณ ในป พ.ศ. 2544 และดินถลมที่อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ในป พ.ศ. 2544 

สําหรับเหตุการณดินถลมที่เกิดข้ึนในประเทศไทย จากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณีพบวา 
ในป พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณดินถลม 2 ครั้ง ซึ่งเปนชวงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
โดยครั้งแรกเกิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ที่อําเภอลับแล อําเภอทาปลา และอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
จังหวัดอุตรดิตถ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ความเสียหาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,998 แหง มีผูเสียชีวิตรวม 83 คน และสูญหายอีก 33 คน สวนเหตุการณดินถลม
ครั้งที่สองเกิดข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  ที่บานยาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
กอใหเกิดความเสียหายตอบานเรือนรวม 29 หลัง และมีผูเสียชีวิต 8 ราย ในป พ.ศ. 2550 จนถึง
เดือนกรกฎาคม ยังไมเกิดเหตุการณดินถลมข้ึน 

ตารางที่ 3.4 แผนดินไหวขนาดตั้งแต 5 ริกเตอรขึ้นไปที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2518-2549 
วันเกิดเหตุการณ ศูนยกลางแผนดินไหว ขนาดแผนดินไหว (ริกเตอร) 

17 กุมภาพันธ 2518 อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 5.6 
15 เมษายน 2526 อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 5.5 
22 เมษายน 2526 อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 5.9 
22 เมษายน 2526 อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 5.2 
11 กันยายน 2537 อําเภอพาน จังหวดัเชียงราย 5.1 
9 ธันวาคม 2538 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 5.0 
21 ธันวาคม 2538 อําเภอพราว จังหวดัเชียงใหม 5.2 
13 ธันวาคม 2549 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 5.1 

หมายเหต:ุ  ขนาดและความรุนแรงของแผนดินไหวน้ันแบงไดดังน้ี คือ 
ขนาด (ริกเตอร) ความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง 
1 - 2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเร่ิมมีความรูสึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรูสึกเวียนศีรษะ 
3 - 3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสึกเหมือนรถไฟวิ่งผาน 
4 - 4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูที่อาศยัอยูทั้งภายในอาคาร และนอกอาคารรูสึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว 
5 - 5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่ 
6 - 6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 
7.0 ข้ึนไป เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร ส่ิงกอสรางมีความเสียหายอยางมาก แผนดินแยก วัตถุที่อยูบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 2550ก 
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ตารางที่ 3.5 เหตุการณแผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศไทย (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550) 
วันท่ีเกิดเหตุ เหตุการณแผนดินไหว ขนาด (ริกเตอร) 
16 พ.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 6.9 
13 ก.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม รูสึกไดที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 3.0 
6 ส.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณจังหวัดเชียงใหม รูสึกไดที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 3.4 
27 ก.ย. 2549 ศูนยกลางบริเวณประเทศพมารูสึกส่ันสะเทือนเกือบทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 4.8 
28 ก.ย. 2549  ศูนยกลางบริเวณประเทศพมา รูสึกเกือบทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 5.0 
8 ต.ค. 2549  ศูนยกลางบริเวณประเทศพมา รูสึกไดที่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และสมุทรสงคราม  

มีรายงานความเสียหายเล็กนอยกับอาคารสิ่งกอสรางที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
5.6 

21 ต.ค. 2549  ศูนยกลางบริเวณพรมแดนไทย-ลาว รูสึกไดที่ อําเภอแมสายและอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4.5 
17 พ.ย. 2549 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอพาน จังหวัดเชียงราย รูสึกไดที่อําเภอพาน และอาํเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย 
4.4 

1 ธ.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณทิศตะวันออกของเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ 
จังหวัดนราธิวาส 

6.5 

13 ธ.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 5.1 
19 ธ.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  2.7 
23 ธ.ค. 2549 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  3.6 
6 ม.ค. 2550  ศูนยกลางบริเวณอาํเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  3.1 
2 ก.พ. 2550 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  2.7 
15 ก.พ. 2550 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอสันทราย-ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 3.2 
 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอสันทราย-ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 3.1 
22 เม.ย.2550 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 4.5 
27 เม.ย.2550 ศูนยกลางบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 6.1 
15 พ.ค. 2550 ศูนยกลางบริเวณพรมแดนลาว-พมา 5.1 
16 พ.ค. 2550 ศูนยกลางบริเวณพรมแดนลาว-พมา 6.1 
19 มิ.ย. 2550 ศูนยกลางบริเวณอาํเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 4.5 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 2550ข 

2.1.3 หลุมยุบ 

หลุมยุบ เปนปรากฏการณธรรมชาติอยางหนึ่งที่ดินยุบตัวลงเปนหลุมลึก มีเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 1-200 เมตร ลึกตั้งแต 1 ถึง มากกวา 20 เมตร โดยปกติหลุมยุบจะเกิดในบริเวณที่ราบใกลกับ
ภูเขาที่เปนหินปูน เน่ืองจากหินปูนมีคุณสมบัติละลายน้ําที่มีสภาพเปนกรดออนได ประกอบกับภูเขา
หินปูนมีรอยเล่ือนและรอยแตกมากมาย สําหรับปจจัยที่ทําใหเกิดหลุมยุบมีอยูหลายปจจัย ดังเชน 
เปนบริเวณที่มีหินปูนรองรับอยูในระดับตื้น มีโพรงหรือถํ้าใตดิน มีการกอสรางอาคารบนพ้ืนดินที่มี
โพรงหินปูนใตดินระดับตื้น มีการเจาะบอบาดาลผานเพดานโพรงหินปูนใตดินระดับตื้น ทําใหแรงดันนํ้า
และอากาศภายในโพรงถ้ําเปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบจากแผนดินไหวที่มีความรุนแรงเกิน 7 ริกเตอร  

สําหรับในป พ.ศ. 2549 จากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณีที่ไดรับแจงและเขาไปตรวจสอบ
พ้ืนที่หลุมยุบทั่วประเทศ พบวา มีเหตุการณหลุมยุบเกิดข้ึน 18 แหง เกิดในพ้ืนที่ภาคใต 12 แหง  
โดยจังหวัดที่เกิดหลุมยุบมากที่สุดคือ จังหวัดกระบี่ (4 แหง) รองลงมาไดแกจังหวัดสตูล (3 แหง) 
และชุมพร (3 แหง) และจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานีจังหวัดละ 1 แหง สวนในภาคเหนือ
เกิดหลุมยุบ 5 แหง ประกอบดวย จังหวัดนาน (2 แหง) เชียงใหม (2 แหง) และตาก (1 แหง) และ 
ในภาคกลางเกิดหลุมยุบ 1 แหง ในจังหวัดลพบุรี และในป พ.ศ. 2550 จนถึงเดือนกรกฎาคม เกิด
เหตุการณหลุมยุบแลว 6 แหง โดยเกิดข้ึนในภาคใต 5 ครั้ง อีกหนึ่งครั้งเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม 
(ตารางที่ 3.6) 
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ตารางที่ 3.6 เหตุการณหลุมยุบ ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 
วันท่ี สถานที่ จํานวน (หลุม) 

4 ก.พ. 2549 บานเลขที่ 330 หมูที่ 6 (บานหัวทาง) ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 1 
20 พ.ค. 2549 บานเลขที่ 143 หมูที่ 1 ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ 1 
21 พ.ค. 2549 หมูที่ 1 บานหนองแบก ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ 1 
23 พ.ค. 2549 บานเลขที่ 6 หมูที่ 1 บานหนองแบก ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ 1 
24 พ.ค. 2549 บานหวยนํ้าแกว ตําบลหนาเขา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 
23 มิ.ย. 2549 บานเดนธารา หมูที่ 9 ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 1 
27 มิ.ย. 2549 ถนนสาย สปก. บานในหุบ ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 
1 ก.ค. 2549 ถนนสายเขาทะลุ-เขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 
9 ก.ค. 2549 บานหนองหลวง อาํเภออุมผาง จังหวัดตาก 1 
18 ก.ค. 2549 หมูที่ 7 ตําบลเขาคาย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 
18 ก.ค. 2549 โรงเรียนบานตะโละใส ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล 1 
6 ก.ย. 2549 บานเมืองจังเหนือ หมูที่ 5 ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพยีง จังหวัดนาน 1 
ก.ย. 2549 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1178 กิโลเมตรที่ 38+300 ระหวางบานหนองเขียว – บานเมืองนะ 

ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม 
1 

5 ต.ค. 2549 บานถ้ําน้ํา หมูที่ 6 ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 2 
9 ต.ค. 2549 บานคลองหราด หมูที่ 10 ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
24 ต.ค. 2549 บานแมฮองไคร หมูที่ 8 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม 1 
1 พ.ย. 2549 บานนายกอ บัวอุบล เลขที่ 201 หมูที่ 2 บานบัวชุม ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 1 
24 พ.ย. 2549 บริเวณเชิงเขาครํา หมูที่ 9 ตําบลฉลงุ อําเภอเมืองสตูล จังหวดสตูล 4 
21 พ.ค. 2550 บนถนนบานเขาวง-บานถ้ําน้ํา ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธาน ี 1 
23 พ.ค. 2550 บนถนนสายบานไมงามในเขตทองที ่หมูที่ 2 ตําบลถํ้าทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
24 พ.ค. 2550 บานทุงดินลุม ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา จังหวดัสตูล 1 
19 มิ.ย. 2550 บานทุงดินลุม ตําบลปาแกบอหิน อําเภอทุงหวา จังหวดัสตูล 2 
13 ก.ค. 2550 หมูที่ 1 บานหนองทะเล ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ 2 
21 ก.ค. 2550 บานแมสาบ ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 1 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 2550ค-ฉ 

2.2  การดําเนนิการ 
สําหรับการปองกันภัยพิบัติแผนดินไหวที่จะเกิดข้ึน หนวยงานที่เก่ียวของไดมีการดําเนินการ

ดานตางๆ อาทิ กรมโยธาธิการและการผังเมืองไดมีการประกาศกฎกระทรวงเพื่อกําหนดพ้ืนที่ควบคุม
สําหรับอาคารที่ตองออกแบบการกอสรางใหปองกันการเกิดแผนดินไหว  ซึ่งในปจจุบันบังคับใชใน  
10 จังหวัดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายจากแผนดินไหว  คือ  จังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  ลําพูน 
ลําปาง ตาก พะเยา แมฮองสอน นาน แพร และกาญจนบุรี และกําลังอยูระหวางการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงใหครอบคลุมพ้ืนที่เส่ียงอีก 12 จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครดวย  

ในสวนของกรมทรัพยากรธรณีไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลการสํารวจรอยเลื่อนมีพลัง
ของประเทศไทย รวมทั้งสถิติการเกิดแผนดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตางๆ จากการศึกษาพบวา  
รอยเลื่อนมีพลังมีอยู 13 กลุม สวนใหญอยูในพ้ืนที่ภาคเหนือ (11 จังหวัด) รองลงมาคือ ภาคใต  
(6 จังหวัด) ภาคตะวันตก (3 จังหวัด) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 จังหวัด) ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 
จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร แมฮองสอน ตาก กําแพงเพชร 
พะเยา นาน อุตรดิตถ กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี หนองคาย นครพนม ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
ระนอง สุราษฎรธานี กระบี่ และพังงา  
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นอกจากนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือรับมือกับ
เหตุการณแผนดินไหว โดยแบงเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 การเตรียมความพรอม ใหตรวจสอบแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและปรับขอมูลพ้ืนที่เส่ียงแผนดินไหวใหเปนปจจุบัน รวมทั้งเรงประชาสัมพันธ
ใหคําแนะนําประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะเกิดแผนดินไหว (กรอบที่ 3.3) ชวงที่ 2 ในขณะเกิด
ภัยใหจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือเพ่ือเปนศูนยกลางในการอํานวยการ ส่ังการแกไข
ปญหาและใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย และชวงที่ 3 หลังเกิดภัย ใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ทําหนาที่สํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยในเบื้องตน 

การดําเนินการเพ่ือลดและบรรเทาปญหาดินถลม กรมทรัพยากรธรณีในฐานะหนวยงานที่
เก่ียวของโดยตรง จึงไดมีการดําเนินงานดานการศึกษาและประเมินพ้ืนที่เส่ียงภัยดินถลมทั่วประเทศ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2545  ซึ่งจากการศึกษาพบวา  ประเทศไทยมีพ้ืนที่เส่ียงภัยดินถลมทั่วประเทศ 
ครอบคลุม 51 จังหวัด 254 อําเภอ 692 ตําบล 2,371 หมูบาน และไดดําเนินการใหความรู ความ
เขาใจแกประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัยดินถลม โดยดําเนินการจัดตั้งเครอืขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย 
เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการเฝาระวังและแจงเตือนภัย ที่ผานมาไดมีการดําเนินการไปแลว ใน
พ้ืนที่ 21 จังหวัด ไดแก  จังหวัดเพชรบูรณ  พัทลุง  สงขลา  แพร  เชียงราย  นาน  สุราษฎรธานี 
 

กรอบที่ 3.3 การปฏิบัติและปองกันเมื่อเกิดแผนดินไหว 
กอนการเกิดแผนดินไหว 

1.  ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไว
ในบาน และใหทุกคนทราบวาอยูที่ไหน 

2.  ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
3.  ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุง

ทราย 
4.  ควรทราบตําแหนงของวาลวปดนํ้า วาลวปดกาซ สะพาน

ไฟฟา สําหรับตัดกระแสไฟฟา 
5.  อยาวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูงๆ  เม่ือแผนดินไหว

อาจตกลงมาเปนอันตรายได 
6.  ผูกเครื่องใชหนักๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน 
7.  ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัด

พรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้ง ในภายหลัง 
8.  สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด 

สําหรับพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหว 
ระหวางเกดิแผนดินไหว  

1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาทานอยู
ในบานก็ใหอยูในบาน ถาทานอยูนอกบานใหอยูนอกบาน เพราะ 
สวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะวิ่งเขาออกจากบาน 

2. ถาอยูในบานใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของบานที่ มี
โครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรับนํ้าหนักไดมาก และใหอยูหางจาก
ประตู ระเบียง และหนาตาง  

3.  หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหม่ัน และรีบออกจาก
อาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่งที่จะลมทับได  

4.  ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และส่ิงหอย
แขวนตางๆ 

5.  อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือส่ิงที่ทําใหเกิดเปลวหรือ
ประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยูบริเวณน้ัน  

6.  ถาทานกําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่ง
การสั่นสะเทือนจะหยุด  

7.  หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว  
8.  หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่น

ขนาดใหญซัดเขาหาฝง  
หลังเกิดแผนดินไหว  

1.  ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม 
ใหทําการปฐมพยาบาลขั้นตนกอน 

2.  ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิด
แผนดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได  

3.  ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุ
แหลมคมอื่นๆ และสิ่งหักพังแทง  

4.  ตรวจสายไฟ ทอนํ้า ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส 
ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมี 
แกสรั่ว  

5.  ตรวจสอบวา แกสรั่ว ดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่น
ใหเปดประตูหนาตางทุกบาน  

6.  ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  
7.  เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจาก

จําเปนจริงๆ  
8.  สํารวจดูความเสียหายของทอสวมและทอนํ้าทิ้งกอนใช  
9.  อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรือ

อาคารพัง  
10. อยาแพรขาวลือ 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 2550   
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แมฮองสอน เชียงใหม ตาก พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ พะเยา อุตรดิตถ จันทบุรี ตรัง สุโขทัย 
ลําปาง ประจวบคีรีขันธ และชุมพร และในแผนงานปงบประมาณพุทธศักราช 2551 จะดําเนินการใน
อีก 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสตูล เลย ลําพูน ราชบุรี และเพชรบุรี สวนจังหวัดที่เหลือคาดวาจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2555   นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการซักซอมแผนการเฝาระวัง 
แจงเตือนภัยดินถลม ซึ่งเปนการประชุมซักซอม กระตุนและทบทวนแผนการเฝาระวังแจงเตือนภัย 
ดินถลมในพ้ืนที่ที่กรมทรัพยากรธรณีไดดําเนินการจัดตั้งเครือขายไปแลว รวมทั้งการจัดตั้งหนวย
เคล่ือนที่เร็วเขาตรวจการพื้นที่เม่ือเกิดพิบัติภัย เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะหความเส่ียงของธรณีพิบัติภัย 
และแนะนําในการแกไขผลกระทบใหแกประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งไดจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เพ่ือการเฝาระวัง ติดตามขอมูลขาวสารจากส่ือตางๆ และเครือขายอาสาสมัคร
แจงเหตุธรณีพิบัติภัย ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

สําหรับการดําเนินงานของภาครัฐในการจัดการปญหาหลุมยุบที่เกิดข้ึนน้ัน กรมทรัพยากร
ธรณีไดดําเนินการสํารวจบริเวณที่มีโอกาสเส่ียงภัย รวมทั้งจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในพ้ืนที่ที่มีโอกาส
เกิดหลุมยุบและบัญชีรายช่ือจังหวัดที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ และประชาสัมพันธใหประชาชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณดังกลาว ไดระวังและเฝาสังเกตความผิดปกติ ซึ่งหากมีส่ิงบอกเหตุ เชน เกิดเสียงดังคลาย
เสียงฟารองจากใตดิน หรือบางกรณีจะมีนํ้าทะลักพุงข้ึนมาจากพื้นดินภายหลังจากการเกิดเสียงดังจาก
ใตดิน เกิดรอยแตกราวบริเวณพ้ืนดินอยางผิดสังเกต นํ้าในบอบาดาลหรือบอนํ้าที่อยูใกลเคียงจะมี 
สีขุนขนหรือเปนโคลน ใหประชาชนรีบหนีออกจากบริเวณนั้นอยางนอย 100 เมตรในทันที จากนั้นให
แจงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ตอไป 

3.  การกัดเซาะชายฝงทะเลและการกัดเซาะตลิ่งริมแมนํ้าชายแดน 
3.1  การกัดเซาะชายฝงทะเล 
3.1.1 สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความยาว 2,647.50 กิโลเมตร (เฉพาะชายฝงที่อยูบนแผนดินใหญ) 
คลอบคลุมชายฝงใน 23 จังหวัด จาการสํารวจสถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล พบวา ชายฝงทะเล
ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมาก การกัดเซาะเกิดข้ึนในทุกจังหวัด โดยมีการกัดเซาะเปน
ระยะทางทั้งหมด 568.54 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 21.47 ของพ้ืนที่ชายฝงของประเทศ ทั้งนี้ ชายฝงทะเล
ดานอาวไทย ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ชายฝงใน 17 จังหวัด มีความยาว 1,701.50 กิโลเมตร มีชายฝงที่
เกิดการกัดเซาะเปนระยะทาง 376.16 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 22.11 ของพ้ืนที่ชายฝงทั้งหมดของ.
ชายฝงทะเลดานอาวไทย และชายฝงทะเลดานอันดามัน  ประกอบดวยพ้ืนที่ชายฝงใน 6 จังหวัด  มี
ความยาว 946.00 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิดการกัดเซาะเปนระยะทาง 111.40 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
11.77 ของพ้ืนที่ชายฝงทั้งหมดของชายฝงทะเลดานอันดามัน  การกัดเซาะชายฝงทะเลทั้งดานอาวไทย
และทะเลอันดามันสวนใหญมีอัตราการกัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตรตอป) 

ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน ประกอบดวยชายฝงของจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ความยาวประมาณ 121 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิด
การกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 67.48 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยพื้นที่
ชายฝงที่เกิดการกัดเซาะสวนใหญพบบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ 

ชายฝงทะเลอาวไทยดานตะวันออก ประกอบดวยชายฝงของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ความยาวประมาณ 485 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิดการกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 62.5 
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 12.88 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่ชายฝงที่เกิดการกัดเซาะสวนใหญอยูใน
จังหวัดระยองและจันทบุรี 

 

 



 

 บทที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  111  

รูปที่ 3.2 การกัดเซาะชายฝงจากคล่ืนลมประจําปและจากเหตุการณคลื่นซัดชายฝง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 2550ข 
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ชายฝงทะเลอาวไทยดานตะวันตก ประกอบดวยชายฝงของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
และชุมพร ความยาวประมาณ 450 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิดการกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 75.46 
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.76 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่ชายฝงที่เกิดการกัดเซาะสวนใหญพบใน
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 

ชายฝงทะเลอาวไทยภาคใตตอนบน ประกอบดวยชายฝงของจังหวัดสุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช และสงขลา ความยาวประมาณ 475 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิดการกัดเซาะเปน
ระยะทางประมาณ 159.18 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 33.51 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่ชายฝงที่เกิด
การกัดเซาะสวนใหญพบในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช 

ชายฝงทะเลอาวไทยภาคใตตอนลาง ประกอบดวยชายฝงของจังหวัดปตตานีและนราธิวาส 
ความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิดการกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 78.5 กิโลเมตร 
คิดเปนรอยละ 46.17 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่ชายฝงที่เกิดการกัดเซาะสวนใหญอยูในจังหวัด
ปตตานี 

ชายฝงทะเลดานทะเลอันดามัน ประกอบดวยชายฝงของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรัง และสตูล ความยาวประมาณ 946 กิโลเมตร มีชายฝงที่เกิดการกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 111 
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 11.73 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยพ้ืนที่ชายฝงที่เกิดการกัดเซาะสวนใหญพบใน
จังหวัดระนอง ตรัง และพังงา 

ซึ่งหากคิดเปนอัตราการสูญเสียพ้ืนดินจากการกัดเซาะชายฝงทะเลโดยรวมแลวจะอยูที่ 2 
ตารางกิโลเมตรตอป คิดเปนมูลคามากกวา 6,000 ลานบาท (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
2550) 

สถานการณคล่ืนลมแรงในอาวไทยฝงตะวันตก เกิดข้ึนเปนประจําทุกป ในชวงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม เกิดจากพายุหมุนเขตรอนที่อยูในอาวไทยหรือจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
สําหรับเหตุการณคล่ืนซัดชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก  ในชวงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 
ตอเน่ืองถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 เปนผลเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรง สงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ในพ้ืนที่ตางๆ ดังนี้ 

1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณชายฝงหาดนเรศวร ก่ิงอําเภอสามรอยยอด ถูกกัดเซาะ
เปนระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และชายหาดตําบลสามรอยยอด ก่ิงอําเภอสามรอยยอด ถูก
กัดเซาะเปนระยะทางยาวประมาณ 800 เมตร ทําใหถนนเลียบชายหาดในพื้นที่หมู 1 และหมู 2 ตําบล
ปากน้ําปราณไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะ 

2) จังหวัดชุมพร บริเวณชายหาดตําบลชุมโค และสะพลี อําเภอปะทิว ถูกกัดเซาะลึกเขาไป
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ชายหาดบานบางมะพราว อําเภอหลังสวน ถูกกัดเซาะลึกเขาไปประมาณ 
8-10 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร ทาเทียบเรือประมงในตําบลดานสวี อําเภอสวี ลมแรงพัดศาลา
ริมนํ้าตกลงไปในทะเลและรั้วสะพานทาเทียบเรือประมงไดรับความเสียหาย 

3) จังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณพ้ืนที่ตําบลชลครามและตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก ถูก
กัดเซาะเปนระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร พ้ืนที่อําเภอทาชนะ ถูกกัดเซาะลึกประมาณ 8 เมตร 
และทรายถูกพัดพาเขามาทับถมบริเวณบานเรือนประชาชน และถนนหนาประมาณ 50 เซนติเมตร 
ชายฝงตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา ถูกกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 

4) จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณชายหาดแหลมตะลุมพุกถูกกัดเซาะลึกเขาไปประมาณ  
3 เมตร  ทรายถูกพัดพามาทับถมหนาประมาณ 30 เซนติเมตร  บริเวณบานหนาโกฏิถูกกัดเซาะ 
เปนระยะทาง 1 กิโลเมตร ทรายถูกพัดพามาทับถมบนถนนหลังหาดหนาประมาณ 10 เซนติเมตร และ
คล่ืนไดพัดพาหอยแครงมาทับถมบนถนนและบริเวณชายฝง 
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5) จังหวัดสงขลา บริเวณปากคลองสําโรง อําเภอเมืองสงขลา ชายฝงถูกกัดเซาะระยะทาง
ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และทรายถูกพัดพาและน้ําทะเลเออทวม 

6) จังหวัดปตตานี บริเวณถนนสายตะโละกะโปร-แหลมโพธิ์ ถูกนํ้าทะเลกัดเซาะเสียหาย
เปนระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร 

7) จังหวัดนราธิวาส บริเวณชายหาดนราทัศน อําเภอเมืองนราธิวาส คล่ืนพัดทรายทับถม
บนถนน 

3.1.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเล 

การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลทั้งในรูปของการกัดเซาะและการสะสมตัวเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลสามารถแบงออกไดเปน 2 สาเหตุหลักๆ คือ  

การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเลตามธรรมชาติ จากอิทธิพลของคล่ืน กระแสน้ํา นํ้าข้ึน-นํ้าลง 
ลมและพายุ เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการพัดพาและเคล่ือนที่ของตะกอนตามแนวชายฝงทะเล และ
กอใหเกิดเปนพ้ืนที่ชายฝงทะเลลักษณะตางๆ การกัดเซาะชายฝงมักเกิดจากคลื่นในทะเลที่มีขนาด
ใหญที่เกิดในบริเวณอาวไทยดานตะวันออกของภาคใต ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไป เน่ืองจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงและมีชวงเวลาการพัดของลมมรสุมนาน สวนในทะเล 
อันดามันคล่ืนขนาดใหญเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพายุไตฝุน 

การเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย 

1) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ชายฝงทะเล มีผลใหเกิดการสูญเสีย 
ดุลยภาพตามธรรมชาติของชายฝง นอกจากนี้ การใชประโยชนที่ดินชายฝงผิดประเภท ไมสอดคลอง
กับสมรรถนะของที่ดิน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนเปนพ้ืนที่การเพาะเล้ียงกุง ทําให
ไมมีปาชายเลนชวยปองกันคล่ืนลมตามธรรมชาติ สงผลใหที่ดินบริเวณนั้นถูกกัดเซาะ 

2) การขาดปริมาณตะกอนสะสมตัวตามแนวชายฝงทะเล เน่ืองจากตะกอนที่ถูกพัดพามา
ตามแมนํ้าหลายสายถูกกักเก็บไวเหนือเข่ือนหลายๆ แหง และจากการตักหรือดูดตะกอนทรายใน
แมนํ้าไปใชประโยชนในกิจการตางๆ 

3) โครงการพัฒนาในพื้นที่ชายฝงทะเลขนาดใหญ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการชายฝงทะเลตามธรรมชาติ เชน การถมทะเลและสรางส่ิงกอสรางขนาดใหญในทะเลที่ 
กีดขวางกระบวนการเคลื่อนตัวของมวลทรายชายฝงทะเล การใชนํ้าบาดาลและการเกิดแผนดินทรุด 
(กรอบที่ 3.4) มักทําใหเกิดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงทะเลมากขึ้น รวมทั้งการกอสรางถนนและทางรถไฟ
ขนานกับแนวชายฝงทะเล เปนสาเหตุที่ทําใหตะกอนบนบกไมสามารถเคลื่อนตัวสูชายหาดได 
ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูนํ้าหลาก 

4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเล เรงใหเกิดการกัดเซาะ
ชายฝงที่รุนแรงขึ้น 
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กรอบที่ 3.4 สถานการณการทรุดตัวของแผนดิน 
ก า ร ท รุ ด ตั ว ข อ ง แ ผ น ดิ น ใ น บ ริ เ ว ณ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงระหวางป 
พ.ศ. 2545 ถึง 2546 พื้นที่สวนใหญมีอัตราการ 
ทรุดตัวนอยกวา 2 เซนติเมตรตอป ยกเวนพื้นที่
อําเภอกระทุมแบนและอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร เขตหนองแขม บางขุนเทียน 
และหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีการทรุดตัว 2-3 
เซนติเมตรตอป อําเภอบางพลีและอําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีการทรุดตัว 3-5 เซนติเมตร
ตอป ตอมาในชวงป พ.ศ. 2546-2547 พื้นที่ที่มี
อัตราการทรุดตัวของแผนดินมากกวา 2 เซนติเมตร
ตอป ลดลงเหลือบางพื้นที่ในอําเภอกระทุมแบน 
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร  แ ล ะ เ ข ต ห น อ ง จ อ ก 
กรุงเทพมหานคร แตการทรุดตัวของแผนดินได
ขยายตั วออกไปถึ งอํ า เภอบ านแพ ว  จั งหวัด
สมุทรสาคร อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และ
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สวนในชวงป 
พ.ศ. 2547-2548 อัตราการทรุดตัวของแผนดินกลับ
เพิ่มข้ึนในหลายพื้นที่ เชน พื้นที่ในอําเภอบางบอ
และบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการ 
ทรุดตัว 3-5 เซนติเมตรตอป อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี  เขตหนองแขม บางขุนเทียน  
บางกะป หวยขวาง ลาดกระบัง และหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการทรุดตัว 2-3 
เซนติเมตรตอป ในป พ.ศ. 2548-2549 บริเวณ
อําเภอบางบอและบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อําเภอบานแพวและกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอําเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีอัตราการทรุดตัวของ
แผนดิน 2-3 เซนติเมตรตอป พื้นที่อื่นๆ มีอัตราการ
ทรุดตัวของแผนดินนอยกวา 2 เซนติเมตรตอป 
สําหรับในชวงป พ.ศ. 2594-2550 พบวามีพื้นที่ใน  
2 อําเภอ 1 เขต ในบริเวณอําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่มีอัตราการ
ทรุดตัวของแผนดิน 2-3 เซนติเมตรตอป พื้นที่อื่นๆ 
มี อั ต ร ากา รทรุ ดตั ว ของแผ นดิ นน อยกว า  2 
เซนติเมตรตอป 
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มปป.   

การทรุดตัวของแผนดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางป พ.ศ. 2547-2548 

การทรุดตัวของแผนดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางป พ.ศ. 2548-2549 

การทรุดตัวของแผนดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางป พ.ศ. 2549-2550 
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3.1.3 การดําเนินการ 

การดําเนินการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่ผานมาสวนใหญเปนการใชมาตรการ 
เชิงวิศวกรรมในการแกไขและลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงทะเล ซึ่งการใชมาตรการเชิง
วิศวกรรมโดยขาดความรูความเขาใจในกระบวนการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลในบางพื้นที่
นอกจากจะไมสามารถแกไขปญหาไดแลวยังกอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียงอีกดวย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการแกไขปญหา 
การกัดเซาะชายฝงและลํานํ้า และคณะทํางานจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทการจัดการ
ปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและลํานํ้าแหงชาติ และไดจัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการ
แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลมาตั้งแตป พ.ศ. 2547   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติ
เห็นชอบกับรางยุทธศาสตรดังกลาว ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 9/2550 
เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

ในป พ.ศ. 2549 หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการสํารวจศึกษาพ้ืนที่ประสบปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลรุนแรงในพื้นที่ตางๆ ไดแก การจัดทําแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 
และแบบกอสรางเบื้องตน ในพ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทยภาคใตตอนบน 3 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา การประเมินการฟนตัวของชายฝงทะเลและจัดทําแนวทาง
การฟนฟูและลดผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ในบริเวณชายฝงอันดามันของจังหวัดระนอง พังงา และ
ภูเก็ต การจัดทาํแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงสุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ การจัดทํา
แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและออกแบบโครงสรางปองกันชายฝงทะเล บานนํ้าเค็ม 
จังหวัดพังงา การหาแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน และสํารวจพื้นทะเล
บริเวณอาวไทยตอนในรูปตัว ก บริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และการศึกษาสํารวจ
ออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล บริเวณแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นอกจากภาครัฐจะไดพยายามในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลแลว ชุมชนก็เห็น
ความสําคัญของปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล จึงไดดําเนินการเพ่ือลดปญหาและผลกระทบจาก 
การกัดเซาะชายฝงทะเลดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ชุมชนเปร็ดใน จังหวัดตราด เปนชุมชนหน่ึงที่ได
ดําเนินการศึกษาทดลองหาวิธีการลดการกัดเซาะชายฝงทะเล (กรอบที่ 3.5) 

ในการดําเนินการเพ่ือลดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยการใชมาตรการในเชิงวิศวกรรม
เพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ ควรนํามาตรการอื่นๆ เชน การฟนฟูพ้ืนที่ปาชายเลน การลดการสูบ 
นํ้าใตดิน การกําหนดระยะและเขตพื้นที่สําหรับการพัฒนา ทั้งนี้ ควรมีการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรใน
ระดับพ้ืนที่ที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในพ้ืนที่ และมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกรมทรัพยากรธรณี ควรเปนหนวยงานหลักใน 
การพัฒนาแผนดังกลาว นอกจากนี้ ควรจะตองพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมในดานการควบคุมปญหาการกัดเซาะชายฝงและตองไมลืมวาการกัดเซาะชายฝง
สวนหนึ่งนั้นเปนกระบวนการตามธรรมชาติ ควรมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางเทคนิคที่
เก่ียวกับการกัดเซาะชายฝง และเผยแพรตอสาธารณชน 
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กรอบที่ 3.5 การลดการกัดเซาะชายฝงทะเลโดยกลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนชุมชนเปร็ดในจังหวัดตราด 
การกัดเซาะชายฝงทะเลเปนปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติที่

สําคัญปญหาหน่ึงของประเทศไทย เพราะกอใหเกิดปญหาการสูญเสีย
พื้นที่ นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดการสูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติของ
ชายฝงทะเลดวย โดยที่ผานมาภาครัฐไดมีการดําเนินการเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลในหลายลักษณะ ทั้งการ
ศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสาเหตุและสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ชายฝง และการดําเนินการดานวิศวกรรมใน
รูปแบบตางๆ  

อยางไรก็ตาม ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเปนปญหาที่
เกิดข้ึนในระดับพื้นที่ ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและ
การดําเนินการในระดับทองถ่ิน ในการทําหนาที่เฝาระวังการเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และการปองกันเบ้ืองตน  

ปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน ตั้งอยูที่หมู 2 ตําบลหวงนํ้าขาว 
อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปนพื้นที่หน่ึงที่นอกจากจะมี 
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในปาชายเลนมาอยาง
ตอเน่ืองภายหลังจากการเกิดความเสื่อมโทรมจากการใหสัมปทาน 
ปาไม และการทํานากุง ภายใตการดําเนินงานของ “กลุมอนุรักษและ
พัฒนาปาชายเลนบานเปร็ดใน” ประชาชนในพื้นที่ยังมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลดวย โดยพื้นที่ชายฝงทะเล
ในพื้นที่บานเปร็ดในมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ซ่ึงที่ผานมามี
ปญหาดานการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยจากการสังเกตของ
ประชาชนในพื้นที่พบวามีสาเหตุสําคัญจากคลื่นลมทะเล และ

ผลกระทบจากเครื่องมือในการทําประมงชายฝงโดยเฉพาะเรือลากหอย
ที่ทําใหพื้นดินที่ถูกลากกลายเปนโคลนที่ถูกพัดพาไปได ซ่ึงผลที่
ตามมาคือ การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน ทําใหสัตวทะเลตองสูญเสีย
แหลงเพาะพันธุ และแหลงอนุบาลสัตวนํ้า 

การดําเนินการของกลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน 
บานเปร็ดในที่ผานมาทําโดยการนํายางรถยนตเกามามัดติดกันเปน
รูปส่ีเหลี่ยมและเทปูนดานลางเรียกวา “เตายาง” ซ่ึงไดแนวคิดมาจาก
การทําบานปลาเพื่อการประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยนําเตายาง
ไปวางในทะเลเปนจุดๆ หางจากพื้นที่ชายฝงทะเลประมาณ 300 
เมตร เพื่อปองกันไมใหเรือประมงประเภทเรือลากหอยที่เครื่องยนตมี
ผลตอผิวดินสามารถเขามาในพื้นที่ได ซ่ึงมีการดําเนินการไปแลว
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใน
เบ้ืองตนไดงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
การบริจาคจากหนวยงานตางๆ ที่มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ และ 
การได รับบริจาคยางใชแลวจากภาคเอกชน ซ่ึงผลที่ได รับคือ 
การเพิ่มข้ึนของพื้นดินบริเวณชายฝงทะเลที่เกิดจากการทับถมกัน 
ข้ึนใหมของตะกอน ซ่ึงเม่ือมีการสะสมเปนระยะเวลาหนึ่งจะสามารถ
เปนแหลงเติบโตของพันธุไมตางๆ และเปนที่อยูอาศัยของสัตวทะเล
ได นอกเหนือจากการฟนฟูสภาพชายฝงทะเลแลว ประชาชนในพื้นที่
ยังสามารถพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณชายฝง ทําใหมีรายได
เพิ่มข้ึน และมีความเปนอยูที่ดีข้ึน   

 

3.2  การกัดเซาะตลิง่ริมแมน้ําชายแดน 
3.2.1 สถานการณการกัดเซาะตลิ่งริมแมนํ้าชายแดน 

แม นํ้าขนาดใหญที่ เปนแนวกั้นเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
ประกอบดวยแมนํ้าสายหลัก 7 สาย  ไดแก  แมนํ้าเมย แมนํ้ารวก แมนํ้าสาย และแมนํ้ากระบุรี ก้ัน 
เขตแดนไทย-พมา แมนํ้าโขง และแมนํ้าเหือง ก้ันเขตแดนไทย-ลาว และแมนํ้าโกลก ก้ันเขตแดนไทย-
มาเลเซีย ปจจุบันประสบปญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง การพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้ามักจะ
เกิดข้ึนบริเวณคุงนอกของแมนํ้า ซึ่งเปนตําแหนงของแนวรองน้ําลึก เม่ือตล่ิงพังทลายจะทําใหแนว 
รองน้ําลึกเคล่ือนที่ไปในทิศทางที่ตล่ิงพังดานคุงนอกและเกิดสันทรายหรือแหลมขึ้นบริเวณดานในของ 
คุงน้ํา ทั้งนี้แนวรองน้ําลึกจะใชเปนเสนแบงเขตแดน เม่ือมีการยายแนวจะทําใหประเทศไทยตองเสีย
ดินแดนใหกับประเทศเพื่อนบานไปตามแนวรองน้ํา บางกรณีเม่ือลํานํ้ากัดเซาะมากๆ อาจทําใหแนว 
กัดเซาะบรเิวณคุงน้ําเคล่ือนตัวเขาหากันและตัดขาดแนวรองน้ําเดิม เกิดรองน้ําใหม เกิดเปนเกาะ และ
มีแนวแมนํ้าใหม รองน้ําลึกแนวใหมทําใหพ้ืนที่เกาะอยูนอกแนวรองน้ําลึกที่เกิดใหม ซึ่งจะอยูฝงแมนํ้า
ของประเทศเพื่อนบานทําใหประเทศไทยตองสูญเสียดินแดน 

ตล่ิงริมแมนํ้าชายแดนบางแหงเกิดปญหาการกัดเซาะตลิ่งฝงประเทศไทยอยางรุนแรงถึงปละ
กวา 20 เมตร ในแมนํ้าโขงมีปญหาการพังทลายของตลิ่งฝงประเทศไทยตลอดแนวความยาวทั้งหมด 
298 กิโลเมตร คิดเปนพ้ืนที่สูญเสียดินแดนกวา 444,023 ตารางเมตรตอป หรือประมาณ 280 ไรตอป 
แมนํ้าโกลกเกิดลัดคุงที่บานแฆแบะ ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สูญเสียดินแดนไป 
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43 ไร  แมนํ้าเมยเกิดลัดคุงน้ําที่บานแมโกนเกน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก แมนํ้ากระบุรีเปล่ียน
ทิศทาง ทําใหเสียดินแดนไป 8 ไร 3 งาน จากการสํารวจสภาพลํานํ้าและรวบรวมขอมูลจากกรมแผนที่
ทหารตลอดแนวลํานํ้าทั้ง 7 สาย รวมความยาว 1,754 กิโลเมตร  พบวาพ้ืนที่ที่มีปญหาการพังทลาย
ของตลิ่งริมแมนํ้าและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองปองกัน คิดเปนความยาว 126 กิโลเมตร (ตาราง
ที่ 3.7) โดยจัดลําดับความรุนแรงวิกฤตที่ตองเรงดําเนินการโดยดวน 5 ระดับ (กระทรวงมหาดไทย 
2550ข) ดังนี้  

1) ความเสียหายรุนแรงวิกฤตเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที 7,760 เมตร 
2) ความเสียหายรุนแรงวิกฤตเรงดวนสูงสุด  30,950 เมตร 
3) ความเสียหายรุนแรงวิกฤตจําเปนเรงดวน  30,160 เมตร 
4) ความเสียหายรุนแรงวิกฤตจําเปน  27,940 เมตร 
5) ความเสียหายรุนแรง  29,095 เมตร 

3.2.2 การดําเนินการ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงมาตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดย
ดําเนินการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมนํ้าตามแนวชายแดนทั้ง 7 แหง คิดเปนความยาวเข่ือน
ปองกันตล่ิงที่ไดดําเนินการไปแลว 114.53 กิโลเมตร และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมนํ้าตามชายแดนระหวาง
ประเทศ ความยาว 126 กิโลเมตร วงเงิน 7,969.00 ลานบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให
ดําเนินการตามหลักการ ดังนี้ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2550จ) 

1) ในการกอสรางมิใหมีการรุกลํ้าลงไปในลํานํ้าระหวางประเทศ 
2) การออกแบบกอสรางใหเปนไปโดยไมใหมีผลกระทบกระเทือนตอฝงตรงขาม 
3) กอนเริ่มโครงการในแตละพ้ืนที่ ขอใหหารือหนวยราชการที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ 

ลํานํ้าเสียกอน รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับเขตแดนของประเทศไทย 
4) กอนเริ่มโครงการในแตละพ้ืนที่ ใหหนวยงานเจาของพ้ืนที่ประสานงานและปรึกษาหารือ

กับประเทศเพื่อนบานใหทราบลวงหนาถึงการดําเนินโครงการ และทําความเขาใจวาจะไมมีผลกระทบ
กระเทือนตอประเทศเพื่อนบานเหลาน้ัน ตามสิทธิที่จะไดรับการปรึกษาหารือ (right to be 
consulted) เพ่ือปองกันขอพิพาทระหวางกันและปองกันการประทวงในภายหลัง 

5) สําหรับการดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงในแมนํ้าโขงและแมนํ้าเหือง ขอให
ประสานงานกับคณะกรรมการรวมไทย-ลาว เพ่ือดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแมนํ้าโขงและ
แมนํ้าเหืองเพ่ือพิจารณากอน 

ตารางที่ 3.7  พื้นที่ที่มีปญหาการพังทลายของตลิ่งริมแมนํ้าและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองปองกัน จําแนกรายแมนํ้า 
แมน้ํา จํานวน (แหง) ความยาว (เมตร) 

1) แมนํ้าเมย 11 8,280 
2) แมนํ้าโขง 137 103,568 
3) แมนํ้ารวก 2 600 
4) แมนํ้าเหือง 2 610 
5) แมนํ้าโกลก 6 3,300 
6) แมนํ้ากระบุรี 3 9,547 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย 2550ข 
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4.  เหตุการณหมอกควันในภาคเหนือ 
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา เกิดสถานการณมลพิษหมอกควันปกคลุมใน

พ้ืนที่ 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา 
ตาก นาน และแมฮองสอน รวมไปถึงในภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม  
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  เพ่ือติดตามและ 
เฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจเกิดข้ึน โดยพบวา มีคาปริมาณฝุนขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอนเกินคามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร   และมีแนวโนมสูงขึ้น 
อยางตอเน่ือง  โดยในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่อําเภอเมืองเชียงใหม  (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 
จังหวัดเชียงใหม วัดไดสูงสุดที่ 382.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

4.1  สถานการณ 
สถานการณหมอกควัน ในชวงเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน พบวา ปริมาณฝุนขนาดเล็ก

กวา 10 ไมครอน มีคาสูงเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศอยางมาก (คามาตรฐานฝุนขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน เทากับ 120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)  โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และ
แมฮองสอน  หลังจากนั้นสถานการณหมอกควันเริ่มบรรเทาลง ประมาณวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550 
ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ลดลงจนอยูในเกณฑมาตรฐานเกือบทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัด
แมฮองสอนที่พบวาปริมาณฝุนขนาดเล็กกลับมีปริมาณสูงข้ึน แตอยางไรก็ตาม นับตั้งแตวันที่ 13 
เมษายน พ.ศ. 2550 เปนตนมา สถานการณหมอกควันในภาคเหนือไดเขาสูภาวะปกติในทุกจังหวัด 
(รูปที่ 3.3) 

 
รูปที่ 3.3 คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม-17 เมษายน พ.ศ. 2550 

0

100

200

300

400

1 มีนาคม 2550 8 มีนาคม 2550 15 มีนาคม 2550 22 มีนาคม 2550 29 มีนาคม 2550 5 เมษายน 2550 12 เมษายน 2550 วันท่ี

ปร
ิมา

ณฝ
ุนข

นา
ดเ
ล็ก

กว
า 1

0 ไ
มค

รอ
น

(ไม
โค
รก
รัม

ตอ
ลูก

บา
ศก

เม
ตร

)

ศูนยราชการรวม อ.แมริม จ.เชียงใหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม สํานักงานประปาสวนภูมิภาคแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ทสจ. จังหวัดแมฮองสอน อ.เมือง จ.แมฮองสอน

มาตรฐาน PM-10 เทากับ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

 

ที่มา: สํานักนายกรัฐมนตรี 2550ก-ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ค-จ, กรมปองกันและบรรเทาสาธารภัย 2550ข 
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จากการตรวจติดตามจุดที่คาดวาจะเกิดไฟ (Hot Spot) จากดาวเทียม Tera และ Aqua 
ดวยระบบ MODIS พบวา ในชวงวันที่ 4-9 มีนาคม พ.ศ. 2550 เกิด Hot Spot จํานวนมากในพื้นที่
ประเทศไทย พมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สําหรับ Hot Spot ในประเทศไทยมี
แนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 โดยพบคาสูงสุดในวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 รวม 1,668 จุด สําหรับในพ้ืนที่ภาคเหนือพบวาสูงสุดในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 รวม 
944 จุด และในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 เหลือเพียง 59 จุด ทั้งนี้ไดมีการตรวจสอบจํานวน Hot 
Spot อยางตอเน่ือง จนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 จํานวน 55 จุด และลดลงเรื่อยๆ ตามลําดับ 

เหตุการณหมอกควันในภาคเหนือไดสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยมีผูปวยเขารับ
การรักษาดวยโรคที่เกิดจากหมอกควันอยางตอเน่ือง ไดแก โรคทางเดินหายใจ จํานวน 3,257 ราย 
รองลงมาคือ โรคทางตา จํานวน 103 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550) ยอดผูไดรับ
ผลกระทบจากหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี (ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2550) มีจํานวนทั้งส้ิน 64,804 ราย โดยจังหวัดเชียงรายมีผูไดรับผลกระทบมากที่สุด จํานวน 
19,130 ราย รองลงมา คือ ลําพูน 16,076 ราย เชียงใหม 10,654 ราย 

ปญหาหมอกควันในครั้งนี้ นอกจากสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนแลวยังสงผลกระทบ
ตอการคมนาคมอีกดวย โดยพบวาในชวงที่เหตุการณหมอกควันรุนแรง สงผลกระทบตอทัศนวิสัยใน
การมองเห็น ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสนามบินที่ยังไมมีอุปกรณนํารอง
ที่ทันสมัย เชน สนามบินจังหวัดนาน สนามบินจังหวัดแมฮองสอน ตองมีการเล่ือนหรือยกเลิกเที่ยวบิน 
โดยหากทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ํากวา 8 กิโลเมตร สนามบินตองมีการเปดไฟทางวิ่งเครื่องบิน และ
หากทัศนวิสัยต่ํากวา 3 กิโลเมตร อาจตองยกเลิกเที่ยวบิน แตอยางไรก็ตาม แนวโนมทัศนวิสัยใน 
การมองเห็นของจังหวัดที่ไดรับผลกระทบดีข้ึนเปนลําดับ นับตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา 
ยกเวนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนานที่มีทัศนวิสัยลดลง โดยในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 จังหวัด
เชียงใหมมีทัศนวิสัย 10.22 กิโลเมตร  จังหวัดลําปาง 9.56 กิโลเมตร  จังหวัดตาก 7.00 กิโลเมตร 
จังหวัดเชียงราย 5.67 กิโลเมตร จังหวัดลําพูน 5.11 กิโลเมตร จังหวัดแพร 4.44 กิโลเมตร จังหวัด
แมฮองสอน 3.11 กิโลเมตร และจังหวัดนาน 3.00 กิโลเมตร และสภาพทัศนวิสัยดีข้ึนจนกลับสูสภาวะปกต ิ

4.2  สาเหตุของการเกิดหมอกควัน 
การเกิดหมอกควันในภาคเหนือโดยปกติจะเกิดข้ึนทุกป แตจะคงอยูในระยะเวลาสั้นๆ โดยมี

สาเหตุมาจากการเกิดไฟปาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน การเผาปา และการเผาเศษวัสดุตางๆ 
ในที่โลง  

สําหรับเหตุการณหมอกควันในภาคเหนือเม่ือตนป พ.ศ. 2550 มีความรุนแรงกวาปที่ผานๆ มา 
เน่ืองจากเกิดปรากฏการณเอลนินโญ ซึ่งเริ่มกอตัวมาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และคงอยู
จนถึงตนป พ.ศ. 2550 ทําใหเกิดภาวะแหงแลงกวาปกติ ประกอบกับปริมาณการสะสมของเชื้อเพลิง
ในปามีเพ่ิมข้ึนมากกวาฤดูไฟปาที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ โดยในปาเต็งรัง มีเช้ือเพลิงสะสมเพ่ิมข้ึน
รอยละ 69 และปาเบญจพรรณ เพ่ิมข้ึนรอยละ 71 และปาดิบแลงเพ่ิมมากข้ึนถึงรอยละ 82 ทําใหเกิด
ไฟปาที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 9 ป 

จากสถิติสถานการณไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ พบวา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549– 
1 เมษายน พ.ศ. 2550 มีการปฏิบัติงานดับไฟปา 4,194 ครั้ง มีพ้ืนที่ปาถูกไฟไหม 46,959 ไร โดยพบวา
ในชวงวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2550 มีการปฏิบัติงานดับไฟปา 2,518 ครั้ง คิดเปนรอยละ 60 
ของการปฏิบัติงานในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ปาถูกไฟไหม 
30,204 ไร คิดเปนรอยละ 64 ของพ้ืนที่ปาที่ถูกไฟใหมในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2550 โดยจังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ปาถูกไฟไหมมากที่สุด รองลงมาเปนจังหวัดแมฮองสอน 
(ตารางที่ 3.8) 
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ตารางที่ 3.8 พื้นที่ปาที่ถูกไฟไหมในภาคเหนือ แยกรายจังหวัด (ระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2550) 
จังหวัด ปฏิบัติงานดับไฟปา (คร้ัง) พ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม (ไร) 

1. เชียงใหม 780 6,543 
2. แมฮองสอน 616 6,319 
3. ลําปาง 95 521 
4. ลําพูน 143 1,018 
5. เชียงราย 210 2,052 
6. พะเยา 105 2,053 
7. แพร 66 412 
8. นาน 54 969 
9. พิษณุโลก 91 1,392 
10. กําแพงเพชร 28 509 
11. เพชรบูรณ 28 343 
12. อุตรดิตถ 36 260 
13. สุโขทัย 42 270 
14. ตาก 152 1,563 
15. นครสวรรค 23 875 
16. อุทัยธาน ี 49 5,105 

รวม 2,518 30,204 
ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2550 

 
เม่ือเปรียบเทียบสถานการณไฟปาในพ้ืนที่ภาคเหนือระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 –  

22 เมษายน พ.ศ. 2550 (ชวงประมาณ 7 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550) กับสถานการณไฟปา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549 (ชวงปงบประมาณ 2549 ทั้งป) 
พบวา ในชวงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2550 เกิดไฟปาถึง 4,771 ครั้ง มี
พื้นที่ที่ถูกไฟไหม 54,580.3 ไร  ซึ่งมากกวาการเกิดไฟปาระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่เกิดไฟปา 3,129 ครั้ง มีพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม 23,407.95 ไร 

จากสถานการณไฟปาที่รุนแรง ประกอบกับมีการเผาปาของราษฎร และการเผาเศษวัสดุในที่โลง 
ทําใหมีปริมาณหมอกควันมาก และเนื่องจากในป พ.ศ. 2550 เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
ทําใหความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แพรเขาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยคงตัวอยูนานกวา 
ปที่ผานมา ทําใหหมอกควันที่เกิดข้ึนไมสามารถกระจายตัวออกไปไดตามปกติเกิดการสะสมอยูใน
พ้ืนที่ที่เปนหุบเขา โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม และแมฮองสอน จึงทําใหเหตุการณมีความรุนแรงมากขึ้น 

4.3  การดําเนนิการ 
เพ่ือแกไขปญหามลพิษหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ ไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการแกไข

ปญหาหมอกควันภาคเหนือ ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 79/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 
โดยมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ พรอมทั้งไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน
จํานวน 10,000,000 บาท และใหจัดตั้งศูนยอํานวยการแกปญหาหมอกควันภาคเหนือประจําจังหวัด 
โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการศูนยฯ และไดมีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน จํานวน 3 
จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และแมฮองสอน 

จากการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการแกปญหาหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2550 
ไดกําหนดใหมีการดําเนินงาน ดังนี้ การดําเนินการระยะสั้น ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือติดตาม
สถานการณและบริหารจัดการแกไขปญหาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีอธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเปนประธาน ประชาสัมพันธอยางเต็มรูปแบบและเต็มกําลัง ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณตรวจสอบและหาขอเท็จจริงจากการเผาวามีสาเหตุจากอะไร และใหกระทรวงการตางประเทศ
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ประสานความรวมมือกับประเทศอาเซียน เพ่ือหารือรวมกันในการแกปญหา Hot Spot และหมอก
ควัน การดําเนินการระยะกลาง โดยใหมีการแจงขอมูลการตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กใหประชาชน
ทราบ เพ่ือเปนการปองกันและเพ่ิมความระมัดระวัง ใชส่ือเพ่ือส่ือสารและขอความรวมมือใหประชาชนใน
พ้ืนที่ไดเฝาระวังการจุดไฟทั้งการเผาปา และการเผาในที่โลง และจัดหาอาสาสมัครพิทักษไฟปาในชุมชน 
และการดําเนินการระยะยาว โดยใหความรูตามหลักวิชาการเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติแกเกษตรกรใน
การทําเกษตรกรรม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กําหนดเทศบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
เรื่องการเผาขยะและวัชพืช ใหมีบทลงโทษและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
ปญหาไฟปาอยางรอบดาน เพ่ือการวางแผนแกไขปญหาที่ครบวงจร สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหาไฟปา รวมทั้งภัยพิบัติอ่ืนๆ 
จัดการฝกอบรมชาวบานใหมีความรูในเรื่องของไฟปา เผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะในชวงกอนถึงฤดูแลง และปองกันและแกไขปญหาไฟปา ภัยแลง นํ้าทวม และดินถลม ไป
พรอมๆ กัน โดยใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทํา
แผนรวมกันอยางบูรณาการ 

จากการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการแกปญหาหมอกควันภาคเหนือเม่ือวันที่ 2 
เมษายน พ.ศ. 2550 ไดมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการแกปญหาหมอกควัน แยกออกเปน 9 ประเด็น 
ไดแก การพัฒนาระบบขอมูลอยางบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ การจัดการสาเหตุของปญหา 
การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นอยางจริงจัง การรณรงค ส่ือสาร ประชาสัมพันธ 
ในทุกส่ืออยางตอเน่ือง การศึกษามาตรการดับไฟอยางมีประสิทธิภาพและหลากหลายแนวทาง   
การแสวงหาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะการจัดการปญหา
หมอกควันและภัยพิบัติอ่ืนๆ การบริหารจัดการผลกระทบตอสุขภาพและสังคม และการเตรียมการ
สําหรับแผนระยะยาว 

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการแกไขปญหามลพิษ
หมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ ดังนี้ 

1) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินภารกิจควบคุมไฟปาในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
ซึ่งมีกําลังพนักงานดับไฟปา รวมทั้งสิ้น 3,248 คน ใหกําลังพลจากสวนปองกันและปราบปรามที่ 3 
(ภาคเหนือ) สํานักปราบปรามและควบคุมไฟปา จํานวน 300 คน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ิมความ
เขมขนในการตรวจลาดตระเวนและจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเด็ดขาดสําหรับผูลักลอบ 
จุดไฟเผาปา  เพ่ิมการดูแลพ้ืนที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาเปนกรณีพิเศษ  รณรงค
ประชาสัมพันธปองกันไฟปาทุกรูปแบบอยางตอเน่ือง พยากรณไฟปา เพ่ือแจงเตือนภัยไฟปาลวงหนา
ตอสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ รับแจงเหตุไฟปาผานสายดวน 1362 นอกจากนี้ ใหหนวยงาน
ในพ้ืนที่ประสานผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือแจงตําแหนงและภาพถายของพื้นที่ที่พบการบุกรุก
แผวถางปาใหทราบ พรอมทั้งขอความรวมมือใหส่ังกําชับหนวยงานที่เก่ียวของภายในจังหวัดเฝาระวัง
และควบคุมพ้ืนที่ไมใหมีการบกุรุกแผวถางปาและจุดไฟเผาปาเพ่ิมข้ึนอีก 

2) กรมควบคุมมลพิษ เพ่ิมการเฝาระวังและเพ่ิมการแจงเตือนสถานการณมลพิษหมอก
ควันอยางตอเน่ือง โดยจัดสงขอมูลปริมาณฝุนละอองและดัชนีคุณภาพอากาศไปยังหนวยงานที่
เก่ียวของ พรอมเผยแพรลงในเว็บไซต และสงขอความแจงเตือนสถานการณมลพิษหมอกควันผาน
โทรศัพทมือถือ ไปยังเครือขายความรวมมือการแกไขปญหามลพิษในพ้ืนที่ภาคเหนือ จัดทําสรุป
สถานการณมลพิษหมอกควันรายวันสงใหกับส่ือมวลชนและผูเก่ียวของ ติดตั้งหนวยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศเคล่ือนที่เพ่ิมเติม นอกจากนี้ ไดแจงประสานงานเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานหมอกควันของ
ประเทศเพื่อนบาน เพ่ือขอความรวมมือในการควบคุมการเผาในที่โลงภายในประเทศ ตามขอตกลง
อาเซียน เรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน 
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3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแผนแกไขปญหาโดยมอบหมายให
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน กองทัพภาคที่ 3 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด 
ผูวาราชการจังหวัด ตลอดจนหนวยงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรณรงคประชาสัมพันธขอความ
รวมมือประชาชนงดการเผาในที่โลงทุกชนิด เพ่ือใหสถานการณมลพิษหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
กลับสูภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

5.  เหตุการณปลาตายในแมนํ้าเจาพระยา 
5.1  สถานการณมลพิษทางน้ํา 

เม่ือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดเกิดเหตุการณปลาในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงและสัตวนํ้า
อ่ืนๆ ตายเปนจํานวนมาก ในแมนํ้าเจาพระยา ในพ้ืนที่ตําบลบางเสด็จ และตําบลโผงเผง อําเภอปาโมก 
จังหวัดอางทอง และในพื้นที่อําเภอบางบาล อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอเสนา อําเภอบางปะอิน 
และอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเบื้องตนทั้ง 2 จังหวัด มีปลาที่เกษตรกรเลี้ยงไวใน
กระชังเสียหายจํานวน 1,176 กระชัง เกษตรกรไดรับความเดือดรอน 231 ราย มูลคาความเสียหาย
เบื้องตน 51,057,458 บาท เน่ืองจากคุณภาพน้ําในบริเวณดังกลาวมีคาออกซิเจนละลายต่ํา สาเหตุ
เบื้องตนที่ทําใหนํ้าเนาเสียมีขอสันนิษฐาน 2 ประการ คือ 1) เม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีเรือ
บรรทุกนํ้าตาลดิบช่ือ ยูอี 35 ของบริษัท เพรสซิเดน ไรซ บราวน จํากัด ซึ่งบรรทุกนํ้าตาลทรายดิบหนัก 
650 ตัน ลมกลางแมนํ้าเจาพระยา ที่ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เหนือบริเวณ 
ที่ปลาตายไปดานตนนํ้าประมาณ 12.5 กิโลเมตร  และเริ่มกูเรือเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550  
โดยวิธีดูดซากน้ําตาลทรายดิบที่ตกคางลงในแมนํ้า ทําใหนํ้าตาลทรายดิบละลายปนเปอนในแมนํ้า  
หรือ 2) เกิดจากการปลอยนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 4 โรง ที่ตั้งอยูบริเวณตําบลโพสะ อําเภอ
เมืองอางทอง จํานวน 3 โรง และตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จํานวน 1 โรง  

มวลนํ้าเสียในแมนํ้าเจาพระยา ไดเคล่ือนตัวลงมาตามลํานํ้าผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณภาพน้ําดีข้ึน
เปนลําดับ เน่ืองจากกรมชลประทานไดระบายน้ําจากเข่ือนเจาพระยากับเข่ือนพระรามหก ตั้งแตวันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2550 และเพ่ิมการระบายน้ําเสริมจากแมนํ้านอย บริเวณอําเภอบางไทร เพ่ือเจือจาง
นํ้าเนาเสียใหมีคุณภาพดีข้ึน นอกจากนี้ ไดติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 เครื่อง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 7 เครื่อง และในพื้นที่
จังหวัดนนทบุร ี10 เครื่อง 

5.2  สาเหตุท่ีทําใหเกิดปลาตาย 
การประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวา 

เพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหาและใหความชวยเหลือเยียวยาแกประชาชนผูเดือนรอนในเขตจังหวัด
อางทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียงเปนไปอยางมีเอกภาพ เปนระบบ รวดเร็ว ถูกตอง
และเปนไปตามระเบียบและขอกฎหมายที่เก่ียวของ จึงไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย) เปนผูรับผิดชอบ โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสาน 
การดํ า เ นินการกรณีสถานการณมลพิษทางน้ํ าที่ เ กิดในพื้นที่ จั งหวัดอ างทอง และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ 
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนคณะกรรมการ และมีอธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือประสานพิจารณาหาสาเหตุและ 
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สภาพปญหาที่เกิดข้ึน กําหนดแนวทางมาตรการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอไป 

นอกจากนี้ จังหวัดอางทองไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนหาสาเหตุการตายของ
ปลา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดอางทองเปนประธาน สวนราชการที่เก่ียวของในพื้นที่และผูแทนสวน
ราชการจากสวนกลาง รวมเปนกรรมการ มีหนาที่ตรวจสอบคุณภาพน้ํา นํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และการลมของเรือบรรทุกนํ้าตาลทรายดิบ โดยการตรวจพิสูจนของคณะกรรมการฯ  
จะตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมริมฝงแมนํ้าเจาพระยา ในพ้ืนที่ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง และ
ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง รวม 4 โรง และเรือบรรทุกนํ้าตาลทรายดิบของบริษัท 
เพรสซิเดน ไรซ บราวน จํากัด ที่ลมกลางแมนํ้าเจาพระยา บริเวณหนาทาเรือมิตรผล ตําบลโพสะ 
อําเภอเมืองอางทอง ตรวจสอบแหลงน้ําอ่ืนๆ รวมทั้งประเด็นอื่นที่เก่ียวของ แลวนํามาประมวลขอมูล
รวมกันพรอมจัดทําแบบจาํลองทางคณิตศาสตร เพ่ือวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงตอไป 

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนหาสาเหตุการตายของปลาของจังหวัดอางทองรวมกับผูแทน
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.) ไดดําเนินการตรวจสอบทอนํ้าใน
บริเวณโรงงานผงชูรส และไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการบําบัดนํ้าเสียของบริษัท รวมถึงขอมูล 
ที่เ ก่ียวของอื่นๆ ใหกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใช
ประกอบการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการตรวจสอบสาเหตุการตายของปลาที่แทจริง 

กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของปญหาตั้งแตเกิดเหตุการณปลาตาย
จนถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุและขอสันนิษฐาน ดังนี้ 

1) จากการตรวจสอบคุณภาพน้ํา พบวา คาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แอมโมเนีย และปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และแบคทีเรียชนิดฟคอลโคลิฟอรม มีคาไมเกินมาตรฐาน และ
ตรวจไมพบสารกําจัดศัตรูพืชทั้งในปลาและในน้ํา จึงสันนิษฐานวาชุมชนและภาคการเกษตรไมใช
สาเหตุหลัก 

2) จากการพบปริมาณน้ําตาลในน้ําในแมนํ้าเจาพระยาสูงกวาสภาวะปกติในวันที่กูเรือ โดยพบ
ปริมาณน้ําตาลบริเวณปอมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนบริเวณที่มวลน้ําเสียเคล่ือนมาถึง  
มีคา 5.09 มิลลิกรัมตอลิตร และที่บริเวณเรือลมมีคา 5.39 มิลลิกรัมตอลิตร คาดวามีการละลายของ
นํ้าตาลทรายดิบจากการกูเรือ (บริเวณเหนือจุดที่เรือลม พบวามีปริมาณนํ้าตาลประมาณ 1.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร) ผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร สันนิษฐานวา ในวันที่กูเรือมีนํ้าตาลทรายดิบอยูรอยละ 70 
และน้ําตาลทรายดิบละลายในน้ํา สงผลใหคาออกซิเจนละลาย (DO) ลดลงเหลือ 0.9 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคลองกับคาที่ตรวจวัดไดจากมวลน้ําเสียที่ตําบลทาเสด็จ 
อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ที่ตรวจวัดได 0.9 มิลลิกรัมตอลิตรเชนกัน  

3) จากผลการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร พบวาโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 4 แหง ไดแก 
โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตเสนใยเรยอนจากเนื้อไม โรงงานผลิตผงคารบอน และโรงงานผลิต
ผงชูรส ไมนาเปนสาเหตุของเหตุการณนํ้าเนาเสียในครั้งนี้  เน่ืองจากน้ําทิ้งจากโรงงาน 3 แหงแรก
เปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้ง สวนโรงงานผลิตผงชูรสที่ชาวบานมีขอสงสัยวามีการปลอยนํ้าเสียที่เปน
สาเหตุของการเกิดนํ้าเนาเสีย จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตรพบวา คาโปแตสเซียมในตัวอยาง 
นํ้าเสียมีคาสูงอยูในชวง 13-10,646 มิลลิกรัมตอลิตร แตคาโปแตสเซียมในมวลน้ําเสียในแมนํ้าเจาพระยา
มีคาไมสูง และไมแตกตางจากสภาวะปกติในแมนํ้าเจาพระยา ที่มีคาอยูในชวง 3.1-3.8 มิลลิกรัมตอลิตร 
และคาฟอสฟอรัสในปุยนํ้า มีคาสูงถึง 1,903 มิลลิกรัมตอลิตร และในบอรวบรวมปุยนํ้ามีคา 172 
มิลลิกรัมตอลิตร แตคาฟอสฟอรัสในมวลน้ําเสียในแมนํ้าเจาพระยามีคาเทากับ 0.08 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซึ่งไมแตกตางจากคุณภาพน้ําในสภาวะปกติ ที่อยูในชวง 0.07-0.13 มิลลิกรัมตอลิตร 

จากการประชุมผูเช่ียวชาญเพื่อวิเคราะหสาเหตุกรณีปลาตายในแมนํ้าเจาพระยาในวันที่ 5 
และ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน กลาวคือ เม่ือวิเคราะหขอมูล 
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ขอเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตรแลวสรุปวา เรือบรรทุกนํ้าตาลทรายดิบเปนสาเหตุหลักทําใหเกิดเหตุการณปลา
ตาย เน่ืองจากตรวจพบปริมาณนํ้าตาลในมวลน้ําเสียในแมนํ้าเจาพระยาสูงกวาคาปกติ และผลจาก 
การคาดการณโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวา เม่ือมีนํ้าตาลละลายในน้ําเปนจํานวนมาก  
ทําใหคาออกซิเจนละลายในน้ําลดลงต่ําสุดในบริเวณที่เกิดเหตุการณปลาตายพอดี สวนโรงงานผลิต 
ผงชูรส ไมพบความเช่ือมโยงกับเหตุการณปลาตายที่เกิดข้ึน เน่ืองจากพบคาโปแตสเซียมและ
ฟอสฟอรัสในบอเก็บกักนํ้าปุยที่มีผาใบคลุม และบอรวบรวมน้ําปุยมีคาสูง แตคาโปแตสเซียมและ
ฟอสฟอรัสในมวลน้ําเสียในแมนํ้าเจาพระยามีคาไมสูง และไมแตกตางจากสภาวะปกติในแมนํ้า
เจาพระยา 

5.3  การดําเนนิการ 
5.3.1 การใหความชวยเหลือ 

กรมประมงรวมกับจังหวัดอางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดสรุปความเสียหายของ
เกษตรกรผูเล้ียงปลาในกระชังที่ตองดําเนินการใหความชวยเหลือใน 2 จังหวัด 6 อําเภอ ดังนี้ 
เกษตรกร 231 ราย   กระชังปลาเสียหาย 1,176 กระชัง   พ้ืนที่ 22,844.50 ตารางเมตร   มูลคา 
ความเสียหาย 51,057,458 บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา การใหความชวยเหลือเกษตรกร
ควรดําเนินการเปน 2 สวน เน่ืองจากเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนฉับพลัน ไมสามารถแจงใหเกษตรกรทราบ
ลวงหนาเพ่ือดําเนินการปองกันและแกไขไดทันทวงที ดังนี้ 

1) จากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ใหผูวาราชการจังหวัด จายคาชดเชยในอัตรา 257 บาทตอตารางเมตร รายละไม
เกิน 80 ตารางเมตร (หรือไมเกิน 20,560 บาทตอราย) เพ่ือเปนการเยียวยาเฉพาะหนา โดยดําเนินการ
จายเงินชวยเหลือใหแลวเสร็จในวันศุกรที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550  นอกจากนี้ องคการบริหารสวน
จังหวัดทั้งสองจังหวัดพิจารณาจายจากเงินสะสมชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงปลาในกระชังเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนเพ่ิมเติม และประสานกรมประมงขอรับการสนับสนุนพันธุสัตวนํ้าใหแกเกษตรกร และ
สนับสนุนใหจัดตั้งกลุมวิสาหกิจผูเล้ียงปลา หรือเขาเปนสมาชิก ธกส. เพ่ือใชสิทธิขอสินเช่ือตอไป 

2) จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ปงบประมาณ 2550 
กรมประมงไดจัดทําเกณฑการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงปลาในกระชัง เพ่ิมเติมเปนกรณี
พิเศษ โดยจะดําเนินการใหความชวยเหลือตามมูลคาความเสียหายจริง มีวงเงินที่จะตองขอรับ 
การสนับสนุนงบกลางฯ ป 2550 จากคณะรัฐมนตรีเปนเงิน 30,634,475 บาท  ทั้งนี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่คําส่ัง
คณะรัฐมนตรี พบวาสามารถดําเนินการได แตทางราชการอาจเรียกรองคืนเม่ือไดมีการฟองเรียก
คาเสียหายทางแพงจากผูกระทําความผิดแลว โดยเกษตรกรจะตองมอบอํานาจใหสวนราชการที่
จายเงินเปนผูมีอํานาจในการฟองคดีดวย 

สวนการเรียกคาเสียหายจากผูกอมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หนวยงานที่เก่ียวของจะไดดําเนินการกับผูกระทําผิดตอไป 

5.3.2 การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะตอไป 

1) จัดตั้งเครือขายภาคประชาชน เฝาระวังแจงเตือนคุณภาพนํ้า และใหความรูแก
ประชาชนที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพทางน้ําอยางยั่งยืน 

2) มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูเช่ียวชาญจาก
สวนกลางรวมกับจังหวัด และตัวแทนภาคประชาชนในทองถิ่นเปนระยะ  
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3) ใหความสําคัญและสงเสริมแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียในระบบลุมนํ้าอยางจริงจัง 
ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดและตอเน่ือง โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน 

4) ใหกรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานหลักทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดย
จัดทําแผนหลักในการแกไขปญหาภัยนํ้าเสีย ในระบบลุมนํ้าแบบบูรณาการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป โดย
ดําเนินการในลุมนํ้าที่มีปญหาภัยนํ้าเสียรุนแรงเปนลําดับแรก เชน แมนํ้าทาจีน แมนํ้าเจาพระยา 

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกรอน นับเปนภัยพิบัติที่นับวันย่ิงเปนที่รูจักกัน

มากข้ึนและสงผลกระทบมากขึ้น ทั้งยังมีสวนเก่ียวของหรือเปนปจจัยเสริมใหภัยพิบัติอ่ืนๆ มีความรุนแรง
มากข้ึน ไมวาจะเปนภัยแลง อุทกภัย ภัยจากคลื่นลมที่รุนแรง การกัดเซาะชายฝง หรือแมแตการเกิด
แผนดินไหวที่มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนก็มีสวนเก่ียวของกับภาวะโลกรอนดวยเชนกัน นักวิชาการบางทาน
ถึงกับกลาววา ภาวะโลกรอนเปนภัยที่นากลัวที่สุด เน่ืองจากเปนภัยพิบัติที่ไมสามารถพยากรณไดอยาง
แมนยํา ทําไดเพียงคาดการณจากแบบจําลองตางๆ ทําใหการปองกันแกไขทําไดยาก และไมสามารถ
หยุดย้ังได นอกจากบรรเทาผลกระทบใหนอยลงและปรับตัวใหสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

จากการประชุมคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันที่ 
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ไดคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต พบวา 
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มข้ึนต่ําสุด 1.8 องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนสูงสุด 4.0 องศาเซลเซียส และ
นักวิทยาศาสตรจากทั่วโลกยืนยันแลววา ภาวะโลกรอนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเกิดข้ึน
จากการกระทําของมนุษย ไมไดเปนกลไกที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ผลกระทบจากภาวะโลก
รอนไดเกิดข้ึนแลวในภูมิภาคตางๆ ของโลก และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จําเปนอยางยิ่งที่
ประชาคมโลกจะตองรวมมือกันในการแกไขและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

6.1  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
จากการประชุม IPCC (Working Group II) ที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เม่ือวันที่  

2-6 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability 
รายงานวา ในปจจุบัน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระดับภูมิภาคที่สงผลกระทบตอสภาพทาง
กายภาพและชีวภาพข้ึนแลว และไดคาดการณผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตสรุปไดดังนี้ 

6.1.1 ผลกระทบตอระบบนิเวศ 

ถาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนเกินกวา 1.5-2.5 องศาเซลเซียส จะทําใหรอยละ 20-30 ของ
ชนิดพันธุส่ิงมีชีวิตบนโลกมีความเส่ียงสูงตอการสูญพันธุ โดยไมสามารถคืนกลับไดอีก ซึ่งจะสงผลให
องคประกอบ หนาที่ และขอบเขต ของระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบทางลบตอบริการที่
ไดรับจากระบบนิเวศ และหากอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนเกินกวา 4 องศาเซลเซียส จะทําใหระบบ
นิเวศปรับตัวไมทัน นอกจากนี้ ยังพบวาสัตวทะเลที่ตองสรางเปลือกหุมรางกาย เชน ปะการัง สัตว
จําพวกหอย เมนทะเล ดาวทะเล จะไดรับผลกระทบทางลบ เชน ไมสามารถสรางเปลือกแข็งหอหุม
รางกายได เน่ืองจากการที่นํ้าทะเลมีความเปนกรดสูงข้ึน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ  

สําหรับผลกระทบตอปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ คาดวาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศจะทําใหโครงสรางปาเปลี่ยนแปลง ผลผลิตปาไมลดลง และพืชและสัตวสูญพันธุ 
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6.1.2 ผลกระทบตอการผลิตอาหาร 

ในเขตใกลศูนยสูตรผลผลิตพืชอาจลดลง เม่ืออุณหภูมิทองถ่ินเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย  
(1-2 องศาเซลเซียส) สวนในเขตเสนรุงระดับกลางถึงสูง (mid- to high latitudes) ผลผลิตพืชจะ
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยถาอุณหภูมิเฉล่ียของภูมิภาคเพ่ิมข้ึนระหวาง 1-3 องศาเซลเซียส สําหรับผลผลิตพืชใน
โลกมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน ถาอุณหภูมิสูงข้ึนไมเกิน 3 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงมากข้ึนเกินกวา  
3 องศาเซลเซียสผลผลิตพืชจะลดลง 

นอกจากนี้ ยังคาดวาภัยแลงและอุทกภัยจะเกิดบอยครั้งข้ึน และมีผลเสียหายตอการผลิต 
พืชทองถ่ิน โดยเฉพาะในบริเวณใกลศูนยสูตร และปศุสัตวจะเกิดอาการเครียด ทําใหสัตวปวยและ
เปนโรคระบาดมากขึ้น 

6.1.3 ผลกระทบตอทรัพยากรนํ้าจืด 

ภายในกลางศตวรรษนี้ คาดวาปริมาณนํ้าทาและน้ําใชการไดรายปจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 10-40 ใน
เขตหนาว และเขตรอนช้ืน แตจะลดลงรอยละ 10-30 ในเขตแหงของเขตอบอุน และในเขตรอนแลง ซึ่ง
บางพื้นที่ในปจจุบันก็มีปญหาขาดแคลนน้ําอยูแลว นอกจากนี้ พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ฝน
ตกหนกั นํ้าทวมจะเพ่ิมข้ึน 

นํ้าแข็งที่ยอดเขาละลาย จะทําใหนํ้าที่เก็บกักในธารน้ําแข็งและหิมะลดลง สงผลใหปริมาณน้ํา
ใชในพ้ืนที่ที่ไดรับน้ําจากน้ําที่ละลายจากน้ําแข็งบนยอดเขาลดนอยลง ประชากรประมาณ 1 ใน 6 ของ
โลกไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํา (กรอบที่ 3.6) 

กรอบที่ 3.6  แมนํ้าสําคัญของโลก กําลังจะเหือดแหง 
สิบแมนํ้าสายสําคัญของโลกอยูในภาวะเสี่ยงและกําลังจะเหือด

แหง สืบเน่ืองจากผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยในหลายๆ 
รูปแบบ อาทิ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ปญหา
มลพิษทางน้ํา โครงการเขื่อนตางๆ ที่ระบบการบริหารจัดการไมมี
ประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรน้ําอยางฟุมเฟอย การจับสัตวนํ้าที่
เกินศักยภาพการผลิต รวมไปถึงการไมคํานึงถึงความตองการของ
คนในพื้นที่ที่เปนกลุมคนจน จากรายงานเรื่อง World’s Top Rivers at 
Risk ของ WWF ที่เปดตัวใน World Water Day เม่ือวันที่ 22 
มีนาคม พ.ศ. 2550 

คร่ึงหน่ึงของแมนํ้าสายสําคัญของโลกที่อยูในภาวะเสี่ยงอยูใน
ทวีปเอเซีย ไดแก แมนํ้าแยงซี (Yangtze) แมนํ้าแมโขง (Mekong) 
แมนํ้าสาละวิน (Salween) แมนํ้าคงคา (Ganges) และ แมนํ้าสินธุ 
(Indus) สวนที่เหลือกระจายอยูในทวีปตางๆ ทวีปยุโรป คือ แมนํ้า
ดานูป (Danube) ทวีปอเมริกา คือ Laplata และ Rio Grande-Rio 
Bravo ทวีปแอฟริกา คือ Nile-Lake Victoria และทวีปออสเตรเลีย 
คือ แมนํ้า Murray-Darling 

สาเหตุของปญหาของแตละแมนํ้าที่สงผลใหแมนํ้าอยูในภาวะ
เส่ียงมีความแตกตางกันไป อาทิ แมนํ้าแยงซีมีปญหามลพิษทางน้ําที่
เกิดจากภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม หรือแมนํ้า Rio Grande-Rio 
Bravo และแมนํ้าคงคามีปญหาการดึงนํ้าไปใชมากเกินไป เน่ืองจาก

ความหนาแนนของประชากรที่เพิ่มข้ึนอยางมาก หรือแมนํ้า Nile-
Lake Victoria และแมนํ้าสินธุไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สําหรับแมนํ้าแมโขงนับเปนแมนํ้าสายสําคัญในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยไหลจากจีน ผาน พมา ลาว ไทย กัมพูชา 
เวียดนาม และไหลออกสูทะเลจีนใต แมนํ้าแมโขงเปนแหลงนํ้าที่มี
ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงน้ําจืด
มากที่สุดในโลก มีจํานวนสายพันธุปลาอยางนอย 1,200 สายพันธุ และ 
62 สายพันธุเปนสายพันธุปลาน้ําจืดที่ไมพบที่ใดในโลก ปริมาณนํ้าใน
ลําน้ําแมโขงในฤดูนํ้าหลากถูกคุกคามอยางหนักโดยเขื่อนจํานวน 58 
เข่ือน และคาดวาจะมีการสรางเข่ือนอีก 149 เข่ือน นอกจากนี้ ยัง
พบวา มีการจับสัตวนํ้าที่เกินกวาศักยภาพการผลิต (over-fishing) 
โดยประมงขนาดเล็กที่มีจํานวนมาก และมีการใชเครื่องมือที่ไม
เหมาะสมอีกดวย 

แมนํ้าสําคัญของโลกเหลานี้เปนแหลงฐานทรัพยากรที่สําคัญที่
ใชรวมกันของคนจํานวนมากในหลากหลายประเทศ ดังน้ันการจัดทํา
ขอตกลงรวมกันในการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาตินาจะเปนทางออกหนึ่งสําหรับแมนํ้าสายสําคัญที่อยูในภาวะ
เส่ียงในขณะน้ี หากไมดําเนินการใดๆ วันขางหนาคนรุนหลังอาจจะ
ไมมีฐานทรัพยากรสําหรับการดํารงชีวิตตอไปในอนาคต 

ที่มา:  WWF 2005   
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6.1.4 ผลกระทบตอพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ต่ํา 

พ้ืนที่ชายฝงทะเลจะประสบภัยมากข้ึน ทั้งจากการกัดเซาะชายฝงและการเพิ่มข้ึนของ
ระดับน้ําทะเล เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ กิจกรรมของมนุษยที่เพ่ิมข้ึนยัง
เปนตัวเรงใหเกิดผลกระทบเร็วยิ่งข้ึน จากการคาดการณพบวา ปะการังอาจลดลงอยางมาก จาก
ปรากฏการณปะการังฟอกขาว ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่อุณหภูมินํ้าทะเลสูงข้ึน พ้ืนที่ปาชายเลน
และพ้ืนที่ลุมนํ้าเค็ม จะไดรับความเสียหายจากระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปจจัยเสริม
จากภายใน หรือขาดตะกอนที่จะมาทับถม 

ภายในป พ.ศ. 2623 (ค.ศ. 2080) ประชากรนับลานคนจะมีความเส่ียงตออุทกภัยอัน
เน่ืองมาจากน้ําทะเลสูงข้ึนทุกป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนและเปนพ้ืนที่ต่ํา ซึ่งเผชิญกับ
ภัยพิบัติอ่ืนๆ อยูแลว เชน พายุเขตรอน หรือการทรุดตัวของพ้ืนที่ชายฝง ประชากรสวนใหญที่จะ
ไดรับผลกระทบจะอยูในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแมนํ้าขนาดใหญในเอเชียและอัฟริกา และเกาะขนาดเล็ก
มีความเส่ียงที่จะประสบอุทกภัยอยางมาก 

6.1.5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ภาวะโลกรอนจะทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณรอยละ 2-3 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมของโลก ในทุกๆ 2-3 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน  กลาวคือ  คาความเสียหาย
โดยประมาณจะอยูระหวาง 300-400 ดอลลารตอปริมาณคารบอนไดออกไซด 1 ตัน หากคํานวณจาก
ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยสูบรรยากาศในป พ.ศ. 2548 ที่มีปริมาณรวม 7,900 ลานตัน 
คิดเปนมูลคาความเสียหายระหวาง 23,700 ลานดอลลาร ถึง 3.2 ลานลานดอลลารตอป สวนในกรณี
ที่มีการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล 1 เมตร จะสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจใหกับโลกถึง 944,000 
ลานดอลลาร ซึ่งความเสียหายครึ่งหนึ่งจะเกิดข้ึนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งหากมีการเตรียม
ความพรอมความเสียหายก็จะบรรเทาลง (IPCC 2007a) 

6.2  ผลกระทบตอภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย 
สําหรับในภูมิภาคเอเชีย การละลายของธารน้ําแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยจะทําใหเกิดนํ้าทวมและ

หินถลมมากข้ึน ซึ่งจะสงผลตอทรัพยากรน้ําใน 2 ทศวรรษขางหนา สงผลใหนํ้าทามีปริมาณลดลง 
เน่ืองจากธารน้ําแข็งนอยลง เอเชียกลาง เอเชียใต เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยเฉพาะอยางย่ิงลุมนํ้าขนาดใหญ จะมีปริมาณน้ําใชลดลง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
กอปรกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรและความตองการน้ําที่เพ่ิมข้ึน จะสงผลกระทบตอประชากรพันลาน
คนในป พ.ศ. 2593 พ้ืนที่ชายฝง โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชากรหนาแนนในเอเชียใต เอเชียตะวันออก 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะประสบความเสี่ยงสูงตอการเกิดนํ้าทวมจากทะเล และจากแมนํ้ารวม
ดวยในพื้นที่ปากแมนํ้าขนาดใหญ (IPCC 2007a) 

ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 20 ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และลดลงรอยละ 30 ในเอเชียกลางและเอเชียใต ในกลางศตวรรษที่ 21 อัตราการเกิดโรคและ 
การตายจากโรคเนื่องจากทองรวงที่ มีความเ ก่ียวของกับน้ํ าทวมและภัยแลงจะเพิ่ม ข้ึนใน 
เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของน้ําทะเลชายฝง
เรงใหเกิดอหิวาตกโรคมากขึ้นในเอเชียใต (IPCC 2007a) 

สําหรับประเทศไทย จากการคาดการณพบวา อาจเกิดภาวะแหงแลง หรือไฟปารุนแรงขึ้น ซึ่ง
จะสงผลกระทบตออุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา 43 แหง อุทยานแหงชาติทางทะเล อาจมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงและแนวปะการัง ซึ่งเหตุการณเหลาน้ีเริ่มมีปรากฏขึ้นแลว เชน  
การเกิดหมอกควันทางภาคเหนืออันเน่ืองจากเกิดไฟปาที่รุนแรง พบปรากฏการณแนวปะการังฟอกขาว
บอยครั้งข้ึน การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลจะสงผลกระทบตอชายฝงดานตะวันออกของภาคใต  
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ภาคกลางตอนลาง และชายฝงทะเลอาวไทยตอนในทั้งหมด จากการวัดระดับน้ําทะเลในอาวไทยพบวา
ในปจจุบันมีระดับน้ําทะเลเพิ่มข้ึนแลว 1-2 มิลลิเมตรตอป สวนชายฝงทะเลอันดามันเพ่ิมข้ึน 8-12 
มิลลิเมตรตอป แตในอนาคตระดับทะเลฝงอาวไทยจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 3-4 เมตร และกอใหเกิดปญหา
การกัดเซาะชายฝงอีกดวย จากการศึกษามูลคาความเสียหายจากผลกระทบของระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 
(Ohno 2006) พบวา หากน้ําทะเลสูงข้ึน 50 เซนติเมตร จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศลดลง
รอยละ 0.361 และหากน้ําทะเลสูงข้ึน 100 เซนติเมตร จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศลดลง
รอยละ 0.685 เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในป พ.ศ. 2536 ทั้งนี้ พบวาในปจจุบัน พ้ืนที่
ชายฝงทะเลหลายแหงกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยเฉพาะอยางบริเวณชายฝงอาวไทย
ตอนในรูปตัว ก ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกวา 5 เมตรตอป ในชวงระยะเวลา 30 ปที่ผานมา 
สูญเสียพื้นที่ลึกเขาไปในแผนดินแลวกวา 1 กิโลเมตร  ซึ่งสาเหตุมาจากลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้น  
การทรุดตัวของแผนดิน และระดับน้ําทะเลสูงข้ึน ในอีก 40-50 ป ขางหนา กรุงเทพมหานครและเมือง
ที่อยูตามปากแมนํ้า เม่ือนํ้าทะเลสูงข้ึน นอกจากจะทําใหชายฝงทะเลถูกกัดเซาะแลว ยังจะประสบ
ปญหาน้ําทวมเปนประจํา โดยเฉพาะชวงน้ําทะเลหนุนสูง  นอกจากนี้ ยังทําใหการเกษตรบริเวณ 
ปากแมนํ้าตางๆ เกิดปญหาเนื่องจากน้ํากรอยจะรุกเขาไปในพ้ืนที่นํ้าจืดมากข้ึน ซึ่งจะสงผลเสียหายทั้ง
พืช ผัก ผลไม และสัตวนํ้าตางๆ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกและภูมิภาคเริ่มปรากฏขึ้น สงผลใหลักษณะอากาศ
ของประเทศไทยมีความแปรปรวนมากขึ้น เชน ทําใหเกิดฝนตกหนักมากข้ึน ในขณะที่การกระจายตัว
ของฝนลดลง ทําใหบางพื้นที่เกิดนํ้าทวมบอยครั้งข้ึน ในขณะที่บางพื้นที่อาจเกิดภัยแลงยาวนานขึ้น ซึ่ง
ปรากฏการณเหลาน้ีนอกจากจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนแลว ยังกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยางมาก ไมวาภัยพิบัติที่เกิดข้ึนโดยตรง หรือจากความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสูญเสีย
ผลผลิต หรือผลผลิตทางการเกษตรลดลง ยังมีตนทุนในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน เชน การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการเกษตร การวิจัยเพ่ือหาพันธุพืชที่เหมาะสมกับลักษณะ
ภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไป 

ดานสุขภาพอนามัย มีการคาดการณวา จะเกิดโรคระบาดเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะโรคระบาดที่
มีสัตวเปนพาหะ จากการศึกษาเช้ืออหิวาตกโรคบริเวณปากแมนํ้าเจาพระยา ทาจีน แมกลอง และ 
บางปะกง พบวา หากอณุหภูมิของน้ําสูงข้ึนเพียง 0.5 องศาเซลเซียส จะทําใหเช้ือไวรัสบางชนิดเขาไปอยู
ในเช้ืออหิวาตกโรคสายพันธุที่ไมกอโรคและทําใหเช้ือน้ันกลายพันธุเปนเช้ือที่กอโรคได ซึ่งจะเปนสาเหตุ
ใหเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดไดตลอดทั้งป แทนที่จะระบาดเฉพาะในชวงหนารอน ดังเชนที่ผานมา 
นอกจากนี้ ยังพบวาเม่ือระดับคารบอนไดออกไซดในน้ําเพ่ิมสูงข้ึน จะทําใหวงจรการฟกตัวของไขยุง
เร็วข้ึน จนทําใหประชากรยุงลายเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหการระบาดของไขเลือดออกในชวง 3-4 ปที่ผานมา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูง
กวาพ้ืนที่อ่ืนๆ 

กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิสูงกวานอกเมืองถึง 2 องศาเซลเซียส และในรอบ 40 ปที่ผานมา 
(ป พ.ศ. 2499-2540) อุณหภูมิต่ําสุดของกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในชวง
ฤดูรอนของป พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงสุดเปน
ประวัติการณ  นอกจากนี้ ยังพบวาสภาพอากาศมีความแปรปรวน เชน เกิดพายุดีเปรสชั่นในอาวไทย
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน และพายุในอาวไทยเกิดข้ึน
ทุกๆ 3-4 ป จากเดิมเกิดขึ้นทุกๆ 7-8 ป   นอกจากนี้ ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550  
เกิดนํ้าทะเลหนุนสูง ซึ่งเกิดข้ึนเร็วผิดปกติจากที่เคยเกิดข้ึนในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกป  
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6.3  การเตรยีมการและการดาํเนนิการเพื่อรับมือภาวะโลกรอน 
จากการประชุม IPCC ที่กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลและผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเนน
ความสําคัญที่การเกิดสภาวะโลกรอนและวิธีปองกันและการจัดการกับปญหา 7 ดานหลัก ไดแก ภาค
พลังงาน ภาคการคมนาคมและขนสง ภาคการบริการที่เก่ียวของกับที่อยูอาศัยและการพาณิชย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรที่เ ก่ียวของกับการใชประโยชนที่ดินและการปลดปลอยกาซ 
เรือนกระจก ภาคปาไม และภาคการจัดการของเสีย 

ผลจากการประชุมสรุปไดวา การลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศให
ต่ํากวาระดับปจจุบันมีความสําคัญอยางย่ิง ซึ่งในป ค.ศ. 2015 จําเปนตองเริ่มลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกสูบรรยากาศอยางจริงจัง จึงจะสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบอันเลวรายจากสภาวะโลก
รอนได และไดเรียกรองใหใชพลังงานหมุนเวียนกันใหมากข้ึน และหนทางอื่นๆ ที่นําไปสูการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงพลังงานนิวเคลียร ใชเทคโนโลยีตางๆ ในการชวยกักเก็บ
คารบอนไดออกไซดลงใตดิน พรอมทั้งใชมาตรการทางภาษีและกระบวนการทางเศรษฐกิจชวยให
พลังงานจากฟอสซิลมีราคาแพงมากข้ึน สวนพลังงานหมุนเวียนราคาถูกลง ทั้งนี้ แตละประเทศตองมี
นโยบายที่ชัดเจนในการจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ถึงแมวาประเทศไทยจะปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ 2.6 ตันตอคนตอป หรือคิดเปน 
รอยละ 0.6 ของการปลอยของโลก ซึ่งถือวานอย จึงไมจําเปนตองมีการลดกาซเรือนกระจกในขณะนี้ 
แตอยางไรก็ตาม ถาประเทศไทยยังใชกาซธรรมชาติ นํ้ามัน ถานหิน สรางโรงไฟฟาเพ่ิมโดยไมจําเปน 
มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิม และมีการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย ในอนาคตประเทศไทยอาจจะตอง
กลายเปนประเทศที่จะตองมีภาระในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต 

ในปจจุบันภาคสวนตางๆ ของประเทศไทย ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ประชาชน หรือองคกร
อิสระตางๆ มีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันคอนขางมาก หลายหนวยงานไดมีการดําเนินการรณรงคเพ่ือ
บรรเทาและแกไขปญหาโลกรอน ตัวอยางเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัด 
ทํากรอบยุทธศาสตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เพ่ือเปนแนวทาง 
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนที่เก่ียวของ ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และกําลังดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550-2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความพรอมใหกับ
ประเทศในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมกับประชาคม
โลกในการลดกาซเรือนกระจก และสงเสริมใหเกิดการบูรณาการจากทุกภาคสวนในกระบวนการ
วางแผนและดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอยางเปนระบบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดวางยุทธศาสตร
เพื่อรับมือกับภาวะโลกรอน ในชวงป พ.ศ. 2551-2554  ประกอบดวยการจัดการองคความรูดาน 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก การปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอนในภาคเกษตร และ 
การเผยแพรและประชาสัมพันธการปรับเปลี่ยนชนิดพืชและระยะเวลาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ี และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดาน
การเกษตร ในชวงป พ.ศ. 2550-2554 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กําลัง 
ยกรางยุทธศาสตรวาดวยการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงานมี
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แตอยางไรก็ตาม การแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนทุกคนตองใหความรวมมือกับภาครัฐในการลดการใชพลังงานในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางออม เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงาน และสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน 
การลดปริมาณขยะ เพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดการของเสีย เพ่ือเปนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
นอกจากนี้ ยังตองรวมมือกันปลูกตนไมในวาระสําคัญตางๆ เพ่ือเปนการดูดซับกาซเรือนกระจก 

บรรณานุกรม 
กรมชลประทาน. 2549. รายงานสรุปสถานการณนํ้าและบริหารจัดการน้ําปจจุบัน. 16 ตุลาคม. 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2550. เอกสารประกอบการประชุม งานเปดตัวรายงาน

สถานการณส่ิงแวดลอมไทย ป 2549 เรื่อง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จัดโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกับ 
World Bang วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ. 

กรมทรัพยากรธรณี. 2549. ความเสียหายจากคลื่นซัดชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันตก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส  
18-22 ธันวาคม. 

_________. 2550ก. “แผนดินไหวในประเทศไทย” จาก http://www.dmr.go.th/geohazard/ 
earthquake_n/Thaifelt.htm (19 มิถุนายน). 

_________. 2550ข. รายงานสรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเลในรอบป พ.ศ. 2549. 
_________. 2550ค. “ตารางสรุปเหตุการณหลุมยุบในประเทศไทย ระหวางวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ถึง 

28 ก.พ. 2550” จาก http://www.dmr.go.th/geohazard/sinkhole/list2.htm 
_________. 2550ง. สรุปเหตุการณพิบัติภัยประจําเดือนพฤษภาคม. 
_________. 2550จ. สรุปเหตุการณพิบัติภัยประจําเดือนมิถุนายน. 
_________. 2550ฉ. สรุปเหตุการณพิบัติภัยประจําเดือนกรกฎาคม. 
กรมทรัพยากรน้ํา. 2550. แผนการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง (วันที่ 16 มีนาคม). 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. มปป. สถานการณการทรุดตัวของแผนดิน (เอกสารถายสําเนา). 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2549ก. สรุปสถานการณและการใหความชวยเหลือจากอุทกภัย

และภัยหนาว วันที่ 18 ธันวาคม. 
_________. 2549ข. สรุปสถานการณอุทกภัย ภัยหนาว และคลื่นซัดชายฝง วันที่ 25 ธันวาคม. 
_________. 2549ค. สรุปสถานการณอุทกภัย ภัยหนาว และคลื่นซัดชายฝง วันที่ 29 ธันวาคม. 
_________. 2549ง. สรุปสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ (ครั้งที่ 19) วันที่ 30 ตุลาคม. 
_________. 2550ก. สรุปสถานการณภัยแลงและการใหความชวยเหลือ (ขอมูล ณ วันที่ 4 

พฤษภาคม). 
_________. 2550ข. สรุปสถานการณภัยแลงและสถานการณมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน (ขอมูล ณ วันที่ 2 เมษายน). 
_________. 2550ค. สรุปสถานการณอุทกภัยภาคใต อุทกภัยลุมนํ้าเจาพระยา และภัยหนาว วันที่ 8 

มกราคม. 
_________. 2550ง. สรุปสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ (ขอมูล ณ วันที่ 21 

พฤษภาคม). 
_________. 2550จ. สรุปสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ (ขอมูล ณ วันที่ 28 

พฤษภาคม). 
_________. 2550ฉ. สรุปสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ (ขอมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน). 



 

 บทที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  131  

_________. 2550ช. สรุปสถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ (ขอมูล ณ วันที่ 14 
พฤษภาคม). 

_________. 2550ซ. “สรุปสถานการณ รายเดือน” จาก http://www.disaster.go.th 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2549. “คาดการณสถานการณไฟปา ป 2550” จาก 

http://www.dnp.go.th/forestfire/PDF/pre_07.pdf (19 มิถุนายน 2550). 
_________. 2550. “สถิติการเกิดไฟปา” จาก http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatis 

tic%20Th.htm (19 มิถุนายน 2550). 
กรมอุตุนิยมวิทยา. 2550ก. “แผนดินไหว: การปฏิบัติและปองกัน” จาก http://www.tmd.go.th/ 

info/info.php?FileID=38 (มิถุนายน 2550). 
_________. 2550ข. “สถิติแผนดินไหวในประเทศลาสุด” จาก http://www.tmdseismology.com/ 

tmd/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=17&Item
id=27 (กันยายน 2550). 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550ก. สรุปการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัยดาน
การเกษตร วันที่ 4 มกราคม. 

_________. 2550ข. สรุปสถานการณนํ้า ณ วันที่ 15 มกราคม. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549ก. การแกไขปญหาและการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบอุทกภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน. 
_________. 2549ข. โครงการเรงดวนเพ่ือบรรเทาและฟนฟูผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการเกิด

อุทกภัย วันที่ 13 พฤศจิกายน และวันที่ 27 พฤศจิกายน. 
_________. 2550ก. มาตรการเตรียมความพรอมการเฝาระวังและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ วันที่ 23 เมษายน. 
_________. 2550ข. รายงานความคืบหนาเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือรองรับ 

การจายเงินเพ่ือใหความชวยเหลือกับเกษตรกรผูเล้ียงปลาในกระชัง ที่ไดรับผลกระทบจากา
ภาวะมลพิษทางน้ําในพ้ืนที่จังหวัดอางทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 มีนาคม. 

_________. 2550ค. รายงานสถานการณมลพิษหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ วันที่ 19 มีนาคม. 
_________. 2550ง. รายงานสถานการณมลพิษหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือครั้งที่ 2 วันที่ 26 

มีนาคม. 
_________. 2550จ. รายงานสถานการณมลพิษหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือครั้งที่ 3 วันที่ 2 เมษายน. 
_________. 2550ฉ. สถานการณคุณภาพน้ําทั่วประเทศและการดําเนินงานของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีปลาตายในแมนํ้าเจาพระยาบริเวณจังหวัดอางทอง
และพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 มีนาคม. 

กระทรวงมหาดไทย. 2550ก. การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงปลาในกระชัง กรณีสถานการณ
มลภาวะทางน้ําที่เกิดในพ้ืนที่จังหวัดอางทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 มีนาคม. 

_________. 2550ข. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงริมแมนํ้าตามชายแดนระหวางประเทศ วันที่ 
2 สิงหาคม. 

_________. 2550ค. รายงานผลการประสานการดําเนินการกรณีสถานการณมลภาวะทางน้ําที่เกิดใน
พ้ืนที่จังหวัดอางทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 มีนาคม. 

_________. 2550ง. รายงานผลความคืบหนาการตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีสถานการณมลภาวะทาง
นํ้าที่เกิดในพ้ืนที่จังหวัดอางทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2 เมษายน. 

_________. 2550จ. รายงานผลความคืบหนาการตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีสถานการณมลภาวะทาง
นํ้าที่เกิดในพ้ืนที่จังหวัดอางทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 เมษายน. 

กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550. รายงานเหตุการณปลาตายในแมนํ้าเจาพระยา วันที่ 20 มีนาคม. 
กรุงเทพมหานคร. 2550. (ราง) แผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอนของ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555. 



 

 132   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

คณะทํางานนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบทการจัดการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและลํา
นํ้าแหงชาติ. 2550. รางยุทธศาสตรการจัดการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ปริทัศน เจริญสิทธิ์. 2550.  การสํารวจพื้นที่กัดเซาะชายฝงทะเลในฤดูมรสุม บริเวณอาวไทยฝง
ตะวันตก ตั้งแตจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดปตตานี ระหวางเดือนธันวาคม 2549 – มกราคม 
2550.  เอกสารเผยแพรสํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฉบับที่ 28 กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร. 2550. “บันทึกเหตุการณนํ้าทวมภาคกลาง (ก.ย.-ต.ค. 
49)”. จาก http://tiwrm.haii.or.th/current/floodseptooct49.htmL (10 กันยายน 2550). 

สํานักนายกรัฐมนตรี. 2550ก. การแกปญหาหมอกควันภาคเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2550. 
_________. 2550ข. การตรวจสถานการณหมอกควันจังหวัดแมฮองสอน วันที่ 11 เมษายน. 
_________. 2550ค. การรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ 7 วันปลอดควันวันสงกรานตและ

การเดินทางตรวจราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 24 เมษายน. 
_________. 2550ง. สถานการณปญหาหมอกควันภาคเหนือ วันที่ 27 มีนาคม 2550. 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2550ก. การแกไขปญหาและการใหความชวยเหลือเยียวยาแก

ประชาชนกรณีเกิดมลภาวะทางน้ําในเขตจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกลเคียง วันที่ 19 มีนาคม. 

_________. 2550ข. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคม 2550. เรื่อง การแกไขปญหาเรงดวนกรณี
สถานการณหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ. 

_________. 2550ค. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 มีนาคม 2550. เรื่อง การประเมินพ้ืนที่เส่ียงภัยแลง
และมาตรการแกไขปญหาภัยแลง ป 2550. 

_________. 2550ง. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 มีนาคม 2550. เรื่อง สรุปสถานการณภัยแลงและการ
ใหความชวยเหลือ (ขอมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2550). 

_________. 2550จ. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เรื่อง โครงการกอสรางเข่ือนปองกัน
ตล่ิงริมแมนํ้าตามชายแดนระหวางประเทศ. 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007a. Climate Change 2007: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group II Contribution to the 
Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, 
Summary for Policymakers. April 2007. 

_________. 2007b. Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working 
Group III Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change 
Fourth Assessment Report, Summary for Policymakers. May 2007. 

World Bank. 2007. Thailand Environment Monitor 2006.  Ministry of Natural 
Resources and Environment, Department of Marine and Coastal Resources, 
and World Bank Office, Bangkok. 

World Wildlife Fund (WWF). 2005.  “World’s Top Rivers at Risk.” From http://www. 
wwf.org 

 



 

 บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 133  

การบรหิารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปญหาความรอยหรอของทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เส่ือมโทรมของประเทศไทยที่เกิดข้ึน
ไดสงผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห
พบวาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยที่ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดอยางเบ็ดเสร็จ ภาครัฐควรมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ1ในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ 
จังหวัด และทองถ่ิน และมีการบูรณาการในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ (กรอบที่ 4.1) เปนการบริหารจัดการที่
ยึดพ้ืนที่ เปาหมายหรือระบบนิเวศเปนหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลายภายในระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ อาทิ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ การตั้งถ่ินฐานของมนุษย วิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งหมดที่
กลาวมานี้ก็คือ หลักการพ้ืนที่เปาหมาย-หนาที่-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation: 
AFP) น่ันเอง สําหรับลักษณะของความสัมพันธของผูมีสวนรวมหรือผูปฏิบัติหลักในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการจะมีความเช่ือมโยงและสัมพันธกันอยางยิ่ง (รูปที่ 4.1) จากความสัมพันธดังกลาวนํามา
ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่หลากหลาย อาทิ การจัดการโดยไตรภาคี การจัดการโดย
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการโดยชุมชนหรือเครือขาย โดยในแตละรูปแบบ
การจัดการนั้นจะมีลักษณะของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติหลักทั้งสามกลุมในระดับที่มากนอย
แตกตางกันไป ซึ่งการนําเสนอจะแบงตามกลุมผูมีสวนรวมหรือผูปฏิบัติหลัก ไดแก ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้ 

1. ภาครัฐ 
การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจใดๆ ยอมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในระบบไมสวนใดก็สวนหนึ่ง ซึ่งเปนผลกระทบที่เปนลูกโซ ทั้งนี้เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธเก่ียวของเช่ือมโยงกันในระบบนิเวศ แตแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐที่ผานมาเปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
                                                
1 บูรณาการ หมายถึง เช่ือมหรือประสานกับส่ิงอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน เชน โรงเรียนหลายแหงบูรณาการภูมิปญญา

ทองถิ่นเขากับศาสตรสมัยใหม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูท่ีมีรากฐานจากความเปนไทยและนําไปสูการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน (ราชบัณฑิตยสถาน 2550) 

 

 

บทที ่4
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ส่ิงแวดลอมที่แยกสวน แยกสาขาท่ีมักเปนไปตามลักษณะโครงสรางขององคกร โดยเปนการจัดการ
เฉพาะทรัพยากร เครื่องมือที่ใชการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ เชน กฎหมาย กฎระเบียบที่ไมมี
การบังคับใชอยางจริงจัง ไมมีการนําเครื่องมืออื่นๆ มาใช อาทิ เคร่ืองมือทางการเงินและการคลัง 
เครื่องมือทางสังคม การมีสวนรวมของประชาชน นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีขอจํากัดเรื่องของศักยภาพ
ของบุคลากร และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ เปล่ียนไปเมื่อมี 
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง จึงเห็นไดวาการบริหารจัดการหรือการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่ผานมาเปนไปอยางไมมีระบบ ไมมีความเช่ือมโยงกันหรือเปนการแกไขเฉพาะเรื่อง 
ไมมีความตอเน่ือง โดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตางทําหนาที่ของตน ตางคนตางทํา ไมมี 
การประสานงานระหวางหนวยงานมากนัก 

กรอบที่ 4.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ (integrated natural resources 

management) พัฒนามาจากแนวคิดของการวิจัยระบบเกษตร (farming systems 
research) ในชวงกลางทศวรรษที่ 1980 โดย Consultative Group on International 
Agricultural Research (CGIAR) ไดบัญญัติคํานี้ข้ึนในป ค.ศ. 1996 ซ่ึงนับไดวาเปน 
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่สําคัญ 

การวิจัยระบบเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ 
วิทยาศาสตรแนวดั้งเดิม  แนวคิดเชิงองครวมตามความสมัครใจ 
(hard reductionist science)  (soft more holistic approach) 
การจัดการพืชเชิงเดี่ยว การจัดการเชิงนิเวศวิทยา 
(classical agronomy)  (ecological sciences) 
การวิเคราะหเชิงสถิตย การวิเคราะหเชิงพลวัตร 
(static analysis of isolated issues) (systems dynamics) 
การจัดการแบบบนลงลาง การจัดการเชิงมีสวนรวม 
(top-down)  (participatory approaches) 
การจัดการตามปจจัยและสาเหต ุ การจัดการเชิงสหสัมพันธ 
(factor-oriented management)  (integrated management) 

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธ เกี่ ยวของ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรใดทรัพยากร
หน่ึงก็จะสงผลตอทรัพยากรอื่นๆ ในระบบ
นิเวศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน การ
ประยุกตใชแนวทางการจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติเชิงบูรณาการ ที่พิจารณาอยาง
รอบดานเปนองครวม คํานึงถึงความสัมพันธ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตร ภายใตเงื่อนไข
ของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคสวนในการบริหารจัดการ ส่ิงเหลานี้จะ
ทําใหเกิดการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกัน 

ที่มา: Douthwaite et al. 2004.   

รูปที่ 4.1 องคประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ 
 

 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
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สําหรับประเทศไทยแนวคิดของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เชิงบูรณาการเริ่มมีความชัดเจนข้ึน เม่ือประเทศไทยไดกําหนดพ้ืนที่ลุมนํ้าหลัก 25 ลุมนํ้าทั่วประเทศ 
พรอมทั้งไดมีการศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลในระดับลุมนํ้าเพ่ือการวางแผนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนที่ลุมนํ้าทั่วประเทศ รวมทั้งมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศตางๆ อยางไรก็ตาม การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติยังไมเห็นเปนรูปธรรม
มากนัก 

ในปจจุบันไดมีการประยุกตใชแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เชิงบูรณาการโดยยึดพ้ืนที่เปาหมายเปนหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาองคประกอบ
ของสิ่งแวดลอมในระบบทั้งหมด เนนระบบการทํางานและการประสานงานรวมกันของหนวยงานท่ี
เก่ียวของหลายหนวยงาน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ. 2545  ไดมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน  ที่มีสวน
สนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ อาทิ ระบบการจัดสรรงบประมาณที่คํานึงถึง
เปาหมายหลักของประเทศ การใหความสําคัญตอการประสานงานและการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงาน และการคํานึงถึงความตองการและปญหาของประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกรบริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยการรวมหนวยงานที่เก่ียวของเขามาไวภายใตหนวยงาน
เดียวกัน  คือ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เน่ืองจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ 
ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญและทวีความซับซอนมากขึ้น และเพ่ือให
องคกรดานการจัดการส่ิงแวดลอมมีการทํางานที่เปนองครวมและมีความประสานสอดคลองกันมากข้ึน 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังคงมีปญหาอยูบาง ในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดลอม คือ 
ลักษณะหนาที่ที่ขัดแยงกันแตอยูในหนวยงานเดียวกัน (หนวยอนุญาต และหนวยควบคุมดูแลดาน
ส่ิงแวดลอม) ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดลอม 

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ สวนใหญมี 
การนํามาใชในพ้ืนที่ท่ีเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับที่รุนแรง สงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม ความเปนอยูและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยการแกไขปญหาน้ันจําเปนตองใช
ระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตองการผูเช่ียวชาญในหลายสาขา ตองมีการประสานงานและ 
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของหลายหนวยงาน ตองมีการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ทั้งภาคธุรกิจเอกชนหรือผูประกอบการ ภาคประชาชนในพื้นที่ โดยระดับของการมีสวนรวมของแตละ
ภาคสวนในแตละกิจกรรมตองมีความเหมาะสมและเปนธรรม (กรอบที่ 4.2) 

ตัวอยางของกรณีสถานการณปญหาที่มีการใชระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เชน 
เหตุการณการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ไดสงผลกระทบตอสภาพ 
การปนเปอนของตะกั่วในสภาพแวดลอมทางกายภาพและปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ใกลเคียง ทําใหหนวยงานที่เก่ียวของหลายหนวยงานทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

กรอบที่ 4.2  ส่ิงสําคัญในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ 
-  ตองมีการเก็บขอมูล การวิจัยใหมอยางตอเน่ือง และเปดใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเปนธรรม 
-  ตองมีการบูรณาการนโยบายหรือยุทธศาสตรการจัดการใหสอดคลองกับความรูใหมทางวิทยาศาสตรและสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไป 

-  ตองมีการติดตอประสานงานระหวางผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 
-  ตองมีการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (เจาหนาที่ภาครัฐ ผูมีสวนในการตัดสินใจ ประชาชน) ในการกําหนดนโยบายดานการจัดการ
ทรัพยากร 

-  ตองมีระบบการติดตาม การประเมินผล การแกไข และการเรียนรู 

ที่มา: คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 2550   

 



 

 136   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

ผูประกอบการ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ และนักวิชาการ ไดเขามารวมกันจัดการแกไขปญหาดังกลาว 
พรอมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาเหมืองแรในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีข้ึน ซึ่งเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย เชนเดียวกับกรณีอ่ืนๆ เชน การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืนกรณีหมูเกาะชาง 
จังหวัดตราด  การจัดการลุมนํ้าแบบบูรณาการและการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา  
การจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้ําทวม 

สําหรับในชวงป พ.ศ. 2549-2550 ระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการถูกนํามาใชอยาง
เขมขนมากข้ึนในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวนใหญเปนปญหา
เรงดวนและเปนปญหาสําคัญ อาทิ เหตุการณปลาตายในแมนํ้าเจาพระยา จังหวัดอางทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง กรณีมลพิษหมอกควันในภาคเหนือตอนบน กรณีมลพิษ
อากาศในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุต (กรอบที่ 4.3) โดยลักษณะของการจัดการปญหาตองมี
การบูรณาการในสวนของผูมีสวนไดเสียอยางเขมขน กลาวคือ มีกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวน 
ไดเสียในระดับพ้ืนที่ ไมวาจะเปนผูปลอยมลพิษ ผูไดรับผลกระทบ ผูที่มีหนาที่กํากับและควบคุม  
 

กรอบที่ 4.3  การจัดการปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุต 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524 อยูในเขต

เทศบาลตําบลมาบตาพุต อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย
อุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมปโตรเลียมและโรงกลั่นนํ้ามัน 
ถึงแมวานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตจะนํามาซึ่งความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่มาบตาพุดไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและประชาชนใน
พื้นที่ ปญหามลพิษที่สําคัญ คือ มลพิษทางอากาศ (จากสารอินทรีย
ระเหยงาย [Volatile Organic Compounds: VOC] และจากการเผา
ไหมเชื้อเพลิงของโรงงานและโรงไฟฟา) มลพิษทางน้ํา มลพิษจาก
ของเสียอันตราย จากภาวะมลพิษที่สะสมมานานในพื้นที่ทําใหเกิดผล
กระทบตอเน่ืองตอสุขภาพของประชาชน เชน การเจ็บปวยของ
ประชาชนดวยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต
ผิวหนัง เน่ืองจากการสัมผัสมลพิษ และผลกระทบที่ใชเวลาระยะหน่ึง
กอนแสดงอาการ เชน มะเร็ง 

แนวคิดในการแกไขปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุต คือ  
การประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุต แตเน่ืองจาก 
การประกาศเขตควบคุมมลพิษอาจสงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน
และภาพลักษณของประเทศ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึง
เลื่อนการประกาศเขตควบคุมมลพิษออกไป 1 ป เพื่อทําการศึกษา
ปญหาในพื้นที่มาบตาพุตใหชัดเจน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขมลพิษและกําหนด 
การพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
เพื่อใหขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งระบบ 
ตลอดจนกําหนดระดับการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ
การรองรับของพื้นที่ ทั้งน้ี คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได
เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมทั้งระบบ และเห็นชอบการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ 
เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 และไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ ไดแก คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษ
และกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมการพหุภาคี

เพื่อกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และคณะอนุกรรมการดานเทคนิค
เพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบการแกไขปญหามลพิษของอุตสาหกรรม
ในจังหวัดระยอง 

แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง  
พ.ศ. 2550-2554 มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณการปลอยทิ้งมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ํา ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม ใหเปนไป
ตามขอกําหนดตามกฎหมายหรือดีกวา ใหคุณภาพน้ําและคุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐานภายใน 1 ป ประชาชนไดรับการดูแล 
รักษา และฟนฟูสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึงและเปนธรรม ชมุชนในพืน้ที่
มีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดอยาง
ตอเน่ือง และพัฒนาพื้นที่ในอนาคตไมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามัยและสอดคลองศักยภาพพื้นที่ โดยประกอบดวย
แผนงาน/โครงการ 64 โครงการ ดําเนินการโดยภาครัฐที่เกี่ยวของ 7 
กระทรวง 25 องคกร ใชงบประมาณ 6,680 ลานบาท มีมาตรการดังน้ี 
(1) มาตรการลดปริมาณการปลอยทิ้งมลพิษ (2) มาตรการบริหาร
จัดการมลพิษ ติดตามตรวจสอบและกํากับดูแล (3) มาตรการจัดการ
ดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย (4) การพัฒนาเชิงพื้นที่ไมให
เกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย และ (5) การมีสวนรวม
ในการปองกันแกไขปญหามลพิษ 

การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อแปลง
แผนฯ สูการปฏิบัติ โดยสรางกลไกการบริหารจัดการที่มีเอกภาพใน
การตัดสินใจและสั่งการ มีความคลองตัวในการประสานผลักดัน 
การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา และสรางกระบวนการการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนเพื่อเปนชองทางในการเขาถึงขอมูล  การรองเรียน  
การติดตามตรวจสอบ การวางแผนแกไขปญหา ที่จะนําไปสูระบบ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในพื้นที่มาบตาพุตตอไป 

ที่มา: คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง 2550  

 



 

 บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 137  

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนสาเหตุของปญหา จะเห็นไดวา 
ประเด็นสําคัญนอกเหนือจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียแลว คือ การพิสูจนสาเหตุของปญหาวา
เกิดจากอะไร ใครเปนผูกอ หากมีความชัดเจนในผลของการพิสูจนหลักฐานดังกลาวก็จะทําใหสามารถ
แกไขปญหาไดถูกจุดและเปนธรรมตอทุกฝาย 

นอกเหนือจากการประยุกตใชระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและปญหาภาวะมลพิษที่เปนปญหาเรงดวนแลว ยังใชกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่เปนปญหาสะสมมานานและยังไมไดรับการแกไขที่เปนระบบ คือ ปญหา
ทรัพยากรนํ้าทั้งเรื่องของน้ําทวม นํ้าแลง คุณภาพน้ํา และปญหาที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรอื่นๆ เชน  
การจัดการตนนํ้า กลางน้ํา ปลายน้ํา การกัดเซาะตลิ่ง จะเห็นไดวาการจัดการน้ําแบบบูรณาการ จะตอง
บูรณาการในหลายๆ ประเด็น ไดแก การใชนํ้าของตนนํ้าและปลายน้ํา การดูแลคุณภาพและปริมาณ 
การใชและการอนุรักษนํ้าผิวดินและน้ําใตดินทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ การจัดการน้ําและ 
การจัดการที่ดิน การจัดสรรน้ําระหวางภาคเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและยุติธรรม ความตองการใช
นํ้าของระบบนิเวศประเภทตางๆ จะเห็นไดวา ระบบการจัดการที่ย่ังยืนจะตองสามารถบูรณาการภารกิจ
ที่เก่ียวของกันอยางเปนระบบโดยใชกรอบพื้นที่ของพ้ืนที่ลุมนํ้าหลักของประเทศ 

ในป พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดประยุกตใชแนวคิดการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการในการแกปญหาทรัพยากรน้ํา โดยคัดเลือกพ้ืนที่ลุมนํ้าที่มีปญหาในระดับรุนแรงมาก
เปนพ้ืนที่นํารอง  โดยในป พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ลุมนํ้าบางปะกงถูกเลือกเปนพ้ืนที่นํารอง  เน่ืองจากกําลัง
ประสบปญหาการปลอยนํ้าเนาเสียจากภาคเกษตรและภาคชุมชน ปญหาการควบคุมระดับน้ํา ปญหา
การกัดเซาะตลิ่ง และปญหาน้ําทวม ภายใต “โครงการการบริหารจัดการและพัฒนาลุมนํ้าบางปะกง
แบบบูรณาการ” (กรอบที่ 4.4) และพ้ืนที่ลุมนํ้าที่จะดําเนินการในป พ.ศ. 2551 ตอไป คือ ลุมนํ้าทาจีน 

นอกจากนี้ การทํางานรวมกันของไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศเกิดข้ึนในหลายๆ ลักษณะ กรณีการจัดการปญหามลพิษจากขยะ
ในรูปแบบของธนาคารขยะ ที่มีการนําไปใชอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนและชุมชน ซึ่ง
นอกจากจะเปนการลดปริมาณขยะแลว ยังเปนการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม และทําใหมีรายไดจาก
การคัดแยกขยะมาขายอีกดวย กรณีการจัดการปญหาการทิ้งขยะประเภทของเสียอันตรายปนไปกับ 
 

กรอบที่ 4.4  การบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําบางปะกงแบบบูรณาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายที่จะ

แกปญหานํ้าทั้งระบบแบบบูรณาการ โดยจะเริ่มฟนฟูพื้นที่ลุมนํ้า 
บางปะกงเพื่ อนํารองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดยอาศัยหลักการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน 
เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมนํ้าบางปะกง
ไดรับการดูแลและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

พื้นที่ลุมนํ้าบางปะกง ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุรี ทางตอนเหนือของลุมนํ้าเปนแนวเทือกเขาที่แบงเสนเขต
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก รวมถึงจังหวัดปราจีนบุรี 
ทางตอนใตของลุมนํ้ามีเทือกเขาที่เปนตนกําเนิดของลําน้ําสาขาของ
แมนํ้าบางปะกง ขนาดพื้นที่ลุมนํ้าเทากับ 22,456 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณรอยละ 4 ของพ้ืนที่ประเทศ ลุมนํ้าประกอบดวย 2 ลุมนํ้าหลัก 
คือ ลุมนํ้าหลักปราจีนบุรี และลุมนํ้าหลักบางปะกง 

การแกปญหาเรื่องนํ้าจําเปนตองกําหนดขอบเขตในพื้นที่ลุมนํ้า
ที่ชัดเจน เพราะมีความเกี่ยวโยงกันเปนระบบ ตั้งแตตนนํ้า กลางน้ํา 
ไปจนถึงทายน้ํา ทั้งดานการอนุรักษ ฟนฟูพัฒนาแหลงนํ้า พื้นที่ลุมนํ้า
บางปะกงเปนลุมนํ้านํารองในการแกไข เน่ืองจากขณะนี้กําลังประสบ
กับปญหาการปลอยนํ้าเนาเสียจากการทําฟารมสุกร การเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า เทศบาลหรือชุมชนที่อาศัยอยูตามริมนํ้า 116 แหงที่ไมมี
ระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งการสรางเข่ือนทดนํ้าบางปะกงทําใหไม
สามารถปดบานประตูเพื่อควบคุมระดับนํ้าได เน่ืองจากการปดเข่ือน
ทําใหเกิดปญหาตลิ่งพัง และน้ําทวมบริเวณเหนือและทายเข่ือนทดน้ํา 
จึงทําใหการจัดสรรน้ําทั้งระบบเกิดปญหา 

สําหรับแนวทางการแกปญหาทําโดยการดึงกระบวนการการมี
สวนรวมของชุมชนทองถ่ิน การนําภูมิปญญาชาวบานมาประยุกตใช
ในการแกไขและการพัฒนาลุมนํ้าแบบบูรณาการอยางมีระบบและมี
ทิศทางที่ชัดเจน โดยเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2550 เปนตนมา 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ก, สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ 2550   
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ขยะทั่วไปที่คาดวาจะกอใหเกิดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอนาคต ประกอบกับการรณรงคการ
คัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิดที่ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และการที่ปจจุบันยังไมมีระบบการบําบัด
ของเสียอันตรายของชุมชน ตัวอยางของการดําเนินงานรวมกันของไตรภาคีในป พ.ศ. 2550  คือ 
โครงการเรียกเก็บคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต ที่มีกลุมพันธมิตร 3 ฝาย คือ กรมควบคุมมลพิษ 
ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน (กรอบที่ 4.5) 

สําหรับในสวนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามพื้นฐานแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พิจารณา 3 มิติ ภายใต 2 เง่ือนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ระบบภูมิคุมกัน โดยอยูภายใตเง่ือนไขของความรูและคุณธรรม ก็มีลักษณะของการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเชนเดียวกัน (กรอบที่ 4.6) 

อยางไรก็ตาม ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลายปญหายังไมมีการประยุกตใช
ระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการอยางชัดเจน อาทิ ปญหาการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย 
รูปแบบการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทยในขณะนี้ยังไมบูรณาการมากนัก เห็นได
จากลักษณะของการแกปญหามักใชมาตรการเชิงวิศวกรรมที่เปนการกอสรางแบบเฉพาะพื้นที่ตนเอง
โดยไมมีการศึกษาผลกระทบในภาพรวม โดยผูที่นํามาตรการเหลาน้ันมาใชในการแกปญหาก็คือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณชายฝง โดยตางคนตางทํา
เพ่ือปองกันตนเองจากภัยพิบัติดานการกัดเซาะชายฝงโดยไมมีการศึกษาผลกระทบในภาพรวม ซึ่ง 
การแกปญหาในลักษณะดังกลาวไมมีการบรูณาการ เปนเพียงการชะลอเวลาเทาน้ัน จึงสงผลใหการ
แกไขปญหาไมประสบผลสําเร็จและปญหามีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ มีเหตุการณเกิดข้ึนใน  
 

กรอบที่ 4.5  โครงการเรียกเก็บคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต 
การทิ้งซากของเสียอันตรายรวมไปกับขยะทั่วไปโดยไมมี 

การคัดแยกและระบบการกําจัดที่ถูกหลักวิชาการจะสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ประกอบกับ 
ผลการสํารวจสถานการณซากหลอดฟลูออเรสเซนตของกรมควบคุม
มลพิษรวมกับองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน ในป 
พ.ศ. 2547 ทําใหกรมควบคุมมลพิษไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึง
ไดจัดทําโครงการเรียกเก็บคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนตขึ้น โดย
ความรวมมือจากภาคเอกชน มีเปาหมายในป พ.ศ. 2550 คือ ซากหลอด
ฟลูออเรสเซนตไดรับการจัดการอยางเหมาะสม ไมนอยกวา 80 ตัน 

พื้นที่ดําเนินงานอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร 

กลุมพันธมิตรของความรวมมือ แบงออกเปน 3 ฝาย ไดแก 
1.  กรมควบคุมมลพิษ ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงาน 

และเปนศูนยประสานงานกลางของโครงการ 
2.  ผูสนับสนุนโครงการ คือ บริษัทผูผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต

ในประเทศไทยที่สนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ ไดแก การเก็บ
รวบรวม การแปรใชใหม (recycle) และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนต
อยางถูกตอง ซ่ึงปจจุบันมี 2 รายคือ บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด 
และบริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

3.  ผู เข ารวมโครงการฯ  คือ  หนวยงานผูทิ้ งซากหลอด 
ฟลูออเรสเซนตที่สมัครเขารวมโครงการฯ โดยจะแยกทิ้งซากหลอด

ฟลูออเรสเซนตชนิดตรงออกจากขยะทั่วไป เพื่อนําไปจัดการอยาง
เหมาะสมตอไป 

กรมควบคุมมลพิษทําการรวบรวมรายชื่อผูเขารวมโครงการฯ 
(นับถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 มีผูเขารวมโครงการ 236 ราย) 
และประสานงานกับผูสนับสนุนโครงการ เพื่อวางแผนการเก็บรวบรวม
ในแตละรอบ (เดือน 6 และเดือน 12 ของป) โดยผูสนับสนุนโครงการ
จะมีรถขนสงเขาเก็บรวบรวมซากหลอดฟลูออเรสเซนตจากผูเขารวม
โครงการฯ ที่มีอาคารตั้งอยูในพื้นที่ใหบริการเก็บรวบรวม โดยไมคิด
คาใชจาย ทั้งน้ีตองเปนหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรงที่ไมแตกเทานั้น 

สําหรับผู เขารวมโครงการฯ ที่ มีอาคารตั้ งอยูนอกพื้นที่
ใหบริการเก็บรวบรวม สามารถขนสงหลอดฟลูออเรสเซนตไปยัง
โรงงานของผูสนับสนุนโครงการไดโดยตรง ปจจุบันมี 2 แหง คือ 
บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี 
จังหวัดปทุมธานี หรือบริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด ที่นิคมอุตสหากรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

สําหรับประชาชนทั่วไปและองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็
สามารถใหความรวมมือไดดวยวิธีการงายๆ โดยนําหลอดฟลูออเรส
เซนตชนิดตรงที่ไมแตกบรรจุใสซองบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนตหรือ
หอดวยกระดาษหนังสือพิมพ ไปฝากทิ้งยังสถานประกอบการที่เขา
รวมโครงการฯ เพียงเทานี้ทุกคนก็สามารถมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมได เพื่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมที่ดีข้ึน 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2550ข   
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กรอบที่ 4.6  การจัดการสิ่งแวดลอมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาพื้นฐานที่ไมเพียงสามารถ

นํามาประยุกตใชไดกับภาคการเกษตรเทานั้น แตยังสามารถนํามา
ประยุกตใชในศาสตรอื่นๆ ได จะเห็นไดจากโครงการหลวงตางๆ ที่
นําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากพื้นฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ประกอบดวย 3 สวน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ระบบภูมิคุมกัน โดยอยูภายใตเงื่อนไขของความรู และคุณธรรม 

ตัวอยางโครงการในพระราชดําริที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีอยูหลายโครงการ เชน โครงการแกมลิง 
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร โดยใชประโยชนจาก
พื้นที่ลุมต่ําที่อยูทางดานตะวันออก และตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 
เปนแหลงรับนํ้าเม่ือระดับนํ้าในแมนํ้าสูงข้ึน โดยจะถูกระบายมาเก็บ
ไวในที่ลุมน้ีชั่วคราว แลวคอยๆ ปลอยกลับไปลงสูแมนํ้าอีกครั้งเม่ือ
นํ้าเหนือและนํ้าทะเลลดระดับลง จะเห็นไดวา โครงการนี้มีความมี

เหตุผล คือ มีการใชทรัพยากรที่มีอยูแลว ไมจําเปนตองลงทุนดวย
งบประมาณจํานวนมาก และเปนโครงการที่ไมไดสงผลกระทบทางลบ
ใหกับคนในจังหวัดอื่น เน่ืองจากเปนพื้นที่ลุมที่ไมไดดําเนินกิจกรรม
ใดๆ โครงการดังกลาวถือเปนการนําความรูทางวิชาการตางๆ มา
ประยุกตใช อันอยูบนพื้นฐานคุณธรรมที่เปนโครงการที่ไมไดสงผล
กระทบตอคนในจังหวัดอื่น 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการกังหัน
นํ้าชัยพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้า โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อ
ปองกันการพังทลายของหนาดินโดยลมและฝน โครงการแกลงดิน 
เพื่อแกปญหาดินเปร้ียว และโครงการสรางฝายน้ําลน เพื่อทําใหเกิด
แองนํ้าใหความชุมชื้นแกพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกลเคียง อีกทั้ง
เปนแหลงเพาะพันธุปลาดวย 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ค 

หลายพ้ืนที่ อาทิ บริเวณตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณชายหาด 
จังหวัดระยอง บริเวณพ้ืนที่ริมฝงทะเลอาวไทยตอนใน บริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 
จากบทเรียนดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา การบูรณาการของความรูความเขาใจในสาเหตุของปญหา 
วิธีการแกไขปญหา และองคความรู เปนเง่ือนไขที่สําคัญของการแกไขปญหาใหประสบความสาํเร็จ 

อยางไรก็ตาม องคความรูที่มีอยูในปจจุบันอาจไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได เน่ืองจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเชิงพ้ืนที่ แตละพ้ืนที่มีลักษณะที่แตกตางกัน รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง  ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนา สงเสริม
การศึกษา คนควา วิจัยใหมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลง เพ่ือใหผูที่มีสวนไดเสียสามารถเขาถึง
และสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการตอไป 

นอกจากนี้ ปญหาของการจัดการทรัพยากรแบบแยกสวน มักจะมีการเก็บขอมูลซ้ําซอนโดย
ไมจําเปน โดยหนวยงานที่จัดเก็บขอมูลซึ่งสวนใหญเปนไปตามภารกิจก็จะใชขอมูลของตนเอง ขาด
กลไกที่ใชขอมูลรวมกัน สุดทายกลายเปนการจัดการโดยอิสระไมเก่ียวของกัน อยางไรก็ตาม 
หนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความตระหนักในปญหาดังกลาว จึง
ไดมีการจัดทําระบบขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุกหนวยในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีปญหา
อุปสรรคอยูบาง อาทิ การเขาถึงขอมูล ความทันสมัยของขอมูล 

2. ภาคประชาชน 
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และนับเปน

ทุนทางสังคมประเภทหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
สังคมไทย ตัวอยางการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน อาทิ การจัดการทรัพยากรน้ําในระบบเหมืองฝาย
ในภาคเหนือที่เปนการจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน มีการกําหนดกติกาการใชทรัพยากร กําหนด
กฎระเบียบและบทลงโทษ กําหนดคาตอบแทนการจัดการ การจัดการทรัพยากรปาเพ่ือชุมชนหรือ 
ปาชุมชนท่ีมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพราะปาเปนแหลงฐานทรัพยากรที่ชาวบานพ่ึงพาเพ่ือ 
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การดํารงชีพ อยางไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับแรกๆ ที่ใหความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชอยางมากมายภายใตระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนยอํานาจ ไมวาจะเปนทรัพยากรปาบก 
ปาชายเลน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมงทะเล การบริหารจัดการโดยภาครัฐในขณะนั้นไดสงผล
กระทบทางลบตอความเขมแข็งของชุมชนและระดับของการมีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน 

จากสถานการณปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอและมีสภาพแวดลอมที่เส่ือมโทรมสงผล
ใหทิศทางการพัฒนาของประเทศเปลี่ยนไป ที่เห็นไดอยางชัดเจนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 กําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา มีการเปด
โอกาสใหชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน เปนประเด็นเรื่องของสิทธิและหนาที่ของประชาชน โดยระดับของการมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนและภาคีที่เก่ียวของสามารถแบงออกเปน
หลายระดับ ไดแก รวมพิจารณา รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมติดตาม 
และรวมตรวจสอบ 

ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับระบบการจัดการรวมกันระหวางภาคประชาชนและ
ภาครัฐ ไมวาจะเปนการจัดการรวมกันระหวางประชาชนกับภาครัฐในเขตปาอนุรักษ ในเขตปาชุมชน 
หรือการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล แตในทางปฏิบัติพบวา เน่ืองจากปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับพ้ืนที่ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยชุมชน
ในหลายๆ พ้ืนที่ อาทิ พ้ืนที่ปาชายเลนบานเปร็ดใน จังหวัดตราด ซึ่งการสูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่ใกลชายฝงเพ่ือเล้ียงกุง สงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติในระดับพ้ืนที่และเปนที่ประจักษของชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงตองการที่จะ
ปกปองผืนปาที่เหลืออยูโดยการกําหนดกฎเกณฑการใชประโยชนปาชายเลนขึ้นมา โดยมีการประชุม 
ปรึกษา หารือ แสดงความคิดเห็นระหวางสมาชิกในชุมชน พรอมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการฟนฟู 
ปาชายเลน จากความเขมแข็ง ความตั้งใจ ความรวมมือรวมใจของสมาชิกทุกคน ประสบการณและ
การเรียนรูของชุมชนปาชายเลนบานเปร็ดในไดสงผลใหปาชายเลนผืนน้ีไดรับการฟนฟูทีละเล็กทีละ
นอย ปจจุบันน้ีสมาชิกในชุมชนบานเปร็ดในและพื้นที่ขางเคียงไดรับประโยชนที่หลากหลายจาก 
ผืนปาชายเลนนี้ทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยแหง
ความสําเร็จที่สําคัญของระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน คือ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการกําหนดขอบเขตและสิทธิการใชทรัพยากร รวมถึงกฎระเบียบที่เปนธรรมและเปนที่ยอมรับของ
คนในชุมชน (กรอบที่ 4.7) 

 

กรอบที่ 4.7   ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยชุมชน 
1)  จะตองมีการกําหนดขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิการใชทรัพยากร 
2)  กฎเกณฑกฎระเบียบในการใชทรัพยากรตองเปนธรรมสําหรับสมาชิกทุกคน 
3)  กฎเกณฑการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะตองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
4)  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ กฎระเบียบ  
5)  การใชประโยชนและการปฏิบัติตามกฎเกณฑจะถูกตรวจสอบโดยสมาชิกหรือผูอื่นที่เปนที่ยอมรับจากสมาชิก 
6)  การละเมิดกฎเกณฑกฎระเบียบตองไดรับโทษตามระดับของความรุนแรงของการละเมิด 
7)  หนวยงานสวนทองถ่ินควรเขามาแกไขขอพิพาทที่เกิดข้ึน อยางรวดเร็ว ใชเวลาและตนทุนนอยที่สุด 
8)  หนวยงานภาครัฐจะตองใหการยอมรับสิทธิและหนาที่ของชุมชน พรอมปรับแผนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐ 

ที่มา: World Resource Institute 2007   
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ตัวอยางของการรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนและภาคีที่
เก่ียวของ เชน โครงการการจัดการลุมนํ้าแบบพื้นที่-ภารกิจ-การมีสวนรวมในลุมนํ้าปง ในระหวางป 
พ.ศ. 2547-2549 เปนโครงการภายใตความรวมมือในการพัฒนาประเทศดานส่ิงแวดลอมระหวาง
ธนาคารโลกและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนโครงการที่เปดโอกาสใหชุมชน
และประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ และการทํางานรวมกันระหวางทุก
ภาคีที่เก่ียวของ มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหามลพิษทางน้ําของลุมนํ้าปง ซึ่งมีแหลงกําเนิดมลพิษหลัก
มาจากภาคชุมชน และภาคการเกษตร กลไกและเครื่องมือที่สําคัญ คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ในกระบวนการการทํางานไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการลุมนํ้าขนาดเล็กโดยวิธีการมีสวนรวม ไดมี 
การจัดทําแบบจําลองการจัดการลุมนํ้าขนาดเล็กแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการรวมตัดสินใจ
ในการจัดการลุมนํ้าของทุกภาคสวน จะเห็นไดวาโครงการนี้เปนการสงเสริมการจัดการลุมนํ้าแบบ
บูรณาการที่เนนความรวมมือของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

ตัวอยางของการมีสวนรวมติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการของภาครัฐ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการฯ ภายใตแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
พัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งพบวายังมีปญหาอุปสรรคในหลายดาน (กรอบที่ 4.8) จากบทเรียนใน
หลายๆ โครงการที่ใหความสําคัญในกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมคิด รวมทํา  
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะนี้มัก
ไมย่ังยืนและไมมีความตอเน่ือง 

กรอบที่ 4.8  การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการภายใตแผนงบประมาณในเชิงบรูณาการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาเปนแหลงนํ้าขนาดใหญที่ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 8,627 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 
8 ลุมนํ้ายอย ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมบริเวณตนนํ้า 
ปาชายเลน และพื้นที่ปาพรุถูกบุกรุกและทําลาย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตวและพืชลดลง เกิดการตื้นเขินของทะเลสาบ ที่เกิดจาก
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพของทรัพยากร
และขาดความสมดุล ประมาณปลายป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดตระหนัก
ถึงสภาพปญหาของพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา มีมติใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทยและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของรับผิดชอบแกไขปญหาพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาให
คืนความอุดมสมบูรณโดยรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและประชาชนในพื้นที่สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนบูรณาการ 
งบประมาณการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ป พ.ศ. 2547-2550 

การดําเนินโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
ภายใตแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ป พ.ศ. 2547-2549 โดยการมีสวนรวมของชุมชน มีเปาหมายเพื่อ 
การขยายผลกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในกระบวนการติดตาม
และประเมินผลของหนวยงานภาครัฐรวมกับประชาชนในพื้นที่ และให

ทราบถึงความคืบหนาของการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน 
การดําเนินการ พอสรุปไดดังน้ี 

การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณยังไม
สอดคลองกับลําดับความสําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

การประสานงานระหวางหนวยงาน การทํางานของแตละ
หนวยงานยังไมสอดคลองประสานสัมพันธกัน โดยมีลักษณะ 
การดําเนินการตามบทบาทหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ 

การมีสวนรวม ในกระบวนการการติดตามประเมินผลโดยให
ชุมชนมีสวนรวม พบวา ขาดความตอเน่ืองในการจัดทําโครงการโดย
พิจารณากลุมคน  คณะทํางาน  กิจกรรม /โครงการ  และพื้นที่
ดําเนินการ และขอจํากัดในเรื่องงบประมาณหนวยงานเปนแบบปตอป 

ระบบขอมูลและระบบสารสนเทศ การจัดเก็บขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมเปนระบบ ไมมีความตอเน่ือง 
ตางคนตางเก็บคือใชฐานขอมูลคนละฐาน ทําใหไมสามารถกําหนด
เปาหมายการพัฒนาและไมสามารถติดตามความกาวหนาและประเมินผล 

ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินโครงการภายใตแผนงบประมาณในเชิง
บูรณาการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไว ภาครัฐจะตองจัดการกับปญหาอุปสรรคขางตน เพื่อสนับสนุน
กระบวนการการมีสวนรวมในกระบวนการติดตามและประเมินผลของ
หนวยงานภาครัฐรวมกับประชาชนในพื้นที่ 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ก   
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เครือขายเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประชาชนและชุมชน ในปจจุบันมี “อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (อสม.)” ใน 75 จังหวัด มีจํานวนกวา 50,000 คน โดยมีรูปแบบการดําเนินงานใน
ลักษณะของเครือขายที่เรียกวา “เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน” (กรอบที่ 4.9) ระหวางป พ.ศ. 2548-2549 มีจํานวนเครือขายฯ รวม 265 เครือขาย/แหง2 ที่
ครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรปาไม ทรัพยากรประมง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ทรัพยากรนํ้า การปองกันและบรรเทาภัยในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เชน นํ้าทวม ดินถลม แผนดินไหว หลุมยุบ การกัดเซาะชายฝง มลพิษทางน้ํา รวมไปถึง
การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ตัวอยางของเครือขายที่ประสบความสําเร็จ คือ มูลนิธิ
ฮักเมืองนาน ที่ใหความสําคัญในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรอบที่ 4.10) 
ทั้งนี้ ส่ิงสําคัญที่จะทําใหเครือขายเหลาน้ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันการณ คือ จะตอง
สรางระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือการจัดการเชิงบูรณาการและมีการส่ือสารที่รวดเร็วทันการณ 

กรอบที่ 4.9 อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

                                                
2 จํานวนเครือขายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2548-2549 เทากับ 265 เครือขาย/แหง ไดแก 
องคกรเอกชน 36 แหง ลุมนํ้า 5 แหง สถาบันการศึกษา 100 แหง อาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม 64 แหง และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 60 แหง จากแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ก) 

“อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” 
หรือ “ทสม.” (ชื่อเดิม-เครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม) เร่ิมข้ึน
ในป พ.ศ. 2545 ดําเนินการนํารองใน 10 จังหวัด คือ จังหวัดนาน 
ลําปาง สุโขทัย นครพนม เลย ขอนแกน ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี 
และกระบ่ี ตอมาไดมีการขยายเครือขายใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
มีเครือขายระดับยอยลงไปถึงระดับหมูบาน ในปจจุบัน มี ทสม. ใน
พื้นที่ 75 จังหวัด รวมทั้งส้ิน 50,208 คน (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550) 

วัตถุประสงคของ ทสม. และเครือขาย ทสม. คือ (1) เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพ ความเขมแข็ง กระบวนการเรียนรูและพึ่งตนเอง
ของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนในทองถ่ินของตนเอง และ (2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางระดับนโยบายและระดับ
ชุมชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดออก
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วาดวย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน  
พ.ศ. 2550 (ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานสนับสนุนใหเกิดการจัดกระบวนการ
ใหบุคคลที่มีความสนใจ มีการแสวงหาความรูและประสบการณ มี
ความเสียสละ และอุทิศตัวในการทํางานดานการอนุรักษ สงวน 
คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของ

ตนเอง เขามาเปน “อาสาสมัคร” ซ่ึงเปนการสงเสริมสิทธิ หนาที่ของ
ประชาชนในการเขามารวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมกันแกปญหาและสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชนในดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินของตน โดยมีการรวมกลุมและ
พัฒนาเปน “เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน” หรือ “เครือขาย ทสม.” เปนเครือขายเชื่อม
ประสานของ ทสม. ในการเรียนรูรวมกัน สรางความรูความเขาใจ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นเพื่อการอนุรักษ สงวน 
คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการทํางาน เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 

การดําเนินงานของ ทสม. และเครือขาย ทสม. ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด ระดับลุมนํ้า จนถึงระดับประเทศเพิ่มข้ึนและดําเนินงาน
ไดสําเร็จมากมาย อาทิ จัดเวทีบูรณาการในทองถ่ิน สรางความ
ตระหนักใหกับภาคประชาชน  ติดตาม  ตรวจสอบ  เฝาระวั ง 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน จัดการภัยพิบัติและเฝาระวัง จัดการในครัวเรือน เผยแพร
ขอมูลขาวสาร สรางและพัฒนาผูนํา เชื่อมประสานพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ทําฐานขอมูลส่ิงแวดลอม พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมไปถึง
การกระตุนใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูบาน หรือชุมชนของตนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ที่มา: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มปป.  
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กรอบที่ 4.10  มูลนิธิฮักเมืองนาน 
กลุมฮักเมืองนานกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2533 ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน

มูลนิธิฮักเมืองนานตามการจดทะเบียนเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 
โดยจุดเริ่มตนการดําเนินการของกลุมฮักเมืองนานเกิดข้ึนจาก 
“แนวความคิดรักแผนดินถ่ินเกิด” ของคนในชุมชนซ่ึงมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รวมถึงความยั่งยืนของสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

กลุมฮักเมืองนานเปนการประสานความรวมมือกันระหวาง 3 
กลุม  คือ  กลุมพระสงฆ กลุมแกนนําชาวบาน และกลุมลูกหลาน
ชาวบาน โดยการทํางานของกลุมฮักเมืองนานจะใหความสําคัญกับ
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีการ
ดําเนินการในหลายลักษณะ อาทิ การสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของปาไม การประกาศพื้นที่ปาชุมชน การเฝาระวังไมให
มีการบุกรุกทําลายปา การฟนฟูแมนํ้านานเพื่อฟนฟูอาชีพประมง 
รวมไปถึงการสรางกุศโลบายตางๆ เชน การบวชปา การสืบชะตา
แมนํ้า 

นอกจากนี้  กลุ ม ฮัก เ มืองน านยั งทํ าหน าที่ เป นหน วย
ประสานงานเพื่อสงเสริมการทํางานระหวางเครือขายตางๆ ในพื้นที่
จังหวัดนาน โดยในป พ.ศ. 2547 เครือขายที่เขารวมเปนภาคีกับกลุม
ฮักเมืองนานมีจํานวน 885 เครือขาย โดยมีประเด็นการพัฒนาใน

หลายดาน เชน การพัฒนาเยาวชน การอนุรักษพันธุพืช การอนุรักษ
พันธุสัตวนํ้า การสงเสริมการออมทรัพย การปองกันปญหาเอดสและ
ปญหายาเสพติด การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว 

ที่ผานมาการดําเนินงานของกลุมฮักเมืองนานยังมีปญหา
อุปสรรคอยูบาง โดยเฉพาะการขาดแคลนเงินทุนในการประสานงาน
กับเครือขายตางๆ แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานของกลุมฮักเมือง
นาน และเครือขายในภาคีก็มีความกาวหนาอยางตอเน่ือง โดยปจจัย
แหงความสําเร็จ คือ ความเต็มใจของคนในชุมชนและการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ซ่ึงมีการสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหา
ขอสรุปแนวทางในการทํางานรวมกัน มีการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น
และนํามาเผยแพรความรูใหกับคนในพื้นที่ ควบคูกับการเรียนรูและ
พัฒนาภูมิปญญาที่มีในทองถ่ิน รวมถึงมีการประสานงานระหวาง
เครือขายทั้งในจังหวัดนานและในพื้นที่อื่นๆ เพื่อใหเกิดการประสาน
แนวคิดและมีกิจกรรมตางๆ รวมกัน 

ความสําเร็จของกลุมฮักเมืองนานเปนตัวอยางที่ดีสําหรับ
ชุมชนอื่นๆ ที่มีเปาหมายเพื่อการอยูดีมีสุขของสมาชิกในชุมชน ซ่ึง
ตองอาศัยความเต็มใจ การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในชุมชน 
รวมกันประสานพลังและทํางานเพื่อชุมชนของตนเองและลูกหลาน
สืบไป   

 

อีกกรณีหนึ่งของการรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประชาชนและภาคีที่
เก่ียวของ คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการขนาด
ใหญของภาครัฐ ซึ่งปจจุบันยังไมมีความชัดเจนในกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนใน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคม แตกรณีของฝายหัวนา อําเภอกันทรารมย 
จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคมโดยกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน โดยมีการพิจารณามิติทางดานสังคมและเศรษฐกิจทองถิ่น ความสัมพันธของ
ชุมชนและระบบนิเวศอยางละเอียดรอบคอบมากขึ้น (กนกวรรณ และคณะ 2549) ดังนั้น จึงจําเปนที่
จะตองพิจารณาในดานกฎหมายรองรับการจัดการรวมกัน เพ่ือใหประชาชนทุกคนไดเขามามีสวนรวม
ในการดูแล รักษา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง 

ดังนั้น การสนับสนุนและกระตุนใหประชาชนเข ามามีสวนรวมทุกภาคีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ จะเปนมาตรการทางสังคมที่สําคัญและเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเงื่อนไขที่สําคัญ คือ จะตอง
มีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ เพราะเมื่อประชาชนและทุกภาคีไดรับรูถึงขอมูลที่ถูกตองชุดเดียวกัน
จะเปนการสนับสนุนกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ภาคธุรกิจเอกชน 
ถึงแมวาภาคธุรกิจเปนภาคีที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไปสู ความเจริญทางสังคมและ

เศรษฐกิจ แตภาคธุรกิจมีเปาหมายเพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงิน โดยการตักตวงใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมอยางมากมาย ภาคธุรกิจในระดับนานาชาติได
ตระหนักถึงปญหาดังกลาวและหันมาใหความสําคัญกับการดําเนิน “ธุรกิจที่ ย่ังยืน” โดยใน 
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ป ค.ศ. 1992 ไดมีการรวมตัวของผูบริหารระดับสูงของบริษัทช้ันนําทั่วโลก 50 องคกรใหญตั้งเปน 
“สภาธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” (Business Council for Sustainable Development: 
BCSD) ข้ึนเพ่ือนําเสนอมุมมองภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนในการประชุม
ของสหประชาชาติ ป ค.ศ. 1992 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ไดประกาศเจตนารมณรวมกัน
เรียกวา "Declaration of the Business Council for Sustainable Development" มีขอความวา 
“ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในอนาคตเพ่ือดูแลสุขภาพของผืนพิภพน้ี ในฐานะที่เปนผูนํา
ทางธุรกิจ เราจะยึดม่ันตอการพัฒนาที่ย่ังยืนตอการสนองความตองการของคนรุนปจจุบันโดยไม
ทําลายความสุขสมบูรณของคนรุนอนาคต”  ปจจุบัน BCSD ไดเปล่ียนช่ือเปน “สภาธุรกิจโลกเพ่ือ 
การพัฒนาอยางย่ังยืน” (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) 
และมีบริษัทเปนสมาชิก 150 แหงทั่วโลก 

บทบาทของการมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการส่ิงแวดลอมในประเทศไทยมี
ความเคลื่อนไหวไปตามกระแสนานาชาติเชนกัน โดยรูปแบบการมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนใน 
การจัดการส่ิงแวดลอมสามารถแบงออก 3 รูปแบบ ตามลักษณะการมีสวนรวมและชวงเวลา (สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย 2550) ไดดังนี้ 

3.1 การบําบัดที่ปลายทอ 
การมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการส่ิงแวดลอมในรูปแบบของการบําบัดที่ปลาย

ทอ หมายถึง การจัดการส่ิงแวดลอมภายในองคกรใหสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอม ตาม
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศ ซึ่งเปนลักษณะแบบการสั่งการและควบคุม ในปจจุบัน 
พบวา การบําบัดที่ปลายทอตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมมีคาใชจายสูงและไมมีประสิทธิภาพ 
และการบังคับใชกฎหมายโดยภาครัฐยังไมมีความเขมงวดมากนัก 

3.2 การปองกันมลพิษ/เทคโนโลยกีารผลิตที่สะอาด 
การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะของการดําเนินการ

ปองกันมลพิษโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด3 คือ “การพัฒนา เปล่ียนแปลง ปรับปรุงอยาง
ตอเน่ืองของกระบวนการผลิตและการบริการ เพ่ือใหเกิดผลกระทบหรือความเส่ียงตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด” เริ่มหลังป พ.ศ. 2535 โดยมีการพัฒนาแนวคิดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ใน
ป พ.ศ. 2538 มีการจัดทําโครงการนํารองดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาเปนลําดับ และใน 
ป พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนแมบท
แหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด (National Master Plan on Cleaner Production) ข้ึน โดย
กําหนดกลยุทธและมาตรการในการสงเสริมการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
ครอบคลุมประเด็นดานกฎหมาย ดานนโยบาย ดานงบประมาณและการเงิน ดานการพัฒนาบุคลากร 
และดานการประชาสัมพันธ นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการนําวิธีการดานเทคโนโลยีสะอาดไปสู 
การปองกันปญหาสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของภาคธุรกิจ มีระยะเวลาดําเนินงาน 10 ป 
(พ.ศ. 2545-2554) โดยยึดหลักการจัดการสําคัญ 3 ประการ คือ หลักการปองกันปญหา หลักการ 
บูรณาการ และหลักการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ เพ่ือการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลก และเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจ เพ่ือ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

                                                
3  คําอ่ืนท่ีมีแนวคิดและความหมายแบบเดียวกับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ไดแก เทคโนโลยีสะอาด (clean 

technology) หรือการปองกันมลพิษ (pollution prevention) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (eco-efficiency) การลด
ของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด (waste minimization) และการผลิตเพ่ือส่ิงแวดลอม (green productivity) 



 

 บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 145  

ภายใตแผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด ไดมีการดําเนินโครงการตางๆ มากมาย 
อาทิ โครงการพัฒนาการดําเนินกิจกรรมดานการปองกันมลพิษสําหรับกิจกรรมขนาดเล็กในชุมชน 
โครงการการใชเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน โครงการสาธิตเทคโนโลยีการลด
ของเสียในอุตสาหกรรมกระดาษ โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย 
โครงการเทคโนโลยีสะอาดชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โครงการการจัดการของเสีย
โดยรวมสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งการผลักดันใหธุรกิจขนาดเล็กใหสามารถปรับตัวรองรับ
มาตรฐานสากล กฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมของประเทศตางๆ โดยเทคโนโลยีสะอาดจะเปนกลยุทธที่
สําคัญในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทยในตลาดโลกตอไป 

อยางไรก็ตาม การเขามามีสวนรวมของภาคธุรกิจในกิจกรรมดานเทคโนโลยีสะอาดที่ผานมา
เปนการเขารวมในโครงการของหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอิสระตางๆ พบวา ภาคธุรกิจยังมี
ขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชน เพราะการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคกรธุรกิจเปน
การบริหารความเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูและการสรางภาวะผูนําทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเปนตองอาศัยกลไกสนับสนุนในดานการอบรมใหความรูและการใหคําปรึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะขององคกรอยางตอเน่ือง 

3.3 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและเครื่องมือสิ่งแวดลอมอืน่ๆ 
การมีสวนรวมตามความสมัครใจของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการส่ิงแวดลอมของตนเอง

เพ่ือรักษาไวซึ่งคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดี มีเครื่องมือหลายประเภท ไดแก การประยุกตใชระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 140004   ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate 
Social Responsibility: CSR)  การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(กรอบที่ 4.11) 

                                                
4  ISO 14000 แบงออกเปน 6 ประเภท  ไดแก  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management 

Systems: EMS),  การตรวจประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental Auditing: EA),  การประเมินระบบ 
การจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Performance Evaluation: EPE),  ฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 
(Environmental Labeling: EL), การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) 
และขอกําหนดดานส่ิงแวดลอมตอมาตรฐานผลิตภัณฑ (Guide for Inclusion of Environmental Aspects in 
Product Standard: EAPS) 

กรอบที่ 4.11  รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการ
สภาพแวดลอมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2549 

รางวัลสําหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอม
ดีเดน (EIA Monitoring Awards) มีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพื่อสงเสริมให
สถานประกอบการพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดลอมของตนเองและ
เปนแบบอยางแกสถานประกอบการอื่นๆ 

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
เพื่อมอบรางวัล คือ เปนโครงการที่มีคะแนนรวมผานเกณฑไมต่ํากวา
รอยละ 85 ซ่ึงจะมีการตรวจประเมินในพื้นที่ดวย มีเกณฑดังน้ี 

1) การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รอยละ 35) 

2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ 
(รอยละ 35) 

3) มาตรการที่พิจารณานอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รอยละ 30) 

ในป พ.ศ. 2549 โครงการที่ไดรับรางวัลมีจํานวนทั้งส้ิน 25 
โครงการ  คือ โครงการประเภทอุตสาหกรรม 11 โครงการ ประเภท
เหมืองแร 1 โครงการ  ประเภทที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พัก
ตากอากาศ 7 โครงการ ประเภทคมนาคม 2 โครงการ และประเภท
พลังงาน 4 โครงการ  รางวัลดังกลาวเปนตัวบงชี้ถึงการมีสวนรวม
ของภาคธุรกิจในการจัดการสิ่งแวดลอมของตนเองที่ไมสงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมภายนอกและตอผูอื่น ซ่ึงนับไดวาเปนการรวม
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรประเภทหนึ่ง 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2550ข  
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นับถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ในประเทศไทยมีผูไดรับการรับรอง ISO 14000 
ทั้งส้ิน 1,392 องคกร (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2550ก) ประโยชนของการประยุกตใช
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14000 คือ  (1)  ชวยลดตนทุนในระยะยาว 
เน่ืองจากมีการพิจารณาถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา ทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
เปนผลใหตนทุนต่ําลง (2) เพ่ิมโอกาสในดานการคา ทําใหการเจรจาทางดานการคาสะดวกยิ่งข้ึน เปนผล
ใหสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาด และเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตอีกดวย  (3) สราง
ภาพพจนที่ดีใหกับองคกร เน่ืองจากไดมีสวนรวมในการสรางสรรคจรรโลงสภาพแวดลอมใหแกสังคม
สวนรวม เปนผลใหภาพพจนขององคกรเปนที่ยอมรับของสังคม  และ (4) ไดรับเครื่องหมายรับรอง
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  องคกรที่นํามาตรฐาน ISO 14000 ไปปฏิบัติ สามารถขอใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถนําไปใชในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนภาพลักษณขององคกรใหดีข้ึน 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand 
Business Council For Sustainable Development: TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2550ข) และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่
เก่ียวของ จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรกลางตางๆ 
โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันส่ิงแวดลอมไทยเปนเลขานุการฯ 
นับถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 จํานวนผลิตภัณฑฉลากเขียวที่จัดทําขอกําหนดแลวเสร็จมีทั้งส้ิน 
39 รายการ และยังมีผลิตภัณฑอีก 8 รายการอยูระหวางดําเนินการรางขอกําหนด ไดแก วัสดุกอสราง
ทดแทนไม (wood substitute construction materials) บรรจุภัณฑชนิดเติมใหมได (refillable 
containers)  แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง (medium density fiber board: MDF)  
พลาสติกที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ (disposable plastic)  ฉนวนกระดาษกันความรอน (paper 
insulator) สารดูดความชื้นจากธรรมชาติ (silica gel) เตาไมโครเวฟ (microwave oven) และ
กระเบื้องมุงหลังคา (roof tile) ซึ่งผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเปนผลสําเร็จที่เกิดจากความ
ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และความรวมมือระหวางภาคีตางๆ เชนกัน 

องคกรธุรกิจในฐานะเปนสวนหน่ึงของสังคมก็มีพันธะที่ตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หมายถึง 
“การดําเนินธุรกิจที่เปดเผยและโปรงใสโดยยึดถือคุณคาทางจริยธรรมและใหความสําคัญกับลูกจาง 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม เปนแนวคิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อถายทอดคุณคาเรื่องความยั่งยืนไปสูสังคม 
วงกวาง” (ธงชัย และจักรี 2549) แนวคิดดังกลาวนี้ไมไดหมายความเพียงแคการสรางบรรยากาศที่ดี
ในที่ทํางานใหกับพนักงานและลูกจาง การบริหารงานที่โปรงใสไรคอรัปช่ัน หรือการเคารพในสิทธิ
มนุษยชนเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนที่ตองคํานึงถึงการดูแลส่ิงแวดลอมใหย่ังยืนไป
พรอมกันดวย เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานสนับสนุนการผลิตทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมเปนประเด็นที่สําคัญ จะเห็นไดจากการที่องคการระหวางประเทศ 
วาดวยการมาตรฐานจะทําการเผยแพรคูมือสําหรับเปนแนวทางการจัดการมาตรฐาน ISO 26000 ใน 
ป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยไมบังคับใหมีหนาที่ตอง
นํามาตรฐานดังกลาวไปปฏิบัติ หากแตใหไวเปนทางเลือกที่แตละองคกรจะสมัครใจนําไปใชเอง ทั้งนี้
เน่ืองจากเล็งเห็นแลววา ความจําเปนที่องคกรทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนจะตองแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรนั้นจะกลายเปนเง่ือนไขพ้ืนฐานที่ทุกองคกร
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีในอนาคต 
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กระแสของความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทยเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 
และเครือขายธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมไดจัดตั้งศูนยธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมในป
เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกทางธุรกิจที่นําไปสูการเคารพ
ส่ิงแวดลอม คํานึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ยุติธรรมสําหรับทุกฝาย 
โดยใหเกิดเวทีในการแลกเปลี่ยน อภิปราย การฝกอบรม และสรางเครือขายในหมูผูนําธุรกิจและผูมี
สวนไดเสียเพ่ือสงเสริมแนวคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทยสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญระดับ
ขามชาติและบริษัทไทยขนาดใหญและขนาดกลางบางรายที่ตั้งมานานและมีผลประกอบการที่ม่ันคงมี
ความสามารถในการตอบแทนกลับคืนสูสังคมและทําเปนระบบมากกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
และบางกลุมอุตสาหกรรมที่มีสวนทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน (อุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี) ไดดําเนินโครงการพัฒนาเพ่ือชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมในระยะยาวดวย ในขณะที่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความรับผิดชอบตอสังคมคอนขางนอย และไมเปนระบบ เน่ืองจาก
ขนาดของธุรกิจที่ไมใหญมากนักและมีผลกําไรนอย (ไชยยศ 2549) (กรอบที่ 4.12) 

กรอบที่ 4.12 ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจเอกชน 
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  ใหความสําคัญ

อยางมากในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน กลาวคือ 
ตองการใหธุรกิจเติบโตไปพรอมกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทย โดยการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางมีความ
รับผิดชอบเพื่อใหม่ันใจไดวาจะมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือไวใหคน
รุนหลังไดใชอยางเพียงพอ การพัฒนาที่ยั่งยืนมีองคประกอบหลัก 3 
เร่ือง ไดแก 

การรักษาสิ่งแวดลอม การนําเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน
มาใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงถาน
หินและลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีผลตอส่ิงแวดลอม 

ความรับผิดชอบตอสังคม เตาเผาปูนซีเมนตมีความเหมาะสม
อยางยิ่งในการแกปญหากากของเสียอุตสาหกรรม  โดยนํามากําจัด
และใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ การผลิตปูนซีเมนตจําเปนตองใช
เชื้อเพลิงเปนจํานวนมากเพื่อแปรสภาพวัตถุดิบ ซ่ึงเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ 
ใชมาตั้งแตอดีตก็คือ ถานหินโดยเฉพาะลิกไนต ตนทุนคาพลังงาน
เปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับตนทุนรวม ดังน้ัน การลดตนทุนดาน
พลังงานโดยใชเชื้อเพลิงทดแทนจะเปนการสรางความสามารถในการ
แขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ภายใตหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ทางบริษัทฯ 
ไดมุงม่ันที่จะทําใหการดําเนินกิจการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยที่สุด และจากการประเมินระดับนัยสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอม
รวมกับการพิจารณาความสอดคลองดานกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ทางบริษัทฯ จึงจัดใหมีแผนงาน มาตรการควบคุม 
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนการจัดทําโครงการดาน
ส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนใน 3 เร่ือง ดังน้ี 

1. การจัดการปญหาเรื่องฝุน ฝุนที่เกิดจากระบบลําเลียงโดย
ใชเครื่องกรองฝุน ประกอบกับการจัดทําแผนการซอมบํารุงอยาง

ตอเน่ือง ฝุนที่เกิดจากการคมนาคมขนสงทางรถยนตภายในโรงงาน 
ใชมาตรการจํากัดความเร็วรถที่คมนาคมขนสงภายในโรงงาน และ
เพิ่มรอบเที่ยวของรถดูดฝุนในพื้นที่ตางๆ ใหมากขึ้น และฝุนที่เกิด
จากการปลอยออกทางปลอง โดยการติดตั้งอุปกรณในการดักจับฝุน
แบบไฟฟาสถิต (electrostatic precipitator) เพื่อทําการดักจับฝุนที่
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตกอนที่จะทําการปลอยสูบรรยากาศ 
พรอมทั้งติดตั้งระบบการตรวจวัดปริมาณฝุนจากปลองระบาย
แบบตอเ น่ืองและรายงานผลผานระบบออนไลน  (continuous 
emission monitoring system) อีกดวย 

2. โครงการอนุรักษพลังงานไฟฟา ทางบริษัทฯ ไดกําหนด
แนวนโยบายที่ชัดเจน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบ 
การควบคุมการทํางานของอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ ซ่ึงไดกําหนด
เปาหมายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรแตละเครื่องใหมีปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาตอหนวยของผลผลิตที่ออกมา เทากับหรือดีกวาคา 
guarantee figure ที่เครื่องจักรนั้นๆ ระบุไว โดยมาตรการและแนวทาง
ดังกลาวไดประยุกตมาจากหลักการในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
ภายใตกรอบนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 

3. โครงการใชวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเสริมทดแทน หลักการ
ที่ใช คือ การนําเอาขยะของเสียอุตสาหกรรมมาใชในกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต ในแงของการเปนเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบเสริม ทั้งน้ี
เพื่อเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อ
เปนมาตรการหรือแนวทางในการกําจัดขยะของเสียหรือส่ิงปฏิกูลที่
ไมใชแลวของประเทศอยางยั่งยืน 

จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบของภาคธุรกิจตอสังคม โดยมีเปาหมายที่สอดคลองกับภาค
สวนอื่นๆ คือ เพื่อบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใสใจกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปนฐานทรัพยากรที่สําคัญ
สําหรับคนรุนปจจุบันและคนรุนหลงัตอไป 

ที่มา: บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 2550  



 

 148   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

4. ความทาทายของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
สาเหตุสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย คือ การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยังไมสามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ภาครัฐที่ผานมาเปนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่แยกสวน แยกสาขา โดย
เปนการจัดการเฉพาะทรัพยากรบางประเภทเทาน้ัน เครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการยังไมมี
ประสิทธิภาพ ภาครัฐยังมีขอจํากัดเรื่องศักยภาพของบุคลากร นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระทางการเมืองจึงไมมีความตอเน่ือง 

ในปจจุบัน แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการถูก
นํามาใชในการจัดการปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน การบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเปนการบริหารจัดการที่ยึดพ้ืนที่เปาหมายหรือระบบนิเวศเปนหลักในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนา โดยพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบเหลาน้ันภายในระบบนิเวศที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อาทิ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย 
การดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งตองการผูเช่ียวชาญในหลายสาขา มีการประสานงานและการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ และมีการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนหรือผูประกอบการ และภาคประชาชนในพื้นที่ 

การประยุกตใชแนวคิดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน ในลักษณะของไตรภาคี เพ่ือการจัดการกับปญหามลพิษที่
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิต เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุมนํ้า 
และเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชน ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความพยายามและ 
ความรับผิดชอบของทุกภาคสวนในการแกไขปญหาของสวนรวมเพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดลอม ที่ สําคัญที่ สุด คือ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดี ข้ึนของประชาชน  อยางไรก็ตาม  
การดําเนินงานภายใตรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการยังมีปญหาอุปสรรคหลายประการ  
(ตารางที่ 4.1) ซึ่งภาครัฐจะตองจัดการกับปญหาอุปสรรคเหลาน้ีเพ่ือใหการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ประสบความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 

4.1 กฎหมายไมบูรณาการ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยดําเนินการภายใตขอกําหนดกฎหมาย

คุมครองทรัพยากรธรรมชาติที่แบงตามสาขา อาทิ ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรแร ทรัพยากรน้ําบาดาล 
ดังนั้น จะเห็นไดวากฎหมายที่มีอยูยังไมบูรณาการ ยังไมครอบคลุมทุกทรัพยากร เชน ทรัพยากรทราย 
จึงทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางแยกสวน หนวยงานที่ถือกฎหมายแตละฉบับจึงตองทํางานตาม
ภารกิจ ขาดการประสานงาน รวมทั้งปญหาการบังคับใชกฎหมาย สําหรับการจัดการทรัพยากรชุมชน
โดยชุมชนในหลายพื้นที่มีศักยภาพในการจัดการปญหาได  แตปจจุบันก็ยังไมมีกฎหมายรองรับ 
การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชน และการจัดการรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน 
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ตารางที่ 4.1  สรุปปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ 
ประเด็น ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
กฎหมาย - กฎหมายไมบูรณาการ 

- กฎหมายไมสามารถใชบังคับไดจริง 
- กฎหมายที่มีอยูไมสามารถแกปญหาส่ิงแวดลอม
ได 

- ไมมีกฎหมายลูกรองรับหลักการมีสวน
รวมของประชาชน เชน การจัดการ
ทรัพยากรชุมชน หรือการจัดการรวม
ระหวางภาคประชาชนและภาครัฐ 

- หลีกเลีย่งกฎหมาย 

ฐานขอมูลองค
ความรู 

- การจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมยังไมเปนระบบเทาที่ควร ไมมี 
ความตอเน่ือง ตางคนตางเก็บทําใหมีการใช
ฐานขอมูลคนละฐาน บางขอมูลขาดแคลน 

- ปญหาการขาดองคความรูใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

- ปญหาการใชขอมูล/องคความรูระหวางองคกร
รวมกัน 

- ปญหาการขาดความรูความเขาใจในสาเหตุและ
วิธีการแกปญหา 

- ปญหาการขาดระบบเชื่อมโยงเครือขาย
ขอมูลระหวางหนวยงานสวนกลาง  
สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 
และชุมชน ทําใหเครือขายชุมชน 
ไมสามารถเขาถึงขอมูลและไมสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 
ไมทันการณ 

- ปญหาการเขาถึงขอมูลที่
เปนประโยชนใน 
การจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมของ 
ภาคธุรกิจเอกชน 

- ขาดกลไกสนับสนุนดาน
การอบรมใหความรูและ
การใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะขององคกร 

การมีสวนรวม - เวทีหรือชองทางสาํหรับประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นยังไมเพียงพอ 

- ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ระหวางภาครัฐและภาคประชาชน 

- การมีสวนรวมของประชาชนในการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมติดตาม
ประเมินผลโครงการฯ มักไมยั่งยืนและ
ไมตอเน่ือง 

- ความรับผิดชอบตอ
สังคมของภาคธุรกจิ
จํากัดอยูเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญและขนาด
กลางที่มีผลตอบแทนสูง 

 

4.2 ฐานขอมูลและองคความรู 
ฐานขอมูลเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ซึ่งปญหาของระบบ

ฐานขอมูลเปนปญหาสืบเนื่องมาจากกฎหมายที่ไมบูรณาการ จึงทําใหแตละหนวยงานจัดเก็บขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตนเองรับผิดชอบ ทําใหมีการใชฐานขอมูลที่ตางกัน บางขอมูล
ซ้ําซอนกันและบางขอมูลขาดแคลน และขาดองคความรูที่ทันสมัยและทันเหตุการณกับสภาพแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชฐานขอมูลที่
แตกตางกันเพ่ือการบริหารจัดการในเรื่องเดียวกันจะนํามาซึ่งความขัดแยงในสังคมมากข้ึน ทําใหเกิดการ
ขาดความคิดเชิงบูรณาการของภาครัฐ ปญหาระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานสวนกลาง สวน
ภูมิภาค สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน ทําใหผูใชขอมูล เชน เครือขายชุมชนไมสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและไมทันการณ 

ปญหาการเขาถึงฐานขอมูลและองคความรูเปนเรื่องสําคัญเชนกัน เพราะหากผูใชขอมูลไม
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเหมาะสม ก็จะเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ เชน กรณีของการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของโครงการพัฒนาที่ตองมีการทําประชาพิจารณ  
การเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดการดานส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชน 

ภาครัฐยังขาดกลไกสนับสนุนการอบรมใหความรูและการใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะของ
องคกร การประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูตางๆ ใหกับกลุมเปาหมายที่ตอเน่ือง ซึ่งการขาดความรู
ความเขาใจในสาเหตุและวิธีการแกปญหานอกจากจะทําใหการแกไขปญหาไมประสบความสําเร็จแลว 
ยังเปนการเรงใหปญหามีความรุนแรงมากขึ้น เชน ปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งยังไมสามารถ
สรางความตระหนักและจิตสํานึกใหแกประชาชนได รวมทั้งเรื่องของการพิสูจนสาเหตุของปญหาท่ี 
ทําใหเกิดความลาชาในการแกไขปญหา 
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4.3 การมีสวนรวม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญเปนการจัดการโดยภาครัฐ ถึงแมวาภาครัฐได

มีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ติดตามประเมินผลโครงการของรัฐ แตในทางปฏิบัติพบวาการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวไมมีความ
ย่ังยืนและไมตอเน่ือง 

การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชนโดยสมัครใจแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนของการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของสวนรวม และยังเปนเครื่องมือในการแขงขันทางธุรกิจ
ในตลาดโลก อยางไรก็ตาม การจัดการส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจเอกชนโดยสมัครใจยังจํากัดอยูในวง
ของบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดกลางที่มีผลตอบแทนสูงเทาน้ัน 

บรรณานุกรม 
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การติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2549 โดยการรวบรวม
ขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค  
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ในชวงป พ.ศ. 2549-
2550 เพ่ือเปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับผูบริหารประเทศ ผูกําหนดนโยบาย หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 
และหนวยงานที่เก่ียวของ ใชประกอบการปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยางสมเหตุสมผล 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
พ.ศ. 2549 
สถานการณปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงป พ.ศ. 2548-2549 ที่ผานมา 

นอกเหนือจากความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมและความรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึน
แลว ยังมีปญหาอื่นๆ อาทิ ความขัดแยงของการใชทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าภาค
ตะวันออก ทรัพยากรประมงทะเลชายฝง) ปญหาการกระจายอํานาจการจัดการส่ิงแวดลอมสูทองถ่ิน 
หรือปญหามลพิษที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยที่สะสมตัวมากข้ึน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายฯ จํานวน 8 ประเด็น  เพ่ือเปนแนวทางแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ดังตอไปนี้ 

1) การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตรในการขับเคลื่อนการดูแล สงวน และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การกําหนดราคาคานํ้าที่สะทอนถึงตนทุนทางเศรษฐศาสตร
ที่แทจริง จัดเก็บภาษีดานส่ิงแวดลอมจากการใชสารเคมี  

2) การแกไขกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปจจุบันมากข้ึน และให
ประชาชนไดมีสิทธิในการใหความเห็นกับกฎ ระเบียบใหม ท้ังนี้ กฎระเบียบใหมจะตองมีความ
เขมงวดกวดขันในการบังคับใช และการรับรองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ เชน พระราชบัญญัติการ
ประมง พระราชบัญญัติปาชุมชน พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  

3) การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน เชน การใช
เชื้อเพลิงชีวมวล  การผลิตไฟฟาจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร  การใชเทคโนโลยีในการควบคุม
มลพิษ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเน่ือง 

4) การจําแนกเขตการใชประโยชนพ้ืนที่ใหชัดเจน โดยคํานึงถึงเขตพ้ืนที่เส่ียงภัย เขตแหลงน้ํา 
เขตอนุรักษปาไม เขตชุมชนเมือง 

 

บทที ่5
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5) การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบนิเวศทางทะเล ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม การอนุรักษดินและน้ํา 

6) การสนับสนุนใหมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการมลพิษ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง 

7) การพัฒนาแนวทางหรือเกณฑปฏิบัติที่ใชในการปองกันดานส่ิงแวดลอม เชน การพัฒนา
ระบบการประเมินส่ิงแวดลอมในเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
การจัดการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Pratices: GAP) การพัฒนาตลาดเพื่อรองรับผลผลิต
ปลอดสารพิษ 

8) การกระจายอํานาจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการ
และข้ันตอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติได
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ผลการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จากการติดตามการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

โดยการรวบรวมขอมูลในชวงป พ.ศ. 2549-2550 พบวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน 8 ประเด็นนั้น 
มีการนําไปใชทั้งในระดับประเทศและระดับหนวยงาน การนําไปปฏิบัติจริงในหลายหนวยงานที่เก่ียวของ 
รวมทั้งเปนประเด็นที่สอดคลองกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรี 
(ตารางที่ 5.1) กลาวคือ การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตร เชน การปรับลดอัตราภาษีประจําปสําหรับ
รถที่ใชพลังงานที่อนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดเก็บคาการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  
การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เชน รางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. … รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. … หรือการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม เชน โครงการแปรรูปขยะพลาสติกเปนนํ้ามันของกระทรวงพลังงาน โครงการ
ศึกษาเพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในกลุมอุตสาหกรรมพื้นฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

2.1 การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตรในการขับเคลื่อนการดูแล สงวน และอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําเปนตองมีกลไกควบคุมการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใช เชน ภาษี
มลพิษ คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ ทั้งนี้ภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดควรนํากลับไปใช
แกปญหาในทองถิ่นน้ันๆ ดวย นอกจากนี้ การนํามาตรการทางดานภาษีมาใชในการควบคุมการนําเขา
สินคาที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม หรือการลดภาษีประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานที่อนุรักษส่ิงแวดลอม 
มาตรการตางๆ เหลาน้ีลวนเปนกลไกสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนและผูประกอบการใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปลอยมลพิษออกสูสภาวะแวดลอมนอยลง และอยูในระดับที่เหมาะสม 
โดยผลการดําเนินงานของหนวยงานในป พ.ศ. 2549-2550 ที่สําคัญ คือ 

2.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1) กรมควบคุมมลพิษ จัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ หนึ่งในยุทธศาสตรดังกลาว คือ การใชมาตรการทางการเงินการคลัง
เ พ่ือบริหารการจัดการซากผลิตภัณฑ เครื่ องใช ไฟฟาและอิ เ ล็กทรอนิกสของประเทศไทย  
(มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กกวล.) เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 



 

 บทที่ 5  การติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 155  

ตารางที่ 5.1 ผลการดําเนินงาน ตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549  
ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
คณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอม 
แหงชาติ 

คณะ 
รัฐมนตรี 

หนวยงาน 
มีการปฎิบัติ 

1. การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตร ในการขับเคลื่อนการดูแล สงวน และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

2. การแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปจจุบันมากข้ึน และ
ใหประชาชนไดมีสิทธิในการใหความเห็นกับกฎ ระเบียบใหม ทั้งน้ี กฎระเบียบใหม
จะตองมีความเขมงวดกวดขันในการบังคับใช และการรับรองสิทธิของประชาชนใน
พื้นที่ 

   

3. การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน เชน  
การใชเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตไฟฟาจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เทคโนโลยี
ในการควบคุมมลพิษ พัฒนากระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสะอาดอยางตอเน่ือง 

   

4. การจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน โดยคํานึงถึงเขตพื้นทีเ่ส่ียงภยั  
เขตแหลงนํ้า เขตอนุรักษปาไม เขตชมุชนเมือง    

5. การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม การอนุรักษดินและนํ้า    

6. การสนับสนุนใหมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการมลพิษ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและสามารถเรียนรูไดดวย
ตัวเอง 

   

7. การพัฒนาแนวทางหรือเกณฑปฏิบัตทิี่ใชในการปองกันดานสิ่งแวดลอม เชน  
การพัฒนาระบบการประเมินส่ิงแวดลอมในเชิงยุทธศาสตร การจัดการเกษตรที่ดี 
การพัฒนาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตปลอดสารพิษ 

   

8. การกระจายอํานาจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนอยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

   

 
2) เพ่ือแกไขปญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ไดมีการเสนอให

ผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมปรับลดมลพิษในพื้นที่มาบตาพุตใหไดอยางนอย 
รอยละ 20 ในชวงป พ.ศ. 2551-2553 ภายใตแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2550-2554 มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหผูประกอบการดําเนินการปรับลดมลพิษ ทั้งมาตรการ
สําหรับผูประกอบการเดิม ไดแก มาตรการสนับสนุนดานภาษี มาตรการสนับสนุนดานส่ิงแวดลอม 
(คาอัตราการระบายที่ปรับลดไดจากอัตราการระบายจริง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหตามที่ผูประกอบการ
ขอเก็บสํารองรอยละ 80 สําหรับการปรับปรุงการประกอบการในอนาคตของตนเอง หรือบริษัทในเครือ 
หรือสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับผูประกอบการรายอื่นที่ตองการขยายกิจการ สวนอีกรอยละ 20 คือ 
สวนที่คืนใหแกอัตราการระบายรวมเพื่อใหคุณภาพอากาศในพื้นที่มาบตาพุตดีข้ึน) และมาตรการ
สําหรับผูประกอบการรายใหมถาจะเขาลงทุนจะตองไมกอใหเกิดมลพิษในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน (มติ กกวล. 
เม่ือวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 และมติ ครม. เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

2.1.2 กระทรวงคมนาคม 

1) เสนอพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดใหมีอัตราภาษีประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน พลังงานที่อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ประหยัดพลังงาน หรือรถที่ใชกาซธรรมชาติ (natural gas vehicle: NGV) เปนเช้ือเพลิง 



 

 156   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

และพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีอัตราภาษีประจําป
สําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงานอื่นใด ใหจัดเก็บภาษีประจําปลดลงจากเดิมรอยละ 50 และ
กําหนดใหรถที่ใชกาซธรรมชาติรวมหรือสลับกับน้ํามันเช้ือเพลิง ใหจัดเก็บภาษีประจําปลดลงจากเดิม
รอยละ 25 (มติ ครม. เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550) 

2.1.3 กระทรวงการคลัง 

1) ออกประกาศกระทรวงการคลัง เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ยกเวนภาษี
สรรพสามิตสําหรับรถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารที่มีที่น่ังไมเกินสิบคน ประเภทใชเช้ือเพลิงทดแทน
ประเภทใชกาซธรรมชาติ (NGV) ที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยให
จัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 22 (จากเดิมเก็บรอยละ 30) สวนรถยนตที่ประกอบจากโรงงานโดยตรง 
ซึ่งไดรับการรับรองวาอยูในกระบวนการผลิตตลอดจนคุณภาพของชุดอุปกรณตางๆ จากบริษัทรถยนต
ที่ทําการผลิตรถยนตคันดังกลาว เปนจํานวนเงินเทาที่เปนคาใชจายในการติดตั้งชุดอุปกรณที่ใช 
กาซธรรมชาติ และปรับเปลี่ยนอะไหลรถยนตที่เก่ียวของทั้งหมด รวมถึงคารับประกันจากผูผลิตใน
การทําเปนรถยนตประเภท NGV-Retrofit ใหจัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 20 ทั้งนี้ไมเกิน 50,000 บาท
ตอคัน โดยมาตรการดังกลาวเปนมาตรการชั่วคราวในระยะเวลา 2 ป 6 เดือน เพ่ือเปนการสงเสริมให
เกิดการใชกาซธรรมชาติ (NGV) มากข้ึน รวมทั้งเพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดการผลิตรถยนตประเภท
ใชกาซธรรมชาติในสายการผลิตของผูประกอบอุตสาหกรรมรถยนตโดยตรงดวย 

2) ออกประกาศกําหนดใหการจัดเ ก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล อยูในประเภทที่ 05.01 และ 05.02 รายการ (2) รถยนตน่ังหรือรถยนตโดยสารที่มีที่น่ัง
ไมเกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหมีอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม 
และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป   ทั้งนี้ รถยนตที่จะไดรับสิทธิ 
การเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราสําหรับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลนี้  จะตองเปน
รถยนตรุนที่ไดรับการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 
5 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

3) กรมศุลกากร เสนอมาตรการภาษีเพ่ือการสนับสนุนการประกอบรถยนตโดยสารที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง โดยการปรับลดอัตราอากรขาเขาสวนประกอบและอุปกรณประกอบ ถังบรรจุ
กาซธรรมชาติอัด (มติ ครม. เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550) และยกเวนอากรขาเขาเครื่องยนต
ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพียงระบบเดียว ยกเวนอากรสําหรับการนําเขาถังบรรจุกาซธรรมชาติอัด
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และลดอัตราการนําเขาถังบรรจุกาซธรรมชาติอัดลงเหลือรอยละ 10 
สําหรับการนําเขาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ประกาศกรมศุลกากร วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550) 

4) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดําเนินโครงการกฎหมายภาษีส่ิงแวดลอม ระยะที่ 2 เพ่ือหา
แนวทางจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมจากมลพิษอุตสาหกรรม ของเสียหรือของเหลือใชในครัวเรือน และ
กําหนดอัตราการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม คาดวาจะสิ้นสุดโครงการปลายป พ.ศ. 2550 

2.1.4 กระทรวงอุตสาหกรรม 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดดําเนินการดังนี้  
(1) ศึกษาการจัดเก็บคาการปลอยมลพิษ (emission charge: EC) กับโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยนํารองการเก็บคาปลอยมลพิษในโรงงานพื้นที่มาบตาพุต จาก 4 กลุมอุตสาหกรรม
หลักที่เส่ียงตอการเกิดมลพิษสูง ไดแก โรงไฟฟา โรงกลั่นและโรงแยกกาซธรรมชาติ โรงงานเคมีภัณฑ
และปโตรเคมี และโรงเหล็กและเหล็กกลา เพ่ือลดการปลอยสารซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซด
ของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง ตามสมการการจัดเก็บคาธรรมเนียมการปลอยมลพิษโรงงาน 
(กรอบที่ 5.1) 
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กรอบที่ 5.1  การคํานวณคาธรรมเนียมการปลอยมลพิษโรงงาน 
ค า ก า ร ป ล อ ย ม ล พิ ษ เ ป น

คาธรรมเนียมที่ภาครัฐเ รียกเก็บจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่ปลอย
มลพิษออกสูภายนอกทั้งที่เกินและไมเกิน
มาตรฐาน โดยคํานึงถึงความสูญเสียทาง
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล เคี ย ง  จึ ง นับ เปนกลไกทางด าน
เศรษฐศาสตรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการลดมลพิษ 

อัตราการจัดเก็บคาการปลอยสาร
กอมลพิษประกอบดวยกาซซัลเฟอรได- 
ออกไซด (SO2) จัดเก็บอยูที่ 0.5 บาทตอ
กิโลกรัมของปริมาณสารที่ระบายออก 
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) จัดเก็บอยู

ที่ 1.5 บาทตอกิโลกรัมของปริมาณสารที่ระบายออก และฝุนละออง จัดเก็บอยูที่ 2.5 บาทตอ
กิโลกรัมของปริมาณสารที่ระบายออก และรวมกับการจัดเก็บคาบริหารจัดการตรวจสอบ สําหรับ
คาบริหารจัดการตรวจสอบจัดเก็บตามอัตราแรงมาของโรงงานประกอบดวย โรงงานที่มีขนาดไม
ถึง 1,000 แรงมาจัดเก็บ 50,000 บาท โรงงานที่มีขนาด 1,000-4,900 แรงมาจัดเก็บ 100,000 
บาท  สวนโรงงานที่มีขนาด 5,000 แรงมาข้ึนไปจัดเก็บ 200,000 บาท ดังสมการนี้ 

คาธรรมเนียมการปลอยมลพิษ (บาทตอวัน) = 2.50 P + 0.5 SO2 + 1.50 NOx + Mgt 

โดย  P  = ปริมาณฝุนละอองที่ระบายออก (หนวย: กิโลกรัมตอวัน) 
 SO2  = ปริมาณการระบาย SO2 (หนวย: กิโลกรัมตอวัน) 
 NOx  = ปริมาณการระบาย NOx (หนวย: กิโลกรัมตอวัน) 
 Mgt  = คาบริหารจัดการตรวจสอบจัดเก็บตามอัตราแรงมาของโรงงาน 

การจัดเก็บคาการปลอยสารกอมลพิษตามสมการขางตน จะใชปริมาณการระบายสาร
มลพิษในรอบ 1 ป โดยคาการตรวจวัดสารที่ปลอยออกจะเก็บมาจากสองวิธีคือ จากตัวเลขที่
โรงงานแจงใหทราบโดยผานการตรวจสอบความถูกตองจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของแลว 
หรือ จากการคํานวณคาระบายมลพิษโดยใชสัมประสิทธิ์การระบายที่สากลยอมรับ 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2550.   
 

(2)  การศึกษาลดภาษีกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดการลงทุนตั้งโรงงานกําจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง 
การลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการเตรียมพรอมรองรับกฎระเบียบของ 
สหภาพยุโรป วาดวยซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ยกเวนภาษีอากรนําเขา และยกเวน
ภาษีเงินไดเปนเวลา 3 ป ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองลงทุนเพื่อลดการปลอยมลพิษ  ภายใต
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 

2.1.5 กระทรวงพลังงาน 

1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีมติเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา ตามขอเสนอแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนฯ ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาเงินทุนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมในชุมชนพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางโรงไฟฟา หลักเกณฑคือ กําหนดใหโรงไฟฟาที่จายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป จะตองจายเงินเขากองทุนฯ ดังนี้ (1) ระหวางการกอสราง กําหนดให
โรงไฟฟาตองจายเงินเขากองทุนฯ ตามกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาในอัตรา 50,000 บาทตอ 
เมกะวัตตตอป หรือไมต่ํากวา 500,000 บาทตอเมกะวัตตตอป และ (2) กรณีอยูในชวงที่มีการจาย
กําลังไฟฟาเขาระบบ กําหนดใหโรงไฟฟาตองจายเงินเขากองทุนฯ ทุกเดือนตามหนวยพลังงานไฟฟาที่
ขายเขาระบบของการไฟฟา และตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาตามอัตราที่กําหนด คือ 
กาซธรรมชาติ 1.0 สตางคตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง นํ้ามันเตา/ดีเซล 1.5 สตางคตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง 
ถานหิน/ลิกไนต 2.0 สตางคตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล กาก เศษวัสดุเหลือใช 
ขยะชุมชน) 1.0 สตางคตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง และพลังน้ํา 2.0 สตางคตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง สวน
โรงไฟฟาพลังลมหรือแสงอาทิตยไมตองจายเงินเขากองทุนฯ ทั้งนี้ ใหเริ่มเรียกเก็บเงินจากผูผลิตไฟฟา
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยใหผูผลิตไฟฟาแตละรายจายเงินโดยตรงใหแกกองทุนฯ และ
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ในชวงที่ยังไมไดมีการจัดตั้งกองทุนฯ (คือตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553) ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูจายเงินเขากองทุนฯ ไปกอน (มติ ครม. เม่ือ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

2.2 การแกไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปจจุบันมากขึ้น 
การดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูเดิม หรือการเสนอกฎหมายใหมที่เก่ียวของกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2549  
เปนตนมา หลายหนวยงานไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิม และตรากฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับใหม
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ 
และชุมชน ในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ (ตารางที่ 5.2) 

ตารางที่ 5.2 ผลการติดตามการพัฒนากฎหมายดานสิ่งแวดลอม ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 
การพัฒนากฎหมาย ความกาวหนาการดําเนินการ 

รายชื่อ หนวยงาน กฎหมาย
ใหม 

ปรับปรุง
กฎหมายเดิม 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ผาน 
มติ ครม. * 

ประกาศ
บังคับใช 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 

ทส.      

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2550 

ทส.      

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2550 

ทส.      

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

พน.      

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 กษ.      
รางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม พ.ศ. ... 

ทส.      

รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. … ทส.      
รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าํ พ.ศ. … ทส.      
รางพระราชบัญญัติสงเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. … 

ทส.      

รางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. … กษ.      
รางพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
แหงชาติ พ.ศ. … 

อก.      

รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. … 

ทส.      

รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ …)  
พ.ศ. … 

ทส. 
     

รางพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที่ …) 
พ.ศ. ... 

ทส. 
     

(ตอหนา 159) 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 
การพัฒนากฎหมาย ความกาวหนาการดําเนินการ 

รายชื่อ หนวยงาน กฎหมาย
ใหม 

ปรับปรุง
กฎหมายเดิม 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ผาน 
มติ ครม. * 

ประกาศ
บังคับใช 

รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
(ฉบับที่ …) พ.ศ. … 

อก. 
     

รางพระราชบัญญัติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

วธ.      

รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิ 
(ฉบับที่ …) พ.ศ. … 

ทส. 
     

รางพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. … ทส.      
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษ 
สัตวปา พ.ศ. … 

ทส. 
     

รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  
พ.ศ. … 

ทส. 
     

หมายเหต:ุ กษ. = กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พน. = กระทรวงพลังงาน 
ทส. = กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วธ. = กระทรวงวัฒนธรรม  
อก. = กระทรวงอุตสาหกรรม 
*  รอเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา  
(ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550)  

 
ปจจุบันการพัฒนากฎหมายใหมมีทั้งอยูในข้ันตอนการศึกษาและเตรียมจัดทํารางกฎหมาย 

เชน รางพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพเน่ืองจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. ... โดย
เปดใหมีการรับฟงความเห็นสาธารณะไปแลว 4 ครั้ง และจัดทํากรอบนโยบายความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแหงชาติซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับทิศทางและนโยบายของประเทศ 
กฎหมายใหมบางฉบับประกาศใชแลว ไดแก 

1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหงชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกําหนดใหมีกองทุน
วาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

2) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 
มีสาระสําคัญคือ จัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพข้ึนเปนองคการมหาชน ตาม
กฎหมายวาดวยองคการมหาชน เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนการใชประโยชน การอนุรักษ และการคุมครอง
การใชประโยชนเชิงรุก การใหบริการการเขาถึง และการใชประโยชนระหวางผูเก่ียวของ รวมทั้ง 
การรวบรวมองคความรู การวิจัยตางๆ อยางมีทิศทาง ตลอดจนเปนศูนยกลางติดตาม สงเสริม และ
ประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่ เ ก่ียวของ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 

3) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  
พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญคือ จัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกขึ้นเปนองคการมหาชน ตาม
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กฎหมายวาดวยองคการมหาชน เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศในดาน 
การลดกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและการดูดซับกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม และเพ่ือให
การบริหารจัดการโครงการที่จะนําไปสูการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและโครงการตามกลไก 
การพัฒนาที่สะอาดนั้นมีความเปนเอกภาพและคลองตัวในการดําเนินงาน รวมทั้งเปนศูนยกลางใน 
การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศ (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 

กฎหมายใหมบางฉบับอยู ในขั้นตอนเสนอรางกฎหมายและผานความเห็นชอบจาก 
มติคณะรัฐมนตรี ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอนสง 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาประกาศเปนกฎหมายบังคับใชตอไป ดังนี้ 

1) รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. … มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีกฎหมายวาดวย 
ปาชุมชนซึ่งเปนการสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมกับรัฐ ในการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาสภาวะแวดลอม 
โดยใหชุมชนรวมตัวกันเพ่ือจัดการดูแลรักษาและใชทรัพยากรปาดวยตนเองอยางยั่งยืน และ
กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน และคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด (มติ 
ครม. เม่ือวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550) 

2) รางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. … มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายแมบทเพ่ือวาง
หลักเกณฑและมาตรการในการรับประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการเขาถึงน้ําและมีนํ้าด่ืมนํ้าใช 
การควบคุมการใชนํ้า การบริหารจัดการน้ํา การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และการตั้ง
กองทุนทรัพยากรน้ํา การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนในลุมนํ้า ตลอดจน 
การจัดตั้งองคกรที่เก่ียวของกับทรัพยากรนํ้าทั้งในระดับชาติ ระดับลุมนํ้า และระดับลุมนํ้ายอย 
รวมทั้งองคกรผูใชนํ้า และเห็นควรเพ่ิมรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และปลัดกระทรวงพลังงานรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ (มติ ครม. เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) 

3) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. … มี
สาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน และกําหนดกรอบมาตรการควบคุมไมใหกระทําการอันเปน
การบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งการกําหนดโทษทางอาญาและความรับผิดชอบ
ทางแพงและมาตรการบังคับทางปกครอง และกําหนดใหมีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด และคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงทองถิ่น รวมถึงกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
กองทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด (มติ ครม. เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

4) รางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. … มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีการควบคุม จัดการ
สงเสริมการประมง และกําหนดงบประมาณเพื่อใหมีการบริหารจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมง
อยางเหมาะสม กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ คณะกรรมการประมงทองถ่ิน 
และใหมีการจัดตั้งองคกรประมงทองถ่ิน เพ่ือใหมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวนํ้าภายในทองถิ่นน้ัน (มติ ครม. เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

5) รางพระราชบัญญัติมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. … มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีคณะกรรมการ
มาตรฐานแหงชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแล และประสานงานดานการมาตรฐานของ
ประเทศใหเกิดความเปนเอกภาพและสอดคลองกับสถานการณการคาระหวางประเทศ เพ่ือเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน คุมครองการประกอบกิจการภายในประเทศ คุมครองประโยชน 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และรักษาส่ิงแวดลอม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550) 
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ในสวนของการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับเดิมซึ่งไดบังคับใชมาเปนเวลานานใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปนั้น บางฉบับมีการปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่มีอยู
ใหรัดกุมย่ิงข้ึน บางฉบับเพ่ิมเติมขอบัญญัติบางประการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การรับประกัน
สิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการเขาถึงทรัพยากร จากการติดตามการดําเนินงานดังกลาว พบวา 
กฎหมายที่มีการปรับปรุงแกไขบางฉบับประกาศใชแลว ไดแก  

1) พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ปรับปรุงแกไข
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยขยายขอบเขตใหมีการอนุรักษพลังงานเพ่ิมเติม
ครอบคลุมถึงเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในภาคคมนาคมขนสง ที่อยูอาศัยและการเกษตร  รวมทั้ง
ปรับปรุงขั้นตอนการออกกฎระเบียบใหรวดเร็วยิ่งขึ้น   และกําหนดใหจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550) 

2) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน  เพื่อ
ปองกันการนําพ้ืนที่บริเวณที่มีความลาดชันและพื้นที่สูงมาใชประโยชนเพ่ือการเกษตร ซึ่งกอใหเกิด 
การชะลางพังทลายของดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551) 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่มีการปรับปรุงแกไขหลายฉบับผานความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี 
และกําลังอยูระหวางเตรียมเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1) รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. …  แกไข
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือใหเอื้อตอการบังคับใช
กฎหมายในการคุมครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เชน ปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมนิยามคําศัพท 
กําหนดหลักการรับรองสิทธิและหนาที่ของประชาชน องคกร หรือผูท่ีเก่ียวของ กําหนดเปนหลักการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยกําหนดใหมี
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม และการกําหนดสิทธิประโยชนของ
องคกรเอกชน หรือองคกรชุมชนดานส่ิงแวดลอม และอาสาสมัครฯ ดังกลาว และปรับปรุงองคประกอบ
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหมีความเหมาะสม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 

2) รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสวนปา 
พ.ศ. 2535 เพ่ือใหการทําสวนปาครอบคลุมถึงไมทุกประเภทรวมถึงไมหวงหามตามกฎหมายวาดวย
ปาไม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550) 

3) รางพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพิ่มเติมมาตรการควบคุม และ
ปองกันการกอใหเกิดความเสียหายตอนํ้าบาดาล โดยกําหนดใหชดใชคาสินไหมทดแทน หรือ
คาเสียหาย ในกรณีที่เกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ อันทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําบาดาล รวมทั้งคาใชจายในการขจัดมลพิษ หรือฟนฟูแหลงน้ําบาดาล 
หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550) 

4) รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ …) พ.ศ. … แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบาง
ประการของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เชน การยกเลิกคาธรรมเนียมรายป ปรับปรุง
คาธรรมเนียมตามทายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (มติ ครม. เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2550) 

5) รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
(ฉบับที่ …) พ.ศ. … ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 บางมาตรา อาทิ การกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน การกําหนดเขตโบราณสถานตอเน่ือง การกําหนด
เขตคุมครองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่อยูบนหรือใตนํ้า พ้ืนนํ้า พ้ืนทะเลสาบ พ้ืนทะเลไมวาในทะเล
อาณาเขตตอเน่ือง เขตเศรษฐกิจจําเฉพาะ หรือไหลทวีป การกําหนดใหมีคณะกรรมการแหงชาติวา 
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ดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  (มติ ครม. เม่ือวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2550) 

ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่รอการปรับปรุงอยูอีกหลายฉบับ เชน รางพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ  รางพระราชบัญญัติปาไม  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษ สัตวปา  และ 
รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 

นอกจากการพัฒนากฎหมายหลักดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กลาวมาแลว ยัง
มีการตรากฎหมายลําดับรองออกมาหลายฉบับ ไดแก กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําส่ัง เพ่ือกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม เชน กรมธุรกิจพลังงานออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุม
ไอน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ใหมี 
การติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามันเช้ือเพลิง (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

2.3 การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกีย่วของกับสิ่งแวดลอมใหมากขึน้ 
ปจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมไดปรับเปล่ียนไปสูเทคโนโลยีสะอาดและ

เทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประกอบกับการใชพลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดและลดมลพิษ นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน ได
ตั้งเปาหมายในป พ.ศ. 2550 ผลักดันใหใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 และในป พ.ศ. 2554 
จะลดการใชพลังงานเชิงพาณิชยลงรอยละ 9.1  นอกจากนี้ไดกําหนดมาตรการ ระเบียบ หรือกฎหมาย
บังคับสําหรับโรงไฟฟาที่จัดตั้งใหมตองผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ลม หรือชีวมวล ในสัดสวน
รอยละ 5 รวมถึงมีมาตรการจูงใจผูประกอบการโรงไฟฟาในการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานทดแทน 
และกําหนดนโยบายการเปดเสรีการจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง 
พรอมทั้งใหการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาพลังงานทดแทน 

จากการติดตามผลการดําเนินการในเรื่องดังกลาว พบวา หลายหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนไดมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสะอาด ดังนี้ 

2.3.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดทําระบบบริหาร
จัดการการดําเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาด (มติ ครม. เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550) และ
เสนอโครงการที่สนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของเอกชนจํานวน 7 โครงการ1 ที่ดําเนินการมากอน
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือออกหนังสือรับรอง (Letter of Approval: LoA) แกผูพัฒนาโครงการภายใตพิธีสารเกียวโต โดย
                                                
1 โครงการผลิตไฟฟาจากชีวมวล (biomass) 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power 

Project ผลิตไฟฟาจากแกลบ ต้ังอยูท่ีจังหวัดพิจิตร (2) โครงการ Dan Chang Bio-Energy Cogeneration 
Project ผลิตไฟฟาจากชานออย ต้ังอยูท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี (3) โครงการ Phu Khieo Bio-Energy Cogeneration 
Project ผลิตไฟฟาจากชานออย ต้ังอยูท่ีจังหวัดชัยภูมิ (4) โครงการ Khon Kaen Sugar Power Plant ผลิตไฟฟา
จากชานออยและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ต้ังอยูท่ีจังหวัดขอนแกน (5) โครงการ Rubber Wood Residue 
Power Plant in Yala, Thailand ผลิตไฟฟาจากเศษไมยางพารา ต้ังอยูท่ีจังหวัดยะลา 

โครงการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนจากกาซชีวภาพ (biogas) 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการ Korat 
Waste to Energy Project, Thailand ผลิตกาซชีวภาพและผลิตไฟฟาจากน้ําเสียโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 
ต้ังอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา (2) โครงการ Ratchaburi Farms Biogas Project ผลิตไฟฟาจากน้ําเสียฟารมสุกร 
ต้ังอยูท่ีจังหวัดราชบุรี  
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มีเง่ือนไขวา ผูมีอํานาจตามพิธีสารเกียวโตของประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการระงับการดําเนิน
โครงการที่ไดมีการออกหนังสือรับรองไดในกรณีที่ผูพัฒนาโครงการไมปฏิบัติตามกฎหมายภายในของ
ประเทศไทย หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
สําหรับการดําเนินโครงการดังกลาว (มติ กกวล. เม่ือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 และมติ ครม. เม่ือ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550) 

2) กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการดังนี้ 
(1) ยกรางองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ใน
การอนุมัติเงินกองทุนส่ิงแวดลอมแกสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพ่ือดําเนินโครงการจัดสรางเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงาน และลดภาวะมลพิษ และใหจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(2) ศึกษาและจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ โดยการนํา
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใชสําหรับโรงฆาสัตว อุตสาหกรรมแพปลา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มจาก
ผลไม และอุตสาหกรรมฟอกยอม 

(3) จัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ
ดําเนินการจัดทําแผนการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของ
ภาครัฐ ป พ.ศ. 2550-2554 (อยูระหวางรางแผนฯ) 

3) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม จัดทําโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก สําหรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร 

2.3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1) กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่นารางเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทน 

2) กรมสงเสริมการเกษตร จัดทําโครงการนํารองสงเสริมใหเกษตรกรปลูกสบูดํา บริเวณ 
หัวไรปลายนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในป พ.ศ. 2549  

3) กรมสงเสริมสหกรณจัดทําโครงการสงเสริมการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงทดแทนในสถาบัน
เกษตรกรเพื่อลดตนทุนทางการเกษตร และโครงการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

2.3.3 กระทรวงการคลัง 

1) ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน
เช้ือเพลิง ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

2) ออกประกาศกําหนดใหการจัดเ ก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลหรืออีโคคาร อยูในประเภทที่ 05.01 และ 05.02 รายการ (2) รถยนตน่ังหรือรถยนต
โดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน โดยกําหนดใหมีอัตราการจัดเก็บ 
ภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป ทั้งนี้ 
รถยนตที่จะไดรับสิทธิการเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราสําหรับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลนี้ 
จะตองเปนรถยนตรุนที่ไดรับการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มติ ครม. 
เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 



 

 164   รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

2.3.4 กระทรวงอุตสาหกรรม 

1) กระทรวงอุตสาหกรรมไดสรางกลไกเพ่ือรองรับและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาดมาใชในอุตสาหกรรมรายสาขาตางๆ ทั้งนี้เพ่ือลดตนทุนการผลิตและปญหาสิ่งแวดลอม เชน 
โครงการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพ่ืออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร และ
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบบําบัดนํ้าเสียและผลิตพลังงานทดแทนทางเลือกใหมประเภท
สรางเม็ดจุลินทรียสําหรับบําบัดนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ไดมีการสนับสนุนและสงเสริม
อุตสาหกรรมที่ใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เชน โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีการใช
พลังงานทดแทน (พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย) โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณหมอไอน้ําเพ่ือให
สามารถใชเช้ือเพลิงชีวมวล โครงการการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรใหใชกาซชีวภาพเปน
เช้ือเพลิง 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินนโยบายสงเสริมรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
(ECO-CAR) และออกประกาศกําหนดคุณสมบัติรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่
ครอบคลุมขอกําหนดทางเทคนิครถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล พรอมเปนหนวยงาน
ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติวารถยนตรุนใดมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
(มติ ครม. เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอมของ
อุตสาหกรรมในเครือขายวิสาหกิจ โดยการยกระดับผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 
(green product) เชน โครงการ green technology สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม โครงการ
จัดทํามาตรการสิ่งแวดลอมเพ่ือยกระดับสินคาใหเปนผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 

4) สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหการสนับสนุนและสงเสริมผลิตภัณฑที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยการใหการรับรองฉลากเขียว กับผลิตภัณฑที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดของฉลากเขียว 

5) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ดําเนินโครงการศึกษาเพ่ือสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสะอาดในกลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาแนวทางการนําเทคโนโลยีสะอาด (clean 
technology: CT) มาใชในกลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และสรางความเขาใจกับผูประกอบการ รวมถึง
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานทดแทนใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน 

6) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ดําเนินการดังนี้ 
(1) สนับสนุนนโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการ

สงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน หรืออุปกรณซึ่งใชพลังงาน
ทดแทน และกิจการบริการดานการจัดการพลังงาน โดยจะไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีอากร
ขาเขาสําหรับเครื่องจักรและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป และไมจํากัดวงเงินภาษี 

(2) นโยบายสงเสริมรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของรัฐบาล (มติ ครม. 
เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550) โดยออกประกาศสงเสริมการลงทุนแกกิจการผลิตรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลที่มีคุณสมบัติรถยนตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามขอกําหนด
เง่ือนไขคือ ผูขอรับการสงเสริมจะตองเสนอการลงทุนเปนโครงการรวม ประกอบดวย โครงการ
ประกอบรถยนต การผลิตเครื่องยนต และการผลิตหรือจัดหาช้ินสวนยานยนต และมีขนาดการลงทุน
ของโครงการรวมไมนอยกวา 5,000 ลานบาท ทั้งการประกอบรถยนตและการผลิตช้ินสวน โดยให
ไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดคือ ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
ระยะเวลาไมเกิน 8 ปในทุกเขตที่ตั้ง นอกจากนี้ ไดขยายระยะเวลาของมาตรการยกเวนอากรขาเขา



 

 บทที่ 5  การติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 165  

เครื่องจักรและอุปกรณประหยัดพลังงานไปถึงจนสิ้นป พ.ศ. 2552 เพ่ือจูงใจใหผูประกอบการทุก
อุตสาหกรรมปรับปรุงเครื่องจักรใหสามารถลดการใชพลังงาน 

2.3.5 กระทรวงพลังงาน  

1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทําแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายเปดเสรีการจัดตั้งโรงงานผลิตและจําหนาย 

เอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง  ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  เม่ือวันที่ 4 กันยายน 
พ.ศ. 2549 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เห็นชอบกับแนวทางดังกลาว 
และออกประกาศเรื่อง การจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อเปดเสรีการจัดตั้ง
โรงงานผลิตและจําหนายเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง  

(2) สงเสริมการศึกษาและการใชพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน การพัฒนาเซลลแสงอาทิตย 
เซลลเช้ือเพลิง การแปรรูปขยะพลาสติก การประยุกตใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา  
การประยุกตใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ไบโอดีเซล แกสโซฮอล 

(3) สนับสนุนภาคเอกชนใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยสนับสนุนให
เอกชนดําเนินการจัดตั้งโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในทองถิ่น เชน โรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนจากแกลบ จังหวัดสุรินทร  โรงไฟฟาชีวมวลจากแกลบ จังหวัดพิจิตร  และโครงการกอสราง
โรงไฟฟากาซชีวภาพ จังหวัดกระบี่  เปนการนํานํ้าเสียจากโรงงานปาลมนํ้ามันเพื่อผลิตไฟฟา  เริ่ม
กอสรางประมาณชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 คาดวาจะแลวเสร็จในชวงตนป พ.ศ. 2551 

2) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม ในพ้ืนที่ชายฝง
ทะเลภาคใต เบื้องตนเปนการศึกษาความเปนไปไดและเตรียมความพรอมของโครงการ และเรงขยาย
เครือขายสถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ใหครอบคลุมทั่วประทศ จํานวน 270 
แหง ภายในส้ินป พ.ศ. 2550 และเพ่ิมเปน 535 แหง ภายในสิ้นป พ.ศ. 2554 

2.3.6 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดําเนินการดังนี้ 
(1) สงเสริม และใหคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับขอกําหนดของฉลากสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป หรือ EU 
Flower เชน โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันและอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมาตรฐาน
และฉลากสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศในสหภาพยุโรป จากการดําเนินโครงการดังกลาวทําใหผลิตภัณฑผาไหมไทยไดการรับรอง
ฉลากส่ิงแวดลอมของ EU Flower เปนรายแรกของโลก ในป พ.ศ. 2550 

(2) ดําเนินโครงการเทคโนโลยีสะอาด (cleaner technology: CT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต  ลดตนทุน  และประหยัดพลังงานใหกับผูประกอบการแปรรูปลําไยอบแหงในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือของไทย เพ่ือลดตนทุนการผลิต และลดของเสียที่เกิดจากการใชที่ไมเหมาะสม รวมถึงลด
มลพิษตอส่ิงแวดลอมโดยทําใหวัตถุดิบแปรเปนผลิตภัณฑไดมากข้ึน และเปลี่ยนเปนของเสียนอยลง 
และสงเสริมใหมีการศึกษาและการวิจัยเพ่ือหาพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกที่สามารถผลิต
ใชไดเองโดยใชวัตถุดิบที่มีในประเทศ เชน โครงการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ 
และของเสียจากฟารมปศุสัตว โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายถังปฏิกรณเพ่ือการผลิต
กาซชีวภาพ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบําบัดนํ้าเสียชนิดไรอากาศแบบลูกผสม เพ่ือใชงานใน
ระดับอุตสาหกรรม  
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2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาชีวมวลของประเทศ ศึกษาภาพรวมนโยบายและ

แผนงาน/โครงการที่เก่ียวของกับพลังงานทดแทน กําหนดขอบเขตการศึกษาชีวมวลในสวนของ 
ปาลมนํ้ามัน ออย มันสําปะหลัง มูลสัตว และน้ําเสีย เพ่ือเปนแนวทางสําหรับวางแผนดานการวิจัยและ
พัฒนาที่สอดคลองกับสถานภาพชีวมวลที่เปนอยู และเปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศ 

(2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียชุมชนท่ีเหมาะสมกับชุมชนไทย โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีแบบ Anaerobic Sequencing Batch Reactor (ASBR) ในการบําบัด 
นํ้าเสียชุมชน นอกจากนี้ไดมีการพัฒนารูปแบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวใหเปนพลังงาน
ทดแทน 

2.3.7 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

1) สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวจัดทํามาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism 
attraction standard) เพื่อสงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวใหไดตาม
มาตรฐานสากล  มาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมีหลักเกณฑองคประกอบ 4 ประการ คือ  
(1) ศักยภาพความเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน แหลงธรรมชาติมีจุดดึงดูดดานการทองเที่ยวและ
การเรียนรู มีความอุดมสมบูรณของแหลงธรรมชาติ มีความเก่ียวของกับวัฒนธรรมทองถ่ินรวมไปถึง
ความปลอดภัยของแหลงธรรมชาติในการทองเที่ยว  (2) การจัดการดานการใชประโยชนของพ้ืนที่
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน เชน การจัดการดานการใชประโยชนของแหลงทองเที่ยว ดานบริการทองเที่ยว 
กิจกรรมการทองเท่ียวและการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันเน่ืองมาจากการทองเที่ยว 
(3) การจัดการดานการใหความรูและสรางจิตสํานึก เชน มีศูนยบริการใหขอมูลแหลงทองเที่ยวพรอม
อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ใหความรูแกนักทองเที่ยวดานการประหยัดพลังงานและ 
การกําจัดของเสียอยางถูกวิธี และ (4) การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการทองเที่ยว เพ่ือใหชุมชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการทองเที่ยวและมีรายไดจากการทองเที่ยว 

2) คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเที่ยว (คสสท.) ดําเนินการจัด
อันดับโรงแรมทั่วประเทศตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพ่ือมอบรางวัลใบไมเขียว 
(green leaf award) หรือเกียรติบัตรใบไมเขียว (green leaf certificate) ตามลําดับ 
ความสามารถในการจัดการดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ภายใต 
“โครงการใบไมเขียว (green leaf program)” ที่มีวัตถุประสงค เพ่ือดําเนินการยกระดับและพัฒนา
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวที่ มุงเนนการใชพลังงาน รวมถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา และใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยมีมาตรฐาน 11 
หมวด คือ  (1) นโยบายและมาตรการดานส่ิงแวดลอม  (2) การจัดการของเสีย  (3) ประสิทธิภาพ 
การใชพลังงานและน้ํา  (4) การจัดซื้อ  (5) คุณภาพอากาศภายในอาคาร  (6) มลพิษทางอากาศ   
(7) มลพิษทางเสียง (8) คุณภาพน้ํา  (9) การเก็บรักษา ใช และจัดการเช้ือเพลิง แกส และสารพิษ  
(10) ผลกระทบตอระบบนิเวศ และ (11) การมีสวนรวมกับชุมชนและองคกรทองถิ่น  

2.3.8 กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
พลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหนําพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน
มาใช ตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการดังกลาว เชน (1) โรงงานผลิตปุย
อินทรียและพลังงานของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวย โรงคัดแยกและเตรียม
สภาพขยะขนาด 70 ตันตอวัน ระบบยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนขนาด 60 ตันตอวัน และ
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เครื่องยนตกาซสําหรับผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 625 กิโลวัตต (2) โรงขยะเกาะชาง จังหวัด
ตราด ขององคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) รองรับขยะได 
30 ตันตอวัน มีกําลังผลิตไฟฟาประมาณ 70 กิโลวัตต และ (3) โรงผลิตไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพจาก
หลุมฝงกลบขยะกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถผลิตไฟฟาขนาด 435 กิโลวัตต  

2.4 การจําแนกเขตการใชประโยชนพ้ืนที่ใหชัดเจน โดยคาํนึงถึงเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 
เขตแหลงน้ํา เขตอนุรักษปาไม เขตชุมชนเมือง 

2.4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการดังนี้ 
(1) ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม 2 

ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติ เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 ในบริเวณเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

(ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญคือ ใหยกเลิกความใน (1) 
ของขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหพ้ืนที่เกาะพีพีดอน สามารถกอสรางโรงแรมได
เฉพาะโรงแรมที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางและไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจโรงแรมโดยถูกตอง 
และเปนการกอสรางทดแทนอาคารเดิมที่ไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติ เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 โดยมีจํานวนหองพักและพื้นที่อาคารรวมไมเกินกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม และมีความสูง
ของอาคารไมเกิน 9 เมตร โดยมีใตถุนโลง สูงไมนอยกวา 0.80 เมตร 

(ข) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญ 
คือ ใหยกเลิกความใน (1) ของขอ 4 แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546 และ
กําหนดใหบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 5 ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร ยกเวนเกาะพีพีดอน
ในบริเวณที่ 5 ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร  โดยมีใตถุนโลง และสูงไมนอยกวา 
0.80 เมตร รวมทั้งใหอาคารดังกลาว ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร และ
ตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 75 ของพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

(2) ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนที่ที่ไดรับธรณีพิบัติภัย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ. 2549 โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหพ้ืนที่ (พ้ืนทะเลและชายฝงทะเล) ที่
ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยไดรับการฟนฟู มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหพ้ืนที่ที่ไดมีการกําหนด
เปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดดังกลาว บางสวนเปนเขตพ้ืนที่ที่ใหใชมาตรการ
คุมครองส่ิงแวดลอม รวมทั้งกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินบริเวณชายหาด และบริเวณแนว 
สันทราย ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบใหใชประกาศกระทรวงฉบับนี้ เปนระยะเวลา 
1 ป ตั้งแตวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 (มติ ครม. เม่ือวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2549 และลงประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549) 

(3) ประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม 2 พ้ืนที่ คือ (1) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรีอําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา 
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อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอ
เมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยประกาศ 
ทั้ง 2 ฉบับมีสาระสําคัญคือ กําหนดใหเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมครอบคลุมพ้ืนที่ตลอดแนว
ชายฝงทะเลของจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ และกําหนดมาตรการเพื่อรักษาและคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และลงประกาศ 
ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550) 

(4) อยูระหวางการศึกษาเพ่ือกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใน 4 
พ้ืนที่ คือ 1) พ้ืนที่ตนนํ้าลําธาร ไดแก ลุมนํ้ายอยฝาง บริเวณอําเภอฝาง แมอาย และไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 2) พ้ืนที่แหลงน้ําขนาดใหญ ไดแก บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ 3) พ้ืนที่ชายฝงทะเล
ภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
จันทนบุรี และตราด  และ 4) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนา ไดแก เกาะสมุย เกาะแตน และ 
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

(5) จัดทํารางมาตรการดํารงรักษาพ้ืนที่ ชุมนํ้าทั่วประเทศใหเปนพ้ืนที่รับน้ําตาม
ธรรมชาติ ตามมาตรการการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้า ปจจุบันอยูในข้ันตอนการปรับแกตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการจัดการพ้ืนที่ชุมนํ้า นอกจากนี้ ไดจัดทําทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และดําเนินการสํารวจพื้นที่ชุมนํ้าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทย 

(6) จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางย่ังยืน 
(มติ กกวล. เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และมติ ครม. เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 

2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จัดทําแผนปฏิบัติการเบื้องตนเพ่ือจัดการพ้ืนที่ถูก
กัดเซาะชายฝงทะเลแบบไมใชโครงสราง จําแนกตามลักษณะพื้นที่ ไดแก ปาชายเลน และปาชายหาด 
และจัดใหมีการศึกษาคนควาวิธีการกําหนดแนวถอยรนของพ้ืนที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย 
นอกจากนี้ ไดดําเนินการอนุรักษพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝง โดยจัดทํามาตรการคุมครองเพ่ิมเติมและ
เขตพ้ืนที่อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

3) กรมปาไม จัดทําแนวเขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือใหพ้ืนที่ปาไดรับการจัดการและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

4) กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการดังนี้ 
(1) ประกาศพื้นที่เส่ียงภัยที่อาจไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย เชน ประกาศดินไหล

บริเวณเขาสก จังหวัดพังงา (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2549) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่องเขตอันตรายเสี่ยงภัยจากดินถลม อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน (ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม  
พ.ศ. 2549)  

(2) วางระบบขอมูลและจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยในป พ.ศ. 2550 
เพ่ือการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง ลําปาง สุโขทัย ชุมพร 
และประจวบคีรีขันธ นอกจากนี้ ไดทําการสํารวจพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย สํารวจธรณีวิทยาเบื้องตน 
ตรวจสอบสถานที่ตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผนดินไหว ตามบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุย จังหวัดระนอง 

(3) จัดทําแผนที่ระดับความรุนแรงของแผนดินไหวบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพชรบุรี และราชบุรี พรอมทั้งเผยแพรองคความรูเก่ียวกับแผนดินไหวใหกับประชาชนในพื้นที่เส่ียงภัย
ใหรับทราบ และมีแผนดําเนินโครงการกําหนดพ้ืนที่เส่ียงภัยธรรมชาติ และการจัดทําจํานวนพ้ืนที่ที่มีการ
จําแนกเขตเพื่อการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
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2.4.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมพัฒนาที่ดินจัดทําโครงการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยการกําหนดเขตการใช
ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต จัดทําแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่เพ่ือเกษตรกรรมและพื้นที่ของภาครัฐ 
จัดทําแผนที่เส่ียงภัยการเกิดนํ้าทวมและดินถลม และแผนที่ธรณีพิบัติภัยดินถลม 

2.4.3 กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมจัดทําแนวทางการพัฒนาเมืองของจังหวัดตางๆ มีสาระสําคัญคือ สราง
ถนนวงแหวนรอบเมืองเพ่ือเปนการช้ีนําความเจริญเขาสูพ้ืนที่ไดอยางมีทิศทางและสอดคลองกับ 
ผังเมืองที่วางไว สําหรับจังหวัดเล็กที่ความเจริญยังขยายตัวไมมากอาจมีถนนวงแหวนชั้นเดียวกอน 
สวนจังหวัดใหญควรมีถนนวงแหวนชั้นที่ 2 หรือ 3 เพ่ิมข้ึน โดยพ้ืนที่ในวงแหวนรอบในอาจกําหนด
เปนเขตเมืองเกา และพื้นที่นอกถนนวงแหวนอาจกําหนดใหเปนเขตเมืองใหม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2549) 

2.4.4 กระทรวงมหาดไทย 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัดทั่วทั้งประเทศ และไดกําหนด
พ้ืนที่นํ้าทวมหลาก (flood way) ไวในแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตพรอมทั้งขอกําหนด 
รวมทั้งไดมีการศึกษาพ้ืนที่เส่ียงอุทกภัยในแตละลุมนํ้าที่มีปญหารุนแรง ซึ่งดําเนินการในรูปแบบแผนที่
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการออกแบบระบบปองกันนํ้าทวม โดยการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิง 
ริมแมนํ้าสายใหญ ตามแนวเขตแดนของประเทศ 

2.5 การสนับสนนุใหมีการศึกษาวิจยัเกีย่วกับระบบนิเวศทางทะเล สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม การอนุรักษดินและน้าํ 

2.5.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทําประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภอคุระบุรี 
อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในทองที่อําเภออาวลึก 
อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550 
(มติ กกวล. เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มติ ครม. เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และ 
ลงประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550) 

(2) บริหารจัดการแหลงศิลปกรรม โดยเฉพาะเมืองเกาซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของทองถิ่น เพ่ือใหไดรับการดูแลอยางถูกตองเหมาะสม ตัวอยางเชน การศึกษาและจัดทําแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเกาลําปาง การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน การพัฒนาเครือขายเพ่ือ 
การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นตามระบบเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรม (culture environmental conservation system: CECS) เชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติเรื่องการพัฒนาเครือขายเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินตามระบบ 
CECS ใหแกหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นทั่วประเทศ  
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(3) สํารวจ วิเคราะห และประเมินคุณคาความสําคัญของแหลงธรรมชาติ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่มีความเก่ียวของกับประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และโบราณคดี หรือมีธรรมชาติที่
หายาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศใหเปนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษ 

(4) จัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม: เมืองเกา 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางปฏิบัติ และจัดทํามาตรการอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม
เฉพาะในพื้นที่เมืองเกาและพ้ืนที่โดยรอบ  

(5) จัดทํารางแผนกลยุทธการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 

2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทําโครงการฟนฟูอนุรักษปาชายเลน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาชายเลนควบคูไปกับการเรง

ฟนฟูสภาพปาชายเลนเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมของปาชายเลน และดําเนินการสํารวจความหลากหลาย
ชนิดของสัตวนํ้ากลุมตางๆ ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศชายฝง เชน ปาชายเลน และหญาทะเล 

(2) ติดตาม ตรวจสอบสถานภาพและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดย 
การสํารวจและติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรสัตวนํ้าในระบบนิเวศชายฝงทะเลอันดามัน  
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรปลาและสัตวนํ้าเศรษฐกิจในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติทางทะเลในทะเลอันดามัน และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเพื่อกําหนด
เขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งประกอบดวย การศึกษาและติดตามตรวจสอบ
สถานภาพแนวปะการังและแหลงหญาทะเลฝงทะเลอันดามันพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษ  
การฟนฟูความสมบูรณของแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง และการสํารวจติดตามฟนฟู
สถานภาพแหลงหญาทะเลบริเวณอาวไทยตอนกลาง 

(3) จัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงทะเล เพ่ือเปน
แนวทางบริหารการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางบูรณาการ 

2.5.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1) กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทําแผนแมบทการบรรเทาอุทกภัยในระยะกลางและระยะยาว ไดแก โครงการ

อนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่เส่ียงภัยตอดินถลม 20 ลุมนํ้า พ้ืนที่ประมาณ 1.2 ลานไร โครงการอนุรักษ
ดินและน้ําในพ้ืนที่เกษตรที่มีความวิกฤตตอการสูญเสียหนาดิน โดยมีพ้ืนที่เปาหมายดําเนินการในป 
พ.ศ. 2551 จํานวน 36,500 ไร คาดวาจะสามารถลดการสูญเสียหนาดินไดถึง 540,000 - 730,000 ตัน
ตอป โครงการปลูกไมยืนตนพรอมระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่เกษตรทิ้งรางเพ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดิน รวมพื้นที่เปาหมายประมาณ 410,000 ไร ใน 25 ลุมนํ้า  

(2) จัดทําแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร โดยมีเปาหมายใหพ้ืนที่ที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญและพื้นที่นํารองที่เปนพ้ืนที่เส่ียงตอการเกิดความแหงแลงและเส่ือมโทรมซ้ําซาก
จํานวน 18.6 ลานไร เพ่ือใหไดรับการดูแลปองกันและแกไขปญหาจากผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลก
รอน มีระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2554  

(3) พัฒนาทรัพยากรดินใหมีความสมบูรณ ตัวอยางเชน โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
ทั้ง 75 จังหวัด โครงการรณรงคและสงเสริมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนที่ลุม-ดอน-สูง โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา  
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2.5.3 กระทรวงวัฒนธรรม 

1) กระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินโครงการตางๆ ที่มุงรักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูอยางมั ่นคง อาทิ โครงการบูรณปฏิสังขรณ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด และศาสนสถานสําคัญ โดยเริ่มดําเนินการบูรณะโบราณสถานที่สําคัญ  
7 แหง และอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมภายในวัดจํานวน 10 แหง (ขอมูล ณ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2550) โครงการอนุรักษโบราณสถานและแหลงโบราณคดี เชน อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย กําแพงเพชร พนมรุง โบราณสถานพระราชวังจันทร จังหวัดพิษณุโลก  

2) จัดทําโครงการประติมากรรมบนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม-สันกําแพง มีสาระสําคัญ
คือ เพ่ือเปนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมสําหรับถายทอดงานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน เปนแหลงเรียนรู
และทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549) 

2.5.4 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย
ดานระบบนิเวศทางทะเล เชน โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในรอบปของประชาคมแพลงคตอนสัตว
ขนาดตางๆ ในทะเลนอย ศึกษาความแปรผันตามฤดูกาลของการกระจายตัว ความหนาแนน และชวง
ชีวิตของสาหราย 

2.6 การสนับสนนุกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ และ 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและเรียนรูได 
ดวยตัวเอง 
ปจจุบัน ทุกกิจกรรมของสวนราชการจะตองนําหลักการมีสวนรวมของประชาชนบรรจุอยูใน

กระบวนการดวยทุกครั ้ง  ตลอดจนขยายแนวรวมไปสูทุกภาคสวนตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งดาน 
การวางแผน การกําหนดกติกาในการรวมคิด รวมทํา และรวมแสดงความคิดเห็น การใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชน และการรวมติดตามตรวจสอบเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงกระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข ที่ผานมา ภาครัฐใหการสนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนทุกระดับทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี้ 

2.6.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการบูรณาการ
การบริหารจัดการลุมนํ้าบางปะกง โดยการสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน 
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ตั้งแตตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา ทั้งน้ําจืด นํ้ากรอย และน้ําเค็ม โดย
ดําเนินงานในดานการปองกันรักษาปา การฟนฟูปาตนนํ้า การบริหารจัดการน้ํา การควบคุมมลพิษทาง
นํ้า และการปองกันการกัดเซาะชายฝง ที่ผานมาในป พ.ศ. 2549 ดําเนินการจัดเวทีชาวบานในลุมนํ้า
บางปะกงไปแลวจํานวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2550 จัดเวทีชาวบานในลุมนํ้าอื่นๆ อีกจํานวน 29 ครั้ง 

2) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทํารางกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอม ในชวงปงบประมาณ 

2550-2551 ตามขอบเขต/กิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายและขีดความสามารถของประชาชน และ
องคกรชุมชนทองถ่ินเพ่ือใหมีสวนรวมในการดูแล รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (มติ กกวล. เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549) และจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. …  ในการรับรองสิทธิและหนาที่ของประชาชน องคกร 
หรือผูที่เก่ียวของ และกําหนดเปนหลักการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและ
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รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยกําหนดใหมีอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพ่ิมเติม และการกําหนดสิทธิประโยชนขององคกรเอกชนหรือองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอม และ
อาสาสมัครฯ ดังกลาว (มติ กกวล. เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 

(2) สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่และผูมีสวนเกี่ยวของใน 
การจัดการอนุรักษ การใชประโยชน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจใหกับชุมชนในทองถ่ิน เชน กิจกรรมการจัดคายเยาวชน “รักษอาวพังงา” โครงการ
จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติควบคูไปกับการสงเสริมอาชีพ
ใหกับชุมชน และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรทองถ่ิน ส่ือการเรียนรู โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ครูอาจารย นักเรียน ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนการเรียนรูที่สามารถ
นําไปใชไดในทุกระดับชวงชั้น 

3) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม จัดทําแผนสิ่งแวดลอมชุมชน เพ่ือเปนเครื่องมือใน 
การชวยใหชุมชนสามารถกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเสริมสรางศักยภาพขององคกรทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม เชน ฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูนําองคกรทองถ่ินเครือขาย องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สีเขียว โครงการ
อาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โครงการชุมชนสีเขียว เพ่ือเสริมสรางใหชุมชนสามารถจัดการส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
ไดดวยตนเองอยางยั่งยืน และโครงการสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา เพ่ือสนับสนุนใหเครือขายทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรูทางธรณีวิทยาและซากดึกดําบรรพสู

ครูวิทยาศาสตรในเขตจังหวัดนครสวรรค สุพรรณบุรี ระยอง กาฬสินธุ นครราชสีมา และเชียงราย 
จํานวน 6 หลักสูตร โดยในป พ.ศ. 2550 ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรที่ 1 ในเขตจังหวัดนครสวรรคไป
แลว (ขอมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2550) 

(2) จัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยลวงหนา หรือเครือขายแจงเหตุธรณีพิบัติภัย
อยางตอเน่ือง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดดําเนินการจัดตั้งเครือขายเหตุธรณีพิบัติภัยใน 5 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระบี่  พะเยา  อุตรดิตถ  และจันทบุรี  รวม 321 หมูบาน 63 ตําบล  
24 อําเภอ มีจํานวนอาสาสมัคร 2,292 ราย สําหรับแผนดําเนินการจัดตั้งเครือขายแจงเหตุธรณีพิบัติภัย 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 มีดังนี้ ป พ.ศ. 2550 จัดตั้งเครือขายในจังหวัดตรัง ลําปาง สุโขทัย 
ชุมพร  และประจวบคีรีขันธ   ป พ.ศ. 2551 จัดตั้งเครือขายในจังหวัดระนอง  กําแพงเพชร  ลําพูน 
อุทัยธานี นครราชสีมา อุดรธานี ราชบุรี และเลย   ป พ.ศ. 2552 จัดตั้งเครือขายในจังหวัดพิษณุโลก 
นครสวรรค สระแกว ระยอง ตราด หนองคาย ลพบุรี เพชรบุรี ชลบุรี และอุบลราชธานี และป พ.ศ. 2553 
จัดตั้งเครือขายในจังหวัดกาญจนบุรี ภูเก็ต ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ขอนแกน สตูล สุพรรณบุรี 
หนองบัวลําภู ยะลา ปตตานี และนราธิวาส 

2.6.2 กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเหมืองแร โดยในป พ.ศ. 2550 ไดจัดทํา “โครงการสงเสริม
ภาคประชาชนในการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมเหมืองแร” เพ่ือเปนการใหความรูแกภาคประชาชน
ในทองถ่ิน และสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การทําเหมืองแร ซึ่งจะเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในทองถ่ินใหรวมมือในการเฝาระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการประกอบการเหมืองแรในพ้ืนที่ 
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2.6.3 กระทรวงพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สงเสริมและสนับสนุนการผลิตพลังงาน
ทดแทน เพ่ือลดรายจายดานพลังงานและเปนแหลงเรียนรู ศูนยขอมูลในพ้ืนที่ ไดแก การพัฒนาระบบ
ผลิตกาซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน เทศบาล และ อบต. ทั่วทุกภูมิภาค การพัฒนาระบบผลิตแกส
ชีวมวลจากกะลามะพราว อําเภอทับสะแก โครงการนํารองแปรรูปขยะพลาสติกเปนนํ้ามัน จังหวัด
สมุทรปราการ โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตน้ํามัน โครงการเผยแพร ถายทอด
การใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือสนับสนุนโครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการหมูบานพลังงานในชนบท 

2.6.4 กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอมศึกษา 
โดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูส่ิงแวดลอมเมือง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับสถานศึกษาและชุมชน นอกจากนี้ 
ไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม และเพ่ิมแนวรวม
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน โครงการคายทักษะชีวิตและคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โครงการอบรมใหความรูการพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม โครงการรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โครงการอบรมประชาชนเพื่อเรียนรูและเขาใจแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ําใน
ชุมชน และโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเรียนรูชุมชนทองถิ่น 

2.6.5 กรุงเทพมหานคร 

1) จัดทําขอตกลงภาคีการมีสวนรวมสูกรุงเทพฯ เมืองนาอยู 6 ขอตกลง คือ ดานเด็กและ
เยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง ดานความปลอดภัย ดานคุณภาพชีวิต ดานจราจร และดานส่ิงแวดลอม 
โดยในป พ.ศ. 2550 ไดจัดทําโครงการสานพลังประชาชนสูกรุงเทพฯ เมืองนาอยูอยางยั่งยืน เพ่ือรองรับ
โครงการดานตางๆ ตามขอตกลงทั้ง 6 ดาน และสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาการมีสวนรวมภาค
ประชาชน โดยจัดประชุมเครือขายภาคประชาชน และองคกรเอกชน เพ่ือใหการขับเคล่ือนการมีสวนรวม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) จัดประกวดผลิตภัณฑจากวัสดุแปรใชใหมประจําป 2550 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให
ประชาชนรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้ หลายหนวยงานดําเนินการเผยแพรขอมูลบริการโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ไดแก การเผยแพรขอมูล
ขาวสารและบริการประชาชนทางอินเตอรเน็ต ประกอบดวย ภารกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความรูเชิงวิชาการ และองคความรูตางๆ รวมทั้งการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บบอรด การเช่ือมโยงกับระบบขอมูลศูนยขาวเตือนภัย และ
ศูนยบริการประชาชนในดานตางๆ  

2.7 การพัฒนาแนวทางหรือเกณฑปฏิบัติท่ีใชในการปองกนัดานสิง่แวดลอม 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดนโยบาย

ผลักดันใหเกิดระบบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่อยาง
สอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพ้ืนที่ การดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
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เพ่ือหาแนวทางในการปองกันส่ิงแวดลอม พบวา หลายหนวยงานไดใหความสําคัญและมีการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

2.7.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้ง “องคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)” เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ภายใตพิธีสารเกียวโตในดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550) และจัดตั้ง “สํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 
เพ่ือเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550) และจัดทํารางยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเปนแนวทางที่ชัดเจนในการประสานและบูรณาการการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพในดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทํารางแผนจัดการระดับชาติเพ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวย

สารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Enabling Activities for the Development of a National Plan 
for Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: 
NIP/POPs) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการจัดการสารมลพิษที่ตกคางยาวนานใน
เบื้องตน 12 ชนิด (มติ กกวล. ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 และมติ ครม. เม่ือวันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) 

(2) จัดทําและกําหนดคามาตรฐานสิ่งแวดลอม ไดแก ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่องการกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน
จากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องแกสโซลีนและรถจักรยานยนต (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2550)  (1) รางประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกําหนดคาเฉล่ียของกาซโอโซนในเวลา 8 ช่ัวโมง จะตองไมเกิน 
0.07 สวนในลานสวน หรือไมเกิน 0.14 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (มติ กกวล.ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 
18 มกราคม พ.ศ. 2550) (2) รางประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง คาระดับเสียง
รบกวน (มติ กกวล. ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550) (3) รางคามาตรฐานสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธ
ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณสารมลพิษอากาศในพ้ืนที่จังหวัดระยอง (มติ กกวล. ครั้งที่ 
4/2550 วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550) (4) รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ (มติ กกวล. ครั้งที่ 4/2550 
วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550) (5) รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
การกําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวทุกประเภทที่มีกําลังการผลิตมากกวา 20 ตัน
ตอวันข้ึนไป และกําหนดใหโรงสีขาวทุกประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอย
ทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ (มติ กกวล. ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550)  (6) ราง
มาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด เพ่ือควบคุมการระบายน้ําทิ้งสูส่ิงแวดลอม โดยกําหนดให
บอเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืดเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียหรือของเสียลงสู
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมไมเกินมาตรฐาน (มติ กกวล. ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550)  (7) กําหนดบังคับใชมาตรฐานมลพิษจากยานพาหนะใหม สําหรับรถยนตดีเซลขนาดเล็ก 
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ระดับที่ 7 และรถยนตเบนซินระดับที่ 8 ใหเปนไปตามมาตรฐานยุโรประดับ ที่ 4 (EURO 4) (มติ กกวล. 
ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550) (8) กําหนดมาตรฐานการระบายกาซคารบอนไดออกไซด
จากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตเบนซินและดีเซลขนาดเล็ก (มติ กกวล. ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2550) 

(3) จัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ ตั้งแตตนทางที่มุงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาฯ ใหมีมาตรฐาน
ดานส่ิงแวดลอมทัดเทียมระดับสากล จนถึงปลายทางที่มุงเนนการจัดวางระบบการจัดการซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาฯ ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) 
ไดจัดทํากลไกคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต โดยมีผูเขารวมโครงการ 236 ราย (ขอมูล 30 เมษายน 
พ.ศ. 2550) และการกําหนด หลักเกณฑ จัดทําคูมือสําหรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ประเภทสินคา ไดแก ตลับหมึก กระดาษคอมพิวเตอร สินคาประเภทกระดาษ (แฟมเอกสาร กลองใส
เอกสาร ซองบรรจุภัณฑ กระดาษสีทําปก) ผลิตภัณฑลบคําผิด และหลอดฟลูออเรสเซนต ประเภท
บริการ ไดแก บริการทําความสะอาด และบริการโรงแรม 

3) กรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ดําเนินการจัดการมลพิษทาง
เสียงในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวมกันดําเนินการติดตามตรวจสอบมลภาวะทางเสียง  
การติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับเสียง และจัดทําแผนที่เสนทางเสียง เพ่ือประเมินพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากมลภาวะทางเสียง และไดเตรียมการเพ่ือออกกฎหมายและระเบียบเพ่ือควบคุมประเภทการใชที่ดิน
เพ่ือไมใหมีการกอสรางส่ิงปลูกสรางในพ้ืนที่ที่มีความออนไหวตอมลพิษทางเสียง นอกจากนี้ ได
ดําเนินการปองกันปญหามลพิษในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง โดยการติดตาม
ตรวจสอบปริมาณสารอินทรียระเหยในบรรยากาศในพื้นที่มาบตาพุตที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ และรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดรางมาตรฐานสารอินทรีย
ระเหยงายจากแหลงกําเนิดอุตสาหกรรม 

4) กรมทรัพยากรธรณี จัดทํากรอบยุทธศาสตรการจัดการแรโปแตซของประเทศไทย 
กลาวคือดานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ควรมีการศึกษาระบบประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เพ่ือการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาแหลงแรโปแตชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(มติ กกวล. ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549) 

2.7.2 กระทรวงสาธารณสุข 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการดานอนามัยส่ิงแวดลอมแหงชาติ (National Environmental 
Health Action Plan: NEHAP)  โดยมีการรวบรวมขอมูลสําคัญ 6 ประเด็น คือ คุณภาพอากาศ 
ขยะและของเสียอันตราย สารเคมีเปนพิษและสารอันตราย นํ้าสะอาด สุขอนามัยและการสุขาภิบาล 
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การลดลงของโอโซน และการเปลี่ยนระบบนิเวศน และการวางแผน
รองรับภาวะฉุกเฉิน ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาขอมูล (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550) 

2) จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) มี
สาระสําคัญคือ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการสารเคมีของประเทศที่เปนระบบและมีทิศทาง
เดียวกันเพ่ือนําประเทศไปสูสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายดานสารเคมีสูการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 
และแขงขันไดในระบบสากล รวมทั้งลดการผลิตและใชสารเคมีในทางที่จะนําไปสูการลดผลกระทบอัน
ไมพึงประสงคตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม (มติ ครม. เม่ือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2550) 
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2.7.3 กระทรวงพลังงาน  
1) กรมธุรกิจพลังงาน ดําเนินการดังนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซลและเบนซินสําหรับอนาคตที่
เหมาะสมตอการจัดการส่ิงแวดลอม และมาตรฐานสากล และออกกฎกระทรวงเรื่องไอน้ํามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2550 เพ่ือควบคุมกาซไฮโดรคารบอนที่เกิดจากการระเหยของน้ํามันเบนซินตามสถานีบริการและ
การขนสงน้ํามันเช้ือเพลิง บังคับใชใน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี 

(2) ดําเนินโครงการกรุงเทพฯ ฟาใสดวย NGV โดยเปลี่ยนรถโดยสารรวมขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรถโดยสาร NGV จํานวน 3,500 คัน เพ่ือชวยลดมลพิษจากฝุนละอองและ
เขมาควันดํา  

2.7.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
1) กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยและ

ไดมาตรฐาน โดยสราง/พัฒนาการตลาดและเครือขายผูผลิตสินคาเกษตร และพัฒนาเกษตรกรเขาสู
ระบบการรับรองตามมาตรฐานการจัดการเกษตรที่ดี (good agriculture practice: GAP) เชน 
โครงการสงเสริมการผลิตและจัดการสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน โครงการสงเสริม 
การผลิตและจัดการสินคาเกษตรเพื่อการรับรองมาตรฐาน และโครงการวิจัยกระบวนการสงเสริม 
การผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

2) กรมสงเสริมสหกรณ สนับสนุนใหเกษตรกรใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน เพ่ือพัฒนา
ระบบการผลิตสินคาเกษตรไทยใหทัดเทียมมาตรฐานสากล และดําเนินโครงการเกษตรกรลดละเลิก
การเผาตอซัง เพ่ือถวายในหลวงครองราชยครบ 60 ป เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผาใหหันมา 
ไถกลบแทน ซึ่งเปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุและจุลินทรียในดิน และโครงการพัฒนาเกษตรอินทรียเพ่ือ
ลดการใชปุยเคมีโดยการจัดหาปุยอินทรียใหกับเกษตรกรทั่วประเทศ 

3) กรมปศุสัตว สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตปศุสัตวในระบบ 
เกษตรอินทรีย และสงเสริมการใชสมุนไพรและสารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงสัตว 

4) กรมพัฒนาที่ดิน สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร โดยจัดตั้งกลุมเกษตรกรเครือขายผูใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมี 
เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจการผลิตและการใชสารอินทรีย สามารถพ่ึงพาตนเองไดใน 
การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยจะจัดตั้งกลุมเกษตรกรใหได 68,000 กลุม ภายในป พ.ศ. 2553 
นอกจากนี้ ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยอยางครบวงจร รวมถึงพัฒนา
และรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย เชน โครงการฝกอบรมเกษตรกรแกนหลักใน 
การขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5) สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐานรวมทั้งเกษตรอินทรียใหกับเกษตรกรรวม 370,234 ราย
ในป พ.ศ. 2549 และสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในประเทศและตางประเทศ เชน โครงการ
ฝกอบรมเจาหนาที่เพ่ือทําหนาที่เปนผูประสานงานเครือขายแลกเปลี่ยนความรูทางเกษตรอินทรีย 
โครงการจัดงานมหกรรมสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2.7.5 กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครไดจัดทํารางแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอนใน 5 ประเด็น

หลัก ไดแก (1) การพัฒนาระบบขนสงมวลชนและการปรับปรุงระบบจราจร   (2) การสงเสริมการใช
พลังงานทางเลือก (3) การปรับปรุงอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในอาคาร: green building (4) การจัดการ
ขยะและบําบัดนํ้าเสีย และ (5) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  



 

 บทที่ 5  การติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 177  

2.8 การกระจายอาํนาจการดูแลทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูทองถิน่ 
ตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจหลัก 6 ดาน รวม 245 ภารกิจ ที่ผานมาสวนราชการที่เก่ียวของ
ดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไปแลวและทยอยถายโอนจํานวน
ทั้งสิ้น 181 ภารกิจ  คงเหลือภารกิจที่ยังไมถายโอน จํานวน 63 ภารกิจ  (สํานักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2550) 

ภารกิจดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนึ่งใน
ภารกิจหลักที่ตองดําเนินการถายโอนใหแก อปท. รวม 17 ภารกิจ  ที่ผานมามีการถายโอนไปแลวและ
ทยอยถายโอน 15 ภารกิจ ยังไมถายโอน 1 ภารกิจ และถอน 1 เรื่อง เน่ืองจากไมมีภารกิจถายโอน 
(ตารางที่ 5.3) 

ตารางที่ 5.3  การถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสวนราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผลการดําเนินการ 

หนวยงานที่ถายโอน ภารกิจท่ีถายโอน ถายโอน
แลว 

ทยอย 
ถายโอน 

ยังไมได 
ถายโอน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม /  

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน    

2.  การเฝาระวังและปองกันส่ิงแวดลอม    
3.  การฟนฟูและบําบัดส่ิงแวดลอม    
4.  การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม    

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5.  งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด    

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

6. งานควบคุมไฟ    

กรมปาไม 7. งานพัฒนาชุมชน    
8.  งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงาน

สถานการณมลพิษในทองถ่ินของตน    กรมควบคุมมลพิษ 

9.  การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติดานการควบคุมมลพิษ    

กรมทรัพยากรธรณี 10. การดําเนินการตามกฎหมาย    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมประมง 11. ฝกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ

ทรัพยากรน้ํา)    

กรมสงเสริมการเกษตร 12. การปรับปรุงฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ยกเลิกเนื่องจากไมมีภารกิจถายโอน 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 13. การบําบัดนํ้าเสีย (ระบบบําบัดนํ้าเสีย 23 โครงการ)    
 14.  การจัดการขยะมูลฝอย (ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 2 โครงการ)    
กรมที่ดิน 15.  การดูแลรักษาและคุมครองปองกันทีด่ินรกรางวางเปลา    
กรมการปกครอง 16.  การดูแลรักษาและคุมครองปองกันทีส่าธารณประโยชน

ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน    

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร 

17. การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและมลพิษใน
การประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และ
กิจกรรมตอเน่ือง 

   

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2550 
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2.8.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการถายโอน
ภารกิจให กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล และ อบต. ดังนี้ การสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม  
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การเฝาระวังและปองกันส่ิงแวดลอม การฟนฟูและบําบัด
ส่ิงแวดลอม การศึกษาวิจัยเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม และงานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือ 
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 

2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการถายโอนภารกิจงานควบคุมไฟปา 
โดยดําเนินการแกไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือแตงตั้งใหเจาหนาที่ของ อปท. เปนพนักงานทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติทั้ง
สองฉบับดังกลาว และไดมีการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมอบ
อํานาจหนาที่ในการปองกันจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
และพระราชบัญญัติสงวนคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2505 ภายในเขตทองที่รับผิดชอบ  รวมทั้งใหคําปรึกษา
และสนับสนุนดานเทคนิค ดานวิชาการควบคุมไฟปา เชน จัดฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมไฟปา 
จัดทําคูมือปฏิบัติงานควบคุมไฟปา และเรงรัดการถายโอนภารกิจงานควบคุมไฟปาใหแลวเสร็จทั้ง 
2,763 แหง (เดิม 2,808 แหง เน่ืองจากมีการยุบรวม อปท.) ภายในป พ.ศ. 2550  นอกจากนี้ ได
กําหนดแนวเขตพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟปาในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่อยูในเขตปกครองของ อปท. 
เพ่ือให อปท. ใชเปนขอบเขตในการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา ปจจุบันอยูในข้ันตอนของการให อปท. 
จัดสงแผนที่ระวางมาตราสวน 1: 50,000 เพ่ือแสดงอาณาเขตปกครองและพื้นที่ปาของ อปท. ใหแก
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่และมอบอํานาจใน 
การดูแลปาสงวนแหงชาติใหแก อปท. 

3) กรมปาไม ดําเนินการถายโอนภารกิจงานพัฒนาปาชุมชนให อปท. โดยมอบหมาย
ภารกิจใหทองถิ่นดําเนินการ โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
มอบอํานาจหนาที่ในการปองกันจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดและยึดของกลางตามกฎหมาย 
(พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2548  พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  พระราชบัญญัติ
สวนปา พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเล่ือยโซยนต พ.ศ. 2545) ในเขตทองที่รับผิดชอบ ตลอดจน
ประสานงานใหคําปรึกษา สงเสริมและสนับสนุนดานเทคนิคและดานวิชาการงานพัฒนาปาชุมชน
ใหแก อปท.  โดยตั้งแตป พ.ศ. 2544-2549 มีจํานวนหมูบานท่ีไดรับการถายโอนภารกิจงานพัฒนา 
ปาชุมชนไปแลว 5,161 หมูบาน 

4) กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการถายโอนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ไดแก งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงทั้งในพ้ืนที่ที่มีสถานีตรวจวัด 
และพ้ืนที่ที่ไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษติดตั้งอยู รวมถึงพ้ืนที่ที่มีความ
เส่ียงตอปญหามลพิษทางอากาศสูง และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษในทองถ่ิน นอกจากนี้ ได
เสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน และดําเนินการรวมกลุมพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการจัดตั้ง
ศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน รวมทั้งจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะในการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 

5) กรมทรัพยากรธรณี ดําเนินการตามกฎหมาย โดยไดดําเนินการแตงตั้งเจาหนาที่ อปท. 
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เพ่ือใหสามารถเขาไปดําเนินการตรวจสอบ
ในพ้ืนที่เหมืองแรได และไดดําเนินการสงมอบภารกิจให อปท. เรียบรอยแลวจํานวน 620 อปท. ใน 
57 จังหวัด 
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6) กรมทรัพยากรนํ้า ดําเนินการถายโอนภารกิจงานกอสรางระบบน้ําสะอาดมาตรฐาน งาน
กอสรางระบบประปาหมูบาน (นํ้าผิวดิน) งานขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา 9,243 แหง ถังเก็บน้ําแบบ 
ฝ.99 จํานวน 5,325 ถัง ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง 2,280 หมูบาน ประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดใหญ 3,420 หมูบาน ประปาหมูบานแบบผิวดิน 2,283 หมูบาน ประปาหมูบานแบบ 
ผิวดินขนาดใหญ 3,421 หมูบาน และงานซอมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท ปรับปรุงประปา
หมูบานเดิม จัดทําคูมือการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา คูมือการบริหารจัดการและ
การบํารุงรักษาระบบประปาชนบท และจัดฝกอบรมหลักสูตร “การควบคุมการผลิตและบํารุงรักษา
ระบบประปา” และหลักสูตร “การบริหารจัดการกิจการระบบประปา” เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ 
อปท. 

7) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินการถายโอนภารกิจงานจัดหาน้ํา งานพัฒนาเปาลาง 
บอนํ้าบาดาลเดิม งานเจาะบอบาดาลพรอมสูบมือโยก งานสํารวจแหลงน้ําธรณีวิทยา งานซอม
บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําแบบบอลึก งานบอบาดาล และโครงการเรงรัดขยายระบบประปาชนบท ใหแก 
อปท. ทั่วประเทศ ปจจุบันในป พ.ศ. 2550 ไดดําเนินการถายโอนภารกิจดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 
รวมถึงการจัดทําคูมือการบริหารจัดการกิจการระบบประปา คูมือพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
คูมือการประกอบกิจการน้ําบาดาลและเทคนิคการพัฒนาบอบาดาล เพ่ือให อปท. ใชเปนแนวทางใน
การนําไปปฏิบัติงานตอไป ทั้งนี้ บางภารกิจยังไมไดถายโอนใหกับ อปท. เน่ืองจากอยูระหวางแกไข
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และการปรับเปลี่ยนจากอํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหเปน
อํานาจของสวนทองถิ่น ภารกิจที่ยังไมไดถายโอน คือ การเรียกเก็บคาใชนํ้าบาดาล การมอบอํานาจ
การอนุญาตการขุดเจาะน้ําบาดาลเฉพาะที่มีเสนผาศูนยกลางตอนบนที่สุดที่มีขนาดนอยกวา 4 น้ิว 
(100 มิลลิเมตร) และการมอบอํานาจการอนุญาตใชนํ้าบาดาลที่อนุญาตใชไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตร  

8) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมเพ่ือ
เตรียมความพรอมใหกับ อปท. การดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ. 2549 จัดฝกอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอม และการวางแผนจัดการส่ิงแวดลอม โดยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมของ
องคกรทองถ่ิน (อบต. สีเขียว) ซึ่งไดดําเนินการในพื้นที่ 3 แหง คือ อบต. แมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน  อบต.ชีทวน จังหวัดอุบลราชธานี  และ อบต.บางแตน จังหวัดปราจีนบุรี 

2.8.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมประมงไดถายโอนงานฝกอบรมประชาชนทั่วไป โดยการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

2.8.3 กระทรวงมหาดไทย 

1) กรมโยธาธิการและผังเมือง ถายโอนงานการบําบัดนํ้าเสีย ไดแก ระบบบําบัดนํ้าเสีย
จํานวน 23 โครงการใหเทศบาล และงานการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 2 
โครงการใหเทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลตําบลเกาะสมุย 

2) กรมที่ดิน ถายโอนงานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินรกรางวางเปลาใหแก  
เมืองพัทยา อบจ. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ อบต. 

3) กรมการปกครอง ไดถายโอนงานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน
ประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกันให กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล และ อบต. 
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2.8.4 กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดําเนินการถายโอนงานติดตามและตรวจสอบ
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมและมลพิษในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และ
กิจกรรมตอเน่ือง 

จากผลการติดตามการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้ง 8 ประเด็น พบวาหนวยงานที่
เก่ียวของหลายหนวยงานไดมีการนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวไปใชทั้งในเชิงนโยบายและ 
การนําไปปฏิบัติ (ตารางที่ 5.4) 

 
ตารางที่ 5.4  ผลการติดตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 จําแนกตามหนวยงาน 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หนวยงาน ประเด็น 

ท่ี 1 
ประเด็น 
ท่ี 2 

ประเด็น 
ท่ี 3 

ประเด็น 
ท่ี 4 

ประเด็น 
ท่ี 5 

ประเด็น 
ท่ี 6 

ประเด็น 
ท่ี 7 

ประเด็น 
ท่ี 8 

1.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

        

2.  กระทรวงการคลัง         

3.  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา         

4.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ         

5.  กระทรวงคมนาคม         

6.  กระทรวงพลังงาน         

7.  กระทรวงมหาดไทย         

8.  กระทรวงวัฒนธรรม         

9.  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

10. กระทรวงศึกษาธิการ         

11. กระทรวงสาธารณสุข         

12. กระทรวงอุตสาหกรรม         

13. กรุงเทพมหานคร         

14. สํานักนายกรัฐมนตรี         

หมายเหตุ:  ประเด็นที่ 1:  การใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตร 
ประเด็นที่ 2:  การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
ประเด็นที่ 3:  การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน  
ประเด็นที่ 4:  การจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน 
ประเด็นที่ 5:  การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  

การอนุรักษดินและนํ้า 
ประเด็นที่ 6: การสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
ประเด็นที่ 7:  การพัฒนาแนวทางหรือเกณฑปฏิบัติที่ใชในการปองกันดานสิ่งแวดลอม 
ประเด็นที่ 8: การกระจายอํานาจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูทองถ่ิน 
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_______. 2550ข. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2550. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

_______. 2550ค. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2550. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550. 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 2550. “การถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น" จาก http://www.dloc.opm.go.th (22/06/2550) 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. 2549ก. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 
1/2549 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549. 

_______. 2549ข. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549. 
_______. 2549ค. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549. 
_______. 2549ง. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549. 
_______. 2550ก. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550. 
_______. 2550ข. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550. 
_______. 2550ค. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550. 
_______. 2550ง. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550. 
_______. 2550จ. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550. 
_______. 2550ฉ. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550. 
_______. 2550ช. มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549ก. เอกสารวาระการประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2549. วันที่ 23 มกราคม 2549 (เอกสารอัดสําเนา). 
_______. 2549ข. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2549. วันที่ 

28 สิงหาคม 2549 (เอกสารอัดสําเนา). 
_______. 2549ค. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 5/2549. วันที่ 

21 ธันวาคม 2549 (เอกสารอัดสําเนา). 
_______. 2550ก. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2550 (นัด

พิเศษ). วันที่ 11 มกราคม 2550 (เอกสารอัดสําเนา). 
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_______. 2550ข. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 6/2550. วันที่ 9 
เมษายน 2550 (เอกสารอัดสําเนา). 

_______. 2550ค. “การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม” วารสารขาว สผ. หมวด: การวิเคราหผลกระทบสิ่งแวดลอม. ปที่ 8 
ฉบับที่ 4 (มกราคม - เมษายน 2550). 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2549. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ราง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนที่ที่ไดรับธรณีพิบัติ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ. … 

_______. 2550ก. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รางแผนยุทธศาสตร 
การจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554). 

_______. 2550ข. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ 
การขนสงทางบก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …
(กําหนดอัตราภาษีประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน พลังงานที่อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม พลังงานอยางประหยัด และกาซธรรมชาติ เปนเช้ือเพลิง). 

_______. 2550ค. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน. 
_______. 2550ง. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ 

นํ้าบาดาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 
_______. 2550จ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เรื่อง ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณจังหวัดพังงา และในบริเวณจังหวัดกระบี่ รวม 2 ฉบับ. 

_______. 2550ฉ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550ช. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550ซ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550ฌ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ 
ปาชุมชน พ.ศ. … 

_______. 2550ญ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550ฏ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติสวนปา 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550ฐ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่...) พ.ศ. … 

_______. 2550ฑ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รางแผนจัดการ
ระดับชาติเพ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน. 

_______. 2550ฒ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. … 

_______. 2550ณ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง นโยบายสงเสริมรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
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_______. 2550ด. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550ต. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. … 

_______. 2550ถ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ 
การประมง พ.ศ. … 

_______. 2550ท. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง มติคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 6/2550 

_______. 2550ธ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา 

_______. 2550น. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … 

_______. 2550บ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รางประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอ 
ทายเหมือง อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
พ.ศ. ... และรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใน
ทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่. 

_______. 2550ป. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง (ราง) ยุทธศาสตรใน 
การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสเชิงบูรณาการ 

_______. 2550ผ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. … 

_______. 2550ฝ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง (ราง) ยุทธศาสตรใน 
การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ 

_______. 2550พ. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การพัฒนาผังเมืองใน
ตางจังหวัด. 

หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เรื่อง กางแผนลดมลพิษ ‘มาบตาพุต’ 
ยํ้าตองลดใหได 20% ในป 2551-2553. 

หนังสือพิมพแนวหนา. ฉบับที่วันที่ 2 มิถุนายน 2550. เรื่อง โรงไฟฟาแกลบกูวิกฤตพลังงาน. 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่วันที่ 19 มิถุนายน 2550. เรื่อง คลังจับมือเอดีบีศึกษามาตรการ

ภาษีส่ิงแวดลอม. 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวมในรอบปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2549-
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550) พบวา สถานการณของทรัพยากรธรรมชาติในบางสาขาอยูในภาวะที่ดี อาทิ 
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน ปริมาตรน้ําเก็บกักที่เพ่ิมข้ึน สถานการณภัยแลงที่มีความรุนแรงนอยลง 
ความอุดมสมบูรณของสัตวนํ้าทะเลในฝงอาวไทยมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในบางสาขายังมีปญหาและตองไดรับการจัดการอยางเรงดวนและตอเน่ือง อาทิ การสูญเสียทรัพยากร
ปาไมที่เกิดข้ึนจากการบุกรุกทําลายปา การเกิดไฟปา การขาดแคลนที่ดินทํากิน การกัดเซาะชายฝงทะเล
ในพ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนใน การกัดเซาะตลิ่ง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

แรงกดดันตอสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกิดจากความตองการและ
กิจกรรมตางๆ ของมนุษย ที่ตองใชฐานทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญ จากผลของ 
การดําเนินกิจกรรมเหลาน้ันไดสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรอบ มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันที่เกิดตามธรรมชาติ เชน การเกิดอุทกภัย ภัยแลง ดินถลม 

เหตุการณภัยพิบัติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรอยหรอของทรัพยากร 
ธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนไดสงผลกระทบตอสังคม คุณภาพชีวิต
ของประชาชน และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นํามาซ่ึงความสูญเสียในหลายรูปแบบ อาทิ 
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากร การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและความเสียหายตอระบบนิเวศ 

ถึงแมวาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดดําเนินการจัดการกับปญหาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ ชีวภาพ และปญหาทางสังคมในหลายรูปแบบ อาทิ การใชกลไก
ทางดานเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหามลพิษ การปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน การสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม การสนับสนุนใหมี 
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบนิเวศ การพัฒนาเกณฑการปฏิบัติที่ดี การสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน การกระจายอํานาจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปสูทองถิ่น รวมทั้ง 
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยปจเจกบุคคล แตสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมก็ยังคงเกิดข้ึน มี
ความรุนแรงและสรางความเสียหายมากขึ้น สาเหตุสําคัญเกิดจากการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการที่แยกสาขา การบริหารจัดการที่มุงเนนที่ฐานทรัพยากรโดยไมมีความเช่ือมโยงกับ
องคประกอบอื่นในระบบนิเวศ 

ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการจึงมีความเหมาะสมตอการจัดการปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนการบริหารจัดการที่ยึดพ้ืนที่เปนหลักในการกําหนด
แนวทางการพัฒนา พิจารณาองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบทั้งหมดภายในระบบ
นิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงจําเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญในหลายสาขาที่เก่ียวของ มี
การประสานงานและการทํางานรวมกัน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหาร
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จัดการเชิงบูรณาการประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตองมีการดําเนินการเชิงนโยบายเพื่อใหเกิด 
การประสานความรวมมือและนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในประเด็นสําคัญ 
(ตารางที่ 6.1) ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยองคกรระดับกรม กอง ที่มาจาก
กระทรวงเดิมหลายหนวยงาน โดยภายหลังการเปลี่ยนมาเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมแลว หนวยงานตางๆ ที่มาจากหลายกรม กอง ยอมตองทํางานรวมกันในเชิงบูรณาการ  
จึงทําใหมีความจําเปนในการศึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพ่ือนําไปสูความเขาใจปญหา
และแกไขปญหารวมกัน ที่ผานมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีปญหา
และอุปสรรคอยูบาง ในเรื่องของความสมบูรณของขอมูล ความทันสมัยของขอมูล ความตอเน่ืองของ
ขอมูล และความเชื่อมโยงของระบบขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลดานอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อาทิ ขอมูลจํานวนผูปวยที่เกิดจากปญหามลพิษ ขอมูลการใชสารเคมีการเกษตร 
ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอยมลพิษสูสภาพแวดลอม ขอมูลผังเมือง ขอมูลผูไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย ขอมูลเหลาน้ีถูกจัดเก็บโดยหนวยงานภายใตกระทรวงอื่นๆ ดังนั้น จึงควรนําขอมูลเหลาน้ีมา
เช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลดานสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสวนใหญเปนเชิง
กายภาพ เพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพราะจะทําใหผูใชขอมูลสามารถ
วิเคราะหสถานการณปญหา ความรุนแรงของปญหาทั้งในเชิงกายภาพ เชิงชีวภาพ ผลกระทบทางสังคม 
และสาเหตุของปญหา ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนแนวคิดแรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบนั่นเอง 

การจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันภายใตระบบนิเวศตางๆ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีขอมูลในทุกดาน ไมวาจะเปนดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ โดยฐานขอมูลดังกลาวตองมีการประสาน
เช่ือมโยงระหวางหนวยงาน ในเรื่องรูปแบบ/หนวยวัดที่ใชใหสอดคลองกันดวย อาทิ ความละเอียด
ของขอมูล (รายเดือนหรือรายสัปดาห) รายละเอียดเชิงพ้ืนที่ (ระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอ) นอกจาก
การพัฒนาฐานขอมูลใหมีความสมบูรณครบถวนแลว หนวยงานจะตองทําการปรับปรุงฐานขอมูลให
ทันสมัยและมีความตอเน่ืองอยูเสมอ 

ระบบฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนาจะเปนประโยชนหลายประการ อาทิ การใชฐานขอมูล
สนับสนุนแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ โดยแบบจําลองเชิงพ้ืนที่น้ีจะมีประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายวา 
การดําเนินนโยบายในแตละครั้ง หรือการดําเนินงานโครงการในแตละประเภทจะมีผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางไร และมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจอยางไร คือ  
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA)  
(กรอบที่ 6.1) ซึ่งปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทํา
แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรแลวเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการเตรียม 
การนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ เปนเครื่องมือ
สําคัญในการวางแผนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และเปนเครื่องมือสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หากทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลและใชขอมูล
ชุดเดียวกันที่เปนที่ยอมรับรวมกัน จะทําใหการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเปนไปอยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได และไมกอใหเกิดความขัดแยง 
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กรอบที่ 6.1  การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environ- 

mental Assessment: SEA) เปนเคร่ืองมือที่ใชประเมินศักยภาพและ
ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมในนโยบาย แผน หรือโครงการตั้งแตระยะ
เร่ิมตนของการตัดสินใจ โดยพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่มีอยู เปน
เครื่องมือที่ใชประกอบการตัดสินใจที่สามารถตรวจสอบไดจาก
สาธารณะ และเปนวิธีที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในประเด็น
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากนโยบายหรือ 
การวางแผนการพัฒนา รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจและการนําไปสู
การปฏิบัติในข้ันตอนของการวางแผนยุทธศาสตร 

สืบเน่ืองจากปญหาของการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) จึงทําใหมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา โดยมีขอเสนอ 
คือ สงเสริมใหมีการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อใหมี
การพิจารณาศักยภาพและขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมควบคูกับ 
การจัดทํานโยบายและแผน ทั้งในสวนของการพัฒนารายสาขา และ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนตั้งแตระดับนโยบาย แผน และแผนงาน และลดความ
ขัดแยงของประชาชนในการดําเนินงานในระดับโครงการ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ และมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
มีนโยบายผลักดันใหเกิดระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่

ข้ึน กอนที่จะตัดสินใจวาการดําเนินนโยบายหรือการพัฒนาระดับพื้นที่
จะมีผลกระทบตอฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ
อยางไร เชนเดียวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 
กลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หลักการระวังไวกอน กําหนดใหมีการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ 
ยุทธศาสตรทุกระดับ โดยผลักดันใหมีการใชกระบวนการประเมิน
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรในทุกระดับ และเลือกนโยบายหรือพื้นที่
นํารองในการจัดทําการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ประเทศไทยไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร เชน โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
พื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย โครงการศึกษา
ยุทธศาสตรศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค โครงการศึกษาแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 รวมทั้งไดมีการนําแนวคิดน้ีไปใชใน
เร่ืองการจัดการขยะ การจัดการลุมนํ้า และโครงการประเมินศักยภาพ
ส่ิงแวดลอมเชิงพื้นที่ (จังหวัดชายฝงทะเลภาคใต สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต) ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ
ส้ินป พ.ศ. 2550 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดจัดทําแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรแลวเสร็จ 
โดยพิจารณาศักยภาพและขอจํากัดใน 4 มิติ  ไดแก  ส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการเตรียม 
การนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พรอมขอสรุป
ประเภทการพัฒนาที่ตองจัดทํารายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ 
ยุทธศาสตรเปนลําดับตอไป (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550) 

ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549, 2550   
 

2) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จากการติดตามการดําเนินงานดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
พบวา มีการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ในภาคอุตสาหกรรมหลายสาขา รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระบบการบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
มาตรฐานของอุตสาหกรรมทองเท่ียว โรงผลิตพลังงานไฟฟาจากหลุมฝงกลบขยะ เปนตน  รวมทั้งมี
การศึกษาและวิจัยเพ่ือการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝง การชะลางพังทลายของหนาดิน 
งานวิจัยดานระบบนิเวศทางทะเล เปนตน 

ปจจุบัน พบวา การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคอนขางนอยในประเทศไทย แตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีนโยบายผลักดันใหเกิดระบบประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเชิงพ้ืนที่ กอนที่จะตัดสินใจวา การดําเนินนโยบายหรือการพัฒนาระดับพ้ืนที่จะมีผลกระทบ
ตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร มีผลตอสังคมและเศรษฐกิจอยางไร โดยพิจารณา
ถึงศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่และการบริหารจัดการมลพิษของพ้ืนที่ ส่ิงนี้จะนําไปสูการจัดเตรียม
มาตรการรองรับอยางเปนระบบ เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถเขามามีสวนรวมและนําไปสู 
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการอยางแทจริง  
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การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทําใหผูกําหนดนโยบาย นักวางแผนและผูปฏิบัติ จําเปน
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเปนอยางดี ย่ิงไปกวาน้ัน จําเปนจะตองมีความเขาใจถึง
ทิศทาง และขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน สืบเนื่องจากผลกระทบของการดําเนินโครงการ
ตางๆ จากเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการคนควาวิจัยเพ่ือผลิต 
องคความรูและเทคโนโลยี เก่ียวกับกระบวนการทํางานของระบบนิเวศ รวมทั้งสภาพวิถีชีวิต สังคม
และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับประเทศ เพ่ือใหเกิด
การตอยอดองคความรูที่สามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินนโยบายอยางแทจริง 

3) การพัฒนาระบบการเขาถึงขอมูล องคความรู และเทคโนโลยี 

ชองทางการเผยแพรขอมูลและขาวสาร โดยส่ือตางๆ อาทิ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการดําเนินการเผยแพรขอมูล
โดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศกันอยางแพรหลาย ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 
และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ประเภทของขอมูลที่มีการเผยแพร ไดแก ภารกิจ ผลการดําเนินงาน 
ฐานขอมูล องคความรู เทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ ขอมูลศูนยขาวเตือนภัย 
ขอมูลศูนยบริการประชาชน  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บบอรด  อาทิ  การเผยแพร 
ผลการศึกษาคนควาวิจัย เทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมทั้งในระดับประเทศ และทองถ่ิน โดย
การเผยแพรทางเว็บไซตและทางสื่อตางๆ เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาในทุกระดับไดอยางแทจริง 

เน่ืองจากการเขาถึงขอมูล ขาวสาร ของทุกภาคสวนเปนส่ิงสําคัญในการบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการ  ดังนั้น การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน และเขาถึงไดงาย 
รวดเร็ว โดยจะตองคํานึงถึงกลุมประชาชนที่อยูหางไกลหรือกลุมประชาชนที่มีขอจํากัดในการเขาถึง
ขอมูล ทั้งนี้จะตองเลือกใชประเภทของสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบการเขาถึง
ขอมูลอยางเทาเทียมกันจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองดําเนินการตอไปอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

4) การใชเครื่องมือทางการเงินและการคลังในการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเปนวิธีการที่จะนําไปสูการใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการ
ดําเนินการที่ซ้ําซอน และปองกันการสูญเสียทรัพยากรจากการบริหารจัดการแบบแยกสวน จากผลสําเร็จ
และประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จึงเปนส่ิงจําเปนที่สังคมควรมีกลไกใน
การแบงปนผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม การแบงปนผลประโยชน
อันจะเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการเชิงบูรณาการจะทําใหประชาชนไดรับสวนแบงอยางเทาเทียมกัน 
และทําใหเกิดแรงจูงใจในการดําเนินการอยางมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ การแบงปนผลประโยชนน้ี
สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตางๆ ไดแก ภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ คาภาคหลวง 
การประกันความรับผิดชอบ การจายคาชดเชย และการกําหนดสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากร  

สําหรับในระดับนานาชาติไดมีการนําเครื่องมือดานการซื้อขายเครดิต (Tradable Credit) ซึ่งเปน
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใช เชน กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ซึ่งเปนกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีการพัฒนาโครงการที่ลดปริมาณ 
การปลอยกาซเรือนกระจก โดยสามารถไดรับการชวยเหลือจากประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ในรูปของ
การซื้อขายกาซเรือนกระจกที่สามารถลดได ที่เรียกวา คารบอนเครดิต หรือความชวยเหลือดานเทคนิค 
นอกจากนี้แลว ในอนาคตอาจจะมีการนํา tradable credit มาใชในกระบวนการดานสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะในเรื่องของอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 
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ตารางที่ 6.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หนวยงานหลัก เปาหมาย 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล ทส. ทก. นร. - ขอมูลมีความครบถวน สมบูรณ ทันสมัย และตอเน่ือง 
- มีความเชื่อมโยงของขอมูลเชิงกายภาพและขอมูลแสดงผลกระทบทางสังคมและ

เศรษฐกิจ 
- มีความเชื่อมโยงของขอมูลของหนวยงานภายในกระทรวงและระหวางกระทรวงที่

เกี่ยวของ 
- มีขอตกลงรวมกันในรูปแบบของขอมูล 

2. การสงเสริมและสนบัสนุนใหมี
การศึกษาวิจัยดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทส. วท. นร. - การศึกษาขนาดของผลกระทบทางสังคม (ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ) ที่เกิดจากปญหา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งนโยบายหรือการพัฒนาพื้นที่ 

- ผลิตองคความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกบักระบวนการทํางานของระบบนิเวศ 
3. การพัฒนาระบบการเขาถึง

ขอมูล องคความรู และ
เทคโนโลย ี

ทก. ทส. - การจัดชองทางการเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน เขาถึงไดงายและรวดเร็ว 
- การใชส่ือที่เหมาะสมกับขอมูลและกลุมเปาหมาย 

4. การใชเครื่องมือทางการเงิน
และการคลังในการบริหาร
จัดการ 

กค. ทส. 
อบก. 

- ภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ คาภาคหลวง การประกันความรับผิดชอบ การจาย
คาชดเชย การกําหนดสิทธิในการใชประโยชนทรัพยากร 

- การนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาผสมผสานกัน อาทิ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 
เครื่องมือกํากับและควบคุม เครื่องมือทางสังคม เพื่อการแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม นําไปสูความยั่งยืนและความสมดุลในที่สุด 

- การซื้อขายเครดิตในระดับนานาชาติ 
5. สนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหาร
จัดการ 

ทส. มท. - การมีสวนรวมในการวางแผน การรวมคิด รวมทํา รวมแสดงความคิดเห็น  
รวมติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง การแจงเบาะแส ขอรองทุกข 

- การใชองคความรูเปนแกนกลางในการถายทอดใหทุกภาคสวน เขาใจ เขาถึง  
และยอมรับ 

- การสรางชองทางสือ่สารเพื่อถายทอดและหลอหลอมความรูระหวางภูมิปญญา
ทองถ่ินและภูมิปญญาเชิงวิชาการเขาดวยกัน 

หมายเหต:ุ ทส.  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กค.  - กระทรวงการคลัง 
มท.  - กระทรวงมหาดไทย 
ทก.  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วท.  - กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นร.  - สํานักนายกรัฐมนตรี 
อบก.  - องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

ที่ผานมา ภาครัฐไดมีการใชกลไกทางดานเศรษฐศาสตรในการขับเคลื่อนการดูแล สงวน และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การแกไขปญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง 
อัตราภาษีสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน พลังงานที่อนุรักษ ส่ิงแวดลอม ภาษี
ส่ิงแวดลอมจากมลพิษภาคอุตสาหกรรม คาธรรมเนียมการปลอยมลพิษ ซึ่ งจํา เปนตองมี 
การดําเนินการอยางตอเน่ือง 

การนําเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาผสมผสานกัน อาทิ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 
เครื่องมือกํากับและควบคุม เครื่องมือทางสังคม โดยคํานึงถึงโครงสราง และวัฒนธรรมของสังคมจะ
ทําใหเกิดการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ
นําไปสูความยั่งยืนและความสมดุลในที่สุด 
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5) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 

ในปจจุบันน้ีภาครัฐไดใหการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการ การวางแผน การกําหนดกติกาในการรวมคิด รวมทํา และรวมแสดงความคิดเห็น การรวม
ติดตามตรวจสอบเฝาระวังปญหาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม การแจงเบาะแส 
และขอรองทุกขในทุกระดับทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  อยางไรก็ตาม พบวา การสรางความเขมแข็ง
ของประชาชนและชุมชนเปนส่ิงสําคัญที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยการส่ือสารดานส่ิงแวดลอม
รวมกันระหวางทุกภาคสวน การใชองคความรูเปนแกนกลางที่สามารถถายทอดถึงกันและกัน  
การสรางชองทางสื่อสารเพ่ือถายทอดและหลอหลอมความรูระหวางภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญา 
เชิงวิชาการเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการอยางแทจริง 

บรรณานุกรม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549.  รายงานผลการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการ โครงการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม.  

_______. 2550.  “สาระนารู SEA.” จาก http://www.onep.go.th (ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
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คณะผูจัดทํารายงานสถานการณ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

 

คณะอนกุรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตามคําส่ังคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 5/2539 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2539 ได

แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมน้ัน โดยที่คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติใหปรับปรุง
องคประกอบของคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2546 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอแหงชาติดังกลาว จึงปรับปรุง
องคประกอบคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมตามองคประกอบและ
อํานาจหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

องคประกอบ 

1.  นายทวี  บุตรสุนทร ประธานอนุกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

2.  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม รองประธานอนุกรรมการ 

3.  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูแทน อนุกรรมการ 
4.  รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือผูแทน อนุกรรมการ 
5.  ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น อนุกรรมการ 
6.  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ 
7.  ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ 
8.  ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน อนุกรรมการ 
9.  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
10.  ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
11.  ผูแทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ 
12.  ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 
13.  ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ 
14.  ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อนุกรรมการ 
15.  ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี อนุกรรมการ 
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16.  ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อนุกรรมการ 
17.  ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้า อนุกรรมการ 
18.  ผูแทนกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล อนุกรรมการ 
19.  ผูแทนกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
20.  ผูแทนกรมศิลปากร อนุกรรมการ 
21.  ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
22.  ผูแทนจากมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหง 

ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ อนุกรรมการ 
23.  ผูแทนมูลนิธิโลกสีเขียว อนุกรรมการ 
24.  ผูแทนชมรมนักขาวส่ิงแวดลอม  

สมาคมนักขาวหนังสือพิมพแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
25.  นายพิชิต สกุลพราหมณ อนุกรรมการ 
26.  เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม อนุกรรมการและเลขานุการ 
27.  เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและ 

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28.  เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

1. ดําเนินการและกํากับการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมเสนอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

2. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม 
3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
4. รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หนวยงานที่เขารวมสัมมนา “รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550” 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

1.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงการตางประเทศ 

2.  สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

3.  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4.  กรมชลประทาน 
5.  กรมประมง 
6.  กรมวิชาการเกษตร 
7.  กรมสงเสริมการเกษตร 
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8.  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
9.  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
11.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
12.  กรมทรัพยากรน้ํา 
13.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
14.  กรมปาไม 
15.  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
16.  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
17.  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
18.  องคการจัดการน้ําเสีย 
19. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

กระทรวงพลังงาน 

20.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
21.  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงมหาดไทย 

22.  กรมการปกครอง 
23.  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

24.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
25.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
26.  มหาวิทยาลัยมหิดล 

กระทรวงสาธารณสุข 

27.  กรมอนามัย 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

28.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
29.  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
30.  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หนวยงานอิสระ 

31.  กรุงเทพมหานคร 
32.  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

33.  เทศบาลนครนนทบุรี 
34.  เทศบาลเมืองบานฉาง 
35.  เทศบาลเมืองออมนอย 
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องคกรพัฒนาเอกชน 

36.  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
37. สมาคมการประมงแหงประเทศไทย 

ภาคเอกชน 

38.  บมจ. บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

คณะผูทําการศึกษาและรวบรวม รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 

กลุมงานติดตามและประเมินสถานการณ กองติดตามประเมินผล 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

นางอัจฉรี ชไตนมึลเลอร 
นางสาวพิศสม  มีถม 
นางสาวพรเพ็ญ  วิจักษณประเสริฐ 
นางสาวปริญญารัตน  เล้ียงเจริญ 
นางทิพวัลย  แกวมีศรี 
นางสาวธัญวรรณ  เหมพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 


