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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 ปจจัยหลักที่นํามาสู การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมอาจกลาวไดวา

เกิดขึ้นเพราะการขยายตัวของประชากรควบคูไปกับการขยายตัวของการบริโภคและ

การผลติที่ขาดการคาํนงึถงึผลกระทบตอระบบนเิวศ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได

ของประชากรไดเพิ่มแรงกดดันในการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตสินคาเพื่อการ

บริโภคมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุปสงคอยางตอเนื่องเชนนี้ ไดสงผลกระทบตอระบบ

นิเวศที่นับวันยิ่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทไดสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง ประเทศไทยเผชิญกับปญหาการขยายตัว

ของภาคเกษตรกรรมและการสูญเสียพื้นที่ปาไม ทรัพยากรประมง หรือแมแต

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพดินอยางตอเนื่อง สาเหตุสําคัญคือ การขยายกิจกรรม

ทางการเกษตรเพื่อสรางรายไดและเพื่อสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยงัเผชญิกบัปญหาตาง ๆ  ที่เกดิขึ้นอยาง

ตอเนื่องที่สําคัญ คือ การสูญเสียพื้นที่ปาไมซึ่ง

เปนสาเหตุหลักของปญหานํ้าทวม นํ้าแลง ดินเค็ม 

มลพษินํ้า หรอืปญหาภาวะมลพษิอนัเกดิจากของเสยี

จากภาคอตุสาหกรรม

 ภาครัฐไดมีความพยายามในการพัฒนากลไก

การบรหิารจดัการในการอนรุกัษ ปองกนั ฟนฟ ูและการใช 

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่สําคัญ

ไดแก การปรับปรุงแกไขและรางพระราชบัญญัติตาง ๆ 

ในช วงเวลาที่ผ านมา การจัดตั้งองค กรอิสระด าน

สิ่งแวดลอมและสขุภาพ การปรบัโครงสรางหนวยราชการ ในป พ.ศ. 2545 รวมทั้ง

การกาํหนดนโยบายตาง ๆ ซึ่งควบคมุการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตใิหเกดิ

ความเสมอภาคและยั่งยนื เชน นโยบายโฉนดชมุชน หรอืธนาคารที่ดนิ เปนตน 

 จากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตนที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบ ในป พ.ศ. 2553 สถานการณการ

เปลี่ยนแปลงคณุภาพสิ่งแวดลอมพอสรปุไดดงัตอไปนี้

ทางการเกษตรเพื่อสรางรายไดและเพื่อสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 

มลพษินํ้า หรอืปญหาภาวะมลพษิอนัเกดิจากของเสยี

 ภาครัฐไดมีความพยายามในการพัฒนากลไก

การบรหิารจดัการในการอนรุกัษ ปองกนั ฟนฟ ูและการใช 

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ที่สําคัญ

ไดแก การปรับปรุงแกไขและรางพระราชบัญญัติตาง ๆ 

ในช วงเวลาที่ผ านมา การจัดตั้งองค กรอิสระด าน
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 สถานการณทรัพยากรปาไมของประเทศไทย
มแีนวโนมดขีึ้น ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2552 พื้นที่ปา 
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2551 มพีื้นที่
ปาเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 คิดเปนรอยละ 8.2 
และในป พ.ศ. 2552 มพีื้นที่ปาเทากบั 107,615,181 
ไร (รอยละ 33.56 ของพื้นที่ประเทศ) เพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2551 คดิเปนรอยละ 0.3 และจากการสาํรวจ
เมื่อป พ.ศ. 2553 มพีื้นที่ปาอนรุกัษ 64,826,958 ไร 
(รอยละ 20.22 ของพื้นที่ประเทศ) แตอยางไรกต็าม 
การบกุรกุพื้นที่ปา การลกัลอบตดัไมที่ผดิกฎหมาย 
และการเกดิไฟปา ยงัคงเปนปญหาที่สาํคญัของการ
บรหิารจดัการทรพัยากรปาไมของประเทศ โดยพบ
วา ป พ.ศ. 2552 มกีารบกุรกุแผวถางปาเปนพื้นที่ 
22,676 ไร ถูกจบักมุดาํเนนิคด ี4,633 คด ีเกดิไฟปา
รวม 6,763 ครั้ง เปนพื้นที่ 81,509 ไร
 การใชที่ดนิสวนใหญของประเทศไทยเปนการ
ใชที่ดินเพื่อการเกษตรถึงรอยละ 53.50 ของพื้นที่
ทั้งหมด ทรพัยากรดนิจงึเปนทรพัยากรพื้นฐานของ
ประเทศที่มคีวามสาํคญัตอเศรษฐกจิและการดาํรง
ชวีติของประชาชนไทย ปจจบุนัทรพัยากรดนิยงัคง
ประสบปญหาในหลายดาน ไมวาจะเปนความ
เสื่อมโทรมของดินและการขาดการกระจายการถือ
ครองที่ดนิ โดยพบวามพีื้นที่ดนิเสื่อมโทรมในระดบั

รนุแรงและระดบัวกิฤตริวม 35,976,997 ไร 
คดิเปนรอยละ 11.24 ของพื้นที่ประเทศ 
สาํหรบัการถอืครองที่ดนิทางการเกษตร
ของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงมา

โดยตลอด จงึไดมกีารนาํแนวคดิเรื่องธนาคารที่ดนิ
เพื่อใชเปนกลไกพิเศษที่ทําหนาที่ในการสนับสนุน

ใหเกิดการเขาถึงที่ดินทํากินเพื่อเกษตรกรรมของ
เกษตรกรรายยอย รวมทั้งที่ดนิเพื่อการอยูอาศยัของ
คนจนและชนชั้นกลางระดบัลาง ตลอดจน
การออกโฉนดชุมชน ซึ่งเปนนโยบาย
ของรฐับาลในปจจบุนั เพื่อเรงรดัการ
ออกเอกสารสิทธิ์ในรูปของโฉนด
ชุมชนใหแกเกษตรกรยากจนและ
ชมุชนที่ทาํกนิอยูในที่ดนิของรฐัที่ไมมสีภาพปาแลว
 ทรัพยากรแรเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตใน
ภาคอตุสาหกรรมและครวัเรอืน ในชวงป พ.ศ. 2550 - 
2551 มีมูลคาการผลิต การใช และการสงออกแร
มีแนวโนมลดลง สวนการนําเขาแรกลับมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมแรเชื้อเพลงิและพลงังาน 
แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรแรอาจ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอ
สขุภาพอนามยัและวถิชีวีติของประชาชน
 ในป พ.ศ. 2552 มกีารใชพลงังานเชงิพาณชิย
ขั้นสดุทายเทากบั 1,662,466 บารเรลตอวนั (เทยีบ
เทานํ้ามนัดบิ) เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 รอยละ 2.8 
โดยมกีารใชกาซธรรมชาต ิ 681,717 บารเรลตอวนั 
(เทียบเทานํ้ามันดิบ) นํ้ามันสําเร็จรูป 642,701 
บารเรลตอวนั (เทยีบเทานํ้ามนัดบิ) ถานหนินาํเขา 
204,976 บารเรลตอวนั (เทยีบเทานํ้ามนัดบิ) ในป 
พ.ศ. 2551 มกีารใชพลงังานทดแทนทั้งหมดเทากบั 
23,969,900 ตนั เทยีบเทานํ้ามนัดบิ แตอยางไรกต็าม 
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมปีระสทิธภิาพการใช
พลงังานสงูขึ้นจากปที่ผานมา การพฒันาทรพัยากร
พลังงานสงผลใหเกิดมลพิษอากาศจากการปลอย
กาซเรอืนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด 

คนจนและชนชั้นกลางระดบัลาง ตลอดจน
การออกโฉนดชุมชน ซึ่งเปนนโยบาย
ของรฐับาลในปจจบุนั เพื่อเรงรดัการ
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สถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ในชวง 10 ปที่ผานมา มแีนวโนมปรมิาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 
2552 มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จากการใชพลงังานทั้งหมด 208,475,670 ตนัตอป
 จากการขยายตวัของเมอืงและการอพยพของ
แรงงานเขาสูเมอืงทาํใหเกดิชมุชนแออดักระจายอยู
ตามเมอืงใหญทั่วทกุภมูภิาคของประเทศ โดยพบวา 
ในป พ.ศ. 2551 มชีมุชนแออดัทั้งหมด 6,334 ชมุชน 
จํานวน 728,639 ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยูใน 840 
เมืองทั่วประเทศ สวนพื้นที่สีเขียวพบวา ป พ.ศ. 
2553 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สี เขียว
ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่สวนสาธารณะ จาํนวน 4,278 
แหง คิดเปนพื้นที่สีเขียว 23.38 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4.10 ตารางเมตรตอคน แตก็ยัง
นับวานอยเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลที่กําหนด
สัดสวนของสวนสาธารณะตอประชากรเทากับ 15 
ตารางเมตรตอคน สาํหรบัพื้นที่สเีขยีวระดบัภมูภิาค
ในเมืองโดยภาพรวมแลวยังคงขาดแคลนสวน
สาธารณะ เนื่องจากไมมีพื้นที่เหมาะสม หรือบาง
พื้นที่ขาดงบประมาณไมสามารถดาํเนนิงานได
 ประเทศไทยมีแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ เปน
จาํนวนเกอืบ 7,000 แหง ปจจบุนัประเทศไทยมแีหลง
มรดกโลกรวมทั้งสิ้น 5 แหลง ไดแก 1) เมือง
ประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร 2) นคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และ 3) แหลง
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โบราณคดีบานเชียง 4) เขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญ-หวยขาแขง และ 5) พื้นที่กลุมปาดงพญาเยน็- 
เขาใหญ และเตรียมขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
เพิ่มเติมอีกหลายแหง เชน เสนทางวัฒนธรรม
ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาท
หินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย และปราสาทเมืองตํ่า 
จงัหวดับรุรีมัย เชื่อมตอกบัโบราณสถานที่เกี่ยวของ 
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท จังหวัดอุดรธาน ี
พื้นที่อนุรักษชายฝงทะเลอันดามัน ประกอบดวย 
อุทยานแหงชาติทางทะเลหมู เกาะสิมิลัน และ
อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทร จังหวัด
พงังา อทุยานแหงชาตแิกงกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี
พื้นที่ปากลุมเทือกเขาเพชรบูรณ ประกอบดวย 
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา-ทุ งแสลงหลวง-
ภูกระดึง-นํ้าหนาว เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง-
ภูเขยีว และพื้นที่ตอเนื่อง เปนตน ซึ่งในอดตีที่ผาน
มาไดมีการพัฒนาการใชประโยชน และการฟนฟู
แหลงธรรมชาตแิละแหลงศลิปกรรมที่ไมสอดคลอง
และไมเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของพื้นที่ สงผลให
แหลงธรรมชาตแิละแหลงศลิปกรรมเสื่อมโทรม 
 ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมปีรมิาณขยะทั่ว 
ประเทศ ประมาณ 15.1 ลานตนัตอป หรอื 41,369 
ตนัตอวนั ขยะทั่วประเทศไดรบัการจดัการอยางถกูตอง 
ตามหลกัสขุาภบิาล ประมาณ 5.97 ลานตนั (16,358 
ตันตอวัน) หรือร อยละ 40 ของปริมาณขยะ
ทั่วประเทศ โดยกรงุเทพมหานครสามารถกาํจดัขยะ

      

ในชวง 10 ปที่ผานมา มแีนวโนมปรมิาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 
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ที่เก็บรวบรวมไดในแตละวันในเขตรับผิดชอบได
ทั้งหมด เทศบาลและเมอืงพทัยาสามารถกาํจดัขยะ
ไดเพยีงรอยละ 37 ของปรมิาณขยะในเขตเทศบาล
และเมืองพัทยา สําหรับในพื้นที่นอกเขตเทศบาล
สามารถกําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลไดเพียง 
ร อยละ 9 ของปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 
นอกจากนี้ ยังมีการนําขยะชุมชนกลับมาใช 
ประโยชนเทากบั 3.45 ลานตนั หรอืประมาณรอยละ 
23 ของปรมิาณของเสยีจากชมุชน ในขณะที่ของเสยี
ในภาคอุตสาหกรรมมีการนํากลับมาใชประโยชน
ทั้งการแปรรูปใชใหมใชซํ้า และใชเปนเชื้อเพลิง 
ประมาณ 8.08 ลานตัน คิดเปนรอยละ 68 ของ
ปรมิาณของเสยีในภาคอตุสาหกรรม
 ในป พ.ศ. 2552 ปริมาณของเสียอันตรายที่
เกดิขึ้นมปีระมาณ 3.07 ลานตนั ลดลงจากป พ.ศ. 
2551 ประมาณ 66,600 ตัน โดยแบงเปนของเสีย
อันตรายจากชุมชน 0.70 ลานตัน และของเสีย
อนัตรายจากอตุสาหกรรม 2.37 ลานตนั ซึ่งของเสยี
อันตรายมากกว าร อยละ 70 เกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก 
สําหรับสารอันตรายมีการนําเข าสารเคมีจาก
ตางประเทศและผลิตสารเคมีในประเทศ 39.64 
ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 พบวา 
การนาํเขาสารเคมเีพิ่มขึ้นประมาณเกอืบ 3 เทา และ
การผลติในประเทศเทากบัป พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ 
มีอุบัติภัยจากสารเคมี (รวมการลักลอบทิ้งกาก
ของเสยี) เกดิขึ้นทั้งสิ้น 48 ครั้ง ทาํใหมผีูไดรบับาดเจบ็ 
891 ราย ผูเสียชีวิต 2 ราย และมีผูที่ไดรับพิษ
จากสารอันตราย โดยมีผู ป วยที่ไดรับพิษจาก
สารอนัตราย 1,926 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 
คดิเปนรอยละ 4
 ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมปีรมิาณฝนรวม
ทั่วทั้งประเทศเฉลี่ย 1,707.0 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกวา
คาปกตปิระมาณรอยละ 5 สวนปรมิาณนํ้าที่เกบ็กกั
ในอางเกบ็นํ้าของเขื่อนตาง ๆ ทั่วประเทศ ณ วนัที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2553 สามารถเกบ็กกันํ้าได 51,818 
ลานลูกบาศกเมตร หรอืประมาณรอยละ 74 ของ
ความจุที่ระดับนํ้าเก็บกัก สําหรับการใชนํ้าบาดาล
ในป พ.ศ. 2552 มกีารขอใบอนญุาตใชนํ้าบาดาล
เปนปรมิาณ 2,896,131 ลูกบาศกเมตรตอวนั แตมี
ปรมิาณการใชนํ้าจรงิเทากบั 1,134,405 ลกูบาศกเมตร 
ตอวัน คิดเปนรอยละ 39 ของปริมาณนํ้าตาม
ใบอนุญาต โดยในพื้นที่เขตวิกฤตินํ้าบาดาล 7 
จงัหวดั ไดแก กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบรุ ี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณการใชนํ้าบาดาลลด
ลงเปนปรมิาณ 246,073 ลูกบาศกเมตรตอวนั
 สถานการณอทุกภยั ในชวงเดอืนพฤษภาคม
ถงึธนัวาคม พ.ศ. 2552 เกดิอทุกภยัทั่วประเทศตาม
ที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงาน มี
จํานวน 19 ครั้ง มูลคาความเสียหายกวา 1,100 
ล านบาท และตั้งแต  เดือนมกราคมถึงเดือน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 เกดิอทุกภยั 8 ครั้ง โดย
มีเหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายมาก 3 ครั้ง 
รวมมูลคาความเสยีหายกวา 12,570 ลานบาท
 สถานการณความแหงแลงเกิดขึ้นระหวาง
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2552 - เดอืนมถินุายน พ.ศ. 
2553 โดยพบวา ณ วนัที่ 29 มนีาคม ป พ.ศ. 2553 
มีจํานวนหมูบานประสบความแหงแลง 25,798 
หมูบาน นอกจากนี้ มพีื้นที่เกษตรกรรมไดรบัความ
เสยีหายทั่วประเทศ 243,440 ไร ใชงบประมาณใน
การใหความชวยเหลอื จาํนวน 383,360,145 บาท 
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และเมื่อพจิารณาสถติจิาํนวนหมูบานประสบความ
แหงแลงในชวงป พ.ศ. 2532 - 2553 พบวา จาํนวน
หมูบานมแีนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
 ภาพรวมปาชายเลนของประเทศมีพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เนื่องมา
จากการรณรงคของหนวยงานภาครฐัและเอกชนถงึ
คุณคาของปาชายเลนและการอนุรักษปาชายเลน 
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมพีื้นที่ปาชายเลนรวม 
1,525,061 ไร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ที่มีพื้นที่
ปาชายเลน 66,886 ไร หรอืเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13,377 ไร
ตอป และเพิ่มขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ ยกเวนภาคใต
ฝงตะวันออก ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
พื้นที่ปาชายเลนทั่วประเทศถูกบุกรุกและไดมีการ
จับกุมดําเนินคดีจํานวนทั้งหมด 110 คดี คิดเปน
พื้นที่เกอืบ 590 ไร และปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มีการจับกุมดําเนินคดีจํานวนทั้งหมด 122 คด ี
คิดเปนพื้นที่กวา 486 ไร สวนหญาทะเลจากการ
สาํรวจเมื่อป พ.ศ. 2552 แหลงหญาทะเลดานชายฝง
ทะเลอันดามันโดยภาพรวมอยูในสภาพสมบูรณดี
ถงึสมบรูณปานกลาง ยกเวนบรเิวณเกาะกาํ จงัหวดั
พังงา อยูในสภาพเสียหาย และสภาพแหลงหญา
ทะเลในดานอาวไทย โดยทั่วไปอยูในสภาพสมบรูณ
ปานกลาง สวนสภาพแนวปะการังโดยรวมอยูใน
สภาพดีปานกลาง แนวปะการังทางดานทะเล
อนัดามนัมคีวามสมบรูณมากกวาแนวปะการงัดาน
ฝงอาวไทย เมื่อเปรียบเทียบสภาพความสมบูรณ

ของแนวปะการงัในชวงป พ.ศ. 2549 - 2551 กบัชวง
ป พ.ศ. 2538 - 2541 พบวา แนวปะการงัดานทะเล
อันดามันมีสภาพความสมบูรณเพิ่มขึ้น สภาพ
เสียหายลดลง สวนแนวปะการังดานฝงอาวไทย
กลับมีสภาพความสมบูรณลดลง ปญหาหลักที่
ทาํใหแนวปะการงัมสีถานภาพเสื่อมโทรมลง ไดแก 
การทองเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับ
ของแหลงปะการัง นํ้าเสีย และปริมาณตะกอนที่
ไหลลงมาจากฝง นอกจากนี้ ยงัพบวาในชวงเดอืน
เมษายน พ.ศ. 2553 เกิดปรากฏการณปะการัง
ฟอกขาวทั้งแนวปะการังในฝงทะเลอันดามันและ
อาวไทย โดยเฉพาะปะการงัในบรเิวณเกาะสรุนิทร
สมิลินั หมูเกาะพพี ีและเกาะราชา
 นอกจากนี้ ยังพบวาสัตวทะเลหายากใน
นานนํ้าไทยไดลดจาํนวนลงอยางรวดเรว็ทั้งฝงทะเล
อันดามันและอาวไทย โดยสวนใหญมีสาเหตุมา
จากสภาพความแปรปรวนของปรากฏการณทาง
ธรรมชาติหรืออาการเจ็บปวยของสัตวทะเลเอง 
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการลักลอบเก็บไขเตา 
การฆาเตาทะเลเพื่อกระดอง เนื้อและไข การทํา
การประมง การพัฒนาชายฝงและธุรกิจทองเที่ยว
ทําใหพื้นที่ที่วางไขเตาทะเลลดนอยลง รวมทั้ง 
ขยะในทะเลที่เปนสาเหตุที่ทําใหเตาทะเลตาย
เปนจาํนวนมาก เนื่องจากวสัดเุหลานั้นเขาไปอดุตนั
ตามลําไส หรือถูกเศษอวนรัดจนบาดเจ็บทําให
พกิาร เชน ขาขาด หรอืตาย เปนตน

เปนจาํนวนมาก เนื่องจากวสัดเุหลานั้นเขาไปอดุตนั
ตามลําไส หรือถูกเศษอวนรัดจนบาดเจ็บทําให
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 ในดานทรัพยากรประมง ทรัพยากรประมงนํ้าจืดของไทยมีแนวโนมที่จะมีความ
สมบูรณมากขึ้น โดยพบวาในป พ.ศ. 2552 มอีตัราการจบัสตัวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมงในแหลงนํ้าจดื เฉลี่ยเทากบั 1,111 กรมัตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคนื 
เพิ่มขึ้นจาก 611 กรมัตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคนื ในป 
พ.ศ. 2548 สาํหรบัทรพัยากรประมงทะเลในป พ.ศ. 2552 มคีวาม
สมบูรณลดลงจากป พ.ศ. 2551 โดยในป พ.ศ. 2552 มอีตัราการ
จบัสตัวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงในทะเลฝงอาวไทย เทากบั 
22.75 กิโลกรัมตอชั่วโมง ลดลงจาก 25.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ในป พ.ศ. 2551 ในทาํนองเดยีวกนัอตัราการจบัสตัวนํ้าตอหนวย
การลงแรงประมงในทะเลอนัดามนั ในป พ.ศ. 2552 เทากบั 44.17 
กโิลกรมัตอชั่วโมง ลดลงจากป พ.ศ. 2551 ที่มอีตัราการจบัสตัวนํ้า
ตอหนวยอตัราการลงแรงประมงเทากบั 45.71 กโิลกรมัตอชั่วโมง
 คณุภาพนํ้าในแหลงนํ้าจดืในชวง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2552 
โดยรวมมแีนวโนมดขีึ้นอยางตอเนื่อง พจิารณาจากสดัสวนคณุภาพนํ้า
ที่อยู ในเกณฑดีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 19 ในป พ.ศ. 2550 เปน
รอยละ 32 ในป พ.ศ. 2552 ในขณะที่บริเวณที่มีปญหาคุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรมไมมกีารเปลี่ยนแปลงมากนกั โดยในป พ.ศ. 2551 และ 2552 
ไมมีแหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยู ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก สาเหตุ
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าเกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก นํ้าทิ้งจากชุมชน กิจกรรมดาน
อตุสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่งไมไดผานกระบวนการบาํบดันํ้าใหไดมาตรฐานกอนระบายลงสูแหลงนํ้า 
สําหรับคุณภาพนํ้าบาดาลโดยทั่วไปอยูในเกณฑมาตรฐานที่ใชบริโภคตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
พ.ศ. 2520 ในขณะที่คณุภาพนํ้าทะเลชายฝงโดยรวมเสื่อมโทรมลงมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคณุภาพนํ้า 2 
ปยอนหลงั โดยเฉพาะบรเิวณอาวไทยตอนใน เนื่องจากเปนแหลงรองรบัของเสยีที่มาจากแมนํ้าเจาพระยา 
ทาจนี แมกลอง และบางปะกง 
 คุณภาพอากาศในป พ.ศ. 2552 พบวา ยังคงมีปริมาณมลสารเกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก 
ฝุนขนาดเลก็ (PM10) หรอืฝุนละอองขนาดไมเกนิ 10 ไมครอน โดยพื้นที่ที่มปีญหาฝุนขนาดเลก็มากที่สดุ
ยงัคงเปนบรเิวณตาํบลหนาพระลาน จงัหวดัสระบรุ ี รองลงมาเปนจงัหวดัแมฮองสอน เชยีงราย ลาํปาง 
บรเิวณรมิถนนในกรงุเทพมหานคร เชยีงใหม พระนครศรอียธุยา สมทุรปราการ ระยอง และชลบรุ ีตาม
ลําดับ แหลงกําเนิดฝุนขนาดเล็กซึ่งทําใหเกิดมลพิษอากาศสวนใหญเกิดจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม 
สิ่งกอสราง และการเผาในที่โลง ปญหารองลงมาคอื กาซโอโซน (O

3
) ซึ่งมคีาเกนิมาตรฐานคณุภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไปหลายพื้นที่ เชน กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร เปนตน สวน
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) มีปริมาณเกินมาตรฐานเล็กนอยเปนครั้งคราวเฉพาะบรเิวณรมิถนนใน
กรงุเทพมหานคร สารมลพษิ อื่น ๆ เชน กาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO

2
) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO

2
) 

ยงัอยูในเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มขึ้นจาก 611 กรมัตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคนื ในป 

 คณุภาพนํ้าในแหลงนํ้าจดืในชวง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2552 
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 สถานการณคุณภาพเสียงของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2552 พบวา บริเวณริมถนนซึ่งมี
แหลงกําเนิดมลพิษเสียงที่สําคัญมาจากการจราจร 
มีระดับเสียงสูงกวาบริเวณพื้นที่ทั่วไป ซึ่งเปนที่อยู
อาศัย สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ 
โดยพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีคาระดับเสียงเกินมาตรฐาน และมีระดับเสียงสูง
กวาพื้นที่ตางจังหวัด สําหรับพื้นที่ทั่วไประดับเสียง
ยงัคงอยูในเกณฑมาตรฐาน
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญของโลก ซึ่งสงผลใหเกิดความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการ
กระจายของฝนและฤดูกาล ภยัพบิตัทิี่สบืเนื่องจาก
ภูมิอากาศรุนแรงขึ้น เชน ภัยแลง นํ้าทวม พาย ุ
ระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น การไหลและหมุนเวียน
ของกระแสนํ้าในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลง เหลานี้
สงผลกระทบตอระบบนเิวศ ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่อง
นานัปการตอวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่ งจากการวิ เคราะห ข อมูลอุณหภูมิ
เฉลี่ยของประเทศในชวง 59 ป (พ.ศ. 2494 - 2552) 
พบวา ในระยะ 10 ปที่ผานมา อณุหภูมเิฉลี่ยของ
ประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.3 องศา
เซลเซยีส อณุหภูมติํ่าสดุเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.5 
องศาเซลเซียส โดยทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 
และตํ่าสุดเฉลี่ยระยะยาวมีแนวโนมสูงขึ้นเชน
เดยีวกนั สาํหรบัอณุหภูมใินป พ.ศ. 2552 สูงกวา
คาปกติทั้งอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
และอณุหภูมติํ่าสดุเฉลี่ย ในระยะ 2 - 3 ปที่ผานมา
ประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติติดตอกัน
ในชวงฤดูรอน สวนชวงฤดูหนาวและฤดูฝนมีการ
ผนัแปรในแตละป สาํหรบัปรมิาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้ง
ปสูงกวาคาปกติติดตอกันในชวง 5 ปที่ผานมา 
เมื่อพิจารณาปริมาณฝนในระยะ 10 ป ลาสุดมี
แนวโนมสงูขึ้น แตแนวโนมระยะยาวของปรมิาณฝน
จํานวนวันฝนตกในประเทศไทยยังไม ชัดเจน 
โดยเฉลี่ยจาก พ.ศ. 2494 ถงึปจจบุนั มพีายหุมนุ
เขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยเฉลี่ยปละ 3 ลูก มี
การเปลี่ยนแปลงของจาํนวนเฉลี่ยในแตละทศวรรษ 
กลาวคือ พ.ศ. 2494 - 2503 มีคาเฉลี่ย 2.2 ลูก 
พ.ศ. 2404 - 2513 มคีาเฉลี่ย 6.1 ลูก พ.ศ. 2414 - 
2523 มคีาเฉลี่ย 3.5 ลกู พ.ศ. 2424 - 2533 มคีาเฉลี่ย 
2.5 ลูก พ.ศ. 2534 - 2543 มคีาเฉลี่ย 2.6 ลูก และ
ป พ.ศ. 2544 - 2552 มคีาเฉลี่ย 1.7 ลูก ในป พ.ศ. 
2552 มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
เพยีง 1 ลูก คอื พายดุเีปรสชั่นที่ออนกาํลงัลงจาก
พายไุตฝุน “กสินา” แตความเสยีหายที่เกดิขึ้นจาก
ภยัธรรมชาตมิคีวามรนุแรงมากขึ้น
 ผลกระทบทางกายภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด
กค็อื การเพิ่มขึ้นของระดบันํ้าทะเล โดยพบวาพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงเปนพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร 
และพื้นที่ราบลุ มปากแมนํ้า แตอยางไรก็ตาม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
จะเกดิขึ้นกบัประเทศไทยในระยะเวลา 5 - 10 ป ยงั
ไมใชผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น แตเปน
ปญหาการกัดเซาะชายฝงซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น
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อนัเนื่องมาจากลมมรสมุ นอกจากนี้ ความผนัผวน
ของภูมิอากาศยังสงผลใหผลผลิตพืชในแตละปมี
ความแปรปรวนและผันแปรไปตามสภาพดินฟา
อากาศ และอาจมีสวนทําใหภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยมคีวามเสี่ยงตอความมั่นคงดานอาหาร
สูงยิ่งขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติและการระบาดของ
ศัตรูพืช ดานสุขภาพอนามัย สงผลใหเกิดการ
แพรกระจายของโรคติดตอตาง ๆ ที่มีแมลงเปน
พาหะเกิดการแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว รวมไป
ถงึการแพรระบาดของโรคอบุตัใิหม เชน ไขหวดันก 
โรคซารส (SARS) และโรคอบุตัซิํ้า เชน มาลาเรยี 
วณัโรค ไขเลอืดออก อหวิาตกโรค และมสีายพนัธุ
ใหม ๆ ที่ดื้อยาเกิดขึ้น โรคหอบหืด ภูมิแพ และ
โรคทางเดนิหายใจจากสารพษิทางอากาศเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอการสูญเสีย
ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมคีวาม
เปนไปไดสูงที่สัตวและพืชหลาย ๆ สายพันธุใน
ประเทศไทยจะลดลงและสูญพนัธุไป
 ประเทศไทยมีขอมูลจากการศึกษาวิจัยดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศอยูบาง แตความ
สามารถในการปรบัตวัตอการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกบั
ความรู  เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของประเทศ 
ดังนั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงจําเปนตองดําเนินการตอไป
อยางตอเนื่อง และพฒันาใหเขมแขง็ทั้งดานขอมูล
พื้นฐาน และแบบจาํลอง เพื่อใหไดผลลพัธที่ชดัเจน 
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการ การเจรจา 
และการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศไดอยางเหมาะสม
 สังคมไทยใชประโยชนจากฐานทรัพยากร
ทางชวีภาพทั้งเปนแหลงอาหาร ยารกัษาโรค และ
ใชประโยชนในดานอื่น ๆ อกีมากมาย ความหลาก
หลายทางชีวภาพของไทยมีศักยภาพที่จะนําไป
พัฒนาและนําไปใชประโยชนอยางเหมาะสมอีก
มากมาย แตพบวาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทยถกูคกุคามอยางตอเนื่องจากสาเหตุ
สาํคญัคอื การทาํลายถิ่นที่อยูอาศยัตามธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของระบบนเิวศ 
เชน การตัดไมทําลายปาและการเผาปา การขุด
หรือถมแหลงนํ้าธรรมชาติตาง ๆ การเนาเสีย
ของแมนํ้าลําคลอง การปรับเปลี่ยนปาชายเลนให
เป นพื้นที่เลี้ยงกุ ง ป าพรุเป นพื้นที่ปลูกพืชไร  
พืชสวน การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
การใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยาง
ไมเหมาะสม ไรขดีจาํกดั และผดิกฎหมาย ตวัอยาง
ที่ชัดเจนคือ การลักลอบคาสัตวปาและพืชปา 
การลักลอบตัดไมสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ไม
กฤษณา ไมสกั ไมเตง็รงั ไมแดง ไมพะยูง ไมมะคา
โมง ไมประดู เปนตน การดกัจบัและสงขายเสอืโครง 
หมี ลิ่น เตา มานํ้า ฯลฯ รวมทั้งการลาสัตวปา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
แพรระบาดของชนดิพนัธุตางถิ่น ลวนสงผลใหเกดิ
การสญูเสยีความหลากหลายของสิ่งมชีวีติในอตัรา
ที่สูงมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน และสราง
ความเสียหายใหแกระบบนิเวศที่คํ้าจุนชีวิตมนุษย
และสิ่งมชีวีติชนดิอื่น ๆ โดยในป พ.ศ. 2552 พบวา 
มีการจับกุมการกระทําผิดดานสัตวปามากถึง 415 
คด ีผูตองหา 480 คน สวนในป พ.ศ. 2553 มกีาร
จบักมุ 416 คด ีจาํนวนผูตองหา 353 คน ซึ่งสถติิ
การจบักมุการกระทาํผดิดานสตัวปา ในชวงป พ.ศ. 
2547 - 2553 มกีารกระทาํความผดิเพิ่มมากขึ้นมา
โดยตลอด เปนผลใหประชากรสตัวปาลดจาํนวนลง 
สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การไมเล็งเห็น
ความสาํคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ
 สําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในชวงเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2552 ถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
เกิดเหตุการณแผนดินไหวที่ส งผลกระทบตอ
ประเทศไทยจาํนวน 5 ครั้ง โดยม ี2 ครั้ง ที่มขีนาด
เกนิ 6 รกิเตอร เปนการเกดิแผนดนิไหวบรเิวณเกาะ
สมุาตรา เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 และ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

วนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เกดิความเสยีหาย
เพียงเล็กนอย และรับรูถึงความสั่นสะเทือน และ
เกิดเหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทยทั้งหมด
กวา 100 ครั้ง มขีนาดระหวาง 0.6 - 3.7 รกิเตอร 
นอกจากนี้ ในชวงเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2552 ถงึเดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2553 มรีายงานเหตกุารณดนิถลม 
6 ครั้ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดยะลา 
นราธิวาส สระแกว ภูเก็ต ตราด และเชียงราย 
และมีเหตุการณหลุมยุบเกิดขึ้น 18 ครั้ง ในพื้นที่ 
12 จงัหวดั ไดแก จงัหวดัสตูล ระยอง ตาก อดุรธาน ี
นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราช กาญจนบุร ี
เชยีงใหม ตรงั ระนอง และจงัหวดันาน
 การกัดเซาะชายฝงทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัด
ชายฝงทะเล และมีพื้นที่ที่สูญเสียจากการกัดเซาะ
ชายฝงไปแลวประมาณ 11,300 ไร โดยในพื้นที่
อาวไทยตอนบนมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงระดับ
วิกฤติ โดยบางแหงมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 
10 - 20 เมตรตอป มีพื้นที่วิกฤติที่มีอัตราการ
กดัเซาะมากกวา 5 เมตรตอป มทีั้งสิ้น 13 จงัหวดั 
คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
ก รุ ง เ ทพมหานคร  สมุ ท รสาค ร  เพช รบุ ร ี
ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 
207 กิโลเมตร (รอยละ 12) สําหรับชายฝงทะเล
ดานอันดามันมีพื้นที่วิกฤติที่มีอัตราการกัดเซาะ
มากกวา 5 เมตรตอป ใน 5 จงัหวดั คอื ระนอง 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23 
กโิลเมตร (รอยละ 2)

 สถานการณมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานตาง ๆ ในพื้นที่มาบตาพดุ ในป พ.ศ. 2549 - 
2552 พบวา คาเฉลี่ยของสารมลพิษทางอากาศ
พื้นฐานอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนสารอินทรีย
ระเหยงายที่ตรวจวดัเมื่อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2549 
พบวา มปีรมิาณสาร VOCs อยูในเกณฑมาตรฐาน 
6 ชนดิ และเกนิคามาตรฐานในบางสถาน ี3 ชนดิ 
ไดแก สารเบนซนิ 1 - 3 บวิทาไดอนี และ 1, 2 
ไดคลอโรอเีทน ซึ่งในป พ.ศ. 2552 มแีนวโนมลดลง 
สวนกาซโอโซนและฝุ นละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน ในป พ.ศ. 2552 พบวามีคาเกินคา
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
เปนครั้งคราว คณุภาพนํ้าโดยรวมในคลองสาธารณะ 
9 สาย ที่ทาํการตรวจวดัในพื้นที่ตาํบลมาบตาพดุมี
แนวโนมดีขึ้น คุณภาพนํ้าจากบอนํ้าใตดิน พบวา 
รอยละ 49 มกีารปนเปอนโลหะหนกั 5 ชนดิ ไดแก 
สารหนู เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และตะกั่วเกิน
มาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน ซึ่งสวนใหญมาจาก
สินแรและนํ้าใตดินพื้นที่อยูแลว และรอยละ 17.7 
มีการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงายเกินกวา
มาตรฐานคุณภาพใตดินหลายชนิด คุณภาพ
นํ้าทะเลชายฝงสวนใหญมีแนวโนมที่ดีขึ้น โรงงาน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดใชหลัก 3Rs 
ซึ่งสามารถลดปรมิาณขยะและกากอตุสาหกรรมลง
ได 414,586.40 ตัน ผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนจากปญหามลภาวะทางอากาศ พบวา 
อตัราปวยดวยกลุมอาการทางระบบทางเดนิหายใจ 
โรคเยื่อจมูกอักเสบ ที่อาจเกี่ยวของกับมลภาวะ 
ในประชากรทกุกลุมอายสุวนใหญมแีนวโนมเพิ่มขึ้น 
สวนโรคหืดในอําเภอหวยโปงที่มีอัตราการปวย
ดวยโรคหอบหืดมากที่สุดมีแนวโนมจํานวนผูปวย
ลดลง
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 ลุมแมนํ้าโขงซึ่งหลอเลี้ยงชีวิตประชาชนใน
ลุ มนํ้ามาเปนเวลานาน แตปจจุบันพบวาการ
เปลี่ยนแปลงของระดบันํ้าในแมนํ้าโขง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาวะขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรงจากการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยพบวาในชวง
เดอืนมกราคมถงึเดอืนกมุภาพนัธของป พ.ศ. 2553 
ระดับนํ้าตํ่าสุดในแมนํ้าโขงที่อําเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชยีงราย อยูที่ 0.37 เมตร ซึ่งนบัวาเปนระดบั
นํ้าตํ่าที่สดุในรอบ 10 ป และในชวงเดอืนมนีาคม
ของปเดยีวกนั ระดบันํ้าในแมนํ้าโขงบรเิวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว มีคาตํ่าสุดเทากับ 0.32 เมตร 
ซึ่งเปนคาตํ่าสดุในชวง 30 ปที่ผานมา ซึ่งมสีาเหตุ
มาจากปจจัยหลายประการ ทั้งปริมาณนํ้าฝนที่
ลดลง การสรางเขื่อนบนลาํนํ้าโขงสายหลกั การใช
นํ้าในแมนํ้าสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น และการลดลง
ของพื้นที่ปาไม การลดลงของระดบันํ้าในแมนํ้าโขง
เปนประเด็นปญหาที่ตองมีการหารืออันจะนําไป
สูการแกไขปญหา ตั้งแตลุมนํ้าโขงตอนตนไปจน
ถึงลุมนํ้าโขงตอนปลาย เพื่อใหเกิดการแกปญหา
อยางยั่งยนื เนื่องจากปญหาดงักลาวทาํใหการดาํรง
ชวีติของประชาชนในลุมนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของระดับ
นํ้าในแมนํ้าโขง ทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
ผลกระทบดานวิถีชีวิต และผลกระทบดานความ
มั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ การสูญเสีย
พื้นที่ชุมนํ้าจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง

ที่มีสาเหตุมาจากการสรางเขื่อนคิดเปนมูลคา
ไมตํ่ากวา 224 ลานบาทตอป ทําใหประเทศไทย
พยายามหาวิธีการแกไข โดยจัดทําแผนพัฒนา
ลุมนํ้าโขงแบบบรูณาการ ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2558 
ซึ่งเปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากการทําปฏิญญา
หัวหิน เพื่อจะหาแนวทาง
แกวิกฤติของลุมแมนํ้าโขง
และรักษาผลประโยชน 
รวมกนัของประเทศในกลุม
แมนํ้าโขง ตลอดจนสราง
ความอยูดีกินดีใหกับทุก
ประเทศในแถบลุมนํ้าโขง 
ทั้งนี้ การแกไขปญหา
แมนํ้าโขงไมใชเฉพาะเวที
ของคณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขงเทานั้น แตยงัมี
กรอบความรวมมอืหลายดาน ทั้งกรอบยทุธศาสตร
ความรวมมอืทางเศรษฐกจิอริวด ีเจาพระยา แมโขง 
กรอบโครงการพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกจิใน
อนภุูมภิาคลุมแมนํ้าโขง รวมทั้งประชาคมอาเซยีน
อีกดวย ดังนั้น ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน เพื่อ
ทาํใหแมนํ้าโขงกลบัมาเปน “แมนํ้าแหงชวีติ” อกีครั้ง 

»˜ÞËÒ´Ô¹à¤çÁã¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดินเค็ม
ถงึ 17.8 ลานไร หรอืรอยละ 82 ของพื้นที่ดนิเคม็
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ดนิเคม็เปนปญหาที่สะสมมานาน
และเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ 
โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุดถึง 

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ
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2.5 ลานไร โดยมีระดับความรุนแรงดินเค็มจัดถึง 
0.4 ลานไร การที่มเีกลอืในดนิมากเกนิไปจะมผีลตอ
พืชในดานการเจริญเติบโต และมีอิทธิพลโดยตรง
ตอคณุภาพและผลผลติของพชื กรมพฒันาที่ดนิได
ประเมินมูลคาการสูญเสียความอุดมสมบูรณจาก
ปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ดิน
เค็มจัดและเค็มปานกลาง) โดยในชวงเวลา 30 ป 
รายไดเกษตรกรในจงัหวดักาฬสนิธุ และนครราชสมีา 
ลดลง 383.75 บาทตอไรตอป (ราคา ณ ป พ.ศ. 
2547) และมลูคาการสญูเสยีความอดุมสมบรูณจาก
ปญหาดนิเคม็ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเฉลี่ยเทากบั 
2,518 ลานบาทตอป
 การแกปญหาดินเค็มเพื่อทําการเกษตร จะ
ตองลดความเค็มของดินลงดวยวิธีการธรรมชาติ
โดยใชนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทานชะลางเกลือ เพิ่ม
ความอดุมสมบูรณใหดนิดวยอนิทรยีวตัถ ุ เชน ปุย
คอก แกลบ ปุยหมกั พชืปุยสด การเลอืกพชืชนดิ
และพันธุ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และระดับ
ความเค็ม การคลุมดินดวยเศษพืชหรือปลูกพืช
คลุมดิน เพื่อลดการสะสมเกลือที่ผิวดิน ตลอดจน
การบูรณาการขอมูลและการประสานความรวมมอื
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อกีทั้งการใหการศกึษา 
การเผยแพรขอมลู และการมสีวนรวมของเกษตรกร
ในพื้นที่
 การดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มไดมีการ
ศึกษาคนควาวิจัย และจัดทําโครงการปองกันการ
แพรกระจายดินเค็มและฟนฟูดินเค็ม จนกระทั่ง
สามารถนําไปเปนรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
เพื่อใชในการเพาะปลูกไดอยางมปีระสทิธภิาพและ
ไดรับการยอมรับจากเกษตรกร รวมถึงการจัดทํา
แปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่ดินเค็ม 

รณรงคปลกูไมโตเรว็ใชนํ้ามากในบรเิวณพื้นที่รบันํ้า
เพื่อปองกันการแพรกระจายดินเค็ม ตลอดจนการ
แนะนําปลูกพืชทนเค็มรวมกับสงเสริมใหเกษตรกร
ปลกูพชืปุยสดฟนฟพูื้นที่ดนิเคม็ และศกึษาวจิยัดาน
การจดัการพชื และการจดัการนํ้าในพื้นที่ดนิเคม็ 
 แนวทางการจดัการดนิเคม็ สามารถกระทาํได
โดยปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายดินเค็ม การ
ขจัดเกลือออกจากดินบริเวณรากพืช และการ
จัดการพื้นที่ดินเค็มใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาต ิเพื่อใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่
ไดสูงสดุ
 การแกไขปญหาดนิเคม็ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
จําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกดิมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาที่
ยั่งยืน ดังนี้ 1) สงเสริมใหมีการปลูกปาตนนํ้า 
เนื่องจากตนไมชวยลดการแพรกระจายของดนิเคม็
ไดโดยการดูดนํ้าใตดิน ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่ปา
หรือการสรางแหลงตนนํ้าเพิ่มมากขึ้น จะสามารถ
ชวยลดการแพรกระจายของดินเค็มไดอยางยั่งยืน 
2) กาํหนดเขตการใชที่ดนิในการผลติเกลอื และเขต
คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อควบคุมการขยาย
พื้นที่ผลิตเกลือ และคุ มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
ตลอดจนพื้นที่ทับซอนอื่น ๆ ที่มีคุณคาทางดาน
นเิวศ ความหลากหลายทางชวีภาพ พื้นที่ชุมนํ้า เพื่อ
ใหเกิดการใชประโยชนที่ดินอยางเปนธรรม ลด
ความขดัแยง 3) เรงฟนฟูพื้นที่ดนิเคม็ โดยกาํหนด
มาตรการการฟนฟูพื้นที่ดินเค็มที่เหมาะสม ตลอด
จนความรวมมอืทางวชิาการ ความรู และเทคโนโลยี
ในการปองกันการแพรกระจายดินเค็ม 4) การมี
สวนรวมของทุกภาคสวน โดยสงเสริมใหองคกร
ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน เครือขาย หรือ
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กลุมตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและทองถิ่น รวมมี
บทบาทในการกําหนดมาตรการและแนวทางการ
แกไข ปรบัปรงุ และฟนฟูพื้นที่ดนิเคม็ 5) เรงผลติ
หมอดินอาสา และสรางเครือขายหมอดินอาสาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการทํา
หนาที่ประสานงานดานการพฒันาที่ดนิโดยถายทอด 
ความรู ความเขาใจ และเทคโนโลยีการเกษตร
ใหม ๆ  ไปสูเกษตรกร ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสทิธภิาพ
ใหกับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น 
และ 6) เรงสรางองคความรูจากภมูปิญญาเกษตรกร
ทองถิ่น โดยการรวบรวมภมูปิญญาเกษตรกรทองถิ่น 
และจัดตั้งศูนยเรียนรู การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน
ทองถิ่น ใหเปนแหลงเรยีนรูของเกษตรกร เยาวชน 
และผูที่สนใจ ไดศกึษาและนาํความรูที่ไดรบัถายทอด 
ตอไป

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèªÒÂ½˜›§·ÐàÅÀÒ¤ãµŒ¡Ñº
¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ : ¡Ã³Õâ¤Ã§¡ÒÃ
·Ò§Ã¶ä¿àª×èÍÁâÂ§¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§
·‹ÒàÃ×Í½˜›§Í‹ÒÇä·ÂáÅÐ½˜›§ÍÑ¹´ÒÁÑ¹
 การพัฒนาประเทศที่ผานมามุ งการเจริญ
เติบโตและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงการขนาดใหญของภาครัฐที่สงผล
ทาํใหเกดิการใชทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
อยางมาก และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม 
วัฒนธรรมทองถิ่น และสุขภาพของประชาชนที่อยู
ใกลเคยีง สาํหรบัโครงการพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคใตที่มหีลายโครงการเปนสวนประกอบ ซึ่งรวม
ถึงโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายฝง
ทะเลจังหวัดสงขลาและสตูล และโครงการทาเรือ
นํ้าลกึฝงอาวไทยและอนัดามนั ที่ประกอบดวยการ
ขยายถนน ทางรถไฟ สะพานรถยนต รวมถึง
โครงขายทอนํ้ามันและคลังนํ้ามัน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณกอสรางทาเรือนํ้าลึก 
การพัฒนาโครงการเหล านี้มีผลกระทบต อ

ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม สงัคมและวถิชีวีติ
ของประชาชนในพื้นที่ อยางไรกต็าม ที่ผานมาการ
พัฒนาโครงการในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตยังขาด
การใหขอมลูอยางครบถวนทั้งในระดบัโครงการและ
ภาพรวมของการพฒันาทั้งหมด และขาดการมสีวน
รวมอยางเหมาะสม ทาํใหการพฒันาโครงการของ
ภาครฐัดานคมนาคมและสาธารณูปโภคตาง ๆ ไม
ไดรบัการยอมรบัจากประชาชนในพื้นที่
 ดงันั้น การพฒันาโครงการภาครฐัในภาพรวม
ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับ
นโยบาย หรอืระดบักลยทุธ เพื่อใหไดภาพรวมของ
แนวทางการพฒันาที่เหมาะสม การศกึษาศกัยภาพ 
และความเปราะบางของพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการ 
และคาํนงึถงึตนทนุและผลประโยชนอยางรอบดาน 
รวมถึงการวางแผนการใชพื้นที่อยางเหมาะสม 
โดยการกําหนดเขตพื้นที่เปนเขตพื้นที่อตุสาหกรรม 
เขตพื้นที่ชมุชนเพื่ออยูอาศยั เขตพื้นที่ทาํการเกษตร 
เพื่อลดการใชประโยชนในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับ
ศกัยภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ แนวทางการพฒันา
โครงการควรมกีารสื่อสารกบัชมุชน และประชาชน
ในพื้นที่บนพื้นฐานของความถูกตอง ครบถวน 
และอางอิงได เพื่อใหชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ไดรบัขอมลูและนาํไปปรกึษารวมกนัอยางสรางสรรค 
ในแตละทางเลือก เพื่อใหมีโอกาสการกําหนด
ทศิทางการพฒันาพื้นที่ภาคใตรวมกนัทั้งจากชมุชน
หรอืประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาครฐั อกีทั้ง 
การพฒันาโครงการควรคาํนงึถงึผลกระทบทางบวก
และทางลบที่เกิดตอประชาชนในพื้นที่ และมี
แนวทางที่สอดคลองกับฐานทรัพยากร เศรษฐกิจ 
สงัคม ศาสนา ประเพณ ีและวฒันธรรมของคนใน
พื้นที่ เพื่อนาํไปสูการพฒันาที่ยั่งยนืที่มคีวามสมดลุ
ดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอม ที่คาํนงึถงึ

ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปนสาํคญั

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

13



บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 จากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย และแนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอม
ในอนาคต รฐับาลจาํเปนตองกาํหนดแนวนโยบาย
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และกําหนด
มาตรการตาง ๆ ในการตอบรบักบัปรากฏการณที่
คาดวาจะเกิดขึ้น โดยประเด็นสําคัญดานการ
บริหารจัดการที่สําคัญในอนาคต ไดแก 1) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที่จะสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยในสวนของรปูแบบการดาํเนนิงานไมวา
จะเปนดานการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด หรือการดําเนินโครงการตาม
กลไกการพฒันาที่สะอาด หรอืโครงการการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการทําลายปา
และความเสื่อมโทรมของปาในประเทศกาํลงัพฒันา 
2) การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติที่จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชนทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ3) การเตรยีมความพรอมในการปรบัเปลี่ยน 
กระบวนการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งเพื่อการสงออกและการใชภายในประเทศ และ 
4) การปรับตัวของสังคมไทยเพื่อนําไปสู สังคม

คารบอนตํ่า ซึ่งจะตองมกีารสรางจติสาํนกึและการ
สร างวัฒนธรรมของสังคมใหมในด านความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เปนตน ขอเสนอแนะ
เชงินโยบายทั้ง 4 ประการนี้ควรมแีนวทางมาตรการ
การดาํเนนิงานในระยะสั้นและระยะยาวดงัตอไปนี้  

¢ŒÍ àÊ¹Íá¹ Ð à ªÔ §¹âÂº ÒÂ´Œ Ò ¹¡ ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
 การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศสืบ
เนื่องจากปญหาโลกรอนเปนปญหาที่นานาประเทศ
ใหความสําคัญเปนอยางมาก และไดนํามาสู 
ขอตกลงในพันธกรณีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหลายฉบับ แตพันธกรณีตาง ๆ ที่
ประเทศไทยไดเขารวมลงนามลวนสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานภายในประเทศทั้งสิ้น ซึ่งใน
ประเด็นนี้สังคมไทยไดตระหนักถึงความจําเปน
ที่ภาคการเมอืงไทยควรมสีวนในการกาํหนดทาทใีน
การเจรจาตอรองและการใหความเหน็ชอบกอนการ
ลงนามในพนัธกรณตีาง ๆ ในสวนของพนัธกรณทีี่
ประเทศไทยไดลงนามแลว ยังตองมีกระบวนการ
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามขอตกลง
ดวย นอกจากนั้น ยังเปนสิ่งจําเปนที่ประเทศไทย
ตองมีการศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศ ที่มตีอภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทย 
ไมวาจะเปนดานการผลิตทางการเกษตร การเกิด
โรค สถานการณนํ้าทวมและนํ้าแลง หรอืระบบนเิวศ
โดยรวม ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรมีแนวทาง
และมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวดงัตอไปนี้

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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 แนวทางและมาตรการระยะสั้น

 1) ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอประเทศไทย หนวยงานที่
รับผิดชอบ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีกระทรวงพลงังาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
 2) ทบทวนกระบวนการของรัฐในการเขารวม
ในพนัธกรณดีานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ หนวย
งานที่รบัผดิชอบ ไดแก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกระทรวงการตางประเทศ
 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) กําหนดทาทีของประเทศไทยในการเจรจา
ขอตกลงตามพนัธกรณสีิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ
 2) สรางกลไกการตรวจสอบความคืบหนา
และความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกรณี
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ หนวยงานที่รบัผดิชอบ 
ไดแก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
กระทรวงการตางประเทศ 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
 จากการที่ปญหาการแยงชงิทรพัยากรธรรมชาต ิ
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะการ
เพิ่มขึ้นของประชากรก็ดี หรือการขยายตัวของการ
บริโภคก็ดีไดนํามาสูปญหาตาง ๆ เชน การบุกรุก
ที่ดินของรัฐเพื่อหาที่ดินทํากิน การใชประโยชน
จากทรัพยากรประมงเกินขีดความสามารถในการ
รองรับ ทําใหประเทศไทยตองเรงหากลไกในการ
เยยีวยาปญหาหรอืชวยเหลอืประชาชนที่ไมสามารถ

เขาถึงทรัพยากรธรรมชาติได รวมทั้งภาครัฐมี
ความจําเปนในการพัฒนากลไกในการจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมดวย 
เชน ทรพัยากรนํ้า เปนตน ในการจดัสรรทรพัยากร
ให มีประสิทธิภาพและเป นธรรมนั้นเป นการ
ดําเนินงานที่ต องให ความสําคัญกับแนวทาง
การพฒันาเชงิบูรณาการ  เพื่อใหการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ นั้นสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท องถิ่นที่
แตกตางกนัไปในแตละพื้นที่ ดวยเหตนุี้ประเทศไทย
จึงควรมีแนวทางและมาตรการในระยะสั้นและ
ระยะยาวดงัตอไปนี้
 แนวทางและมาตรการระยะสั้น

 1) กําหนดกลไกการเยียวยาหรือชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสที่ไมสามารถเขาถงึทรพัยากรธรรมชาติ
ได หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 2) กําหนดแนวทางและมาตรการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช ประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อใหสามารถสรางมูลคาไดมากขึ้น 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) ปรับปรุงกฎหมายในการเขาถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 2) นําหลักการบริหารเชิงบูรณาการมาใชใน
ระดับพื้นที่เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยู ของ
ประชาชน หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊÔ¹¤ŒÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 จากการที่นานาประเทศไดใหความสาํคญักบั
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาโลก
รอน ทาํใหประชาชนตระหนกัถงึการบรโิภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน ในการนี้พบวาประเทศตาง ๆ โดย
เฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวไดกําหนดกฎระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมสาํหรบัการนาํเขาสนิคาเพื่อปองกนั
ใหผูบริโภคภายในประเทศสามารถใชสินคาที่เปน
มติรกบัสิ่งแวดลอมไดจรงิ อกีทั้งสนิคานาํเขาเหลา
นี้จะไดมกีระบวนการผลติที่เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกับกระบวนการผลิตสินคาในประเทศที่
พฒันาแลว ซึ่งจะไดไมมคีวามไดเปรยีบเสยีเปรยีบ
กันดานตนทุนการผลิตอีกดวย ดังนั้น สําหรับ
ประเทศไทยที่มรีายไดสาํคญัจากการสงออกสนิคา
ไปยงัประเทศที่พฒันาแลว เชน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
สหภาพยุโรป ญี่ปุ น ออสเตรเลีย จีน เปนตน 
ประเทศไทยคงตองใหความสําคัญกับการผลิต
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากการสง
ออกแลว สําหรับประเทศไทยเองก็มีแนวโนมที่ผู
บริโภคจะหันมาบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอมมากขึ้นดวย ดวยเหตนุี้ประเทศไทยจงึควร
มีแนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว
ดงัตอไปนี้ 

 แนวทางและมาตรการระยะสั้น

 1) บูรณาการระบบฉลากเขียวของสวน
ราชการตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรบัของผูบรโิภคทั้งใน
และตางประเทศ และมีการสุมตรวจสอบวาสินคา
ที่ไดรบัฉลากเขยีวไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมจรงิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
 2) มีหองปฏิบัติการและระบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่
ยอมรับของประเทศนําเขา หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ไดแก กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) ขยายความครอบคลมุสนิคาฉลากเขยีวให
ครอบคลุมประเภทของสินคามากขึ้น ทั้งสินคาที่
ใชในประเทศและที่สงออกไปยังตางประเทศดวย 
ซึ่งอาจรวมถึงการดําเนินงานขององคกรที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมดวย หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพาณชิย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
 2) สรางมาตรการทางการคลังเพื่อจูงใจให
ผูประกอบการและผูบริโภคไดประโยชนจากการ
บรโิภคสนิคาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งดาํเนนิมาตรการ
เชงิลงโทษผูประกอบการและผูบรโิภคที่เกี่ยวของกบั
สินคาที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชน การเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง
พลงังาน
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á¤ÒÃ�ºÍ¹µèíÒ 
(Low Carbon Society)
 จากปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันยิ่งทวีความ
รนุแรงมากขึ้นทาํใหมกีารตระหนกัถงึการเรงดาํเนนิ
การแกไขปญหาเชงิบูรณาการ โดยไมเพยีงแตการ
ใหความสําคัญกับการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมรายการใดรายการหนึ่ง แตเปนการ
พิจารณาภาพรวมของประเทศวามีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหรือการดําเนินชีวิตของประชาชนที่เปน
มติรกบัสิ่งแวดลอมเพยีงพอแลวหรอืยงั โดยนานา
ประเทศไดใหความสาํคญักบัการเสรมิสรางสงัคมที่
ตระหนกัถงึการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก หรอื
ที่เรยีกวาสงัคมคารบอนตํ่า ในสวนของประเทศไทย
เองก็ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสังคม
คารบอนตํ่า โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดมีเจตนาใหกระบวนการ
บรโิภคและการผลติสนิคาของประเทศไทยโดยรวม
เปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย 
การเปนสงัคมคารบอนตํ่านั้น เปนแนวความคดิที่มี
ความเกี่ยวของกบัฝายตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
ที่สาํคญัคอื การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของประชาชน 
ใหมีความรับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในฐานะที่เปนผูประกอบการ พนักงาน
องคกร หรือประชาชนผูบริโภคเองก็ตาม โดยการ
ดําเนินงานที่สําคัญอาจประกอบดวยการจัดทําตัว
ชี้วดัที่เหมาะสมกบัประเทศไทย และการสงเสรมิให
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว รวมทั้ง
การศึกษา คนควา วิจัยดานการสรางองคความรู 
หรือนวัตกรรมใหม ในการลดการปล อยก าซ
เรือนกระจกดวย ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมี
แนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว
ดงัตอไปนี้

 แนวทางและมาตรการระยะสั้น 

 1) ใหมีการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
เปนสงัคมคารบอนตํ่า และใหมกีารรายงานผลการ
ดาํเนนิงานตอรฐัสภาและสาธารณะทกุป หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
 2) มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าดานการ
ปลอยกาซเรอืนกระจกสาํหรบัองคกรในการลดการ
ปลอยกาซเรอืนกระจก หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอตุสาหกรรม 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) รณรงคให ประชาชนตระหนักถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงศกึษาธกิาร
 2) สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัยดาน
การสรางองคความรู หรือนวัตกรรมใหมในการลด
การปลอยกาซเรอืนกระจก หนวยงานที่รบัผดิชอบ 
ไดแก สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั สาํนกังาน
คณะก ร รมก า ร วิ จั ย แ ห  ง ช า ติ  ก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
 2) มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าดานการ
การเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
 2) มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าดานการ
การเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

ปลอยกาซเรอืนกระจกสาํหรบัองคกรในการลดการ
ปลอยกาซเรอืนกระจก หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอตุสาหกรรม 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) รณรงคให ประชาชนตระหนักถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงศกึษาธกิาร
 2) สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัยดาน
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EXECUTIVE
SUMMARY



 Interactions among numerous factors contributed to the degradation of 

natural resources and environment in Thailand.  Expansion of population gave 

rise to increased consumption, production and income that added pressure on 

the ecological balance.  The continued expansion of consumption began to 

exert severe pressure on the ecological systems and, in many instances, has 

led to environmental degradation at critical levels. Thailand experienced 

expansion of cultivation area, decline of forest reserves, depleting fi shery resources 

as well as soil degradation.  The expansion of such economic activities was 

important for income generation for the local people. However, they tend to 

have consequences on the resource sector. The degradation of forest coverage 

has had severe consequences, such as, fl ffi looding, droughts, soil 

salinity, and wastewater. Understanding the 

interaction among natural resources is the key to 

successful natural resources and environmental 

management in Thailand. 

 Royal Thai Government adopted several 

measures aimed at sustainable use of resources, 

conservation and rehabilitation of natural resources. 

These included improvement and enactment, the 

establishment of an Independent Organization on 

Environment and Health, the reformation of 

government administration in 2002, the drafting of fi scal measures for natural 

resources and environmental management as well as other measures such as 

the community land rights or the land bank initiatives.

 The above measures have had positive and negative impacts on the state 

of environment that can be summarized as follow.

has had severe consequences, such as, fl ffi looding, droughts, soil 

successful natural resources and environmental 

 Royal Thai Government adopted several 

measures aimed at sustainable use of resources, 

conservation and rehabilitation of natural resources. 

These included improvement and enactment, the 

establishment of an Independent Organization on 

 Executive Summary

19

State of the Environment 2010



EXECUTIVE SUMMARY

           

 During 2008 - 2009, forest coverage showed 
a trend of improvement with an increased forest 
area by 8.2 percent.  In 2009, forest coverage in 
Thailand totaled 107,615,181 rai (or 33.56 percent 
of the total land area in Thailand) and increases 
0.3 percent from 2008 level. Of the total forest 
coverage the conservation area remains at 
64,826,958 rai (or 20.22 percent of the total land 
area).  However, illegal logging and forest fi ffi ire are 
still the major causes of deforestation.
 As much as 53.50 percent of the total land 
area in Thailand is attributed to agriculture.  Land 
resources thus plays a signifi ffi icant role in the Thai 
economy.  Currently, land resources undergo 
severe degradation where soil nutrient leaching 
covers an area as large as 35,976,997 rai or about 
11.24 percent of the total land area in Thailand.  
On land tenure, there has been limited access to 
land by low and middle-income families. To 
overcome land distribution problem, policies on 
land bank and community land rights have been 
proposed.
 Mineral resources are important raw 
materials for industrial and household sectors.  
During 2007 - 2008, the production, consumption 
and export of mineral commodities declined while 
mineral imports increased especially fuel and 
energy.  Extraction of mineral resources in Thailand 
has raised a concern over the environmental and 

health impacts as well as way of life of the local 
citizen.
 In 2009, the annual consumption of 
commercial energy rose by 2.8 percent to 
1,662,466 barrels of crude oil equivalent per day 
(BOE).  This comprised of 681,717 BOE of natural 
gas, 642,701 BOE of fuel and 204,976 BOE 
for coal.  In 2008, renewable energy consumption 
totaled 23,969,900 million tons of crude oil 
equivalent while the efficiency of energy 
consumption showed an improving trend in 2009.  
Thailand is concerned over the use of fossil fuel 
and greenhouse gas emission particularly carbon 
dioxide.  During the past 10 years, the annual 
carbon dioxide emission continued to increase and 
reached 208,475,670 tons per year in 2009.
 Urbanization and rural-urban migration have 
led to widespread of squatters in large cities 
throughout the country.  In 2008, as many as 
728,639 families were found to squatter in 6,334 
communities spreading over 840 cities.  In 2010, 
there were 4,278 public parks in Bangkok covering 
an area of 23.38 square kilometers or about 4.10 
square meters per person.  Owing to limited 
budget the greenery area in the major cities is
still below the international standard of 15 square 
meters per person.
 As many as 7,000 cultural heritage sites can 
be found in Thailand, ffi ifi ve of those are listed World 
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Heritage sites, including Historic City of Ayutthaya, 
Historic Town of Sukhothai and Associated 
Historic Towns, Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuaries, Ban Chiang Archaeological Site, 
and Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex.  
Many areas have been put in tentative list 
namely, Phimai Cultural Route in Nakon Rachasima 
Province, Phanom Rung Stone Castle and Mueang 
Tam Stone Castle in Buri Ram Province, Phuprabat 
Historical Site in Udon Thani Province, Andaman 
Reserves including Samilan Island and Surin Island 
in Phang-nga Province, Khang Kachan National Park 
in Phetchaburi Province, Phetchabun Reserves 
including Phuhinrongkla National Park, Thung 
Salaeng Luang National Park, Phu Kradueng 
National Park, Nam Naw National Park and Phu 
Luang Phu Kaew Wildlife Sanctuary.  Inappropriate 
utilization of these world’s cultural heritage sites 
has led to degradation and requires immediate 
attention.
 In 2009, the total volume of solid waste 
reached 15.1 million tons per year or 41,369 tons 
per day.  Of this amount, only 40 percent of the 
solid waste or about 5.97 million tons (16,358 tons 
per day) were properly treated.  While Bangkok 
Metropolitan Area is able to treat all of the solid 

waste collected other municipalities including 
Pattaya City could only treat 37 percent of their 
total solid waste.  The solid waste treatment 
capacity of non-municipality areas declines to only 
9 percent of the total solid waste created.  
Community recycling capability totaled 3.45 million 
tons or about 23 percent of the total solid waste 
generated while industrial recycling is much more 
successful where 8.08 tons or as much as 68 
percent of solid waste generated is recycled.
 In 2009, the volume of hazardous waste 
totaled 3.07 million tons, a decline of 66,600 tons 
compared to those of 2008.  Community hazardous 
waste contributed 0.7 million tons while the waste 
from industries contributed 2.37 million tons.  
Bangkok and the eastern region generated as much 
as 70 percent of hazardous waste.  In 2009, 
Thailand imported a total volume of 39.64 million 
tons of toxic substances. Comparing to  2008, 
the volume of toxic substances imported increased 
by as much as three times.  In 2008, a total of 
48 accidents of toxic substances misuse were 
reported with a total of 891 injuries and two fatal 
mortality. The 1,926 patients were infected by 
toxic substances.  A 3 percent increase from the 
previous year.
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 The situation of water resources, In 2009, 
the average rainfall totaled 1,707 millimeters or a 
5 percent increase compared to the previous year.  
As of January 1, 2010, the water storage in 
reservoirs totaled 51,818 million cubic meters or 
about 74 percent of the maximum storage 
capacity.  Out of the total 2,896,131 cubic meters 
of groundwater permits issued only 1,134,405 
cubic meters or about 39 percent of allowable 
permits were used per day.
 From May to December 2009, Thailand 
experienced 19 fl ffi looding incidences with a total 
loss of 1,100 million baht.  During January to 
November 2010 a total of 8 fl ffi looding incidences 
were recorded. From these fl ffi looding incidences 
there were three severe incidences with a total 
loss of 12,570 million baht.

 Over the years, droughts in Thailand became 
more severe.  From November 2009 to June 2010 
as many as 25,798 villages suffered from droughts.  
In addition, another 243,440 rai of agricultural 
land were damaged from droughts as well. The 
government responded to drought incidences by 
approving a budget of 382,260,145 baht to help 
the fl fl ffi lood victims.
 The continued reforestation effort by both 
the public and private sectors has led to an increase 
in the mangrove areas in Thailand.  In 2004, 
statistics showed only 66,886 rai of mangrove in 
Thailand.  Since then, the mangrove area in all 
regions expanded on an average of 13,377 rai per 
year. In 2009, there were a total of 1,525,061 rai 
of mangroves.  However, in 2009, there were 110 
arrests of mangrove encroachments and in 2010, 
the number of arrests increased to 122 cases 
covering a small mangrove areas of 486 rai.  Sea 
grass beds on the Andaman Sea are generally in 
good condition except at Kho Kam of Phang-nga 
Province where sea grass beds were severely 
damaged.  On the Gulf of Thailand, sea grass beds 
and coral reefs are still in good condition although 
the condition of coral reefs on the Andaman Sea 
is better than the Gulf of Thailand.  When compare 
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the change over time from the period of 1995 - 1998 
and the period of 2006 - 2008 the condition of 
coral reefs on the Andaman Sea showed 
improvement while the condition of coral reefs on 
the Gulf of Thailand showed deterioration. A factor 
contributing to the deterioration of coral reefs is 
tourism activities that exceeded the natural 
carrying capacity.  In April 2010, there were reports 
of coral bleaching both on the Andaman Sea and 
on the Gulf of Thailand. 
 Furthermore, the population of rare marine 
wildlifes have declined both on the Andaman Sea 
and Gulf of Thailand.  Factors contributing to the 
deterioration of marine wildlifes are climate change 
and human activities such as turtle hunting, 
inappropriate use of fi shing gear and tourism 
activities. Marine wildlifes were dead from eating 
garbage or objects that obstructed their digestive 
system.
 The inland fisheries showed trend of 
recovering.  In 2009, the Catch Per Unit Effort 
(CPUE) averaged 1,111 grams per 100 square 
meters ffi ifi shnet per day -- an increase from 661 
grams recorded in 2008.  On marine fi ffi isheries, the 
Gulf of Thailand showed a ffi ifi shnet of deterioration 
where the Catch Per Unit Effort declined from 
25.33 kilograms per hour in 2008 to 22.75 kilograms 
per hour in 2009.  On the Andaman Sea, the Catch 
Per Unit Effort also declined from 45.71 kilograms 
per hour in 2008 to 44.17 kilograms per hour in 
2009.
 On pollution situation during 2007 - 2009, 
there was an improvement in the quality of 
freshwater in public domain.  The percentage of 
public waterways classiffi ifi ed as “good” increased 

from 19 percent in 2007 to 32 percent in 2009 
while percentage of waterways classified as 
“deteriorating” remained unchanged.  During 
2008 - 2009, there were no public waterways that 
were classiffi ifi ed as “very deteriorating”.  Factors 
contributing to water pollution are untreated 
wastewater discharge from communities, factories 
and farms. Moreover, the general quality of 
groundwater met the consumption standard as 
stipulated in the Groundwater Act BE 2520.  As 
the Gulf of Thailand receives wastewater from 
Chao Phraya River, Tha Chin River, Mae Klong 
River and Bang Pakong River, the quality of 
seawater in the Gulf of Thailand became much 
more deteriorated compared to the previous 
two years. 

 On air quality, in 2009, Particulate Matter 
(PM10) was a concern in some areas particularly 
at Tambon Na Phralan of Saraburi Province, Mae 
Hong Son Province, Chiang Rai Province, and 
Lampang Province.  Air pollution is often reported 
along the roadside in Bangkok, Chiang Mai 
Province, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 
Rayong Province and Chon buri Province. The 
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sources of air pollution are vehicles, factories, 
construction and open burning. Next to Particulate 
Matter (PM10) is Ozone concentration that 
exceeded the standards in many areas such 
as Bangkok, Samut Prakarn Province and Samut 
Sakorn Province.  Carbon Monoxide concentration 
along the roadside in Bangkok occasionally 
exceeded the standard while Sulfur Dioxide and 
Nitrogen Dioxide concentrations were within the 
standards.
 Noise pollution in 2009 was still observed 
from road trafffi ifi c in Bangkok with noise levels 
exceeding the national standard in some areas.  
Road trafffi ifi c was still the major source of noise 
pollution while noise level at residential areas, 
educational institutions or government offfi ifi ces did 
not exceeding the standard. Noise levels in other 
provinces were also within the standard.
 Climate change has attracted global attention 
as the impacts on the livelihood of humans, 
plants and animal are expected to be signifi ffi icant.  
Possible impacts of climate change range from 
variable rain patterns and seasons, natural disasters 
such as droughts, fl fl ffi loods, storm surge, sea level 
rise or change of water current.  These disasters 
certainly impact to economic, social consequences 
and ecosystems.
 Based on temperature statistics during the 
past 59 years (1951 - 2009), it shows that during 
the last 10 years the average temperature of 
Thailand increased by 0.2 degree Celsius.  The 
average maximum temperature increased by 0.3 
degree Celsius and the average minimum 
temperature increased by 0.5 degree Celsius. The 
averages, maximum and minimum temperature all 

showed increasing trends.  In 2009, the average, 
maximum and minimum temperature in Thailand 
exceeded their long-term average.  During the past 
2 - 3 years, rainfalls during the drying season 
exceeded the long-term average while those 
during the winter and raining season fl actuated.  
The overall rainfall average throughout the year 
exceeded the 5 year and 10 year average.  
However, the long-term trends of rainfall for 
Thailand exhibited an unclear pattern.  From 1951 
to the present, there were an average of three 
storms per year.  Storm frequency varied in each 
decade.  During 1951 - 1960 the average number 
of storms was 2.2 per year.  During 1961 - 1970, 
the average number of storms was 6.1 per year.  
During 1971 - 1980, the average number of storms 
was 3.5 per year.  During 1981-1990, the average 
number of storms was 2.5 per year.  During 
1991 - 2000, the average number of storms was 
2.6 per year and during 2001 - 2009, the average 
number of storm was 1.7 per year. In 2009, 
Thailand experienced only one depression that a 
result of the weakening of the “Krisana” typhoon. 
However, the damage of natural disasters became 
more severe.
 Sea level rise has been a concern for Thailand 
as many low land areas such as Bangkok and 
low land river delta are at risks.  During the next 
5 - 10 years, coastal erosion resulted will be 
an immediate concern for Thailand.  Weather 
variability resulted from climate change has 
intensified coastal erosion and also added 
uncertainly to agricultural productivities.  Climate 
change impacts the agricultural sectors via 
weather variability, insects and pests, including 
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human health.  Climate change also increases the 
spreading of diseases and newer strands such as 
bird fl ffi lu, severe acute respiratory syndrome (SARS) 
and repeated epidemic such as malaria, dengue 
fever, cholera, asthma, allergy and respiratory 
symptoms from airborne substances.  In addition, 
climate change will also have an effect on 
biodiversity as many plant and animal species may 
become extinct.
 There is a limited availability of researches 
on climate change in Thailand.  The researches 
and technologies are essential for adaptability and 
they need to be developed continuously.  Thailand 
needs to strengthen its climate change database 
and modeling so that model simulations can 
aid future adaptation preparation as well as 
international collaboration.
 Biodiversity have contributed signifi ffi icantly to 
the wellbeing of Thailand such as food sources, 
medicine and other uses.  Biodiversity resources 
have much potential to be realized in the future.
Biodiversity have been severely intruded. 
Destruction of biodiversity can be explained by 
the change of their natural habitat and ecological 
system such as deforestation, open-burning, 
dredging, water pollution, shrimp farm in 
mangroves beds, changing wetland into fi ffi ield crops 
and orchards, and using pesticides and insecticides.  
These activities exceeded their carrying capacity 
and were sometime illegal, for instance, illegal 
trade of plants and animals, illegal logging of 
economic timber such as Krisana wood (Aloeswood), 
teak, Siamese Sal, Burmese Sal, Iron wood, 
Siamese Rosewood, Burmese Ebony, trafffi ifi cking 
of animals including tigers, bears, Malayan 

pangolins, turtles, seahorses, etc. The continued 
hunting of wild animals, climate change as well 
as the intrusion of invasive alien species have all 
contributed to the losses of biodiversity resources 
in Thailand.  The destruction of biodiversity 
resources has had severe impacts on the 
ecological system that is based on wellbeing of 
humans, another organisms.  In 2009, a total of 
413 arrest cases were reported with 478 accused 
persons.  In the year 2010, there were 416 arrest 
cases with 353 persons.  Illegal wild animal 
traffi ffi icking during 2004 - 2010 has intensiffi ifi ed and 
has led to a reduction of wild animal population.  
A lack of public awareness on the importance of 
biodiversity also has been an important factor 
contributing to biodiversity losses.
 For the occurrence of disasters during 
September 2009 - July 2010 Thailand experienced 
ffi ifi ve earthquakes, two of which exceeded six on 
Richter magnitude scale. The fi ffi irst earthquake was 
on Nicobar Island, Indonesia on 30th September 
2009 and the second earthquake was on 9th 
May 2010 on Sumatara.  However, both of these 
earthquakes only produced minimal impacts. In 
2010, there were altogether more than 100 small 
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earthquakes (0.6 - 3.7 Richter magnitude scale) in 
Thailand.  During October 2009 and September 
2010 six landslides were reported in six provinces, 
namely, Yala, Narathiwat, Sra Kaew, Phuket, 
Trad and Chiang Rai Province, During this same 
period there were 18 sinkholes in 12 provinces 
namely, Satun, Rayong, Tak, Udon Thani, 
Nakorn Rachasrima, Krabi, Nakorn Srithamarat, 
Kanchanaburi, Chiang Mai, Trung and Nan Province.
 Coastal erosion can be found in every 
coastal provinces of Thailand with a total of 11,300 
rai of damages reported while the upper Gulf of 
Thailand is the most critical with some areas 
experiencing more than 10 - 20 meters width per 
year.  Coastal erosion of more than ffi ifi ve meters 
per year can be found in 13 provinces namely, 
Chanthabury, Rayong, Chacheongsao, Samut 
Prakarn, Bangkok, Samut Sakorn, Phetchaburi, 
Prachubkririkhan, Surathani, Nakorn Srithammarat, 
Songkla, Pattani and Narathiwat Province with a 
total distance of 207 kilometers of the coastline 
(or 12 percent of the Thai coastline).  In the 
Andaman Sea, coastal erosion of more than fi ffi ive 
meters are reported in fi ffi ive provinces for instance, 
Ranong, Phuket, Krabi, Trung and Satun with a 
total erosion distance of 23 kilometers of the 
coastline (or 2 percent of the coastline).

 During 2006 - 2009, the report on the state 
of environment at Mab Ta Put Industrial Estate 
area showed that the average levels of most 
pollutants were within the national standards.  
Volatile Organic Compounds (VOCs) in September 
2006 showed that six VOCs were within the 
standards while three VOCs (benzene, 1 - 3 
butadiene and 1, 2 dichorietane.) exceeded the 
standards.  In 2009, the levels of these three 
VOCs declined while it was also reported that 
ozone and PM10 levels at Mab Ta Put have 
occasionally exceeded the standards.  Nine public 
inland waterways at Mab Ta Put showed some 
improvement.  Forty nine percent of groundwater 
sampled were contaminated with fi ffi ive heavy metals 
that are arsenic, iron, manganese, zinc and lead.  
Most of these resulted from solid waste 
contamination and 17.7 percent resulted from VOCs 
contamination.  The quality of seawater around 
Map Ta Put also showed signs of improvement.  
The Mab Ta Put Industrial Estate adopted the 3Rs 
principles in controlling the pollution.  This led to 
a reduction of 414,586.40 tons of garbage and 
industrial waste from the area. The impact of air 
pollution on human health it was reported that 
respiratory symptoms that are related to industrial 
pollution showed signs of improvement.  The rate 
of asthma illness at Huay Pong District, near by 
the estate area, also improved with a declining 
number of patients.
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 Critical Water Scarcity in Mekong 
River
 In 2010, water shortage in Mekong River 
became critical for the region.  During January and 
February 2010, the minimum water level was 
recorded at 0.37 meter at Chiang Khong District 
of Chiang Rai Province.  This water level is 
considered the lowest in the past 10 years.  
Moreover, during March of the same year the 
minimum water level of 0.32 meter was also 
recorded at Thai-Lao Friendship Bridge. These 
water levels were considered the lowest in the 
past 30 years.  The water shortage in 2010 was 
alarming and refl ected ecological imbalance of the 
Mekong subregion as a whole.
 Numerous factors contributed to water 
scarcity namely, a decline of rainfall, dam 
construct ion upstream, increased water 
consumption and deforestation.  Collaborative effort 
among countries locating on the upper Mekong 
basin to lower Mekong basin is key to successful 
water resources management in Mekong River.  
Water scarcity in Mekong River has had impacts 
on the economic wellbeing, the livelihood of the 
people, food, natural resources and biodiversity 
securities.  The loss of wetland resource resulted 
from water scarcity in Mekong River and dam 
construction totaled more than 224 million baht 
per year. 

Environment Hot Issues In 2010

 It is necessary for Thailand 
to establ ish the Mekong 
Development Plan for the 
period 2010 - 2015. This come 
along with the Hua Hin 
Declaration. The Mekong 
Development integrant Plan 
aims to overcome water 
resource scarcity and to 
rehabilitate the livelihood of 
the people in the river basins. The plan comprises 
of various institutions, such as, Erawadee-Chao 
Phraya-Mekong collaboration or Mekong subregion 
economic development.  These collaborative efforts 
are essential for successful rehabilitation of Mekong 
River.

 Soil Salinity in the Northeast 
Region
 Soil salinity in the Northeastern region covers 
an area of 17.8 million rai or about 82 percent of 
the total salinity area in Thailand.  Soil salinity has 
remained a critical land resource problem for the 
Northeastern Region of Thailand.  Most of soil 
salinity is found in Nakhon Ratchasima Province 
with a total salinity area on as much as 2.5 million 
rai, of which 0.4 million rai is classifi ffi ied as highly 
severe.  Soil salinity has affected plant growth, 
productivity and quality.  Based on thirty years 
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statistics, the Department of Land Development 
gave an estimate of 2,518 million baht per year 
for the economic loss of soil salinity in the 
Northeastern Region.  In Nakhon Ratchasima and 
Kalasin Province, soil salinity has reduced the 
farmer income by 383.75 baht per rai per year 

(2004 prices)
 Soil salinity can 
be overcome naturally 
via rainfall or via soil 
f e r t i l i z a t i o n  w i t h 
organic compounds 
such as peat moss or 

husk.  Adopting suitable plants or groundcover 
will help reduce soil salinity. Educating the 
farmers, exchanges of experiences and information 
dissemination among the farmers will also 
help reduce the severity of soil salinity in the 
Northeastern Region.
 Research on soil salinity prevention and 
rehabilitation was carried out and was successfully 
implemented in many areas.  The farmers found 
new agricultural practices and productive rice ffi ifi eld 
demonstrate in the soil salinity. Introduction of fast 
growing tree, salinity resistant plants, salinity 

rehabilitation plants, agricultural research as 
well as water management were successfully 
implemented. The soil salinity remediation program 
includes salinity removal at plant roots and salinity 
management in line with the surrounding 
ecological factors. An aim of salinity management 
is to enhance land utilization to its fullest potential. 
 The spread of soil salinity can be prevented 
via protecting the spread of soil salinity, removal 
of salt from soil around plant roots and soil 
management with an aim to increase land use.  
The soil salinity management in the Northeastern 
Region requires systematic approaches including 
1) reforestation in watershed areas as tree 
plantation will reduce runoffs and the spread 
of soil salinity, 2) land use zoning between salt 
production zone, agriculture zone, biodiversity, 
wetland and other ecosystems that needs 
protection.  Land use zoning will also reduce land 
use conffl lfl icts, 3) soil salinity rehabilitation via 
techn ica l  co l l abora t ion ,  know-how and 
dissemination of information and technology, 
4) people participation by allowing public, NGOs 
other networkings as well as local government to 
play roles in soil salinity prevention measures, 
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5) training of voluntary soil experts and to establish 
network so that the farmers can collaborate among 
themselves in terms of exchanges of knowledge 
and technology and 6) emphasizing local know-how 
by establishing soil salinity learning centers at the 
local level.

 Southern Seaboard Development 
and Environmental Impact: A Case 
Study of Transport Link Project
 Economic development in Thai land, 
large-scale industrialization that has eventually 
created an impact on natural resources, 
environment, local culture as well as health impact 
on the people livelihood nearby.  The Southern 
Seaboard Development initiatives have many 
components including the economic corridor 
between Songkla-Satun Project and the deep sea 
port projects on the Gulf of Thailand and Andaman 
Ocean.  These projects include road expansion, 
railroad, bridges as well as gas and oil pipelines.  
These activities will have impacts on natural 
resources and environment and the livelihood of 

the local people.  However, the Southern Seaboard 
development still lacks information on project 
impacts.  More importantly, there was limited 
public participation during project.
 It is therefore essential that a Strategic 
Environmental Assessment (SEA) of the Southern 
Seaboard Development should be conducted.  The 
SEA will be prepared to identify development 
potential, fragile areas, as well as the cost-benefi ffi it 
of the project.  Land use zoning for activities 
such as industrial, residential and agriculture will 
be determined to reduce inappropriate land use.  
A continued communication with the local 
community together with exchanges of information 
between the central government and the 
community will allow the public to participate more 
fruitfully during project preparation and choice 
decisions.  Most importantly, the southern seaboard 
development should be studied the interests of 
the local community prior and how the southern 
community will beneffi ifi t from these initiatives.  The 
economic, naturafl l resource, social and cultural 

impacts need to be carefully assessed.
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Policy 
Recommendation

 Based on the state of environment of Thailand 
there is a need for policy intervention in response 
to emerging environmental issues.  Four priority 
environmental issues are 1) climate change issues 
that will have impacts on Thailand, namely, 
emission trading, Clean Development Mechanisms 
(CDMs) or Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation (REDD+) in Developing 
Countries, 2) access to natural resources and 
confl ffl lfi icts of resource utilization, 3) environmental 
friendly products and 4) preparation for becoming 
low carbon society.

 Policy Recommendation on 
Climate Change
 The international community has become 
very concern with the impacts of global warming 
and climate change. This has led to numerous 
multinational environmental agreements to which 
Thailand are signatory members and will have 
consequences on environmental management in 
Thailand. Thailand recognizes the need for the Thai 
policy makers to play a role in shaping the Thai 
position during climate change negotiations and to 
endorse before multinational environmental 
agreements are concluded. Thailand needs 
to closely monitor work progress on the 
multinational environmental agreements to which 
Thailand became a signatory member. Furthermore, 
Thailand needs to place an emphasis on research 
that enable policy makers become aware of the 

impacts on climate change on the agriculture 
sector, the spread of diseases, fl ffi loods and droughts 
patterns, and ecosystem in general. In addition, 
the following recommendations on the short term 
and long terms measures need to be adopted.
 Short Term Measures

 ❱ Data collection and assessment impacts 
of climate change on Thailand.  The concerned 
government agencies are the Thailand Research 
Fund, Offi ffi ice of the National Research Council 
of Thailand, Ministry of Natural Resources and 
Environment, Ministry of Education, Ministry of 
Science and technology, Ministry of Energy, and 
Ministry of Agriculture and Cooperatives. 
 ❱ Review government procedures on 
international convention or treaty. The concerned 
government agencies are Ministry of Natural 
Resources and Environment, and Ministry of 
Foreign Affairs.
 Long Term Measures

 ❱ Positioning of the country for negotiation 
on international obligations. The concerned 
government agencies are Ministry of Natural 
Resources and Environment, and Ministry of Foreign 
Affairs, private sector, and related agencies.
 ❱ Establishing the monitoring mechanisms 
and equipments order to evaluate the progressive 
of implementations follow to international 
obligations.  The concerned government agencies 
are Ministry of Natural Resources and Environment, 
and Ministry of Foreign Affairs.
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 Policy Recommendation on 
Resource Utilization Confl ffl licts
 Increase populat ion makes increase 
consumption, then has added pressure on 
resources scanty as well as increased conffl lfl icts in 
resource utilization. This can be seen in the form 
of encroachment of public lands or over-fi shing 
beyond the carrying capacity. Thailand urgently 
needs to put in place resource allocation 
mechanisms that should be designed to achieve both 

equity and efffi ifi ciency in resource utilization 
such as water, forest and land resources. 
These resources allocation mechanisms 
need to take into account on the holistic 
development approach where economic, 

social and cultural issues have been equally. 
The following short terms and long terms measures 
are proposed. 
 Short Term Measures

 ❱ Establishment mechanisms for equal 
access ability to natural resources.  The concerned 
government agencies are Ministry of Interior, 
Ministry of Justice, Ministry of Natural Resources 
and Environment, and Ministry of Agriculture and 
Cooperatives.
 ❱ Establishment measures to enhance 
natural resource utilization efffi ifi ciency. The concerned 
government agencies are Ministry of Natural 
Resources and Environment, Ministry of Interior, 
Ministry of Science and technology, Ministry 
of Energy, and Ministry of Agriculture and 
Cooperatives. 
 Long Term Measures

 ❱ To revise relevant laws and regulations 
to impose the equal accessibility to natural 

resources.  The concerned government agencies 
are Ministry of Natural Resources and Environment, 
Ministry of Interior, Ministry of Justice, and 
Ministry of Agriculture and Cooperatives.
 ❱ To adopt a holistic management approach 
at the project level with an aim to improve the 
quality of life of the local people.  The concerned 
government agencies are Ministry of Natural 
Resources and Environment, Ministry of Interior, 
and Ministry of Agriculture and Cooperatives.

 Policy Recommendation on 
Environmental Friendly Products
 Globa l warming consequences has 
increasingly become a concern for the Thai society 
and emphasis has been placed on sustainable 
consumption and production. In developed 
countries, environmental regulations on imports 
have become stringent so as to promote 
sustainable consumption and production in their 
societies. These environmental regulations in 
developed countries also aim to provide an equal 
playing fi ffi ield where domestically produced goods 
and compete fairly with imports. As many
developed countries such as United States of 
America, European Union, Japan, Australia or 
China are important export markets for Thailand, 
there is a need to gear the Thai society towards 
sustainable consumption and production. In 
addition, the short term and long term measures 
are proposed as follow:
 Short Term Measures

 ❱ To strengthen the verifi cation procedures 
of the green label system to ensure their 
authenticity.  The concerned government agencies 
are Ministry of Natural Resources and Environment, 
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Ministry of Commerce, Ministry of Industry, 
Ministry of Science and Technology, and Ministry 
of Agriculture and Cooperatives.
 ❱ To adopt the product verification 
procedures which should meet the international 
standards.  The concerned government agencies 
are Ministry of Industry, Ministry of Science 
and Technology, and Ministry of Agriculture and 
Cooperatives.
 Long Term Measures

 ❱ To expand the coverage of green label 
to more products - both domestic and export goods. 
This will also include recognition of green 
organization.  The concerned government agencies 
are Ministry of Natural Resources and Environment, 
Ministry of Commerce, Ministry of Industry, and 
Ministry of Agriculture and Cooperatives.
 ❱ To adopt fi scal instrucments to serve 
as incentives for both the producers and 
consumers to become more environmental 
friendly. The concerned government agencies are 
Ministry of Finance, Ministry of Commerce, and 
Ministry of Energy.

 Policy Recommendation on Low 
Carbon Society
 The increasing concern over environmental 
degradation has led societies to not only engage 
in sustainable consumption and production activities 
but also to transform the overall economy to 
become much more environmentally friendly or to 
become a low carbon society. Thailand recognizes 
the need to become a low carbon society as the 
11th National Economic and Social Development 
Plan shows a strong commitment towards 

sustainable consumption and production. Becoming 
a low carbon society requires collaboration from 
all parties, namely, the entrepreneurs, workers and 
the people to become more environmentally 
responsible. Work programs include a selection of 
indicators for becoming a low carbon society, 
promotion of environmental education, research 
and innovation needed for becoming a low carbon 
society. Following are the proposed measures.
 Short Term Measures

 ❱ Selecting indicators and a reporting 
system for becoming a low carbon society.  The 
concerned government agencies are Ministry of 
Natural Resources and Environment, and Offfi ifi ce of 
National Economic and Social Development Board.
 ❱ Establishing emission standards for
 greenhouse gases.  The concerned government 
agencies are Ministry of Natural Resources and 
Environment, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, Ministry of Industry, and Ministry 
of Science and Technology. 
 Long Term Measures

 ❱ Creating public awareness continuously 
towards the environmental conservation. The 
concerned government agencies are Ministry 
of Natural Resources and Environment, Ministry 
of Agriculture and Cooperatives, and Ministry 
of Education.
 ❱ Promoting research and development 
on greenhouse gas reduction.  The concerned 
government agencies are the Thailand Research 
Fund, Offi ffi ice of the National Research Council of 
Thailand, Ministry of Natural Resources and 
Environment, Ministry of Energy, Ministry of 
Industry, and Ministry of Science and Technology.
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 พุทธศักราช 2553 เปนปแหงความปลื้มปติ
ยินดีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 
60 ป แหงพระราชพธิบีรมราชาภเิษกและราชาภเิษก
สมรสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็
พระนางเจาสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ตลอดระยะ
เวลาอันยาวนานมากกวา 6 ทศวรรษ ที่ทั้งสอง
พระองคทรงมุ งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจ
นอยใหญเพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม 
สมดงัพระปฐมบรมราชโองการที่ไดพระราชทานไว
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 60 ปลวง
มาแลว
 ตลอดระยะเวลาแหงการครองราชยกวา 6 
ทศวรรษ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดทรง
อทุศิพระวรกายประกอบพระราชกรณยีกจินานปัการ 
เพื่อประชาชนชาวไทยอยางตอเนื่องดวยพระวิริย
อตุสาหะและพระวสิยัทศันที่กวางไกลในการพฒันา
เพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ใหมคีวามเปนอยูที่ดขีึ้น สามารถพึ่งตนเอง โดยใช
ทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียางประหยดัและสามารถ
ดาํรงชวีติอยูไดอยางยั่งยนื ภายใตหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการที่
เกดิขึ้นมากมาย ลวนแตนาํมาซึ่งประโยชนสขุของ
ประชาชนชาวไทยอยางแทจรงิ
 แนวพระราชดําริและทฤษฎีของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั ในโครงการพฒันาอนัเนื่องมา
จากพระราชดํารินั้น ยังคํานึงถึงความสอดคลอง
เกื้อกูลกันระหวางการพัฒนาและการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางเครงครดั
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มาโดยตลอด ความเขาใจถองแทถงึธรรมชาตแิละ
สภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาตินั้น ทําใหเกิดแนวคิด
และทฤษฎเีกี่ยวกบัการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหลากหลาย ไมวาจะเปนเรื่องของ
ทรพัยากรปาไม และการอนรุกัษสภาพแวดลอมใน
ดานตาง ๆ ตวัอยางเชน “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 
อยาง” “ปลกูปาโดยไมตองปลกู” “ฝายชะลอความ
ชุมชื้น” “ทฤษฎีใหม” รวมถึงแนวพระราชดําริใน
การอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝง
ทะเลและอาวไทยซึ่งถูกบกุรกุทาํลาย โดยการปลูก
ปาไมชายเลน โดยอาศัยระบบนํ้าขึ้น-นํ้าลงในการ
เติบโต อันเปนแนวปองกันลมและปองกันการ
กัดเซาะชายฝงที่สําคัญและเปนแหลงอาศัยของ
สัตวนํ้าซึ่งเปนการชวยสรางความสมดุลใหแก
ธรรมชาตใิหกลบัคนืสูความอดุมสมบูรณดงัเดมิ
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษและปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการเกษตรกรรม
ไวหลายประการ อาทิ “การใชหญาแฝก” เพื่อ
อนุรักษและปองกันการพังทลายของหนาดิน จน
ประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางของการใชเทคนคิ
และวชิาการหญาแฝกที่ประสบผลสาํเรจ็ นอกจาก
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นี้ แนวพระราชดําริเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวใหสามารถกลับมาใชประโยชนได หรือ 
“แกลงดนิ” มคีวามกาวหนามากที่สดุในปจจบุนันี้
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงเปนที่
ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปวาทรงเปนปราชญใน
เรื่องนํ้าของแผนดินอยางแทจริง ตลอดระยะเวลา
อันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรําอยาง
ไมเคยทรงหยดุหยอนนั้น งานพฒันาที่สาํคญัยิ่งคอื 
งานที่เกี่ยวของกบั “นํ้า” ศาสตรทั้งปวงที่เกี่ยวกบั
นํ้าไมว าจะเปนการพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า 
การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การบําบัด
นํ้าเสียใหเปนนํ้าดี ตลอดจนการแกไขปญหา
นํ้าทวมนั้น ยอมประจักษชัดและไดพิสูจนใหเห็น
แลววาพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถนั้น
หาผู  เสมอเหมือนไดยากยิ่ง แนวพระราชดําริ
และทฤษฎีเกี่ยวกับนํ้าในลักษณะตาง ๆ เชน 
“นํ้าดไีลนํ้าเสยี” “ไตธรรมชาต”ิ “แกมลงิ” รวมถงึ
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าและบรรเทาอุทกภัย ดังตัวอยาง
เชน โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุร ี
โครงการเขื่อนขนุดานปราการชล จงัหวดันครนายก 
โค ร งกา รพัฒนาลุ  มนํ้ าปากพนั ง  จั ง ห วั ด
นครศรธีรรมราช โครงการพฒันาลุมนํ้ากํ่า จงัหวดั
สกลนคร-นครพนม โครงการเขื่อนแควนอย จงัหวดั
พษิณโุลก เปนตน
 พื้นที่หนึ่ งที่ ได  รั บพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานพระราชดาํร ิในการแกไขปญหาในเรื่อง
นํ้าทวมและการจราจร กค็อื จงัหวดัสมทุรปราการ 
โดยไดพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการ
โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 
บรเิวณพื้นที่อาํเภอพระประแดง 2 สะพาน ปรบัปรงุ
ทางรถไฟสายเกา และโครงการกอสรางถนนสาย
นครเขื่อนขนัธ-พระราม 2 โดยความรบัผดิชอบของ
กรมโยธาธิการ โครงการคลองลัดโพธิ์ โดย
กรมชลประทาน และกรมทางหลวง รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงถนนปูเจาสมิงพรายทั้งหมดทุก

โครงการไดดาํเนนิการแลวเสรจ็ สรางประโยชนให
แกประชาชนอยางมหาศาล ทั้งในการบรรเทา
ปญหาจราจรและแกไขปญหานํ้าทวม นอกจากนี้ 
พระมหากรุณาธิคุณยังคงมีอยางตอเนื่อง โดย
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อสะพาน
ข ามแม นํ้า เจ  าพระยา ด านทิศเหนือ เชื่อม
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการว า 
“สะพานภูมิพล 1” สวนดานทิศใตเชื่อมอําเภอ
พระประแดงกับตาํบลสาํโรงใต ไดรบัพระราชทาน
ชื่อวา “สะพานภูมพิล 2”
 สะพานภูมพิล 1 และสะพานภูมพิล 2 เปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กอสรางขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเปนโครงขายถนนรองรบัการ
ขนถายลําเลียงสินคาจากทาเรือกรุงเทพ ตอเนื่อง
ไปจนถงึพื้นที่อตุสาหกรรมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
และภูมภิาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อมใิหรถบรรทกุ
วิ่งเขาไปในตัวเมืองหรือทางทิศอื่น ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการจราจรตดิขดัโดยรอบ ทั้งนี้ ยงัเชื่อมระหวาง
เขตราษฎรบรูณะและเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 
กับอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
เปนเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สุดเขาดวยกัน 
พรอมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานชื่อสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาทั้ง 
2 แหง โดยดานทศิเหนอืเชื่อมกบักรงุเทพมหานคร
กบัจงัหวดัสมทุรปราการวา สะพานภูมพิล 1 สวน
ทางทิศใตเชื่อมกับอําเภอพระประแดงกับตําบล
สาํโรงใต พระราชทานชื่อวา สะพานภูมพิล 2 เมื่อ
วนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2552
 สําหรับโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ประกอบดวย สวนที่เปนถนนวงแหวนเชื่อมโยงพื้นที่
ยานอตุสาหกรรม 2 ฝงแมนํ้าเจาพระยากบัทาเรอื
คลองเตย ความยาวรวมประมาณ 25 กิโลเมตร 
สวนที่กรมทางหลวงชนบทดําเนินการกอสราง คือ 
สะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 2 สะพาน ตอเนื่องกบั
บรเิวณคอคอดของแมนํ้าเจาพระยา เพื่อใหเกดิการ
เชื่อมตอกันระหวางถนนพระราม 3 กับถนน
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ปู เจ าสมิงพราย ทําใหโครงขายถนนวงแหวน
อตุสาหกรรมเกดิความตอเนื่อง ครบวงรอบโดยมรีปู
แบบเปนสะพานขงึ ตวัสะพานมคีวามกวาง 7 ชอง
จราจร ความยาวรวมประมาณ 4.2 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ บริเวณจุดเชื่อมตอระหวางสะพานทั้ง 
2 แหง จะมีทางแยกเปนทางยกระดับความกวาง 
4 ชองจราจร ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร 
ไปบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ทางทิศตะวันตก โดย
กอสรางแลวเสรจ็ และเปดใชสญัจรเมื่อป พ.ศ. 2549 
จนถงึปจจบุนั
 โครงการคลองลดัโพธิ์ ตาํบลทรงคนอง อาํเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในอดีต
เปนคลองลัดแนวเหนือ-ใต ของคุงนํ้าของแมนํ้า
เจาพระยา บรเิวณหมูที่ 9 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แตมีสภาพ
ตื้นเขิน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวไดพระราชทาน
พระราชดําริกับนายรุงเรือง จุลชาต อธิบดีกรม 
ชลประทาน พลตาํรวจเอก จาํลอง เอี่ยมแจงพนัธุ 
ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ และนายจริย ตุลยานนท 
อดตีอธบิดกีรมชลประทาน และกรรมการมูลนธิชิยั
พฒันา ใหหนวยราชการที่เกี่ยวของรวมกนัเรงศกึษา
พิจารณาวางโครงการและดําเนินการปรับปรุง
ขุดลอก พรอมกอสรางอาคารประกอบในคลอง

ลัดโพธิ์ตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อได
ปรบัปรงุแลวเสรจ็ สามารถลดระยะทาง 
การไหลของนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา
ชวงคุ งนํ้าที่ไหลผานพื้นที่ตําบล
บางกระเจา อําเภอพระประแดง 
จากเดิมระยะทางประมาณ 18 

กิโลเมตร เหลือประมาณ 
600 เมตรเทานั้น 

การระบายนํ้าที่รวดเรว็นี้ชวยบรรเทาปญหานํ้าทวม
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
 เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวัไดมพีระราชดาํรเิพิ่มเตมิเกี่ยว
กับพลังงานนํ้าอันมหาศาลที่ระบายผานประตู
ระบายนํ้านี้ และความเปนไปไดในการนําไปใช
ประโยชน ตอมาเมื่อวนัที่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2550 
กรมชลประทานไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวชิาการกบัคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ในโครงการศกึษาวเิคราะหศกัยภาพ
ของคลองลัดโพธิ์ ดานไฟฟาพลังนํ้า โดยทดลอง
ตดิตั้งกงัหนัพลงันํ้าตนแบบที่ผลติเอง 2 ชนดิ กบั
โครงเหลก็ที่ปรบัยกขึ้น-ลงที่ตอมอทายประตรูะบาย
นํ้าคลองลัดโพธิ์ฯ และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 ได ทดลองกังหันพลังนํ้าต นแบบ
เพื่อเปนตนกําลังไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ 
แมเหล็กถาวร โดยไดกําลังไฟฟาสูงสุด 5.74 
กิโลวัตต ซึ่งสูงกวาที่ไดวิเคราะหและคํานวณ
ออกแบบไว ทําใหมั่นใจไดวา การวิจัยและการ
ออกแบบกังหันในครั้งนี้สามารถนําไปขยายผลได 
โดยไดทดลองขยายผลในโครงการชลประทานพื้นที่
ภาคกลางหลายแหง และไดดาํเนนิการจดสทิธบิตัร
เปนสิ่งประดษิฐในพระปรมาภไิธย
 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทางชลมารค โดยเรือพระที่นั่งอังสนา
ของกองทัพเรือ ทรงเปดสะพานภูมิพล และประตู
ระบายนํ้าคลองลดัโพธิ์ ณ กลางแมนํ้าเจาพระยา 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นับเปนพิธีเปด
สิ่งกอสรางที่กระทําในเรือกลางแมนํ้าเจาพระยา
เปนครั้งแรกของประเทศไทย
 นับตั้งแตป พ.ศ. 2493 สมเด็จพระนางเจา
สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ ตดิตามพระบาท
สมเด็จพระเจ าอยู หัวในการปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนานัปการเพื่อบําบัดทุกข บํารุ งสุข
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พสกนิกร ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปนปราชญในเรื่องนํ้าของแผนดนิอยางแทจรงิ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงสนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอันเปนแหลงตนนํ้าลําธารและ
เปนถิ่นอาศยัของพชืและสตัวที่สาํคญั เปนที่เขาใจ
กันดีว าการเปลี่ยนแปลงของสวนใดสวนหนึ่ง
ลวนสงผลกระทบตอสมดุลแหงธรรมชาติอยางมี
นยัสาํคญั พระราชกรณยีกจิดานการอนรุกัษทรพัยากร 
ธรรมชาติและการคุ มครองความหลากหลาย
ทางชวีภาพเปนที่ประจกัษแกสายตาและดวงใจของ
ปวงชนชาวไทย โดยมีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
จากการดาํเนนิโครงการตามพระราชดาํร ิอาท ิดาน
การคุมครองระบบนิเวศ เชน โครงการปารักษนํ้า 
โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการอนุรักษ
ทรพัยากรปาไมในพื้นที่ปารอยตอ 5 จงัหวดั (ภาค
ตะวันออก) ดานการคุมครองสัตวปาและสัตวนํ้า 
เชน โครงการคืนชางสูธรรมชาติ โครงการศึกษา
ความหลากหลายและระบบนิเวศของหิ่งหอยใน
ประเทศไทยในพระราชดาํร ิโครงการเพาะเลี้ยงสตัว
ปาคืนสูธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุสัตวปาหายากของโลกตามพระราช
เสาวนีย โครงการสมเด็จฯ อนุรักษพันธุเตาทะเล 
โครงการฟนฟทูรพัยากรชายฝงทะเล โครงการฟารม
ทะเลตัวอยาง โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลา
และสัตวนํ้าจืดของไทย และดานการคุ มครอง
พรรณไมและปาไม เชน โครงการคนืชวีติกลวยไม
ไทยสูไพรพฤกษ โครงการอนุรักษพันธุกลวยไม
รองเทานารีอินทนนท โครงการสวนพฤกษศาสตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนาการ
ปาไม สวนปาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม โครงการ
อนุรักษฟนฟูสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาสะเมงิ เปนตน
 จากพระราชกรณยีกจิดงักลาวมาแลวขางตน 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจงึเหน็
ควรเสนอใหขอพระราชทานนอมเกลาฯ ถวาย

พระราชสมัญญา “พระมารดาแหงการคุมครอง
ความหลากหลายทางชวีภาพ” แดสมเดจ็พระนางเจา 
สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ และคณะรฐัมนตรไีดลงมต ิ
เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 เหน็ชอบในการ
ขอพระราชทานนอมเกลาฯ ถวายพระราชสมญัญา 
ตามมติคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ เพื่อ
เฉลมิพระเกยีรตเินื่องในปสากลแหงความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ พ.ศ. 2553 และเพื่อความเปนสริสิวสัดิ์
พพิฒันมงคลแกพสกนกิรชาวไทยสบืไป
 พระราชกรณียกิจตลอดจนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
และสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ ที่
กลาวมานี้ลวนเปนเครื่องระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ 
ลนพนหาที่สุดมิได ซึ่งอาจเปนเพียงหนึ่งในลานที่
แสดงใหเห็นเปนประจักษแลววาทั้งสองพระองค
ประทับอยูในหัวใจคนไทยทั้งมวล แมในวันนี้จะ
เจริญพระชนมายุมากแลว และไมสะดวกในการ
เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนได
เฉกเชนในอดีตที่ผ านมา แตก็มิเคยที่จะหยุด
ทรงงาน เพราะปญหาตาง ๆ  ของอาณาประชาราษฎร 
และของประเทศยังคงมีอยู จึงสมควรที่ชาวไทย
ทกุหมูเหลาจะไดชวยกนันาํพาประเทศชาตใิหเดนิหนา 
ตอไป ใหเปนที่เบาพระราชหฤทยัที่ทรงวางรากฐาน
ของสังคมไทยใหมีความเจริญรุงเรือง ประชาชน
อยูเยน็เปนสขุ หากชาวไทยทกุคนตางปฏบิตัหินาที่
ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะที่
คาํนงึประโยชนของชาตกิอนประโยชนสวนตน ดาํรง
ชีวิตดวยความพอเพียงตามที่ไดทรงปฏิบัติใหเห็น
เปนแบบอยางแลวนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ พระผูทรง 
เปนศนูยรวมจติใจและความรกัของปวงชนชาวไทย 
ก็จะทรงพระเกษมสําราญพระราชหฤทัยจากการที่
บานเมอืงเปนปกตสิขุ ประเทศชาตมิคีวามกาวหนา
อยางมั่นคงสบืไป
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บทที่ 1
บทนํา



 รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 
เปนรายงานที่บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
สิ่งแวดลอมวามีสภาพดีขึ้นหรือเสื่อมโทรมลงอยางไรบาง 
โดยรายงานนี้จะพยายามชี้ ให  เห็นถึงปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งที่เปนปจจัยตัวขับเคลื่อน 
แรงกดดัน สถานการณสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง
ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม และการตอบสนองโดยการดาํเนนิงาน
เชิงนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในสวนของภาครัฐและ
ในสวนของภาคประชาชน รายงานสถานการณคุณภาพ
สิง่แวดลอมจงึเปนขอมลูทีส่าํคญัทัง้สาํหรบัผูกาํหนดนโยบาย
และหนวยงานตาง ๆ ไดรับรูถึงสถานการณการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เพือ่นาํไป
สู การปรับแนวทางการแกไข
ปญหา พรอมกันนี้รายงาน
ฉบับนี้ยังทําหนาที่ เป นแหลง
ขอมูลเพื่อคนหาความรูสําหรับ
ผู ที่สนใจติดตามสถานการณ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล อม ของประ เทศไทย
ดวย

และหนวยงานตาง ๆ ไดรับรูถึงสถานการณการ

ผู ที่สนใจติดตามสถานการณ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล อม ของประ เทศไทย

 บทนํา
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บทที่ 1 บทนําบทที่1 บทนําบทที่ 1 บทนําบทที่1 บทนํา

 สถานการณทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ของประเทศไทยในชวง 5 ปที่ผานมา ยงัคงมปีญหา
ในหลายดาน ไมวาจะเปนความเสื่อมโทรมของดนิ 
การใชที่ดนิผดิประเภท และการขาดการกระจายการ 
ถือครองที่ดิน จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของ
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2533 - 2550 พบวา พื้นที่
เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง สวนพื้นที่ชุมชนและ
พื้นที่แหลงนํ้ามแีนวโนมเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2550 มี
พื้นที่เกษตรกรรม 168.9 ลานไร คดิเปนรอยละ 52.7 
ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชมุชน 14.8 ลานไร คดิเปน
รอยละ 4.6 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่แหลงนํ้า 7.9 
ลานไร คดิเปนรอยละ 2.5 ของพื้นที่ประเทศ และ
พื้นที่ปาไม และพื้นที่อื่น ๆ 129.1 ลานไร คดิเปน
รอยละ 40.3 ของพื้นที่ประเทศ
 ในชวงป พ.ศ. 2543 - 2549 พื้นที่ปาไมยงัคง
ลดลงปละประมาณ 1 ลานไร  และในป พ.ศ. 2549 
ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาที่มีสภาพปาเพียง 99.2 
ลานไร โดยเปนพื้นที่ปาอนรุกัษ 56.8 ลานไร การ
สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพมแีนวโนมเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยยังคงตองใช
ความพยายามอีกมากและอยางจริงจังในการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากขึ้น และสร างความตระหนักให 
ประชาชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษความ
หลากหลายทางชวีภาพ
 ที่ผานมาการนําทรัพยากรแรมาใชประโยชน
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงทําใหไดรับผล
ตอบแทนที่คอนขางตํ่า สงผลกระทบตอคุณภาพ

สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชวง 5 ปที่ผานมา

สิ่งแวดลอม และเกิดความขัดแยงกับการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทอื่น ในชวงป พ.ศ. 2550 - 
2551 แรบางชนิดยังมีปริมาณการผลิตไมเพียงพอ
ตอความตองการ เชน บิทูมินัส เปนตน ซึ่งตอง
พึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศทําใหปริมาณ
การนาํเขาแรเพิ่มสูงขึ้นมาก
 ประเทศไทยพึ่งพาการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ จงึมปีจจยัเสี่ยงจากภายนอกที่เกดิจาก
ภาวะความผันผวนของราคาพลังงานที่มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาคพลังงาน
ยงัมสีดัสวนของการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกมาก
ที่สุด และยังกอใหเกิดปญหามลพิษอากาศ เมื่อ
พจิารณาคาความยดืหยุนการใชพลงังาน ในชวงป 
พ.ศ. 2541 - 2551 พบวา มแีนวโนมดขีึ้น โดยคา
ความยดืหยุนลดลงจนมคีาตํ่ากวา 1 ตั้งแตป พ.ศ. 
2548 เปนตนมา และมคีาเทากบั 0.29 ในป พ.ศ. 
2551 ในสวนที่เกี่ยวกบัการพฒันาพลงังานทดแทน 
เชน การปลูกปาลมนํ้ามนัเพื่อนาํมาเปนวตัถดุบิใน
การผลติไบโอดเีซล เปนตน พบวาพื้นที่ปลูกปาลม
นํ้ามนัเพิ่มขึ้นจาก 2.4 ลานไร ในป พ.ศ. 2547 เปน 
3.5 ลานไร ในป พ.ศ. 2551
 ปญหาการจัดการขยะเปนปญหาสําคัญของ
ทุกทองถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง
ใหญและแหลงชมุชน ในป พ.ศ. 2551 มปีรมิาณ
ขยะที่เก็บรวบรวมไดทั่วประเทศ รวมประมาณ 
15.03 ลานตัน หรือประมาณวันละ 41,064 ตัน 
ขณะที่การกําจัดขยะยังไมสามารถดําเนินการได
อยางมปีระสทิธภิาพและอยางทั่วถงึ 
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 ในป พ.ศ. 2551 มีการนําเขาสารเคมีจาก
ตางประเทศและผลิตภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 29.2 ลานตัน โดยเปนสารเคมีนําเขา
จากตางประเทศ ประมาณ 5.1 ลานตนั และสาร
เคมทีี่ผลติภายในประเทศ ประมาณ 24.10 ลานตนั 
สําหรับของเสียอันตรายมีปริมาณประมาณ 1.86 
ลานตัน โดยเปนของเสียอันตรายจากชุมชน 0.41 
ลานตนั และของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม 1.45 
ลานตัน ของเสียอันตรายสวนใหญเกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก 
ของเสียอันตรายหากไมไดรับการจัดการอยางถูก
หลกัวชิาการอาจกอใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพอนามัย สําหรับการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยสวนใหญแลวยังไมไดรับ
การจัดการอยางถูกหลักวิชาการ สวนการจัดการ
ของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม สดัสวนของเสยี
อนัตรายจากอตุสาหกรรมที่ไดรบัการกาํจดัในชวงป 
พ.ศ. 2540 - 2547 มแีนวโนมเพิ่มขึ้น แตในชวงป 
พ.ศ. 2548 - 2550 สัดสวนของเสียอันตรายจาก
อตุสาหกรรม ที่ไดรบัการกาํจดัมแีนวโนมลดลง
 ประเทศไทยมีแหลงธรรมชาติและแหลง
ศิลปกรรมกระจายอยู ทั่วทุกภาคของประเทศ 
จาํนวนเกอืบ 7,000 แหง แหลงธรรมชาตแิละแหลง
ศิลปกรรม มีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการขาด
การจัดการอนุรักษและฟ นฟูสภาพแวดลอมให
เหมาะสม ขาดการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
บรเิวณโดยรอบ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบยีบที่
มีอยู ไมเอื้ออํานวยตอการนําไปปฏิบัติ ปจจุบัน 
ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกรวมทั้งสิ้น 5 แหลง 
ไดแก 1) เมอืงประวตัศิาสตรสโุขทยัและเมอืงบรวิาร 
2) นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และ 
3) แหลงโบราณคดีบานเชียง 4) เขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง และ 5) พื้นที่กลุม
ปาดงพญาเย็น-เขาใหญ นอกจากนี้ มีแหลงที่รอ
การเสนอเปนแหลงมรดกโลกอยางเปนทางการ 
คือ ปราสาทหินพิมาย เสนทางวัฒนธรรม และ

ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองตํ่า และอุทยาน
ประวตัศิาสตรภูพระบาท
 ปญหาสิ่งแวดลอมชมุชนที่เกดิขึ้นเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรไมสอดคลองกบัศกัยภาพ
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละบรกิารขั้นพื้นฐาน การ
กระจายตัวของประชากรประเทศไทยสวนใหญ
เปนการกระจายตัวอยูในชนบท แตเมื่อเศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวการกระจายตัวของประชากร
จงึขยายเขาสูเมอืงเพิ่มขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมชมุชน
ที่สาํคญั เชน ปญหามลพษิตาง ๆ ปญหาชมุชน
แออัด และปญหามลทัศนของเมืองจากการติดตั้ง
ปายตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปายโฆษณาขนาด
ใหญ ในการแกไขปญหาไดมกีารจดัทาํขอเสนอแนะ
เชงินโยบายในการจดัระเบยีบปาย แผนปฏบิตักิาร
ในการจดัระเบยีบปาย และการยกรางยทุธศาสตร
การจดัการสิ่งแวดลอมภูมทิศัน
 ปญหาทรัพยากรนํ้าของประเทศที่สําคัญ 
ไดแก การขาดแคลนนํ้า และนํ้าทวม ในดาน
การแกไขปญหา โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลน
นํ้าที่ผานมาไดเนนการพัฒนาหรือกอสรางแหลง
กักเก็บนํ้าเพื่อรองรับปริมาณความตองการนํ้าที่
เพิ่มขึ้นเปนหลกั โดยในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทย
มีปริมาณการใชนํ้า 57,604 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป ในขณะที่มีปริมาณนํ้าในแหลงกักเก็บนํ้า 
45,434 ลานลูกบาศกเมตรตอป (ไมรวมปรมิาณนํ้า
ในแหลงนํ้าธรรมชาติ) ดังนั้น จึงมีปริมาณการ
ขาดแคลนนํ้า (ปริมาณนํ้าที่สามารถควบคุมได) 

41

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553



บทที่ 1 บทนําบทที่1 บทนําบทที่ 1 บทนําบทที่1 บทนํา

ทั้งประเทศเทากบั 12,170 ลานลูกบาศกเมตรตอป
 การแสวงประโยชนจากสตัวนํ้าจนเกนิศกัยภาพ 
การผลิตของทะเลไทย ทําใหทรัพยากรทางทะเล
ของไทยเสื่อมโทรมลงอยางรวดเรว็ในชวงสี่ทศวรรษ
ที่ผานมา จากขอมูลลาสดุพบวา ในป พ.ศ. 2550 
พื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทยลดลงเหลือ 1.46 
ลานไร ในสวนของแนวปะการงัและแหลงหญาทะเล
ทั้งฝงทะเลอันดามันและอาวไทยมีแนวโนมที่จะ
เสื่อมโทรมลงตามลําดับดวยเช นกัน สําหรับ
ทรพัยากรประมง พบวามกีารใชเครื่องมอืทาํประมง
ที่เปนอันตรายตอทรัพยากรประมง เชน อวนรุน 
อวนลาก เปนตน รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยว
และมลพิษที่ปลอยออกสูทะเลลวนมีสวนในการ
ทาํลายแนวปะการงัและแหลงหญาทะเลทั้งสิ้น
 ปญหาที่สําคัญของแหลงนํ้าทั่วประเทศ คือ 
การปนเปอนจากกิจกรรมของมนุษย คุณภาพนํ้า
ผิวดินในแหลงนํ้าทั่วประเทศในชวง 8 ปที่ผานมา 
(พ.ศ. 2544 - 2551) พบวา คณุภาพนํ้าในชวงป พ.ศ. 
2544 - 2549 มีแนวโนมดีขึ้นกอนที่จะมีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลงในป พ.ศ. 2550 และมแีนวโนมดขีึ้น
ในป พ.ศ. 2551 โดยคุณภาพนํ้าสวนใหญอยูใน
เกณฑดี สวนคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงโดยรวมมี
แนวโนมดขีึ้นในระยะ 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2547 - 
2551)
 ป ญหาด านคุณภาพอากาศที่สําคัญคือ 
ปรมิาณฝุนละอองขนาดเลก็หรอืฝุนขนาดไมเกนิ 10 
ไมครอน พื้นที่ที่มีปญหา ไดแก จังหวัดสระบุร ี
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร คุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปหลายพื้นที่ เชน 
กรงุเทพมหานคร สระบรุ ีพระนครศรอียธุยา และ
ระยอง กาซคารบอนมอนอกไซดมคีาเกนิมาตรฐาน 
เลก็นอยเปนครั้งคราว โดยเฉพาะบรเิวณรมิถนนใน
กรงุเทพมหานคร สวนสารมลพษิอื่น ๆ เชน กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ยงัอยูในเกณฑมาตรฐาน

 สถานการณมลพิษเสียงของประเทศไทย 
โดยเฉพาะบริเวณริมถนนเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
เสยีงที่สาํคญัซึ่งมาจากการจราจร โดยมรีะดบัเสยีง
สงูกวาบรเิวณพื้นที่ทั่วไป พื้นที่กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑลมรีะดบัเสยีงสงูกวาพื้นที่ตางจงัหวดั และ
พื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สวนใหญมีคาเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการไดยินของประชาชนหากไดฟงเสียงตอเนื่อง
เปนเวลานาน โดยในป พ.ศ. 2544 - 2551 
มคีาระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 70 - 73 
เดซเิบลเอ ซึ่งเกนิกวาคามาตรฐานที่กาํหนดไวที่ 70 
เดซเิบลเอ สาํหรบัระดบัเสยีงในพื้นที่ทั่วไปสวนใหญ
ระดบัเสยีงอยูในเกณฑมาตรฐาน และมรีะดบัเสยีง
ลดลงเลก็นอย
 การเปลี่ยนแปลงดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดําเนิน
กิจกรรมของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะ
เปนการดําเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปในสังคม
ตาง ๆ ทั้งที่เปนสังคมที่มีความตระหนักตอความ
สําคัญของระบบนิเวศอยางมาก หรือสังคมที่ให
ความสําคัญตอระบบนิเวศนอย ก็ลวนแตสงผล
กระทบตอสภาวะสิ่งแวดลอมทั้งสิ้นไมมากก็นอย 
ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอมจึงเปน
สิ่งที่ตองดําเนินควบคูกันไปพรอม ๆ กันอยาง
หลกีเลี่ยงไมได การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสิ่งแวดลอมจงึตองพจิารณาในบรบิทของการ
จัดรูปแบบของสังคมและการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิเพื่อการดาํรงชวีติของประชาชน ดวยเหตุ
นี้การดําเนินมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงตองเปนไปภายใต
เงื่อนไขของการใชประโยชนอยางยั่งยนืมากกวาการ
อนุรักษเพียงอยางเดียว หรือการพัฒนาที่ละเลย
ผลกระทบที่มตีอระบบนเิวศ
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 ปจจัยหลักที่นํามาสู การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวาเกดิขึ้นเพราะการขยาย
ตัวของประชากรควบคูไปกับการขยายตัวของการ
บริโภคและการผลิตที่ขาดการคํานึงถึงผลกระทบ 
ตอระบบนิเวศ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได
ของประชากรไดเพิ่มแรงกดดันในการใชทรัพยากร 
ธรรมชาตเิพื่อผลติสนิคาเพื่อการบรโิภคมากขึ้น ไม
วาจะเปนความตองการดานพลังงาน ดานการใช
ที่ดนิเพื่อผลติสนิคาเกษตรเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนพื้นที่
ปาไมเพื่อเปนพื้นที่เกษตรกรรมหรอืที่อยูอาศยั หรอื 
ทรัพยากรประมง ที่ลวนสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของ
ความตองการเพื่อรองรับ
การขยายตวัของการบรโิภค 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและจากตางประเทศ 
การเพิ่มขึ้นของอุปสงคอยางตอเนื่องเชนนี้ ได
สงผลกระทบตอระบบนิเวศที่นับวันยิ่งมีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น ดังดูไดจากตัวอยางของปญหาการ
ใชพลังงานฟอสซิลที่นํามาสู ป ญหาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาวเม็กซิโก หรือในประเทศไทยเอง
กอ็าจกลาวไดวาการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม
ที่นคิมอตุสาหกรรมทางภาคตะวนัออกไดสงผลกระทบ 
ตอสภาวะแวดลอมที่ผูที่ไดประโยชนจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิดงักลาวมไิดมสีวนรบัรูหรอืรบัผดิชอบ

มากเทาที่ควร ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึง
แนวทางการดําเนินงานแล วจึง เป น
สิ่งจําเปนที่สังคมตางตองสรางความ
ตระหนกัและความรบัผดิชอบที่ผูกาํหนด
นโยบาย หนวยงานตาง ๆ  ผูประกอบการ 
และประชาชนพึงมีตอการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิด
ความคุมคาและนํามาสูความยั่งยืน

ของระบบนเิวศในที่สดุ
 สําหรับประเทศไทยสามารถกลาวไดวาไดมี
การขยายตวัของประชากรซึ่งนาํมาสูการใชทรพัยากร 
ธรรมชาติอยางกวางขวาง และกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิบางประเภทไดสงผลใหเกดิผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางรนุแรง ในดานการใชทรพัยากรนั้น
ประเทศไทยเผชิญกับปญหาการขยายตัวของ
ภาคเกษตรกรรมและการสูญเสียพื้นที่ป าไม  
ทรัพยากรประมง หรือแมแตการความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพดินอยางตอเนื่อง ทั้งที่ปญหาเหลานี้
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บทที่ 1 บทนําบทที่1 บทนําบทที่ 1 บทนําบทที่1 บทนํา

เปนปญหาที่สังคมไทยไดใหความสําคัญมาโดย
ตลอด แตกย็งัไมสามารถหยดุยั้งปญหาได สาเหตุ
สําคัญคือ การขยายกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อ
สรางรายได และเพื่อสนองการบรโิภคที่เพิ่มขึ้นเปน
สิ่งที่ยากตอการหลกีเลี่ยง นอกจากนั้น ในสวนของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเทศไทยยังเผชิญกับ
ปญหาที่เกดิขึ้นอยางตอเนื่องที่สาํคญัคอื การสญูเสยี 
พื้นที่ปาไมซึ่งเปนสาเหตุหลักของปญหานํ้าทวม 
ปญหานํ้าแลง ปญหาดนิเคม็ ปญหามลพษินํ้า หรอื
ปญหาของเสยีจากอตุสาหกรรม สาเหตสุาํคญัของ
ปญหาดังกลาวคือ การขาดการวิเคราะหปญหา
เชิงองครวม การดําเนินการแกไขปญหาแบบแยก
สวนโดยแตละหนวยงานตางดําเนินการแบบเปน
เอกเทศ ทําใหผลการดําเนินงานของภาครัฐไม
ประสบความสาํเรจ็เทาที่ควร
 ในสวนของการดําเนินงานภาครัฐเองไดมี
ความพยายามในการพัฒนากลไกการดําเนินงาน
ใหนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐในการอนุรักษ 
ปองกนั ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรพัยากร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืนที่สําคัญ ไดแก การตรา
พระราชบัญญัติส  ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 เพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งภายใตกฎหมายฉบับนี้
ไดนําไปสูการดําเนินงานที่สําคัญหลายประการ 
เชน การกําหนดใหเจาของโครงการทําการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพ 
หรอืการนาํไปสูการจดัตั้งองคกรอสิระดานสิ่งแวดลอม 
เพื่อทาํหนาที่เปนผูใหความคดิเหน็ตอการพจิารณา
อนมุตัโิครงการตาง ๆ  นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญของภาครัฐคือ การปรับโครงสรางหนวย
ราชการในป พ.ศ. 2545 เพื่อแยกหนวยงานดานการ
ใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตอิอกจากหนวย
งานที่ทําหนาที่การอนุรักษ เชน ดานปาไมใหมี
กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ดานทรัพยากรแรใหมีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร และกรมทรัพยากรธรณ ี
เปนตน การปรบัโครงสรางองคกรดงักลาวทาํใหการ
ดําเนินงานของภาครัฐทั้งดานการใชประโยชนและ
การอนุรักษมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น 
กระทรวงการคลังยังได ผลักดันกฎหมายร าง
พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
ซึ่งกําลังอยู ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาล 
หรอืนโยบายอื่น ๆ  ที่ลวนจะมผีลตอการใชประโยชน
จากทรพัยากรธรรมชาต ิเชน นโยบายโฉนดชมุชน 
หรอืธนาคารที่ดนิ เปนตน  
 นอกจากปญหาขางตนที่รุมเราสังคมไทยมา
โดยตลอดแลว ประเทศไทยยงัตองเขาไปมสีวนรวม
ในการดําเนินการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ของโลก เชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่นํามาสูปญหาโลกรอน หรือปญหา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ซึ่งถึงแม
ผลกระทบของปญหาดังกลาวตอประเทศไทยอาจ
ยงัไมมคีวามชดัเจนมากนกั แตในเวทคีวามสมัพนัธ
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ระหวางประเทศ ประเทศไทย
จําเปนตองแสดงทาที่ตอนานา
ประเทศวาประเทศไทยไดใหความ
สําคัญตอประเด็นสิ่งแวดลอมโลก
ไมยิ่งหยอนไปกวาประเทศอื่น ๆ 
และทําใหประเทศไทยตองมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการ
สําคัญ ๆ หลายเรื่อง ที่ลวนจะมีผล
กระทบตอการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิของไทยดวย เชน การลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจก การปรบัเปลี่ยนมาใชพลงังานทดแทน
มากขึ้น เปนตน
 ในสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบวาใน
การดําเนินการคาระหวางประเทศของภาคเอกชน
ไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพื่อใหสินคาสงออกจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศคูคามีมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมตามเกณฑที่ประเทศคูคากําหนด โดย
กลุมประเทศคูคาที่สําคัญของไทย ไดแก กลุม
สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ออสเตรเลยี และประเทศญี่ปุน การที่การคาระหวาง
ประเทศไดมีการเขมงวดดานสิ่งแวดลอมมากขึ้นมี
ผลกระทบทั้งทางดานบวกและทางดานลบ โดยผล
ประโยชนที่ประเทศไทยไดรบัคอื การที่ผูสงออกไทย
สามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายสินคาที่ผาน
เกณฑดานสิ่งแวดลอมไปยงัตลาดตางประเทศ และ
ทําใหกระบวนการผลิตและการใชวัตถุดิบของ

ประเทศไทยเองเปนมติรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ใน
ทางตรงกันขามพบวา ผูประกอบการบางรายที่ไม
สามารถผลติสนิคาตามเกณฑดานสิ่งแวดลอมไดก็
จะตองขายสินคาในตลาดในประเทศแทน แตใน
อนาคตกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมจากประเทศ
คูคาจะมีความสําคัญมากขึ้น ทําใหกระบวนการ
ผลิตของไทยตองมีความพรอมในการผลิตสินคา
สเีขยีวมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาการบริหารจัดการปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่
ตองการความรวมมอืจากทกุ ๆ ฝาย ทั้งจากภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในโลก
ยคุโลกาภวิตัน และเพื่อใหกระบวนการพฒันาของ

ประเทศไทยเปนไปอยางสมดลุและยั่งยนืในที่สดุ    
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บทที่ 2
สถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
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1.1 สถานการณและผลกระทบ
 1.1.1 ทรัพยากรปาไม

 ทรัพยากรปาไม เป นทรัพยากรที่มีความ
สัมพันธและเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ ดงันั้น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
จะสงผลกระทบตอทรัพยากรอื่น ๆ เชน ถิ่นที่อยู
อาศัย และแหลงอาหารตามธรรมชาติของสัตวปา 
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชวีภาพ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก เปนตน 
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอ
สิ่งมชีวีติ กลาวคอื เปนแหลงวตัถดุบิของปจจยัสี่ที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค และ
มีความเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน ชวยในการรกัษาสมดลุของ
ระบบนิเวศ เปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหาร
ตามธรรมชาตขิองสตัวปา เปนแหลงดดูซบัคารบอน
ที่สําคัญ เปนตน หากปาไมถูกทําลายลงอยาง
ตอเนื่องจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สิ่งมชีวีติตาง ๆ ทั้งมนษุย สตัวปา ดนิ นํ้า อากาศ 
ฯลฯ ผลกระทบที่เหน็ชดัเจนคอื การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ เหตุการณอุทกภัยและ
ดนิถลม รวมถงึภยัแลงในปจจบุนั
 ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากในปจจบุนัมจีาํนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 
ทาํใหความตองการใชที่ดนิซึ่งเปนปจจยัพื้นฐานใน
การผลิตทางการเกษตรและใชสําหรับเปนที่อยู 
อาศยัเพิ่มมากขึ้นไปดวย มกีารบกุรกุพื้นที่ปาอยาง
ตอเนื่อง บางพื้นที่นายทุนผูมีอิทธิพลไดกวานซื้อ

คุณภาพสิ่งแวดลอมบนบก

ที่ดนิและสนบัสนนุใหมกีารบกุรกุพื้นที่ปามากยิ่งขึ้น 
ทําใหในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม
เหลืออยู  เพียง 172,184.29 ตารางกิโลเมตร 
(107,615,181.25 ไร) หรอืคดิเปนรอยละ 33.56 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ลดลงจากป พ.ศ. 2504 
ที่เคยมพีื้นที่ปาไมอดุมสมบูรณ 273,629.00 ตาราง
กโิลเมตร (171,018,125 ไร) หรอืรอยละ 53.33 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศ (รูปที่ 2.1)
 จากสถิติของกรมปาไม พบวา มีการบุกรุก
ทาํลายทรพัยากรปาไมในรอบปงบประมาณ 2552 
(ตลุาคม พ.ศ. 2551 - กนัยายน พ.ศ. 2552) ที่ผาน
มาเปนพื้นที่ 19,605 ไร จําแนกเปนพื้นที่ปาที่ถูก
บกุรกุใหม 17,221 ไร และพื้นที่ปาที่ถูกบกุรกุเดมิ 
2,384 ไร มลูคาความเสยีหายรวมทั้งสิ้น 1,319 ลาน
บาท (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทจุรติแหงชาต ิ2553)

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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 จากขอมูลสถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยว
กบัการปาไมของกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และ
พนัธุพชื ในป พ.ศ. 2552 พบวามเีนื้อที่ปาถูกบกุรกุ
แผวถาง จํานวน 22,676.13 ไร และมีการจับกุม
ดาํเนนิคด ี4,633 คด ีทั้งนี้ การลดลงและเสื่อมโทรม
ของทรพัยากรปาไมทาํใหเกดิปญหาและผลกระทบ
ที่สาํคญัคอื การขาดแคลนนํ้า การขาดแคลนแหลง
ไมใชสอยในประเทศ ชมุชนทองถิ่นขาดแหลงอาหาร 
ยา และรายได ความขัดแยงในที่ดินทํากิน และ
ทาํใหภาวะโลกรอนมคีวามรนุแรงมากขึ้น
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ทาํการสาํรวจการครอบครองพื้นที่ปาไมของราษฎร
ในชวงป พ.ศ. 2541 - 2551 พบวา พื้นที่ปาอนรุกัษ

ตามกฎหมายมีราษฎรเขาไปครอบครองที่ดินเพื่อ
อยูอาศยัทาํกนิ ประมาณ 184,710 ราย รวมเนื้อที่
ทั้งสิ้น 2,225,540 ไร ซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ปา
อนุรักษเปนมาตรการหนึ่งในการรักษาพื้นที่ปาไม
ของประเทศใหคงอยูตามสภาพธรรมชาติ ทั้งยัง
เปนการอนุรักษสัตวปา และเปนพื้นที่ธรรมชาติ
สาํหรบัประชาชนไดศกึษาธรรมชาตแิละระบบนเิวศ
และเปนแหลงนันทนาการ ในป พ.ศ. 2553 
ประเทศไทยมีพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย 
64,051,572.52 ไร คดิเปนรอยละ 19.98 ของพื้นที่
ประเทศ ประกอบดวย พื้นที่อุทยานแหงชาต ิ
37,700,070.04 ไร (รอยละ 11.76) พื้นที่เขตรกัษา
พนัธุสตัวปา 23,080,854.48 ไร (รอยละ 7.20) และ

รูปที่ 2.1 เนื้อที่ปาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2504 – 2552

หมายเหตุ : พื้นที่ 1 ตารางกโิลเมตร เทากบั 625 ไร วธิกีารคาํนวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 แตกตางจาก
การวดัในป พ.ศ. 2541 กลาวคอื การคาํนวณในป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทยีมมาตราสวน 
1 : 250,000 และนาํเขาขอมลูโดยการลากเสนดวยมอื ในขณะที่การคาํนวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 
2543 ใชขอมูลดาวเทยีมมาตราสวน 1 : 50,000 และนาํเขาขอมูลแบบดจิทิลั

ที่มา : กรมปาไม 2553ก, กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2552.
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 รายการ จํานวน (แหง) เนื้อที่ (ไร) รอยละของพืน้ทีป่ระเทศ

อทุยานแหงชาต ิ 123 37,700,070.04 11.76

เขตรกัษาพนัธุสตัวปา 58 23,080,854.48 7.20

เขตหามลาสตัวปา 60 3,270,648.00 1.02 

รวม  241 64,051,572.52 19.98

ตารางที่ 2.1 พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ป พ.ศ. 2553

ที่เหลอืเปนพื้นที่เขตหามลาสตัวปา 3,270,648.00 ไร 
(รอยละ 1.02) (ตารางที่ 2.1)
 อยางไรก็ตาม พื้นที่ปาอนุรักษยังคงประสบ
ปญหาตาง ๆ เชน การบกุรกุพื้นที่ การลกัลอบลา
สตัวปา ปญหาขยะทั้งขยะจากนกัทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยวในพื้นที่ปาอนุรักษ และจากการลักลอบ
ทิ้งขยะอยางจงใจ เปนตน ทั้งนี้ ขยะจดัไดวาเปน
ปจจยัคกุคามสตัวปาที่รนุแรงอกีประการหนึ่ง โดย
สัตวปาอาจกินขยะที่เปนพลาสติกเขาไปทําใหเกิด
อนัตรายได นอกจากนี้ การที่มถีนนหรอืทางหลวง
ตดัผานพื้นที่ปาอนรุกัษยงัสงผลกระทบตอการดาํรง
ชวีติ และอาจกอใหเกดิอนัตรายตอสตัวปา ตวัอยาง
เชน เขตรกัษาพนัธุสตัวปาเขาอางฤาไน เปนพื้นที่
แหงหนึ่งที่กาํลงัประสบปญหาเหลานี้
 จากขอมูลของสวนควบคุมไฟปา สํานัก
ปองกนั ปราบปราม และควบคมุไฟปา กรมอทุยาน
แหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื พบวา ในชวง 3 ป
ที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552) ความถี่
ของการเกิดไฟปาและพื้นที่ที่เกิดไฟปาลดลงมา
อยางตอเนื่อง แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ความถี่ของการเกิดไฟปาและพื้นที่ที่เกิดไฟปาเพิ่ม
ขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเกดิไฟปารวม 
6,784 ครั้ง ครอบคลมุพื้นที่ 83,175 ไร ภาคเหนอื
เปนภาคที่มีการเกิดไฟปามากที่สุด โดยเกิดไฟปา 

4,198 ครั้ง หรอืประมาณรอยละ 61.89 ของการเกดิ
ไฟปาทั้งหมด เปนพื้นที่ที่เกดิไฟปา 32,359 ไร หรอื
ประมาณรอยละ 38.90 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมด 
(ตารางที่ 2.2) และจากการเปรยีบเทยีบพื้นที่ปาไม
ของประเทศไทยกบัพื้นที่ไฟไหมปา ระหวางป พ.ศ. 
2543 - 2551 พบวา พื้นที่ไฟไหมปามแีนวโนมลดลง
อยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมี
พื้นที่ไฟไหมปาคดิเปนรอยละ 0.55 ของพื้นที่ปาไม
ทั้งหมดของประเทศ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2551 มี
พื้นที่ไฟไหมปาลดลงคดิเปนรอยละ 0.07 ของพื้นที่
ปาไมทั้งประเทศ (รูปที่ 2.2)
 อยางไรก็ตาม การเกิดไฟปาที่ไมรุนแรงอาจ
กอใหเกดิผลกระทบที่ดตีอปาบางประเภท ไดแก ปา
เบญจพรรณ ปาเตง็รงั เพราะการเกดิไฟปาจะชวย
ในการงอกของเมลด็พชื เนื่องจากไมมหีญาปกคลมุ
บดบงัแสงอาทติย ชวยรกัษาสภาพปาเบญจพรรณ
และปาเตง็รงัไมใหกลายสภาพเปนปาชนดิอื่น และ
ไฟปายงัทาํใหเกดิหญาระบดัซึ่งเปนอาหารของสตัว
ปาหลายประเภท เชน กระทงิ กวาง ววัแดง เปนตน 
สาํหรบัปาบางประเภท ไดแก ปาดงดบิ ปาพร ุเปน
พื้นที่ที่ตองทําแนวกันไฟเพื่อไมใหเกิดไฟปาโดย
เด็ดขาด เนื่องจากหากเกิดไฟไหมปาขึ้นในพื้นที่
ดังกลาวจะทําใหสูญเสียระบบนิเวศของปาดงดิบ
และปาพรุ

หมายเหตุ : เนื้อที่ประเทศไทย  320,696,887.50 ไร
ที่มา : กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2553ก
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รูปที่ 2.2 สัดสวนพื้นที่ไฟไหมปาของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2543 - 2551

 

พื้นที่ภาค

 ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ 

  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

 ความถี่ พื้นที่เกิดไฟปา ความถี่ พื้นที่เกิดไฟปา ความถี่ พื้นที่เกิดไฟปา ความถี่ พื้นที่เกิดไฟปา 

 (ครั้ง) (ไร) (ครั้ง) (ไร) (ครั้ง) (ไร) (ครั้ง) (ไร)

กลาง 824 18,974 568 14,356 454 8,263 575 7,037 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 1,949 39,204 1,313 25,533 1,267 20,852 1,577 20,589

เหนอื 4,845 54,777 3,628 28,999 3,472 26,915 4,198 32,359

ใต 139 4,441 60 1,822 168 5,054 434 23,190

รวม 7,757 117,395 5,569 70,810 5,361 61,084 6,784 83,175

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบการเกิดไฟไหมปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553

ที่มา : กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2553

ที่มา : ขอมูลเนื้อที่ปาของประเทศไทยจากกรมปาไม 2553ก ขอมูลพื้นที่ไฟไหมปาจากกรมอุทยาน
แหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2553
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 1.1.2 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน

 ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานที่มีความ
สาํคญัตอการดาํรงชวีติของมนษุย พชื สตัว และ
สิ่งมชีวีติอื่น ๆ  และมคีวามสาํคญัตอเศรษฐกจิและ
การพัฒนาของประเทศไทย เนื่องจากการใชที่ดิน
ของประเทศไทยสวนใหญใชเพื่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม ถึงแมวาที่ดินจะเปนทรัพยากรที่ใช
แลวไมหมดไป แตหากใชที่ดินโดยขาดการบํารุง
รักษา หรือใชที่ดินไมเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ 
และขาดการจัดการที่ดีจะสงผลใหดินเสื่อมโทรม 
และกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการผลิตของ
ประเทศตามมา
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของดิน 
จาํแนกเปน 3 สาเหต ุคอื 1) การใชประโยชนที่ดนิ
ติดตอกันเปนเวลานานโดยไมถูกตองตามหลักการ
อนรุกัษดนิและนํ้า รวมถงึขาดการปรบัปรงุบาํรงุดนิ 
กอใหเกดิการชะลางพงัทลายของดนิสงผลใหความ
อดุมสมบรูณลดลง การสญูเสยีโครงสรางของดนิทาํ
ใหเกิดการอัดแนนและนําไปสูปญหาการทิ้งราง
ที่ดนิ 2) การเสื่อมโทรมโดยสมบตัขิองดนิทางดาน
กายภาพ ทางเคม ีและชวีภาพ 3) พบิตัภิยัธรรมชาต ิ
ไดแก การเกดิภยัแลง อทุกภยั ดนิถลม แผนดนิไหว 
ไฟปา หรือพายุตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกพื้นที่ที่ประสบภัย ซึ่งบางพื้นที่สามารถฟนฟู
ใหกลับมาใชประโยชนไดอีกครั้ง บางพื้นที่ตองใช
เวลานานในการฟนฟู หรือบางพื้นที่อาจเกิดความ
เสียหายที่รุนแรงมากจนยากแกการฟนฟู จากการ
ประเมนิพื้นที่เสื่อมโทรมของดนิของประเทศไทย ใน
ป พ.ศ. 2550 ของกรมพัฒนาที่ดิน พบวามีพื้นที่
เสื่อมโทรมแบงเปน 4 ระดบั คอื 1) พื้นที่เสื่อมโทรม
ระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อที่ 151,353,757 ไร หรือ
รอยละ 47.29 ของพื้นที่ประเทศ 2) พื้นที่เสื่อมโทรม
ระดบัเฝาระวงั มเีนื้อที่ 132,710,526 ไร หรอืรอยละ 
41.47 ของพื้นที่ประเทศ  3) พื้นที่เสื่อมโทรมระดบั
รนุแรง มเีนื้อที่ 35,793,455 ไร หรอืรอยละ 11.18 

ของพื้นที่ประเทศ  4) พื้นที่เสื่อมโทรมระดบัวกิฤต ิ
มีเนื้อที่ 183,542 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่
ประเทศ 
 ความตองการใชที่ดินของประเทศไทย มี
วัตถุประสงคในการใชประโยชนเพื่อสนองความ
ตองการในดานตาง ๆ เชน ดานการเกษตร ดาน
อตุสาหกรรม ที่อยูอาศยั รวมทั้งการอนรุกัษและการ
พฒันา กรมพฒันาที่ดนิ (2553) สรปุประเภทการใช
ที่ดนิของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551/52 พบวาสวน
ใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมถงึ 171,585,556 ไร หรอื
คดิเปนรอยละ 53.50 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ 
ซึ่งประกอบดวยพื้นที่นา พืชไร ไมยืนตน ไมผล 
พชืไรหมนุเวยีน สถานที่เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า เปนตน 
รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมเทากบั 113,170,136 ไร หรอื
คดิเปนรอยละ 35.29 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ 
ประกอบดวยปาสมบูรณ และปารอสภาพฟนฟู ที่
เหลือเป นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร าง พื้นที่
เบด็เตลด็ (พื้นที่ทิ้งราง พื้นที่ลุม เหมอืงแร บอทราย) 
พื้นที่แหลงนํ้า คดิเปนรอยละ 4.71  3.75  และ 2.75 
ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ ตามลาํดบั (ตารางที่ 
2.3) (รูปที่ 2.3)
 เมื่อพิจารณาการใชที่ดินแยกเปนรายภาค
พบวา ภาคเหนอืใชเปนพื้นที่ปาไมมากที่สดุเทากบั 
59,730,144 ไร การใชพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมพบวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม
เปนสวนใหญถึง 71,532,728 ไร แบงเปนพื้นที่นา
และพืชไรมากที่สุดเทากับ 47,315,666 ไร และ 
16,237,706 ไร ตามลาํดบั เชนเดยีวกบัภาคกลาง
พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจํานวน 21,816,008 ไร 
ใชเปนพื้นที่นาและพชืไรมากที่สดุ  สวนภาคใตใช
พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม จาํนวน 25,749,853 ไร ใชเปน
พื้นที่ไมยนืตนมากที่สดุเทากบั 19,778,847 ไร และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมพีื้นที่ทิ้งรางมากที่สดุถงึ 
3,969,321 ไร รองลงมาคอื ภาคเหนอื ภาคใต และ
ภาคกลาง ตามลาํดบั (รูปที่ 2.3)
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 การถอืครองที่ดนิ ในชวงป พ.ศ. 2535 - 2550 
พื้นที่ถอืครองทางการเกษตรของประเทศไทยมแีนวโนม 
ลดลงโดยตลอด จาก 25.6 ไรตอครัวเรือน ในป 
พ.ศ. 2535 เปน 23.46 ไรตอครวัเรอืนในป พ.ศ. 2550 
และในป พ.ศ. 2545 พบวา มีครัวเรือนในชนบท
จํานวน 451,312 ครัวเรือน ไมมีที่ดินทํากิน การ

ดําเนินงานที่สําคัญเพื่อแกไขปญหาการถือครอง
ที่ดินเพื่อการเกษตร ไดแก การจัดที่ดินใหแก
เกษตรกร โดยมอบเอกสารสทิธ ิส.ป.ก. 4-01 ซึ่งให
สิทธิทํากินแกเกษตรกรที่อาศัยและทําประโยชนใน
ที่ดนิของรฐั ประกอบดวย พื้นที่ปาสงวนที่เสื่อมโทรม 
ที่ราชพัสดุ ที่ที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน 

ตารางที่ 2.3 การใชที่ดินของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551 - 2552

 ประเภทการใชที่ดิน ภาคตะวันออก ภาค ภาค ภาค ภาค  พื้นที่

  เฉียงเหนือ เหนือ  กลาง ตะวันออก ใต (ไร)  รอยละ

พื้นที่ชมุชนและสิ่งปลูกสราง 5,016,240 3,607,095 3,511,537 1,405,941 1,570,987 15,111,800 4.71

พื้นที่เกษตรกรรม 71,532,728 38,843,904 21,816,008 13,643,063 25,749,853 171,585,556 53.50

นาราง 315,876 105,687 128,349 190,866 600,136 1,340,914 0.42

นา 47,315,666 17,366,638 8,970,190 2,906,129 2,060,739 78,619,362 24.52

พชืไร 16,237,706 11,923,211 6,718,929 3,786,903 12,622 38,679,371 12.06

ไมยนืตน 5,651,139 1,790,619 1,594,302 3,649,369 19,778,847 32,464,276 10.12

ไมผล 1,380,611 3,587,531 2,595,747 2,254,846 2,708,228 12,526,963 3.91

พชืไรหมนุเวยีน - 3,607,916 - - - 3,607,916 1.13

สถานที่เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 116,747 66,771 1,223,481 738,567 548,806 2,694,372 0.84

อื่น ๆ (พชืสวน, ทุงหญา 514,983 395,531 585,010 116,383 40,475 1,652,382 0.52

เลี้ยงสตัว, พชืนํ้า)

พื้นที่ปาไม 20,784,463 59,730,144 14,978,355 4,871,623 12,805,551 113,170,136 35.29

ปาสมบูรณ 14,554,030 57,149,137 14,526,842 4,596,152 12,157,352 102,983,513 32.11

ปารอสภาพฟนฟู 6,230,433 2,581,007 451,513 275,471 648,199 10,186,623 3.18

พื้นที่แหลงนํ้า 3,266,461 1,361,729 1,352,885 496,791 2,334,486 8,812,352 2.75

พื้นที่เบด็เตลด็ 4,934,071 2,484,808 1,791,655 1,070,394 1,736,115 12,017,043 3.75

พื้นที่ทิ้งราง 3,969,321 1,958,949 1,211,451 821,369 1,218,534 9,179,624 2.86

พื้นที่ลุม 741,190 346,263 263,752 134,695 347,883 1,833,783 0.57

อื่น ๆ (เหมอืงแร, บอลูกรงั,  223,560 179,596 316,452 114,330 169,698 1,003,636 0.31

บอทราย) 

รวม 105,533,963 106,027,680 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00

 

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ 2553
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รูปที่ 2.3 แผนที่แสดงสภาพการใชพื้นที่ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2552

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ 2553 
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ซึ่งสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
ไดมอบ ส.ป.ก. 4-01 ใหเกษตรกรสามารถเขาทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 
2518 - 2553) จาํนวน 33,516,952 ไร (สาํนกังาน
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 2553)
 ป ญหาการกระจายการถือครองที่ดินใน
ประเทศไทยเกดิจากที่ดนิมจีาํนวนจาํกดั แตจาํนวน
ประชากรมแีนวโนมเพิ่มสงูขึ้น ทั้งจากการไหลทะลกั
ของแรงงานและทุนจากประเทศอาเซียนตาม
สญัญาประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทาํใหเกดิความ
ตองการที่ดนิสาํหรบัที่อยูอาศยัและที่ดนิทาํกนิมาก
ขึ้น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการ
ออกเอกสารสิทธิที่ดินใหแกราษฎรทั่วประเทศ ซึ่ง
ปริมาณเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศตั้งแตเริ่มออก
โฉนดครั้งแรกป พ.ศ. 2444 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 มีจํานวน 31,022,910 แปลง เนื้อที่
ประมาณ 127,023,268 ไร ประกอบดวย โฉนด 
26,101,164 แปลง น.ส.3ก  3,644,539 แปลง น.ส.3 
1,120,252 แปลง และใบจอง 156,955 แปลง 
(ตารางที่ 2.4) จากปญหาการกระจายการถอืครอง
ที่ดนิจงึไดมกีารนาํแนวคดิเรื่องธนาคารที่ดนิเพื่อใช
เปนกลไกพิเศษที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนใหเกิด

การเขาถงึที่ดนิทาํกนิเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร
รายยอย รวมทั้งที่ดินเพื่อการอยูอาศัยของคนจน
และชนชั้นกลางระดบัลาง (กรอบที่ 2.1) ตลอดจน
การออกโฉนดชมุชน ซึ่งเปนแนวนโยบายของรฐับาล
ในปจจบุนัดานที่ดนิ เพื่อเรงรดัการออกเอกสารสทิธิ
ใหแกเกษตรกรยากจนและชมุชนที่ทาํกนิอยูในที่ดนิ
ของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน 
(กรอบที่ 2.2)
 ผลกระทบจากการบุกรุกที่ดิน 
 ภาครฐัไดมกีารปฏริปูที่ดนิสาํหรบัการถอืครอง
ที่ดนิเพื่อการเกษตรมาตั้งแต พ.ศ. 2518 แตปจจบุนั
ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากบุคคลที่ไดรับ
การจัดสรรที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินมิใชเกษตรกรที่
ยากจนขาดแคลนที่ดินทํากิน แตกลับกลายเปน
บคุคลอื่น เชน พอคา นกัธรุกจิ รวมทั้งเกษตรกรที่
ไดรับการจัดสรรที่ดินสวนใหญนําที่ดินที่ไดรับไป
จาํนองหรอืขายทิ้งใหแกนายทนุ ทาํใหสญูเสยีที่ดนิ
ไปเปนจาํนวนมาก เมื่อไมมมีาตรการที่จะทาํใหเกดิ
การกระจายการถือครองที่ดิน ความตองการที่จะ
เขาครอบครองที่ดินจึงเกิดขึ้นทั้งโดยวิธีการที่ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย ทําใหเกิดปญหาความ
ขดัแยงขึ้นในสงัคมไทย

 
ประเภท จํานวนเอกสารสิทธิ (แปลง)

  พื้นที่

   ไร  งาน วา

โฉนด 26,101,164 96,299,422 0 90

น.ส.3ก  3,644,539 19,053,643 1 73

น.ส.3  1,120,252 10,211,285 3 43

ใบจอง  156,955 1,458,918 2 53

รวม  31,022,910 127,023,268 6 259

ที่มา : กรมที่ดนิ 2551

ตารางที่ 2.4 จํานวนเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (ป พ.ศ. 2444) 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551
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 กรอบที่ 2.1 ธนาคารที่ดิน

 แนวคดิเกี่ยวกบัธนาคารที่ดนิมมีาตั้งแตการเสนอรางกฎหมายการปฏริปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม
ในป พ.ศ. 2518 เพื่อสนบัสนนุการปรบัปรงุเกษตรกรรม ตอมาคณะรฐัมนตรมีมีตวินัที่ 13 สงิหาคม 
พ.ศ. 2535 เหน็ชอบแผนเพิ่มประสทิธภิาพการปฏริูปที่ดนิใหตั้ง “กองทนุที่ดนิ” ขึ้น ในธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อเปนฐานรองรบัการตั้ง “ธนาคารที่ดนิ” ภายในระยะเวลา 5 ป 
แตการดําเนินงานมีปญหาจึงยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2546  ลาสุด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องคการมหาชน) พ.ศ. ... โดยใหความหมายของธนาคารที่ดนิวา เปนองคกรที่ทาํหนาที่จดัเกบ็รวบรวม 
ขอมูลที่ดนิของหนวยงานภาครฐั องคกรปกครองทองถิ่น และเอกชนที่ไมไดใชประโยชน และจดัซื้อ
ที่ดินจากเอกชนเพื่อนํามาจัดใหเกษตรกร ผูยากจน หรือผูประสงคจะใชประโยชนในที่ดิน ไดเชา 
เชาซื้อ หรือเขาทําประโยชน และสนับสนุนทางการเงินแกการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให
ชื่อวา “สถาบนับรหิารจดัการธนาคารที่ดนิ (องคการมหาชน)” เรยีกโดยยอ “บจธ.” และใหชื่อเปน
ภาษาองักฤษวา “The Land Bank Administration Institute” (Public Organization) เรยีกโดยยอวา 
“LABAI” ซึ่งมวีตัถปุระสงคในการจดัตั้งสถาบนั ดงันี้ คอื (1) ดาํเนนิการเพื่อใหเกดิการกระจายการ 
ถือครองที่ดินที่เปนธรรมและยั่งยืน และมีการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม และจัดตั้งธนาคาร
ที่ดนิขึ้นภายในระยะเวลา 5 ป  (2) รวบรวมขอมูลที่ดนิและเปนตวักลางระหวางผูที่ตองการใชที่ดนิ
กับเจาของที่ดินที่ยังมิไดใชประโยชนหรือเจาของที่ดินที่ยังไมประสงคจะใชประโยชนในที่ดินอยาง
เต็มที่  (3) ดําเนินการใหไดมาซึ่งที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนที่ไมไดใชประโยชนหรือใชประโยชนไม
คุมคาเพื่อใหเกษตรกรและผูยากจนไดใชประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแกการ
ปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม  (4) สนบัสนนุใหชมุชนมกีารบรหิารจดัการที่ดนิรวมกนั ทั้งที่ดนิทาํกนิ
และที่ดนิสาํหรบัการอยูอาศยัในรูปแบบโฉนดชมุชน  (5) ประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
แกไขปญหาที่ดนิของเกษตรกรและผูยากจน  (6) สนบัสนนุการรกัษาและคุมครองพื้นที่ที่เหมาะสม
สาํหรบัเกษตรกรรมที่สอดคลองกบันเิวศวทิยา ภูมปิญญา และวฒันธรรมของแตละทองถิ่น 

ที่มา : สาํนกังานเลขาธกิารสาํนกันายกรฐัมนตร ี2553

 กรอบที่ 2.2 โฉนดชุมชน

 “โฉนดชุมชน” เปนแนวนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันดานการกระจายการถือครองที่ดินที่
เกี่ยวของกบัปญหาและโอกาสของประเทศรวม 3 เรื่อง คอื แกปญหาความยากจน ความเปนธรรม
ในการถอืครองที่ดนิ และความยั่งยนืของการพฒันา โดยรฐับาลไดประกาศใหระเบยีบสาํนกันายก
รฐัมนตรวีาดวยการจดัใหมโีฉนดชมุชน พ.ศ. 2553 ในราชกจิจานเุบกษา เลมที่ 127 ตอนพเิศษ 73 ง 
เมื่อวนัที่ 11 มถินุายน พ.ศ. 2553 ในระเบยีบดงักลาวมสีาระสาํคญั ดงันี้ 1) กาํหนดนยิามคาํวา 
“โฉนดชมุชน” หมายถงึ  สทิธริวมกนัของชมุชนในการบรหิารจดัการ การครอบครองที่ดนิเพื่อการ
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 กรณีตัวอยางการบุกรุกที่ดินบนเกาะชาง 
(กรอบที่ 2.3) ดงัที่สาํนกังานคุมครองสทิธแิละชวย
เหลอืทางกฎหมายแกประชาชน สาํนกัอยัการสงูสดุ 
ไดมหีนงัสอืที่ อส (สฝชก.1) 0016/1303 ลงวนัที่ 2 
สงิหาคม 2549 ถงึอธบิดกีรมพฒันาที่ดนิ ขอความ
อนุเคราะห ในการตรวจพิสูจน อ านแปลและ
วิเคราะหภาพถายทางอากาศบริเวณหมู บ าน
โรงถานเพื่อพสิจูนทางสาธารณะในหมูบานดงักลาว 
เนื่องจากมกีารปดทางเปนเหตใุหเกดิความเดอืดรอน 
และไมไดรับความเปนธรรมแกราษฎร และมีกรณี
ของการใชแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
โดยผูมอีทิธพิลทางการเงนิหรอืมอีาํนาจรวมกบัเจา
หนาที่ของรฐัใชอทิธพิลเขาครอบครองที่ดนิบนพื้นที่
เกาะชางปรากฏใหเห็น โดยคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนแหงชาตไิดมรีายงานตรวจสอบที่ 22/2549 
ใหกรมที่ดนิตรวจสอบการออกเอกสารสทิธใินที่ดนิ
ในพื้นที่เกาะชาง จากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณ
บานเจกแบ ตาํบลเกาะชางใต กิ่งอาํเภอเกาะชาง 
จงัหวดัตราด พบวาโฉนดที่ดนิที่ออกใหกบัเจาของ
ที่ดินบางรายโดยใช ส.ค.1 เปนหลักฐาน มีเนื้อที่
มากกวา ส.ค.1 ที่แจงไวเดมิ นอกจากนี้ จากการ
สาํรวจพื้นที่บรเิวณเกาะงาม หมู 3 (ดานใต) ตาํบล
เกาะชาง พบวามกีารนาํ ส.ค.1 จากพื้นที่หมูบาน
อื่นมาออกเอกสารสิทธิ สําหรับที่ดินบริเวณอาว
กะรัง หมู 3 ตําบลเกาะชางใต มีการครอบครอง
พื้นที่ที่มีความลาดชันที่ไมสามารถจะออกเอกสาร
สทิธใิด ๆ  ได (คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ
2549)

อยูอาศัย และการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดินเพื่อสรางความมั่นคงในการถือครองและใช
ประโยชนในที่ดินของชุมชน  และเปนการรักษาพื้นที่เกษตรในการผลิตพืชอาหารเพื่อสรางความ
มั่นคงดานอาหาร  โดยการเลือกรูปแบบการผลิตที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและระบบ
ภูมินิเวศ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล  2) กําหนดใหมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน” เรียก
โดยยอวา “ปจช.” และกาํหนดหนาที่ของ ปจช.  3) กาํหนดคณุสมบตักิรรมการผูทรงคณุวฒุ ิวาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง  4) กําหนดใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  5) กําหนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ ภายในหกสบิวนันบัแตระเบยีบนี้ใชบงัคบั และกาํหนดใหมพีื้นที่นาํรองการดาํเนนิ
งานโฉนดชุมชนจํานวนไมนอยกวาสามสิบพื้นที่ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตระเบียบ
นี้ใชบังคับ ตอมาไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดใหมีโฉนด
ชมุชน ซึ่งไดดาํเนนิการออกสาํรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ชมุชนตองการใหดาํเนนิการโฉนดชมุชน ซึ่ง
คณะกรรมการประสานงานเพื่อจดัใหมโีฉนดชมุชน ไดมมีตเิมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม 2553 ใหดาํเนนิงาน
ตามขั้นตอนโฉนดชมุชนตอไป จาํนวน 35 ชมุชน

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 73 ง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
คณะอนกุรรมการสาํรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจดัใหมโีฉนดชมุชน 2554

 กรอบที่ 2.2  (ตอ)



57

 กรอบที่ 2.3  การบุกรุกที่ดิน : กรณีเกาะชาง จังหวัดตราด

 เกาะชาง ตั้งอยูในจงัหวดัตราด เปนเกาะขนาดใหญเปนที่สองของประเทศรองจากเกาะภเูกต็ 
ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 47 เกาะ มเีนื้อที่รวม 650 ตารางกโิลเมตร หรอื 406,250 ไร 
เกาะชางเปนเกาะที่ใหญที่สดุ ในหมูเกาะนี้มเีนื้อที่ 268,125 ไร ภูมปิระเทศเปนภูเขาสูงจากระดบั
นํ้าทะเลไมเกนิ 744 เมตร จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง มผีาหนิสลบัซบัซอนปกคลมุดวยปาดบิชื้น
ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ นอกจากนั้นเปนปาชายหาด และปาแคระหนิปูน เกาะชางมสีภาพ
ธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพที่สมบรูณ มรีะบบนเิวศที่ละเอยีดและซบัซอน ทรพัยากร
ชายฝงมปีะการงั หญาทะเล ปาชายเลน นํ้าตก และชายหาด การปกครองแบงออกเปน 2 ตาํบล 
คอื ตาํบลเกาะชาง และตาํบลเกาะชางใต
 ถงึแมจะมกีารประกาศจดัตั้งอทุยานแหงชาตทิางทะเลในป พ.ศ. 2525 แลวกต็าม แตเนื่องจาก
สภาพพื้นที่บนเกาะชางเปนภเูขาสงูชนัสลบักบัที่ราบชายฝงทะเล บรเิวณที่ราบดานตะวนัตกจงึเปน
ที่ตั้งของชมุชนดั้งเดมิ ชมุชนบางสวนเปนพื้นที่ที่กนัออกจากเขตอทุยานแหงชาต ิทาํใหพื้นที่อทุยาน
แหงชาตบินเกาะชางมพีื้นที่ไมตอเนื่อง จงึเปนสาเหตหุนึ่งที่ทาํใหมกีารบกุรกุ ประกอบกบันโยบาย
ของภาครฐัที่สนบัสนนุใหพื้นที่เกาะชางเปนแหลงทองเที่ยว สงผลใหพื้นที่บนเกาะชางเปนที่ตองการ
ของบคุคลกลุมตาง ๆ  โดยเฉพาะกลุมทนุและผูที่มคีวามเขมแขง็ทางเศรษฐกจิ ในปจจบุนักลุมบคุคล
ตาง ๆ  เหลานี้ไดเขาครอบครองและทาํประโยชนในที่ดนิบนเกาะชางในรูปแบบตาง ๆ  เชน กอสราง
บาน ทาํธรุกจิโรงแรม รสีอรท และสถานที่พกัตากอากาศ ในพื้นที่ที่เปราะบาง เชน พื้นที่ที่มคีวาม
ลาดชนั เปนตน ซึ่งตามกฎหมายไมสามารถออกเอกสารสทิธใิด ๆ ได  คณะกรรมการบรหิารการ
พฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยนื (2547) ไดระบไุววามปีญหาหนึ่งของเกาะชางคอืการ
บกุรกุที่ดนิของรฐั โดยระบไุววาหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยงมปีญหาการบกุรกุที่ดนิปาสงวนและ
ที่ดนิอทุยานแหงชาต ิ โดยผูแสวงประโยชนจากการขยายตวัของการทองเที่ยวหมูเกาะชาง รวมทั้ง
การบุกรุกที่ดินของผูแสวงประโยชนมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาวะแวดลอมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิซึ่งจะตองไดรบัการแกไขโดยเรว็ 

ที่มา : สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 2553

 1.1.3 ทรัพยากรแร

 ทรัพยากรแรเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมและครวัเรอืน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการ
พฒันาทางสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ีในชวง
ป พ.ศ. 2540 - 2551 มูลคาการใชแรในประเทศมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นคดิเปนรอยละ 1.62 ตอป แตในชวง
ป พ.ศ. 2550 - 2551 มีมูลคาการใชลดลง
เชนเดยีวกบัมูลคาการผลติ โดยในป พ.ศ. 2551 มี

มูลคาการใช 36,752 ลานบาท และมีมูลคา
การผลติ 38,785 ลานบาท (ราคา ณ ป พ.ศ. 2550) 
(รูปที่ 2.4) โดยมีการผลิตและการใชในกลุมแร
เชื้อเพลิงและพลังงานโดยเฉพาะถานหินลิกไนต 
กลุมแรอตุสาหกรรมซเีมนต และกลุมหนิอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะหินปูนที่นําไปใช  เป นวัตถุดิบด าน
อุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมซีเมนต 
(รูปที่ 2.5)
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รูปที่ 2.4 มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนําเขาแร ในป พ.ศ. 2540 - 2551

ที่มา : ขอมูลจากกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 2552

รูปที่ 2.5 มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนําเขาแร แยกตามกลุมแร ป พ.ศ. 2551

ที่มา : ขอมูลจากกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 2552
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 สาํหรบัการสงออกแรมแีนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุม
แร โลหะพื้นฐานและแรอุตสาหกรรม ในกลุ ม
เฟลดสปารและยปิซมัซึ่งพึ่งพาการสงออกเปนสวน
ใหญ ดานการนาํเขามแีนวโนมการนาํเขาเพิ่มสงูขึ้น
เฉลี่ยในชวงป พ.ศ. 2540 - 2551 เทากับรอยละ 
13.30 ตอป ในกลุมแรเชื้อเพลิงและพลังงานโดย
เฉพาะถานหนิคณุภาพด ีเชน บทิูมนิสั เพื่อนาํเขา
มาเปนเชื้อเพลงิในการผลติไฟฟา
 ขอมลูศกัยภาพแรของประเทศไทย ณ ป พ.ศ. 
2548 พบวา กลุ มแรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
เกลือหิน มีปริมาณสํารองแรมากที่สุด เทากับ 
18,000,033,882,838 ตนั แตมปีรมิาณสาํรองในพื้นที่
ประทานบตัร เทากบั 33,882,838 ตนั รองลงมาคอื 
หนิอตุสาหกรรมซเีมนตมปีรมิาณสาํรองแรมากที่สดุ
โดยเฉพาะหินปูน ซึ่งมีปริมาณสํารองแรเทากับ 
612,841,826,453 ตัน และมีปริมาณสํารองแรใน
พื้นที่ประทานบตัร เทากบั 1,041,826,453 ตนั อนัดบั
ที่สาม คอื โพแทช ซึ่งอยูในกลุมแรอตุสาหกรรมที่มี
ปริมาณสํารองในพื้นที่ศักยภาพแร   เท ากับ 
400,000,000,000 ตนั (กรมทรพัยากรธรณ ี2550)
 แนวโนมจํานวนสถานประกอบการเหมืองแร
มีแนวโนมลดลง สาเหตุอาจเนื่องจากแหลงแรที่
สมบรูณและมศีกัยภาพเริ่มนอยลง บรเิวณแหลงแร
ที่สมบูรณอยู ในพื้นที่ปาอนุรักษจึงไมสามารถ
ประกอบการทําเหมืองได และปญหาการตอตาน
จากประชาชนที่ประสบปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งปญหาการขออนุญาตประทานบัตรลาชา 
ณ ป พ.ศ. 2551 มีจํานวนประทานบัตรการทํา
กจิกรรมเหมอืงแรที่เปนจาํนวนสะสม เทากบั 1,225 
แปลง และเปดดาํเนนิการเพยีง 846 แปลง โดยมี
แรหลักที่มีเหมืองทําการผลิต คือ หินปูน (เพื่อ
อตุสาหกรรมกอสรางและซเีมนต) นอกจากนี้ มโีรง

โมหนิที่เปดดาํเนนิการ 397 แหง และโรงแตงแรที่
เปดดาํเนนิการรวม 235 แหง ซึ่งมสีถานประกอบ
การเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบเพียง 35 แหง 
(กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 2552)
 ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรแร

 การพัฒนาทรัพยากรแรมีความเชื่อมโยงตอ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย 
ซึ่งถามกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ยอมสงผลกระทบตอ
ระบบเหลานั้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ การ
ดาํรงอยูของสิ่งมชีวีติในพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในพื้นที่ ดงันั้น การดาํเนนิกจิกรรม
เหมืองแรและโรงแตงแรโดยขาดความระมัดระวัง
อาจกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม 
ไดแก ผลกระทบตอระบบนเิวศในพื้นที่ มลพษิเสยีง 
อากาศ และนํ้า ซึ่งที่ผานมาพบปญหาในหลายพื้นที่
ของประเทศ เชน ปญหาฝุนละอองจากการทํา
เหมอืงหนิและโรงโมหนิ ในพื้นที่ตาํบลหนาพระลาน 
อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบรุ ีการปนเปอน
ของแคดเมียมในนาขาวบริเวณอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก การปนเป อนตะกั่วในลําหวยคลิตี้ 
อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุ ีการปนเปอน
ของสารหนูจากเหมืองแรดีบุกในอําเภอรอนพิบูลย 
จงัหวดันครศรธีรรมราช และการปนเปอนมลพษิใน
อากาศบรเิวณเหมอืงถานหนิและโรงไฟฟาแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง เปนตน ในปจจุบันผลกระทบจาก
การทาํเหมอืงแรและโรงแตงแรยงัมปีญหาในหลาย
พื้นที่ เชน การทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่จังหวัด
พจิติร และจงัหวดัเลย (กรอบที่ 2.4) การทาํเหมอืง
หนิและโรงโมหนิในพื้นที่เหมอืงหนิเขาคูหา จงัหวดั
สตูล-สงขลา (กรอบที่ 2.5) เปนตน
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กรอบที่ 2.4 การพัฒนาเหมืองแรทองคํากับสิ่งแวดลอม กรณีจังหวัดเลย ภูทับฟา 

ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 แนวทางการพฒันาแหลงแรทองคาํตามนโยบายของภาครฐัเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2530 เนื่องจาก
พบพื้นที่ศกัยภาพแรทองคาํกวา 76 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 31 จงัหวดั ที่มปีรมิาณแรกวา 700 ตนั 
คดิเปนมลูคากวา 1,000,000 ลานบาท ซึ่งมกีารกาํหนดพื้นที่เพื่อการพฒันาโดยเอกชนหลายบรเิวณ
และใหสมัปทานในการทาํเหมอืง ซึ่งมพีื้นที่แรทองคาํที่สาํคญัของประเทศไทย จาํนวน 10 แหง ที่
สวนใหญอยูทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ แหลงที่มกีารสาํรวจและพฒันา
เปนอตุสาหกรรมเหมอืงผลติทองคาํม ี2 จดุ ไดแก แหลงแรทองคาํชาตร ีที่จงัหวดัพจิติร และแหลง
ภูทบัฟา ตาํบลเขาหลวง อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย โดยบรเิวณตาํบลเขาหลวง มบีรษิทั ทุงคา 
จาํกดั ไดรบัสมัปทานในการทาํเหมอืงในแหลงแรทองคาํภูทบัฟา และเปดดาํเนนิการทาํเหมอืงแร
ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2549 รวมพื้นที่ประมาณ 1,308 ไร มกีารผลติประมาณวนัละ 1,200 - 1,500 
ตนั สาํหรบัวธิกีารทาํเหมอืงมลีกัษณะการทาํเหมอืงแบบเปดในการขดุเปนหลมุลกึลงไปจากผวิดนิ 
ทั้งนี้ การทาํเหมอืงแรและแตงแรทองคาํมกีารใชสารเคมใีนกระบวนการแตงแร และมกีารระเบดิเพื่อ
เปดหนาเหมอืงซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 การตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินในชวงป พ.ศ. 2549 - 2552 พบวา มีคาเกิน
มาตรฐานในหลายจดุ ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2551 จากผลการตรวจวเิคราะหคณุภาพนํ้าในพื้นที่
ใกลเคยีงการทาํเหมอืงแรทองคาํ ตาํบลเขาหลวง อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย โดยกรมควบคมุมลพษิ 
กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร พบปรมิาณสารพษิในลาํหวยตาง ๆ  บางจดุมคีาเกนิคา
มาตรฐาน ไดแก สารหนูในลาํนํ้าหวยเหลก็เขตพื้นที่บานกกสะทอน พบสารหนูในตะกอนดนิมคีา
สูงถงึ 538 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั ซึ่งในป พ.ศ. 2552 มกีารตรวจสอบอกีครั้งและยงัพบสารหนูใน
ปรมิาณสงู และพบแมงกานสีในลาํหวยผกุเขตพื้นที่บานนาหนองบง และแคดเมยีมในระบบประปา
บาดาลของบานนาหนองบง นอกจากนี้ มีการรองเรียนเรื่องสุขภาพจากปญหาการเจ็บปวยของ
ประชาชนที่อาศยัในบรเิวณใกลเหมอืงทองคาํ ปจจบุนัยงัไมทราบสาเหตทุี่ชดัเจนวาเกดิจากการทาํ
เหมอืงแรในบรเิวณดงักลาวหรอืไม เพราะจากการตรวจสอบเฝาระวงัคณุภาพนํ้าผวิดนิและนํ้าใตดนิ
ยังไมพบวามีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ศักยภาพแรโลหะที่พบ
วามสีารหนู แคดเมยีม และแมงกานสีสูงอยูแลว
 การดาํเนนิเพื่อแกไขปญหาดงักลาว มหีนวยงานที่เกี่ยวของเขามาตรวจสอบในพื้นที่และให
ความชวยเหลือในเบื้องตนในการแจกนํ้าใหกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเลยออกประกาศเตอืนไมใหประชาชนนาํนํ้าจากแหลงนํ้ามาบรโิภคโดยตรง เมื่อวนัที่ 4 กมุภาพนัธ 
พ.ศ. 2552 โดยอางองิผลการตรวจวดัคณุภาพนํ้าในแหลงนํ้าดงักลาวขางตน  การใหความรูในการ
ปองกันตนเอง การเฝาระวังดานสุขภาพ และการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยรอบเหมือง
ทองคําในป พ.ศ. 2551 โดยการตรวจหาสารไซยาไนดในเลือดของประชาชนในพื้นที่ 6 หมูบาน 
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จาํนวน 279 คน พบวามกีารตรวจพบสารไซยาไนดในเลอืดเกนิคามาตรฐานจาํนวน 20 คน ซึ่งพบ
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกวาการรับสัมผัสไซยาไนดจากการปนเปอนในนํ้า 
นอกจากนี้ ในดานการศกึษาวจิยัเพื่อลดปญหาที่เกดิขึ้น คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิลได
ทาํการศกึษาและทดลองหาวธิกีารกาํจดัสารหนอูอกจากดนิและนํ้า โดยใชพชืที่มคีวามสามารถใน
การสะสมสารหนไูดสงู โดยพบวาดาวเรอืงและกลวยนํ้าวาชวยในการดดูซบัสารหนไูด รวมทั้งมกีาร
จัดการรวมกับภาคประชาชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของจังหวัด การ
ติดตามและตรวจสอบรวมกับนักวิชาการในทองถิ่น มีกลไกการรองเรียนและแกไขปญหาในพื้นที่ 
การพฒันาทรพัยากรแรทองคาํไมควรพจิารณาเพยีงความคุมคาของโครงการ แตตองคาํนงึถงึการ
เปดโอกาสใหชมุชนในพื้นที่เขามามสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็ตอการทาํเหมอืงในพื้นที่ และ
ผลกระทบที่เกดิตอสิ่งแวดลอมและสขุภาพของประชาชนที่อาศยัในบรเิวณใกลเคยีง รวมถงึการลด
ความขดัแยงที่อาจเกดิขึ้นในพื้นที่ได

ที่มา : ธญัญาภรณ สรุภกัด ี2553

 กรอบที่ 2.4  (ตอ)

กรอบที่ 2.5 ผลกระทบจากการระเบิดหิน : กรณีเหมืองหินเขาคูหา อําเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา

 เขาคูหาเปนภูเขาหินปูนขนาดใหญที่มีสภาพเวาแหวงจากการระเบิดหิน เนื่องจากมีการให
สมัปทานเพื่อการทาํเหมอืงหนิ โดยเฉพาะบรเิวณที่ใหสมัปทานแกบรษิทั พรีพลมายนิ่ง จาํกดั เพื่อ
ทาํเหมอืงหนิและโรงโมหนิที่มกีารดาํเนนิการมาเปนเวลากวา 30 ป รวมพื้นที่ 219 ไร ในบรเิวณ
ตาํบลคูหาใต อาํเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา การทาํกจิกรรมเหมอืงหนิและโรงโมหนิไดสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ไดแก มลพษิเสยีงจากการระเบดิหนิ เสยีงหวัเจาะอดัระเบดิ เสยีงจากการกระแทก
หนิ เสยีงจากการลาํเลยีงหนิ ยอยหนิ และโมหนิ และมลพษิอากาศที่เปนฝุนจากการระเบดิหนิ การ
ยอยหนิ และการลาํเลยีงหนิ รวมถงึผลกระทบจากการสั่นสะเทอืนจากการระเบดิหนิทาํใหสิ่งปลูก
สรางและทรัพยสินเสียหาย ผลกระทบตอวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพจากการไมมีนํ้าใชที่ไหล
มาจากเขาหินคูหาและมีเศษหินกระเด็นตกใสที่นา และผลกระทบที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่เกิดตอ
สุขภาพของประชาชนจากการเจ็บปวยที่อาจเปนโรคปอด เนื่องจากการที่ฝุนผงหินเขาไปสะสม
ภายในปอด
 การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาแนวทางแกไขจากผูเกี่ยวของที่เปนตัวแทนจากจังหวัด ตัวแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ตวัแทนกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร ตวัแทนสิ่งแวดลอมภาค ตวัแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ และตัวแทนชาวบานที่ไดรับผลกระทบ โดยผลการประชุมเสนอใหจัดตั้ง
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 กรอบที่ 2.5  (ตอ)

คณะกรรมการเพื่อบรหิารจดัการปญหาดงักลาว สาํหรบัประชาชนที่ไดรบัผลกระทบมกีารจดัตั้งเปน
เครือขายผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองหินเขาคูหา ซึ่งมีการรองเรียนเพื่อคัดคานการตออายุ
ประทานบัตรการทําเหมืองหินเขาคูหา การใหมีการตรวจสอบการจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและใหมกีารศกึษาผลกระทบทางดานสขุภาพ และฟองรองเรยีกคาเสยีหายจากบรษิทั 
ในสวนของบรษิทัมกีารจดัตั้งเครอืขายเฝาระวงัการเกดิผลกระทบดานมลพษิเพื่อดแูลและตรวจสอบ 
โดยเปนตัวแทนจากผูเกี่ยวของทั้งจากบริษัท ประชาชน และหนวยงานราชการ และจากปญหา
ความเสียหายตอบานเรือนจากการระเบิดหิน บริษัทไดจายคาชดเชยแกบานที่ไดรับผลกระทบ
แตบางรายยงัมกีารฟองรองเรยีกคาเสยีหายซึ่งอยูในขั้นตอนการพจิารณาของศาล
 ในปจจบุนัการพฒันาทรพัยากรแรในบางพื้นที่ไมสามารถดาํเนนิการได เนื่องจากผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและสขุภาพที่เกดิขึ้นทาํใหเกดิปญหาการรองเรยีนและตอตานการทาํเหมอืง ดงันั้น 
แนวทางการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นในการตรวจสอบการทําเหมืองแรและโรงโมหินอยาง
เหมาะสมจงึเปนสิ่งจาํเปน เพื่อไดรบัขอมูลที่ถูกตองและชดัเจนนาํไปสูการพฒันาอยางยั่งยนืตอไป

ที่มา : นฤมล จนัทสวุรรณ และคณะ 2552

 นอกจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
ประกอบกิจกรรมเหมืองแรและโรงแตงแรยังมีผล
กระทบตอสขุภาพของผูไดรบัผลกระทบ ซึ่งปญหา
ในพื้นที่ดังกลาวแมวาการฟนฟูพื้นที่จะดําเนินการ
ในพื้นที่ แตผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบยังเปนปญหาที่มีการ
เยียวยาปญหามาอยางตอเนื่อง เนื่องจากการปน
เปอนของสารพิษจากแรทําใหประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณพื้นที่มีโอกาสรับสัมผัสสารพิษที่เกิดความ
เสี่ยงตอสขุภาพ ซึ่งอาจปรากฏอาการหรอืไมปรากฏ
อาการ ทาํใหเกดิการเจบ็ปวย มกีารรองเรยีนและ
ฟองรองเรียกคาเสียหาย ในบางกรณีไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย เพราะความไมชัดเจนของ
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหไดรับผลกระทบและตองใชเวลา
ในการพสิูจน

 1.1.4 ทรัพยากรพลังงาน

 พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตภาค
อุตสาหกรรมและธุรกิจ ดังนั้น การเติบโตของ
เศรษฐกิจสงผลทําใหมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นสงผลทําใหความ
ตองการใชพลงังานเพิ่มขึ้น สาํหรบัประเทศไทยใน
ชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 มแีนวโนมการใชพลงังาน
ขั้นสดุทายเพิ่มสูงขึ้นในอตัราเฉลี่ยรอยละ 2.8 ตอป 
สาํหรบัในป พ.ศ. 2552 มปีรมิาณการใชพลงังาน
ทั้งหมด 69,177,000 ตนั เทยีบเทานํ้ามนัดบิ คดิเปน
มูลคากวา 1.58 ลานลานบาท (สาํนกังานนโยบาย
และแผนพลังงาน) ซึ่งสวนใหญมีการใชพลังงาน
จากผลิตภัณฑปโตรเลียม (รอยละ 46.2) ในภาค
อตุสาหกรรมการผลติ การขนสง และบานอยูอาศยั 
อยางไรกต็าม เมื่อพจิารณาตวัชี้วดัคาความยดืหยุน
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การใชพลงังาน ในชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 พบวา 
คาความยืดหยุนการใชพลังงานมีแนวโนมดีขึ้น 
จากมีคาเฉลี่ยของคาความยืดหยุ นเพียง 0.54 
แสดงใหเห็นวาการใชพลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ในป พ.ศ. 2552 คาความยืดหยุนการใชพลังงาน
ของไทยมีคาติดลบ อาจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่มอีตัราการขยายตวัลดลง (รูปที่ 2.6)
 ทั้งนี้ ประเทศไทยพึ่งพาการนําเข าจาก
ตางประเทศคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 55 ของ
ปรมิาณการใชพลงังานทั้งหมด ในชวงป พ.ศ. 2540 - 
2552 มีอัตราการนําเข าสุทธิของพลังงานเชิง
พาณชิยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.84 ตอป ซึ่งในชวงป 
พ.ศ. 2550 - 2552 มแีนวโนมปรมิาณการนาํเขาสทุธิ
ลดลง ในดานการผลติพลงังานเชงิพาณชิยพบวามี
แนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปริมาณกาซธรรมชาติ
ที่ผลิตไดจากภายในประเทศ (รูปที่ 2.7) สําหรับ
การใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

คดิเปนอตัราการใชพลงังานเชงิพาณชิยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
รอยละ 4.08 ตอป โดยสวนใหญเปนการใชนํ้ามนั
สําเร็จรูป เชน ดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่องบิน 
นํ้ามันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว เปนตน โดย
ในป พ.ศ. 2552 มปีรมิาณการใช 1,662,466 บารเรล
ตอวัน (เทียบเทานํ้ามันดิบ) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 
จากป พ.ศ. 2551 ไดแก การใชกาซธรรมชาต ิ
681,717 บารเรลตอวัน (เทียบเทานํ้ามันดิบ) 
นํ้ามนัสาํเรจ็รูป 642,701 บารเรลตอวนั (เทยีบเทา
นํ้ามันดิบ) ถานหินนําเขา 204,976 บารเรลตอวัน 
(เทียบเทานํ้ามันดิบ) ซึ่งเปนการนําเขาถานหิน
คณุภาพดจีากตางประเทศ (รูปที่ 2.8)
 แนวโนมความตองการใชพลังงานไฟฟาใน
ชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 พบวามแีนวโนมการใช
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป โดยในป พ.ศ. 2552 
มกีารใชไฟฟา 148,364 กกิะวตัตชั่วโมง สวนใหญ
ใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาต ิ

รูปที่ 2.6 คาความยืดหยุนการใชพลังงาน (energy elasticity) ระหวางป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลจากสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 2552
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รูปที่ 2.7 ปริมาณการผลิต การใช และการนําเขาสุทธิ ของพลังงานเชิงพาณิชย ระหวางป 

พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 2552

รูปที่ 2.8 ปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย จําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 

ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 2553
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คิดเปนรอยละ 70 ของการใชพลังงานไฟฟา
ทั้งหมด (รูปที่ 2.9)
 การใชพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลของ
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 - 2551 มแีนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพลงังานหมนุเวยีน 
ไดแก กาซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ (แกสโซฮอล 
และไบโอดีเซล) ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย 
พลงังานความรอนใตพภิพ ยกเวนพลงังานนํ้าขนาด
เล็ก สําหรับพลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และ
เซลลเชื้อเพลงิยงัไมมกีารใชอยางแพรหลาย อกีทั้ง
พลงังานนํ้าขึ้น-นํ้าลง และพลงัคลื่นที่ยงัไมมกีารนาํ
มาใชในประเทศเปนเพยีงการศกึษาวจิยัเทานั้น ใน
ป พ.ศ. 2551 มีการใชพลังงานทดแทนทั้งหมด
เทากบั 23,969,900 ตนั เทยีบเทานํ้ามนัดบิ โดยมี
สัดสวนการใชในรูปพลังงานไฟฟารอยละ 1.1 
อตุสาหกรรมการผลติรอยละ 69.2 ครวัเรอืนรอยละ 
24.5 และเพื่อการขนสงรอยละ 5.2 เมื่อพิจารณา

ตามประเภทเชื้อเพลิง พบวามีการใชพลังงานจาก
กาซธรรมชาติรอยละ 13.1 ถานหินรอยละ 32.3 
พลังงานชีวมวลของแข็งรอยละ 51.9 เชื้อเพลิง
ชวีภาพของเหลวรอยละ 2.5 พลงังานนํ้ารอยละ 0.1 
และพลงังานแสงอาทติย พลงังานลม กาซชวีภาพ
จากขยะอนิทรยี พลงังานความรอนใตพภิพรอยละ 
0.1 ของการใชพลงังานทดแทนทั้งหมด (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน 2551) 
 ผลกระทบของการพัฒนาพลังงาน

 การพัฒนาทรัพยากรพลังงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการใชอาจมีผลกระทบตอสังคมไทยใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
การใชพลังงานในภาคตาง ๆ สงผลใหเกิดมลพิษ
อากาศจากการปลอยกาซเรอืนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดที่มีแนวโนม
ปรมิาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มมาก
ขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา ซึ่งสวนใหญมาจากภาค

รูปที่ 2.9 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา แยกตามประเภทแหลงเชื้อเพลิง ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 2553
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การผลิตไฟฟา ภาคขนสง และภาคอุตสาหกรรม
การผลติ (รูปที่ 2.10) โดยในป พ.ศ. 2552 มปีรมิาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใช
พลงังานทั้งหมด 208,475,670 ตนัตอป
 นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรพลังงานยัง
ทาํใหเกดิความขดัแยงในระดบัพื้นที่ที่มกีารกอสราง
แหลงพลงังานตาง ๆ เชน การพฒันาโรงไฟฟาตาง ๆ 
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร 
(กรอบที่ 2.6) และกอใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกจิจากปญหามลพษิที่เกดิขึ้น
 1.1.5 สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน

 ปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเมืองเกิดขึ้น
จากความหนาแนนของประชากรที่ไมสอดคลอง
กบัศกัยภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ และการขาด
การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหถูกตองและ
เหมาะสม เมื่ออตัราการขยายตวัของประชากรเมอืง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทําใหไมสามารถจัดหา

บริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหเพียง
พอตอความตองการได รวมถงึการขาดการวางแผน
หรือควบคุมการใชที่ดินจึงทําใหเกิดการตั้งถิ่นฐาน
ที่ไมเหมาะสมจนกลายเปนแหลงชมุชนแออดั สงผล
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชน การขาดการวาง
ผังเมืองและบังคับใชทําใหเมืองและชุมชนขยาย
ตัวอยางไมเปนระบบ ตลอดจนความแออัดของ
การจราจรขนสง ซึ่งกอใหเกดิปญหามลพษิอากาศ 
และสงผลตอสภาพอารมณของผูคนบนทองถนน 
ปญหามลทศันจากอาคารสงูและสิ่งกอสรางประเภท 
ตาง ๆ รวมถึงปายโฆษณาที่มีอยู เปนจํานวน
มากมายตามอาคารสูง ริมถนน และบนทางดวน 
ที่อาจโคนลมจากลมพายแุละ/หรอืการสรางที่ไมได
ตามมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลตอความเสยีหายทั้งชวีติ
และทรพัยสนิของประชาชน จากปญหาตาง ๆ ที่
กลาวมายอมสงผลกระทบโดยตรงตอประชากร
เมอืงที่ไมอาจหลกีเลี่ยงได

รูปที่ 2.10 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงาน แยกตามสาขา ป 

พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : ขอมูลจากกรมพฒันาพลงังานและอนรุกัษพลงังาน 2553
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 กรอบที่ 2.6 โอกาสการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อผลิตไฟฟาในประเทศไทย

 ในปจจบุนัเชื้อเพลงิเพื่อใชในการผลติไฟฟาของประเทศไทยสวนใหญ คอื กาซธรรมชาต ิทาํให
มคีวามไมมั่นคงทางพลงังานจากการพึ่งพากาซธรรมชาตมิากเกนิไป จงึตองหาพลงังานทดแทนอื่น ๆ  
เชน พลงังานนวิเคลยีร ถานหนิ เปนตน จงึไดมกีารบรรจโุรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรไวในแผนพฒันา
กาํลงัผลติไฟฟา ป พ.ศ. 2550 และแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟา ป พ.ศ. 2553 จาํนวน 4 โรง ซึ่งใน
หลายประเทศมกีารกอสรางโรงไฟฟานวิเคลยีรเพื่อผลติไฟฟาใหเพยีงพอตอความตองการใชพลงังาน
ที่เพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2550 ทั่วโลกมโีรงไฟฟานวิเคลยีรที่เดนิเครื่องอยู 439 แหง เชน สหรฐัอเมรกิา 
ฝรั่งเศส เปนตน สําหรับประเทศในเอเชีย ประเทศที่กําลังกอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณู ไดแก 
อนิเดยี เกาหลใีต จนี ปากสีถาน และไตหวนั และบางประเทศกาํลงัอยูระหวางการศกึษาและหา
พื้นที่ในการสรางโรงไฟฟา ไดแก อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม
 อยางไรกต็าม คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ(กพช.) ไดมกีารตั้งคณะกรรมการเพื่อ
เตรยีมการศกึษาความเหมาะสมการผลติไฟฟาจากพลงังานนวิเคลยีร ซึ่งประกอบดวย 20 หนวยงาน 
และจัดทําแผนการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐานการใชพลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟา ในปจจุบันแผนนี้
กําลังดําเนินการอยู ในระยะที่ 1 ซึ่งเปนขั้นตอนของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
การวิเคราะหขอดีขอเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการดําเนินการสรางความรู 
ความเขาใจ และการมสีวนรวมของประชาชน ซึ่งชวงตนป พ.ศ. 2553 มกีารจดัทาํโครงการจติสาํนกึ
นเิวศวทิยา เพื่อใหความรูเรื่องระบบพลงังานไฟฟาและนวิเคลยีรในสถานการณโลกรอนแกแกนนาํ
ชุมชนในพื้นที่เปาหมายที่จะกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร คือ บริเวณชายฝงทะเลอาวไทยภาคใต 
ไดแก จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีและจงัหวดันครศรธีรรมราช
 ปญหาและขอกงัวลที่เกดิขึ้นในปจจบุนัคอื ขาดการมสีวนรวมของประชาชนในการตดัสนิใจ
กอสรางโรงไฟฟานวิเคลยีร ขาดการศกึษาศกัยภาพของพลงังานหมนุเวยีนที่ชดัเจนในการทดแทน
พลังงานเชื้อเพลิงหลักในประเด็นการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่พบวานิวเคลียรอาจไมใชตัว
เลือกเพียงประการเดียวในการที่จะเปนพลังงานทางเลือกที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมนอย ปญหาความปลอดภัยในการดําเนินการผลิต และการจัดการกากกัมมันตรังสี
ซึ่งเปนสวนที่เหลอืจากกระบวนการผลติไฟฟาที่ตองมกีารแยกพื้นที่จดัเกบ็โดยเฉพาะและตองใชงบ
ประมาณในการลงทุนสูงมาก สําหรับประเด็นการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอหนวยระหวาง
พลังงานนิวเคลียรและพลังงานทดแทนอื่น ถึงแมวาพลังงานนิวเคลียรมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา
พลงังานทดแทนอื่นนั้น แตตองพจิารณาวาตนทนุนี้ไดรวมตนทนุผลกระทบภายนอกครอบคลมุหรอื
ไม ทั้งในสวนคาใชจายในโครงการวิจัยและพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียร และตนทุนสิ่งแวดลอมใน
การจดัเกบ็กากกมัมนัตรงัส ีแตตนทนุเหลานี้ไมไดนาํมาคดิเปนตนทนุการผลติไฟฟาจากนวิเคลยีร
ทั้งหมด
 โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทางเลือกในอนาคต แตขอกังวลที่เกิดขึ้นของการ
กอสรางโรงไฟฟานวิเคลยีรทาํใหเกดิกระแสตอตานการสรางโรงไฟฟานวิเคลยีร ดงันั้น การดาํเนนิ
ของภาครฐัในการเตรยีมความพรอมดานบคุลากรและการศกึษาวจิยัในดานตาง ๆ  บนพื้นฐานของ
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 กรอบที่ 2.6  (ตอ)

 การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เปนปจจยั
สําคัญที่มีผลตอการกําหนดทิศทางและนโยบาย
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รวมไป
ถงึการพฒันาพื้นที่ใหมคีวามเหมาะสม โดยที่ผาน
มาประชากรมีการกระจายตัวและยายถิ่นฐาน
เขาสูเมืองใหญมากขึ้นเกิดการขยายตัวของเมือง1 
ผลที่ตามมาคือ ปญหาชุมชนแออัดจากการยาย
ถิ่นฐานคนจากชนบทเขาสูเมอืง ปญหาความขดัแยง 
ดานการใชที่ดิน ปญหาภูมิทัศนของเมือง ปญหา
การขาดแคลนพื้นที่สี เ ขี ยว  รวมถึ งป ญหา
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน มลพิษจากขยะ นํ้าเสีย 
อากาศเสยี เสยีงดงั ฝุนละออง เปนตน
 ปจจุบัน ป พ.ศ. 2553 (ขอมูล ณ เดือน
กันยายน 2553) ประเทศไทยมีจํานวนเมืองทั้งสิ้น 
2,010 แหง จาํแนกเปน 1) เมอืงมหานครและเมอืง
ขนาดใหญที่มีกฎหมายการปกครองเปนพิเศษโดย
เฉพาะ และเทศบาลนคร รวม 26 แหง 2) เมอืง
ขนาดกลาง หรือเทศบาลเมือง 143 แหง และ 
3) เมอืงขนาดเลก็ หรอืเทศบาลตาํบล 1,841 แหง 
โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ที่มีจํานวนเมือง

เพียง 1,156 แหง จํานวนประชากรในเขตเมืองมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากป พ.ศ. 2540 
ที่มปีระชากรในเขตเมอืงเพยีงรอยละ 18.40 เพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 33.82 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 
พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2.11)
 องคการสหประชาชาต ิประมาณการจาํนวน
ประชากรโลกป พ.ศ. 2558 วาจะมีประชากรโลก
รวม 7.2 พนัลานคน และเพิ่มเปน 9 พนัลานคน
ในป พ.ศ. 2563 โดยรอยละ 95 ของการเพิ่ม
ประชากรเกิดในประเทศกําลังพัฒนาในพื้นที่เมือง
ที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงทําใหความเปน
เมืองมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว การคาด
ประมาณประชากรไทยในชวงป พ.ศ. 2564 - 2600 
พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคที่มี
ประชากรมากที่สดุ 22.7 ลานคน ในป พ.ศ. 2565 
และอาจเพิ่มจํานวนถึง 23.5 ลานคน ในป พ.ศ. 
2600 ขณะที่จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลในชวงเวลาดงักลาว มอีตัราการเพิ่ม
คอนขางสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรใน
ภูมภิาคอื่น ๆ (รูปที่ 2.12) นอกจากนี้ การยายถิ่น

1 เมือง หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) และเขตการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ 
กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา สามารถจาํแนกขนาดของเมอืงออกเปน 4 ขนาด ไดแก (1) เมอืงมหานคร คอื เมอืงที่มขีนาดประชากร
ตั้งแต 5,000,000 คนขึ้นไป ไดแก กรงุเทพมหานคร (2) เมอืงขนาดใหญ คอื เมอืงที่มปีระชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป ไดแก เมอืงพทัยา 
เทศบาลนคร (3) เมอืงขนาดกลาง คอื เมอืงที่มปีระชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป ไดแก เทศบาลเมอืง และ (4) เมอืงขนาดเลก็ คอื เมอืง
ที่มขีนาดประชากรนอยกวา 10,000 คน ไดแก เทศบาลตาํบล

ขอมลูที่ครบถวน รวมถงึการใหความรูความเขาใจและขอมลูที่ถกูตองแกสาธารณะอยางชดัเจน ซึ่ง
เปนสิ่งที่สาํคญัในการดาํเนนิการโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรที่อยูในแผนของประเทศ

ที่มา : กระทรวงพลงังาน 2549 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 2550
  กรรตกิา ศริเิสนา ไมปรากฏปที่พมิพ
  ชื่นชม สงาราศร ีกรเีซน 2551
  สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 2552
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รูปที่ 2.11 จํานวนประชากรในเขตเมือง (ตามสํามะโนครัว) ป พ.ศ. 2530 - 2552

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2553

ที่มา : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 2552

รูปที่ 2.12 การคาดประมาณประชากรไทย จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2543 - 2600
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ของประชากรจากชนบทเขาสู  เมืองศูนยกลาง
ความเจริญจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 
2600 ประชากรเมอืงจะมสีดัสวนที่สูงถงึรอยละ 50 
ของประชากรทั้งประเทศ (กรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง 2552)
 การวางแผนการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมในเขต
เมืองสงผลใหเกิดปญหาตอการพัฒนาเมือง โดย
เฉพาะการมุงพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองมากเกิน
ความเหมาะสมทาํใหเกดิปญหาความหนาแนนและ
มลพิษ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ไมนารื่นรมย การ
พัฒนาพื้นที่ชานเมืองที่ปราศจากการวางแผนไม
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในระยะยาว
ได หากชมุชนตาง ๆ เตบิโตรวมเปนพื้นที่เดยีวกนั 
การใหบรกิารจะไมเกดิประสทิธภิาพและไมเพยีงพอ 
ดังนั้น การวางแผนการใชที่ดินจึงตองสัมพันธ
กับการวางแผนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การคลัง เพื่อเปนกลไกในการควบคุมและกําหนด
สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกพื้นฐานของชมุชน
 สถานการณการใชที่ดนิของประเทศไทย โดย
เฉพาะประเภทการใชที่ดนิพื้นที่ชมุชนมจีาํนวนเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่องจากพื้นที่ชุมชน 1.5 ลานไร 
(รอยละ 0.5 ของพื้นที่ประเทศ) ในป พ.ศ. 2529 
เพิ่มเปน 11.4 ลานไร (รอยละ 3.6 ของพื้นที่ประเทศ) 
ในป พ.ศ. 2544 และเพิ่มถงึ 14.8 ลานไร (รอยละ 
4.6 ของพื้นที่ประเทศ) ในป พ.ศ. 2550 (รูปที่ 2.13) 
 ในชวงป พ.ศ. 2550 - 2552 การใชที่ดิน
ประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางในเขตเมือง
ขนาดใหญ มแีนวโนมขยายตวัมากขึ้นตามประเภท
การใชประโยชน จากรูปที่ 2.14 แสดงตวัอยางการ
ใชที่ดินตามประเภทการใชประโยชนในเขตเมือง
ใหญ พบวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลกูสรางเพิ่มขึ้นจาก 560,861 ไร ในป พ.ศ. 2550 
ขยายพื้นที่เปน 620,652 ไร ในป พ.ศ. 2552 โดยตวั
เมืองและยานการคาขยายตัวมากที่สุด รองลงมา
คอื สิ่งปลกูสรางหมูบาน จงัหวดัเชยีงราย เปนเมอืง

รูปที่ 2.13 พื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2529 - 2550

ที่มา : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 2552
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ขนาดใหญทางภาคเหนือ การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทสิ่งปลกูสรางโดยเฉพาะหมูบาน มพีื้นที่มาก
ที่สดุประมาณ 260,000 ไร รองลงมาคอื ตวัเมอืง
และยานการคา เชนเดยีวกบัจงัหวดัอดุรธาน ีเมอืง
ขนาดใหญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการใช
ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสรางหมูบานมากที่สุดและ
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป พ.ศ. 2550 พื้นที่ 248,710 ไร 
เพิ่มเปน 251,819 ไร ในป พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2.14)
 จากปญหาระบบโครงขายคมนาคมขนสงของ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ไมสามารถ
รองรับหรือตอบสนองความตองการเดินทางของ
ประชาชนที่มมีากถงึ 18 ลานเที่ยวตอวนั อกีทั้งการ
เปลี่ยนแปลงการใช ประโยชนที่ดินจากแปลง
เกษตรกรรมขนาดใหญมาเปนการใชประโยชนที่ดนิ
แบบเมอืง โดยไมมกีารวางแผนรองรบัอยางเหมาะสม 
ทาํใหพื้นที่ถนนในกรงุเทพมหานครมจีาํกดัประมาณ 

รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเปนสดัสวนที่ตํ่ามาก
เมื่อเทียบกับคามาตรฐานของความเปนเมืองที่มี
การเดินทางอยางสะดวก (มหานครโตเกียวมีพื้นที่
ถนนรอยละ 23 มหานครนิวยอรกมีพื้นที่ถนน
รอยละ 38) ประกอบกบัการเพิ่มขึ้นของจาํนวนยาน
พาหนะอยางตอเนื่องทุกป โดยในป พ.ศ. 2547 
มีจํานวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสม 20.62 
ลานคนั เพิ่มขึ้นเปน 27.18 ลานคนั ในป พ.ศ. 2552 
(รูปที่ 2.15) ทั้งนี้ ประมาณรอยละ 22 ของจาํนวน
ยานพาหนะจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ เปน
ยานพาหนะที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมจีาํนวนเพิ่มขึ้นทกุป จากป พ.ศ. 2547 ที่มเีพยีง 
4.3 ลานคนั เพิ่มเปน 6.10 ลานคนั ในป พ.ศ. 2552 
โดยยานพาหนะประเภทรถยนต 4 ลอ มีการจด
ทะเบยีนมากที่สดุ (รูปที่ 2.16)

รูปที่ 2.14 ตัวอยางการใชที่ดินในเขตเมืองใหญ จําแนกรายภาคและประเภทการใชที่ดิน 

ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : ภาคกลาง ไดแก กรงุเทพมหานคร  ภาคเหนอื ไดแก เชยีงราย 

  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดแก อดุรธาน ี ภาคใต ไดแก สงขลา

ที่มา : สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชที่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ 2552
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รูปที่ 2.15 จํานวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ จําแนกตามประเภทยานพาหนะ 

 ป พ.ศ. 2547 - 2552

ที่มา : กรมการขนสงทางบก 2552

รูปที่ 2.16 จาํนวนยานพาหนะจดทะเบยีนสะสมในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จาํแนกตามประเภท

ยานพาหนะ ป พ.ศ. 2547 - 2552

ที่มา : กรมการขนสงทางบก 2552
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รูปที่ 2.17 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกรายภาค ป พ.ศ. 2541 - 2551

รูปที่ 2.18 ปริมาณขยะที่จัดเก็บจากคูคลองทั้งหมดของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 

2548 - 2552

ที่มา : *  การเคหะแหงชาต ิ2547

  **  สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน 2551

ที่มา : กรงุเทพมหานคร 2552
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 การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรเมือง
จากการยายถิ่นของประชาชนชนบทเพื่อเขามา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการในเขต
เมือง นํามาซึ่งปญหาการถือครองที่ดินโดยผิด
กฎหมายทั้งการบุกรุกที่ดินภาครัฐและภาคเอกชน 
หรอืการเชาที่ดนิซึ่งสวนใหญเปนที่เชาราชพสัด ุและ
หรอืที่ดนิเอกชน ทาํใหขาดความมั่นคงและสทิธใิน
ที่อยูอาศยั ประกอบกบัผูอยูอาศยัในพื้นที่ดงักลาว
เปนผูมรีายไดนอย ความเปนอยูภายในชมุชนเปน
แบบตางคนตางอยู จงึไมกระตอืรอืรนที่จะปรบัปรงุ
สิ่งแวดลอมชุมชน สงผลใหสภาพแวดลอมภายใน
ชมุชนทรดุโทรมจนกลายเปนชมุชนแออดั
 ชุมชนแออัดกระจายตัวอยูตามเมืองหลักทั่ว
ทุกภาคของประเทศและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอ
เนื่อง กลาวคอื การขยายตวัของชมุชนแออดัในชวง 
10 ป (พ.ศ. 2541 - 2551) ที่ผานมา เพิ่มขึ้นกวา 3 
เทาตวั จาก 1,806 ชมุชน ในป พ.ศ. 2541 เพิ่มเปน 
4,860 ชมุชน ในป พ.ศ. 2543 และในป พ.ศ. 2551 
มชีมุชนแออดัทั้งหมด 6,334 ชมุชน จาํนวน 728,639 
ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยูใน 840 เมืองทั่วประเทศ 
(รูปที่ 2.17)
 นอกจากนี้ ชมุชนแออดัสวนใหญยงัขาดการ
จดัการสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางเปนระบบ เชน 
ทางเดินเทา ทางระบายนํ้า แหลงรวบรวมและทิ้ง
ขยะ รวมทั้งสิ่งบรกิารตาง ๆ ที่จาํเปน จงึทาํใหเกดิ
ปญหาสิ่งแวดลอมภายในชมุชนแออดัตามมา โดย
เฉพาะปญหาขยะในแมนํ้าลาํคลองจากแหลงชมุชน
รมิคลองตาง ๆ  ในกรงุเทพมหานครที่มจีาํนวนคลอง
ทั้งหมด 1,682 คูคลอง ปริมาณขยะในคลองทั่ว
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 
240,000 ตนั หรอืประมาณ 650 ตนัตอวนั แตเมื่อ
การจัดการสาธารณูปโภคในแหลงชุมชนแออัดมี
การบริหารจัดการเปนระบบมากขึ้น สงผลให
ปรมิาณขยะในแมนํ้าคลองลดลงอยางตอเนื่อง จาก
ปรมิาณขยะที่จดัเกบ็ไดจากคลอง 90,000 ตนั ในป 
พ.ศ. 2550 ลดลงเหลอืเพยีง 86,400 ตนั ในป พ.ศ. 
2552 (รูปที่ 2.18)

 พื้นที่สีเขียวเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการแก
ปญหาสิ่งแวดลอมเมอืง ทั้งชวยกรองมลพษิ เสรมิสราง 
สขุภาพกายและสขุภาพจติที่แขง็แรงใหกบัคนเมอืง 
เปนทางเลือกในการพักผอนหยอนใจ แตปญหา
สาํคญัคอื พื้นที่สเีขยีวในเมอืงมไีมเพยีงพอกบัความ
ตองการของประชาชน พื้นที่สีเขียวบางแหงไมเอื้อ
อํานวยตอความตองการของผูใชบริการจึงตองมี
การเพิ่มพื้นที่สเีขยีวใหกบัเมอืง เพื่อชวยใหประชากร
เมอืงมทีางเลอืกในการพกัผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น
 พื้นที่สเีขยีวของกรงุเทพมหานครสวนใหญเปน
รูปแบบพื้นที่สวนสาธารณะ โดยในป พ.ศ. 2550 มี
จํานวนสวนสาธารณะ 2,923 แหง คิดเปนพื้นที่
สเีขยีว 18.79 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 3.29 
ตารางเมตรตอคน ปจจุบันป พ.ศ. 2553 จํานวน
สวนสาธารณะเพิ่มเปน 4,278 แหง คิดเปนพื้นที่
สเีขยีว 23.38 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 4.10 
ตารางเมตรตอคน (รูปที่ 2.19) แตก็ยังนับวานอย
เมื่อเทียบกับมาตรฐานขององคการสหประชาชาต ิ
ที่กําหนดสัดสวนของสวนสาธารณะตอประชากร
เทากบั 15 ตารางเมตรตอคน สาํหรบัพื้นที่สเีขยีว
ระดับภูมิภาคในเมืองโดยภาพรวมแลว ยังคงเกิด
ปญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว เนื่องจากไมมี
พื้นที่เหมาะสม หรือบางแหงมีพื้นที่แตขาดงบ
ประมาณ จํานวนพื้นที่สีเขียวในแตละภูมิภาค ป 
พ.ศ. 2550 ภาคเหนอื มจีาํนวนสวนสาธารณะหรอื
สถานที่พกัผอน 18,213 แหง ภาคกลาง 18,296 แหง 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 36,450 แหง และภาคใต 
10,278 แหง (ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจงัหวดั 2551)
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 นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการตามกรอบ
แนวคิด “เมืองนาอยูอยางยั่งยืน” ในการพัฒนา
เมืองและชุมชน เปนการพัฒนาตามแนวทางของ
แผนปฏบิตักิาร 21 ระดบัทองถิ่น (Local Agenda 21) 
ที่ยึดคนเปนศูนยกลางและนอมนําแนวทางของ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาดาํเนนิการ กลไกหลกั
ของการขบัเคลื่อนการพฒันาเมอืงและชมุชนสูเมอืง
นาอยูอยางยั่งยนืคอื การมสีวนรวมของทกุภาคสวน 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการดาํเนนิงานอยางตอเนื่อง
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดรวมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย พัฒนาเกณฑชี้วัดความ
เปนเทศบาลนาอยู อยางยั่งยืนภายใตประเด็น 
สาํคญั 5 ดาน ไดแก เมอืงอยูด ีคนมสีขุ สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน การเปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา 
และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเกณฑตวัชี้วดัที่พฒันาขึ้นนั้นจะแบงเปน 2 กลุม
สําคัญ คือ เกณฑตัวชี้วัดพื้นฐานความนาอยูโดย

ทั่วไป และเกณฑตวัชี้วดัที่เปนความทาทายในการ
พัฒนาความเปนเมืองและชุมชนใหนาอยู ดําเนิน
การโดยเชิญชวนใหเทศบาลที่มีความสนใจสมัคร
เขารวมการประเมิน โดยมีคณะกรรมการทําการ
ประเมินตามขั้นตอน เทศบาลที่ผานการประเมิน
ที่ไดคะแนนรวมสงูสดุจะไดรบัถวยพระราชทานจาก
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ซึ่งในป 2552 มเีทศบาลผานเกณฑประเมนิจาํนวน 
45 แหงทั่วประเทศ แบงเปน เทศบาลขนาดใหญ 
ชนะเลศิไดแก เทศบาลนครตรงั จงัหวดัตรงั เทศบาล 
ขนาดกลางที่ชนะเลศิ ไดแก เทศบาลตาํบลอโุมงค 
จังหวัดลําพูน และเทศบาลขนาดเล็กที่ชนะเลิศ 
ไดแก เทศบาลตาํบลดงเจน จงัหวดัพะเยา (กรอบที่ 2.7)
 ผลการจดัอนัดบั “ประเทศนาอยูที่สดุในโลก” 
ในป พ.ศ. 2553 จากจาํนวน 57 ประเทศทั่วโลก 
ประเทศไทยตกมาอยูอนัดบัที่ 33 จากอนัดบัที่ 28 
ในป พ.ศ. 2552 สาํหรบัผลการจดัอนัดบั “ประเทศ
ที่ดีที่สุดในโลก” ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 
2553 จากจาํนวน 100 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทย

รูปที่ 2.19 สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2546 - 2553

หมายเหตุ : * ขอมูล ณ เดอืนกนัยายน 2553
ที่มา : สาํนกัสิ่งแวดลอม กรงุเทพมหานคร 2553
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 กรอบที่ 2.7  เทศบาลเมืองตรัง “สอดคลอง สมดุล สูความนาอยูอยางยั่งยืน”

 เทศบาลนครตรังไดรับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนระดับประเทศ ประจําป 
2550 - 2551 ดวยการดาํเนนิงานภายใตยทุธศาสตรและวสิยัทศัน “สอดคลอง  สมดลุ” โดยไดให
ความสาํคญักบักระบวนการมสีวนรวมของประชาชนทกุกลุมอาชพีในสงัคม ซึ่งมจีดุเริ่มตนจากการ
รวมมือในการดําเนินงานระหวางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อรวมกนัพฒันาเมอืงไปสูความนาอยูอยางยั่งยนือยางสมดลุในทกุภาค ทั้งเศรษฐกจิ สงัคม รวม
ถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม มาตั้งแต พ.ศ. 2543 จนถงึปจจบุนั ซึ่งไดดาํเนนิงานตาม
กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลมีแนวทางสําคัญ
ในการดาํเนนิงานดานการพฒันาเมอืงไปสูความนาอยูอยางยั่งยนื คอื หลกัการมสีวนรวม และคน
เปนศนูยกลางแหงการพฒันา โดยมกีจิกรรมตาง ๆ  ที่เปนรปูธรรม เชน (1) การรณรงคใชถงุพลาสตกิ
ยอยสลายไดและกลองไบโอ สรางการมสีวนรวม ลดภาวะโลกรอน เทศบาลไดรณรงคใหประชาชน
ใชถงุผาแทนถงุพลาสตกิเพื่อลดปรมิาณขยะ พบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของประชาชน
ไดมากนกัจงึใชยทุธศาสตรใหมในการรณรงค โดยทาํการรณรงคสงเสรมิและประชาสมัพนัธการใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหรานคาและรานอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช
ถุงพลาสติกและกลองโฟมธรรมดามาใชถุงพลาสติกยอยสลายไดและกลองไบโอแทน  ในการ
เริ่มตนมีรานอาหารตนแบบเขารวมโครงการจํานวน 4 ราน จากการรณรงคอยางตอเนื่องมีราน
จาํหนายสนิคาประเภทอื่น จาํนวน 89 ราน เปลี่ยนมาใชถงุพลาสตกิชนดิยอยสลายได และยงัได
รบัความรวมมอืจากผูประกอบการจาํหนายสนิคาในตลาดสดเทศบาลเริ่มเปลี่ยนมาใชถงุพลาสตกิ
ยอยสลายได จากขอมูลของศูนยจาํหนายถงุยอยสลาย พบวาระยะเวลา 9 เดอืน ไดจาํหนายถงุ
ยอยสลายไปจาํนวนทั้งสิ้น 243 กระสอบ กระสอบละ 20 กโิลกรมั รวมนํ้าหนกัถงุพลาสตกิยอย
สลายที่ใชไป 4,860 กโิลกรมั หรอื 4.86 ตนั เชนเดยีวกนัการรณรงคใชกลองไบโอ หรอืโฟมบรรจุ
อาหารที่ผลติจากผลติภณัฑธรรมชาตแิทนกลองโฟมทั่วไปนั้น มกีารใชกลองไบโอไปถงึ 5,700 ชิ้น 
สาํหรบัการรณรงคประหยดัไฟฟาไดสงเสรมิใหเปลี่ยนมาใชหลอดตะเกยีบและหลอดฟลอูอเรสเซนต
แทนหลอดไสตามแผงคาตาง ๆ พบวา กอนรณรงคมกีารใชไฟ 125,970.64 วตัตตอวนั ภายหลงั
รณรงคลดการใชไฟฟาไดถึง 80,183.32 วัตตตอวัน คิดเปน 80.18 หนวยตอวัน (2) โครงการ
เครือขายอนุรักษคลองนํ้าเจ็ด เทศบาลไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตทิองถิ่น โดยการรวมกลุมองคกรชมุชนตามธรรมชาต ิเพื่อสรางจติสาํนกึในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและเฝาระวังมลพิษตาง ๆ ตลอดสองฝงคลอง เพื่อดํารงความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพัฒนาคลองใหเปนแหลงเรียนรู กิจกรรมที่ดําเนินการ เชน การสํารวจคลอง การจัด
ประชมุสญัจร การจดักจิกรรมพฒันาคลองในวนัสาํคญัตาง ๆ  การปลอยสตัวนํ้า การปลกูหญาแฝก 
การจดัคายเยาวชน เปนตน (3) โครงการศูนยการเรยีนรูทางการศกึษาเพื่อการพฒันาอยางยั่งยนื
ตรงั ศูนยนี้มบีทบาทในการประสานกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนอื่น ๆ ในการขบั
เคลื่อนแนวคดิในการจดักระบวนการศกึษาเรยีนรูเพื่อนาํไปสูการพฒันาอยางยั่งยนื มกีจิกรรม เชน 
การจดัสมัมนาดานการศกึษา เปนตน (4) โครงการจดัทาํแผนที่ภาษ ีเทศบาลไดนาํระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร (GIS) มาใชในงานจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพยสินป 2549 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี (5) โครงการประหยัดไฟไดโชค 2 ชั้น รณรงคใหประชาชนในเมืองใชไฟฟา
อยางมปีระสทิธภิาพและลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจก โดยเทศบาลไดประชาสมัพนัธรบัสมคัร
ผูรวมโครงการโดยมีสถานีใชไฟฟาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลไดกวา 300 ครัวเรือน เก็บขอมูลจาก
ใบเสร็จคาใชไฟฟา โดยมีเกณฑการตัดสินจากความสามารถในการลดหนวยการใชไฟฟา ผูชนะ
จะไดรบัรางวลัเปนเงนิสดจาํนวน 5,000 3,000 และ 2,000 บาท ตามลาํดบั

ที่มา : กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 2553

 กรอบที่ 2.7  (ตอ)

อยูอนัดบัที่ 58 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศใน
กลุมอาเซยีนดวยกนั ประเทศไทยอยูอนัดบัที่ 3 รอง
จากสิงคโปร และมาเลเซีย สวนผลการจัดอันดับ 
“เมืองนาอยูที่สุดในโลก” ทั้งจากนิตยสารดิอีโคโม
นสิต และบรษิทัที่ปรกึษาดานทรพัยากรมนษุย หรอื 
Mercer Human Resource Consulting พบวา นติยสาร 
ดิอีโคโมนิสต ไดจัดอันดับ 140 เมืองทั่วโลก 
กรงุเทพมหานคร เปนเมอืงนาอยูที่สดุในโลก อนัดบั
ที่ 101 ตกจากอนัดบัที่ 100 ในป พ.ศ. 2552 สวน
บริษัท Mercer ไดจัดอันดับ 221 เมืองทั่วโลก 
กรงุเทพมหานคร เปนเมอืงนาอยูที่สดุในโลก อนัดบั
ที่ 118 เลื่อนขึ้นจากอนัดบัที่ 120 ในป พ.ศ. 2552 
(ตารางที่ 2.5)
 ผลการจัดอันดับ “เมืองนาทองเที่ยวที่สุดใน
โลก” พ.ศ. 2553 จากนติยสาร Travel & Leisure 
Magazine ซึ่งเปนการจดัอนัดบัโดยนกัทองเที่ยวทั่ว
โลก พบวา กรงุเทพมหานครไดรบัการจดัอนัดบัให
เปนเมืองนาทองเที่ยวที่สุดในโลก อันดับที่สองคือ 
จงัหวดัเชยีงใหม นอกจากนี้ กรงุเทพมหานครยงัได
รบัรางวลัเมอืงนาทองเที่ยวที่สดุในเอเชยี ประจาํป 
พ.ศ. 2553 อกีดวย จงึนบัเปนความภาคภูมใิจของ
คนไทยที่ประเทศไทยมีเมืองถึง 2 เมืองติดอันดับ
เมอืงที่ดทีี่สดุในโลก

 การวางและจัดทําผังประเทศและผังภาค 
เปนการจัดทํากรอบชี้นําการพัฒนาประเทศอยาง
บูรณาการและยั่งยนืจากโครงการพฒันาตาง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
มีความเหมาะสม มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู
อยางจาํกดัอยางบรูณาการและเกดิประโยชนสงูสดุ 
สรางความสมดุลระหวางเมืองกับชนบท โดยการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของ
ประเทศในทุกระดับใหมีความสมดุลกระจายสู 
ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสอดคลองกบัความตองการของสงัคมโดยรวม 
โดยการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและการ
บรกิารทางสงัคมทั้งดานที่อยูอาศยั ดานสาธารณสขุ 
และการศกึษา รวมถงึเปนการสนบัสนนุใหประเทศไทย 
พรอมแขงขนัในเวทโีลก
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 ประเทศที่นาอยู อันดับ ประเทศที่ดีที่สุด อันดับ เมืองที่นาอยู อันดับ เมืองที่นาอยู อันดับ

 ที่สุดในโลก (1)  ในโลก (2)  ที่สุดในโลก (3)  ที่สุดในโลก (4)

สงิคโปร 16 สงิคโปร 20 สงิคโปร 28 สงิคโปร 53

มาเลเซยี 17 มาเลเซยี 37 กวัลาลมัเปอร 74 กวัลาลมัเปอร 78

ญี่ปุน 25 ญี่ปุน 9 โตเกยีว 40 โตเกยีว n.a.

ไตหวนั 26 ไตหวนั n.a. ไทเป 85 ไทเป 64

เกาหล ี 30 เกาหล ี 15 โซล 81 โซล n.a.

ฮองกง 31 ฮองกง n.a. ฮองกง 71 ฮองกง 31

ไทย 33 ไทย 58 กรงุเทพมหานคร 118 กรงุเทพมหานคร 101

อนิเดยี 39 อนิเดยี 78 มมุไบ 144 มมุไบ 117

จนี 40 จนี 59 ปกกิ่ง 114 ปกกิ่ง 76

อนิโดนเีซยี 48 อนิโดนเีซยี 73 จาการตา 141 จาการตา 125

ฟลปิปนส 52 ฟลปิปนส 63 มะนลิา 128 มะนลิา 107

ตารางที่ 2.5 ผลการจัดอันดับประเทศและเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก ป พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : n.a. หมายถงึ ไมมขีอมูล
ที่มา : (1) The IMD World Competitiveness Yearbook, 2010. 
  (2) Newsweek, 2010.
  (3) Mercer 2010 Quality of Living Survey, 2010.
  (4) The Economist’s World’s Most and Least Livable Cities, 2010.

 ผังประเทศเปนผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ของประเทศ โดยเปนกรอบและแนวทางการพฒันา
พื้นที่ ระบบชมุชน การใชประโยชนที่ดนิ โครงสราง
พื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาภาค กลุมจังหวัด 
จังหวัด ให สอดคล องกับศักยภาพของพื้นที่ 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และวถิชีวีติ สวนผงั
ภาคเปนการถายทอดนโยบายจากผังประเทศสูผัง
นโยบายการใชพื้นที่ของแตละภาค กลุมจังหวัด 
และจังหวัด อยางมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
เปนระบบ สามารถสรุปสาระสําคัญดานนโยบาย
การพฒันาพื้นที่ของผงัประเทศ และผงัภาค ในชวง
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2551 - 2555) ไดดงันี้

 1) ผังประเทศไทย

  ผังประเทศไทยมุงพัฒนาประเทศไทยให
เปนประเทศชั้นนําของโลกในดานการเกษตร 
อตุสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยดีานอาหาร 
แหลงผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
เปนศนูยกลางการบรกิารดานสขุภาพและการทองเที่ยว 
ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต โดยมกีลยทุธ
การพัฒนาคือ อนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมพีื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ ปองกันและรักษาสภาพแวดลอมชายฝง
ที่ถูกกดัเซาะ กาํหนดเขตอนรุกัษพื้นที่เกษตรกรรม
ชั้นหนึ่งบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง จํากัดขอบเขต
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การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจตอเนื่องกับทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
(บางปะกง-ฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี-นครนายก) 
พัฒนาสนามบินเชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต และ
หาดใหญ ใหเปนสนามบนินานาชาตติามมาตรฐาน
สากล
 2) ผังภาค

  ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พัฒนาใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและการบินของ
ภมูภิาคเอเชยี ลดการขยายตวัและใชพื้นที่เมอืงเตม็
ศกัยภาพ เสรมิสรางศกัยภาพและบทบาทเมอืงใน
ปริมณฑลใหเขมแข็ง และเชื่อมโยงระบบขนสง
มวลชนใหทั่วถงึและครบวงจร ผงัภาคกลางพฒันา
ใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดมีุงสูครวัโลก เปนศนูย
วทิยาการดานการเกษตรปลอดสารพษิ รกัษาแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตรใหมี
มาตรฐานระดับโลก พัฒนาเมืองหลัก (อยุธยา 
สระบรุ ีราชบรุ ีหวัหนิ) ใหเปนเมอืงศูนยกลางระดบั
ภาค ผังภาคตะวันออกพัฒนาใหเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและเมืองทาทันสมัยระดับโลก เปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส2 ของ
ภมูภิาคเอเชยี พฒันาแหลงทองเที่ยวใหมมีาตรฐาน
สากล และพัฒนาเมืองหลัก (ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
พัทยา ระยอง) ใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจระดับ
ภาค ผังภาคเหนือพัฒนาให  เป นศูนย กลาง
เศรษฐกจิ การทองเที่ยว และคมนาคมขนสงในกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เปนประตูเศรษฐกิจ
การคาเชื่อมโยงกรงุเทพมหานคร–คนุหมงิ ปกปอง
พื้นที่ปาไมและตนนํ้าลาํธารใหไดไมนอยกวารอยละ 
60 ของพื้นที่ประเทศ คงความเปนเอกลักษณ
วัฒนธรรมแบบลานนา และพัฒนาเมืองหลัก 

(เชยีงใหม เชยีงราย พษิณโุลก นครสวรรค) ใหเปน
ศูนยกลางระดับประเทศและระดับภาค ผังภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื พฒันาใหเปนประตเูศรษฐกจิ
การคาสู อินโดจีน รักษาพื้นที่เกษตรกรรมชั้นด ี
อนรุกัษแหลงอารยธรรมโบราณและแหลงมรดกโลก 
และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจการคา (หนองคาย 
นครพนม มกุดาหาร และอบุลราชธาน)ี และผงัภาค
ใตพัฒนาภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางพารา 
ปาลมนํ้ามนั และประมง พฒันาระบบคมนาคมขนสง 
และโลจิสติกส เชน ระบบทางดวน ทาเรือนํ้าลึก 
และทาเรอืชายฝง รวมถงึศนูยรวบรวมและกระจาย
สนิคา และพฒันาเมอืงทองเที่ยวหลกั (ภเูกต็ กระบี่ 
พงังา) ใหเปนแหลงทองเที่ยวระดบัโลก
 ผลกระทบจากมลทัศน

 ปญหามลทัศนหรือมลภาวะทางสายตาเปน
ปญหาสิ่งแวดลอมประเภทหนึ่งที่เริ่มทวคีวามรนุแรง
ขึ้นในเขตพื้นที่เมอืงและชมุชนที่ทาํใหภมูทิศันเมอืง
และชุมชนไมมีความสวยงาม ขาดความเปน
ระเบียบเรียบรอย ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิของประเทศ ที่มกีารปลกูสรางอาคาร
และสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้นเปนจาํนวนมาก การพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคและระบบเครือขายดาน
เทคโนโลยปีระเภทตาง ๆ ตามถนนหนทางในเมอืง
หลกั เชน สายไฟฟา สายโทรศพัท สายอนิเทอรเนต็ 
สายเคเบิล รวมทั้งการติดตั้งปายโฆษณาขนาด
ตาง ๆ  ตามอาคารตกึสงู ถนน ทางดวน และสะพาน
ลอย เพิ่มมากขึ้น โดยไมจาํกดัจาํนวน ขนาด และ
สถานที่ที่ติดตั้งอยางเหมาะสม ตลอดจนความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของประชาชน
 สถานการณปญหาสายสาธารณูปโภคที่พาด
ผานเสาไฟฟาระโยงระยางรมิสองฝงถนนทกุสายใน

2 โลจสิตกิส หมายถงึ ตนทนุดานการขนสงของประเทศ กลาวคอื การผลติสนิคาหรอืการบรกิารตาง ๆ ยอมตองมกีารตดิตอ และ/หรอื
การขนสง เชน ขนสงวตัถดุบิจากแหลงวตัถดุบิไปยงัโรงงาน ผานกระบวนการผลติจนเปนสนิคา จากนั้นตองมกีารขนสงสนิคาสูตลาดเพื่อ
กระจายใหถงึผูบรโิภค ทั้งนี้ ตนทนุดานการขนสงมไิดหมายถงึเฉพาะคาใชจายของยานพาหนะ แตรวมถงึวธิกีารบรรจ ุหบีหอ การขนถาย 
และการปอนเขาโรงงานอกีดวย
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เขตเมืองตาง ๆ มีสภาพรกรุงรังไรการจัดระเบียบ
อยางเปนระบบ ทาํใหภูมทิศันของเมอืงตาง ๆ ไม
สวยงาม ขาดความเปนระเบยีบเรยีบรอย และอาจ
สงผลกระทบตอความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ
ของประชาชน ปจจบุนัตามเมอืงหลกัตาง ๆ ไดให
ความสําคัญกับการปรับภูมิทัศนเมือง โดยเฉพาะ
บางเมืองมีนโยบายการนําสายไฟฟาลงดิน ที่ผาน
มากรุงเทพมหานครดําเนินโครงการนําสายไฟฟา
ลงดนิบรเิวณถนน 17 สาย ซึ่งดาํเนนิการแลวเสรจ็ 
6 สาย คือ ถนนราชวิถี ถนนพิชัย ถนนอูทองใน 
ถนนราชดําเนินนอก ถนนสุโขทัย และถนน
สวรรคโลก อยูระหวางดาํเนนิการ 10 สาย ไดแก 
ถนนนครสวรรค ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ 
ถนนพิษณุโลก ถนนพญาไท ถนนโยธี ถนน
ศรอียธุยา ถนนเพชรบรุ ีถนนพระราม 6 และถนน
เพลนิจติ และเตรยีมดาํเนนิการอกี 1 สาย คอื ถนน
ราชดําริ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร รวมกับ
การไฟฟานครหลวง การสื่อสารแหงประเทศไทย 
และบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) ดาํเนนิโครงการ
นําสายสาธารณูปโภคลงดินบริเวณถนนรอบเกาะ
รตันโกสนิทรอกี 8 สาย โดยอยูระหวางดาํเนนิการ 
3 สายแรก ในป พ.ศ. 2553 (ถนนหนาพระลาน ถนน
สนามไชย และถนนขาวสาร) และเตรยีมดาํเนนิการ
อกี 5 สาย ในป พ.ศ. 2554 (ถนนราชดาํเนนิกลาง 
ถนนราชดาํเนนิใน ถนนทายวงั ถนนเชตพุน และ
ถนนมหาราช) และตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
12 ป (พ.ศ. 2552 - 2563) กาํหนดเปาหมายวาจะ
นาํสายไฟฟาลงดนิในถนนสายหลกัใหได 500 สาย 
(กรุงเทพมหานครมีถนนประมาณ 5,000 สาย) 
(สาํนกัการโยธา กรงุเทพมหานคร 2553) สวนการ
ดาํเนนิการในระดบัภมูภิาค  โดยเฉพาะเมอืงทองเที่ยว 
หลกั พบวา มกีารนาํสายไฟฟาลงดนิตามถนนสาย

หลกัสาํคญั ดงันี้ เทศบาลนครเชยีงใหม ดาํเนนิการ
แลวเสรจ็ 2 สาย คอื ถนนทาแพ และถนนชางคลาน 
และเตรียมดําเนินการในถนนหวยแกว เปนลําดับ
ตอไป เทศบาลนครหาดใหญ จงัหวดัสงขลา ดาํเนนิ
การแลวเสรจ็ 2 สาย คอื ถนนนพิทัธอทุศิ และถนน
เสนหานสุรณ เทศบาลนครภเูกต็ ดาํเนนิการแลวใน
ถนนลาง ซึ่งเปนเขตยานการคาเมืองเกา และอยู
ระหวางเตรยีมขยายอกี 4 สาย ในถนนยานการคา
เมืองเกา (ถนนดีบุก ถนนกระบี่ ถนนภูเก็ต และ
ถนนเทพกระษัตรีบางสวน) และเทศบาลนคร
สรุาษฎรธาน ี อยูระหวางดาํเนนิการกอสรางระบบ
ไฟฟาแบบเคเบลิใตดนิ บรเิวณถนนหนาเมอืง และ
เตรยีมดาํเนนิการในถนนชนเกษม เปนลาํดบัตอไป
 สถานการณมลทศันจากปายโฆษณา3 ปจจบุนั
ปายโฆษณามมีากกวาลานปาย และมจีาํนวนเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ  โดยกระจายอยูทั่วประเทศ สวนใหญเปน
ปายขนาดใหญที่มกีารตดิตั้งบนอาคารสงู และที่ตั้ง
บนพื้นดิน เชน ริมถนนทางหลวงสายหลัก และ
ทางดวนสายตาง ๆ ที่มกีารตดิตั้งปายอยางไมเปน
ระเบยีบ ไมจาํกดัขนาดของปาย ไมมคีวามมั่นคง
แข็งแรงโดยเฉพาะการตานทานแรงลม ทําใหเกิด
ปญหาตามมาอยางมากมาย เชน การเกดิอบุตัเิหตุ
จากปายโฆษณาที่โคนลม หรอืปายโฆษณาที่บดบงั
วิสัยทัศนขณะขับขี่ยานพาหนะกอใหเกิดอันตราย
กบัทั้งผูขบัและผูสญัจรไปมา และความไมสวยงาม 
เปนตน กรุงเทพมหานครมีการติดตั้งปายโฆษณา
มากที่สดุ โดยในป พ.ศ. 2553 จาํนวนปายโฆษณา
ทั้งที่อยูบนดนิและบนอาคาร รวมทั้งสิ้น 993 ปาย 
เปนปายถูกกฎหมาย 847 ปาย ปายผดิกฎหมาย 
146 ปาย แตหากนบัรวมปายโฆษณาผดิกฎหมาย
ของปที่แลวซึ่งยังไมไดทําการรื้อถอน จะมีจํานวน
ปายโฆษณาที่ผดิกฎหมายทั้งสิ้น 289 ปาย การจดั

3 ปายโฆษณาที่เปนมลทศัน เชน ปายที่ตดิบนอาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป ปายคมนาคมสาํคญั ปายที่ตดิในรศัม ี200 เมตรจากทางรวม
ทางแยก ปายที่บดบงัภูมทิศัน เปนตน ที่ตดิในระยะ 50 เมตรจากเขตทางพเิศษ เขตทางรถไฟ หรอืเสนทางคมนาคมสาํคญั ปายที่ตดิใน
รศัม ี200 เมตรจากทางรวมทางแยก ปายที่บดบงัภูมทิศัน เปนตน
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ระเบียบปายโฆษณาของกรุงเทพมหานครทั้งใน
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่เอกชน ไดดําเนินการ
รื้อถอนปายที่ผิดกฎหมายไปแลว 177 ปาย 
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2553) (สํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร) ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเมือง
หลักและเมืองทองเที่ยว มีการดําเนินการเรงจัด
ระเบียบปายโฆษณาเชนกัน ไดแก เทศบาลนคร
ลาํปาง จดักจิกรรมรณรงคระเบยีบปายบรเิวณถนน
กาดกองตา ในวนัที่ 4 มถินุายน 2553 ซึ่งเปนวนั
สิ่งแวดลอมโลก โดยความรวมมือของชุมชน 
ทําความสะอาดบริเวณสองขางถนนกาดกองตา 
ปลดปายที่สกปรกไมเปนระเบยีบออก และตดิผาใบ
บังแดดใหมโดยบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) เปนผูสนบัสนนุ ทั้งนี้ เทศบาลนครลาํปาง
จะขยายพื้นที่จัดระเบียบปายใหครอบคลุมทั้ง
เทศบาลตอไป เทศบาลนครเชียงใหมจัดระเบียบ
ปายโฆษณาผิดกฎหมายบริเวณถนนเจริญเมือง 
ถนนทาแพ และไมอนุญาตใหติดตั้งปายตามไหล
ทางหรือตามเสาไฟฟาโดยเด็ดขาด เทศบาลนคร
หาดใหญจดักจิกรรมจดัระเบยีบปาย โดยทาํความ
สะอาดปายที่ติดกับเสาไฟฟา เริ่มดําเนินโครงการ
วันที่ 15 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองเกาะสมุย
ดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานจัดระเบียบและแกไข
ปญหาปายในเขตเทศบาลเมอืงเกาะสมยุ เปนตน
 1.1.6 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ

 แหลงธรรมชาติ4 ของประเทศไทยมีอยูเปน
จาํนวนมาก และกระจายอยูทั่วทกุภาคของประเทศ 
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภทเกาะ แกง ภูเขา โปงพรุอน ถํ้า นํ้าตก หาด
ทราย แหลงนํ้า ซากดกึดาํบรรพ และธรณสีณัฐาน 

ที่มจีาํนวนไมนอยกวา 4,707 แหง เมื่อสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติเหลานี้ถูกทําลายลงจะหมดสภาพไปไม
สามารถฟนฟหูรอืคนืสูสภาพเดมิไดอกี สิ่งแวดลอม
ธรรมชาตหิลายพื้นที่ถูกทาํลาย มสีภาพเสื่อมโทรม 
และลดคุณคาความสําคัญลง จากสาเหตุภัย
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ประกอบกับ
การพัฒนาประเทศที่ผานมาไมไดใหความสําคัญ
กบัการอนรุกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาตมิากนกั ทาํให
ขาดการจดัการอนรุกัษและฟนฟูสภาพแวดลอมให
เหมาะสม ขาดการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
บรเิวณโดยรอบ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบยีบที่
มอียูไมเอื้ออาํนวยตอการนาํไปปฏบิตัิ
 จากการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมยั
สามญั ครั้งที่ 34 (วนัที่ 25 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 
พ.ศ. 2553) ณ กรงุบราซเิลยี สหพนัธสาธารณรฐั
บราซลิ ปจจบุนัมแีหลงมรดกโลกที่ขึ้นทะเบยีนแลว
รวม 911 แหง เปนแหลงมรดกทางวฒันธรรม 704 
แหง แหลงมรดกทางธรรมชาต ิ180 แหง และแหลง
ที่มีคุณสมบัติเปนทั้งแหลงวัฒนธรรมและแหลง
ธรรมชาติ 27 แหง ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลก
ทางธรรมชาตจิาํนวน 2 แหง ไดแก 1) เขตรกัษา
พันธุ สัตวปาทุ งใหญ-หวยขาแขง ไดรับการขึ้น
ทะเบยีนเมื่อป พ.ศ. 2534 และ 2) พื้นที่กลุมปาดง
พญาเยน็-เขาใหญ ไดรบัการขึ้นทะเบยีนเมื่อป พ.ศ. 
2548 มอีาณาบรเิวณตดิตอกนั 5 แหง คอื อทุยาน
แหงชาตเิขาใหญ–ทบัลาน–ปางสดีา-ตาพระยา และ
เขตรกัษาพนัธุสตัวปาดงใหญ 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แหงชาตวิาดวยอนสุญัญาคุมครองมรดกโลก ใหนาํ

4 ธรรมชาตติามลกัษณะและคณุสมบตัสิามารถจดักลุมไดเปน 2 ประเภท คอื (1) ธรรมชาตทิี่มกีารเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และฟนคนืสู
สภาพเดมิไดโดยระบบของตวัเอง เปนแหลงธรรมชาตทิี่มกีฎหมายคุมครองและมหีนวยงานรบัผดิชอบดูแลโดยตรง เชน อทุยานแหงชาต ิ
ปาไม สตัวปา เปนตน และ (2) ธรรมชาตทิี่ไมสามารถเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง หรอืฟนฟูคนืสูสภาพเดมิได เมื่อถูกทาํลายกจ็ะหมดสภาพ
ไป เปนแหลงธรรมชาตทิี่ไมมหีนวยงานรบัผดิชอบดูแลโดยตรง เชน ภูเขา ถํ้า นํ้าตก โปงพรุอน เกาะแกง หาดทราย หาดหนิ ทะเลสาบ 
หนอง บงึ ซากดกึดาํบรรพ ธรณสีณัฐาน เปนตน
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เสนอเขาสูบญัชเีบื้องตนอกี 3 แหง ไดแก 1) พื้นที่
กลุมปาแกงกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี2) พื้นที่อนรุกัษ
ชายฝงทะเลอันดามัน และ 3) พื้นที่ปากลุมเทือก
เขาเพชรบูรณ (ประกอบดวย อทุยานแหงชาตภิูหนิ
รองกลา-ทุงแสลงหลวง-ภกูระดงึ-นํ้าหนาว เขตรกัษา
พนัธุสตัวปาภูหลวง-ภูเขยีว และพื้นที่ตอเนื่อง) ดงั
นั้น แนวโนมจนถงึป พ.ศ. 2559 แหลงธรรมชาตขิอง
ไทยที่จะไดขึ้นทะเบยีนเปนมรดกโลกจะมมีากขึ้น
 กา รอนุ รั กษ  ท รั พยากรธร รมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและกอให
เกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้ง
ตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ทั่วถงึดวย ซึ่งสามารถกระทาํไดหลายวธิ ีทั้งทางตรง
และทางออม ทางตรง ไดแก การใชทรพัยากรอยาง
ประหยดัและเกดิประโยชนคุมคาที่สดุ การนาํกลบั
มาใชซํ้า การฟ นฟู และการเฝาระวังดูแลและ
ปองกนั สวนทางออม ไดแก การใชมาตรการทาง
สังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุมชุมชน ชมรม 
สมาคม เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมี
สวนรวมในการอนุรักษ การศึกษาวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยใีนการจดัการกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมใหเกดิประโยชนสงูสดุ และการกาํหนด
นโยบายและแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการ
เผยแพรขาวสารดานการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม
 ปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากการดาํเนนิการของภาครฐัที่ผาน
มามุงเนนพัฒนาประเทศโดยขาดการวิเคราะหผล
กระทบทกุดาน ดงักรณตีวัอยาง การขยายถนนขึ้น
สูอทุยานแหงชาตเิขาใหญ อนันาํมาซึ่งการสูญเสยี
ทั้งทรพัยากรธรรมชาต ิ ความหลากหลายทางชวีภาพ 
และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ ทําใหประชาชนทั้งใน

พื้นที่ใกลเคยีงและประชาชนตางพื้นที่ออกมาแสดง
ความคิดเห็นในเชิงคัดคานตอโครงการดังกลาว 
และเรยีกรองใหภาครฐัดาํเนนิการปลกูตนไมทั้งสอง
ขางทางทดแทนของเดิมที่ถูกตัดออกไป เพื่อการ
อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไมใหถกู
ทาํลายลงไปมากกวาเดมิ (กรอบที่ 2.8)
 1.1.7 สิ่งแวดลอมศิลปกรรม

 การพัฒนาและฟ นฟูแหลงโบราณสถาน
และศลิปกรรมที่ไมสอดคลองและไมเหมาะสม กับ
คณุลกัษณะของพื้นที่ ยอมสงผลใหสภาพแวดลอม
โดยรอบแหลงศลิปกรรมนั้นสูญเสยีคณุคา รูปแบบ
ที่เปนเอกลักษณ รวมทั้งการพัฒนาเมืองไดสงผล
กระทบตอแหลงโบราณสถานและศิลปกรรมที่มี
ความสาํคญัทางดานประวตัศิาสตรและโบราณคด ี
ดงันั้น การวางผงัเมอืงที่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอม
ของเมืองและวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ จึงเปน
สิ่งสาํคญั ดงัเชนกรณทีี่ชาวเมอืงเชยีงใหมเรยีกรอง
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงผังเมือง
รวมเชียงใหมใหมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม
ประเพณี เพื่ออนุรักษสภาพความเปนเมืองเกาให
คงอยูตลอดไป
 แหลงโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบยีนแลว
ในปจจบุนั (ป พ.ศ. 2553) มจีาํนวน 2,104 แหง 
กระจายอยูทั่วทกุภาค โดยภาคกลางมจีาํนวนมาก
ที่สดุ 853 แหง (ตารางที่ 2.6) แตที่ยงัไมขึ้นทะเบยีน
มีอีกเปนจํานวนมาก กรุงเทพมหานครประมาณ 
342 แหง และภูมภิาคอกี 6,287 แหง สวนใหญเปน
วดั ทั้งนี้ตามวดัตาง ๆ  มกีารปรบัปรงุและบูรณะวดั 
รวมทั้งกอสรางอาคารใหม ๆ เพิ่มเตมิจาํนวนมาก 
จนสงผลใหโบราณสถานหลายแหงถูกทําลายลง
เรื่อย ๆ ดังนั้น การขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
จะเปนการปองกันการทุบทําลายและควบคุมใหมี
การบูรณะซอมแซม หรือกอสรางอาคารใหมใหมี
ความเหมาะสมมากขึ้น ตามแผนการสาํรวจแหลง
โบราณสถานเพื่อผลักดันให ขึ้นทะเบียนเป น
โบราณสถาน ในป พ.ศ. 2554 คาดวาจะเตรียม
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 ภาค โบราณสถาน (แหง) 1/

 ภาคเหนอื 505

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 490

 ภาคกลาง 853

 ภาคใต 256

 รวมทั้งประเทศ 2,104

ตารางที่ 2.6 จํานวนโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน จําแนกตามรายภาค ป พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : ขอมูลเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2553
ที่มา : สาํนกัโบราณคด ีกรมศลิปากร 2553

5 อโุมงคตนไม คอื บรเิวณที่ตนไมสองขางทางเตบิโตขึ้นสงูและมยีอดโคงเขาหากนั เปนลกัษณะคลายซุมหลงัคาซึ่งใหรมเงากบัเสนทางถนนดานลาง

 กรอบที่ 2.8  การขยายถนนสูอุทยานแหงชาติเขาใหญแหลงมรดกโลก

 โครงการขยายถนนธนะรชัต ซึ่งเปนเขตรอยตอกบัอทุยานแหงชาตเิขาใหญ เพื่อขยายไหลทาง
จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร รวมระยะทาง 10 กโิลเมตร ดวยการตดัตนไมขนาดใหญทั้ง
สองขางทางกวา 100 ตน ซึ่งแตละตนมอีายเุฉลี่ยประมาณ 30 - 50 ป และมไีมหวงหามปะปน
อยูดวย เชน สกั พะยูง และมะคาโมง โดยเฉพาะอโุมงคตนไม5  ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวแหงหนึ่งใน
อนัซนีไทยแลนดกถ็ูกตดัโคนลงดวยระยะทางกวา 1 กโิลเมตร อกีทั้งพื้นที่ขยายถนนดงักลาวเปน
เขตพื้นที่กันชนซึ่งอยูในเงื่อนไขของความเปนมรดกโลก เชน ตองไมเปนถนนขนาดใหญที่อาจ
สงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม และจํานวนรถยนตที่วิ่งผาน เปนตน ดังนั้น การขยายหรือ
สรางถนนขึ้นสูอุทยานแหงชาติเขาใหญ ผืนปามรดกโลกแหงนี้อาจนํามาซึ่งภัยคุกคามและสงผล
กระทบหลากหลายดาน ไดแก (1) ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
เนื่องจากการพัฒนาหรือสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขาไปในพื้นที่ธรรมชาติ
ยอมกอใหเกดิผลกระทบทั้งที่เกดิขึ้นเรว็ และคอย ๆ  กอตวัขึ้น (2) ผลกระทบตอการไหลของนํ้า ทาํให
นํ้าฝนไหลซมึลงดนินอยลง แตจะไหลบาไปตามแนวถนน การไหลของนํ้าใตดนิถูกขวางกั้นไหลซมึ
ไดนอยลง พื้นดินบางสวนอาจแหงแลงและมีความชื้นไมเทากัน ซึ่งอาจมีผลตอพืชพรรณและ
สตัวปาตามไปดวย (3) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ เนื่องจากการขยายหรอืสรางถนนเขาถงึ
พื้นที่ใด ๆ กต็าม ยอมนาํมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของกจิกรรมตาง ๆ ในเชงิพาณชิยมากขึ้น สงผลใหเกดิ
มลพษิเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบรเิวณสองฝงถนน ทั้งมลพษิอากาศและเสยีง นอกจากนี้ การขยายถนน
จะสงผลใหนกัทองเที่ยวเดนิทางเขาสูอทุยานแหงชาตเิขาใหญไดสะดวกและมจีาํนวนมากขึ้น กอให
เกดิปรมิาณขยะเพิ่มขึ้นตามมา อกีทั้งสตัวปากอ็าจไดรบัอนัตรายจากยานพาหนะดวย

ที่มา : กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2553
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ขึ้นทะเบยีนโบราณสถานเพิ่มอกีจาํนวน 52 แหง
 ประเทศไทยดําเนินความรวมมือกับประเทศ
ตาง ๆ ในการคุ มครองแหลงศิลปกรรม6 ตาม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก ปจจุบัน
ประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
3 แหง คอื 1) เมอืงเกาสโุขทยัและเมอืงที่เกี่ยวของ 
2) นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และ 
3) แหลงโบราณคดบีานเชยีง และไดรบัการประกาศ
รายชื่อเบื้องตนของมรดกโลก เมื่อป พ.ศ. 2547 
อีก 2 แหง คือ 1) เสนทางวัฒนธรรมพิมาย 
พนมรุง เมอืงตํ่า และศาสนสถานที่เกี่ยวของ และ 
2) อทุยานประวตัศิาสตรภพูระบาท จงัหวดัอดุรธาน ี
(กรมศลิปากร 2553)
 นอกจากนี้ ประเทศไทยไดนาํเสนอแหลงมรดก
ทางวฒันธรรมเขาสูบญัชเีบื้องตน 11 แหง โดยคณะ
กรรมการแหงชาตวิาดวยอนสุญัญาคุมครองมรดกโลก 
ไดพจิารณาเหน็ชอบแลว 7 แหง ไดแก 1) ภูมทิศัน
วัฒนธรรมแหงแมนํ้าเจาพระยา เริ่มจากสะพาน
ปฐมบรมราชานสุรณ (สะพานพทุธยอดฟาจฬุาโลก) 
ถงึทาวาสกุร ี2) พระปฐมเจดยี 3) แหลงโบราณคดี
เมอืงเกาเชยีงแสน และสวุรรณโคมคาํ 4) เสนทาง
วัฒนธรรมไชยาถึงเคดาห 5) แหลงวัฒนธรรม
ลานนา 6) กลุ มสถาปตยกรรมสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ 7) 
วัดมหาธาตุวรวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) จังหวัด
นครศรธีรรมราช และอกี 4 แหง อยูระหวางเสนอ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครอง
มรดกโลกพจิารณาอกีครั้ง ไดแก 1) วดัเบญจมบพติร
ดุสิตวนาราม 2) วัดสุทัศนเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร และเสาชิงชา 3) วัดราชนัดดาราม

วรวหิาร และพื้นที่ตอเนื่อง 4) แหลงโบราณคดสีมยั
กอนประวตัศิาสตร และแหลงวฒันธรรมของจงัหวดั
นาน นอกจากนี้ ยงัมแีหลงมรดกทางวฒันธรรมที่
อนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบแลว 
แตใหศกึษาเพิ่มเตมิจาํนวน 3 แหง ไดแก 1) เมอืง
โบราณพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2) อุทยาน
ประวตัศิาสตร ศรเีทพ จงัหวดัเพชรบูรณ และ 3) 
แหล งภาพเขียนสีผาแต มโขงเจียม จังหวัด
อบุลราชธาน ี(กรมศลิปากร 2553) ดงันั้น แนวโนม
จนถึงป พ.ศ. 2559 แหลงโบราณสถานและ
ศิลปกรรมไทยที่จะไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจะ
มจีาํนวนมากขึ้น
 ผลกระทบจากการถกูทาํลาย รือ้ถอน และ

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

 สิ่งแวดลอมศลิปกรรมหรอืสภาพแวดลอมที่อยู
โดยรอบและที่เกี่ยวของกับแหลงศิลปกรรม ไดแก 
อาณาบริเวณเมืองเกาหรือชุมชนเมืองที่แหลง
ศลิปกรรมนั้น ๆ ตั้งอยู เชน กรงุรตันโกสนิทร เมอืง
เกาลพบรุ ี เมอืงเกาเชยีงใหม เมอืงพมิาย เปนตน 
ลวนเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมความงามใหกับแหลง
ศิลปกรรมมีความโดดเดนยิ่งขึ้น ประเทศไทยมี
แหลงศลิปกรรมมากมายและกระจายอยูทั่วภมูภิาค 
แตความสาํคญัของแหลงศลิปกรรมเหลานั้นถกูมอง
ขาม นํามาซึ่งความเสื่อมโทรมและความเสียหาย
ของแหลงศิลปกรรม โดยเฉพาะการทําลายที่เกิด
จากกจิกรรมของมนษุยโดยรูเทาไมถงึการณซึ่งเปน
ภยัคกุคามสาํคญัในพื้นที่สิ่งแวดลอมศลิปกรรม เชน 
การขดุดนิลกูรงั การรื้อถอน ลกัลอบขดุเจาะ การนาํ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเสริมแตง และ
เปลี่ยนแปลงบริเวณแหลงศิลปกรรม การใชที่ดิน

6 แหลงศลิปกรรม หมายถงึ สิ่งที่มนษุยไดสรางหรอืกาํหนดขึ้นทั้งในอดตีและปจจบุนั และไดรบัการยกยองวามคีณุคาใน

ทางศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร โบราณคด ีและเทคโนโลย ีแบงออกเปน 2 ลกัษณะ คอื (1) ศลิปกรรมที่ใชงานอยู 

เชน วดั สถานที่ราชการ อาคารพาณชิย บานเรอืน ยานวฒันธรรม และ (2) ศลิปกรรมที่ไมไดใชงาน (ตามหนาที่เดมิ) 

แลว เชน ซากโบราณสถาน วดัราง กาํแพงเมอืง คูเมอืง แหลงประวตัศิาสตร และโบราณคดี
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โดยรอบ หรือภายในบริเวณแหลงศิลปกรรมไม
เหมาะสม อีกทั้งการมุงพัฒนาที่มากเกินโดยไม
คํานึงถึงการอนุรักษ ทําใหสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
เสื่อมโทรมจนนาํไปสูการทาํลายแหลงศลิปกรรมใน
ที่สดุ เชน การสรางหรอืขยายถนนผากาํแพงเมอืง
โบราณตาง ๆ  การตั้งโรงงานอตุสาหกรรมใกลแหลง
ศิลปกรรม การปลูกสรางบานเรือนเบียดชิดจน
บดบงัความสงางามของแหลงศลิปกรรม ตลอดจน
โครงการพัฒนาตาง ๆ ที่รุกลํ้าเขาไปในแหลง

ศลิปกรรม เปนตน ดงันั้น หากการพฒันาและการ
อนุรักษไมดําเนินไปดวยกันบนพื้นฐานของความ
สมดลุแลว จะนาํมาซึ่งความสญูเสยีแหลงศลิปกรรม
อนัทรงคณุคาได ดงักรณตีวัอยางอทุยานประวตัศิาสตร 
พระนครศรอียธุยา แหลงมรดกโลกทางวฒันธรรม
ของไทยที่อาจถกูถอดออกจากการเปนมรดกโลกได 
ถายังคงปลอยใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้นตอไป 
(กรอบที่ 2.9)

 กรอบที ่2.9  ปญหาทีต่องเรงแกไขในแหลงมรดกโลก “อทุยานประวตัศิาสตรพระนครศรอียธุยา”

 อุทยาน “ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” ขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 
ธนัวาคม พ.ศ. 2534 อาณาเขต 1,810 ไร เปนแหลงรวบรวมศลิปกรรมอนัทรงคณุคา การสรางสรรค
งานศิลปะ และการแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่ตอเนื่องทางสถาปตยกรรมของไทย การพัฒนาที่
ผานมาในพื้นที่อทุยานฯ ที่มุงเนนการพาณชิยมากเกนิไป เชน การสรางถนน ถมคลอง รานคาที่มี
จาํนวนมาก และความไมเปนระเบยีบเรยีบรอยของสิ่งกอสรางตาง ๆ ไดสงผลกระทบทั้งตอสภาพ
ภมูทิศันโดยรอบและตวัแหลงโบราณสถานเอง อกีทั้งบทบาทหนาที่และกฎหมายระหวางหนวยงาน
ที่มคีวามขดัแยงกนั เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทาํหนาที่พฒันาพื้นที่ใหมคีวามเจรญิ
กาวหนา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สดุ ในขณะที่กรมศลิปากรทาํหนาที่
อนุรักษ ดูแลรักษาแหลงมรดกโลก และบังคับใชกฎหมายในพื้นที่มรดกโลก การขัดกันระหวาง
การอนรุกัษกบัการพฒันาพื้นที่จงึเปนอกีสาเหตหุนึ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอแหลงมรดกโลกอยธุยา
 ภาครฐัไดดาํเนนิการแกไขปญหาแหลงมรดกโลกอยธุยา โดยการปรบัปรงุพื้นที่ภายในอทุยาน
ประวตัศิาสตรฯ ภายใตโครงการแผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ 2552 เชน การบรหิารจดัการรานคาใน
พื้นที่ การปรบัสภาพภมูทิศันโดยรอบ การจดัระเบยีบระบบการจราจรภายในอทุยานประวตัศิาสตรฯ 
โดยไมอนุญาตใหนํารถเขาไปในเขตพื้นที่โบราณสถาน รวมถึงการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
และวางมาตรการแกไขปญหาโดยการมสีวนรวมจากทกุฝาย (กรมศลิปากร สาํนกังานจงัหวดั อปท. 
และผู ประกอบการในพื้นที่) ตลอดจนการปรับปรุงแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนานคร
ประวตัศิาสตรพระนครศรอียธุยา ที่จดัทาํขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2536 ใหสอดคลองกบัขอกฎหมายที่มอียู
ในปจจบุนัใหมากที่สดุ ทั้งนี้ การดาํเนนิงานดงักลาวจะแลวเสรจ็ภายในสิ้นป พ.ศ. 2553
 ดงันั้น หากคนไทยทกุคนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่รวมปองกนั ดูแลรกัษา และเฝาระวงั
อทุยานประวตัศิาสตรฯ ใหคงอยูสภาพเดมิ ไมใหมกีารกอสรางสิ่งปลกูสรางขนาดใหญขึ้นมาบดบงั
ภูมิทัศนภายในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรฯ แหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงนี้ก็จะยังคงอยู
คูกบัประเทศไทยสบืตอไป

ที่มา : กระทรวงวฒันธรรม 2553
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 นอกจากนี้ ปญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเกดิอทุกภยัไดสงผลกระทบโดยตรงตอ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม จากสถานการณอุทกภัยที่
เกดิขึ้นปลายป พ.ศ. 2553 ไดสรางความเสยีหายให
กับแหลงโบราณสถานและศาสนสถานทั่วประเทศ
กวา 1,500 แหง ไดแก พื้นที่อทุยานประวตัศิาสตร
พิมาย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา โบราณสถานวัดพระนอน โบราณ
สถานวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี และ
โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด เปนตน ดงันั้น เพื่อเปนการปองกนัโบราณ
สถานสําคัญไมใหถูกทําลายจากปญหาอุทกภัยใน
ป พ.ศ. 2553 กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับ
กรมศิลปากรไดดําเนินการจัดทําระบบปองกันนํ้า
ทวมแบบใหม โดยนาํมาใชเปนแหงแรกบรเิวณหนา
วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทั้งนี้ 
ระบบปองกันนํ้าทวมดังกลาวสามารถรองรับนํ้าได
สงูถงึ 2.5 เมตร โดยการตดิตั้งระบบปองกนันํ้าใตดนิ
เพื่อสบูนํ้าทวมขงัระบายลงสูแมนํ้า พรอมกบัตดิตั้ง
แผนสเตนเลสบานพบัเปนกาํแพงกั้นนํ้าใหสามารถ
ยกขึ้น-ลงและเปด-ปดได เพื่อไมใหบดบงัทศันยีภาพ
ของโบราณสถาน
 การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหบรรลุ
ตามเปาประสงค กลไกที่สําคัญคือ การประสาน
งานและความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ หนวยงานภาครัฐกับประชาชน องคกร
เอกชน และเครอืขายชมุชน ปจจบุนัหนวยงานทั้ง
สวนกลางและระดบัทองถิ่น เชน สาํนกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กรม
ศลิปากร สถาบนัการศกึษา องคกรพฒันาเอกชน 
และเครอืขายชมุชน รวมดาํเนนิการสรางจติสาํนกึ
ใหประชาชนในทองถิ่นมีความตระหนักถึงคุณคา
ความสําคัญ ความรูเรื่องสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่ดูแลรักษา ปองกัน และใหความรูแกชุมชน

ใหเกิดความรูสึกหวงแหนสมบัติของทองถิ่น โดย
มีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนทางวิชาการ 
สงเสรมิ และประสานงานดานนโยบาย มาตรการ 
และแนวทางปฏบิตั ิรวมถงึการตดิตามประเมนิผล
เพื่อนําไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของ
ประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการใช
ประโยชนอยางเหมาะสม
 1.1.8 ขยะ

 ในป พ.ศ. 2552 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศเทากบั 15.11 ลานตนั (ไมรวมปรมิาณขยะ
กอนนํามาทิ้งถัง) สัดสวนปริมาณขยะในแตละ
ภูมิภาค พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรงุเทพมหานครยงัคงมปีรมิาณขยะสงูที่สดุ 11,385 
และ 8,834 ตนัตอวนั คดิเปนรอยละ 27 และ 21 
ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ รองลงมา ไดแก 
ภาคเหนอื 6,436 ตนัตอวนั ภาคกลาง 5,273 ตนั
ตอวัน ภาคใต 5,065 ตันตอวัน ภาคตะวันออก 
2,741 ตนัตอวนั และภาคตะวนัตก 1,676 ตนัตอวนั 
คดิเปนรอยละ 16 13 12 7 และ 4 ตามลาํดบั (รูป
ที่ 2.20)
 เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณขยะที่เกดิขึ้น 5 ปที่
ผานมา พบวาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตอวันโดยรวม
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ตอวนัขององคการบรหิารสวนตาํบลลดลง เนื่องมา
จากการยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบล
จาํนวน 537 แหง ขึ้นเปนเทศบาล (ตารางที่ 2.7)
 ในป พ.ศ. 2552 ขยะทั่วประเทศ 15.11 ลานตนั 
ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ประมาณ 5.97 ลานตนั (16,358 ตนัตอวนั) หรอืรอยละ 
40 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร
สามารถเก็บขนขยะในพื้นที่รับผิดชอบไดทั้งหมด 
8,834 ตนัตอวนั โดยกรงุเทพมหานครไดดาํเนนิการ
จัดเก็บขยะเองทั้งหมดและวาจางบริษัทเอกชน
ดาํเนนิการกาํจดั ขยะที่เกบ็ขนไดรอยละ 63 จะถูก
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 พื้นที่   ปริมาณขยะ (ตันตอวัน)

  ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552 

กรงุเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834

เขตเทศบาลและเมอืงพทัยา 12,635 12,912 13,600 14,915 16,368

เขตองคการบรหิารสวนตาํบล 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208

รวมทั้งประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

ตารางที่ 2.7 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นป พ.ศ. 2548 - 2552

รูปที่ 2.20  ปริมาณขยะจําแนกตามรายภาค พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

สงไปยงัสถานขีนถายหนองแขม และสถานขีนถาย
สายไหม และนําไปกําจัดยังสถานีฝ  งกลบ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม และอกีรอยละ 37 จะ
นาํไปยงัสถานขีนถายออนนชุ ซึ่งจะนาํขยะไปหมกั
ทาํเปนปุยรอยละ 12 และอกีรอยละ 25 จะถูกสง
ไปกําจัดยังสถานีฝงกลบอําเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา (รูปที่ 2.21)

 เขตเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บ
ขยะไดวนัละ 16,368 ตนั สามารถกาํจดัขยะอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการไดประมาณ 6,039 ตัน
ตอวัน คิดเปนรอยละ 37 ของปริมาณขยะในเขต
เทศบาล โดยจะนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดของ
เทศบาลที่ออกแบบกอสรางอยางถูกหลักวิชาการ
และสามารถเดินระบบไดแลว มีอยู  100 แหง
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รูปที่ 2.21  การจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

ทั่วประเทศ จากการกอสรางแลวเสรจ็ 118 แหง มี
ระบบกําจัดขยะที่หยุดเดินระบบ เนื่องจากตองมี
การปรบัปรงุ ซอมแซมระบบ ซึ่งชาํรดุเพราะใชมา
นาน เชน ที่เทศบาลเมอืงเกาะสมยุสวนระบบกาํจดั
ขยะที่สรางแลวไมเคยเดนิระบบเนื่องจากประชาชน
ตอตานทั้งประชาชนในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง 
เชน เทศบาลนครออมนอย เทศบาลเมอืงคคูต และ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนตน (ตารางที่ 2.8) 
สวนนอกเขตเทศบาลมีขยะเกิดขึ้น 16,208 ตันตอ
วนั ซึ่งสามารถกาํจดัอยางถกูตองตามหลกัวชิาการ
เพยีง 1,485 ตนัตอวนัเทานั้น คดิเปนรอยละ 9 ของ
ปรมิาณขยะนอกเขตเทศบาล (รูปที่ 2.22) สวนขยะ
ที่เหลอืรอยละ 91 จะถูกกาํจดัดวยวธิกีารเผากลาง
แจง หรอืนาํไปทิ้งบนพื้นที่วางตาง ๆ

 ผลกระทบจากขยะ

 ปรมิาณขยะที่ตกคางตามสถานที่ตาง ๆ  หรอื
ที่กองทับถมกันโดยไมมีการกําจัดตามหลักการ
สุขาภิบาล สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน กลาวคือ ขยะเปน
แหลงเพาะพนัธุของสตัวตาง ๆ เชน แมลงวนั หนู 
แมลงสาบ เปนตน ซึ่งเปนพาหะนาํโรค เชน โรคฉี่หนู 
โรคระบบทางเดนิอาหาร เปนตน เชื้อจลุนิทรยีที่ปน
เป อนมากับขยะมีโอกาสขยายพันธุ เพิ่มจํานวน
มากขึ้น เพราะขยะมทีั้งความชื้นและสารอนิทรยีที่
จุลินทรียใชเปนอาหาร ขยะที่ตกคางจะกอใหเกิด
ปญหากลิ่นเหม็นรบกวน และเหตุรําคาญตอ
ประชาชน นอกจากนั้น ฝุนละอองที่เกดิจากการเกบ็
รวบรวม การขนถาย และการกาํจดัขยะ ยงัคงเปน
เหตรุาํคาญที่มกัจะไดรบัการรองเรยีนจากประชาชน

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

ปริมาณขยะที่เก็บขนได 

8,834 ตันตอวัน

สถานขีนถายขยะออนนชุ 

3,308 ตนัตอวนั (รอยละ 37)

สถานขีนถายขยะหนองแขม 

2,174 ตนัตอวนั (รอยละ 25)
สถานขีนถายขยะสายไหม

 3,352 ตนัตอวนั (รอยละ 38)

 สถานฝีงกลบ อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชงิเทรา 2,242 ตนัตอวนั (รอยละ 25)

หมกัทาํปุย 1,066 ตนั

ตอวนั (รอยละ 12)

สถานฝีงกลบ อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

5,526 ตนัตอวนั (รอยละ 63)
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 ประเภทระบบ  สถานภาพการเดินระบบของสถานที่กําจัดขยะที่กอสรางแลวเสร็จ

 กําจัดขยะ เดินระบบ (แหง) หยุดเดินระบบ ไมเคยเดินระบบ รวม

   (แหง) (แหง) (แหง) 

การฝงกลบอยาง 95 9 6 110

ถูกหลกัสขุาภบิาล

ระบบผสมผสาน 3 1 - 4  
  (เทศบาลตาํบลเวยีงฝาง จงัหวดั (องคการบรหิารสวน
  เชยีงใหม, เทศบาลนครระยอง,  จงัหวดัชลบรุ)ี
  เทศบาลตาํบลแมสาย จงัหวดัเชยีงราย)

ระบบการเผา 2 1 - 3 

ในเตาเผา  (เทศบาลนครภูเกต็, เทศบาลเมอืง
  เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธาน)ี
  (เทศบาลเมอืงลาํพูน)

        รวม  100 12 6 

118
หมายเหตุ : ไมนบัรวมสถานที่กาํจดัขยะกรงุเทพมหานครทั้ง 3 แหง สถานที่กาํจดัของเทศบาลนครลาํปาง

ซึ่งดาํเนนิการโดยเอกชน และเตาเผาขยะมูลฝอยของเกาะพพี ีตาํบลอาวนาง อาํเภอเมอืง
กระบี่ จงัหวดักระบี่ เนื่องจากระบบเสยีหายทั้งหมดโดยเหตธุรณพีบิตัภิยั 

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

ตารางที่ 2.8 ขอมูลประเภทระบบกําจัดขยะที่ไดรับการออกแบบและกอสรางอยางถูก
 หลักวิชาการ

รูปที่ 2.22 ปริมาณขยะที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลในป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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ในชมุชนอยูเสมอ ขยะเปนสาเหตสุาํคญัที่ทาํใหเกดิ
มลพษินํ้าและมลพษิอากาศ เนื่องจากขยะสวนที่ไม
ไดเก็บขนหรือไมนําไปกําจัดอยางถูกวิธี เมื่อมีฝน
ตกลงมาจะนําความสกปรก เชื้อโรค และสารพิษ
จากขยะไหลลงสูแหลงนํ้า ทาํใหแหลงนํ้าเนาเสยีได 
นอกจากนี้ การเผาขยะกลางแจงกอใหเกิดควันมี
สารพษิทาํใหคณุภาพอากาศเสยี 
 จากการรวบรวมรายงานการศึกษาวิจัยของ
กระทรวงสาธารณสขุเกี่ยวกบัผลกระทบตอสขุภาพ
อนามยัของแรงงานคุยขยะบรเิวณฝงกลบ ดงันี้ 
 การศกึษาเกี่ยวกบัการสงเสรมิสขุภาพอนามยั
และสภาวะแวดลอมของแรงงานคุยขยะและแรงงาน 
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2548 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สมทุรปราการ พษิณโุลก กาํแพงเพชร อบุลราชธาน ี
ระยอง และภูเก็ต จากการตรวจตัวอยางในนํ้าชะ
ขยะ ดนิ และอากาศ พบวานํ้าชะขยะสวนใหญมี
คาบโีอดแีละสารแขวนลอยเกนิมาตรฐาน ตวัอยาง
ดินไมพบการปนเป อนของสารตะกั่ว สารหนู 
แคดเมียม และแมงกานีส ตัวอยางอากาศไมม ี
เบนซีน โทลูอีน สไตรีน รวมทั้งฝุนเกินมาตรฐาน 
สรุปไดว ากลุ มตัวอยางไดรับสารที่มีผลตอตับ 
สารระคายเคือง สารกอใหเกิดอาการภูมิแพ 
เสียงดังในบริเวณพื้นที่ฝงกลบขยะ อันตรายจาก
แสงและฝุน การตดิเชื้อจลุนิทรยีในทางเดนิปสสาวะ 
สารที่มผีลตอไต สารที่มผีลตอปอด เสี่ยงตออาการ
ปวดตามรางกาย ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา 
และปวดไหล จากการศกึษาความเสี่ยงของพนกังาน 
ทําความสะอาดและเก็บกวาดขยะของเทศบาล
เมืองนครสวรรค พ.ศ. 2534 ทั้งหมด 156 คน 

พบวา สมรรถภาพของปอดตํ่ากวาเกณฑรอยละ 
49.6 โดยพบวาปจจัยเสี่ยงคือ ฝุนรวม ซึ่งขณะ
ปฏิบัติงานมีปริมาณฝุนรวมเฉลี่ยเทากับ 1,806 
มลิลกิรมัตอลูกบาศกเมตร และจากการศกึษาของ
สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย ดวยการสาํรวจความคดิเหน็ 
ของกลุมคนรับซื้อของเกา พบวาโรคหรืออุบัติเหต ุ
ที่เกิดขึ้นกับกลุมคนรับซื้อของเกาบอยที่สุด ไดแก 
ปวดหลัง ปวดเอว รองลงมาคือ เปนไขตัวรอน 
ถูกของมีคมบาด โรคภูมิแพ เวียนศีรษะ หนามืด 
ตามลําดับ โดยสาเหตุของการเกิดโรคเหลานี้เกิด
จากการปฏิบัติตนขณะทํางานไมถูกตอง เชน ถูก
ของมีคมบาดเพราะไมสวมถุงมือปองกัน เปนตน 
และจากการทดสอบสมรรถภาพปอดของผูประกอบ
อาชพีเกบ็ขยะที่บรเิวณกองขยะในกรงุเทพมหานคร 
พบวา รอยละ 40 มีสมรรถภาพของปอดตํ่ากวา
เกณฑปกติ
 1.1.9 สารอันตราย

 ปจจุบันประเทศไทยมีการใชสารอันตราย7 

เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ถงึแมวารฐับาลจะมกีารรณรงคใหภาค
เกษตรกรรมใชสารกําจัดศัตรูพืชจากผลิตภัณฑ
ชวีภาพแลวกต็าม
 การนาํเขาสารอนัตรายจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 
จากปรมิาณการนาํเขาสารอนัตราย 3.22 ลานตนั 
ในป พ.ศ. 2540 เพิ่มเปน 15.54 ลานตนั ในป พ.ศ. 
2552 (รูปที่ 2.23) ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องในชวงเวลา
ดงักลาว จงึทาํใหความตองการใชสารอนัตรายเพิ่ม
มากขึ้น สารอันตรายนําเขาสวนหนึ่งเปนสารเคมี
กาํจดัศตัรูพชื จากสถติปิรมิาณการนาํเขาสารเคมี8 

7  สารเคมอีนัตราย วตัถอุนัตราย หรอืสารอนัตราย หมายถงึ ธาตหุรอืสารประกอบที่มคีณุสมบตัเิปนพษิหรอืเปนอนัตรายตอมนษุย สตัว 
พชื ทาํใหทรพัยสนิและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม สามารถจาํแนกได 9 ประเภท ตามหลกัสากล ดงันี้ ประเภทที่ 1 วตัถรุะเบดิ ประเภทที่ 2 
กาซ ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 4 ของแขง็ไวไฟ ประเภทที่ 5 วตัถอุอกซไิดสและออรแกนกิเปอรออกไซด ประเภทที่ 6 วตัถมุี
พษิและวตัถตุดิเชื้อ ประเภทที่ 7 วตัถกุมัมนัตรงัส ีประเภทที่ 8 วตัถกุดักรอน ประเภทที่ 9 วตัถอุื่น ๆ ที่เปนอนัตราย (กรมควบคมุมลพษิ)

8  สารเคม ีคอื สารที่ประกอบดวยธาตชุนดิเดยีวกนั หรอืสารประกอบจากธาตตุาง ๆ รวมกนัดวยพนัธะเคม ีมทีั้งสารอนัตรายและสารไม
อนัตราย (กรมควบคมุมลพษิ)
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ปองกนัและกาํจดัศตัรูพชื พบวาในป พ.ศ. 2552 มี
การนําเข าสารเคมีป องกันและกําจัดศัตรูพืช 
137,739.40 ตนั คดิเปนมลูคา 16,837 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ที่มกีารนาํเขาสารเคมปีองกนั
และกําจัดศัตรูพืช 109,969.41 ตัน คิดเปนมูลคา 
19,194 ลานบาท (กรมวชิาการเกษตร 2553) สาํหรบั
การผลติสารอนัตรายภายในประเทศป พ.ศ. 2552 
มจีาํนวน 24.10 ลานตนั ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2541 
ที่ทาํการผลติเพยีง 9.70 ลานตนั เทานั้น
 ในป พ.ศ. 2552 มอีบุตัภิยัจากสารเคม ี(รวม
การลกัลอบทิ้งกากของเสยี) เกดิขึ้นทั้งสิ้น 48 ครั้ง 
โดยเปนเหตทุี่เกดิขึ้นจากการขนสงสารเคม ี15 ครั้ง 
เกดิในโรงงานอตุสาหกรรมและโกดงัเกบ็สารเคม ี10 

ครั้ง การลกัลอบทิ้งกากของเสยี 13 ครั้ง และในที่
อื่น ๆ  เชน สถานที่ฝงกลบขยะ พื้นที่ที่กาํลงักอสราง 
สถานประกอบการที่ไมใชโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนตน รวม 10 ครั้ง และมผีูไดรบัผลกระทบหรอื
บาดเจบ็จากอบุตัภิยัจากสารเคม ีจาํนวน 891 ราย 
เสยีชวีติ 2 ราย
 ผลกระทบจากสารอันตราย

 เกษตรกรไทยเปนกลุมเสี่ยงในสงัคมที่มโีอกาส
ไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
เนื่องจากเกษตรกรไทยมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรู
พชืเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมพีฤตกิรรมการใชสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง เชน การใชสารเคมี
เกินขนาดกวาที่กําหนดไวในฉลาก ผสมสารเคมี

รูปที่ 2.23 ปริมาณการผลิตและการนําเขาสารอันตราย ป พ.ศ. 2540 - 2552

หมายเหตุ : 1/ขอมูลปรมิาณการผลติสารอนัตรายมาจากสถติกิารขอขึ้นทะเบยีนโรงงานอตุสาหกรรม 
ประเภทการผลติเคมภีณัฑ สารเคม ีหรอืวตัถเุคม ีในลาํดบัที่ 42 ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม
และการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย

  2/ขอมูลปริมาณการผลิตสารอันตรายเปนขอมูลป พ.ศ. 2551 สวนขอมูลป พ.ศ. 2552 
อยูระหวางการประสานขอมูลจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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หลายชนดิในการฉดีพนแตละครั้ง เปนตน รวมถงึ
การทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวไวตามหัวไร
ปลายนาหรอืตามโคนตนไม 
 ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารอันตราย
เหลานี้คอื การเกดิพษิตอรางกายจากการไดรบัสาร
อันตรายโดยตรง และการแพรกระจายของสาร
อนัตรายสูสิ่งแวดลอม จาํนวนผูปวยจากการไดรบั
สารอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม เพิ่มขึ้นจาก 1,868 คน ในป พ.ศ. 2551 
เปน 1,926 คน ในป พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 2.9) จาก
ขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาปญหามลพิษจาก
สารอันตราย คือ มีการใชสารอันตรายในปริมาณ
มากจนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สขุภาพอนามยั 
และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งพบวาความ
เจ็บปวยจากการใชสารเคมีทางการเกษตรเกิดขึ้น
มากกวา และมจีาํนวนผูปวยสูงกวาความเจบ็ปวย
จากการใชสารเคมีทางอุตสาหกรรม ความรุนแรง
ของปญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ชัดเจนขึ้น 

นําไปสูการจัดทํามาตรการ นโยบาย รวมถึงการ
บังคับใชกฎหมายที่ทําใหเกษตรกรและผูบริโภค
ที่ต องสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรปลอดภัย
มากขึ้นในปจจบุนั
  1.1.10  ของเสียอันตราย

 ของเสียอันตราย9 มีแนวโนมที่จะถูกปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นทุกป นับเปนปญหา
ที่รนุแรงมาก ของเสยีอนัตรายที่เกดิขึ้น เชน นํ้ามนั
เครื่องเกา ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพกระปอง 
สเปรยเปลา ถานไฟฉาย เครื่องรับโทรทัศนเกา 
เปนตน รวมถงึกากของเสยี เชน กากกมัมนัตรงัส ี
และขยะตดิเชื้อจากสถานพยาบาล เปนตน ซึ่งจะ
ถูกทิ้งสะสมในสถานที่ตาง ๆ อยางกระจดักระจาย 
โดยไมมกีารบาํบดัหรอืกาํจดัอยางถกูวธิ ีดงัเชน การ
พบกากของเสียคลายยางมะตอยบริเวณชายหาด
สมหิลา (กรอบที่ 2.10) ของเสยีอนัตรายเหลานี้จะ
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
คณุภาพของสิ่งแวดลอม 

 ป พ.ศ.   สารอันตรายทางการเกษตร สารอันตรายทางอุตสาหกรรม รวม 

  ปวย (คน) เสียชีวิต (คน) ปวย (คน) เสียชีวิต (คน) ปวย (คน) เสียชีวิต (คน)

 2548 1,321 - 319 - 1,640 -

 2549 1,251 - 201 - 1,452 -

 2550 1,286 - 300 1 1,586 1

 2551 1,642 - 226 - 1,868 -

 2552 1,649 - 277 - 1,926 -

ตารางที่ 2.9 จํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากการไดรับสารอันตรายทางการเกษตรและสาร
อันตรายทางอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2548 - 2552

ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 2553

9  ของเสยีอนัตราย หมายถงึ ของเสยีประเภทใดประเภทหนึ่งหรอืหลายประเภทรวมกนัที่มปีรมิาณความเขมขน หรอืลกัษณะทางกายภาพ 
ทางเคมี หรือการติดเชื้อ ซึ่งอาจเปนสาเหตุหรือมีสวนทําใหมีการตาย หรือการเจ็บปวยอยางรุนแรงที่รักษาไมไดเพิ่มขึ้น หรือกอใหเกิด
ภาวะทพุพลภาพ ตลอดจนอาจกอใหเกดิอนัตราย หรอืมแีนวโนมจะกอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพอนามยัของมนษุยหรอืสิ่งแวดลอม เมื่อ
ไมไดรบัการจดัการอยางเหมาะสมในการบาํบดั การเกบ็กกั การขนสง การกาํจดั หรอือื่น ๆ (กรมควบคมุมลพษิ)
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 ในป พ.ศ. 2552 ปริมาณของเสียอันตรายมี
ประมาณ 3.07 ลานตัน ลดลงจากป พ.ศ. 2551 
ประมาณ 66,600 ตนั โดยของเสยีอนัตรายสวนใหญ
ประมาณ 2.3698 ลานตนั (รอยละ 77) เปนของเสยี

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรม และอีก 0.70 
ลานตนั (รอยละ 23) เปนของเสยีอนัตรายจากชมุชน 
ซึ่งรวมซากผลิตภัณฑ  เครื่องใช  ไฟฟ า และ
อเิลก็ทรอนกิสและขยะตดิเชื้อ (รูปที่ 2.24) พื้นที่ที่มี

กรอบที่ 2.10 กากของเสียบนชายหาดสมิหลา

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ไดมีการพบกากของเสียคลายยางมะตอยถูกคลื่นซัด
เกลื่อนชายหาดสมหิลา-ชลาทศัน อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ตลอดความยาวกวา 2 กโิลเมตร 
ซึ่งหาดดังกลาวเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสงขลาทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาด
สกปรก เนื่องจากของเสยีดงักลาวเมื่อโดนแดดจะละลายและไปเกาะสิ่งปฏกิูลอื่น ๆ บนชายหาด
จนจับตัวเปนแผน ซึ่งทําลายทัศนียภาพชายหาดอยางมาก นอกจากนี้ ยังพบกากของเสียในเขต
หมูบานชาวประมง ตาํบลดหีลวง อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา โดยกากของเสยีที่เกดิขึ้นนั้นเปน
กากของเสียจากกระบวนการขุดเจาะนํ้ามันในอาวไทย ซึ่งบริเวณฐานขุดเจาะนํ้ามันของบริษัท 
นวิคอสตอล (ประเทศไทย) จาํกดั ที่อยูหางฝงราว 30 ไมลทะเล พบวานํ้าทะเลบรเิวณฐานขดุเจาะ
นํ้ามัน รวมทั้งโดยรอบของทะเลอาวไทยมีสิ่งแปลกปลอมปนเปอนทําใหผิวนํ้ามีสีเหลืองขุน และ
ใตผวินํ้ามสีดีาํ กระจายตวัหลายจดุจนถงึชายฝง

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2553

รูปที่ 2.24 ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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ภูมิภาค

 ปริมาณ ป พ.ศ. 2551 (ลานตัน) ปริมาณ ป พ.ศ. 2552 (ลานตัน)

 อุตสาหกรรม ชุมชน รวม อุตสาหกรรม ชุมชน รวม รอยละ

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 0.4906 0.2618 0.7524 0.4682 0.2666 0.7348 24.0 

ภาคกลาง 0.3397 0.0870 0.4267 0.4546 0.0901 0.5447 18.0

ภาคตะวนัออก 1.5302 0.0572 1.5874 1.3668 0.0590 1.4258 46.5

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 0.0463 0.1218 0.1681 0.0254 0.1250 0.1504 5.0

ภาคเหนอื 0.0350 0.0639 0.0989 0.0421 0.0648 0.1069 3.5

ภาคใต 0.0121 0.0893 0.1014 0.0127 0.0930 0.1057 3.0

          รวม 2.4539 0.6810 3.1349 2.3698 0.6985 3.0683 100.0

ตารางที่ 2.10 ปริมาณของเสียอันตรายแบงตามแหลงกําเนิดและภูมิภาค ป พ.ศ. 2551 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

รูปที่ 2.25 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ป พ.ศ. 2552 จําแนกตามรายภาค

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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ของเสยีอนัตรายเกดิขึ้นมากที่สดุคอื ภาคตะวนัออก 
และกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีของเสีย
อนัตรายเกดิขึ้นมากกวารอยละ 70 ของปรมิาณที่
เกดิขึ้นทั้งประเทศ (ตารางที่ 2.10)
 ในป พ.ศ. 2552 ของเสยีอนัตรายจากชมุชน
เกดิขึ้น 0.69 ลานตนั เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ที่มี
อยู 0.68 ลานตนั ของเสยีเหลานี้เปนซากผลติภณัฑ
เครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส ขยะตดิเชื้อ และ
ของเสยีอนัตรายอื่น ๆ  จากชมุชน โดยกรงุเทพมหานคร 
และปริมณฑลเปนพื้นที่ที่มีของเสียอันตรายจาก
ชมุชนเกดิขึ้นมากที่สดุคอื 0.27 ลานตนั รองลงมา
คอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 0.13 ลานตนั ภาค
กลาง 0.09 ลานตนั ภาคใต 0.09 ลานตนั ภาคเหนอื 
0.64 ลานตนั และภาคตะวนัออก 0.059 ลานตนั 
ตามลาํดบั (รูปที่ 2.25)
 สําหรับขยะติดเชื้อมีจํานวน 39,482 ตัน 
คดิเปนรอยละ 1.29 ของปรมิาณของเสยีอนัตราย

ทั้งหมด ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถาน
พยาบาลที่เปนแหลงกําเนิดขยะติดเชื้อตองดําเนิน
การจัดการขยะติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการ
กาํจดัขยะตดิเชื้อ ป พ.ศ. 2545 โดยขยะตดิเชื้อสวน
ใหญจะถูกกําจัดในเตาเผาของโรงพยาบาลที่เดิน
ระบบอยูประมาณ 470 แหง เตาเผาขยะตดิเชื้อของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 13 แหง
ทั่วประเทศ และเตาเผาของเอกชนอกีจาํนวน 2 แหง
ในป พ.ศ. 2552 มขีองเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม
เกดิขึ้นประมาณ 2,369,800 ตนั ลดลงจากป พ.ศ. 
2551 เพียง 80,000 ตัน พื้นที่ภาคตะวันออก
และกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมขีองเสยีอนัตราย 
จากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด 1,366,800 ตัน 
และ 468,200 ตนั ตามลาํดบั (รปูที่ 2.26) ซึ่งสวนใหญ 
กวารอยละ 60 เปนของเสยีอนัตรายที่เกดิขึ้นภายใน
นคิมอตุสาหกรรม และอกีรอยละ 40 เปนของเสยี
อนัตรายที่เกดิขึ้นภายนอกนคิมอตุสาหกรรม

รูปที่ 2.26 ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2552 จําแนกตามภูมิภาค

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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วิธีการกําจัดของเสียอันตราย

 ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม

  ตัน รอยละ

แปรรูปใชเปนวตัถดุบิ  452,377.83 19.78

แปรรูปใชเปนพลงังานทดแทน 504,979.83 22.08

ผานกระบวนการเพื่อใชซํ้า 834,376.44 36.48

บาํบดั  54,882.80 2.40

กาํจดั  355,491.19 15.54

สงออกไปรไีซเคลิ/กาํจดัในตางประเทศ 85,123.40 3.72

                    รวม 2,287,231.49 100.0

ตารางที่ 2.11 ปริมาณของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการจัดการ ป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมโรงงานอตุสาหกรรม 2553

 ภาครัฐไดมีการดําเนินการจัดการของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั เปนหนวยงานกาํกบัดูแลการ
ดําเนินงานจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จากการ
รวบรวมและสอบถามขอมูลปริมาณของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรมของหนวยงานกํากับ
ดูแล และเอกชนผู รับจัดการกากของเสียจาก
อตุสาหกรรม พบวาในป พ.ศ. 2552 มปีรมิาณของ
เสยีอนัตรายไดรบัการจดัการประมาณ 2.287 ลาน
ตัน หรือคิดเปนรอยละ 97 ของปริมาณของเสีย
อนัตรายจากอตุสาหกรรมที่เกดิขึ้น (ตารางที่ 2.11)
 ผลกระทบจากของเสียอันตราย

 ของเสยีอนัตรายที่เกดิขึ้นมสีารบางชนดิกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอผิวหนังและอวัยวะตาง ๆ ของ

รางกาย สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย เชน 
การเกิดโรคภัยไขเจ็บที่มีสาเหตุมาจากโลหะหนัก 
ตลอดจนการทําปฏิกิริยาของสารตาง ๆ จะสราง
ความเสยีหายและเปนอนัตรายตอสิ่งแวดลอม โดย
เฉพาะคุณภาพดินซึ่งจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะของของเสียอันตราย หากมีซากถาน
ไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต
มาก จะสงผลตอปริมาณโลหะหนักจําพวกปรอท 
แคดเมียม และตะกั่วในดินมาก ซึ่งสงผลเสียตอ
ระบบนเิวศในดนิ

1.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 1.2.1 ทรัพยากรปาไม

 การดําเนินงานของภาครัฐเพื่อแกไขปญหา
วิกฤติปาไม รวมทั้งการปองกันและปราบปราม 
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมไดกําหนดใหมี
แนวทางการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ 
โดยในป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2553 
กรมปาไมไดดาํเนนิการสงเสรมิการจดัการปาชมุชน 
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ซึ่งเปนการสงเสรมิและสนบัสนนุใหราษฎรในชมุชน
ใหมีความรู ความเขาใจในหลักการและวิธีการ
ดําเนินการบริหารจัดการปาแบบมีสวนรวมภายใต
กฎหมายที่มีอยู และเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชมุชนในการบรหิารจดัการพื้นที่อยางมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลองกับภูมิประเทศและความตองการของ
ชุมชน ซึ่งมีการจัดตั้งปาชุมชนแลวทั้งสิ้น 7,939 
หมูบาน และในปงบประมาณ 2553 กรมปาไมมี
แผนดาํเนนิการจดัตั้งปาชมุชนในหมูบานเปาหมาย
ทั้งประเทศ รวม 142 หมูบาน รวมทั้งมกีารดาํเนนิ
การฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ จํานวน 40 โครงการ และ
โครงการพเิศษ 3 โครงการ มพีื้นที่ฟนฟูทั้งสิ้นกวา 
38,000 ไร จัดทําฝายตนนํ้า 1,200 แหง พัฒนา
คณุภาพชวีติและสรางอาชพีใหราษฎร 1,000 คน 
 ในสวนของมาตรการดานการปองกัน แกไข 
และฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งกรมปาไมไดดาํเนนิการแบงออกเปน 2 มาตรการ 
ไดแก มาตรการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาวกิฤตปิาไม 
ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการหลกั ไดแก โครงการ
เรงดวนเพื่อแกไขปญหาการบกุรกุทาํลายทรพัยากร
ปาไมของประเทศ และโครงการยุทธการแกไข
ปญหาวกิฤตปิาไมของชาต ิมกีารจดัทาํยทุธศาสตร
แกไขปญหาวกิฤตปิาไมของชาตโิดยบรูณาการการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝง และสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม และมาตรการ
และนโยบายที่กรมปาไมไดดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม โดย
การเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา 
โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมได
มกีารจดัตั้งศนูยปฏบิตักิารยทุธการแกไขวกิฤตปิาไม 
ของชาติทั่วประเทศ จํานวน 7 ศูนย (เชียงใหม 
พษิณโุลก อบุลราชธาน ีจนัทบรุ ีชมุพร กระบี่ และ

สงขลา) เพื่อเฝาระวงั ควบคมุ ตดิตาม และประสาน
การปฏบิตั ิ รวมทั้งการสนบัสนนุใหชาวบาน ชมุชน 
และพระสงฆเขามามสีวนรวมในการดแูลและรกัษา
ปา (กรมปาไม 2553ค)
 การฟนฟพูื้นที่ปาเสื่อมโทรม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 กรมปาไมไดดาํเนนิการฟนฟูในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติที่สมควรเรงฟนฟูใหกลับคืนสภาพที่
อุดมสมบูรณ โดยดําเนินโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ
และพื้นที่ปาตนนํ้าลาํธาร ตามแผนปฏบิตักิารไทย
เขมแขง็ 2555 (แผนฟนฟเูศรษฐกจิระยะที่ 2 รอบที่ 1) 
มเีนื้อที่ดาํเนนิการ 50,000 ไร ใน 36 จงัหวดั และ
โครงการปลูกปาทดแทนดวยเงินนอกงบประมาณ 
มเีนื้อที่ดาํเนนิการ 44,600 ไร ใน 36 จงัหวดั รวม
พื้นที่ปาปลูกทดแทนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ถูก
บกุรกุทาํลายและปาปลกูอื่น ๆ  จาํนวนทั้งสิ้น 94,600 
ไร (กรมปาไม 2553ง)
 ในป พ.ศ. 2552 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 
และพันธุ พืช ไดดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ปาอนุรักษอยางยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกรอน มกีจิกรรมการปลกูปาทั้งสิ้น 112,000 ไร 
และตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถงึป พ.ศ. 2552 สวนฟนฟู
พื้นที่อนุรักษ สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ 
ไดรายงานผลการปลูกปารวมทั้งประเทศเปน
จาํนวนทั้งสิ้น 60,250 ไร และตลอดระยะเวลา 6 ป
ที่ผานมา กรมอทุยานแหงชาต ิ สตัวปา และพนัธุ
พืช รวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไดมีการดําเนิน

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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โครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวมใน
ผืนปาตะวันตกในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อความยั่งยืนของผืนปา ครอบคลุม 
พื้นที่ 6 จงัหวดั ไดแก ตาก กาํแพงเพชร นครสวรรค 
อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่
คุมครอง 17 แหง ทั้งเขตรักษาพันธุสัตวปา และ
อุทยานแหงชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 11.7 ลานไร 
ซึ่งการทํางานของโครงการจัดการพื้นที่คุ มครอง
อยางมสีวนรวมในผนืปาตะวนัตกในระยะที่ 1 มกีาร
ทํางานรวมกับชุมชน 129 ชุมชน ในปาตะวันตก 
โดยพยายามผลักดันใหเกิดการยอมรับในแนวเขต
สํารวจรวมกันของชาวบาน การยอมรับในวิถีชีวิต
การทาํไรหมนุเวยีนที่รกัษาปาไวแตเดมิ และขยาย
ผลสูการทํางานกับหมูบานขอบนอกพื้นที่คุมครอง
ในรูปแบบของการจดัตั้งปาชมุชน 135 ชมุชน และ
กาํลงัดาํเนนิการพฒันาเครอืขายการทาํงานรวมกนั
ของชุมชนภายใตชื่อเครือขายภูมินิเวศปาตะวันตก 
เกิดเปนเครือขายหลัก ๆ เชน เครือขายเฝาระวัง
ทรัพยากร เครือขายปาชุมชน เครือขายชาติพันธุ 
ภูมปิญญา และศลิปวฒันธรรม เครอืขายกสกิรรม
ธรรมชาติ เครือขายบานเรียนรู เครือขายพัฒนา
อาชีพและระบบสวัสดิการ เครือขายเยาวชน 
เปนตน และกระจายเปนกลุมกจิกรรมในแตละพื้นที่
ประมาณ 100 เครอืขาย สาํหรบัแนวทางการทาํงาน
ในระยะที่ 2 เปนการนําฐานขอมูลมาใชเพื่อการ
จดัการทรพัยากร เนนกระบวนการมสีวนรวม และ
การทํางานเชิงรุก กลาวไดวา โครงการฯ ไดสราง
แนวทางใหม ๆ ในการอนรุกัษปาควบคูไปกบัการ
รกัษาความเปนชมุชน โดยแกไขปญหาความขดัแยง
ในเรื่องการประกาศเขตอนุรักษทับพื้นที่ชุมชน 
ความขัดแยงประเด็นการทําไรหมุนเวียนของชาว
กะเหรี่ยง และความขัดแยงในเรื่องการขยายพื้นที่
เกษตรกรรมของชมุชนบนพื้นที่ตนนํ้าที่สงผลกระทบ
ตอระบบนเิวศและสิ่งแวดลอมอยางรนุแรง (มูลนธิิ
สบืนาคะเสถยีร 2553)

 1.2.2 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน

 การปองกัน แกไข และฟ นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรดินและการใชที่ดินไดมีการออกเปน
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไดเพิ่ม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อ
ใหการปฏิบัติหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการ
ปองกนัแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของดนิ รวมทั้ง
รักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 1) ยกเลิก
พระราชบญัญตัพิฒันาที่ดนิ พ.ศ. 2526  2) เพิ่ม
บทนิยามของคําวา “เกษตรกรรม การชะลาง
พงัทลายของดนิ การอนรุกัษดนิและนํ้า มาตรการ
วธิกีล มาตรการวธิพีชื”  3) เพิ่มองคประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน มีดังนี้ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครอง 
ทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรม
อทุยานแหงชาต ิ สตัวปา และพนัธุพชื เลขาธกิาร
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  4) เพิ่มอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
พฒันาที่ดนิ ไดแก ประกาศกาํหนดเขตสาํรวจการ
อนรุกัษดนิและนํ้า ใหคาํแนะนาํรฐัมนตรใีนการออก
ประกาศกําหนดบริเวณการใชที่ดิน การออก
ประกาศเขตอนุรักษดินและนํ้า การออกประกาศ
ควบคุมการใชที่ดินที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปน
เปอนของสารเคมหีรอืวตัถอุื่นใดที่จะทาํใหที่ดนิเกดิ
ความเสื่อมโทรมตอการใชประโยชนทางการเกษตร 
รวมทั้งกรณมีกีารปนเปอนเกดิขึ้นใหผูกระทาํการปน
เปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินใหคืนสูสภาพเดิม 
หรือชดใชคาเสียหายใหแกรัฐหรือผู ไดรับความ
เสยีหาย  กาํหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
ใหประกาศดงักลาวมสีภาพบงัคบั เชน การกาํหนด
มาตรการอนุรักษดินและนํ้า เพื่อลดการชะลาง
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พังทลายของดินและปองกันการเกิดดินถลม 
การหามกระทาํการใด ๆ รวมถงึการทาํใหเกดิการ
ปนเปอนของสารพิษที่เปนอันตรายตอดิน หรือ
ทําใหสภาพดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 
เปนตน รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาว 
เสนอคณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบในการใหความ
ชวยเหลอืและเยยีวยาความเดอืดรอนหรอืความเสยี
หายที่อาจเกิดขึ้นแกผู ครอบครองที่ดินจากการ
กําหนดบริเวณการใชที่ดินหรือกําหนดเขตอนุรักษ
ดนิและนํ้า (กรมพฒันาที่ดนิ 2551)
 กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
โดยเนนความปลอดภัยทั้งตอเกษตรกรผู ผลิต 
ผู บริโภค และสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินการใน 2 
ลกัษณะคอื เกษตรอนิทรยี และเกษตรดทีี่เหมาะสม 
(Good Agriculture Practices: GAP) ผลการดาํเนนิ
งานในปงบประมาณ 2552 มดีงันี้ คอื 1) เกษตร
อนิทรยี : เปนการสงเสรมิและพฒันาเกษตรกรเขา
สูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยสู
สากล โดยการถายทอดเทคโนโลยีตามระบบ
โรงเรยีนเกษตรกร จาํนวน 443 ราย และจดัทาํแปลง
เรียนรูตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย จํานวน 22 
เเปลง  2) เกษตรดทีี่เหมาะสม : เปนการสงเสรมิและ 
การพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสมในพืช (ขาว) โดยการพัฒนา
เกษตรกรที่สมัครเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรดีที่เหมาะสม ใหมีความรู  ทักษะ และ
สามารถผานการประเมินแปลงเบื้องตน จํานวน 
86,775 ราย  และพฒันาเกษตรกรเพื่อเตรยีมความ
พรอมเขาสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสม ป พ.ศ. 2553 จาํนวน 233,568 ราย
 ผลการดาํเนนิงานสงเสรมิการเกษตรในสวนที่
เกี่ยวของกบัการปองกนั แกไข และฟนฟูทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรดิน ในปงบประมาณ 2552 คือ การ
สงเสรมิการปลกูหญาแฝกในการอนรุกัษดนิและนํ้า 
ไดดําเนินการผลิตและสงเสริมการปลูกหญาแฝก 
จาํนวน 980,000 ตน จดัทาํหมูบานนาํรองการปลูก
หญาแฝก 4 จดุ จดัทาํแปลงสาธติและรวบรวมพนัธุ
หญาแฝก จาํนวน 9 จดุ และอบรมถายทอดความรู 
การปลูกหญาแฝกใหกับเกษตรกร จํานวน 1,787 
ราย เพื่อใหเกษตรกรที่ทาํการเกษตรบนพื้นที่สงูและ
ลาดชันใชประโยชนจากหญาแฝกในการแกปญหา
การชะลางพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหาร
จากดนิ
 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมีมติเกี่ยวกับ
การบรหิารจดัการที่ดนิแบงออกเปน 2 มต ิคอื หนึ่ง
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติใหความเห็นชอบ
ตอกรอบนโยบาย แนวทาง และมาตรการการจัด
ที่ดนิ เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2551 ซึ่งประกอบดวย
กรอบแนวทาง 4 ดาน ไดแก 1) การปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ มต ิและคาํสั่งที่เปนปญหา 
อุปสรรค เพื่อให การจัดที่ดินสอดคล องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีความเปนเอกภาพ 
ประสทิธภิาพ และความเปนธรรมในสงัคม  2) การ
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกบัการจดัที่ดนิเพื่อแกไข
ปญหาการจัดที่ดินที่ยังไมแลวเสร็จ หรือมีการ
เปลี่ยนมอืหลงัการจดัที่ดนิ รวมทั้งแกไขปญหาแนว
เขตที่ดินของรัฐ และปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
3) การกําหนดแนวทางการจัดที่ดินในอนาคตให
สอดคลองกบันโยบายการพฒันาประเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  4) การคุมครองดูแลผูที่
ไดรบัการจดัที่ดนิใหสามารถใชประโยชนในที่ดนิได
อยางยั่งยนื และปองกนัการสญูเสยีสทิธใินที่ดนิโดย
ไมสมคัรใจ  สอง คณะกรรมการจดัที่ดนิแหงชาติ
ใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ดิน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน เมื่อวันที่ 
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13 สงิหาคม 2552 ประกอบดวยยทุธศาสตร 4 ดาน 
ไดแก ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาต ิ
การอนุรักษและการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 
ดานการใชที่ดนิเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสดุและเปน
ธรรม ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส 
และดานการบรหิารจดัการที่ดนิ
 1.2.3 ทรัพยากรแร

 การที่สงเสริมใหมีการพัฒนานําทรัพยากรแร
ขึ้นมาใช ประโยชน  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ แตเนื่องจากแรเปนทรัพยากรที่ใช
แลวหมดไป แนวทางการพัฒนาจึงควรคํานึงถึง
การใชใหเกดิประโยชนสงูสดุ ความคุมคา ที่ผานมา
ภาครัฐมีแนวทางการสํารวจเพื่อจําแนกเขตพื้นที่
แหลงทรพัยากรแร เพื่อการสงวน การอนรุกัษ และ
การพัฒนาใชประโยชนอยางสมดุล เพื่อลดความ
ขัดแยงจากการใชประโยชนทรัพยากรระหวางภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ 
การกาํหนดแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากการประกอบกิจกรรมเหมืองแรและแตงแร
ในแตละพื้นที่ เชน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมอืงแร (กพร.) มกีารกาํกบัดแูลการทาํเหมอืง 
โดยสงเสรมิการมสีวนรวมจากทองถิ่นในการเขามา
รวมในการกํากับดูแลเหมือง การเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอม การฟนฟูพื้นที่ผานการทาํเหมอืง เชน 
การกาํกบัดแูลโรงโมบดและยอยหนิ เพื่อกาํกบัดแูล
และสนบัสนนุผูประกอบการใหตดิตั้งระบบกาํจดัฝุน 
จากกระบวนการโมบดและยอยหิน และปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกนัผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรง
โมบดและยอยหิน เปนผลใหปญหาฝุนจากการ
ระเบดิและยอยหนิในพื้นที่ตาง ๆ  มคีวามรนุแรงของ
ปญหาลดลง 
 การดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2551 - 2553 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมีการ
ดําเนินโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมี
มาตรฐานสากลเพื่อความรบัผดิชอบตอสงัคม เพื่อ

สงเสริมใหผู ประกอบการมีความรับผิดชอบตอ
สงัคมมากขึ้น รวมถงึการศกึษาและกาํหนดแนวทาง
ที่เหมาะสม และความเปนไปไดในการพัฒนา
อตุสาหกรรมเหมอืงแรสูโครงการกลไกการพฒันาที่
สะอาด เพื่อเตรียมความพรอมดานขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด และจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินการ
โครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดสาํหรบัอตุสาหกรรม 
เหมอืงแร โดยการคดัเลอืกพื้นที่ตามชนดิแร จาํนวน 
3 กลุม ไดแก กลุมเหมอืงแรทองคาํ (3 แหง) กลุม
เหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต (3 แหง) 
และกลุ มเหมืองถานหิน (2 แหง) สําหรับกรม
ทรพัยากรธรณมีกีารสาํรวจ การตรวจสอบ ประเมนิ
สถานภาพ และศกัยภาพแหลงทรพัยากรแรในระดบั
จงัหวดัอยางตอเนื่อง รวมถงึการเกบ็ขอมลูทางดาน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอม เพื่อมาจดัลาํดบั
ความสาํคญัของแหลงทรพัยากรแร พรอมทั้งเสนอ
แนะแนวทางการบรหิารจดัการในแตละพื้นที่ตอไป 
 นอกจากนี้ จากปญหาการแกไขปญหาผล
กระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและสขุภาพที่มแีนวทาง 
และรูปแบบการจัดการที่ไมเปนระบบ ไดแก ขาด
การกําหนดเขตพื้นที่ศักยภาพแร ไมสามารถระบุ
แหลงกําหนดมลพิษที่มีการปนเปอนอยางชัดเจน 
การจดัเกบ็ขอมลูที่ไมเปนระบบและไมตอเนื่อง การ
ดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ไมมีการบริหาร
จัดการอยางบูรณาการ การมีกลไกทางการคลัง
ในการเยียวยาปญหาไมมีประสิทธิภาพ การ
จดัสรรคาภาคหลวงที่ไมสะทอนตนทนุที่สงัคมไดรบั
อยางแทจริง การติดตามตรวจสอบ การเฝาระวัง
การปฏบิตังิานของเหมอืงและโรงแตงแร และความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมี
สวนรวมของประชาชนไมมีประสิทธิภาพทําใหการ
ดาํเนนิการไมสามารถเยยีวยาปญหาไดในระยะยาว 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม จงึไดจดัทาํกรอบนโยบายและแนวทาง
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การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร เพื่อเปน
แนวทางการบริหารจัดการที่นําไปสู การพัฒนา
ทรัพยากรแรอยางยั่งยืน มีกลไกในการเยียวยา
ปญหาที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับทุกฝาย 
ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบหลกั ไดแก 1) การ
พัฒนาองคความรูเพื่อใหสามารถวางแผนปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) การ
พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อใชในการบริหาร
จดัการ และ 3) การเพิ่มประสทิธภิาพในการตดิตาม 
ตรวจสอบ และเฝาระวงัอยางตอเนื่อง
 1.2.4 ทรัพยากรพลังงาน

 ประเทศไทยเปนประเทศที่พึ่งพาการนําเขา
พลงังานจากตางประเทศในแตละป จงึมปีจจยัเสี่ยง
จากภายนอกที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ภาวะความผันผวนของราคาพลังงาน โดยเฉพาะ
นํ้ามนัเชื้อเพลงิที่มแีนวโนมเพิ่มสงูขึ้นอยางตอเนื่อง
ในปจจุบัน ประกอบกับภาคพลังงานเปนภาคที่มี
สัดสวนของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ที่สุด และเกิดปญหามลพิษอากาศจากการใช
พลังงาน ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานใหความ
สาํคญัในการเพิ่มประสทิธภิาพการใชพลงังาน และ
การอนุรักษพลังงานในภาคสวนตาง ๆ มาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีนโยบายพลังงานของรัฐบาล 5 
ยทุธศาสตร (แถลง ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2551) 
คอื ดานความมั่นดานพลงังาน ในการสงเสรมิและ
พฒันาแหลงพลงังานในประเทศ และการกระจาย
ชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน ดานพลังงาน
ทดแทน ในการสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
และกําหนดเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนตอการใชพลังงานทั้งหมดของ
ประเทศภายในป พ.ศ. 2554 รวมทั้งการสงเสริม
การวิจัยดานพลังงานทดแทนรูปแบบใหม ดาน
การกํากับ ดูแล ความปลอดภัย ใหอยูในระดับที่
เหมาะสมดานการอนรุกัษพลงังานและประสทิธภิาพ 
ในทุกภาคเศรษฐกิจ โดยการรณรงคและสราง

จติสาํนกึในการประหยดัพลงังานและดานการดแูล
สิ่งแวดลอมในการจัดหาและใชพลังงานเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชมุชนโดยมกีระบวนการ 
มสีวนรวมของประชาชน
 แนวทางการดําเนินงานในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอนที่กําลังเปน
ปญหาที่สําคัญในปจจุบัน โดยการจัดการดาน
พลังงานทดแทนของภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
และพฒันาอยางตอเนื่อง และมแีนวทางการดาํเนนิ
การอยางจรงิจงัในป พ.ศ. 2545 ในการสนบัสนนุ
และสงเสรมิการใชพลงังานทดแทน โดยการสงเสรมิ
การจัดหาแหลงพลังงานภายในประเทศ และการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ 
โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไดจาก
ภายในประเทศ ประกอบดวย พลงังานแสงอาทติย 
พลังงานลม พลังงานนํ้า กาซชีวภาพจากขยะ
อนิทรยี เชื้อเพลงิชวีภาพ (เอทานอล และไบโอดเีซล) 
และกาซธรรมชาตสิาํหรบัยานยนต 
 สาํหรบัการดาํเนนิการดานอื่น ๆ ไดแก การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพพลังงาน
ทดแทน และการสงเสริมและเผยแพรพลังงาน
ทดแทน เพื่อใหมีการนําไปใชประโยชนพลังงาน
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ทดแทนอยางเหมาะสม รวมทั้ง มาตรการสนบัสนนุ
และจูงใจอื่น ๆ  ในการตดิตั้งระบบ ไดแก มาตรการ
จงูใจโดยการออกระเบยีบรบัซื้อไฟฟา (feed-in tariff) 
เพื่อจูงใจและสนับสนุนผูลงทุนใหมีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในกลุมผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก และผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก การใหสิทธิประโยชนทางภาษี การให
เงินกู ดอกเบี้ยตํ่า การสงเสริมการลงทุนและให
สทิธปิระโยชนสงูสดุแกผูประกอบการดานพลงังาน
ทดแทน การยกเวนภาษีเงินไดแก ผูติดตั้งระบบ 
การสนบัสนนุดานเทคนคิการศกึษาออกแบบระบบ 
และการสนับสนุนภาคเอกชนใหพัฒนาโครงการ
กลไกการพฒันาที่สะอาด  
 นอกจากนี้ กระทรวงพลงังานตองจดัหาแหลง
พลังงานที่หลากหลาย จึงมีนโยบายจะพัฒนา
พลังงานทดแทนเปนแหลงพลังงานหลักของ
ประเทศ ดวยการจดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทน 
15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) แบงเปน 3 ระยะ 1) ระยะ
สั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) มุงเนนสงเสรมิเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว และมี
ศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง 2) ระยะกลาง 
(พ.ศ. 2555 - 2559) สงเสรมิอตุสาหกรรมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน และสนับสนุนพัฒนาตนแบบ
เทคโนโลยพีลงังานทดแทนใหม ๆ  และ 3) ระยะยาว 
(พ.ศ. 2560 - 2565) สงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนใหม ๆ ที่มคีวามคุมคาทางเศรษฐศาสตร
 ในป พ.ศ. 2553 คณะรฐัมนตรไีดมมีตอินมุตัิ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ ป พ.ศ. 
2553 - 2573 โดยในรายละเอยีดจะมกีารผลติไฟฟา
จากโรงไฟฟานวิเคลยีร จาํนวน 5 แหง รวมกาํลงั
ผลิตติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต จะเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 
2563 - 2571 และโรงไฟฟาถานหนิ นอกจากนั้น ยงั
มาจากโครงการรบัซื้อไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีน 
จาํนวน 4,617 เมกะวตัต โรงไฟฟาระบบ cogenera-
tion กาํลงัผลติ 7,137 เมกะวตัต โรงไฟฟาพลงัความ

รอนรวม 16,670 เมกะวัตต โรงไฟฟาพลังนํ้า 
(ปรบัปรงุเขื่อนบางลาง และโครงการสูบกลบัเขื่อน
ลาํตะคอง) กาํลงัผลติ 512 เมกะวตัต และการรบั
ซื้อไฟฟาจากตางประเทศ (สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว/สหภาพพมา) กําลังผลิต 11,669 
เมกะวัตต ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการรับฟงความ
คดิเหน็เพื่อนาํไปปรบัปรงุ
 1.2.5 สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน

 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมือง เปนอีก
ประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐใหความสําคัญ เนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ 
สงัคม สขุอนามยั และคณุภาพชวีติ การดาํเนนิงาน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ผานมา กรม
โยธาธิการและผังเมืองมีการจัดทําผังประเทศและ
ผงัภาคในอนาคต 50 ปขางหนา (พ.ศ. 2600) เพื่อ
ใชเปนกรอบแสดงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ของ
ประเทศ สาระสําคัญคือ การกระจายความเจริญ
จากเมอืงขนาดใหญไปยงัเมอืงในภมูภิาคอื่น ๆ  การ
ตั้งเปาหมายสดัสวนของประชากรเมอืงตอประชากร
ชนบท (ตารางที่ 2.12) โดยมุงลดสดัสวนประชากร
ชนบท และเพิ่มสดัสวนของประชากรเมอืงใหมากขึ้น 
อยางคอยเปนคอยไป ดวยการสงเสริมงานนอก
ภาคเกษตรในชนบทมากขึ้น และสงเสริมใหเขต
ชนบทมแีหลงงานและการตั้งถิ่นฐานที่หนาแนนจน
มกีารกระจกุตวัเกดิเปนชมุชนเมอืงมากขึ้น
 กรงุเทพมหานครมกีารจดัทาํกรอบการพฒันา
ระดบัภาคมหานคร เพื่อนาํไปสูการพฒันาที่สมัพนัธ
กับทุกกรอบการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระดับประเทศ 
ระดบัอาเซยีน และระดบัโลก แบงออกเปน 4 ชวง 
คอื 1) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 - 2555) เพื่อเปนมหานคร 
ที่มีแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและ
วฒันธรรม เปนมหานครสเีขยีว มโีครงขายคมนาคม
ขนสงที่สะดวกและเชื่อมโยงระดับภูมิภาค เพื่อ
รองรบัการที่ประเทศไทยจะเปนศนูยกลางการทองเที่ยว 
และการบรกิารที่เชื่อมโยงในกลุมอาเซยีน 2) ระยะ 
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15 ป (พ.ศ. 2550 - 2565) เพื่อเปนมหานครที่มี
อุตสาหกรรมสะอาดปราศจากมลพิษ เพื่อรองรับ
การที่ประเทศไทยจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใน
อนาคตและเปนศูนยกลางสขุภาพ 3) ระยะ 30 ป 
(พ.ศ. 2550 - 2580) เพื่อเปนมหานครนาอยูในระดบั
เอเชยี ประชาชนมคีณุภาพชวีติที่ดบีนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่ดี และเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนสงทกุระบบเขาดวยกนั และ 4) ระยะ 
50 ป (พ.ศ. 2550 - 2600) เพื่อเปนมหานครที่มกีาร
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มีความรุงเรืองทางศิลป
วัฒนธรรม และเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง
เพื่อกระจายความเจรญิไปสูอนภุูมภิาค
 นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดกาํหนด
แนวทางการพฒันาการจดัการสิ่งแวดลอมเมอืงและ
โครงสรางพื้นฐาน ดงันี้ 1) พฒันาเมอืงโดยเนนการ
วางผังเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม สังคม 
ระบบนเิวศเขาดวยกนั และใหความสาํคญักบัการ
เพิ่มพื้นที่สเีขยีว 2) เพิ่มประสทิธภิาพการใชพลงังาน
ในพื้นที่เมอืง โดยใชเทคโนโลยกีารออกแบบอาคาร 

ที่อยูอาศัยที่ประหยัดพลังงาน 3) พัฒนาระบบ
ขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะที่มีความ
ครอบคลมุ และใหบรกิารประชาชนทกุกลุมอยางมี
ประสทิธภิาพ 4) มกีารจดัการสิ่งแวดลอมเมอืงอยาง 
บูรณาการดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5) สงเสริม
และเพิ่มศกัยภาพทองถิ่น ใหสามารถบรหิารจดัการ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ และ 6) 
ใหมีการกํากับการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง
อยางเครงครดั (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ2553)
 ปญหาการใชที่ดนิในเขตชมุชนเมอืง มสีาเหตุ
จากการวางแผนการใชที่ดนิที่ไมเหมาะสม การมุง
พัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองมากเกินความเหมาะสม 
กอใหเกิดปญหาความแออัด ภาวะมลพิษ สภาพ
แวดลอมที่ไมนารื่นรมย อีกทั้งการพัฒนาพื้นที่
ชานเมอืง หรอืการสรางสิ่งสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
โดยปราศจากการวางแผนในระยะยาว ยอมทาํให
เกดิปญหาการใชประโยชนในเวลาตอมา ดงันั้น จะ
เห็นไดว าการพัฒนาพื้นที่จึงตองเชื่อมโยงกับ
แผนการใชที่ดนิ โดยการวางแผนการใชที่ดนิจะตอง

 ภาค ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2565 ป พ.ศ. 2580 ป พ.ศ. 2600

กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล 77 : 23 75 : 25 87 : 13 99 : 1 100

ภาคกลาง  25 : 75 26 : 74 30 : 70 34 : 66 40 : 60

ภาคตะวนัออก  30 : 70 31 : 69 36 : 64 41 : 59 48 : 52

ภาคเหนอื  20 : 80 21 : 79 25 : 75 29 : 31 33 : 67

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 15 : 85 16 : 84 19 : 91 22 : 78 25 : 75

ภาคใต  24 : 76 26 : 74 30 : 70 34 : 66 39 : 61

          ทั้งประเทศ 29 : 71 30 : 70 36 : 64 42 : 58 50 : 50

ตารางที ่2.12 เปาหมายสดัสวนประชากรเมอืงและชนบท จาํแนกตามรายภาค ป พ.ศ. 2552 - 

2600 สัดสวนเปนรอยละ เมือง : ชนบท

ที่มา : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 2552 
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สัมพันธกับการวางแผนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการคลงัของพื้นที่ เพื่อเปนกลไกในการควบคมุ
และกําหนดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่มากที่สดุ
 กรุงเทพมหานครมีการใชประโยชนที่ดิน 3 
ประเภท ในจาํนวนใกลเคยีงกนั คอื การใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การใชที่ดินเพื่อการเกษตร
กรรม และเปนการใชประเภทที่วาง นอกนั้นเปน
การใชประโยชนที่ดนิประเภทตาง ๆ เชน เพื่อการ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานที่ราชการ 
เปนตน การดําเนินการวางแผนการใชที่ดินของ
กรุงเทพมหานครอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุง
ร างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับใหมที่จะประกาศใชในป พ.ศ. 2555 - 2559 
แทนผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปจจุบัน 
(พ.ศ. 2549 - 2554) สาระสําคัญของผังเมืองรวม
กรงุเทพมหานครฉบบัใหม (พ.ศ. 2555 - 2559) คอื 
1) จาํกดัขอบเขตการพฒันาเมอืงและสงเสรมิความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และใหความสําคัญ
กบัการขนสงมวลชนระบบรางหรอืรถไฟฟาเปนหลกั  
2) การเพิ่มพื้นที่สเีขยีวและพื้นที่โลงวางใหกบัเมอืง
มากขึ้น และ 3) ขอบเขตการพฒันาเมอืงพจิารณา
ตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง และยดึผงัเมอืง
รวมฉบบัปจจบุนัเปนหลกั ปจจบุนักรงุเทพมหานคร
มพีื้นที่วางรอการพฒันาถงึรอยละ 80 - 90 รอบแนว
รถไฟฟาบทีเีอส รถไฟฟาใตดนิ และถนนวงแหวน
รอบนอก จึงไมจําเปนตองขยายพื้นที่เชิงพาณิชย
เพิ่มขึ้นในผงัเมอืงรวมฉบบัใหม
 เมืองพัทยามีการใชประโยชนที่ดินประเภทที่
อยูอาศัยประมาณรอยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด 
คิดเปนอันดับสอง รองจากการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม และที่วางที่มีอยูรอยละ 73 
ของพื้นที่ทั้งหมด การใชประโยชนที่ดนิประเภทที่อยู
อาศยัและพาณชิยกรรมมกีารกระจกุตวับรเิวณสอง
ฟากถนนพทัยา ปจจบุนัผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยาอยู

ระหวางดาํเนนิการปรบัปรงุครั้งที่ 3 ในขั้นตอนการ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
จากนั้นกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจะเสนอผงัเมอืง
รวมเมอืงพทัยา (ปรบัปรงุครั้งที่ 3) ที่ผานความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเสนอตอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการออก
กฎหมายกระทรวงใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวมตอไป
 แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สนข.) และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2553 
(วนัที่ 9 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2553) มสีาระสาํคญัดงันี้ 
1) กอสรางระบบขนสงมวลชนทางรางเพิ่มอกี 7 สาย 
(เปดบริการในป พ.ศ. 2562) ไดแก สายสีชมพู 
(แคราย-ปากเกรด็-มนีบรุ)ี สายสสีม (ตลิ่งชนั-ศูนย
วัฒนธรรม-บางกะป-มีนบุรี) สายสีมวง (บางซื่อ-
ราษฎรบูรณะ) สายสีเขียว (สะพานใหม-คูคต/
สนามกฬีาแหงชาต-ิยศเส) สายสแีดงเขม (หวัลาํโพง-
บางบอน) สายสแีดงออน (ตลิ่งชนั-ศาลายา) และ
สายแอรพอรตลิงค (ดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท) 
2) ดาํเนนิการตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสเีขยีว
เขม จากหมอชิต-สะพานใหม ขยายเปนหมอชิต-
สะพานใหม-คูคต รวมระยะทาง 18.4 กิโลเมตร 
3) กอสรางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน และบางซื่อ-หัวลําโพง 
ตลอดจนโครงการแอรพอรตลิงคสวนตอขยาย 
พญาไท-บางซื่อ 4) กาํหนดรูปแบบทางวิ่งเปนทาง
ยกระดับและกําหนดรูปแบบทางรถไฟขามแมนํ้า
เจาพระยาเปนสะพานรถไฟ บรเิวณทาเรอืสี่พระยา-
คลองสาน และ 5) หนวยงานทองถิ่นสามารถ
ดําเนินโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางขนาด
รองในพื้นที่ความรับผิดชอบได ทั้งนี้ ตองมีแนว
เสนทางนอกเหนือและไมซํ้าซอนกับโครงขายที่
กาํหนดไวในแผนแมบทดงักลาว
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 สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน (องคการมหาชน) 
ดําเนินโครงการบานมั่นคงซึ่งเปนโครงการพัฒนา
ที่อยูอาศยัคนจนในชมุชนแออดั มวีตัถปุระสงคเพื่อ
ใหประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บุกรุกหรือในพื้นที่
ชมุชนแออดัไดมคีวามมั่นคงดานที่อยูอาศยั รวมถงึ
รณรงคสรางการมีสวนรวมของชาวชุมชนใหรูจัก
และเขารวมกระบวนการพฒันาปรบัปรงุที่อยูอาศยั
ที่ เหมาะสมกับสภาพสังคมของแต ละชุมชน 
โครงการบานมั่นคง เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2546 ภายใต
งบประมาณของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังไดรับ
การสนับสนุนจากเจาของพื้นที่หลายหนวยงาน 
เช น กรมธนารักษ สํานักงานทรัพยสินส วน
พระมหากษตัรยิ การรถไฟแหงประเทศไทย ตลอด
จนพื้นที่ของเอกชน ปจจุบันในป พ.ศ. 2553 
โครงการบานมั่นคงกระจายอยูในพื้นที่ 74 จงัหวดั 
276 เมอืง/เขต จาํนวน 834 โครงการ มชีมุชนแออดั
เขารวมในโครงการ 1,689 ชุมชน ผูรับประโยชน
มจีาํนวน 90,983 ครวัเรอืน ทั้งนี้ จาํนวนชมุชนแออดั
ที่เหลอือกีกวา 6,000 ชมุชน อยูระหวางเรงดาํเนนิ
การแกไขใหหมดไปภายในอกี 5 ปขางหนา
 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเปนแนวทางการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง เนื่องจากตนไมเปน
ทั้งแหลงดดูซบักาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพษิ และผลติกาซออกซเิจน อกีทั้งเปนการสราง
สมดุลการใชพื้นที่ในเมืองใหเกิดความเหมาะสม 
และชวยลดอณุหภูมขิองพื้นผวิในพื้นที่นั้น ๆ ลงได
อยางนอย 2 องศาเซลเซียส การดําเนินงานดาน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ผานมา กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ภายใตแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะ
โลกรอนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 2555 
โดยการปลูกตนไมยืนตนทั้งในและนอกเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการรับซื้อและเชาที่ดิน
ที่ไมไดใชประโยชนหรือที่รกรางวางเปลา เพื่อ
มุงเพิ่มพื้นที่สเีขยีวใหกบักรงุเทพมหานคร

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดจดัทาํแผนปฏบิตักิารเชงินโยบาย 
การจดัการพื้นที่สเีขยีวชมุชนเมอืงอยางยั่งยนื (พ.ศ. 
2551 - 2554) เพื่อใหเปนกรอบดานนโยบายการ
จัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนในระดับประเทศ โดย
ครอบคลมุการเพิ่มพื้นที่สเีขยีวในที่ดนิของหนวยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกาํหนด
ทศิทางการจดัการพื้นที่สเีขยีวใหคาํนงึถงึศกัยภาพ
ของธรรมชาต ิวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ ใหอยู
บนรากฐานการพฒันาอยางยั่งยนื รวมทั้งขดีความ
สามารถของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตไดอยางเหมาะสม
และการใชประโยชนไดอยางยั่งยนื
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปน
หนวยงานแรกที่นําแนวคิดเมืองนาอยูขององคการ
อนามัยโลกมาใชพัฒนาเมืองและชุมชน ตั้งแตป 
พ.ศ. 2537 เปนตนมา เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) พฒันาและแกปญหา
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานในทองถิ่นตนเอง 
โดยใชกลยุทธเมืองนาอยู เปนเครื่องมือในการ
ดาํเนนิงาน ตลอดจนสรางความเขมแขง็ของชมุชน 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน 
ที่ผานมาผลสาํเรจ็ที่เปนรปูธรรมคอื การรกัษาความ
สะอาด การจดัการสิ่งแวดลอม ขยะ นํ้าเสยี โดย
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ทองถิ่นไดเหน็ถงึความสาํคญัและมกีารดาํเนนิงาน
เมืองนาอยู ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น เปาหมายการ
ดาํเนนิงานเมอืงนาอยูดานสขุภาพในป พ.ศ. 2553 
คอื ให อปท. มกีระบวนการดาํเนนิงานเมอืงนาอยู
ดานสขุภาพ ระดบัเทศบาล ไมนอยกวารอยละ 78 
และระดบั อบต. รอยละ 10 โดยมุงเนนการพฒันา
อนามยัสิ่งแวดลอม 3 ดาน ไดแก 1) ความปลอดภยั
ดานอาหารและนํ้า 2) การจัดการของเสียชุมชน 
และ 3) การใชมาตรการดานกฎหมาย ตาม พ.รบ. 
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดําเนิน
โครงการการพฒันาชมุชนอยางยั่งยนื ภายใตแผน
ปฏบิตักิาร 21 ระดบัทองถิ่น (local Agenda 21) เพื่อ
ใหทองถิ่นมกีารบรหิารจดัการใหชมุชนเปนเมอืงนาอยู 
ดานตาง ๆ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม 
และคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ไดดําเนินโครงการ
เมอืงนาอยู ภายใตโครงการปดทองหลงัพระ10 ระยะ
เวลา 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554) วตัถปุระสงคเพื่อจดัการ 
ความรู ความเขาใจ ความตระหนกั กระตุนจติสาํนกึ
ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ศลิปวฒันธรรมไทย ใน 6 มติ ิคอื ดนิ 
นํ้า เกษตร พลงังานทดแทน ปา และสิ่งแวดลอม 
โดยกําหนดใหจังหวัดนานเปนพื้นที่ตนแบบใน
การดาํเนนิงาน ผลการดาํเนนิงานโครงการเมอืงนาน 
นาอยู พบวา จาํนวนอาสาสมคัรพทิกัษทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) กวา 
600 คน เปนตวัแทนเผยแพรใหความรูและชวยกนั
เฝาระวังสิ่งแวดลอม มีโรงเรียนนํารอง (โรงเรียน
ตาลชมุวทิยา) ที่มเีทคโนโลยสีะอาด มกีารคดัแยก
ขยะ การประหยัดนํ้า-ไฟ และมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม สวนปญหาที่พบและอยูระหวางดาํเนนิ
การแกไขคือ ปญหาหมอกควันและไฟปา และจะ

ตองดาํเนนิการแกไขอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2554 
นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไดดําเนินการจัดทํา
โครงการชุมชนอยูคูกับอุตสาหกรรม เพื่อใหชุมชน
และอตุสาหกรรมอยูรวมกนัไดอยางยั่งยนื (กรอบที่ 
2.11)
 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ในฐานะหนวยงาน
หลกัดานการผงัเมอืง ดาํเนนิการจดัทาํผงัเมอืงรวม 
เพื่อใชบังคับเปนกฎหมายใหครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศทั้งระดบัจงัหวดั เมอืง และชมุชน เพื่อให
ทศิทางการพฒันามคีวามชดัเจนยิ่งขึ้น โดยที่ผานมา 
ในป พ.ศ. 2552 ไดจดัทาํโครงการจดัทาํผงัชมุชน
โดยการมสีวนรวม เพื่อสนบัสนนุใหทองถิ่นบรหิาร
จัดการพื้นที่อยางเหมาะสมโดยการมีสวนรวมของ
ทกุภาคสวน ไดแก ประชาชน ชมุชน ทองถิ่น และ
ภาคเอกชน โดยมีเปาหมายคือ อบต.ทั่วประเทศ 
6,746 แหง โดยในป พ.ศ. 2552 อบต.ที่ไดดาํเนนิ
การแลวมีจํานวน 444 แหง นอกจากนี้ ไดจัดทํา
โครงการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ทําผังเมืองชุมชนเทศบาลเพื่อนําไปสูกระบวนการ
ตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อใหเทศบาลที่ยังไมมีกฎ
กระทรวงใชบงัคบัผงัเมอืงรวม 924 แหง (เทศบาล
ทั้งหมด 1,276 แหง) ไดมกีารวางผงัเมอืงชมุชนใช
เปนแนวทางในการพัฒนา และจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหเหมาะสมและเปนระบบ โดย
ดาํเนนิการแลวเสรจ็ในเทศบาล 10 แหง
 การดําเนินการถายโอนภารกิจการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมใหแกทองถิ่นเปนผู บังคับใช
กฎหมาย ผลการดาํเนนิงานมผีงัเมอืงรวมที่ประกาศ
กฎกระทรวงรวม 153 ผัง โดยถายโอนให อปท. 
แลว 111 ผงั รอการถายโอนให อปท. 7 ผงั และ
อยูระหวางการปรบัปรงุ 35 ผงั และผงัเมอืงรวมที่

10 โครงการปดทองหลงัพระ เปนโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัครบ 7 รอบ 84 พรรษา 
ในป พ.ศ. 2554 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที่ 29 พฤษภาคม 2550
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 กรอบที่ 2.11 ชุมชนอยูคูอุตสาหกรรม

 การพฒันาดานอตุสาหกรรมมคีวามสาํคญัในการพฒันาประเทศ แตกม็สีวนสาํคญัในการกอ
ใหเกดิมลพษิ และเปนสาเหตหุลกัประการหนึ่งของความขดัแยงดานการใชประโยชนที่ดนิที่เกดิขึ้น
ในชมุชนหลายแหง ทั้งนี้ ในการปองกนัและลดผลกระทบจากการระบายมลพษิที่มแีหลงกาํเนดิจาก
พื้นที่อุตสาหกรรมออกสูสิ่งแวดลอมและชุมชนนั้นไดมีแนวคิดหรือมาตรการที่หลากหลาย บาง
แนวคดิเนนการลดมลพษิจากจดุกาํเนดิ แตบางแนวคดิเนนการปองกนัผลกระทบที่ผูรบัคอื ประชาชน
และคณุภาพสิ่งแวดลอม อยางไรกต็าม แนวคดิเหลานี้มจีดุมุงหมายสูงสดุรวมกนัประการหนึ่งคอื 
เพื่อใหชมุชนและอตุสาหกรรมสามารถอยูรวมกนัไดอยางยั่งยนื
 สาํหรบัแนวคดิดานการปองกนัผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นตอประชาชนและคณุภาพสิ่งแวดลอม
นั้น หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดใชวธิจีดัใหมรีะยะหางระหวางแหลงกาํเนดิมลพษิกบัชมุชน
และสิ่งแวดลอม โดยการกาํหนดพื้นที่กนัชน ตั้งอยูระหวางพื้นที่ศนูยกลางการพฒันาแตละแหงเพื่อ
ประโยชนในการเจือจางมลพิษ และรักษาสมดุลระหวางพื้นที่ของระบบนิเวศเมืองและระบบนิเวศ
อตุสาหกรรม อยางไรกต็าม พื้นที่กนัชนอาจมขีนาด ขอบเขต และลกัษณะที่แตกตางกนัไป ขึ้นกบั 
ปจจยัหลายประการ อาท ิประเภทและขนาดโครงการอตุสาหกรรม กจิกรรมภายในพื้นที่อตุสาหกรรม 
ลกัษณะภมูปิระเทศ สภาพสงัคมและเศรษฐกจิของชมุชน และกฎหมายที่มอียูในปจจบุนั นอกจาก
ประโยชนเพื่อการลดผลกระทบจากการมปีฏสิมัพนัธระหวางพื้นที่ของระบบนเิวศที่แตกตางกนั การ
จัดใหมีพื้นที่กันชนประเภทพื้นที่สีเขียวยังเปนการสรางภูมิทัศนที่สวยงาม และสอดคลองกับ
มาตรการการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและภาวะโลกรอนอกีดวย อยางไร
กต็าม ปจจยัหลกัที่มผีลตอความสาํเรจ็ของการจดัทาํพื้นที่กนัชนประเภทใด ๆ คอื การมสีวนรวม
ของทกุภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะชมุชนโดยรอบพื้นที่กนัชน และการตดิตามประเมนิผลอยาง
ตอเนื่อง
 เปนที่ทราบกนัโดยทั่วไปวา พื้นที่จงัหวดัระยองเปนที่ตั้งของแหลงอตุสาหกรรมหลายประเภท
ที่มคีวามสาํคญัมากของภมูภิาคและของประเทศไทย และเปนพื้นที่ที่มศีกัยภาพอื่นอกีหลายประการ 
แตความขดัแยงระหวางภาคสวนตาง ๆ ยงัมปีรากฏใหเหน็อยูอยางตอเนื่อง แมวาภาครฐั เอกชน 
องคกรไมแสวงหากําไร ชุมชน และประชาชนทั่วไปไดใหความสนใจรวมกันแกไขปญหา โดยใช
แนวทางที่หลากหลายมาโดยตลอด ในการนี้ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ไดตระหนกัถงึปญหาดงักลาวและมคีวามเหน็วา การใชประโยชนมาตรการกาํหนดพื้นที่
กนัชนที่มอียูในปจจบุนัยงัไมไดรบัความสาํคญัเพยีงพอ โดยเฉพาะพื้นที่กนัชนอตุสาหกรรมประเภท
พื้นที่สีเขียว ซึ่งเปนการใชธรรมชาติเปนเครื่องมือในการปองกันมลพิษแกชุมชนและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งเปนการเพิ่มพื้นที่สเีขยีวใหแกเมอืงโดยตรง มศีกัยภาพเปนกลไกหรอืมาตรการสงเสรมิความ
สามารถในการอยูรวมกันระหวางชุมชนเมือง และกิจกรรมอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนการ
พฒันาเมอืงนาอยูอยางยั่งยนืได โดยในระยะเริ่มแรก สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พจิารณาวาพื้นที่บรเิวณชมุชนโดยรอบเขตเทศบาลนครระยองกบัชมุชนในตาํบล
บานแลง ตําบลเชิงเนิน และตําบลตะพง มีความเหมาะสมเปนพื้นที่เปาหมายเบื้องตน สําหรับ
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 กรอบที่ 2.11  (ตอ)

พิจารณาการจัดทําพื้นที่กันชนอุตสาหกรรมประเภทพื้นที่สีเขียว ตั้งอยูระหวางเขตรอยตอระหวาง
พื้นที่ชุมชนเมืองกับกิจกรรมอุตสาหกรรม ดังนั้น ในปงบประมาณ 2554 จึงไดเริ่มดําเนินงาน 
“โครงการการจดัการสิ่งแวดลอมชมุชนในพื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบจากกจิกรรมอตุสาหกรรม” ไปแลว
บางสวน ไดแก การสรางองคความรูที่เกี่ยวของ การประชมุสมัมนาและหารอืกบัภาคสวนที่เกี่ยวของ 
และการสาํรวจพื้นที่เปาหมายเบื้องตน ซึ่งในปจจบุนัไดมภีาคสวนตาง ๆ เขามามสีวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการแลวประมาณ 23 หนวยงาน และในปจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม อยูระหวางดาํเนนิกจิกรรมเพื่อการอนรุกัษและเพิ่มพื้นที่สเีขยีว
ที่มศีกัยภาพสงเสรมิการลดปญหาผลกระทบคณุภาพสิ่งแวดลอมจากมลพษิอตุสาหกรรม พรอมทั้ง
ไดกาํหนดผลผลติในระยะแรกของการดาํเนนิงานโครงการ ไดแก รางแนวทางการจดัทาํพื้นที่กนัชน
อุตสาหกรรม ประกอบดวยรางรายชื่อพรรณไมที่เหมาะสมสําหรับภาคตะวันออก และรางเกณฑ
การคดัเลอืกพื้นที่โครงการนาํรองการจดัทาํพื้นที่กนัชนอตุสาหกรรม รวมทั้งเริ่มดาํเนนิงานโครงการ
นาํรองจาํนวน 1 โครงการ อนัมวีตัถปุระสงคในระยะเริ่มตน คอื เพื่อการประชาสมัพนัธเผยแพรแนว
ความคิดเรื่องพื้นที่กันชนอุตสาหกรรมประเภทพื้นที่สีเขียว และพิจารณาหาแนวทางความรวมมือ
เพื่อสงเสรมิและผลกัดนัใหเกดิผลสมัฤทธิ์ และแนวทางเชื่อมโยงโครงการเขากบัแผนพฒันาหรอืแผน
งานดานสิ่งแวดลอมของชมุชนตอไป ในการนี้ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม หวงัวาการดาํเนนิงานโครงการการจดัการสิ่งแวดลอมชมุชนในพื้นที่ที่มโีอกาสไดรบัผล
กระทบจากกจิกรรมอตุสาหกรรม จะมสีวนชวยสนบัสนนุใหเกดิการมสีวนรวมโดยสมคัรใจจากทกุ
ภาคสวน ในการสงเสรมิใหจงัหวดัระยองเปนเมอืงตวัอยางในการจดัการสิ่งแวดลอมเมอืงที่มมีลพษิ
จากกจิกรรมอตุสาหกรรม และสนบัสนนุใหมกีารพจิารณาเรื่องพื้นที่กนัชนอตุสาหกรรมประเภทพื้นที่
สเีขยีวในกฎหมายวาดวยการผงัเมอืงที่จะจดัทาํขึ้นใหม พรอมทั้งมแีนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเกดิผลเปน
รูปธรรม

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 2553

เปดพื้นที่ใหมซึ่งอยูระหวางดําเนินการมีทั้งหมด 
157 ผงั เปนผงัเมอืงรวมที่ดาํเนนิการรวมกบัทองถิ่น 
143 ผงั (ตารางที่ 2.13)  
 การจัดการปญหามลทัศน ปายโฆษณาเปน
ปญหามลทัศนที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เมืองที่มีการใหข อมูลขาวสารที่ปราศจากการ
ควบคุมและการจัดระเบียบสื่อโฆษณาสินคา โดย
เฉพาะปายโฆษณาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทั้งในเขต
เมืองและชนบท สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดระเบียบปายและ
แผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย โดยมี
โครงการพื้นที่นาํรองในการจดัระเบยีบปาย ภายใต
แผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย เพื่อใหเกิด
ผลสมัฤทธิ์และนาํนโยบายไปสูการปฏบิตัอิยางเปน
รูปธรรม โดยประสาน สนับสนุน และผลักดัน
ทองถิ่นที่มคีวามสนใจในการเปนพื้นที่นาํรองในการ
จัดระเบียบปาย และชวยเสริมสรางองคความรูใน
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การดําเนินงาน

 ผลการดําเนินงานวางผังเมืองรวม (ผัง)

  รวม อยูระหวางบังคับใช หมดอายุ

1. ผงัเมอืงรวมที่ประกาศกฎกระทรวง 153 40 113

 1.1 ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 111 33 78

 1.2 รอการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7 7 -

 1.3 อยูระหวางการปรบัปรงุโดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 35 - 35

2. ผงัเมอืงรวมที่อยูระหวางดาํเนนิการ 157 - -

 2.1 ผงัเมอืงรวมที่ดาํเนนิการโดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 14 - -

 2.2 ผงัเมอืงรวมที่ดาํเนนิการรวมกบัทองถิ่น 143 - - 

การจัดระเบียบปายใหแกทองถิ่นและชุมชนใหมี
สวนรวมดําเนินการในพื้นที่นํารอง 3 พื้นที่ ไดแก 
เทศบาลนครลําปาง เทศบาลนครเชียงใหม และ
เทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งแตละเทศบาลไดมีการ
ดําเนินการในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก 
เชน เทศบาลนครลําปาง จัดกิจกรรมรณรงคการ
จัดระเบียบปายโดยการมีส วนร วมของชุมชน
กาดกองตา เทศบาลนครเชยีงใหมไดออกประกาศ
เทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง ขอแนะนําการติดตั้ง
ปายในที่สาธารณะในที่ดินหรืออาคารของเอกชน 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2553 และจดักจิกรรมรณรงค
ประชาสมัพนัธเรื่องการจดัระเบยีบปาย เมื่อวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2553 และเทศบาลนครหาดใหญไดออก
ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ เรื่อง หามปดปาย
โฆษณาบรเิวณเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2553 และจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธหามปดปายโฆษณาบริเวณเสา
ไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 

2553 และสํานักงานฯ ไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
เผยแพรองคความรูในการจดัระเบยีบปายของพื้นที่
นาํรองใหแกทองถิ่นอื่น ๆ เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 
2553 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและเผยแพรความรู
เกี่ยวกบัการจดัระเบยีบปาย และใหหนวยงานทองถิ่น 
นาํไปประยกุตใชในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
 นอกจากการแกไขปญหามลทัศนที่เกิดจาก
ปายโฆษณาแลว สาํนกังานฯ ไดจดัทาํยทุธศาสตร
การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนเพื่อใหมีการแกไข
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนในภาพรวมของเมือง รวมทั้ง
เพื่อใหทองถิ่นมกีารดูแล รกัษา อนรุกัษ และฟนฟู
ภูมิทัศนทั้งที่เปนธรรมชาติ เอกลักษณเมือง และ
วถิชีวีติชนบทใหมกีารจดัการที่ดแีละเหมาะสมตาม
แนวทางการพฒันาอยางยั่งยนืตอไป (กรอบที่ 2.12)
 1.2.6 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ

 การดําเนินการป องกันและแก ไขสภาพ
ความเสื่อมโทรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ที่ผานมา ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนเพื่อ
เสรมิสรางกลไกทางกฎหมายและใหมกีารบงัคบัใช
อยางเครงครดั ดงันี้ การประกาศเขตพื้นที่คุมครอง

ตารางที่ 2.13 สรุปผลการดําเนินการดานผังเมืองรวม ป พ.ศ. 2553

ที่มา : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 2553 (ขอมูลเดอืนกนัยายน 2553)
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สิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2553 ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เรื่อง กาํหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ มครองสิ่งแวดลอม มี
จาํนวนรวม 4 พื้นที่ คอื 1) พื้นที่จงัหวดักระบี่ (บงัคบั
ใชวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถงึวนัที่ 26 มนีาคม 
พ.ศ. 2555) 2) พื้นที่เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี(บงัคบั
ใชวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 3) พื้นที่จงัหวดัภูเกต็ (บงัคบั

ใชวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558) และ 4) พื้นที่อําเภอ
บานแหลม อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ีอาํเภอทายาง และ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และ
อาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ (บงัคบัใช
วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถงึวนัที่ 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558)

 กรอบที่ 2.12 ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน

 ภมูทิศันเปนสวนหนึ่งของทรพัยากรที่สาํคญัของชาตทิี่ประชาชนทกุคนมสีทิธใินการดแูลรกัษา
และใชประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ เพราะประชาชนทุกคนตองการมีชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดี แต
ปจจุบันพบวาประเทศไทยเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมภูมิทัศนในพื้นที่เมืองและชนบทถูกบุกรุก 
ทาํลาย หรอืลดคณุคาอนัเนื่องมาจากการกระทาํของมนษุย เชน การใชที่ดนิโดยขาดการวางแผน 
การไมปฏบิตัติามผงัเมอืง การใชเทคโนโลยไีมเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อนรุกัษ 
การเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรม การขาดความรับผิดชอบตอทรัพยสินสวนบุคคล และ
ทรพัยสนิสาธารณะ การบงัคบัใชกฎหมายไมมปีระสทิธภิาพ รวมถงึความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ
และภยัธรรมชาติ
 คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมดานมลทัศน ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิมสีาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
เปนฝายเลขานกุาร ไดจดัทาํรางยทุธศาสตรการจดัการสิ่งแวดลอมภูมทิศัน โดยมวีตัถปุระสงคเพื่อ
ใหเปนแนวทางในการคุมครอง ดูแล รกัษาภูมทิศัน และปองกนัแกไขปญหามลทศันที่เกดิขึ้นทั้งใน
พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เมือง และพื้นที่ชนบท สํานักงานฯ ไดนําเสนอรางยุทธศาสตรการจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมทิศันตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิในการประชมุครั้งที่ 6/2553 เมื่อวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2553 ไดมมีตเิหน็ชอบรางยทุธศาสตรการจดัการสิ่งแวดลอมภูมทิศัน และมอบหมายให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํารางยุทธศาสตรดังกลาวเสนอ
คณะรัฐมนตรี และจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อแปลงยทุธศาสตรการจดัการสิ่งแวดลอมภูมทิศันไปสูการปฏบิตัิ
 สาระสาํคญัของยทุธศาสตรการจดัการสิ่งแวดลอมภูมทิศัน
 1. ความสาํคญัของสิ่งแวดลอมภูมทิศัน ประกอบดวย 1) ภูมทิศันเปนทรพัยากรสาํคญัของ
ชาต ิ และเปนสาธารณสมบตัขิองประเทศ ประชาชนทกุคนมสีทิธใินการใชประโยชนรวมกนั ทั้งนี้ 
บคุคลหรอืกลุมบคุคลใด ๆ  ไมมสีทิธมิาบดบงั ขวางกั้น ทาํลาย หรอืทาํใหเสื่อมสภาพ 2) ประชาชน
ทกุคนตองการมทีี่อยูอาศยั สถานที่ทาํงาน สถานที่พกัผอนหยอนใจ และมชีวีติอยูในสภาพแวดลอม
ที่ด ีมคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอย สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย สงบ และปลอดภยั 3) การจดัการ
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 กรอบที่ 2.12  (ตอ)

สิ่งแวดลอมภูมทิศันที่มปีระสทิธภิาพจาํเปนตองปลูกฝงสาํนกึ หนาที่และความรบัผดิชอบตอสงัคม
ใหแกประชาชนทุกคนในฐานะที่เปนพลเมือง ใหรู คุณคาและประโยชนของความเปนระเบียบ
เรยีบรอย ความสะอาด ความสวยงาม ความสะดวกสบาย และความปลอดภยั จนเกดิเปนจติสาํนกึ 
คานยิม และวฒันธรรมของความรกัและความหวงแหนสิ่งแวดลอมภมูทิศัน 4) หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรเรงรัดดําเนินการบริหารจัดการตามพันธกิจหนาที่อยางเครงครัด เพื่อใหพื้นที่รับผิดชอบมี
สิ่งแวดลอมภูมทิศันที่ด ีโดยความรวมมอื สงเสรมิ สนบัสนนุของทกุภาคสวน
 2. ยทุธศาสตรการจดัการสิ่งแวดลอมภมูทิศัน วสิยัทศัน : ประเทศไทยมกีารดแูล รกัษา อนรุกัษ 
คุมครอง และใชประโยชนสิ่งแวดลอมภมูทิศันธรรมชาต ิภมูทิศันเมอืง และภมูทิศันชนบท ใหมคีวาม
เปนระเบยีบเรยีบรอย สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภยั โดยม ี 2 ยทุธศาสตร  คอื  
ยุทธศาสตรการจัดระเบียบปาย และยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน และภายใต
ยทุธศาสตรทั้ง 2 ประกอบดวย 6 กลยทุธ คอื กลยทุธที่ 1 พฒันาศกัยภาพของทกุภาคสวน กลยทุธ
ที่ 2 พฒันาองคความรู และผลกัดนัใหนาํไปสูการปฏบิตั ิกลยทุธที่ 3 ปลูกฝงจรยิธรรมสิ่งแวดลอม 
และประชาสมัพนัธความรู กลยทุธที่ 4 ปรบัปรงุแกไข และบญัญตักิฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบญัญตั ิ
ขอบังคับ และประกาศในการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน กลยุทธที่ 5 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ราชการสวนภูมิภาค ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน จัดการดูแล
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนในทองถิ่นของตนเอง และกลยุทธที่ 6 นํามาตรการดานภาษี มาตรการดาน
เศรษฐศาสตร มาตรการดานสังคม และมาตรการดานเทคโนโลยี มาเปนเครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมทิศัน

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 2553

 นอกจากนี้ แผนแมบทเพื่อการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมธรรมชาตริะยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2552 เปนแผนแมบทฯ ในการกําหนดทิศทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติของประเทศให
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางยั่งยืน และ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเปนฐาน
ขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการและแผนปฏิบัติ
การสาํหรบัหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนาํไปประยกุต
ใชในการอนรุกัษและพฒันาพื้นที่ตอไป สาระสาํคญั
ของแผนแมบทฯ คือ 1) สงวนและอนุรักษการใช
ประโยชนสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ

โดยประชาชนมสีวนรวม ตั้งแตขั้นตอนการกาํหนด
ขอบเขตพื้นที่และรวมกําหนดแผนการอนุรักษ
และแผนการจดัการที่เหมาะสม 2) กาํกบั ดแูล ฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาตอินัควรอนรุกัษ ไดแก การขึ้น
ทะเบียนสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ 
ปรบัปรงุกฎหมาย กาํหนดแผนงาน และใชมาตรการ
จงูใจทางสงัคมและเศรษฐศาสตร เปนตน 3) บรหิาร
จดัการแบบบูรณาการเชงิรกุ ไดแก บรหิารจดัการ
เชิงพื้นที่โดยเนนการมีสวนรวม เสริมสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองคกร 
สรางกลไกและติดตามการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ ตลอดจนสรางเครอืขายองคกรในพื้นที่ไวคอย
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ดูแลสิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ เปนตน 
เปาหมายของแผนแมบทฯ คือ มีแผนปฏิบัติการ
ตามแผนแมบทเพื่อการอนรุกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) เปนแนวทางนาํไปสู
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยที่ผานมา 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมไดดาํเนนิการจดัทาํแผนปฏบิตักิารตาม
แผนแมบทเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) รวมทั้งจดัทาํแผน
ปฏิบัติการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติอัน
ควรอนรุกัษของทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการดาํเนนิ
งานและเพื่อผลกัดนั ตลอดจนใหมกีารตดิตามการ
ดาํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนแมบทฯ ใน
การอนรุกัษสิ่งแวดลอมธรรมชาตอินัควรอนรุกัษของ
ทองถิ่น
 สาํหรบัการดาํเนนิการอนรุกัษและฟนฟแูหลง
อันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา จากสาเหตุการ
พฒันาที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการขาดความรูความ
เขาใจจงึนาํไปสูการทาํลายแหลงอนัควรอนรุกัษทาง
ธรณีวิทยาโดยรู เทาไมถึงการณ ปจจุบันแหลง
อันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาบางประเภทอยูใน
สภาพเสื่อมโทรมและสมควรไดรับการอนุรักษ
และฟ นฟูอยางเร งดวนเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ 
กรมทรัพยากรธรณีอยูระหวางดําเนินการจัดระบบ
การบริหารจัดการแหล งอันควรอนุรักษ ทาง
ธรณีวิทยาเพื่อนําไปสูการใชประโยชนสูงสุด โดย
ศึกษาคุณคาความสําคัญของแหลงอนุรักษทาง
ธรณวีทิยา ศกัยภาพในการสรางรายได การมสีวน
รวมของทองถิ่น และจัดทําหลักเกณฑการกําหนด
แหลงอนัควรอนรุกัษทางธรณวีทิยา เพื่อประกาศให
เปนแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยาที่อาจพัฒนาเปน
อทุยานธรณวีทิยาในอนาคต (กรอบที่ 2.13)
 1.2.7 สิ่งแวดลอมศิลปกรรม

 กรมศิลปากรดําเนินการสํารวจขอมูลโบราณ
สถานและแหลงโบราณคดีทั่วประเทศ พบวามี
จํานวนทั้งหมด 8,686 แหง โบราณสถานที่ไดรับ

การประกาศขึ้นทะเบียนจํานวน 2,104 แหง 
(กรงุเทพมหานคร 191 แหง ภูมภิาค 1,913 แหง) 
แตที่ยงัไมไดขึ้นทะเบยีนมจีาํนวนมากถงึ 6,583 แหง 
(กรงุเทพมหานคร 346 แหง ภูมภิาค 6,237 แหง) 
โดยที่ผานมา ในป พ.ศ. 2552 มีการประกาศขึ้น
ทะเบยีนโบราณสถาน 7 แหง คอื 1) ศาลหลกัเมอืง 
กรุงเทพมหานคร 2) วังกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิศิษฐ 
(ยูนเิซฟ) กรงุเทพมหานคร 3) วงัมะลวิลัย (เอฟ เอ 
โอ) กรุงเทพมหานคร 4) บานเพนียด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 5) วัดสฎางค   จั งหวัด
พระนครศรอียธุยา 6) วดับานกอก จงัหวดัสระบรุ ี
และ 7) วดัวงัแดงใต จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และ
อยูระหวางปรบัแกรายละเอยีดและขอบเขตโบราณ
สถาน จํานวน 4 แหง คือ 1) วัดปทุมวนาราม 
กรงุเทพมหานคร 2) เมอืงพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
3) กูฤๅษี (ปราสาทหนองบัวราย) และสระเพลง 
จังหวัดนครราชสีมา และ 4) ถํ้าบนภูซําผักหนาม 
ภถูํ้าแกลบ (ถํ้าเพยี) และเขาผาเบยีด จงัหวดัชยัภมู ิ
สําหรับป พ.ศ. 2553 มีการประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเพิ่มอีก 60 แหง โดยอยู ในเขต
กรงุเทพมหานครจาํนวน 20 แหง ซึ่งสวนใหญเปน
วัด วัง และบานเกา เชน วัดสัมพันธวงศ วัด
ชิโนรสารามวรวิหาร วัดเครือวัลยวรวิหาร วัง
ปารุสกวัน บานเจาจอมมารดาเลื่อน อนุสาวรีย
พิทักษรัฐธรรมนูญ เปนตน และกระจายอยูใน
ภูมภิาคอกี 40 แหง สวนใหญเปนวดั ไดแก ภาค
เหนอื 11 แหง เชน วดัเชยีงของ พระธาตคุาํปลวิ 
จังหวัดนาน วัดพระธาตุจอมปง วัดดอยบานตาล 
จงัหวดัลาํปาง เปนตน ภาคกลาง 18 แหง เชน วดั
เพรียง วัดยาง จังหวัดเพชรบุรี ปอมผีเสื้อสมุทร 
จังหวัดสมุทรปราการ ศิลปะถํ้าเขาสามรอยยอด 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ และภาคใต 11 แหง เชน 
วดัขนุโขลง บานเนนิอฐิ หอพระนารายณ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เปนตน (ขอมูลเดือนกันยายน 
2553) (กรมศลิปากร 2553)
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 กรอบที่ 2.13 อุทยานธรณีวิทยา

 ประเทศไทยมแีหลงอนัควรอนรุกัษทางธรณวีทิยารวม 950 แหลง ปจจบุนัหลายแหงถกูคกุคาม
จากปจจยัตาง ๆ ทั้งการถูกทาํลายโดยธรรมชาต ิเชน การกดัเซาะจากแรงลมและนํ้า และการถูก
ทําลายโดยมนุษย เชน การใชประโยชนในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม จํานวนนักทองเที่ยวที่มากเกิน
ศกัยภาพการรองรบัในพื้นที่ จงึเปนเหตใุหเกดิความเสื่อมโทรมและเกดิความเสยีหาย การบรหิาร
จดัการแหลงอนัควรอนรุกัษทางธรณวีทิยา เพื่อนาํไปสูการใชประโยชนสงูสดุจาํเปนตองมกีารบรหิาร
จดัการที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการประกาศใหเปนแหลงอนรุกัษทางธรณวีทิยาเพื่อพฒันาให
เปน “อทุยานธรณวีทิยา 1/” ที่มคีวามสาํคญัในระดบัสากล 
 หลักเกณฑการกําหนดแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาใหเปน “อุทยานธรณีวิทยา” 
ประกอบดวย 6 หลกัเกณฑ คอื (1) ขนาดและที่ตั้ง ตองอยูบนพื้นที่กวาง อาณาเขตชดัเจน เปน
พื้นที่ที่มมีรดกทางธรณวีทิยาสาํคญัระดบัโลก ความหายาก และความงดงาม (2) การบรหิารจดัการ
และการมสีวนรวมของทองถิ่น เนื่องจากการใหความรวมมอืของชมุชนทองถิ่นเปนสิ่งสาํคญั (3) การ
พฒันาดานเศรษฐกจิตองสามารถสรางงานและรายไดใหทองถิ่น รวมถงึการเสรมิสรางเอกลกัษณ
ของทองถิ่น (4) การศกึษาและแหลงเรยีนรู เพื่อเปนศูนยกลางความรูทางธรณวีทิยาโดยผานชอง
ทางตาง ๆ เชน พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู เปนตน (5) การปองกันและอนุรักษ เพื่อใหชุมชน
ทองถิ่นเกดิความหวงแหนและภูมใิจในเอกลกัษณเฉพาะของทองถิ่น และ (6) การสรางเครอืขาย
ระดบัโลก โดยมเีวทคีวามรวมมอืและแลกเปลี่ยนความรวมมอืทางธรณวีทิยาระดบันานาชาติ
 ขณะนี้ประเทศไทยอยูระหวางเตรียมความพรอมในการพัฒนาแหลงอันควรอนุรักษทาง
ธรณวีทิยาใหเปนอทุยานธรณวีทิยา โดยในป พ.ศ. 2553 กรมทรพัยากรธรณดีาํเนนิการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของแหลงอนัควรอนรุกัษทางธรณวีทิยาที่มศีกัยภาพในการพฒันาสงู 2/ ใหเปน “อทุยาน
ธรณวีทิยา” ดงันี้ (1) แหลงแรแบบฉบบั เชน แหลงแรแบบเกลอืหนิชนดิโพแทส-เกลอืหนิ จ.ชยัภูม ิ
(2) แหลงหนิแบบฉบบั เชน แหลงหนิแกรนติเขารูปชาง จ.พจิติร แหลงหนิปูนเขางู จ.ราชบรุ ี (3) 
แหลงธรณวีทิยาโครงสราง เชน โครงสรางแบบชั้นหนิคดโคงบรเิวณสนัเขื่อนศรนีครนิทร จ.กาญจนบรุ ี
(4) แหลงธรณสีณัฐาน เชน ถํ้าเล-เขากอบ จ.ตรงั อทุยานประวตัศิาสตรภูพระบาท จ.อดุรธาน ี(5) 
แหลงพนุํ้ารอน เชน พนุํ้ารอนสนักาํแพง แมฝาง ปาแป (6) แหลงลาํดบัชั้นหนิ เชน หมวดหนิภกูระดงึ
กลุมหนิโคราช หมวดหนิตะโละดงั กลุมหนิตะรเุตา และ (7) แหลงซากดกึดาํบรรพ เชน สสุานหอย
แหลมโพธิ์ จ.กระบี่ แหลงไดโนเสารภูกุมขาว จ.กาฬสนิธุ ดงันั้น ผลการจดัลาํดบัดงักลาวขางตน 
จะนาํไปสูการจดัทาํขอเสนอในการบรหิารจดัการแหลงอนัควรอนรุกัษทางธรณวีทิยาเหลานี้ใหมกีาร
ใชประโยชนอยางยั่งยนืตอไป

หมายเหตุ : 1/ อุทยานธรณีวิทยา คือ แหลงทัศนียภาพที่เปนมรดกทางธรณีวิทยาและมีความ
สาํคญัทางธรณวีทิยา มคีณุสมบตัทิางธรรมชาตทิี่พบไดยาก ประกอบดวยแหลง
ธรรมชาตแิละแหลงวฒันธรรมที่รวมเปนพื้นที่ทางธรรมชาตเิพยีงหนึ่งเดยีว

 2/ แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาที่มีความสําคัญทางวิชาการและมีการบริหาร
จดัการที่ดี

ที่มา : กรมทรพัยากรธรณ ี2553

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม ไดดาํเนนิการพฒันาเมอืงเกาตาม
แนวทางการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน เพื่อใหเมือง
เก าสามารถดํารงคุณคาความเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม พรอมไปกับการใชประโยชนอยาง
เหมาะสมและยั่งยนื โดยการกาํหนดขอบเขตพื้นที่
และกรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 
ปจจบุนั คณะรฐัมนตรมีมีตเิมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 
2553 เห็นชอบขอบเขตพื้นที่และกรอบแนวทาง
การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 7 เมือง ไดแก 
เมืองเกาเชียงใหม เมืองเกาลําปาง เมืองเกา
กาํแพงเพชร เมอืงเกาลพบรุ ีเมอืงเกาพมิาย เมอืง
เกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา และให
จังหวัดโดยคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนา
เมอืงเการะดบัจงัหวดั ซึ่งมผีูวาราชการจงัหวดัเปน
ประธาน ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการอนุรักษ
และพฒันาเมอืงเกาเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
มมีตเิมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2553 เหน็ชอบแผนแมบท
และผังแม บทการอนุรักษ และพัฒนาบริ เวณ
เมืองเกาลําพูน และใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําเสนอ
คณะรฐัมนตรตีอไป
 1.2.8 ขยะ

 การนําขยะกลับมาใชใหมเปนวิธีการหนึ่งใน
การลดปญหาขยะ ซึ่งมหีลายหนวยงานตระหนกัถงึ
ความสําคัญของปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จงึไดจดัทาํโครงการตาง ๆ  ขึ้น เพื่อลดปรมิาณขยะ
โดยการรณรงคใหนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 
เชน โครงการคนไทย หวัใจสเีขยีว (กรอบที่ 2.14) 
การจดัการขยะอยางยั่งยนืของเทศบาลตาํบลพงัโคน 
เปนตน (กรอบที่ 2.15) โดยสดัสวนของขยะชมุชนที่
มศีกัยภาพในการนาํกลบัมาใชใหมมสีดัสวนสงู แต
ในทางปฏิบตัิมกีารนําขยะกลับมาใชใหมประมาณ 
3.45 ลานตนั หรอืคดิเปนรอยละ 23 เทานั้น จาก

การคดัแยกขยะประเภทเศษแกว กระดาษ พลาสตกิ 
เหล็ก และอะลูมิเนียม ผานกิจกรรมตาง ๆ อาท ิ
ศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การ
เรียกคืนบรรจุภัณฑโดยผูประกอบการ และการ
ซื้อขายขยะที่นาํกลบัมาแปรรปูใชใหมไดโดยรานรบั
ซื้อของเกา อยางไรกต็าม แนวโนมของสดัสวนขยะ
ที่มกีารนาํกลบัมาใชใหมในชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 
พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 
11 ในป พ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26 ในป พ.ศ. 
2552 (รูปที่ 2.27)
 ในป พ.ศ. 2552 มขียะที่เปนวสัดซุึ่งสามารถ
นํากลับมาใชใหมไดในภาคอุตสาหกรรมประกอบ
ดวยขยะประเภทแกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก 
อะลูมเินยีม และยาง ประมาณ 11.91 ลานตนั ขยะ
เหลานี้ถูกนาํกลบัมาใชประโยชน ทั้งการแปรรูปใช
ใหมและใชซํ้า โดยนาํมาใชเปนเชื้อเพลงิประมาณ 
8.08 ลานตนั หรอืรอยละ 68 เมื่อพจิารณาแนวโนม
สัดสวนการนําขยะอุตสาหกรรมกลับมาใชใหม มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2540 - 2552 โดยเพิ่ม
ขึ้นจากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 68 
ในป พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2.28)
 เพื่อใหการดาํเนนิงานในการนาํขยะกลบัมาใช
ประโยชนใหมมปีระสทิธภิาพมากขึ้น จงึไดพฒันา
กฎหมายที่เกี่ยวของคอื รางพระราชบญัญตัวิาดวย
การสงเสริมการลดและการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชน พ.ศ. ...เพื่อใชเปนกฎหมายหลักในการ
สงเสรมิใหมกีารจดัการของเสยีที่เปนระบบและครบ
วงจร ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การกําหนด
หนาที่ของผูเกี่ยวของ การสรางกลไกใหเกิดการ
คดัแยกของเสยีเพื่อนาํกลบัไปใชซํ้า ซึ่งเปนการลด
ภาระหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการจัดการ
ของเสียที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ โดยกรม
ควบคุมมลพิษไดนํารางกฎหมายฉบับนี้เสนอตอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาแลว
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 กรอบที่ 2.14 โครงการคนไทยหัวใจสีเขียว

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีนโยบาย
เนนการสงเสริมใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการชวยกันลดปริมาณขยะเพื่อลด
ปญหาภาวะโลกรอน ภายใตโครงการ “คนไทยหวัใจสเีขยีว” โดยสงเสรมิใหเกดิการนาํหลกั 3 R 
คอื Reduce Reuse และ Recycle ไปสูการปฏบิตัใิหมากขึ้นทั้งในโรงเรยีนและชมุชน ผานเครอืขาย
การทาํงานตาง ๆ  เชน อาสาสมคัรพทิกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมหมูบาน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เยาวชน โรงเรยีน และชมุชนตาง ๆ  เพื่อแสดงใหเหน็วาเราสามารถชวยกนัลดปรมิาณ
ขยะไดดวยตวัเราเอง
 โครงการธนาคารขยะรไีซเคลิ ธนาคารเพื่อสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2552 - 2553 (ตั้งแตเริ่มดาํเนนิ
การของโรงเรยีนชนะเลศิระดบัภาค จาํนวน 33 โรงเรยีน ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2553) ปรมิาณขยะ
ที่นํากลับมาใชใหมที่รวบรวมไดในกลุมของโรงเรียนที่เขารอบระดับประเทศรวมทั้งสิ้น 258,058.16 
กโิลกรมั หรอืปรมิาณ 258.06 ตนั ทั้งนี้ ปรมิาณขยะที่นาํกลบัมาใชใหมที่รวบรวมไดสวนใหญเปน
กระดาษประมาณ 74.59 ตนั แกวประมาณ 60.38 ตนั พลาสตกิประมาณ 57.71 ตนั โลหะและอโลหะ 
ประมาณ 45.42 ตนั และอื่น ๆ  ประมาณ 19.95 ตนั ขยะอนิทรยีนาํไปทาํปุยหมกัและนํ้าหมกัชวีภาพ 
ประมาณ 23,865 กโิลกรมั และเมื่อคดิปรมิาณขยะรไีซเคลิที่รวบรวมไดเฉลี่ยตอปประมาณ 108.29 
ตนัตอป หรอื 3.28 ตนัตอปตอแหง มจีาํนวนเงนิหมนุเวยีนในการดาํเนนิกจิกรรมธนาคารขยะนาํ
กลบัมาใชใหมตั้งแตเริ่มดาํเนนิการจนถงึปจจบุนัมปีระมาณ 859,705.84 บาท เมื่อคดิจาํนวนเงนิ
หมนุเวยีนเฉลี่ยตอป รวมทั้งหมดเทากบั 367,995.01 บาท หรอื 11,151.36 บาทตอปตอแหง
 โครงการชมุชนปลอดขยะ เปนการสนบัสนนุการจดัการขยะแบบครบวงจร เริ่มจากการจดัการ
ขยะจากตนทางแหลงกาํเนดิขยะ การลดปรมิาณขยะ การนาํขยะกลบัมาใชใหม การจดัการกลางทาง 
โดยผานระบบการบรหิารจดัการขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจดัการปลายทางคอื
การกําจัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยชุมชนที่ชนะเลิศจากการประกวดไดรับพระราชทานถวย
รางวลัจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมจีาํนวนชมุชนที่สมคัรเขารวมโครงการฯ 
จาํนวน 144 ชมุชน จาก 109 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ระหวางวนัที่ 20 มกราคม - 30 
เมษายน พ.ศ. 2553 ชมุชนสามารถนาํขยะกลบัมาใชประโยชนและเรยีกคนืเพื่อนาํไปกาํจดัอยาง
ถูกวิธี รวมทั้งหมด 32,234.70 กิโลกรัม ขยะอินทรีย 14,853 กิโลกรัม ขยะที่นํากลับมาใชใหม 
15,104.70 กโิลกรมั ขยะอนัตรายกาํจดัอยางถกูวธิ ี278.60 กโิลกรมั และขยะถงุพลาสตกิ กระดาษส ี
ทั่วไป รวม 1,001.40 กโิลกรมั
 โครงการ 45 วนัรวมพลงั ลดถงุพลาสตกิ ลดโลกรอน ดาํเนนิการรณรงคและประชาสมัพนัธ
รวมกบัผูประกอบการหางสรรพสนิคาและประชาชนลดการใชถงุพลาสตกิ เนื่องในวนัคุมครองโลก 
22 เมษายน - 5 มถินุายน พ.ศ. 2553 สามารถลดปรมิาณการใชถงุพลาสตกิไดจาํนวน 14,002,741 ใบ
 โครงการลดแยกของเหลอืใชเพื่อนาํกลบัมาใชประโยชนในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา จาํนวน 
20 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจงัหวดันครศรธีรรมราช : เทศบาลตาํบลชะอวด จงัหวดัสงขลา : 
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมอืงคอหงส เทศบาลตาํบลสาํนกัขาม องคการบรหิารสวนตาํบลเกาะ
ยอ จงัหวดัพทัลงุ : เทศบาลเมอืงพทัลงุ เทศบาลตาํบลตะโหมด เทศบาลตาํบลปากพะยนู เทศบาล
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 กรอบที่ 2.14  (ตอ)

ตาํบลหารเทา เทศบาลตาํบลลานขอย ผลการดาํเนนิงานพบวาสามารถนาํขยะกลบัมาใชประโยชน 
จาํนวน 28,933.60 กโิลกรมั คดิเปนรอยละ 31.67

ที่มา : กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 2553

 กรอบที่ 2.15 การจัดการขยะอยางยั่งยืน เทศบาลตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร

 เทศบาลตําบลพังโคน จังหวัดสกลนคร เปนตนแบบความสําเร็จของการจัดการขยะอยาง
ยั่งยนืแบบมสีวนรวมของประชาชน มปีรมิาณขยะเกดิขึ้นมากถงึวนัละ 8 - 10 ตนัตอวนั ไดเขารวม
โครงการลดแยกของเหลือใชเพื่อนํากลับมาใชประโยชนในจังหวัดสกลนคร และโครงการสงเสริม
พหภุาคใีนการพฒันาชุมชนอยางยั่งยนืภายใตแผนปฏบิตักิาร 21 ระดบัทองถิ่น ของกรมสงเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทําใหสามารถดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการลดและ
คดัแยกขยะ โดยมกีารดาํเนนิกจิกรรมในรูปแบบตาง ๆ ดงันี้
 การจดัการขยะอนิทรยี เศษอาหาร ผานโครงการปุยหมกัในครวัเรอืน โครงการถงุกาซชวีภาพ 
การนําขยะเศษอาหาร ผักผลไมจากตลาดสด มีปริมาณขยะ 1.4 ตันตอวัน  นําไปทําโครงการ
โรงหมกัปุยตมยาํรวมมติรทาํใหเทศบาลสามารถยดือายกุารใชงานของบอฝงกลบออกไปได และนาํ
ปุยหมกัที่ผลติไดไปใชในงานสวนสาธารณะทั้ง 2 แหง รวมทั้งใสตนไมตามถนนสวนกลางของชมุชน
ตาง ๆ ในพื้นที่เทศบาลไดอกีดวย
 การจดัการขยะที่สามารถนาํกลบัมาใชใหม โครงการเกบ็ขยะ สะสมเงนิทอง คุมครองอนาคต 
เปนกจิกรรมคดัแยกขยะที่สามารถนาํกลบัมาใชใหมเพื่อสรางรายไดและสวสัดกิารสงัคมนาํมาขาย
ใหกบัเทศบาล ซึ่งนอกจากจะไดทั้งรายไดจากการจาํหนายแลว ยงัไดสวสัดกิารจากการเปนสมาชกิ
โครงการอีกดวย กลาวคือ เมื่อสมาชิกในบานเดียวกันเสียชีวิตลงก็จะไดเงินฌาปนกิจสงเคราะห
รายละ 5,000 บาท
 การจัดการขยะอันตราย โครงการขยะพิษแลกแตม เทศบาลจะจัดใหมีการแลกของรางวัล
ทกุ ๆ 6 เดอืน กจิกรรมคดัแยกขยะอนัตรายเพื่อนาํไปกาํจดัอยางถูกหลกัสขุาภบิาล
 การจดัการขยะทั่วไป โครงการสงเสรมิอาชพีสิ่งประดษิฐจากวสัดรุไีซเคลิ การสงเสรมิอาชพี
ใหกบัแมบานในชมุชนดวยการรวมกลุมทาํสิ่งประดษิฐจากวสัดรุไีซเคลิ ใชชื่อวา “กลุมแมบานคดิ
เพิ่มเตมิคาขยะ”
 นอกจากนี้ ยงัมโีครงการถนนปลอดถงัขยะ กจิกรรมเพื่อสรางเมอืงใหนาอยู สะอาด และเปน
แนวทางไปสูชมุชนปลอดขยะ ซึ่งชวง 2 ปที่ชาวบานทกุครวัเรอืนตางพรอมใจกนัลดขยะในครวัเรอืน
ทําใหพบวามีขยะที่ถูกนํากลับมาใชประโยชนถึงรอยละ 44 หรือประมาณ 2,370 กิโลกรัมตอวัน 
การสรางแรงจงูใจใหกบัประชาชน แจกธงสเีขยีวตดิหนาบานใหกบัครวัเรอืนที่มสีวนรวมในกจิกรรม
ทั้ง 4 โครงการของเทศบาล อนัไดแก โครงการเกบ็ขยะ สะสมเงนิทอง คุมครองอนาคต โครงการ
ขยะพษิแลกแตม โครงการปุยหมกัในครวัเรอืน และโครงการถนนปลอดถงัขยะ

ที่มา : กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 2553
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รูปที่ 2.27 ขยะชุมชนที่เกิดขึ้นและสัดสวนของขยะที่ถูกนํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

รูปที่ 2.28 ปริมาณขยะอุตสาหกรรมและสัดสวนขยะอุตสาหกรรมที่นํากลับมาใชใหมป พ.ศ. 

2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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 1.2.9 สารอันตราย

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย าง
ตอเนื่องในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหความตองการ
ใชสารอนัตรายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในภาคอตุสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม
ที่มีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวน
มาก ดังนั้น เพื่อใหการใชสารเคมีเปนไปอยางถูก
ตองเหมาะสม คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
พัฒนายทุธศาสตรการจดัการสารเคม ี จงึไดจดัทาํ
ยทุธศาสตร การจดัการสารเคมแีหงชาต ิฉบบัที่ 3 
(พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้น โดยพฒันาจากการบูรณา
การแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานสารเคมี
แหงชาติ และยุทธศาสตรการดําเนินงานระหวาง
ประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี ใหมีนโยบาย
เดยีวในการบรหิารจดัการสารเคมขีองประเทศ เพื่อ
ปองกันอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช
สารเคมีตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมของ
ประชาชน โดยมีเปาหมายในการลดการผลิตและ
ใชสารเคมีในทางที่จะนําไปสู การลดผลกระทบ
อนัไมพงึประสงคตอสขุภาพอนามยัของมนษุยและ
สิ่งแวดลอมภายในป พ.ศ. 2563 ปจจบุนัไดมกีาร
จดัทาํ (ราง) กรอบและแนวทางแผนยทุธศาสตรการ
จดัการสารเคมแีหงชาต ิฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) 
ซึ่งมเีปาหมายเพื่อใหสงัคมและสิ่งแวดลอมปลอดภยั 
จากอันตรายดานสารเคมี สู การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบดวย 3 ยทุธศาสตร ดงันี้ 1) สรางการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการสารเคมี 2) 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีทั้งวงจร และ 
3) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยเนน
มาตรการดานการจัดการ มาตรการดานกฎหมาย 
มาตรการดานเทคโนโลย ีมาตรการดานการศกึษา
และการจัดการองคความรู  และมาตรการดาน
เศรษฐศาสตรและการเงินการคลัง แผนฉบับนี้
มุ งหวังใหเกิดสังคมและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 
ตลอดจนการพัฒนาอยางยั่งยืนจากการรณรงคให

เกษตรกรใชสารชีวภาพในการจัดการศัตรูพืชเพื่อ
ลดความเสี่ยงใหกบัเกษตรกร 
 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสงเสริมและ
สนับสนุนให  เกษตรกรใช ชีวอินทรีย และสาร
ธรรมชาต ิโดยทาํการผลติขยายศตัรธูรรมชาตภิายใต 
ศูนยจดัการศตัรูพชืชมุชน จาํนวน 346 ศูนย ผลติ
ขยายเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria) และเชื้อราไตร
โครเดอรมา (Trichoderma) จาํนวน 205,000 กโิลกรมั 
เพื่อใชควบคุมศัตรูพืชในชุมชน ลดการใชสารเคมี
ในพื้นที่ 105,000 ไร สนับสนุนพอพันธุแมพันธุ
แตนเบียน แมลงดําหนาม จํานวน 37,000 มัมมี่  
สามารถขยายผลได 760,000 มัมมี่ ควบคุมพื้นที่
การระบาด 152,000 ไร นอกจากนี้ ศูนยบรหิารศตัรู
พชืของกรมสงเสรมิการเกษตรทั้ง 9 ศนูย ไดทาํการ
ผลติขยายตวัหํ้า ตวัเบยีน จาํนวน 50,936,600 ตวั 
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย จํานวน 102,800 ขวด เพื่อ
สนับสนุนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 346 ศูนย 
นอกจากนี้ ยงัสงเสรมิการใชแมลงวนัผลไมเปนหมนั
ไปคุมกําเนิดประชากรแมลงวันผลไม ศัตรูพืช
ธรรมชาต ิซึ่งเปนการควบศตัรูพชืโดยชวีวธิ ีเพื่อลด
การใชสารเคมใีนการปองกนัและกาํจดัศตัรพูชื โดย
ดําเนินการผลิตขยายแมลงวันผลไมเปนหมัน 
จาํนวน 300 ลานตวั นาํไปปลอยในพื้นที่เปาหมาย 
23,000 ไร โดยใชรวมกับวิธีการสํารวจอยางเปน
ระบบ ทําใหลดประชากรและความเสียหายของ
ผลผลติจากการทาํลายของแมลงศตัรูพชื
 1.2.10  ของเสียอันตราย

 ของเสียอันตรายที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นกอให
เกิดปญหาการลักลอบทิ้งและการบําบัดกําจัดกาก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตรายอยางตอเนื่อง ซึ่ง
มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายที่
มอียูปจจบุนัยงัขาดประสทิธภิาพ คณะรฐัมนตรจีงึ
ไดอนมุตัใิหจดัทาํมาตรการปองกนัและแกไขปญหา
การลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ที่เปนอนัตราย ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอมเสนอ เมื่อวนัที่ 3 มถินุายน พ.ศ. 
2552 เพื่อแกไขปญหาของเสียอันตรายที่นับวันจะ
ทวคีวามรนุแรงมากขึ้น มสีาระสาํคญัสรปุได ดงันี้
 มาตรการที่เกี่ยวของกับโรงงานผูกอกําเนิด
กากอตุสาหกรรมที่เปนอนัตราย ประกอบดวย การ
ประสานและเรงรัดใหโรงงานอุตสาหกรรมเขาสู 
ระบบการจัดการกากของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม การขยายการเชื่อมโยงขอมูลการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางหนวยงาน
สวนกลางและทองถิ่น การมอบอาํนาจใหสาํนกังาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั และการนคิมอตุสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ในการอนญุาตและควบคมุการเคลื่อน
ยายกากอตุสาหกรรมออกนอกโรงงาน และการจดั
ทาํระบบการสอบสวน (Auditing System) การจดัทาํ
ระบบฐานขอมลูเอกลกัษณของเสยีที่รวบรวมขอมลู
เอกลักษณของกากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ 
สําหรับใชประกอบการพิสูจนแหลงที่มาของกาก
อุตสาหกรรมในการดําเนินการตามกฎหมายตอ
ผู กระทําผิด ตลอดจนการกําหนดใหโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการใช สารเคมี  หรือมีกาก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตรายเกิดขึ้นตองวางหลัก
ประกนัทางการเงนิ เพื่อใหสามารถนาํเงนิดงักลาว
มาใชบาํบดั/กาํจดักากอตุสาหกรรม หรอืฟนฟูพื้นที่
ปนเปอนของโรงงานที่เลิกประกอบกิจการ โดย

เจาของโรงงานสามารถขอคืนเงินดังกลาวไดหาก
ตรวจสอบแลววาไมเกดิปญหาดงักลาว
 มาตรการที่เกี่ยวของกับผูประกอบการขนสง 
ประกอบดวย การกาํหนดขอบงัคบัทางกฎหมายให
ติดตั้ง/ใชงานระบบติดตามตําแหนงรถขนสงกาก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตราย และการกําหนดขอ
บงัคบัทางกฎหมายใหรถขนสงของเสยีอนัตรายตดิ
ปาย/สัญลักษณบงชี้ว าเป นรถขนสงของเสีย
อันตรายที่แตกตางจากรถขนสงวัตถุอันตราย เพื่อ
ความสะดวกในการเฝ าระวังการขนส งกาก
อตุสาหกรรม
 มาตรการที่เกี่ยวของกบัโรงงานผูประกอบการ
บาํบดักาํจดัหรอืการนาํกลบัมาใชใหม ประกอบดวย 
การแกไขกฎระเบียบระบบกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย และการกําหนดมาตรการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่เปนอันตรายจากโรงงานรีไซเคิล 
(โรงงานลําดับที่ 106) ที่เขมงวดเชนเดียวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายโดยวิธีอื่น
มาตรการสนบัสนนุ ประกอบดวย การประชาสมัพนัธ
ใหประชาชนหรือเจาของที่ดินทราบถึงความรับผิด
ตามกฎหมาย การสํารวจและจัดทําบัญชีรายการ
ที่นา หรอืบอดนิเกา หรอืบรเิวณที่มกีารขดุหนาดนิ
ไปใชประโยชน เพื่อปกปราบปองกันไมใหเกิดการ
กระทําผิด การเรงดําเนินการตรวจพิสูจนและ
รวบรวมหลกัฐานเพื่อรองทกุขกลาวโทษตอผูกระทาํ
ผิดโดยดวน การจัดตั้งกองทุนสําหรับการแกไข
ปญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการลักลอบทิ้งกาก
อตุสาหกรรมที่เปนอนัตราย การกาํหนดกฎ ระเบยีบ 
หลักเกณฑและวิธีการจัดการของเสียอันตรายจาก
สถานประกอบการพาณิชยกรรมในชุมชนที่ไมเขา
ขายเปนโรงงานอตุสาหกรรม และกากนํ้ามนัที่เหลอื
จากการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันใชแลวในชุมชน
อยางถูกตอง
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 1.2.11 การดําเนินงานภายใตขอตกลง

ระหวางประเทศ

 1. อนสุญัญาวาดวยการตอตานการแปร

สภาพเป นทะเลทราย (United Nation 

Convention to the Combat Desertiffiication: 

UNCCD)

 ประเทศไทยไดจดัตั้งสาํนกังานผูประสานงาน
อนุสัญญา วาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายแหงราชอาณาจักรไทย (Focal Point 
Offfiifice of Thailand to UNCCD) ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนหนวยงาน
ของประเทศไทยในการทํางานรวมกับองคการ
สหประชาชาตวิาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทรายในประเทศที่ประสบภัยแลงอยางรุนแรง
และการแปรสภาพเปนทะเลทรายหรือความ
เสื่อมโทรมของที่ดินโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง และแกไข
ปญหาความยากจน 
 ในป พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาที่ดินใหความ
สําคัญกับการรณรงคตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย สาํนกังาน UNCCD จงึไดจดังานรณรงค 
นทิรรศการวชิาการ และการสมัมนาทางวชิาการใน
การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายขึ้น เมื่อ

เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2552 ณ ศนูยศกึษาการพฒันา
เขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา วตัถปุระสงคของ
การจดังานครั้งนี้ เพื่อเปนการระดมสมองนกัวชิาการ 
เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานรวมกันปองกัน และหา
แนวทางแกไขปญหาการชะลางพงัทลายของดนิ นํ้า 
และลม การฟนฟูดินเสื่อมโทรมและปรับปรุงบํารุง
ดนิดวยเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดนิ การปองกนัการ
ตัดไมทําลายปา การใชประโยชนที่ดินและปาไม
อยางยั่งยนื การฟนฟูปาไมและทุงหญาเลี้ยงสตัวที่
เสื่อมโทรม การแกไขปญหาดินเค็ม ดินที่มีความ
อดุมสมบูรณตํ่า การวางแผนการใชที่ดนิ การเตอืน
ภัยและบรรเทาภัยแลง รวมทั้งการประชุมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ การสงเสรมิอาชพี
ทางเลอืกแกเกษตรกร เพื่อลดการพึ่งพาทรพัยากร
ดนิ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของการกอตั้ง
สาํนกังาน UNCCD ที่มุงดาํเนนิงานใหมปีระสทิธภิาพ 
ความเขมแข็งและกาวหนาในการแกไขปญหาและ
ตอตานความเสื่อมโทรมของที่ดนิ การแกไขปญหา
ภยัแลงและความยากจนอยางเปนรูปธรรม โดยได
รับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยาง
จริงจัง แมวาขณะนี้ประเทศไทยยังไมเขาขาย
ประเทศที่มีการแปรสภาพเปนทะเลทราย แตดวย
สภาวะโลกรอนที่อาจกระตุนใหเกดิความเสี่ยงมาก
ขึ้น ทุกภาคสวนจึงควรจะหันมาใสใจเรื่องการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหสามารถใชประโยชน
ไดอยางยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยเปนเมือง
เกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาทรัพยากรดินเปนปจจัย
หลกั ถาดนิมคีวามแหงแลงและเสื่อมโทรมทาํใหไม
สามารถเพาะปลูกพชืผลไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
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 2. อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดก

ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ของ โลก 

(Convention Concerning the Protection 

of the World Cultural and Natural Heritage 

or the World Heritage Convention)

 ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงมรดกโลกที่ไดรับ
การขึ้นทะเบยีนในบญัชรีายชื่อมรดกโลกทั้งหมด 5 
แหง ประกอบดวย มรดกโลกทางวฒันธรรม 3 แหง 
คือ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
อุทยานประวัติศาสตร สุ โขทัย ศรีสัชนาลัย 
กําแพงเพชร และแหลงโบราณคดีบานเชียง และ
มรดกโลกทางธรรมชาต ิ2 แหง คอื เขตรกัษาพนัธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวร หวยขาแขง และผืนปาดง
พญาเยน็-เขาใหญ ซึ่งไดประกาศเปนมรดกโลกเมื่อ
ป พ.ศ. 2548
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพรวมในการจดัประชมุ

ผูเชี่ยวชาญดานมรดกโลก (Expert Working Group 
Meeting) ระหวางวนัที่ 26 - 29 เมษายน พ.ศ. 2553 
ณ จงัหวดัภเูกต็ การประชมุผูเชี่ยวชาญดานมรดกโลก 
ครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งการประชุมสมัชชา
ทั่วไปของรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
มรดกโลก ครั้งที่ 17 วนัที่ 23 - 28 ตลุาคม พ.ศ. 
2552 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดมีการ
หารือรวมกันระหวางผู แทนเครือรัฐออสเตรเลีย 
ผูแทนประเทศญี่ปุน และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย ใน
การจัดประชุมผูเชี่ยวชาญมรดกโลกเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการจดัทาํบญัชรีายชื่อแหลงมรดกโลกเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งที่ 34 ณ สหพนัธสาธารณรฐับราซลิ ซึ่งจะมขีึ้น
ระหวางวนัที่ 25 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม พ.ศ. 2553 
ซึ่งการเปนเจาภาพรวมจัดประชุมผูเชี่ยวชาญดาน
มรดกโลก (Expert Working Group Meeting) เปน
โอกาสใหผูแทนหนวยงานและผูเชี่ยวชาญของไทย 
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ไดศกึษาเอกสารการเสนอชื่อขึ้นทะเบยีนมรดกโลก
ตั้งแตเริ่มจัดทําเอกสาร ซึ่งเปนประโยชนตอการ
เตรียมการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทั้ง
มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ให
สอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดไว
ในเอกสารการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก การ
ประชมุครั้งนี้มวีตัถปุระสงคเพื่อทบทวนกระบวนการ 
กํ าหนดกรอบแนวทางการดํ า เนินงานตาม
อนสุญัญาคุมครองมรดกโลก ซึ่งที่ประชมุไดรวมกนั
ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตอการปรับปรุง
กระบวนการใน 6 ประเดน็ คอื 1) เนนยํ้าจดุมุงหมาย
การขึ้นทะเบยีนเปนแหลงมรดกโลก 2) บทบาทของ
บญัชรีายชื่อเบื้องตน 3) การวเิคราะหเปรยีบเทยีบ
และการศกึษาความเชื่อมโยง 4) ความชดัเจนและ
ความซับซอน 5) การเสริมสรางขีดความสามารถ 
และ 6) การจดัการในอนาคต 
 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย
สามญัซึ่งจะมขีึ้นที่ประเทศบราซลินั้น ประเทศไทย
เตรียมเสนอแหลงธรรมชาติบริเวณทะเลอันดามัน
เปน “บญัชเีบื้องตน (Tentative list)” จาํนวน 2 แหง 
คอื อทุยานแหงชาตทิางทะเลหมูเกาะสมิลินั และ
อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทร จังหวัด
พังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
 3. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุม

การเคลือ่นยายและการกาํจดัของเสยีอนัตราย

ขามแดน (Basel Convention on the 

Control of Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and Their Disposal)

 ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ
ปญหาการลกัลอบทิ้งของเสยีที่เปนอนัตราย จงึได
จดัทาํมาตรการปองกนัและแกไขปญหาการลกัลอบ
ทิ้ง และบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปน
อันตราย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยการกําหนดมาตรการ

จดัการกากอตุสาหกรรมที่เปนอนัตรายจากโรงงาน
รีไซเคิลที่เขมงวด รวมทั้งใหมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่เป น
อันตรายที่กําจัดทําลายยากดวยเทคโนโลยีที่ไม
ยุงยาก และประหยดัคาใชจาย ตลอดจนการจดัหา
งบประมาณในการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปน
อันตรายซึ่งถูกลักลอบทิ้งและบําบัดฟนฟูพื้นที่ปน
เปอน โดยใหกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุน
สําหรับการแก  ไขป ญหาการลักลอบทิ้งกาก
อตุสาหกรรม โดยระดมทนุจากโรงงานผูกอกาํเนดิ
และผูรบับาํบดักาํจดั/รไีซเคลิกากอตุสาหกรรม ซึ่ง
มาตรการดงักลาวสอดคลองกบันโยบายของรฐับาล
ที่เนนการควบคมุและลดปรมิาณของเสยีที่กลายมา
เปนมลพิษ โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปน
มติรกบัสิ่งแวดลอม สงเสรมิปองกนัมลพษิตั้งแตจดุ
กําเนิด การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับ
ผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย และเรงแกไขปญหา
มลพษิในพื้นที่วกิฤตซิํ้าซาก
 4. อนุสัญญารอตเตอร ดัมว  าด  วย

กระบวนการแจงขอมลูสารเคมลีวงหนาสาํหรบั

สารเคมอีนัตรายและสารเคมปีองกนัและกาํจดั

ศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวาง

ประเทศ (Rotterdam Convention on the 

Prior Informed Consent Procedure for 

Certain Hazardous Chemicals and 

Pesticides in International Trade)

 ในป พ.ศ. 2552 กรมควบคมุมลพษิและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดมกีารจดัทาํรางแผนจดัการระดบัชาติ
เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญารอตเตอร ดัมฯ 
การเตรยีมความพรอมในการกาํหนดมาตรการเพื่อ
รองรบัการบรรจสุาร Tributyltin compounds ในภาค
ผนวก III ของอนสุญัญารอตเตอรดมัฯ รวมทั้งการ
พจิารณาทบทวนขอมลูสารเคมทีี่ถกูหามหรอืจาํกดั
การใชในตางประเทศ เพื่อพจิารณาควบคมุเปนวตัถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
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2535 รวมทั้งการกําหนดรหัสสถิติศุลกากรสําหรับ
สารเคมีภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ที่ไม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 เพื่อประโยชนสําหรับการติดตามตรวจสอบ
สถติกิารนาํเขาและสงออกสารเคมดีงักลาว
 5. อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยมลพิษ

ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on 

Persistent Organic Pollutants)

 ประเทศไทยตระหนกัถงึผลกระทบดานการใช
สารเคมีตั้งแตอดีต เนื่องจากการใชสารเคมีนั้นสง
ผลตอสุขภาพของประชาชน เพราะสารเคมีแตละ
ชนดิเปนสารอนัตรายที่ตกคางยาวนาน ยอยสลาย
ยาก และแพรกระจายไดในระยะไกล ประเทศไทย
จึงไดเขารวมในอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสาร
มลพิษที่ตกคางยาวนาน และสืบเนื่องจากการ
ประชมุรฐัภาคขีองอนสุญัญาสตอกโฮลมวาดวยสาร
มลพิษที่ตกคางยาวนาน สมัยที่ 4 จัดขึ้นระหวาง
วนัที่ 4 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ กรงุเจนวีา 
สมาพนัธรฐัสวสิ การประชมุครั้งนี้เนนประเดน็ความ
ทาทายในการปลอดสารมลพษิที่ตกคางยาวนานคอื 
การเลกิใชสารมลพษิที่ตกคางยาวนาน การรองขอ
ใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยู
ในระยะเปลี่ยนผานมีสวนรวมในกระบวนการ
พจิารณากาํหนดรายชื่อสารเคมเีพิ่มเตมิ การเขาถงึ
แหลงเงนิทนุสนบัสนนุ และการบรรลเุปาหมายของ
อนุสัญญาฯ ในการปกปองสุขภาพอนามัยของ
มนุษยและสิ่งแวดลอมจากสารมลพิษที่ตกคาง
ยาวนาน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยไดเรียกรองให
องคกรระหวางประเทศและกลุมประเทศพฒันาแลว

เพิ่มการสนับสนุนดานเทคนิควิชาการและการเงิน
แกประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศที่เศรษฐกจิอยู
ในระยะเปลี่ยนผาน เพื่อใหสามารถจดัการกบัสาร
เคมีที่ เพิ่มเติมใหมได ด วย การประชุมครั้งนี้
ผู  เชี่ยวชาญจากประเทศไทยโดย ดร.จารุพงศ 
บญุหลง ไดรบัการแตงตั้งใหเปนหนึ่งในคณะกรรมการ 
พิจารณาทบทวนสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน ใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกตออกีหนึ่งสมยั ในการประชมุ
ระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี สมัยที่ 
2 (ICCM-2) ประเทศไทยไดรบัเลอืกใหเปนผูแทนของ
กลุ มภูมิภาคเอเชียแปซิฟ กในคณะกรรมการ
พจิารณาโครงการของ Quick Start Programme Trust 
Fund (QSP Executive Board) ตออกีหนึ่งสมยั รวม
ทั้งการไดรบัการสนบัสนนุจากกองทนุ Quick Start 
Programme ในการจดัทาํโครงการความรวมมอืดาน
ตาง ๆ หลายโครงการ จากการที่ประเทศไทยไดให
ความสําคัญกับการจัดการสารเคมี และใหความ
รวมมอืในการดาํเนนิงานมาตั้งแตเริ่มเตรยีมการจดั
ทาํยทุธศาสตรฯ จนถงึปจจบุนัอยางตอเนื่อง ทาํให
ประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณ Bronze Award จากโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme : UNEP) อกีดวย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงใหการ
สนับสนุนและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
รวมทั้งหนวยงานระหวางประเทศในการดาํเนนิการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และ
ยุทธศาสตรการดําเนินการระหวางประเทศวาดวย
การจดัการสารเคมตีอไป

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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2.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 2.1.1 ทรัพยากรนํ้า

 ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีปริมาณฝน
รวมทั่วทั้งประเทศเฉลี่ย 1,707.0 มิลลิเมตร ซึ่ง
สูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 5 ใกลเคียงกับป 
พ.ศ. 2550 แตตํ่ากวาปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2551) ซึ่ง
สูงกวาคาปกตปิระมาณรอยละ 9 สาํหรบัปรมิาณ
ฝนของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2552 ที่สูงกวาปกติ
มากจะอยู ในชวงฤดูร อน โดยสูงกวาคาปกติ
ประมาณรอยละ 52 สาํหรบัในชวงฤดูฝนสูงกวาคา
ปกตเิลก็นอยประมาณรอยละ 1 แตในชวงฤดหูนาว
ปรมิาณฝนตํ่ากวาคาปกต ิเมื่อพจิารณาเปนรายภาค 
พบวาปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปสูงกวาคาปกติเกือบทุก

คุณภาพสิ่งแวดลอมทางนํ้า
และชายฝง

ภาคของประเทศ ยกเวนภาคเหนือและภาคใต
ฝงตะวันออกมีปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
โดยในชวงฤดูร อนทุกภาคมีปริมาณฝนสูงกวา
คาปกต ิตรงขามกบัฤดหูนาวที่ทกุภาคของประเทศ
มปีรมิาณฝนตํ่ากวาคาปกต ิ(ตารางที่ 2.14)
 สาํหรบั ในป พ.ศ. 2553 ในชวงเดอืนมกราคม
ถงึเดอืนกนัยายน ปรมิาณฝนรวมของเกอืบทกุภาค
ของประเทศไทยสูงกวาคาปกติ ยกเวนภาคตะวัน
ออกและภาคใตทั้งสองฝงที่มปีรมิาณฝนรวมตํ่ากวา
คาปกติ ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมี
ปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติในทุกภาคของประเทศ 
ซึ่งโดยปกติแลวในชวงสัปดาหที่ 2 - 3 ของเดือน
พฤษภาคมจะเปนเวลาเริ่มตนของฤดฝูน นอกจากนี้ 

 

ภาค

 ฤดูหนาว (ตนป) ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว (ปลายป) 

รวมทั้งป  มม. ตางจากคาปกติ มม. ตางจากคาปกติ มม. ตางจากคาปกติ มม. ตางจากคาปกติ

   มม. รอยละ  มม. รอยละ  มม. รอยละ  มม. รอยละ

เหนอื  0.7 -7.9 -92 194.2 26.7 16 969.5 -25.4 -3 56.5 -37.4 -40 1,220.9

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 0.7 -13.3 -95 279.7 63.2 29 1,174.6 8.0 1 21.7 -33.2 -60 1,476.7

กลาง  0.5 -11.3 -96 342.2 163.3 91 1,003.2 133.6 15 135.9 12.8 10 1,481.8

ตะวนัออก  4.1 -27.7 -87 471.5 188.9 67 1,891.6 128.5 7 126.2 -36.9 -23 2,493.4

ใตฝงตะวนัออก 155.5 71.5 85 350.4 135.0 63 619.2 -77.6 -11 582.2 -205.8 -26 1,707.3

ใตฝงตะวนัตก 16.5 -21.7 -57 632.1 276.0 7 1,914.3 -59.3 -3 336.1 -68.9 -17 2,899.0

ประเทศไทย 26.6 -1.1 -4 333.1 113.6 52 1,172.0 12.6 1 175.3 -58.7 -25 1,707.0

ตารางที่ 2.14 ปริมาณฝนของประเทศไทยในแตละฤดู พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : 1. ขอมูลจากสถานตีรวจอากาศผวิพื้น 45 สถานี
  2. คาปกต ิ30 ป พ.ศ. 2514 - 2543
ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553
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     ภาค มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม

เหนอื ปรมิาณ  25.7 2.7 11.3 43.7 92.1 137.7 204.7 337.8 226.3 1082.0

 ตางจาก มม. 19.8 -8.7 -13.3 -24.6 -81.3 -13.8 24.9 112.5 14.0 29.5

 คาปกต ิ รอยละ 336 -76 -54 -36 -47 -9 14 50 7 3

ตะวนัออก ปรมิาณ  38.4 18.7 10.6 74.6 117.1 155.8 219.6 403.5 211.3 1249.5

เฉยีงเหนอื ตางจาก มม. 34.3 1 -27.1 -11.5 -65.2 -54.1 11.7 144.7 -30.6 3.1

 คาปกต ิ รอยละ 837 6 -72 -13 -36 -26 6 56 -13 0

กลาง ปรมิาณ  42.5 3.1 8.7 32.4 125.3 170.7 182.1 250.5 305.5 1120.8

 ตางจาก มม. 36.3 -9.3 -21.9 -42.2 -34.6 32.1 29.6 66.6 44.5 101.1

 คาปกต ิ รอยละ 585 -75 -72 -57 -22 23 19 36 17 10

ตะวนัออก ปรมิาณ  43.1 30.9 50.4 73 163.7 255.3 272.4 394.8 207.7 1491.3

 ตางจาก มม. 28.4 1.9 -4.2 -23.3 -47.7 -16.9 6.5 83.3 -125.5 -97.5

 คาปกต ิ รอยละ 193 7 -8 -24 -23 -6 2 27 -38 -6

ใตฝงตะวนัออก ปรมิาณ  75.8 8.6 49.2 29.6 85.7 114.2 125.7 134.3 140.6 763.7

 ตางจาก มม. 15.8 -27.4 -1.2 -43.4 -51.8 5.1 12.3 6.1 -3.0 -87.5

 คาปกต ิ รอยละ 26 -76 -2 -59 -38 5 11 5 -2 -10

ใตฝงตะวนัตก ปรมิาณ  71.9 18 72.5 116.8 181.4 466.5 317.6 296.2 246.8 1787.9

 ตางจาก มม. 49 -10.7 2 -44.2 -133.6 146.3 -34.8 -107.9 -193.4 -327.1

 คาปกต ิ รอยละ 214 -37 3 -27 -42 46 -10 -27 -44 -15

ยังพบวาในเดือนมิถุนายนปริมาณฝนยังตํ่ากวา
คาปกติสงผลใหในชวงป พ.ศ. 2553 มีฤดูแลงที่
ยาวนานกวาปกต ิ(ตารางที่ 2.15)
 ในป พ.ศ. 2552 มีปริมาณนํ้าทารวมทั้ง
ประเทศประมาณ 211,590 ลานลกูบาศกเมตรตอป 
ตํ่ากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย (213,500 ลานลูกบาศก
เมตรตอป) ในขณะที่อางเก็บนํ้าขนาดใหญและ
ขนาดกลางของประเทศมีความสามารถเก็บกักนํ้า
ไดสูงสดุเทากบั 69,595 ลานลูกบาศกเมตร มพีื้นที่
ชลประทานทั้งหมด 28,717,894 ไร ในป พ.ศ. 2553 
(ขอมูล ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553) สามารถ
เก็บกักนํ้าได 51,818 ลานลูกบาศกเมตร หรือ
ประมาณรอยละ 74 ของความจทุี่ระดบันํ้าเกบ็กกั 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัป พ.ศ. 2552 พบวามปีรมิาณ
นํ้าที่เก็บกักไดในอางเก็บนํ้าลดลงเกือบทุกภาค 
ยกเวนภาคใตที่มปีรมิาณนํ้าเกบ็กกัเพิ่มขึ้น (ตาราง
ที่ ผ2.1)
 สถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและ
ขนาดกลาง ณ วนัที่ 29 มถินุายน พ.ศ. 2553 มี
ปรมิาณนํ้ารวมกนัทั้งสิ้น 33,555 ลานลกูบาศกเมตร 
คิดเปนรอยละ 46 ของความจุอางเก็บนํ้าทั้งหมด 
โดยปริมาณนํ้าในเขื่อนตาง ๆ ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง อยูในเกณฑนอย (ตารางที่ ผ2.1)
 นํ้าบาดาลที่กักเก็บในแหลงนํ้าบาดาลทั้ง
ประเทศมปีรมิาณ 1,144,288.84 ลานลกูบาศกเมตร 

ตารางที ่2.15 ปรมิาณนํา้ฝนของประเทศไทย ตัง้แตเดอืนมกราคมถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2553

ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553
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ในแตละปจะมกีารเตมินํ้าลงสูแหลงนํ้าบาดาลตาม
ธรรมชาติในอัตราที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ 
แหลงนํ้าบาดาลทั้งประเทศมปีรมิาณการเตมินํ้ารวม 
103,625.67 ลานลูกบาศกเมตรตอป คดิเปนอตัรา
การเตมินํ้าเฉลี่ยรอยละ 9.1 ของปรมิาณนํ้าที่กกัเกบ็
 ในป พ.ศ. 2552 มีการขอใบอนุญาตใชนํ้า
บาดาลเปนปรมิาณรวมทั้งสิ้น 2,896,131 ลูกบาศก
เมตรตอวัน แตมีปริมาณการใชนํ้าจริงเทากับ 
1,134,405 ลูกบาศกเมตรตอวนั คดิเปนรอยละ 39 
ของปริมาณนํ้าตามใบอนุญาต สําหรับในเขต

วิกฤตการณนํ้าบาดาลมีการขอใบอนุญาตใชนํ้า
บาดาลเปนปรมิาณ 1,084,586 ลกูบาศกเมตรตอวนั 
มปีรมิาณนํ้าที่ใชจรงิเทากบั 246,073 ลกูบาศกเมตร
ตอวัน คิดเปนรอยละ 23 ของปริมาณนํ้าตามใบ
อนญุาต โดยมปีรมิาณลดลงจากป พ.ศ. 2551 ซึ่ง
มปีรมิาณการใชนํ้าบาดาล 851,375 ลูกบาศกเมตร
ตอวนั (ตารางที่ 2.16 และ 2.17)
 ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมคีวามตองการ
นํ้าเปนปริมาณ 76,563.8 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
โดยแบงเปนความตองการนํ้าเพื่อเกษตรกรรม 

 
พื้นที่

 ประเภทการใชนํ้า 

รวม  อุปโภค- ธุรกิจ 
เกษตรกรรม

  บริโภค อุตสาหกรรม การคา บริการ 

เขตวกิฤตการณนํ้าบาดาล 140,280 872,212 28,834 36,274 6,986 1,084,586

กรงุเทพมหานคร 9,535 49,235 657 3,368 572 63,367

นครปฐม  22,765 123,132 1,880 5,366 909 154,052 

นนทบรุ ี  2,508 19,164 1,201 208 135 23,216 

ปทมุธาน ี  27,096 77,959 11,927 7,092 1,115 125,189

สมทุรปราการ  4,639 221,435 3,350 4,589 75 234,088

สมทุรสาคร  27,582 238,544 710 8,947 85 275,868

พระนครศรอียธุยา 46,155 142,743 9,109 6,704 4,095 208,806

ภาคเหนอื  163,451 88,422 13,304 49,677 72,884 387,738

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 76,500 113,038 10,025 24,040 213,689 437,292

ภาคกลาง  104,491 413,999 3,771 39,233 136,190 697,684

ภาคใต  55,453 114,089 22,358 80,740 16,191 288,831

 รวม 540,175 1,601,760 78,292 229,964 445,940 2,896,131

ตารางที่ 2.16 ปริมาณการใชนํ้าบาดาลตามใบขออนุญาต ป พ.ศ. 2552 จําแนกรายภาคและ

เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล (หนวย : ลูกบาศกเมตร)

หมายเหตุ : ขอมูลปรมิาณการใชนํ้าบาดาลตามใบอนญุาต ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 2552
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ตารางที่ 2.17 ปรมิาณการใชนํา้บาดาลจรงิ ในป พ.ศ. 2552 จาํแนกรายภาคและเขตวกิฤตการณ

นํ้าบาดาล

 
พื้นที่

 ประเภทการใชนํ้า 

รวม  อุปโภค- ธุรกิจ 
เกษตรกรรม

  บริโภค อุตสาหกรรม การคา บริการ 

เขตวกิฤตการณนํ้าบาดาล 39,356.63 187,639.85 6,445.24 10,115.19 2,515.86 246,072.77

กรงุเทพมหานคร  6,050.60 5,380.53 448.43 871.43 99.93 12,850.92

นครปฐม  2,570.53 32,337.42 713.03 1,033.34 124.35 36,778.67

นนทบรุ ี  581.87 3,703.61 458.71 48.80 4.09 4,797.08

ปทมุธาน ี  2,164.00 21,498.00 1,656.00 1,746.00 278.00 27,342.00

สมทุรปราการ  1,251.00 25,110.00 515.00 1,304.00 56.00 28,236.00

สมทุรสาคร  8,616.63 53,774.29 136.07 1,701.62 7.49 64,236.10

พระนครศรอียธุยา 18,122.00 45,836.00 2,518.00 3,410.00 1,946.00 71,832.00

ภาคเหนอื  112,112.62 31,741.79 5,177.41 15,194.78 39,583.37 203,809.97

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 41,767.27 41,560.45 2,218.99 8,862.76 23,025.25 117,434.72

ภาคกลาง  53,110.60 294,426.45 1,697.88 14,347.14 70,587.49 434,169.56

ภาคใต  33,213.28 50,373.34 9,984.33 32,903.27 6,444.03 132,918.25

 รวม 279,560.40 605,741.88 25,523.85 81,423.14 142,156.00 1,134,405.27

56,479.1 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 73.8 ของ
ความตองการนํ้าทั้งหมด) เพื่อรกัษาลาํนํ้าและระบบ
นเิวศ 9,240.4 ลานลกูบาศกเมตร (รอยละ 12.1 ของ
ความตองการนํ้าทั้งหมด) เพื่ออุปโภค-บริโภค 
6,231.3 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 8.1 ของความ
ตองการนํ้าทั้งหมด) และเพื่ออตุสาหกรรม 4,613.0 
ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ 6.0 ของความตองการ
นํ้าทั้งหมด) ในขณะที่มปีรมิาณนํ้าที่สามารถนาํมา
ใชไดในปจจบุนั 73,562.8 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
(ไมรวมปรมิาณนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาต)ิ ประกอบ
ดวยปริมาณนํ้าเก็บกักในอางเก็บนํ้าของเขื่อน

ขนาดใหญและขนาดกลาง ปริมาณ 55,562.8 
ลานลูกบาศกเมตรตอป นํ้าใตเขื่อนและนํ้าบาดาล 
ปริมาณ 18,000 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น จึงมี
ปรมิาณการขาดแคลนนํ้าทั้งประเทศเทากบั 3,001.0 
ลานลูกบาศกเมตรตอป
 สําหรับอีก 5 ปขางหนา (ป พ.ศ. 2557) 
ประเทศไทยจะมีความตองการนํ้าเปนปริมาณ 
79,685.2 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่คาดวาจะมี
ปริมาณนํ้าที่สามารถนํามาใชได 75,562.8 ลาน
ลูกบาศกเมตร ประกอบดวยปริมาณนํ้าเก็บกักใน
อางเก็บนํ้าของเขื่อนขนาดใหญและขนาดกลาง 

(หนวย : ลูกบาศกเมตร)

หมายเหตุ : ขอมูลปรมิาณการใชนํ้าบาดาลตามใบอนญุาต ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 2552
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ปริมาณ 55,562.8 ลานลูกบาศกเมตรตอป นํ้าใต
เขื่อนและนํ้าบาดาล ปรมิาณ 18,000 ลานลกูบาศก
เมตร และมาจากการสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
และขนาดกลางเพิ่มขึ้น ปริมาณ 2,000.0 ลาน
ลูกบาศกเมตร ฉะนั้น จึงยังคงขาดแคลนนํ้า
ประมาณ 4,122.4 ลานลูกบาศกเมตร
 ครัวเรือนในหมูบานชนบททั้งประเทศที่มีนํ้า
สะอาดสําหรับดื่มเพียงพอตลอดป11 มีจํานวน 
8,360,283 ครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 97.44 ของจาํนวน 
ครัวเรือนทั้งหมด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มเพียงพอตลอดป
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 97.97 รองลงมา คือ 
ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคใต คดิเปนรอยละ 
97.36, 97.31 และ 96.27 ตามลาํดบั (ตารางที่ 2.18) 
และครัวเรือนในหมูบานชนบทที่มีนํ้าใชเพียงพอ
ตลอดป12 มีจาํนวน 8,339,707 ครวัเรอืน คิดเปน
รอยละ 97.20 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอ
ตลอดปมากที่สดุ คดิเปนรอยละ 97.54 รองลงมา

คอื ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคใต รอยละ 97.44 
97.15 และ 95.96 ตามลาํดบั (ตารางที่ 2.19)
 สาํหรบันํ้าเพื่อการเกษตร มหีมูบานในชนบท
ที่มนีํ้าใชเพื่อการเกษตรเพยีงพอตลอดป มจีาํนวน 
22,257 หมูบาน คดิเปนรอยละ 31.29 ของจาํนวน
หมูบาน ทั้งหมด เพียงพอเฉพาะฤดูฝน 65,542 
หมูบานคดิเปนรอยละ 92.14 มนีํ้าใชเพื่อการเกษตร
ไมเพยีงพอ 6,516 หมูบาน คดิเปนรอยละ 9.16 โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมูบานที่มีนํ้าใชเพื่อ
การเกษตรเพยีงพอตลอดปมากที่สดุ คดิเปนรอยละ 
52.01 ของจาํนวนหมูบานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
 ❱ ผลกระทบจากความแหงแลงและ

นํ้าทวม

 ความแหงแลง

 ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยประสบภาวะ
ความแหงแลงคอนขางยาวนาน ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2553 โดยพบวา ณ วนัที่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2553 มี
จาํนวนหมูบานประสบภยัแลงสูงสดุเทากบั 25,798 

ตารางที่ 2.18 ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอตลอดป

 
ภาค

 
จํานวนครัวเรือน

 ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดสําหรับดื่ม ครัวเรือนที่มีนํ้าใชเพียงพอตลอดป

  ครัวเรือน รอยละ ครัวเรือน รอยละ

กลาง  1,900,501 1,849,419 97.31 1,846,327 97.15

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3,493,125 3,422,337 97.97 3,407,027 97.54

เหนอื  1,948,875 1,897,338 97.36 1,899,039 97.44

ใต  1,237,335 1,191,189 96.27 1,187,314 95.96

 รวม 8,579,836 8,360,283 97.44 8,339,707 97.20

11 ปรมิาณนํ้า 5 ลติรตอคนตอวนั โดยใชดื่ม 2 ลติร และอื่น ๆ 3 ลติร ไดแก ใชประกอบอาหาร ลางหนา บวนปาก และแปรงฟน เปนตน
12 นํ้าใช หมายถงึ นํ้าที่ใชในครวัเรอืนสาํหรบัซกัลาง และอาบ โดยปรมิาณนํ้าที่ใช 45 ลติรตอคนตอวนั

ที่มา : กรมพฒันาชมุชน 2552
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หมูบาน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
ป พ.ศ. 2552 พบวามจีาํนวนหมูบานที่ประสบภยั
แลงเพิ่มขึ้นลดลง 6,326 หมูบาน นบัจากวนัที่ 29 
มนีาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา พบวาจาํนวนหมูบาน
ที่ประสบความแหงแลงทั่วประเทศเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่อง ยกเวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลางที่ยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 จํานวนหมูบานที่
ประสบความแหงแลงลดลงทั่วทุกภาค แตอยางไร
ก็ตาม สภาวะความแหงแลงของประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2553 ยงัคงอยู ถงึแมวาประเทศไทยเริ่มตนฤดู
ฝนในสปัดาหที่ 3 ของเดอืนพฤษภาคม และไดเริ่ม
มีฝนตกกระจายในทุกภาคของประเทศ แตมีบาง
จังหวัดที่มีฝนตกเล็กนอยถึงไมมีเลยตอเนื่องเปน
เวลาหลายวัน เปนเหตุใหราษฎรยังคงประสบ
ปญหาขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภคและนํ้า
เพื่อการเกษตร มีพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายรวม 
2,170,996 ไร (พื้นที่นา 182,384 ไร พื้นที่ไร 1,547,895 

ไร พื้นที่สวนและอื่น ๆ 440,717 ไร) จนถงึ ณ วนัที่ 
21 มถินุายน พ.ศ. 2553 มพีื้นที่เกษตรกรรมไดรบั
ความเสียหายแลวจํานวน 243,440 ไร และสิ้น
งบประมาณในการใหความชวยเหลอื 383,360,145 
บาท
 เมื่อพิจารณาสถิติจํานวนหมู บานประสบ
ความแหงแลงในชวงป พ.ศ. 2532 - 2553 พบวา
จํานวนหมูบานที่ประสบความแหงแลงมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 2.29)
 นํ้าทวม

 ในชวงเดอืนพฤษภาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2552 
ประเทศไทยประสบอุทกภัยทั่วประเทศตามที่กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรายงานไว 
จํานวน 19 ครั้ง แตมีเหตุการณที่กอใหเกิดความ
เสยีหายมาก 2 ครั้ง โดยในชวงวนัที่ 29 กนัยายน
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 
40 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีสาเหตุจากพายุไตฝุน 
“กิสนา” คิดเปนมูลคาความเสียหายเบื้องตน 

 
ระดับความเพียงพอ

  ภาค

   กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต รวม

ไมเพยีงพอ  จาํนวน (แหง) 1,028 2,839 2,020 629 6,516

  รอยละ 6.85 8.80 13.03 7.53 9.16

เพยีงพอเฉพาะฤดูฝน จาํนวน (แหง) 8,218 5,954 10,900 5,470 65,542

  รอยละ 54.75 18.46 70.33 65.45 92.14

เพยีงพอตลอดป จาํนวน (แหง) 3,210 16,779 1,129 1,139 22,257

  รอยละ 21.38 52.01 7.28 13.63 31.29

ไมไดใช  จาํนวน (แหง) 2,555 6,690 1,450 1,120 13,815

  รอยละ 17.02 20.74 9.36 13.40 19.42

 รวม จํานวน (แหง) 15,011 32,262 15,499 8,358 71,130

ตารางที่ 2.19 ความเพียงพอของการใชนํ้าเพื่อการเกษตรของหมูบานในชนบท ป พ.ศ. 2552 

ที่มา : กรมพฒันาชมุชน 2552
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711,034,613 บาท และในชวงวนัที่ 3 - 16 พฤศจกิายน 
มสีาเหตจุากอทิธพิลของมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื
กาํลงัแรง มพีื้นที่ประสบภยั 10 จงัหวดัของภาคใต 
มมีูลคาความเสยีหาย 380,424,275 บาท (ตารางที่ 
ผ2.2)
 สําหรับสถานการณนํ้าทวมในป พ.ศ. 2553 
(ตั้ งแต  เดือนมกราคมถึง เดือนพฤศจิกายน) 
ประเทศไทยประสบอุทกภัยทั่วประเทศตามที่กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรายงานไว 
จาํนวน 8 ครั้ง โดยมเีหตกุารณที่กอใหเกดิความเสยี
หายมาก 3 ครั้ง ไดแก ชวงวนัที่ 24 สงิหาคมถงึ
วนัที่ 17 กนัยายน มพีื้นที่ประสบอทุกภยัใน 39 จงัหวดั 
เนื่องจากอทิธพิลของพาย ุ“มนิดอลเล” และมรสมุ
ตะวันตกเฉียงใต พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทยและอาวไทย และรองมรสมุกาํลงัคอน
ขางแรงพาดผานประเทศไทย คดิเปนความเสยีหาย
เบื้องตน 555,927,843 บาท ในชวงวนัที่ 10 ตลุาคม

ถึงวันที่ 24 ธันวาคม มีพื้นที่ประสบภัยรวม 41 
จงัหวดัในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื มผีูเสยีชวีติ 153 คน ไดรบัความ
เดอืดรอน 2,050,368 ครวัเรอืน 7,171,594 คน พื้นที่
เกษตรไดรับความเสียหาย 7,837,040 ไร มูลคา
ความเสยีหาย 8,656,675,776 บาท และในชวงวนัที่ 
1 พฤศจกิายนถงึวนัที่ 24 ธนัวาคม มพีื้นที่ประสบภยั 
12 จังหวัดในภาคใต มีผูเสียชีวิต 94 คน ไดรับ
ความเดอืดรอน 643,609 ครวัเรอืน 2,069,588 คน 
มูลคาความเสยีหาย 3,355,663,467 บาท (ตารางที่ 
ผ2.2) 
 2.1.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 ภาพรวมปาชายเลนของประเทศมีพื้นที่
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแต ป พ.ศ. 2543 เนื่อง
มาจากการรณรงคของหนวยงานภาครฐัและเอกชน
ถงึคณุคาของปาชายเลนและการอนรุกัษปาชายเลน 
ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลน

รูปที่ 2.29 จํานวนหมูบานที่ประสบความแหงแลง ป พ.ศ. 2532 - 2553

ที่มา : กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2553
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รวม 1,525,061 ไร ประกอบดวย พื้นที่ปาชายเลน
ในภาคตะวนัออก 161,550 ไร ภาคกลาง 73,974 ไร 
ภาคใตฝงตะวันออก 160,756 ไร และภาคใตฝง
ตะวนัตก 1,105,077 ไร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัป พ.ศ. 
2547 พบวา ปาชายเลนของประเทศไทยมพีื้นที่เพิ่ม
ขึ้น 66,886 ไร หรอืเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13,377 ไรตอป และ
เพิ่มขึ้นในเกอืบทกุภาค ยกเวนภาคใตฝงตะวนัออก
ที่มพีื้นที่ปาชายเลนลดลง (ตารางที่ 2.20)
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พื้นที่ปาชายเลน
ทั่วประเทศถูกบุกรุกและไดมีการจับกุมดําเนินคดี
จาํนวนทั้งหมด 96 คด ีคดิเปนพื้นที่ 590 ไร 3 งาน 
81.9 ตารางวา โดยคดีสวนใหญเกิดดานฝงทะเล
อนัดามนั และมคีดดีานปาไม 14 คด ีเปนปรมิาณ
ไม 31.12 ลูกบาศกเมตร สาํหรบัในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 มกีารบกุรกุพื้นที่ปาชายเลนและไดมกีาร
จบักมุดาํเนนิคดไีปแลว 93 คด ีเปนพื้นที่ 486 ไร 2 
งาน 18.22 ตารางวา และเปนคดปีาไม 29 คด ีเปน
ปรมิาณไม 75.26 ลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 2.21)
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายหาดประมาณ 
13,433 ไร ประกอบดวย ปาชายหาดในภาคตะวนั
ออก 550 ไร อาวไทยตอนกลาง 442 ไร และอาว
ไทยตอนลาง 12,441 ไร ปาชายหาดเปนระบบนเิวศ
หนึ่งที่ถูกละเลย แตเมื่อมีการประกาศอุทยาน

แหงชาตทิางทะเลทาํใหพื้นที่ชายหาดบางสวนไดรบั
การอนรุกัษไว ในขณะเดยีวกนักย็งัมพีื้นที่ชายหาด
อีกหลายแหงถูกทําลาย และเปลี่ยนสภาพไป
จนสูญสิ้นเหมือนระบบนิเวศอื่น ๆ เชน ปาพร ุ
ปาชายเลน เปนตน
 สถานภาพโดยรวมของแนวปะการังอยู ใน
สภาพดีปานกลาง จากการสํารวจกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พบวา แนวปะการงัทางดาน
ทะเลอนัดามนัมคีวามสมบรูณมากกวาแนวปะการงั
ดานฝงอาวไทย กลาวคือ แนวปะการังดานทะเล
อันดามัน รอยละ 27.2 มีความสมบูรณดีมาก 
รอยละ 19.0 มคีวามสมบรูณด ีรอยละ 28.0 มคีวาม
สมบูรณปานกลาง และรอยละ 25.9 อยูในสภาพ
เสยีหายถงึเสยีหายมาก 181 แหง จาก 483 แหง 
อยูในสภาพดีปานกลาง สวนแนวปะการังดานฝง
อาวไทย รอยละ 7.1 มคีวามสมบูรณดมีาก รอยละ 
14.4 มคีวามสมบรูณด ีรอยละ 29.8 มคีวามสมบรูณ
ปานกลาง และรอยละ 48.7 อยูในสภาพเสยีหาย
ถงึเสยีหายมาก (ตารางที่ 2.22)
 เมื่อเปรยีบเทยีบสภาพความสมบรูณของแนว
ปะการงัในชวงป พ.ศ. 2549 - 2551 กบัชวงป พ.ศ. 
2538 - 2541 พบวา แนวปะการงัดานทะเลอนัดามนั
มสีภาพความสมบูรณเพิ่มขึ้น สภาพเสยีหายลดลง 

 จังหวัด ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2552

ภาคตะวนัออก  152,247.34 161,550.42

ภาคกลาง  49,979.16 73,974.15

ภาคใตฝงตะวนัออก 170,922.19 160,755.84

ภาคใตฝงตะวนัตก 1,085,025.85 1,105,077.36

 รวม 1,458,174.53 1,525,060.58 

ตารางที่ 2.20 พื้นที่ปาชายเลน ในป พ.ศ. 2547 และ 2552

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2553

(หนวย : ไร)
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 1. ตราด  3 2-1-79.6 2 1.06 5 6-6-12.4 3 2.53

 2. จนัทบรุ ี 1 4-0-15 1 4 16-1-13 

 3. เพชรบรุ ี  1 26-3-83

 4. ประจวบครีขีนัธ 1 0-0-12.5

 5. ชมุพร  5 46-1-75

 6. นครศรธีรรมราช 4 14-2-02 1 1.98 3 8-0-67

 7. พทัลงุ  1 0-2-40

 8. ระนอง  6 24-1-50.5 2 4.04

 9. พงังา  12 186-3-87.55 2 6.15 11 82-1-79.57

 10. ภูเกต็  18 27-1-37.55   17 60-3-16.5

 11. กระบี่  14 92-3-0 2 10.89 20 96-1-91.5 3 3.44

 12. ตรงั  19 102-0-67 3 5.89 14 103-3-20.25 4 4.00

 13. สตูล  11 62-1-32.5 1 1.11 5 5-2-21 18 64.07

 14. ระนอง      2 1-2-0 1 1.22

 15. ชมุพร      12 104-2-97  

   รวม 96 590-3-81.9 14 31.12 93 486-2-18.22 29 75.26 

  ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553

 จังหวัด จํานวน พื้นที่ คดีปาไม ปริมาตรไม จํานวน พื้นที่ คดีปาไม ปริมาตรไม
  คดีบุกรุก บุกรุก   (ลูกบาศก คดีบุกรุก คดีบุกรุก  (ลูกบาศก
   (ไร-งาน-  เมตร)  (ไร-งาน-  เมตร) 
   ตารางวา)    ตารางวา)   

ตารางที่ 2.21 สถิติคดีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2553
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ตารางที่ 2.22 สถานภาพความสมบูรณของแนวปะการังของประเทศไทย ผลการสํารวจ

ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2553

หมายเหตุ : การจาํแนกสถานภาพแนวปะการงัถอืหลกัเกณฑจากอตัราสวนของปรมิาณครอบคลมุพื้นที่
ของแนวปะการงัที่มชีวีติตอปะการงัตาม

  สถานภาพสมบูรณดมีาก เมื่อปะการงัที่มชีวีติ : ปะการงัตาย = 3 (หรอืมากกวา 3) : 1
  สถานภาพสมบูรณด ีเมื่อปะการงัที่มชีวีติ : ปะการงัตาย = 2 : 1
  สถานภาพสมบูรณปานกลาง เมื่อปะการงัที่มชีวีติ : ปะการงัตาย = 1 : 1
  สถานภาพเสยีหาย เมื่อปะการงัที่มชีวีติ : ปะการงัตาย = 1 : 2
  สถานภาพเสยีหายมาก เมื่อปะการงัที่มชีวีติ : ปะการงัตาม = 1 : 3 (หรอืมากกวา 3)
ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2553

  
จังหวัด

 ขนาดพื้นที่ สถานภาพความสมบูรณ (รอยละ)

  แนวปะการัง (ไร) ดีมาก ดี ปานกลาง เสียหาย เสียหายมาก

ทะเลอนัดามนั

ระนอง  1,606 25.6 16.0 19.2 15.2 24.0

พงังา  16,000 21.0 14.4 28.0 15.6 21.0

ภูเกต็  10,394 12.6 15.5 33.4 17.2 21.3

กระบี่  8,456 24.1 24.5 29.8 11.6 10.0
ตรงั  2,806 14.8 23.3 42.6 14.8 4.5

สตูล  9,869 47.8 20.4 20.9 4.9 6.0

 รวมฝงทะเลอันดามัน 49,131 24.9 18.1 28.6 13.0 15.3

อาวไทย  

ตราด  9,931 19.4 22.8 25.4 9.6 22.8

จนัทบรุ ี  450 1.6 12.3 55.4 21.5 9.2

ระยอง  2,188 2.1 19.9 47.7 17.8 12.5

ชลบรุ ี  4,744 6.2 5.9 29.8 28.1 30.0 

ประจวบครีขีนัธ 1,275 4.6 18.8 28.9 20.2 27.5

ชมุพร  4,063 15.0 19.6 26.3 18.9 20.2 

สรุาษฎรธาน ี  24,169 5.1 12.9 26.2 33.3 22.5

นครศรธีรรมราช 412 47.0 19.0 9.0 6.0 19.0

สงขลา  26 18.1 42.8 31.9 0 7.2

ปตตาน ี  53 31.3 37.3 31.4 0 0

นราธวิาส  25 0 50 0 50 0

 รวมฝงอาวไทย 47,336 9.3 15.4 27.6 25.1 22.6

 รวมทั่วประเทศ 96,467 17.3 16.8 28.1 19.0 18.9
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สวนแนวปะการังดานฝงอาวไทยกับมีสภาพความ
สมบูรณลดลง (รูปที่ 2.30) แนวปะการังที่มี
สถานภาพเสื่อมโทรมลง สวนใหญเกิดจากปญหา
การทองเที่ยว และปญหาหลักอีกประการหนึ่งที่
ทาํใหแนวปะการงัมสีถานภาพเสื่อมโทรมลง ไดแก 
นํ้าเสียและปริมาณตะกอนที่ไหลลงมาจากฝงมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยงัพบวาในชวงเดอืนเมษายน พ.ศ. 
2553 เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวทั้งแนว
ปะการังในฝ งทะเลอันดามันและอาวไทย โดย

เฉพาะในพื้นที่หมูเกาะสมิลินั จงัหวดัพงังา และหมู
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งสงผลตอสภาพความ
สมบูรณของแนวปะการงั (กรอบที่ 2.16)
 แหลงหญาทะเลในประเทศไทยมีพื้นที่รวม 
104,686 ไร อยูในฝงอาวไทย 38,736 ไร และฝงทะเล
อนัดามนั 65,950 ไร สถานภาพหญาทะเลตามการ
สํารวจของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ในชวงป พ.ศ. 
2551 - 2553 พบวา แหลงหญาทะเลบริเวณฝง

รูปที่ 2.30 เปรียบเทียบสภาพความสมบูรณของแนวปะการังในชวงป พ.ศ. 2549 - 2551 กับ

ชวงป พ.ศ. 2538 - 2541

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2552
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 กรอบที่ 2.16 ปะการังฟอกขาว

 ในชวงที่ผานมาตั้งแตเดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 พบวาแนวปะการงัในฝงทะเลอนัดามนัและ
อาวไทยเกิดการฟอกขาว (coral bleaching) ซึ่งการฟอกขาวเกิดจากการที่ปะการังขับเอาสาหราย 
Zooxanthellae ซึ่งเปนสาหรายที่อยูรวมกับปะการังแบบพึ่งพาอาศัย (สาหรายชนิดนี้มีสวนชวยใน
การผลติอาหาร กาซออกซเิจน กาํจดักาซคารบอนไดออกไซดและสะสมหนิปูนที่เปนโครงรางของ
ปะการัง) ออกจากเซลล เนื่องจากในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและแสงแดดจัดสาหรายจะผลิตอนุมูล
อสิระของออกซเิจน (free radical oxygen) ซึ่งเปนพษิตอเนื้อเยื่อของปะการงัขึ้น ปะการงัจงึตองขบั
สาหรายนี้ออกไป จงึเหน็ปะการงักลายเปนสขีาวเนื่องจากสามารถมองผานตวัใส ๆ ของปะการงั
ผานลงไปถงึโครงรางหนิปูนที่รองรบัตวัปะการงัอยูดานลาง
 การฟอกขาวที่เกดิขึ้นในป พ.ศ. 2553 พบวา เกดิจากอณุหภูมนิํ้าทะเลสูงผดิปกต ิ(อณุหภูมิ
ปกตปิระมาณ 28 - 29 องศาเซลเซยีส) โดยพบวา อณุหภูมนิํ้าทะเลตั้งแตเดอืนมนีาคมถงึเดอืน
มถินุายน พ.ศ. 2553 สงูขึ้นจากปกตเิปน 30 - 34 องศาเซลเซยีส (อณุหภมูทิี่อาจถอืวาเปนจดุกระตุน
ใหเกดิการฟอกขาวคอืที่ 30.1 องศาเซลเซยีส หากปะการงัอยูในสภาพที่อณุหภมูสิงูกวา 30.1 องศา
เซลเซยีส เปนเวลานานตอเนื่องเกนิ 3 สปัดาห จะทาํใหปะการงัเกดิการฟอกขาวขึ้น) การฟอกขาว
ของปะการงัในครั้งนี้เริ่มเกดิในชวงประมาณสปัดาหที่ 3 ของเดอืนเมษายน นอกจากในประเทศไทยแลว 
ยังมีรายงานเกิดการฟอกขาวของปะการังทั่วภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย กลาวคือ แถบตอนใตของ
อนิเดยี ศรลีงักา มลัดฟีส ซเีชลส พมา มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี
 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื และสถาบนั
อุดมศึกษาตาง ๆ ไดรวมกันสํารวจสภาพการฟอกขาวของปะการัง รวมทั้งรวบรวมขอมูลจาก
นักดํานํ้า พบวา แนวปะการังในทุกจังหวัดทางฝงทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวมากกวารอยละ 
70 ของปะการงัมชีวีติที่มอียู สาํหรบัทางฝงอาวไทยพบวามคีวามรนุแรงของการฟอกขาวนอยกวา 
โดยเฉพาะบริเวณกลุมเกาะตอนบนของจังหวัดชลบุรีพบการฟอกขาวชาและมีปะการังที่ตาย
จากการฟอกขาวนอยกวาจดุอื่น ๆ
 ผลจากการสาํรวจหลงัการฟอกขาวในชวงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนชวงที่อณุหภูมิ
นํ้าทะเลในฝงทะเลอนัดามนัเริ่มกลบัสูสภาพปกต ิพบวา แนวปะการงัที่ไดรบัความเสยีหายจากการ
ฟอกขาวอยูในระดบัที่แตกตางกนัขึ้นอยูกบัสถานที่ สภาพสิ่งแวดลอม และการรบกวนของกจิกรรม
ของมนษุย ในแนวปะการงัที่มปีะการงัเขากวาง หรอืปะการงัประเภทกิ่งกาน และปะการงัแผน เปน
ชนดิเดนมกีารตายของปะการงัเปนจาํนวนมาก เชน ในบางบรเิวณของเกาะหาใหญ หมูเกาะพพี ี
จงัหวดักระบี่ และหมูเกาะสรุนิทร จงัหวดัพงังา ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและมรดกทางทะเลที่สาํคญั
ของประเทศไทย พบวา ปะการังเขากวางประมาณรอยละ 70 - 90 ไดตายลงและมีสาหรายขึ้น
ปกคลมุ สวนบรเิวณอาวไทย โดยเฉพาะแนวปะการงัในจงัหวดัระยอง และกลุมเกาะชาง จงัหวดั
ตราด ซึ่งถอืเปนแหลงทองเที่ยวที่สาํคญัมปีะการงัซึ่งสวนใหญเปนกลุมปะการงัเขากวางที่ตายจาก
การฟอกขาวรอยละ 35 - 60 สวนในแนวปะการงัที่มปีะการงัโขดเปนชนดิเดนของทั้งฝงอนัดามนั
และอาวไทยสวนใหญอยูในสภาพกาํลงัฟนตวั อยางไรกต็าม การที่ปะการงัในนานนํ้าไทยมกีารตาย
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 กรอบที่ 2.16  (ตอ)

เปนบรเิวณกวางในเวลาพรอมกนัเชนนี้ นบัเปนความเสยีหายอยางรนุแรง โดยสรปุในภาพรวมของ
แนวปะการงัทางฝงทะเลอนัดามนัมปีะการงัที่ตายจากการฟอกขาวประมาณรอยละ 50 - 60 และ
อาวไทยประมาณรอยละ 30 - 40 ของปะการงัที่มชีวีติทั้งหมดที่มอียูเดมิ

ที่มา : คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบของการฟอกขาวตอสถานภาพปะการงั 2553

 
จังหวัด

 
พื้นที่ (ไร)

 สถานภาพความสมบูรณ (รอยละ)

   สมบูรณดี สมบูรณปานกลาง สมบูรณนอย 

ระนอง  945 77.4 1.3 21.4

พงังา  14,794 43.4 56.1 0.5

ภูเกต็  4,095 43.0 37.9 19.1

กระบี่  22,924 83.8 10.0 6.2

ตรงั  21,046 89.8 4.7 5.6

สตูล  2,146 14.0 1.6 84.4

  รวมฝงทะเลอันดามัน 65,950 71.7 20.0 8.3

ตราด  5,378 56.7 18.0 25.3

จนัทบรุ ี  1,521 100.0 0.0 0.0

ระยอง  8,406 0.0 40.5 59.5

ชลบรุ ี  3,014 0.0 79.6 20.4

ชมุพร  8,534 77.9 21.1 1.0

สรุาษฎรธาน ี  10,925 19.0 56.5 24.5

นครศรธีรรมราช 75 100.0 0.0 0.0

สงขลา  59 0.0 0.0 100.0

ปตตาน ี  707 0.0 100 0.0

นราธวิาส  117 36.8 63.2 0.0

 รวมฝงอาวไทย 38,736 34.6 40.1 25.3

 รวมทั่วประเทศ 104,686 58.0 27.4 14.6

ตารางที่ 2.23 สถานภาพความสมบูรณของแหลงหญาทะเลของประเทศไทย

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2553
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อาวไทยสวนใหญอยูในสถานภาพสมบูรณปาน
กลาง (รอยละ 40.1) และแหลงหญาทะเลบรเิวณฝง
ทะเลอนัดามนัสวนใหญอยูในสถานภาพสมบูรณด ี
(รอยละ 71.7) แหลงหญาทะเลที่สมบรูณและมพีื้นที่
ใหญที่สุดของประเทศอยูบริเวณอุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหม เกาะตะลบิง และเกาะมกุ จงัหวดัตรงั 
(ตารางที่ 2.23)
 สัตวทะเลหายากในนานนํ้าไทยไดลดจํานวน
ลงอยางรวดเร็วทั้งฝงทะเลอันดามันและอาวไทย 
โดยสวนใหญมสีาเหตมุาจากสภาพความแปรปรวน
ของปรากฏการณทางธรรมชาตหิรอือาการเจบ็ปวย
ของสัตวทะเลเอง นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจาก
กจิกรรมของมนษุยในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
ลกัลอบเกบ็ไขเตา การฆาเตาทะเลเพื่อเอากระดอง 
เนื้อ และไข การทาํการประมงอนักอใหเกดิอาการ
บาดเจ็บหรือตายจากการติดเครื่องมือประมง เชน 
เครื่องมอื เบด็ อวน หรอืโปะ เปนตน การพฒันา
ชายฝงและธุรกิจทองเที่ยวทําใหพื้นที่ที่วางไขเตา
ทะเลลดนอยลง รวมทั้งขยะในทะเล เชน โฟม 
ถงุพลาสตกิ เศษอวน เปนตน เปนอกีสาเหตหุนึ่ง
ซึ่งทําใหเตาตายเปนจํานวนมากเชนกัน เนื่องจาก
วัสดุเหลานั้นเขาไปอุดตันตามลําไส หรือถูกเศษ
อวนรัดจนบาดเจ็บทําใหพิการ เชน ขาขาดหรือ
ตาย เปนตน
 จากขอมูลป พ.ศ. 2552 บริเวณฝงทะเล
อันดามันพบสัตวทะเลเกยตื้นทั้งหมด 85 ครั้ง 
ประกอบดวย เตาทะเล โลมา และวาฬ และพะยูน 
รวม 92 ตวั ซึ่งมทีั้งที่ปลอยคนืสูธรรมชาตแิลวและ
อยูระหวางการรกัษาในบออนบุาลของสถาบนัวจิยั
และพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน จงัหวดัภเูกต็ ดานอาวไทยฝงตะวนัออก
พบสัตวทะเลหายากเกยตื้นบริเวณชายฝงตั้งแต
จงัหวดัชลบรุถีงึจงัหวดัตราด จาํนวน 34 ครั้ง รวม 
31 ตวั ประกอบดวย พะยูน 1 ตวั เกบ็ซากโลมา
จาํนวน 17 ตวั และเตาทะเล จาํนวน 13 ตวั บรเิวณ

อาวไทยตอนกลางพบสตัวทะเลเกยตื้น จาํนวน 32 
ครั้ง พบสตัวทะเลเกยตื้น ไดแก พะยูน โลมา และ
วาฬ 15 ตวั แยกเปนพะยูนแม-ลูก 1 ตวั โลมาหลงั
โหนก 3 ตวั โลมาหวับาตรหลงัเรยีบ 7 ตวั โลมา
อริวด ี2 ตวั และวาฬบรดูา 2 ตวั จงัหวดัสรุาษฎรธานี
พบการเกยตื้นมากที่สุด 9 ตัว ประจวบคีรีขันธ 
5 ตัว และชุมพร 1 ตัว โดยเดือนมกราคมและ
กมุภาพนัธ พบเกยตื้นมากที่สดุ
 จากการสํารวจจํานวนและการแพรกระจาย
พะยูนจากรอยกินหญา ในป พ.ศ. 2552 บริเวณ
เกาะจง และแหลมไมตาย อาํเภอครุะบรุ ี จงัหวดั
พังงา พบวาพะยูนมีพฤติกรรมเลือกกินหญาทะเล
บางชนดิ คอื หญาอาํพนั (Halophila ovalis) และมี
พะยนูเขามากนิหญาทะเลในพื้นที่ศกึษาตลอดทั้งป 
บริเวณหาดทาหลา ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง 
จงัหวดัภเูกต็ พบวา ในพื้นที่หญาทะเลชนดิเดยีวกนั 
คอื หญาอาํพนั พะยนูจะเลอืกกนิหญาทะเลในบาง
พื้นที่ตลอดทั้งป จากลักษณะรอยกินที่ตางกัน
สันนิษฐานวา พะยูนบริเวณเกาะจงและแหลม
ไมตายกับพะยูนที่หาดทาหลาเปนคนละกลุ ม
ประชากรกัน และบริเวณอาวตังเข็น อําเภอเมือง
ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ พบวามพีะยูนเพยีง 1 ตวัที่เขา
มากินหญาทะเล และจะเข ามาเฉพาะเดือน
พฤศจกิายนถงึมกราคม
 การสํารวจสถานภาพโลมาและวาฬในพื้นที่
อาวไทยตอนบน พบโลมาและวาฬ ไดแก วาฬบรดูา 
(Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) แพรกระจาย
บรเิวณชายฝงทะเลจงัหวดัเพชรบรุ ี สมทุรสงคราม 
สมทุรสาคร สมทุรปราการ และชลบรุ ีจาํนวน 5 ตวั 
โลมาอริวด ี(Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) 
แพรกระจายตลอดแนวชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน 
จาํนวนประมาณ 90 - 1,010 ตวั
 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: 
Neophocaena phocaenoides) แพรกระจายบรเิวณ
แนวชายฝงทะเล จงัหวดัเพชรบรุแีละชลบรุ ีจาํนวน
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ประมาณ 25 - 30 ตวั สาํหรบับรเิวณชายฝงอาวไทย 
ตอนกลางพบโลมาบริเวณชายฝ งเขากะโหลก 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณ
อาวไทยฝงตะวันออก พบโลมาอิรวดี (Orcaella 
brevirostris) อาศยัอยูเปนฝงู จาํนวนวนัที่สาํรวจพบ
สูงสดุ 40 ตวั รวม 8 ฝูง แตละฝูงมโีลมา 4 - 12 ตวั 
พบลกูโลมาอาศยัอยูในฝงูเสมอ แสดงวาโลมามกีาร
ออกลูกและเลี้ยงตัวในบริเวณชายฝงจังหวัดตราด 
นอกจากนี้ ยังพบโลมาหลังโหนกหรือโลมาเผือก 
(Sousa chinensis) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 
(Neophocaena phocaenoides) 

 

เตาทะเลในประเทศไทยมอียูดวยกนั 5 ชนดิ คอื เตา
กระ เตาตน ุ เตาหญา เตาหวัคอนหรอืเตาตาแดง 
และเตามะเฟอง ในจาํนวนนี้เตาหวัคอนไมพบแหลง
วางไขในประเทศไทยแตนาจะเขามาหากินเทานั้น 
นอกจากนี้ เตาหญาจะพบเฉพาะตัวและแหลง
วางไขในฝ งทะเลอันดามันแตไมพบในอาวไทย 
ประชากรเตาทะเลทุกชนิดในธรรมชาติมีจํานวน
เหลืออยูนอยมาก โดยพบกระจายอยูทั้งสองฝง
ทะเลของประเทศไทย ในฝงอาวไทยประชากรเตา
ทะเลที่พบส วนใหญจะเป นเต าตนุประมาณ
รอยละ 95 และมีแหลงวางไขอยูที่หมูเกาะคราม 
จงัหวดัชลบรุ ีและเกาะกระ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
สวนประชากรเตาทะเลที่พบอีกชนิดหนึ่ง ไดแก 
เตากระ ซึ่งมีแหลงวางไขในบริเวณเกาะคราม
เชนเดียวกัน ทางฝงทะเลอันดามันพบประชากร

เตาทะเลนอยกวาทางฝงอาวไทยโดยสวนใหญจะมี
แหลงบริเวณเกาะหูยง ในเขตอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสิมิลัน (เตาตนุ) เกาะสตอรคและเกาะ
ปาจุมบา ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
(เตากระและเตาตนุ) เกาะพระทอง จังหวัดพังงา 
(เตาตนุและเตาหญา) และหาดประพาส จังหวัด
ระนอง (เตามะเฟอง) เปนตน
 ❱ ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประกอบดวย 
ระบบนเิวศที่หลากหลาย ทั้งระบบนเิวศปาชายเลน 
ระบบนเิวศปาชายหาด ระบบนเิวศในแนวปะการงั 
และระบบนเิวศแหลงหญาทะเล เปนตน ซึ่งระบบ
นิเวศที่หลากหลายนี้ทําใหทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชวีภาพ
ที่มบีทบาทสาํคญัในการรกัษาสมดลุใหแกสิ่งแวดลอม 
เชน การปองกนัการกดัเซาะชายฝงทะเล การเปน
แหลงอาหาร แหลงหลบภยั แหลงวางไขของสตัวนํ้า 
และอนบุาลตวัออนสตัวนํ้า เปนตน
 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ปาชายเลนทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ
ปาชายเลนหลายประการ เชน อุณหภูมินํ้าสูงขึ้น 
ปรมิาณธาตอุาหารลดลง ความเคม็เพิ่มขึ้น นํ้าขุนขน 
มีปริมาณสารพิษในนํ้า เกิดการพังทลายของดิน 
มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณ และลักษณะ
โครงสรางของพืชและสัตวนํ้าที่สําคัญคือ มีผล
กระทบตอความสมดลุของระบบนเิวศในปาชายเลน
และระบบนิเวศอื่นในบริเวณชายฝงและใกลเคียง
ปาชายเลน เชน ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบ
นเิวศแหงหญาทะเล เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบไป
ถงึเศรษฐกจิ ประชาชน และประเทศโดยรวม และ
ยากที่จะฟนฟใูหกลบัเปนปาชายเลนที่อดุมสมบรูณ
เหมอืนเดมิไดแมจะตองใชเงนิลงทนุมหาศาล
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 2.1.3 ทรัพยากรประมง

 ทรัพยากรประมงนํ้าจืดของไทยมีแนวโนม
ที่จะมีความสมบูรณมากขึ้น โดยพิจารณาจาก
ขอมูลอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ในแหลงนํ้าจดื 
พบวาในป พ.ศ. 2552 มีอัตราการจับสัตวนํ้า
ตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํ้าจืด เฉลี่ย
เทากบั 1,111 กรมัตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตร
ตอคนื เพิ่มขึ้นจาก 611 กรมัตอพื้นที่ขาย 100 ตาราง
เมตรตอคนื ในป พ.ศ. 2548 (รูปที่ 2.31) ผลผลติ
จากการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นเลก็นอย โดยเฉพาะในชวง ป พ.ศ. 2548 - 2550 

(รปูที่ 2.32) ในขณะที่ผลผลติจากการเพาะเลี้ยงสตัว
นํ้าเริ่มมีแนวโนมคงที่ในชวงเวลาเดียวกัน โดยพบ
วา ปริมาณการจับสัตวนํ้าจืดจากธรรมชาติในป 
พ.ศ. 2550 เทากบั 225,600 ตนั โดยสตัวนํ้าที่จบัได
สวนใหญเปนปลา สวนที่เหลอืเปนกุง และสตัวนํ้า
อื่น ๆ  เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2549 คดิเปน รอยละ 5.4 
พบวา (รูปที่ 2.32) ผลผลติจากการเพาะเลี้ยงสตัว
นํ้าจดืในป พ.ศ. 2550 มปีรมิาณทั้งหมด 525,100 
ตัน ในจํานวนนี้แบงเปนผลผลิตจากการเลี้ยงปลา 
คดิเปนรอยละ 93.9 กุงกามกราม รอยละ 5.3 และ
ที่เหลือเปนสัตวนํ้าอื่น ๆ ลดลงจากป พ.ศ. 2549 
คดิเปนรอยละ 0.44 (รูปที่ 2.32)

รูปที่ 2.31 ปรมิาณการจบัสตัวนํา้ตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํา้จดื ป พ.ศ. 2548 - 2552

ที่มา : กรมประมง 2553

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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รูปที่ 2.33 อัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมงในแหลงนํ้าเค็มระหวางป พ.ศ. 

2547 - 2552

รูปที่ 2.32 ปริมาณผลผลิตประมงนํ้าจืด พ.ศ. 2541 - 2550

ที่มา : กรมประมง 2553

ที่มา : กรมประมง 2553
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 ทรพัยากรประมงทะเลในป พ.ศ. 2552 มคีวาม
สมบูรณลดลงจากป พ.ศ. 2551 โดยพจิารณาจาก
ขอมูลอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) โดยเครื่องมอื
อวนลากปลามาตรฐานชนดิอวนลากคานถาง โดย
พบวาในป พ.ศ. 2552 มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอ
หนวยการลงแรงประมงในทะเลฝงอาวไทย เทากบั 
22.75 กิโลกรัมตอชั่วโมง ลดลงขึ้นจาก 25.33 
กิโลกรัมตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2551 ในทํานอง
เดียวกันอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมงในทะเลอนัดามนั ในป พ.ศ. 2552 เทากบั 
44.17 กโิลกรมัตอชั่วโมง ลดลงจากป พ.ศ. 2551 ที่
มีอัตราการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง
เทากบั 45.71 กโิลกรมัตอชั่วโมง (รูปที่ 2.33)
 เมื่อพิจารณาจากผลผลิตสัตวนํ้าเค็มทั้งหมด
จะเหน็ไดวาผลผลติสตัวนํ้าเคม็ในป พ.ศ. 2550 มี

ปรมิาณลดลงจากป พ.ศ. 2549 รอยละ 11.7 โดย
มปีรมิาณรวม 2,924,700 ตนั โดยรอยละ 71.1 ของ
ผลผลิตเปนสัตวนํ้าที่ไดจากการจับจากธรรมชาต ิ
และรอยละ 28.9 เปนผลผลติที่ไดจากการเพาะเลี้ยง 
โดยพบวา ปรมิาณการจบัสตัวนํ้าเคม็จากธรรมชาติ
ในป พ.ศ. 2550 เทากับ 2,079,400 ตัน ลดลง
รอยละ 16.3 จากป พ.ศ. 2549 ที่มปีรมิาณการจบั 
2,484,800 ตนั (รูปที่ 2.34) ผลผลติการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าชายฝงในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณทั้งหมด 
845,300 ตนั โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 จากผลผลติใน
ป พ.ศ. 2549 (รูปที่ 2.34) ในจํานวนนี้แบงเปน
ผลผลติจากการเลี้ยงกุงทะเล รอยละ 61.9 การเลี้ยง
หอยทะเล รอยละ 36.3 และการเลี้ยงปลานํ้ากรอย 
รอยละ 1.8 ผลผลิตกุงทะเลในป พ.ศ. 2550 มี
ปริมาณ 523,226 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 จาก
ผลผลิตในปที่ผานมา ขณะเดียวกันผลผลิตหอย

รูปที่ 2.34 ปริมาณผลผลิตประมงนํ้าเค็ม พ.ศ. 2541 - 2550

ที่มา : กรมประมง 2553
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ทะเลและปลานํ้ากรอยมีแนวโนมที่ลดลงจากปที่
ผานมา หอยทะเลลดลงรอยละ 2.4 และปลา
นํ้ากรอยลดลง รอยละ 16.4 (รูปที่ 2.35)
 ❱ ผลกระทบจากการใช ประโยชน 

ทรัพยากรประมง

 ปญหาหลักของการพัฒนาการประมงทะเล
อยางหนึ่ง คอื ทรพัยากรสตัวนํ้าเสื่อมโทรมลงและ
เปนปญหาเรื้อรังที่ยังไมไดรับการแกไขอยางเปน
ระบบจนสงผลกระทบตอเศรษฐกจิและสงัคม กลาว
คอื คาใชจายในการออกทาํประมงแตละเที่ยวสงูขึ้น 
เนื่องจากชาวประมงตองเพิ่มชั่วโมงหรอืเวลาทาํการ
ประมงมากขึ้นเพื่อใหไดสัตวนํ้าปริมาณเทาเดิม 
ทาํใหเกดิการสิ้นเปลอืงนํ้ามนัเชื้อเพลงิซึ่งเปนตนทนุ
หลกัของการทาํการประมงทะเล รายไดจากการขาย
สตัวนํ้าลดลง เนื่องจากเมื่อทรพัยากรสตัวนํ้าถกูนาํ
มาใชประโยชนมากทําใหเกิดการทดแทนไมทัน 
สตัวนํ้าที่จบัไดจงึมขีนาดเลก็ลงทาํใหราคาที่ไดรบัตํ่า 
คาใชจายในการบริหารจัดการของรัฐสูงขึ้น เพื่อ

กํากับดูแลควบคุมให ชาวประมงปฏิบัติตาม
มาตรการตาง ๆ  ที่รฐันาํมาใชเพื่อชวยใหทรพัยากร
สัตว นํ้าไดมีโอกาสฟ นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ 
นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาว
ประมงที่ทําการประมงดวยเครื่องมือประมงที่แตก
ตางกนั เชน เครื่องมอือวนลอมประกอบแสงไฟลอ
กับเครื่องมืออวนดํา หรือเครื่องมืออวนชอนครอบ
และยกปลากะตกัปนไฟกบัเครื่องมอืประมงพื้นบาน 
หรือกรณีขอขัดแยงระหวางอวนลาก อวนรุนกับ
อวนลอย และอวนลอมจับกับอวนลอย เปนตน 
ความขัดแยงจากการแยงพื้นที่ทําการประมง สวน
ใหญเกิดขึ้นระหวางชาวประมงพาณิชยกับชาว
ประมงพื้นบาน กลุ มชาวประมงทั้งชาวประมง
พาณิชยและชาวประมงพื้นบานตางพยายามเรียก
รองใหรฐัออกมาตรการตาง ๆ มาใชบงัคบัฝายตรง
ขามเพื่อปกปองพื้นที่หรือผลประโยชนของฝายตน 
เชน กรณผีลกัดนัใหประกาศเขตหามทาํประมงหอย
ลายบรเิวณชายฝงทะเลจงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

รูปที่ 2.35 ผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ป พ.ศ. 2544 - 2548

ที่มา : กรมประมง 2553
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 2.1.4 คุณภาพนํ้า

 ปญหามลพิษนํ้าเปนปญหาสิ่งแวดลอม
ที่สาํคญัประการหนึ่งซึ่งนบัวนัจะมคีวามรนุแรงมาก
ขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจาํนวนประชากรและจาํนวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ซึ่งปญหามลพิษนํ้าสวนหนึ่งมา
จากนํ้าเสียของภาคอุตสาหกรรม นํ้าเสียจาก
ภาคเกษตรกรรม และนํ้าเสียจากชุมชน ปจจุบัน
ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าเสียชุมชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดขึ้นประมาณ 14 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวนั

 การตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน
โดยกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 2552 บริเวณ
แมนํ้าสายสาํคญั 48 สาย และแหลงนํ้านิ่ง 4 แหลง 
ไดแก กวานพะเยา บงึบอระเพด็ หนองหาน และ
ทะเลสาบสงขลา พบวา คณุภาพนํ้าผวิดนิในแหลง
นํ้าทั่วประเทศอยูในเกณฑด ีพอใช และเสื่อมโทรม 
ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน 
(ตารางที่ 2.24) เมื่อเปรยีบเทยีบคณุภาพนํ้าในชวง 
3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2552 คณุภาพนํ้าโดยรวม
มแีนวโนมดขีึ้นอยางตอเนื่อง พจิารณาจากสดัสวน
คุณภาพนํ้าที่อยูในเกณฑดี มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก

ดี

 
เกณฑ

 แหลงนํ้าจืดในภาคตาง ๆ ของประเทศ

คุณภาพนํ้า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก ภาคใต
    เฉียงเหนือ

ปง วงั แควนอย กยุบรุ ี
ปราณบรุี

มูล เสยีว ลาํช ีชี
ลาํตะคองตอนบน 

ตราด เวฬ ุ
พงัราดตอนลาง 
จนัทบรุ ีประแสร

ตาปตอนบน 
ตาปตอนลาง 
พมุดวง ตรงั 
หลงัสวน

31

พอใช แมจาง กก ยม 
นาน ลี้ องิ

เจาพระยาตอนบน
เจาพระยาตอนกลาง

เพชรบรุตีอนบน
นอย แมกลอง

แควใหญ

พอง ลาํปาว
หนองหาน

บางปะกง
ระยองตอนบน

ปตตานตีอนบน
ปตตานตีอนลาง
ปากพนงั สายบรุ ี
ชมุพร ทะเลสาบ

สงขลา

36

เสื่อมโทรม กวง
บงึบอระเพด็
กวานพะเยา

ปาสกั ลพบรุี
เจาพระยาตอนลาง 

ทาจนีตอนบน
ทาจนีตอนกลาง
ทาจนีตอนลาง
เพชรบรุตีอนลาง 

สะแกกรงั

อูน สงคราม เลย
ลาํตะคองตอนลาง

ปราจนีบรุี
นครนายก

ระยองตอนลาง
พงัราดตอนบน

ทะเลนอย
ทะเลหลวง

33

 เสื่อมโทรม - - - - - -
 มาก

ตารางที่ 2.24 สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าจืดที่ทําการตรวจวัด จํานวน 48 สาย และ

แหลงนํ้านิ่ง 4 แหง ในป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

รอยละ
ของแหลง

นํ้า
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รูปที่ 2.36 คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าที่สําคัญทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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รอยละ 19 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 31 ในป 
พ.ศ. 2552 ในขณะที่บริเวณที่มีปญหาคุณภาพ
นํ้าเสื่อมโทรมไมมกีารเปลี่ยนแปลงมากนกั โดยใน
ป พ.ศ. 2551 และ 2552 ไมมแีหลงนํ้าใดที่มคีณุภาพ
นํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก (รปูที่ 2.36 และ 2.37)
 โดยสาเหตุความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า
เกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก นํ้าเสียจาก
แหลงชมุชน อตุสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่งบาง
กิจกรรมยังไมมีการบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ
หรือบําบัดนํ้าเสียไมเปนไปตามมาตรฐานกอน
ระบายลงสูแหลงนํ้า
 คุณภาพนํ้าโดยรวมในแหลงนํ้าในพื้นที่ภาค
เหนอื พบวา แหลงนํ้าที่มคีณุภาพนํ้าด ี ไดแก แม
นํ้าปง และวัง แหลงนํ้าที่มีคุณภาพพอใช ไดแก 
แมนํ้าแมจาง ยม นาน กก ลี้ และองิ แหลงนํ้าที่มี
คณุภาพเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้ากวง บงึบอระเพด็ 
และกวานพะเยา เมื่อเปรยีบเทยีบกบัป พ.ศ. 2551 

พบวา แหลงนํ้าที่มีเกณฑคุณภาพนํ้าลดลงจากดี
เปนพอใช ไดแก แมนํ้าองิและแมนํ้าแมจาง และลด
ลงจากพอใชเปนเสื่อมโทรม ไดแก บึงบอระเพ็ด 
เนื่องจากมคีาบโีอดสีงูขึ้น ในขณะที่คณุภาพนํ้าโดย
รวมในแหลงนํ้าในพื้นที่ภาคกลาง พบวา แหลงนํ้า
ที่มีคุณภาพดี ไดแก แมนํ้าแควนอย กุยบุรี และ
ปราณบรุ ีแหลงนํ้าที่มคีณุภาพพอใช ไดแก แมนํ้า
เจาพระยาตอนบน เจาพระยาตอนกลาง แควใหญ 
เพชรบรุตีอนบน นอย และแมกลอง และแหลงนํ้า
ที่มคีณุภาพเสื่อมโทรม ไดแก เจาพระยาตอนลาง 
ทาจีนตอนบน ทาจีนตอนกลาง ทาจีนตอนลาง 
ปาสกั ลพบรุ ีสะแกกรงั และเพชรบรุตีอนลาง แหลง
นํ้าที่มีเกณฑคุณภาพนํ้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป พ.ศ. 2551 ไดแก แมนํ้าแควใหญ มคีณุภาพนํ้า
ลดลงจากดีเปนพอใช แมนํ้าทาจีนตอนบน และ
แมนํ้าปาสัก มีคุณภาพนํ้าลดลงจากพอใชเปน
เสื่อมโทรม เนื่องจากมคีาบโีอดสีูงขึ้น

รูปที่ 2.37 คุณภาพแหลงนํ้าผิวดินทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2544 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงนํ้าที่มี
คณุภาพด ีไดแก แมนํ้ามลู แมนํ้าช ีลาํตะคองตอนบน 
เสียว และลําชี แหลงนํ้าที่มีคุณภาพพอใช ไดแก 
แมนํ้าพอง ลําปาว และหนองหาน แหลงนํ้าที่มี
คณุภาพเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้าอูน สงคราม เลย 
และลาํตะคองตอนลาง แหลงนํ้าที่มเีกณฑคณุภาพ
นํ้าลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัป พ.ศ. 2551 ไดแก แม
นํ้าอูน และเลย มีคุณภาพนํ้าลดลงจากพอใชเปน
เสื่อมโทรม เนื่องจากการปนเปอนแบคทีเรียกลุม
โคลฟิอรมทั้งหมด และแบคทเีรยีกลุมฟคอลโคลฟิอรม 
มคีาสงู ในขณะที่แมนํ้าสงครามมคีณุภาพนํ้าลดลง
จากพอใชเปนเสื่อมโทรม เนื่องจากการปนเปอน
แบคทเีรยีกลุมโคลฟิอรมทั้งหมดมคีาสูง 
 คุณภาพนํ้าโดยรวมในแหลงนํ้าพื้นที่ภาค
ตะวันออก พบวาแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี ไดแก 
แมนํ้าเวฬ ุตราด พงัราดตอนลาง จนัทบรุ ีและแมนํ้า
ประแสร แหลงนํ้าที่มคีณุภาพนํ้าพอใช ไดแก แมนํ้า
บางปะกง และระยองตอนบน สวนแหลงนํ้าที่มี
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ไดแก แมนํ้าปราจีนบุร ี
ระยองตอนลาง นครนายก และพังราดตอนบน 
แหลงนํ้าที่มีเกณฑคุณภาพนํ้าลดลงเมื่อเปรียบ
เทยีบกบัป พ.ศ. 2551 ไดแก แมนํ้าปราจนีบรุ ีและ
แมนํ้านครนายก มคีณุภาพนํ้าลดลงจากพอใชเปน
เสื่อมโทรม เนื่องจากมีคาบีโอดีสูงขึ้น ในขณะที่
คณุภาพนํ้าโดยรวมในแหลงนํ้าพื้นที่ภาคใต พบวา
แหลงนํ้าที่มคีณุภาพด ีไดแก ตาปตอนบน ตาปตอน
ลาง พมุดวง ตรงั และหลงัสวน แหลงนํ้าที่มคีณุภาพ
พอใช ไดแก แมนํ้าปตตานีตอนบน ปตตานีตอน
ลาง สายบรุ ีชมุพร ปากพนงั และทะเลสาบสงขลา 
แหลงนํ้าที่มคีณุภาพนํ้าเสื่อมโทรม ไดแก ทะเลนอย 
และทะเลหลวง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัป พ.ศ. 2551 
คณุภาพแหลงนํ้าโดยรวมดขีึ้น

 คุณภาพนํ้าบาดาลโดยทั่วไปจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่ใช บริโภคตามพระราชบัญญัตินํ้า
บาดาล พ.ศ. 2520 เนื่องจากนํ้าบาดาลมแีหลงกกั
เกบ็อยูในชั้นหนิอุมนํ้าบาดาล จงึทาํใหมแีรธาตบุาง
ตัวละลายอยูในนํ้าบาดาลในปริมาณคอนขางสูง 
เชน เหลก็ แมงกานสี ความกระดาง เปนตน สวน
ในพื้นที่ที่มลีกัษณะทางธรณวีทิยาเฉพาะ ตวัอยาง
เชน พื้นที่นํ้าพรุอนอาจมแีรธาตพุเิศษ เชน ฟลอูอไรด 
เปนตน ซึ่งพบมากในภาคเหนอื 
 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงไดดําเนินการ
ศกึษาและสาํรวจแหลงนํ้าบาดาล13 ที่มคีวามเสี่ยง
ตอการปนเปอนจากอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การ
ทําเหมืองแร และการทิ้งขยะ พบวา คุณภาพ
นํ้าบาดาลในพื้นที่กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุร ี
สพุรรณบรุ ี นนทบรุ ี ปทมุธาน ี พระนครศรอียธุยา 
สิงหบุรี อางทอง และชัยนาท สวนใหญมีความ
ขุนสูง มปีรมิาณความเขมขนของเหลก็ แมงกานสี 
คลอไรด ซลัเฟต ความกระดางทั้งหมด และปรมิาณ
สารทั้งหมดที่ละลายไดคอนขางสูง มกีารปนเปอน
แบคทเีรยีทั้งหมด โคลฟิอรมแบคทเีรยีทั้งหมด และ
อโีคไล14 พบสารหนู ไซยาไนด และสารตะกั่ว จาก
ตัวอยางนํ้าในแหลงมลพิษทุกประเภท นอกจากนี้ 
ยังพบสารปรอท เซเลเนียม ในบริเวณที่ทิ้งขยะ 
อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับ
โครเมียมเฮกซะเวเลนซ พบในบริเวณที่ทิ้งขยะ
เทานั้น ตวัอยางนํ้ามคีาบโีอดแีละซโีอดคีอนขางสูง 
โดยเฉพาะพื้นที่ทิ้งขยะ สาํหรบัคณุภาพนํ้าบาดาล
ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร 
พษิณโุลก สโุขทยั อตุรดติถ และอทุยัธาน ีพบวา 
คณุภาพนํ้าสวนใหญมปีรมิาณเหลก็และแมงกานสี
เกินคามาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชในการบริโภค ใน

13  โครงการสาํรวจพื้นที่แหลงนํ้าบาดาลที่มคีวามเสี่ยงตอการปนเปอนจากอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และการทิ้งขยะ กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 2552
14 อีโคไล (E. coli) เปนแบคทีเรียในกลุ มโคลิฟอรม เปนตัวชี้การปนเป อนของอุจจาระในนํ้า มีอยู ตามธรรมชาติในลําไสใหญ

ของมนษุยและสตัวเลอืดอุน แบคทเีรยีชนดินี้อาจทาํใหเกดิอาการทองเสยี ทาํใหอจุจาระมลีกัษณะเหลวหรอืเปนนํ้า แตอาการมกัไมรนุแรง
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สวนของคุณลักษณะที่เปนพิษ พบวามีปริมาณ
สารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชใน
การบรโิภค นอกจากนี้ ยงัพบวาตวัอยางนํ้าที่ทาํการ
วิเคราะหโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเกินเกณฑ
มาตรฐานทกุตวัอยางในพื้นที่เกษตรกรรม
 นอกจากนี้ ยังพบปญหาคุณภาพนํ้าบาดาล
เค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก
มีแหลงเกลือหินและบริเวณชายฝงทะเล สําหรับ
ปญหาความกระดางของนํ้าบาดาลมักพบใน
นํ้าบาดาลที่สะสมอยูในชั้นที่มหีนิปนูปะปนอยู เชน 
บรเิวณจงัหวดัสระบรุแีละจงัหวดัราชบรุ ีเปนตน
 การตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ งทั่ว
ประเทศโดยกรมควบคมุมลพษิในป พ.ศ. 2552 พบ
วาคณุภาพนํ้าอยูในเกณฑดมีาก ด ีพอใช เสื่อมโทรม 
และเสื่อมโทรมมาก ประเมินจากดัชนีคุณภาพ
นํ้าทะเล เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้า 2 ป
ยอนหลงั พบวา คณุภาพนํ้าโดยรวมเสื่อมโทรมลง

มากโดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนใน เนื่องจาก
เปนแหลงรองรับของเสียที่มาจากแมนํ้าเจาพระยา 
ทาจีน แมกลอง และบางปะกง ปญหาความ
เสื่อมโทรมของคณุภาพนํ้าโดยรวมวดัจากแบคทเีรยี
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด กลุมฟคอลโคลิฟอรมและ
สารอาหาร (ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั) 
รวมทั้งปรมิาณเหลก็ แมงกานสี ออกซเิจนละลาย 
นํ้ามันและไขมันบนผิวนํ้า ซึ่งสวนใหญพบคาสูง
บรเิวณปากแมนํ้า แหลงทองเที่ยว และแหลงชมุชน 
นอกจากนี้ ยังพบเศษขยะบริเวณชายฝงอีกดวย 
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง ตั้งแตป 
พ.ศ. 2545 - 2552 พบวา คณุภาพนํ้าโดยรวมมกีาร
เปลี่ยนแปลงเลก็นอย โดยคณุภาพนํ้าที่อยูในเกณฑ
ดีและดีมากมีแนวโนมมากขึ้น สวนคุณภาพนํ้าที่
อยู ในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมไม
เปลี่ยนแปลงมากนกั (รูปที่ 2.38 และ 2.39)

รูปที่ 2.38 คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2545 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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รูปที่ 2.39 คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงทะเล ป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2552
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 คณุภาพนํ้าทะเลบรเิวณอาวไทยตอนใน พบวา 
นํ้าทะเลมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะใน
บรเิวณปากแมนํ้าบางปะกง ปากแมนํ้าทาจนี ปาก
แมนํ้าแมกลอง ปากคลอง 12 ธนัวา หนาโรงงาน
ฟอกยอม กม. 35 ปากแมนํ้าเจาพระยา และทะเล
บางขุนเทียน พบการปนเปอนของแบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรมและการปนเปอนแบคทีเรียกลุม
โคลฟิอรมทั้งหมดมคีาสูงสดุ และออกซเิจนละลาย
มีคาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ในขณะที่คุณภาพ
นํ้าทะเลบริเวณอาวไทยฝ งตะวันออก พบวา 
นํ้าทะเลสวนใหญอยูในเกณฑดีถึงพอใช ยกเวน
บริเวณตลาดนาเกลือและทาเรือแหลมฉบัง (ตอน
ทาย) จังหวัดชลบุรี ที่มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก
 อาวไทยฝงตะวันตก พบวาคุณภาพนํ้าทะเล
สวนใหญอยูในเกณฑดถีงึพอใช มเีพยีงบรเิวณปาก
คลองบานแหลม จงัหวดัเพชรบรุเีทานั้นที่มคีณุภาพ
นํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก ในขณะที่คุณภาพ
นํ้าทะเลบริเวณฝงทะเลอันดามัน พบวาคุณภาพ
นํ้าทะเลสวนใหญอยูในเกณฑดีถึงพอใช มีเพียง
หาดชาญดําริ จังหวัดระนอง และหาดปาตอง 
จังหวัดภูเก็ตเทานั้นที่มีคุณภาพนํ้าอยู ในเกณฑ
เสื่อมโทรม
 ❱ ผลกระทบ

 นํ้าเสียที่ไมผานการบําบัดลงสูแหลงนํ้าทําให
แหลงนํ้าเสื่อมโทรมและมีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสม
ตอการเจรญิเตบิโตของพชืและสตัว อกีทั้งทาํใหสตัว
นํ้ามคีณุภาพไมเหมาะสมตอการบรโิภค เกษตรกร
ตองมีคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสียเพื่อใหนํ้ามี
คณุสมบตัทิี่เหมาะสมสาํหรบัทาํการเกษตรสงผลให
ตนทนุเพิ่มขึ้น ภาคอตุสาหกรรมที่ใชนํ้าเปนวตัถดุบิ
หลักในการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 
อตุสาหกรรมสรุา อตุสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ ตองมี
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหเหมาะสมกอนจะนํานํ้า
ไปใช รวมทั้งการซอมแซมอปุกรณ เครื่องจกัร ที่เสยี

หายจากการใชนํ้าไมไดคุณภาพ ซึ่งลวนแลวแต
ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น และนํ้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค นํ้าเสียจะกระทบตอการผลิตนํ้าใช 
ทาํใหคาใชจายในขบวนการผลตินํ้าที่มคีณุภาพอยู
ในเกณฑมาตรฐานนํ้าดื่มเพิ่มขึ้น
 นํ้าเสยีที่มสีารเจอืปนอาจกอใหเกดิโรครายแรง 
สงผลเสียตอสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรง
และทางออม องคการอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) ไดจดักลุมโรคตดิตอที่เกดิจาก
นํ้า ดงันี้ 1) โรคหรอืความเจบ็ปวยที่มนีํ้าเปนสื่อใน
การแพรกระจาย เกดิจากการบรโิภคนํ้าที่ปนเปอน
อจุจาระของคนหรอืสตัวที่มเีชื้อโรคแบคทเีรยี ไวรสั 
เชน เชื้ออหิวาตกโรค บิด ไขรากสาดนอย โรค
อุจจาระรวง เปนตน 2) โรคหรือความเจ็บปวยที่
เนื่องมาจากความขาดแคลนนํ้าสะอาดในการชาํระลาง 
ทําความสะอาดรางกายและเสื้อผา เครื่องนุงหม 
มกัจะเปนโรคตดิเชื้อตามภายนอกรางกาย ผวิหนา 
เยื่อบตุา เชน รดิสดีวงตา ตาแดง แผลตามผวิหนงั 
หดิ เปนตน ซึ่งสวนหนึ่งเกดิจากอนามยัสวนบคุคล
ไมดี 3) โรคหรือความเจ็บปวยเนื่องจากเชื้อโรค
หรอืสตัวนาํโรคที่มวีงจรชวีติอาศยัอยูในนํ้า เกดิจาก
ปรสติพวกที่มวีงจรชวีติบางชวงอยูในนํ้า เชน โรค
พยาธติาง ๆ ที่พบบอย เชน โรคพยาธใิบไมชนดิ
ตาง ๆ 4) โรคหรอืความเจบ็ปวยเนื่องมาจากแมลง
เปนพาหะนําเชื้อโรคตองอาศัยนํ้าในการแพรพันธุ 
เกดิจากแมลงพาหะนาํโรคที่แพรพนัธุในนํ้า เชน ยงุ
ชนิดตาง ๆ ที่เปนสาเหตุของโรค ไขเลือดออก 
มาลาเรีย ไขเหลือง โรคเทาชาง ไขสมองอักเสบ 
เปนตน

2.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
 2.2.1 ทรัพยากรนํ้า

 ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการลุมนํ้าจัดทํา
กรอบแผนการบริหารจัดการลุมนํ้าแบบบูรณาการ 
(แผน 5 ป) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
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และสงัคมแหงชาต ิ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
แผนการบรหิารจดัการลุมนํ้าแบบบูรณาการ
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและแกไขปญหาเรื่องนํ้า 
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนประธาน อธบิดกีรมทรพัยากรนํ้า 
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีการประชุม
ทุกวันจันทร เพื่อติดตามสถานการณนํ้า รวบรวม 
วเิคราะหขอมลูสถานการณนํ้า เตรยีมรบัสถานการณ 
ภัยแลง และสรุปรายงานใหประธานกรรมการ
ทรพัยากรนํ้าแหงชาตแิละคณะรฐัมนตรทีราบ
 การเตรียมความพรอมรับภัยแลงของป พ.ศ. 
2553 ไดมีการตั้งคณะกรรมการอํานวยการกํากับ
ติดตามการแกไขปญหาภัยแลง (คปล.) ซึ่งมีรอง
นายกรฐัมนตรเีปนประธานกรรมการ เพื่อเรงรดัการ
ดาํเนนิการแกไขปญหาภยัแลงของหนวยงานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหการเตรยีมการปองกนัและ
แกไขปญหาภัยแลงและใหการชวยเหลือผูประสบ
ภยัแลง ป พ.ศ. 2553 เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ
และทนัตอเหตกุารณ คณะกรรมการฯ ไดมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทยประสานใหจงัหวดัดาํเนนิการ
กํากับดูแลการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
ดงันี้ 1) ประชาสมัพนัธใหหนวยงานตาง ๆ  ในพื้นที่
สามารถขอรับการแจกจายนํ้าอุปโภคและบริโภค
โดยไมคิดคาใชจายจากสํานักงานประปาสวน
ภูมิภาคทุกสาขา 2) กําชับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของใหตรวจสอบดูแล
คุณภาพนํ้าประปาหมู บานใหไดมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข และ 3) ใหประสานและ
ติดตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในชวงฤดูแลง 
ป พ.ศ. 2553 อยางใกลชิดและรองขอการจัดทํา
ฝนหลวงในพื้นที่ทนัท ีเมื่อสภาวะอากาศเอื้ออาํนวย
 กรมชลประทานไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556 โดยมพีนัธกจิ 
4 ประการ ประกอบดวย 1) พฒันาแหลงนํ้าตาม

ศักยภาพของลุมนํ้าใหสมดุล 2) บริหารจัดการนํ้า
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน 
3) เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
และการบริหารจัดการนํ้าทุกระดับอยางบูรณาการ 
และ 4) ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากนํ้า
 ในดานการอนรุกัษ ฟนฟ ูและพฒันาแหลงนํ้า
เพื่อรักษาสภาพหรือคงไวซึ่งความสมดุลของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพการเกบ็กกันํ้า กระจายนํ้า ระบายนํ้า 
พรอมทั้งเปนแหลงนํ้าตนทนุเพื่อการอปุโภค-บรโิภค 
การผลิตและการประกอบอาชีพอยางเพียงพอ 
สามารถแกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอน
ดานนํ้าใหแกประชาชน รวมถงึปองกนัและบรรเทา
ปญหาอทุกภยั ความแหงแลง ไฟปา และเปนแนว
ปองกนัการบกุรกุพื้นที่แหลงนํ้าธรรมชาต ิ โดยในป 
2552 กรมทรพัยากรนํ้าไดดาํเนนิการอนรุกัษ ฟนฟู 
พฒันาแหลงนํ้ารวมทั้งสิ้น 723 แหง
 2.2.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปขึ้นเพื่อใชเปนแผนในการ
ปฏบิตัริาชการในระยะเวลา 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 
ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดนิ พ.ศ. 2552 - 2554 แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหงชาต ิฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 - 2554 
ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม ซึ่งมีวิสัยทัศนเพื่อใหทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงไดรับการจัดการเพื่อความสมบูรณและ
ยั่งยนื โดยการกาํหนดนโยบาย วางแผน และบรหิาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อใหเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มีประเด็นยุทธศาสตรที่
สําคัญคือ การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ตอบสนองตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยมกีลยทุธในการดาํเนนิงาน
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คอื อนรุกัษ ฟนฟู และบรหิารจดัการทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ตอบสนองตอการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยกจิกรรมตาง ๆ  ดงันี้ การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรปาชายเลน การบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเล การบริหารจัดการและอํานวยการเพื่อ
สนับสนุนการจัดการและอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง การพฒันาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต การสํารวจ ประเมินความหลาก
หลายทางชีวภาพ การแกปญหาการกัดเซาะและ
ฟนฟูพื้นที่ชายฝ งทะเล โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน การเตรยีมการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศและคณุภาพสิ่งแวดลอม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกัน รักษาปา ตามแนว
พระราชดาํร ิการกระตุนเศรษฐกจิโดยการจางงาน
บัณฑิตเพื่อสํารวจขอมูลความหลากหลายทาง
ชวีภาพ
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงยังไดจัด
ทาํรางแผนยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. 2552 - 2554 เพื่อใหการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประกอบดวยยุทธศาสตร 
4 ดาน ไดแก 1) บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ งอยางสมดุล พอเพียง และยั่งยืน 
2) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาค
ประชาชน (เรงรดัการบรูณาการในทกุระดบั)  3) การ
จดัการความรู และ 4) การเสรมิสรางธรรมาภบิาล
ในการใชทรพัยากร
 2.2.3 ทรัพยากรประมง

 ประเทศไทยนับไดวาเปนผู นําในภาคการ
ประมง นอกจากจะสรางรายไดในทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศแลว ยังกอใหเกิดอุตสาหกรรม
ตอเนื่องมากมาย เชน อตุสาหกรรมตอเรอื โรงงาน
แปรรูปตาง ๆ โรงงานผลิตอาหารสัตว เปนตน 

แตอยางไรกต็าม ผลผลติจากประมงทะเลของไทย
เริ่มลดนอยลงเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะผลผลติจากภายใน
นานนํ้าไทย ผลผลติจากการทาํการประมงของเรอื
ประมงไทยเปนผลผลติจากในนานนํ้าไทยประมาณ
รอยละ 56 สวนรอยละ 44 เปนผลผลติจากการทาํ
ประมงนอกนานนํ้า 
 ในการแกไขปญหาสถานการณการประมงไทย 
กรมประมงไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทการ
จดัการประมงทะเลไทย (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งคณะ
กรรมการนโยบายบริหารจัดการประมงทะเลได
พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับแผนแมบทฯ เมื่อ
วนัที่ 10 มถินุายน พ.ศ. 2551 โดยแผนแมบทฯ มี
วัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการใหเกิดการใช
ประโยชนจากทรพัยากรประมงทะเลอยางรบัผดิชอบ 
และเหมาะสมคุมคา ฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและ
ระบบนิเวศใหมีความสมบูรณและคงความสมดุล 
พัฒนาศักยภาพองคกรประมงและสงเสริมการมี
สวนรวมและสรางเครือขายความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการบริหารจัดการประมงทะเล
 เสรมิสรางขดีความสามารถในการประกอบกจิการ
ประมงในทกุระดบัใหสอดคลองกบัสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงและขอกาํหนดที่เปนที่ยอมรบั พฒันา
คณุภาพชวีติของชาวประมง และสรางความมั่นคง
และปลอดภัยของอาหารที่ไดจากการประมงทะเล 
ประกอบดวย 5 กลยทุธ ไดแก 1) ปรบัปรงุระบบ
การจดัการประมงทะเลใหมปีระสทิธภิาพและมสีวน
รวม 2) ปรบัปรงุโครงสรางและศกัยภาพองคกรภาค
ประมง 3) พัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากร
ประมงทะเลอยางรับผิดชอบและยั่งยืน 4) ฟนฟู
ระบบนิเวศและพัฒนาแหลงประมงทะเลเพื่อ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทางทะเล และ 5) สงเสรมิและพฒันาการ
ประมงนอกนานนํ้าไทย
 นอกจากนี้ กรมประมงโดยสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลไดดําเนินการจัดสรางแหลง
อาศัยสัตวทะเล ดวยการนําแทงคอนกรีตแบบ
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โครงสรางสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร 
เพื่อเอื้อประโยชนใหเปนแหลงทําการประมงแหลง
ใหมสาํหรบัชาวประมงพื้นบาน ทั้งยงัชวยเปนแหลง
เพาะพนัธุและอนบุาลสตัวนํ้าวยัออนไดอกีทางหนึ่ง
ดวย โดยกรมประมงไดดาํเนนิการจดัสรางตอเนื่อง
มาทุก ๆ ป ตั้งแตป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) ทั้งนี้ ไดดาํเนนิการจดั
สรางแหลงอาศยัของสตัวทะเลแลวทั้งสิ้น 357 แหง 
โดยเปนแหลงอาศยัขนาดเลก็จาํนวน 324 แหง และ
แหลงอาศยัขนาดใหญจาํนวน 33 แหง ครอบคลมุ
พื้นที่ในทะเลทั้งอาวไทยและฝงทะเลอันดามันเปน
พื้นที่ 1,887 ตารางกโิลเมตร ในเขตพื้นที่ 19 จงัหวดั
ชายทะเล สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได

ดาํเนนิการจดัสรางแหลงอาศยัสตัวทะเลทั้งสิ้น 15 
แหง ในพื้นที่ 11 จงัหวดั ไดแก ตราด จนัทบรุ ีระยอง 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปตตาน ี
นราธวิาส สงขลา สตูล และกระบี่ เปนแหลงอาศยั
สัตวทะเลขนาดใหญ 1 แหง ในพื้นที่อําเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง ครอบคลมุพื้นที่ 20 ตาราง
กิโลเมตร แบงพื้นที่จัดสรางเปน 2 แปลง ไดแก 
หนาหาดแมราํพงึ ตาํบลตะพง-ตาํบลเพ และบรเิวณ
ทศิใตของเกาะกฎุ ีตาํบลแกลง และแหลงอาศยัสตัว
ทะเลขนาดเล็ก 14 แหง ครอบคลุมพื้นที่รวม 14 
ตารางกโิลเมตร (ตารางที่ 2.25)
 สําหรับการฟ นฟูพันธุ ปลาและสัตวนํ้าจืด 
กรมประมงไดดําเนินโครงการพัฒนาการผลิตเพื่อ

ตารางที่ 2.25 พื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

 ลําดับที่ หมูที่ บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด

 1 2 บางปดลาง บางปด แหลมงอบ ตราด

 2 8 พรงสน บางปด แหลมงอบ ตราด

 3 6 สลีาํเทยีน บางชนั ขลงุ จนัทบรุี

 4 7 ซงัเขาขวาง นาหูกวาง ทบัสะแก ประจวบครีขีนัธ

 5 7 ชายทะเล หวยยาง ทบัสะแก ประจวบครีขีนัธ

 6 3 ทุงมะขาม หาดทรายร ี เมอืงชมุพร ชมุพร

 7 5 บางฉาง สชิล สชิล นครศรธีรรมราช

 8 3 ปาตาบูด ี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปตตานี

 9  ชมุชนชายทะเล เทศบาลตาํบลบางนาค เมอืงนราธวิาส นราธวิาส

 10 7 ปูลากาปะ กะลวุอเหนอื เมอืงนราธวิาส นราธวิาส

 11 1 ตนัหยงโป ตนัหยงโป เมอืงสตูล สตูล

 12 4 ตะเสะ ตะเสะ กิ่งอาํเภอหาดสาํราญ ตรงั

 13 3 แหลมไทร เขาไมแกว สเิกา ตรงั

 14 4 บอมวง ทรายขาว คลองทอม กระบี่

ที่มา : กรมประมง 2552
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ปลอยพนัธุสตัวนํ้าลงในแหลงนํ้าตาง ๆ  ทั้งประเทศ
มาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทางการ
ประมงและความสมบรูณทางทรพัยากรในแหลงนํ้า 
และโครงการฟนฟทูรพัยากรพนัธุปลาและสตัวนํ้าจดื 
ของไทย ซึ่งเปนโครงการที่สนองพระราชประสงค
ของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์พระบรมราชนินีาถ ที่
ทรงแนะนาํใหฟนฟพูนัธุปลาและสตัวนํ้าจดืของไทย 
โดยกรมประมงไดดําเนินการเพาะเลี้ยงพันธุปลา
ชนิดตาง ๆ ทั้งที่ใกลสูญพันธุแลวและพันธุปลา
เศรษฐกิจของไทยปลอยลงในแหลงนํ้าอยางตอ
เนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยในปงบประมาณ 
2553 กรมประมงผลติพนัธุปลาและสตัวนํ้าจดืและ
ปลอยสูแหลงนํ้าจาํนวน 16,082,003 ตวั และผลติ
และปลอยพนัธุปลาและสตัวนํ้าจดืของไทย จาํนวน 
502,000 ตวั
 2.2.4 คุณภาพนํ้า

 ในชวง 20 ปที่ผานมา รฐับาลไดมกีารลงทนุ
กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชมุชนเปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 83,000 ลานบาท 
รวมทั้งหมด 101 แหง กอสรางแลวเสร็จจํานวน 
90 แหง กําลังกอสราง 10 แหง และชะลอการ
กอสราง 1 แหงในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งระบบ
บําบัดนํ้าเสียดังกลาวสามารถรองรับนํ้าเสียได 
3.2 ลานลูกบาศกเมตรตอวนั เปนระบบการบาํบดั
นํ้าเสยีขนาดใหญ (ความสามารถมากกวา 50,000 

ลูกบาศกเมตรตอวนั) จาํนวน 12 แหง ขนาดกลาง 
(ความสามารถ 10,000 - 50,000 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน) จํานวน 47 แหง และขนาดเล็ก (ความ
สามารถไมเกิน 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน) 
จาํนวน 42 แหง แบงเปน 5 ประเภท ดงันี้ (1) ระบบ
บอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จํานวน 
46 แหง คดิเปนรอยละ 45 (2) ระบบสระเตมิอากาศ 
(Aerated Lagoon : AL) จาํนวน 16 แหง คดิเปนรอย
ละ 16 (3) ระบบตะกอนเรง (Activated Sludge: AS) 
จํานวน 36 แหง คิดเปนรอยละ 36 (4) ระบบ
บงึประดษิฐ (Constructed Wetland: CW) จาํนวน 
2 แหง คดิเปนรอยละ 2 (5) ระบบแผนหมนุชวีภาพ 
(Rotating Biological Contactor: RBC) จาํนวน 1 แหง 
คดิเปนรอยละ 1
 ในการดาํเนนิงานระบบบาํบดันํ้าเสยีรวมของ
ชุมชนจําเปนตองใชงบประมาณสําหรับการเดิน
ระบบและบาํรงุรกัษา รวมถงึคาใชจายของบคุลากร 
ป จจุบันมีองค กรปกครองส วนท องถิ่นที่ออก
เทศบัญญัติกําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสีย
และจดัเกบ็คาบรกิารบาํบดันํ้าเสยีแลว 7 แหง ไดแก 
เทศบาลนครหาดใหญ จงัหวดัสงขลา เมอืงพทัยา 
เทศบาลเมอืงแสนสขุ เทศบาลเมอืงศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุรี เทศบาลตําบลบานแพ จังหวัดระยอง 
เทศบาลตําบลกะรน และเทศบาลเมืองปาตอง 
จงัหวดัภูเกต็
 ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2552 คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดอัตราคาบริการ
บําบัดนํ้าเสีย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับพื้นที่ที่ใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอม (ตาม
มาตรา 88 ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535) เพิ่ม
อีกจํานวน 6 พื้นที่ ไดแก เทศบาลตําบลทาแร 
จงัหวดัสกลนคร เทศบาลเมอืงแมสอด จงัหวดัตาก 
เทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม 
เทศบาลเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร เทศบาล
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เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเทศบาล
เมอืงปาตอง จงัหวดัภเูกต็ สวนกรงุเทพมหานครยงั
ไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย แตไดออก
เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บคา
ธรรมเนยีมบาํบดันํ้าเสยี พ.ศ. 2547 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งไดประสานกับการ
ประปานครหลวง เพื่อจดัทาํขอตกลงในการใหการ
ประปานครหลวงจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียให
กบักรงุเทพมหานคร 
 อยางไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมซึ่งเปนหนวยงานในการกํากับดูแล
จึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงวาดวยการ
ควบคุมการรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียและการ
ควบคมุระบบบาํบดันํ้าเสยี พ.ศ. ... เพื่อใหมหีนวย
งานหลกัในการใหบรกิารบาํบดันํ้าเสยี 
 จากการจดัทาํ (ราง) พระราชบญัญตัมิาตรการ
การคลังเพื่อสิ่งแวดลอมของกระทรวงการคลัง จัด
ทาํขึ้นเพื่อเปนกฎหมายแมบทซึ่งใหหนวยงานตาง ๆ 
ที่มีพันธกิจดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาตรการ
การคลงัที่เหมาะสมมาใชในการจดัการสิ่งแวดลอม
ไดโดยจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา ภายใตราง
พระราชบญัญตันิี้ จงึไดจดัทาํ (ราง) พระราชกฤษฎกีา 
จดัเกบ็ภาษกีารปลอยมลพษินํ้าจากคาบโีอด ี และ
ปริมาณสารแขวนลอยขึ้น ขณะนี้อยูระหวางการ
ปรบัปรงุรางกฎหมายใหมคีวามสมบรูณ เพื่อความ
มปีระสทิธภิาพในการดาํเนนิการตอไป ตาม (ราง) 
พระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ แหลงกาํเนดิมลพษินํ้าทกุ
ประเภทมีหนาที่ตองเสียภาษีการปลอยมลพิษ 
ไดแก โรงงานจาํพวกที่ 315 ตามประเภท ชนดิ และ
ขนาดที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 

โรงงานจาํพวกที่ 1 และ โรงงานจาํพวกที่ 2 และ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสขุ ตามประเภท ชนดิ และขนาด
ที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนด ผูประกอบกิจการโรงงานและ
เจาของหรือผู ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่ง
มหีนาที่ตองเสยีภาษกีารปลอยมลพษินํ้าตาม (ราง) 
พระราชกฤษฎีกานี้ตองติดตั้งเครื่องวัดอัตราการ
ไหลของนํ้าทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมและ
แหลงกาํเนดิมลพษิของตน
 2.2.5 การดําเนินงานภายใตขอตกลง

ระหวางประเทศ

 1. อนุสัญญาสหประชาชาติว  าด วย

กฎหมายทะเล (United Nation Convention 

on the Law of the Sea)

 เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2552 กระทรวง
การตางประเทศไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 และรางกฎหมายอนุวัติการ
อนสุญัญาฯ” การประชมุครั้งนี้เปนการวางกรอบและ 
กลไกทางกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบยีบขอบงัคบั
ตาง ๆ ของไทยที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทาง
ทะเล รวมทั้งเปนเครื่องมือในการพิทักษรักษาผล
ประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทกับตางประเทศ จากการที่ประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวของอยูแลวหลายฉบบั การเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาฯ จึงทําใหไทยตองออกกฎหมาย
ใหมหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเปนการ
ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายไทยใหดียิ่งขึ้น การ
ประชมุครั้งนี้ยงัไดมกีารประเมนิมลูคาผลประโยชน

15 โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงคของ
ผูประกอบกิจการโรงงาน โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจงให 
ผูอนญุาตทราบกอน โรงงานจาํพวกที่ 3 ไดแก โรงงานประเภท ชนดิ และขนาดที่ การตั้งโรงงานจะตองไดรบัใบอนญุาตกอนจงึจะดาํเนนิ
การได (พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535)
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แหงชาติทางทะเลของไทยไวที่ 7.5 ลานลานบาท 
จงึจาํเปนอยางยิ่งที่ไทยจะตองรวมเปนผูเลนในเวที
ระหวางประเทศในการวางกฎระเบยีบทางทะเลเพื่อ
ใหสามารถพิทักษรักษาผลประโยชนของไทยได
อยางเตม็ที่ สาํหรบัรปูแบบกฎหมายเพื่ออนวุตัติาม
พนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ คอื รางพระราชบญัญตัิ
เพื่อใหการเปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 พ.ศ. ... ซึ่งเปนผล
จากการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ
วาดวยเขตทางทะเลของไทย พ.ศ. ... นอกจากนี้ 
ที่ประชุมยังไดเสนอใหจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติ
ดานทะเล Ocean Policy and Management เพื่อ
รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของไทยแบบ
บูรณาการ
 2. อนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะ

จากเรือ (International Convention off the 

Prevention of Pollution from Ships)

 ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยโดย บริษัท 
บริหารและการพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินโครงการจัดตั้งอุปกรณ
รองรบักากของเสยีปนนํ้ามนัจากเรอื ที่ทาเรอืแหลม
ฉบัง จัดทําขึ้นตามอนุสัญญาวาดวยการปองกัน
มลพิษจากเรือ (MARPOL) เพื่อจัดการกับมลพิษ
ตาง ๆ  ที่มาจากเรอื ไดแก นํ้ามนัดบิ นํ้ามนัเชื้อเพลงิ 
กากนํ้ามัน ขยะนํ้ามัน ผลิตภัณฑจากการกลั่น 
ของเหลวที่เปนพษิ สารอนัตรายบรรจหุบีหอ นํ้าเสยี 
ขยะ และพลาสตกิ ภาวะมลพษิอากาศ โครงการนี้
เปนโครงการที่เกดิขึ้นจากความรวมมอืระดบัประเทศ 
ในการชวยกนัปองกนัมลพษิทางทะเล และอกีหนึ่ง
โครงการซึ่งอยูระหวางการดาํเนนิการขออนญุาตคอื 
การจัดตั้งศูนยกําจัดกากในจังหวัดชลบุรี ในพื้นที่ 
625 ไร เงนิลงทนุประมาณ 300 ลานบาท ประกอบ

ดวยการนาํกลบัมาใชใหม การบาํบดันํ้าเสยี ขณะนี้ 
ผานการขออนญุาตจากองคการบรหิารสวนทองถิ่น
เรยีบรอยแลว โดยอยูในขั้นตอนการขออนญุาตจาก
กระทรวงอตุสาหกรรม คาดวาขั้นตอนทางเอกสาร
จะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2553 และเริ่มลงทุน
กอสรางในป พ.ศ. 2554
 3. อนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะ

ทางทะเล เนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและ

วัสดุอยางอื่น ค.ศ. 1972 (Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping 

of Waste and Other Matter 1972)

 อนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะทาง
ทะเล เนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและวัสดุอยาง
อื่น กําหนดขึ้นเพื่อใหมีหลักเกณฑสากลในการ
ควบคุมปองกันมลภาวะอันเกิดจากการทิ้งวัสดุอื่น
ใดที่เปนภยัตอสิ่งแวดลอมในทะเล อนสุญัญาฯ นี้
มปีระเดน็ที่สาํคญั คอื การกาํหนดหามการทิ้งวสัดุ
ที่เปนภยัตอสิ่งแวดลอมในทะเลจากเรอื อากาศยาน 
ฐานลอยนํ้า หรือสิ่งกอสรางลอยนํ้าใด ๆ รวมทั้ง 
หามทิ้งยานพาหนะและสิ่งกอสรางดงักลาวนั้นดวย 
ทั้งนี้ ไมรวมถงึเศษวสัดจุากการแสวงประโยชนจาก
สินแรที่ผิวพื้นใตทะเลหรือในกรณีจําเปน เพื่อชวย
เหลอืชวีติมนษุยหรอืกูภยัหรอืเมื่อมเีหตสุดุวสิยั โดย
อนสุญัญาฯ กาํหนดใหประเทศภาคจีดัตั้งองคกรขึ้น
เพื่อรบัผดิชอบควบคมุ ตลอดจนพจิารณาอนญุาต
ใหมีการทิ้งวัสดุบางชนิดเปนกรณีพิเศษ หรือ
อนญุาตใหทิ้งของเหลอืใชอื่น ๆ  ลงในทะเล รวมทั้ง 
เก็บประวัติและติดตามสภาวะของทะเลใน
อาณาเขตของตนมาตราอื่น ๆ เพื่อสนบัสนนุความ
รวมมือของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการ
ตดิตามตรวจสอบและการวจิยัทางวทิยาศาสตร

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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 มลพษิอากาศเปนปญหาสาํคญัปญหาหนึ่งที่
เกดิขึ้นในเขตเมอืง โดยเฉพาะกรงุเทพมหานครและ
เขตชุมชนเมืองขนาดใหญ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
ดานสขุภาพอนามยัของประชาชนที่เกี่ยวกบัระบบ
ทางเดนิหายใจและปอด สาํหรบัมลพษิเสยีงเกดิขึ้น
ตามความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลย ี ทั้งการใช
เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม การใชยาน
พาหนะในการคมนาคม การกอสรางอาคารดวย
เครื่องจกัรและเครื่องมอืขนาดใหญ เหลานี้ลวนแต
กอใหเกิดมลพิษเสียงทั้งสิ้น โดยยานพาหนะและ
การจราจรยังคงเปนแหลงกําเนิดเสียงหลักในทุก
พื้นที่ 

3.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 3.1.1 คุณภาพอากาศ

 สถานการณคณุภาพอากาศในป พ.ศ. 2552 
พบวา ยังคงมีมลสารที่เปนมลพิษอากาศอยูใน
ระดับเกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก ฝุนขนาดเล็ก 
(PM10) หรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
โดยพื้นที่ที่มีปญหาฝุนขนาดเล็กมากที่สุดยังคง
เปนบริเวณ ตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุร ี
รองลงมาเปนจงัหวดัแมฮองสอน เชยีงราย ลาํปาง  
บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ บริเวณพื้นที่
ทั่วไปในกรงุเทพมหานคร ระยอง และชลบรุ ีตาม
ลาํดบั แหลงกาํเนดิฝุนขนาดเลก็ซึ่งทาํใหเกดิมลพษิ
อากาศสวนใหญเกดิจากยานพาหนะ อตุสาหกรรม 
สิ่งกอสราง และการเผาในที่โลง

คุณภาพสิ่งแวดลอมอากาศ
และเสียง

 คณุภาพอากาศในกรงุเทพมหานคร พบวา ฝุน
ขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐาน ซึ่งยังคงเปนปญหา
หลกัเชนเดยีวกบัทกุปที่ผานมา สาํหรบับรเิวณพื้นที่
ริมถนนมีแนวโนมปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้น มีคา
ปริมาณฝุนขนาดเล็กสูงสุด 183 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ก าซโอโซนนั้นพบเกินเกณฑ
มาตรฐานในทกุพื้นที่ ตรวจวดัได 117 สวนในพนั
ลานสวน (ppb.) สําหรับฝุนรวมนั้นมีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานเปนบางครั้งคราว สวนกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด และสาร
ตะกั่ว พบวามีปริมาณอยู ในเกณฑมาตรฐาน 
(ตารางที่ 2.26)
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ตารางที่ 2.26 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2552

หมายเหตุ : TSP คอื ฝุนรวม Pb คอื สารตะกั่ว CO คอื กาซคารบอนมอนอกไซด O
3
 คอื กาซโอโซน

  SO
2
 คอื กาซซลัเฟอรไดออกไซด NO

2
 คอื กาซไนโตรเจนไดออกไซด

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

 
สารมลพิษในอากาศ ชวงคาที่วัดได

 เปอรเซ็นไทล คามาตรฐาน จํานวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/ คาเฉลี่ย

   ที่ 95  จํานวนครั้งที่ตรวจวัด (รอยละ) 1 ป

TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.02 - 0.66 0.28 0.33 24/689 (3.48) 0.15
(มก./ลบ.ม.)

PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 15.5 - 183.0 121.2 120 109/2,043 (5.3) 60.1
(มคก./ลบ.ม.)

Pb เฉลี่ย 24 ชั่วโมง <0.005 - 0.14 0.06 - 0/302 (0.0) 0.03
(มก./ลบ.ม.)

Pb เฉลี่ย 1 เดอืน <0.005 - 0.08 0.05 1.5 0/105 (0.0) 0.03

(มคก./ลบ.ม.)

CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) 0.0 - 10.3 3.4 30 0/64,489 (0.0) 1.4

CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm) 0.0 - 7.2 3.1 9 0/65,559 (0.0) 1.4

O
3
 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0.0 - 117 37 100 17/32,039 (0.1) 11

O
3
 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) 0.00 - 87 32 70 13/33,288 (0.04) 11

SO
2
 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0.0 - 33 10 300 0/31,432 (0.0) 4

SO
2
 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb) 0.0 - 13 8 120 0/1,336 (0.0) 4

NO
2
 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0.0 - 155 72 170 0/32,358 (0.0) 34

 สาํหรบัในพื้นที่ทั่วไปปรมิาณฝุนขนาดเลก็ไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากนกั มคีาปรมิาณฝุนขนาดเลก็
สูงสดุ 193.4 ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร สาํหรบั
กาซโอโซนนั้นพบเกินเกณฑมาตรฐานในบางพื้นที่ 
สวนสารมลพิษอากาศชนิดอื่นยังคงอยูในเกณฑ
มาตรฐาน (ตารางที่ 2.27)
 คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล พบวา มี
ปญหาฝุนขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานโดยเฉพาะใน
จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดไดในชวง 10.6 - 

173.9 ไมโครกรมัตอลกูบาศกเมตร เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปที่ผานมาพบวา จงัหวดัสมทุรปราการมจีาํนวน
วันที่ฝุนขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลงจากป พ.ศ. 
2551 ที่มจีาํนวนวนัที่ฝุนขนาดเลก็เกนิมาตรฐานคดิ
เปนรอยละ 4.9 เปนรอยละ 2.7 ในป พ.ศ. 2552 (รปู
ที่ 2.40)
 สําหรับกาซโอโซนนั้นตรวจพบเกินมาตรฐาน
ในทกุพื้นที่ แตเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปที่ผานมาพบวา 
รอยละของจํานวนวันที่เกินมาตรฐานมีแนวโนม
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ตารางที่ 2.27 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

 สารมลพิษในอากาศ ชวงคาที่วัดได
 เปอรเซ็นไทล คามาตรฐาน จํานวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/ คาเฉลี่ย 

   ที่ 95  จํานวนครั้งที่ตรวจวัด (รอยละ) 1 ป

TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.02 - 0.32 0.16 0.33 0/533 (0.0) 0.08
(มก./ลบ.ม.)

PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 5.9 - 193.4 81.7 120 31/3,171 (1.0) 42.5
(มคก./ลบ.ม.)

Pb เฉลี่ย 24 ชั่วโมง <0.005 - 0.35 0.07 - 0/202 (0.0) 0.03
(มก./ลบ.ม.)

Pb เฉลี่ย 1 เดอืน <0.005 - 0.20 0.07 1.5 0/119 (0.0) 0.03
(มคก./ลบ.ม.)

CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) 0.0 - 5.9 1.7 30 0/79,780 (0.0) 0.7

CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm) 0.0 - 4.6 1.5 9 0/82,268 (0.0) 0.7

O
3
 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0.0 - 184 56 100 214/78,020 (0.1) 18

O
3
 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) 0.0 - 112 47 70 552/80,055 (0.7) 18

SO
2
 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0 - 54 9 300 0/79,190 (0.0) 4

SO
2
 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb) 0 - 21 8 120 0/3,197 (0.0) 4

NO
2
 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 0 - 157 54 170 0/76,430 (0.0) 23

ลดลง โดยพื้นที่ที่มปีรมิาณกาซโอโซนเกนิมาตรฐาน
มากที่สดุ ไดแก จงัหวดัสมทุรปราการและสมทุรสาคร 
คิดเปนรอยละ 0.5 จํานวนวันที่เกินมาตรฐาน 
เทากบั 37 วนั และ 29 วนั ตามลาํดบั (รูปที่ 2.41)
 ❱ ผลกระทบ

 ปญหามลพษิอากาศจะสงผลตอสขุภาพมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณมลพิษที่ไดรับเขาไปใน
รางกาย รวมทั้งชนิดและขนาดของอนุภาคมลพิษ 
อาทิ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะมี
โอกาสสะสมในปอดได หากไดรับเปนประจําอาจ
เปนอันตรายตอปอด โดยเฉพาะปอดของเด็กที่อยู
ในชวงกาํลงัพฒันา การไดรบัโอโซนในปรมิาณมาก

อาจเกดิอนัตรายเฉยีบพลนัตอสขุภาพ เชน ความ
ระคายเคืองตอสายตา จมูก คอ ทรวงอก หรือมี
อาการไอ ปวดหวั ภมูคิุมกนัในระบบทางเดนิหายใจ
ลดลง เกิดความเสียหายตอระบบสืบพันธุ และ
พนัธกุรรม นอกจากนี้ ยงัอาจทาํใหผลผลติทางการ
เกษตรตํ่าลงดวยกาซซลัเฟอรไดออกไซด หากไดรบั
ในปริมาณมากอาจทําใหเปนโรคหอบหืดหรือมี
ปญหาเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ ซึ่งการรวมตวั
กันระหวางกาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด เปนสาเหตสุาํคญัที่กอใหเกดิ
ฝนกรด ทาํใหเกดิดนิเปรี้ยวและทาํใหนํ้าในแหลงนํ้า
ธรรมชาตติาง ๆ  มสีภาพเปนกรด สารตะกั่วเปนสาร
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รูปที่ 2.40 รอยละของจํานวนวันที่ฝุนขนาดเล็ก (PM
10
) เกินมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ

ป พ.ศ. 2540 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

รูปที่ 2.41 จํานวนวันที่กาซโอโซนเกินมาตรฐานในเขตปริมณฑล ป พ.ศ. 2550 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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อันตรายที่สงผลทําลายสมอง ไต โลหิต ระบบ
ประสาทสวนกลาง และระบบสบืพนัธุ โดยเดก็ที่ได
รบัสารตะกั่วในระดบัสงูอาจมพีฒันาการรบัรูชากวา
ปกติ และการเจริญเติบโตลดลง กาซคารบอน 
มอนอกไซดจะเขาไปขดัขวางปรมิาณกาซออกซเิจน
ที่รางกายจาํเปนตองใช ดงันั้น ผูที่มอีาการโรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือดจึงมีความเสี่ยงสูงจนอาจ
ถึงแกชีวิตไดถาไดรับกาซคารบอนมอนอกไซดใน
ระดับสูง และปญหาที่สําคัญของมลพิษอากาศ
ซึ่งตองเร งดําเนินการ คือ ปญหาหมอกควัน 
(กรอบที่ 2.17)

 กรอบที่ 2.17 หมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

 ปญหาหมอกควนัเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มผีลกระทบอยางกวางขวางตอสขุภาพ เศรษฐกจิ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ จาก
สถานการณหมอกควนัในภาคเหนอืของประเทศไทยไดเปนขาวไปทั่วโลกในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2550 
มหีมอกควนัปกคลมุในหลายพื้นที่ในระดบัที่ไมเคยปรากฏมากอน จากการรายงานของกรมควบคมุ
มลพิษในวันที่มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด พบปริมาณฝุนขนาดเล็กเสน
ผาศนูยกลางไมเกนิ 10 ไมครอน (PM

10
) ที่สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศ ณ โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั 

วดัได 383 ไมโครกรมัตอปรมิาตรอากาศ 1 ลกูบาศกเมตร ซึ่งสงูกวาระดบัมาตรฐานคณุภาพอากาศ
ของประเทศไทยที่กาํหนดไวที่คาเฉลี่ย ในชวง 24 ชั่วโมง ที่ 120 ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร ถงึ 3 
เทาตวั นบัเปนสถติสิงูสดุของประเทศไทย สาเหตขุองการเกดิหมอกควนัในประเทศไทยมาจากหลาย
สาเหต ุเชน ไฟปา การเผาเศษพชืและเศษวสัดกุารเกษตร การเผาขยะจากชมุชน การเผาในพื้นที่
เอกชนที่ไมไดใชประโยชนหรือพื้นที่รกรางวางเปลา การเผาวัชพืชริมถนน และมลพิษจาก
อตุสาหกรรม หมอกควนัเปนตนกาํเนดิของสารมลพษิทางอากาศ สารชนดินี้เมื่อเขาไปในปอดแลว
ไมสามารถขับออกมาได สารมลพิษกลุมที่มีจํานวนชนิดมากที่สุดเปนสารประกอบอินทรียชื่อ 
พอลไิซคลกิ อะโรมาตกิ ไฮโดรคารบอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons : PAH) ซึ่งมสีารสมาชกิ
ไมนอยกวาสิบชนิดที่เปนสารกอมะเร็ง และแทบทุกชนิดเปนสารที่คงอยูในสิ่งแวดลอมไดนานไม
สลายตวัไดงาย
 จากการประเมินสถานการณหมอกควันพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปริมาณของฝุนละอองจาก
ควนัไฟที่มขีนาดเลก็กวา 10 ไมครอน สามารถผานจมูกลงไปสูปอด หากสะสมมากอาจกอมะเรง็
ปอดได ปญหาการเจ็บปวยที่เกิดจากหมอกควัน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่ 6 
มนีาคม พ.ศ. 2553 มีการรายงานใน 19 โรงพยาบาล ประกอบดวยโรงพยาบาลจงัหวดัและโรง
พยาบาลชมุชนในพื้นที่ 8 จงัหวดั พบวา โรคที่มอีตัราปวยสงูที่สดุ คอื ผูปวยโรคหวัใจทกุชนดิ อตัรา
ปวยแสนละ 560 คน รองลงมาคอื โรคทางเดนิหายใจทกุชนดิ อตัราปวยแสนละ 501 คน กระทรวง
สาธารณสขุไดออกมาตรการใหความชวยเหลอืประชาชนจากกรณหีมอกควนัใน 8 จงัหวดัภาคเหนอื 
ประกอบดวย เชยีงราย พะเยา เชยีงใหม ลาํพูน ลาํปาง แพร นาน และแมฮองสอน ในเบื้องตนคอื 
การจัดสงหนากากอนามัยใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด พรอมทั้งแนะนําวิธีการ
ปองกนัการสูดฝุนเขาจมูก ปอด โดยการใชหนากากอนามยัชนดิผาหรอืผาเชด็หนาพรมนํ้าปดปาก 



161

 3.1.2 ระดับเสียง

 สถานการณระดับเสียงของประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2552 พบวา บรเิวณรมิถนน ซึ่งมแีหลงกาํเนดิ
มลพษิเสยีงที่สาํคญัมาจากการจราจร มรีะดบัเสยีง
สงูกวาบรเิวณพื้นที่ทั่วไป ซึ่งเปนที่อยูอาศยั สถาบนั
การศกึษา และสถานที่ราชการ โดยพื้นที่รมิถนนใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมคีาระดบัเสยีงเกนิ
มาตรฐาน ซึ่งมีระดับเสียงสูงกวาพื้นที่ตางจังหวัด 
สําหรับพื้นที่ทั่วไประดับเสียงยังคงอยู ในเกณฑ
มาตรฐาน (ตารางที่ 2.28)

 กรอบที่ 2.17  (ตอ)

จมูก ขณะออกนอกบานซึ่งจะชวยกรองฝุนไมใหเขาจมูกได โดยเฉพาะผูที่ตองขับรถจักรยานยนต 
หากสวมหมวกกนันอ็กชนดิที่มกีะบงักนัลมและคาดหนากากอนามยัจะสามารถปองกนัฝุนไดอยาง
มปีระสทิธภิาพมากขึ้นเพราะสามารถปองกนัการสดูควนัเขาปอด เนื่องจากขณะใชความเรว็จะทาํให
ผูขบัขี่ปะทะกบัฝุนละอองและหมอกควนัมากขึ้น

ที่มา : มงคล รายะนาคร 2553 

 ระดบัเสยีงในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ในป พ.ศ. 2552 พบวา บรเิวณรมิถนนมรีะดบัเสยีง
ลดลงเลก็นอยเมื่อเทยีบกบัป พ.ศ. 2551 (รปูที่ 2.42) 
โดยระดบัเสยีงเฉลี่ย (L

eq
) 24 ชั่วโมง ตรวจวดัไดอยู

ในชวง 62.0 - 84.8 เดซเิบลเอ มคีาเกนิมาตรฐาน
รอยละ 66 ของจาํนวนขอมลูทั้งหมด บรเิวณที่ตรวจ
วัดระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน ไดแก ถนน
ลาดพราว ถนนตรเีพชร สวนจดุตรวจวดัระดบัเสยีง
ชั่วคราวบรเิวณรมิถนน พบวาระดบัเสยีงเฉลี่ย (L

eq
) 

24 ชั่วโมง มคีาอยูในชวง 69.3 - 83.1 เดซเิบลเอ 
ซึ่งเกนิมาตรฐานทกุจดุ

    ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ)

 พื้นที่   ตํ่าสุด-สูงสุด เฉลี่ย จํานวนวันที่เกินมาตรฐาน บริเวณที่เกินมาตรฐาน

     (รอยละ)

กรงุเทพฯ นนทบรุี
 

รมิถนน 62.0 - 84.8 69.6 66
 ถนนลาดพราว ถนนตรเีพชร และ

และสมทุรสาคร
     ถนนสายหลกัในกรงุเทพมหานคร

  ทั่วไป 48.9 - 83.9 59.3 4 รร.นนทรวีทิยา และ รร.บดนิทรเดชา

ตางจงัหวดั รมิถนน 54.0 - 76.6 62.9 9 สระบรุ ีภูเกต็

  ทั่วไป 43.9 - 73.8 57.0 0.1 ชลบรุ ีสระบรุ ี

มาตรฐาน  70 

ตารางที่ 2.28 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ป พ.ศ. 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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รปูที ่2.42 ระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีร่มิถนนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

รูปที่ 2.43 ระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีท่ัว่ไปในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553 
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 สาํหรบัพื้นที่ทั่วไปพบวาระดบัเสยีงเฉลี่ย (L
eq
) 

24 ชั่วโมง มคีาอยูในชวง 48.9 - 83.9 เดซเิบลเอ 
(รปูที่ 2.43) มคีาเกนิมาตรฐานรอยละ 4 ของจาํนวน
ขอมูลทั้งหมด โดยบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน
มาตรฐานมากที่สดุคอื โรงเรยีนนนทรวีทิยา

 กรอบที่ 2.18 การจัดการมลพิษเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 
 การแกไขและปองกันปญหาผลกระทบทางเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติ
คณะรฐัมนตร ีวนัที่ 5 สงิหาคม พ.ศ. 2552 ใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานในการกาํกบัดูแล
การดาํเนนิงานของบรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ดงันี้
 1. การจดัการปญหามลพษิเสยีง โดย 1) ใหความสาํคญัและเครงครดัในการเลอืกเสนทางการ
บนิ วธิกีารบนิและการใชทางวิ่งเพื่อควบคมุพื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบใหอยูในบรเิวณจาํกดั 2) เรงรดั
การโยกยายและจายคาชดเชยผูไดรบัผลกระทบทางเสยีงโดยเฉพาะในพื้นที่ NEF (Noise Exposure 
Forecast) มากกวา 40 3) เรงรดัและดาํเนนิการตดิตั้งสถานตีรวจวดัระดบัเสยีงเพื่อตดิตามประเมนิ
สถานการณและกาํหนดพื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบทางเสยีงจากการบนิเพื่อจดัทาํบทลงโทษแกสายการ
บินที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนด รวมทั้ง การนําขอมูลจากการตรวจวัดเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
ตอเนื่อง และ 4) ดําเนินงานตามมาตรการตาง ๆ ที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และตามมตคิณะรฐัมนตรอียางเครงครดั พรอมทั้ง รายงานความกาวหนาใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและประชาชนรบัทราบอยางตอเนื่อง
 2. การปองกนัปญหามลพษิเสยีงที่อาจเกดิขึ้นจากโครงการพฒันาทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ
โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหความเห็นตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการพฒันาทาอากาศยานสวุรรณภูมริะยะที่ 2 และระยะตอ ๆ  ไป โดยเปดเผย
ขอมลูผลการศกึษาสูสาธารณชน พรอมทั้ง สรางความรูและความเขาใจอยางตอเนื่อง การใชกรอบ
พื้นที่สําหรับการดําเนินการชดเชยในปจจุบันตามสัดสวนการใชทางวิ่งดานทิศเหนือ ในอัตราสวน 
ฝงตะวนัตกรอยละ 80 และฝงตะวนัออกรอยละ 20 ทางวิ่งดานทศิใตฝงตะวนัตกรอยละ 20 และ
ฝงตะวนัออกรอยละ 80 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และมตคิณะ
กรรมการบรษิทัทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 21 มถินุายน พ.ศ. 2550 และใชกรอบ
การชดเชยตามเสนเสยีงที่บรษิทัทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) จดัทาํทกุ 2 ป หลงัเปดดาํเนนิ
โครงการตามที่กาํหนดในรายงาน EIA หากมพีื้นที่ผลกระทบเพิ่มเตมิในอนาคต
 ปจจุบันไดใชกรอบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงเฉพาะกรณีมี 2 ทางวิ่ง ตามมติคณะ
รฐัมนตรวีนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปนกรณกีารบนิลงที่ปลายทางวิ่งดานทศิเหนอืและบนิขึ้น
ปลายทางวิ่งดานทิศใตที่เรียกวา เสนเสียงฤดูรอน ซึ่งเสนเสียงดังกลาวไมครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบทั้งหมด เนื่องจากลกัษณะการบนิของทาอากาศยานสวุรรณภูมมิ ี2 ลกัษณะคอื ชวงฤดู

 ปจจบุนัประชาชนที่อาศยัในบรเิวณรอบสนาม
บินสุวรรณภูมิประสบกับปญหาเสียงรบกวนจาก
การบนิของสายการบนิตาง ๆ  ทาํใหเกดิการเรยีกรอง
ค าเสียหายเพื่อเป นการบรรเทาผลกระทบที่
ประชาชนไดรบั (กรอบที่ 2.18)
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 กรอบที่ 2.18  (ตอ)

รอน เปนกรณีการบินลงที่ปลายทางวิ่งดานทิศเหนือและบินขึ้นที่ปลายทางวิ่งดานทิศใต ชวงฤดู
หนาว เปนกรณกีารบนิลงที่ปลายทางวิ่งดานทศิใตและบนิขึ้นที่ปลายทางวิ่งดานทศิเหนอื และเมื่อ
วนัที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2553 คณะรฐัมนตรมีมีตใิหบรษิทัทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนนิ
การแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามเสนเสียง
ฤดูหนาวดวย เพื่อใหการชดเชยครอบคลมุพื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบดานเสยีงทั้งหมด
 3. ใหมีการจัดตั้งกองทุนชดเชยผลกระทบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใชเปนกลไกใน
การกาํหนดมาตรการ วธิกีารที่จะชวยเหลอื และดาํเนนิการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนอาจ
ไดรบัจากการดาํเนนิงานของทาอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยกองทนุจะมรีายไดจากการนาํสงเงนิเขา
กองทนุจากผูใชทาอากาศยานสวุรรณภูม ิเชน บรษิทัสายการบนิ ผูประกอบการตาง ๆ ตลอดจน
ผูโดยสารสายการบิน สวนรายจายของกองทุนจะเปนการจายเพื่อแกไขและปองกันปญหาผล
กระทบ เชน การจายคาชดเชยเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง การปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสราง 
หรือการติดตั้งวัสดุลดเสียง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน
ที่อาศยัโดยรอบทาอากาศยานสวุรรณภมู ิซึ่งปจจบุนัยงัมกีารจดัตั้งคณะกรรมการสามฝาย (ไตรภาค)ี 
โดยอยูระหวางการแตงตั้งผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ
 ศูนยวจิยัและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมไดดาํเนนิโครงการศกึษาผลกระทบดานเสยีงจากการ
ขยายทางวิ่งทาอากาศยานสวุรรณภูม ิในปงบประมาณ 2553 โดยมลีกัษณะการศกึษาและจดัทาํ
กรอบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการขยายทางวิ่งเสนที่ 3 และ 4 เพื่อรองรับผูโดยสาร
ประมาณ 129 ลานคน ซึ่งสามารถนาํมาใชเปนกรอบพื้นที่สาํหรบัดาํเนนิการปรบัปรงุผงัเมอืงและ
การใชประโยชนที่ดนิในอนาคต รวมทั้งจดัทาํรางแนวทางปฏบิตัใินการแกไขปญหามลพษิเสยีงจาก
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อันจะเปนการแกไขปญหามลพิษเสียงที่เกิดจากโครงการพัฒนาทา
อากาศยานสวุรรณภูมริะยะยาว 

ที่มา :  มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที่ 5 สงิหาคม 2552 วนัที่ 17 มนีาคม 2552 วนัที่ 31 สงิหาคม 2553
กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม 2553

 ระดบัเสยีงในพื้นที่ตางจงัหวดั ในป พ.ศ. 2552 
พบวา บริเวณริมถนน ระดับเสียงเฉลี่ย (L

eq
) 24 

ชั่วโมง ตรวจวดัไดอยูในชวง 54.0 - 76.6 เดซเิบลเอ 
มคีาเกนิมาตรฐานรอยละ 9 ของขอมูลทั้งหมด (รูป
ที่ 2.44) โดยบรเิวณที่มปีญหาคอื สถานตีาํรวจภูธร
หนาพระลาน อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบรุ ี

พบเกนิมาตรฐานรอยละ 87 ของขอมลูทั้งหมด สวน
พื้นที่ทั่วไปพบวาระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจ
วัดไดอยูในชวง 43.9 - 73.8 เอซิเบลเอ มีคาเกิน
มาตรฐานรอยละ 0.1 ของจํานวนขอมูลทั้งหมด 
(รูปที่ 2.45)
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รูปที่ 2.44 ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

รูปที่ 2.45 ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในตางจังหวัด ป พ.ศ. 2541 - 2552

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553
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 ผลกระทบ

 เสยีงที่ดงัเกนิขนาด ความถี่ และระยะเวลาที่
ไดยนิกอใหเกดิอนัตรายตอระบบการไดยนิ จากการ
ศึกษาขององค การพิทักษ สิ่ งแวดล อมแห  ง
สหรัฐอเมริกาพบวา ผูที่อาศัยอยูทีที่มีระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกนิกวา 70 เดซเิบลเอ เปนเวลา
นาน ๆ  จะมผีลทาํใหประสาทหูเสื่อมได นอกจากนี้ 
การไดสัมผัสเสียงดังเกินไปของคนในเมืองกลาย
เปนปญหาทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญของเมืองในยุค
ที่ยานพาหนะมีจํานวนเพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอ
สขุภาพ สูญเสยีการไดยนิซึ่งกอใหเกดิความเครยีด 
เปนสาเหตขุองการเจบ็ปวยทางกายอื่น ๆ ตามมา
เชน ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะ 
นอกจากนี้ ยงัเปนสาเหตทุาํใหเกดิคลอเรสเตอรอล
ในเลอืดเพิ่มขึ้นอกีดวย

3.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 3.2.1 คุณภาพอากาศ

 ปจจุบันปญหาคุณภาพอากาศยังคงเปน
ปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ภาคเหนอื ซึ่งประสบปญหา
หมอกควนัจากการเผาในที่โลงทาํใหประชาชนไดรบั
ผลกระทบจากปญหาดังกลาวจนสงผลเสียตอ
สุขภาพ รัฐบาลจึงไดทําพิธีลงนามขอตกลงความ
รวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการเผาในที่
โลงและมลพษิหมอกควนัในพื้นที่ภาคเหนอื ซึ่งจดั
ทําขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 เพื่อใหการดาํเนนิมาตรการปองกนัและ
แกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควัน
เปนไปในแนวทางเดยีวกนัและเกดิประสทิธภิาพใน
การดาํเนนิงานสูงสดุ โดยเนนพื้นที่ 8 จงัหวดัภาค
เหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา 
แพร นาน แมฮองสอน ลาํปาง และลาํพูน 
 กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
แกไขปญหาหมอกควนัและไฟปา ป พ.ศ. 2551 - 
2554 เพื่อดาํเนนิมาตรการควบคมุการเผาในที่โลง

ในพื้นที่ชมุชนและเกษตรกรรม และเพื่อการควบคมุ
ปองกนั และแกไขปญหามลพษิหมอกควนั อกีทั้ง
เพื่อเปนการเพิ่มประสทิธภิาพการควบคมุ ปองกนั 
และลดไฟปา โดยการนํายุทธศาสตรตามแผน
แมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในที่โลง 
ในยทุธศาสตรที่ 2 การจดัการเศษวสัดเุหลอืใชภาค
การเกษตร ยทุธศาสตรที่ 4 การจดัการไฟปา และ
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมประชาสัมพันธ มา
ปรับปรุงประยุกตใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและควบคุม
ปญหาหมอกควนัและไฟปาในป พ.ศ. 2551 - 2554 
ใหมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใหบังเกิดผลใน
ทางปฏบิตั ิซึ่งประกอบดวย ยทุธศาสตรที่ 1 ควบคมุ
การเผาในพื้นที่ชมุชนและเกษตรกรรม ยทุธศาสตร
ที่ 2 ควบคุมไฟปา และยุทธศาสตรที่ 3 รณรงค 
ประชาสมัพนัธ เผยแพรองคความรู การมสีวนรวม
และการเฝาระวังปองกัน ผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชน โดยมพีื้นที่เปาหมายซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงตอ
การเผาในที่โลงในเขตชมุชนและเกษตรกรรม ดงันี้ 
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ปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา สงิหบรุ ีลพบรุ ีชยันาท 
สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีอางทอง เชยีงใหม เชยีงราย 
ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน ตาก สุโขทัย 
กาํแพงเพชร พษิณโุลก พจิติร นครสวรรค ขอนแกน 
นครราชสมีา ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา และสระแกว
 กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดรวมกบั
กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กรมปาไม กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดาํเนนิการ
จดัทาํยทุธศาสตรการปองกนัและแกไขปญหาไฟปา 
การเผาในที่โลง และมลพษิหมอกควนั ภายใตแผน
แมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาต ิ
โดยยทุธศาสตร แบงเปน 2 ดาน คอื 1) ดานไฟปา 
การเผาในที่โลง และ 2) ดานมลพษิหมอกควนั แบง
มาตรการดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ มาตรการ
ระยะเรงดวน (ป พ.ศ. 2552) มาตรการระยะปาน
กลาง (ป พ.ศ. 2553 - 2554) และมาตรการระยะยาว 
(ป พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมหีนวยงานบูรณาการ 
จาํนวน 43 หนวยงาน และไดกาํหนดหนวยงานรบั
ผดิชอบหลกัและหนวยงานสนบัสนนุในมาตรการทั้ง 
3 ระยะ ในแตละยทุธศาสตรไวอยางชดัเจน ซึ่งคณะ
รฐัมนตรไีดมมีตริบัทราบยทุธศาสตรฯ ดงักลาว เมื่อ
วนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และไดบูรณาการจดั
ทาํแผนปฏบิตักิารรองรบั เพื่อขบัเคลื่อนยทุธศาสตร
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตาม
มาตรการในแตละระยะตอไป
 ตลอดจนการออกประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 36 พ.ศ. 2553 ในการ
กําหนดมาตรฐานฝุ นละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกําหนด
มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกนิ 2.5 ไมครอน ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปคาเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะ
ตองไมเกนิ 0.05 มลิลกิรมัตอลกูบาศกเมตร และคา
มชัฌมิเลขคณติ ในเวลา 1 ป ตองไมเกนิ 0.025 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยใชวิธีตรวจวัด

มาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ตาม
ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา (US EPA) กําหนดหรือวิธีอื่นที่กรม
ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดคา
เฝาระวงัสาํหรบัสารอนิทรยีระเหยงายในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง กําหนดคาเฝาระวัง
สําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดย
ทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งสารอนิทรยีระเหยงาย 
(Volatile Organic Compounds) ในบรรยากาศโดย
ทั่วไปที่เปนสารกอมะเรง็ ซึ่งมคีวามเขมขนสงูในชวง
เวลา 24 ชั่วโมง จนสงผลกระทบตอคณุภาพอากาศ
และอาจเป นอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่สมัผสัโดยการหายใจเขาสูรางกาย
 นอกจากนี้ ยงัไดดาํเนนิโครงการ Clean Air for 
Smaller Cities in the ASEAN Region ซึ่งเปนความ
รวมมือระหวางรัฐบาลเยอรมันกับรัฐบาลไทยและ
ประเทศในกลุมอาเซยีน ไดแก กมัพูชา อนิโดนเีซยี 
ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหความชวยเหลือดานการ
พัฒนา และจัดทําแผนสําหรับการจัดการมลพิษ
อากาศและการขนสง พรอมทั้งจัดใหมีการแลก
เปลี่ยนประสบการณระหวางประเทศที่เขารวม
โครงการ ตลอดจนการผลกัดนัใหมกีารใชเครื่องมอื
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจดัการมลพษิอากาศจาก
ภาคอตุสาหกรรม สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมมือทางวิชาการกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ในการจัดทํา (ราง) พระราชกฤษฎีกา
กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข และอตัราการ
จัดเก็บภาษีการปลดปลอยมลพิษอากาศจากคา
ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และ
ฝุนละอองโดยรวม เพื่อเปนการเตรยีมความพรอม
สาํหรบัรองรบัรางพระราชบญัญตัมิาตรการการคลงั
เพื่อสิ่งแวดลอมตอไป
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 นอกจากนี้ หนวยงานตาง ๆ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
ปญหาหมอกควันและไฟปาไดจัดทําแผนในการ
เตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณหมอกควันป 
พ.ศ. 2554 ดงันี้
 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 
ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในการดําเนิน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปาป 2551 - 2554
 2) กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของไดกาํหนดจดั
กจิกรรมรณรงค “ลดเผา บรรเทาโลกรอน” ในเดอืน
มกราคม 2554 ณ จงัหวดัในภาคเหนอืตอนบนเพื่อ
รณรงค เผยแพรขอมลูขาวสารและขอความรวมมอื
จากทุกภาคสวนในการงดเผาขยะชุมชน เศษกิ่ง
ไมใบไมในครวัเรอืน งดเผาปา และงดเผาเศษวสัดุ
เหลือใชในพื้นที่เกษตร รวมถึงรวมกันติดตามเฝา
ระวัง และมีสวนรวมในการควบคุม ปองกัน และ
ดบัไฟที่เกดิขึ้นในพื้นที่
 3) กรมควบคมุมลพษิ ไดกาํหนดแนวทางใน
การติดตามและเฝาระวังสถานการณไฟและหมอก
ควัน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิ่น 
มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับใชในการ
ประเมนิสถานการณ และจดัทาํเปนแนวทางปฏบิตัิ
ในการแจงเตือนสถานการณหมอกควันในพื้นที่
ภาคเหนือ และใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดาํเนนิงานเพื่อควบคมุ
และลดผลกระทบจากกรณีมลพิษหมอกควัน โดย
มีมาตรการหลักแยกตามระดับการแจงเตือน 
ไดแก (1) การตดิตามและรายงานขอมูล (2) แจง
หนวยงานในพื้นที่ใหเตรยีมพรอมเฝาระวงั ตดิตาม 
และควบคุมการเผาในที่โลงอยางเครงครัด และ 

(3) แจงเตือนภัยหมอกควันไปยังสวนราชการทอง
ถิ่น เพื่อดาํเนนิมาตรการควบคมุไฟที่เกดิขึ้นในพื้นที่ 
ไดแก จัดใหมีศูนยปฏิบัติการแกไขปญหาหมอก
ควนัและไฟปาระดบัจงัหวดั จดัชดุปฏบิตักิารดบัไฟ
ระดับพื้นที่ ดําเนินมาตรการลางถนน ฉีดนํ้า
เพิ่มความชื้นในอากาศ เพื่อลดฝุ นในเขตเมือง 
ประชาสัมพันธ ชี้แจงทําความเข าใจเกี่ยวกับ
สถานการณที่เกดิขึ้นและวธิกีารปองกนัตนเองที่ถกู
ตอง ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวน
บคุคล เชน หนากากปองกนัฝุน เปนตน
 4) กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 
และกรมปาไม ไดจดัทาํยทุธศาสตรการแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควนัป พ.ศ. 2554 เพื่อเปนกรอบ
การดาํเนนิงานในการแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควนั โดยมมีาตรการหลกั ไดแก การปองกนัไฟปา 
การจดัการเชื้อเพลงิ การสนบัสนนุภารกจิการควบคมุ
ไฟปาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น การฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปา การจัดตั้งเครือขายการ
แกไขปญหาไฟปาภาคประชาชน การเตรยีมความ
พรอมดบัไฟปา ศนูยขอมลูและแจงเตอืนภยัจากไฟ
ปา การติดตามสถานการณไฟปาดวยดาวเทียม 
และมาตรการตามแผนระดมพลดับไฟปาใน
สถานการณปกติ รุนแรง และวิกฤติ นอกจากนี้ 
ยังไดดําเนินการขยายผลตามแนวพระราชดําริปา
เปยก ซึ่งเปนแนวทางการอนรุกัษปาไมโดยใชความ
ชุมชื้นเพื่อใหปาเขยีวตลอดเวลา ซึ่งสามารถปองกนั
ไฟปาได
 3.2.2 ระดับเสียง

 การจดัการปญหามลพษิเสยีงในป พ.ศ. 2552 
(กรมควบคุมมลพิษ 2552) ยังคงใหความสําคัญ
กับเรื่องเสียงจากการจราจรและบูรณาการการ
จัดการปญหารวมกันของหลายหนวยงาน เชน 
กรุงเทพมหานคร กรมการขนสงทางบก กอง
บญัชาการตาํรวจนครบาล และกรมควบคมุมลพษิ 
โดยมกีจิกรรมที่ดาํเนนิการ ดงันี้ 



169

 1) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับมลพิษเสียงเพื่อใหทราบถึงสาเหตุของ
ปญหาที่ประชาชนในเขตเมืองไดรับความเห็นตอ
การจัดการปญหา รวมทั้งแนวทางการดําเนินการ
แกไขปญหา โดยกลุมตวัอยางเปนผูพกัอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร 17 เขต รวมจํานวน 1,235 
ตวัอยาง ซึ่งพบวาการจราจรเปนแหลงกาํเนดิเสยีง
ที่ประชาชนจาํนวนมากไดรบัการรบกวนและกระทบ
ตอความเปนอยู
 2) การเขมงวดตรวจจบัยานพาหนะที่มรีะบบ
เสยีงเกนิมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ไดแก ขอกําหนดกรมตํารวจไดกําหนดระดับเสียง
ของรถยนตไมเกนิ 100 เดซเิบลเอ และระดบัเสยีง
ของรถจกัรยานยนตไมเกนิ 95 เดซเิบลเอ
 3) การเสนอแนะการปรบัปรงุมาตรฐานระดบั
เสยีงจากรถสามลอ ซึ่งกาํหนดระดบัเสยีงไมเกนิ 95 
เดซเิบลเอ โดยจะมผีลบงัคบัใชกลางป พ.ศ. 2553 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงของ
รถยนตสามลอเพื่อรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมใหได
มาตรฐานตามที่กาํหนดไว
 4) จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนเกดิความตระหนกัและนาํยานพาหนะไป
บาํรงุรกัษา โดยเนนใหมกีารปรบัปรงุแกไขใหระดบั
เสียงอยูในเกณฑมาตรฐานกอนนํามาใชงาน และ
การประชาสัมพันธแกผูประกอบการผูขับขี่รถยนต
สามลอใหปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามกฎหมายที่
จะประกาศใชตอไป 
 3.2.3 การดํ า เนินงานตามข อตกลง

ระหวางประเทศ

 1. อนุสัญญาเวียนนาวาดวยการคุมครอง

บรรยากาศชั้นโอโซน (Vienna Convention)
 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันในอนุสัญญา
เวยีนนาและพธิสีารมอนทรอีอลวาดวยการปกปอง

ชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อลดและเลกิการใชสารเคมี
ที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน แตยังคงมีอีกหลาย
ประเทศที่ยงัมกีารลกัลอบใชสารเคมเีหลานั้น โดย
เฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ในป พ.ศ. 2553 
ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในภาคีตามอนุสัญญาฯ 
และพิธีสารฯ มีภาระผูกพันตองจัดทําแผนและ
บงัคบัใชกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อทยอยลดและเลกิ
นําเขาสารเคมีหลายชนิดที่เปนตนเหตุทําลายลาง
โอโซนในชั้นบรรยากาศ แตอปุสรรคที่สาํคญัคอื ทาง
เลอืกของการใชสารเคมชีนดิอื่นซึ่งจะนาํมาทดแทน
การใชสารที่ทําลายโอโซน สวนใหญเปนสารที่มี
ราคาแพง การดดัแปลงหรอืแกไข อปุกรณเครื่องใช
ตาง ๆ เชน เครื่องปรบัอากาศ ตูเยน็ เปนตน โดย
ใหเปลี่ยนไปใชสารทางเลือกอื่นแทนสารที่ทําลาย
โอโซน ลวนแตมีตนทุนสูง นอกจากนี้ การจํากัด
ปริมาณและใบอนุญาตนําเขาสารที่ทําลายโอโซน 
หรือการตั้งกําแพงเพื่อจัดเก็บภาษีการใชสารที่เปน
อนัตรายตอโอโซนในอตัราสูงถงึรอยละ 30 ยิ่งเปน
ตัวเรงใหเกิดการลักลอบนําเขาสารเคมีที่ทําลาย
โอโซนในบรรยากาศมากขึ้น ดงันั้น หนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีตองดูแลและ
จับกุมการลักลอบนําเขาสารเคมีตองหามตาม
พธิสีารมอนทรอีอลอยางเครงครดั
 สําหรับประเทศไทย สหประชาชาติเคย
สนับสนุนทางการเงินเพื่อใหความชวยเหลือในการ
ดาํเนนิการลดและเลกิใชสารที่ไมเปนมติรกบัโอโซน 
ซึ่งประเทศไทยไดดาํเนนิโครงการลดและเลกิใชสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน โครงการดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือในการ
ควบคุมดูแลการนําเขา-สงออก หรือมีไวในครอบ
ครองสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนใหเปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพและเปนไปตามขอกาํหนดตาม
อนสุญัญาเวยีนนาและพธิสีารมอนทรอีอล โดยจดั
ทาํแผนปฏบิตักิารเพื่อสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรที่มีบทบาทในการควบคุมการนําเขา-
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สงออก หรือมีไวในครอบครองสารทําลายชั้น
บรรยากาศโอโซนใหมีความรู ความเขาใจ และ
ปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนจดัหา
เครื่องมืออุปกรณในการตรวจสอบตรวจวัดสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนเพื่อควบคุมใหการ
นําเขา-สงออก หรือมีไวในครอบครองสารทําลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซนเปนไปอยางถูกตอง
 2. ขอตกลงอาเซียนเรื่อง มลพิษจาก

หมอกควันขามแดน (Asean Agreement on 

Transboundary Haze Pollution)

 ขอตกลงอาเซยีนเรื่อง มลพษิจากหมอกควนั
ขามแดน มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและติดตาม
ตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันขามแดน อันเปน
ผลเนื่องมาจากไฟบนพื้นดนิและ/หรอืไฟปา ซึ่งควร
จะตองดาํเนนิการใหลดลง โดยอาศยัความพยายาม
รวมกันในประเทศ และความรวมมือในระดับ
ภมูภิาคและระดบันานาชาต ิประเทศไทยพรอมดวย
ประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น ๆ  อกี 9 ประเทศไดรวม
ลงนามในขอตกลงอาเซยีนฯ เมื่อวนัที่ 10 มถินุายน 
พ.ศ. 2545 ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซยี 

และไดดําเนินการใหสัตยาบันเมื่อปลายป พ.ศ. 
2546 สงผลใหขอตกลงอาเซียนฯ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวนัที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 ประเทศภาคี
ที่ใหสตัยาบนัแลว 6 ประเทศ ไดแก บรไูน มาเลเซยี 
พมา สงิคโปร เวยีดนาม และไทย และในป พ.ศ. 
2548 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไดใหสตัยาบนัเรยีบรอยแลว สาํหรบัประเทศ
ฟลิปปนส กัมพูชา และอินโดนีเซีย อยูระหวาง
ดาํเนนิการเรื่องการใหสตัยาบนั 
 กรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินงานตามขอ
ตกลงอาเซยีนฯ โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการยกรางแผนแมบทแหงชาตวิาดวยการควบคมุ
การเผาในที่โลงเพื่อเปนกรอบในการดาํเนนิงานการ
ควบคุมการเผาในที่โลงของประเทศไทย คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแมบทแหงชาติวาดวย
การควบคมุการเผาในที่โลง เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 รวมทั้งไดจดัทาํแผนปฏบิตักิารตามแผน
แมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในที่โลง 
(พ.ศ. 2547 - 2551) 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 4.1.1 สถานการณการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจก

 จากขอมูลของสถาบันทรัพยากรโลก ในชวง
ป พ.ศ. 2493 - 2543 ประเทศไทยปลอยกาซ
เรอืนกระจก 3.8 พนัลานตนัคารบอนไดออกไซด คดิ
เปนรอยละ 0.35 ของการปลอยกาซเรอืนกระจกของ
โลกในชวงเวลาดงักลาว ซึ่งจดัเปนประเทศที่ปลอย
กาซเรือนกระจกอันดับที่ 42 ของโลก ในป พ.ศ. 
2548 ประเทศไทยปลอยกาซเรอืนกระจกรวมทั้งสิ้น 
351 ลานตันคารบอนไดออกไซด คิดเปนรอยละ 
0.95 ของการปลอยกาซเรอืนกระจกทั่วโลก และเปน
อันดับที่ 24 ของโลก เมื่อพิจารณาปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากรแลว พบวา
ประเทศไทยปลอยกาซเรอืนกระจกเทากบั 5.6 ตนั
ตอคน ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของโลกซึ่งเทากบั 5.8 ตนัตอ
คน และจดัเปนอนัดบัที่ 71 ของโลก
 ถงึแมวาประเทศไทยจะปลอยกาซเรอืนกระจก
เปนจํานวนนอยแตก็เปนประเทศหนึ่งที่มีอัตราการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเทากับรอยละ 9.64 
ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของ
อาเซยีน (รอยละ 6.89 ตอป) ทวปีเอเชยี (รอยละ 
4.40 ตอป) และโลก (รอยละ 2.52 ตอป)
 ในป พ.ศ. 2548 ภาคเศรษฐกจิที่ปลอย
กาซเรอืนกระจกมากที่สดุ ไดแก ภาคพลงังาน
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปลอยกาซเรือน

กระจกรวมกนัคดิเปนรอยละ 72.47 โดยปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ รองลงมาคือ 
ภาคเกษตร ซึ่งปลอยกาซมเีทนและไนตรสัออกไซด
เปนสวนใหญ คดิเปนรอยละ 25.28 ของการปลอย
กาซเรือนกระจกทั้งหมด และกิจกรรมการกําจัด
ของเสียและสิ่งปฏิกูลซึ่งปลอยกาซมีเทนและ
คารบอนไดออกไซด คิดเปนรอยละ 2.3 ของการ
ปลอยกาซเรอืนกระจกทั้งหมด (ตารางที่ 2.29)
 เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคพลังงานและ
อุตสาหกรรม พบวาภาคการผลิตไฟฟาและความ
รอน มีสัดสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด
และมอีตัราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 28.7 ลานตนั
คารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2533 เปน 91.6 ลาน
ตนัคารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2548 หรอืเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 3 เทา รองลงมาไดแก ภาคคมนาคม
ขนสง ปลอยกาซเรือนกระจก 27.1 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2533 เปน 55.9 ลาน
ตนัคารบอนไดออกไซด ในป พ.ศ. 2548 หรอืเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 2 เทา 
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 4.1.2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ

ประเทศไทย

 จากการวเิคราะหขอมูล 59 ป (พ.ศ. 2494 - 
2552) พบวา ในระยะ 10 ปที่ผานมา อุณหภูมิ
เฉลี่ยของประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.3 
องศาเซลเซยีส อณุหภมูติํ่าสดุเฉลี่ยสงูขึ้นประมาณ 

0.5 องศาเซลเซยีส โดยทั้งอณุหภมูเิฉลี่ย สงูสดุเฉลี่ย 
และตํ่าสุดเฉลี่ยระยะยาวมีแนวโนมสูงขึ้นเชน
เดยีวกนั สาํหรบัอณุหภมูขิองประเทศไทยในปลาสดุ 
(พ.ศ. 2552) พบวา สูงกวาคาปกตทิั้งอณุหภูมเิฉลี่ย 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
(รูปที่ 2 - 46) 

 

ภาคการผลิต

 กาซหลัก ป พ.ศ. 2533 ป พ.ศ. 2538 ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2548

  ที่ปลอย ลานตัน  รอยละ ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ ลานตัน รอยละ
   CO

2
  CO

2
  CO

2
  CO

2

พลงังานเชื้อเพลงิ CO
2
 91.6 40.6 155.6 50.4 175.7 53.2 233.5 66.5

ไฟฟาและความรอน CO
2
 28.7 12.7 54.3 17.6 65.6 19.9 91.6 26.1

คมนาคมขนสง CO
2
 27.1 12.0 46.4 15.0 43.8 13.3 55.9 15.9

อตุสาหกรรมและกอสราง CO
2
  14.8 6.6 32.2 10.4 35.6 10.8 51.9 14.8

การเผาไหมเชื้อเพลงิอื่น ๆ CO
2
 17.9 8.0 18.7 6.1 23.5 7.1 25.9 7.4

กาซรั่วไหล *  CO
2
 3.1 1.4 4.1 1.3 7.2 2.2 8.1 2.3

การเกษตร  CH
4
, N

2
O 78.5 34.8 81.1 26.3 85.7 26.0 88.8 25.3

ปาไมและการเปลี่ยนแปลง CO
2
 39.9 17.7 47.2 15.3 47.6 14.4 n/a n/a

การใชที่ดนิ **

อตุสาหกรรม (กระบวน CO
2
, HFCs,  9.1 4.0 17.6 5.7 13.5 4.1 21.1 6.0

การผลติ)  PFC
s
, SF

6
 

ของเสยีและสิ่งปฏกิูล CH
4
, CO

2
 6.5 2.9 7.0 2.3 7.4 2.3 7.9 2.2

 รวม  225.6  308.5  330.0  351.3 

ตารางที ่2.29 ปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกของไทยแบงตามภาคการผลติ พ.ศ. 2533 - 2548

หมายเหตุ : * กาซรั่วไหล (Fugitive emission) ไดแก กาซที่รั่วไหลออกจากระบบ จงึไมไหลผานระบบ 

ตรวจวดั 

  ** เนื่องจากไมมีขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซจากภาคปาไมและการเปลี่ยนแปลงการใช

ที่ดนิ ดงันั้น จงึไมสามารถนาํปรมิาณรวมและสดัสวน (รอยละ) การปลอยกาซของแตละ

ภาคการผลติไปเปรยีบเทยีบกบัปกอนหนาไดโดยตรง

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 2552
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รูปที่ 2.46 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. คาปกต ิพ.ศ. 2514 - 2543 (อณุหภูมเิฉลี่ยคาปกต ิพ.ศ. 2524 - 2543)

  2. ขอมูลจากสถานตีรวจอากาศผวิพื้น 45 สถานี

ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553

 การศกึษาศนูยเครอืขายงานวเิคราะหวจิยัและ
ฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเพื่อคาดการณสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคตโดยใช
สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมใน

การพฒันาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและยงัคงดาํรงชวีติ
โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
สรปุไดวา 
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 อณุหภมูเิฉลี่ยรายปของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยใน
ทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ใน
ชวงป พ.ศ. 2553 - 2582 เพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศา
เซลเซยีส ในชวงป พ.ศ. 2593 - 2602 และจะเพิ่ม
ขึ้นถงึ 4 องศาเซลเซยีส โดยประมาณในชวงป พ.ศ. 
2623 - 2632
 จํานวนวันที่มีอากาศรอน (วันที่มีอุณหภูมิ
สูงสดุมากกวา 35 องศาเซลเซยีส) มแีนวโนมเพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่องในทกุภมูภิาค เชน จากเดมิในชวง
ป พ.ศ. 2513 - 2532 ประเทศไทยเคยมวีนัที่อากาศ
รอนประมาณ รอยละ 38 โดยเฉลี่ยตอป กจ็ะเพิ่ม
ขึ้นเปนรอยละ 47 ในชวงป พ.ศ. 2553 - 2582 เพิ่ม
เปนรอยละ 57 ในชวงป พ.ศ. 2593 - 2602 และเพิ่ม
เปนรอยละ 71 ในชวงป พ.ศ. 2623 - 2632
 จํานวนวันที่มีอากาศเย็น (วันที่มีอุณหภูมิตํ่า
สดุมากกวา 15 องศาเซลเซยีส) มแีนวโนมที่จะลด
ลงเชนกัน จากเดิมในชวงป พ.ศ. 2513 - 2532 
ประเทศไทยเคยมีวันที่อากาศเย็นประมาณรอยละ 
3 โดยเฉลี่ยตอป คาดการณวาจะลดลงเปนรอยละ 
2 ในชวงป พ.ศ. 2553 - 2582 ลดลงเปนรอยละ 1 
ในชวงป พ.ศ. 2593 - 2602 และลดลงเปนรอยละ 
0.03 ในชวงป พ.ศ. 2623 - 2632
 4.1.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝน

 การเปลี่ยนแปลงปรมิาณนํ้าฝน พบวาในระยะ 
2 - 3 ปที่ผานมา ประเทศไทยมปีรมิาณฝนสูงกวา
คาปกติติดตอกันในชวงฤดูรอน สวนชวงฤดูหนาว
และฤดูฝนมกีารผนัแปรในแตละป สาํหรบัปรมิาณ
ฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปสูงกวาคาปกติติดตอกันในชวง 
5 ปที่ผานมา  โดยเมื่อพจิารณาปรมิาณฝนในระยะ 
10 ปลาสุดมีแนวโนมสูงขึ้น แตแนวโนมระยะยาว
ของปริมาณฝนในประเทศไทยยังไมชัดเจน เชน
เดยีวกบัจาํนวนวนัฝนตก (รูปที่ 2.47) 
 การศึกษาเพื่อคาดการณสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตโดยใช
สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมใน

การพฒันาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและยงัคงดาํรงชวีติ
โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
สรปุไดวา 
 จาํนวนวนัที่ฝนตกเฉลี่ยรายปลดนอยลงในทกุ
ภาคแตปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป (มลิลเิมตรตอป) 
จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทาํใหแนวโนมความหนาแนนของฝน
เฉลี่ยรายป (มลิลเิมตรตอวนั) เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความ
วาฝนจะตกหนกัขึ้นแตจาํนวนวนัที่ฝนตกจะลดลง
 4.1.4 จํานวนการเกิดพายุหมุนเขตรอน

 สําหรับสถิติพายุหมุนเขตร อนของกรม
อตุนุยิมวทิยาจะรวบรวมเฉพาะที่เกดิหรอืเคลื่อนตวั
เขามาในพื้นที่ครอบคลมุ (ละตจิดู 0 - 25 องศาเหนอื 
ลองจจิูด 90 - 120 องศาตะวนัออก) ซึ่งเปนบรเิวณ
ที่พายุอาจสงผลกระทบกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทย จากสถติติั้งแตป พ.ศ. 2494 - 2552 
พบวา มพีายเุคลื่อนเขาประเทศไทยโดยตรงทั้งหมด 
184 ลูก สวนใหญเคลื่อนเขาสูประเทศไทยขณะมี
กําลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่น โดยมีกําลังแรงถึงขั้น
พายโุซนรอน 13 ลูก และไตฝุน 1 ลูก (รูปที่ 2.48)
 โดยเฉลี่ยจาก พ.ศ. 2494 ถงึปจจบุนั มพีายุ
หมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยปละ 3 ลูก 
และมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเฉลี่ยในแตละ
ทศวรรษ กลาวคอื พ.ศ. 2494 - 2503 มคีาเฉลี่ย 2.2 
ลูก พ.ศ. 2404 - 2513 มคีาเฉลี่ย 6.1 ลูก พ.ศ. 
2414 - 2523 มคีาเฉลี่ย 3.5 ลูก พ.ศ. 2424 - 2533 
มคีาเฉลี่ย 2.5 ลูก พ.ศ. 2534 - 2543 มคีาเฉลี่ย 2.6 
ลูก และ พ.ศ. 2544 - 2552 มคีาเฉลี่ย 1.7 ลูก โดย
ทศวรรษลาสุดมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด โดยในป พ.ศ. 
2552 มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
เพยีง 1 ลูก คอื พายดุเีปรสชนัที่ออนกาํลงัลงจาก
พายุไตฝุน “กิสนา” ซึ่งไดเคลื่อนเขาสูภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอโขงเจียม จังหวัด
อบุลราชธานี
 การศึกษาเพื่อคาดการณสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตโดยใช
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สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมใน
การพฒันาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและยงัคงดาํรงชวีติ
โดยไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือ
ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษา
สรปุไดวา
 อุณหภูมิบนพื้นผิวนํ้าทะเลที่อุนขึ้นอาจเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหลมมรสุมมีกําลังรุนแรงเพิ่มขึ้น 
(ความเร็วลมและความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น) อันมี
สวนทาํใหเกดิพายรุนุแรงและบอยครั้งขึ้นโดยเฉพาะ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานเขาสู 
ประเทศไทยในชวงเดอืนตลุาคม-กมุภาพนัธ จงึอาจ
จะเปนสาเหตทุี่ทาํใหเกดิพายรุนุแรงฝงอาวไทยได

 4.1.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

 ความเสี่ยงและผลกระทบทางกายภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไดรับการ
กลาวถึงมากที่สุดก็คือ การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้า
ทะเล พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงเปนพิเศษ ไดแก  
กรงุเทพมหานคร และพื้นที่ราบลุมปากแมนํ้า การ
ศึกษาขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic 
Co-operation and Development: OECD) เมื่อ 
พ.ศ. 2550 ระบุวา เมื่อถึงทศวรรษ 2070 เกือบ
รอยละ 90 ของเมอืงใหญที่จะไดรบัความเสยีหาย 

รูปที่ 2.47 จํานวนวันฝนตกและปริมาณฝนของประเทศไทย

หมายเหตุ : 1. คาปกต ิพ.ศ. 2514 - 2543

  2. ขอมูลจากสถานตีรวจอากาศผวิพื้น 45 สถานี

ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553
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ประเทศไทยถกูจดัอยูในลาํดบัที่ 6 ในแงระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบลําดับที่ 7 สําหรับจํานวน
ประชากรที่จะไดรับผลกระทบ และลําดับที่ 10 
สําหรับทรัพยสินที่จะไดรับความเสียหาย (OECD 
2007) การศกึษาของธนาคารโลกไดสรปุความเสยีหาย 
เบื้องตนสําหรับกรุงเทพมหานครไวที่ 148,386 
ลานบาท โดยประมาณครึ่งหนึ่งเปนผลเสยีหายใน
ภาคธุรกิจและอีกประมาณรอยละ 35 - 40 ใน
ภาคครวัเรอืน 
 การทรดุตวัของแผนดนิเปนปจจยัหนึ่งที่ทาํให
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดบันํ้าทะเลรนุแรง
มากขึ้น ในปจจุบันการทรุดตัวของแผนดินของ
กรงุเทพมหานครอยูในระดบั 5 - 10 มลิลเิมตรตอป 
หากการทรดุตวัยงัดาํเนนิอยูตอไปในอตัราดงักลาว 
ประกอบกบัการเพิ่มขึ้นของระดบันํ้าทะเล พื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครจะถูกนํ้าทวมสูงถึง 50 - 100 
เซนตเิมตร ภายในป พ.ศ. 2568 หากนํ้าทะเลสูงขึ้น 

50 เซนตเิมตร รอยละ 55 ของพื้นที่กรงุเทพมหานคร
จะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม และหากนํ้าทะเล
เพิ่มสงูขึ้นอกีเปน 1 เมตร พื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบจะ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 72 (Bangkok Assessment Report 
2009)  อยางไรกด็ ีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศที่จะเกดิขึ้นกบัประเทศไทยในระยะ
เวลา 5 - 10 ป ยงัไมใชผลกระทบจากระดบันํ้าทะเล
ที่สงูขึ้น แตเปนปญหาการกดัเซาะชายฝงซึ่งมคีวาม
รนุแรงมากขึ้นอนัเนื่องมาจากภยัพบิตัจิากลมมรสมุ
 จากการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากปญหานํ้าทวมใน
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบวา ปญหา
นํ้าทวมในเขตกรงุเทพมหานครในป พ.ศ. 2593 จะ
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551 โดยพื้นที่สวนใหญของ
ฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะเกิดนํ้าทวม 
เนื่องจากไดรบัผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดบั
นํ้าทะเลมากกวาบรเิวณอื่น ในขณะที่พื้นที่ฝงตะวนั

รูปที่ 2.48 พายหุมนุเขตรอนในพืน้ทีค่รอบคลมุ (เสนรุงที ่0 - 25 องศาเหนอื เสนแวงที ่90 - 120 

องศาตะวันออก)

ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553
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ออกของกรุงเทพมหานครจะมีเพียงบางสวนไดรับ
ผลกระทบจากนํ้าทวม ประชากรราว 700,000 คน 
อาจไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ อาคาร
และที่พักอาศัยในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑลจํานวน 1.16 ลานหลัง จะไดรับผล
กระทบจากนํ้าทวมสูงตั้งแต 10 เซนติเมตรขึ้นไป 
ในชวงเวลาตาง ๆ กนั ทั้งนี้ผลกระทบดงักลาวขางตน 
สามารถประเมินมูลคาความเสียหายทั้งทางตรง
และทางออมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 
พ.ศ. 2593 คดิเปนมูลคาเกอืบ 1.5 แสนลานบาท
 ระบบการเกษตรของประเทศไทยเปนระบบ
การผลิตที่ตองพึ่งพิงลมฟาอากาศเปนหลัก ความ
ผันผวนของภูมิอากาศจึงสงผลใหผลผลิตพืชใน
แตละปมคีวามแปรปรวนและผนัแปรไปตามสภาพ
ดินฟาอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจมีสวนทําใหภาคการเกษตรของประเทศไทยมี
ความเสี่ยงสงูยิ่งขึ้นไปกวาเดมิ ตวัอยางเชน ในกรณี
ของขาว อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบโดยตรงตอ
ผลผลิตขาวตั้งแตในระยะตั้งตัวของตนกลา ระยะ
สรางชอดอก การผสมเกสร และการสะสมนํ้าหนกั
เมล็ดจึงอาจทําใหผลผลิตขาวลดลงและคุณภาพ
เมล็ดตํ่าลง ซึ่งจะมีผลตอความมั่นคงทางอาหาร
และความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใน
ระยะยาว
 ผลกระทบทางออมจากความแหงแลงและการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ คือ การรุกระบาดของโรค
และแมลง ในประเทศไทยมีหลักฐานวา แมลงบั่ว 
(Oseolia oryzae, Wood-mason) ซึ่งเปนแมลงศัตรู
สาํคญัของขาวในนาบรเิวณตนีเขา (400 - 500 เมตร) 
ในภาคเหนือ ไดเริ่มระบาดขึ้นไปในที่นาที่สูงถึง 
1,000 เมตร เหนอืระดบันํ้าทะเล กลายเปนปญหา 
นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหมีความ
จําเปนตองพัฒนาการเกษตรที่ประณีตขึ้นและ
แมนยาํขึ้น เชน การใหนํ้าและปุยในจงัหวะเวลาและ

ปริมาณที่พอดีกับธาตุอาหารที่มีอยู ในดิน และ
ตองบรูณาการการเฝาระวงัและการวจิยัเขาดวยกนั
เพื่อตดิตามตรวจสอบปญหา
 ระบบนิเวศปาไมเปนแหลงกักเก็บกาซเรือน
กระจก ในทางกลบักนัการสูญเสยีพื้นที่ปาและการ
ทาํใหพื้นที่ปาเสื่อมโทรมจะทาํใหเกดิการปลอยกาซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด 
จากการประเมนิของ IPCC (2007) พบวาในแตละ
ปปาไมดูดซับคารบอนประมาณ 2.6 พันลานตัน 
และการทาํลายปาปลดปลอยคารบอนประมาณ 1.6 
พันลานตัน ซึ่งการปลดปลอยคารบอนจากการ
สูญเสียปาคิดเปนรอยละ 20 ของการปลอย
คารบอนของโลก
 การเปลี่ยนแปลงอณุหภมูแิละการกระจายตวั
ของฝนสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศ โดย
สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุอาจจะไดรับผลดีจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ในขณะที่บางสายพนัธุจะ
สูญเสียสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงอยู และ
กอใหเกดิผลกระทบทางออมตาง ๆ  เชน ความเสี่ยง
ในการเกดิไฟปาสูงขึ้น การยายถิ่นที่อยูของสตัวปา
และการระบาดของแมลง ซึ่งลวนแตมผีลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชวีภาพและการใชปาเพื่อการ
ท องเที่ยวในระยะยาว (แผนแมบทดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ กรมอทุยานแหงชาต ิ
สตัวปา และพนัธุพชื 2552)
 สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืชได
ศกึษาศกัยภาพในการกกัเกบ็คารบอน15 ของปาไม
ในประเทศไทย โดยที่ปาดิบแลงจะมีปริมาณ
คารบอนสะสมสงูสดุ (70.64 ตนัตอไร) รองลงมาคอื 
ปาเบญจพรรณ (56.69 ตันตอไร) และปาเต็งรัง 
21.71 ตนัตอไร (สาํเรงิและคณะ 2552) เมื่อปาเหลานี้ 
ถกูทาํลาย กจ็ะปลดปลอยกาซคารบอนที่กกัเกบ็ไว
ในมวลชีวภาพและใตดินออกมา ในปจจุบัน 
ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ปาประมาณ
รอยละ 1.2 ตอป นอกจากนี้ ฝุนและละอองผงถาน
จากไฟปาอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553



บทที่ 2 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม

178

สภาพภูมอิากาศ เชน อณุหภูมสิูงขึ้น กระบวนการ
เกิดเมฆและฝนถูกจํากัดลง (แผนแมบทดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ กรมอทุยานแหงชาต ิ
สตัวปา และพนัธุพชื, 2552) 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางตรง
และทางออม ผลกระทบทางตรงเกดิจากการสมัผสั
หรอืไดรบัความเสยีหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิที่สูงขึ้นกอใหเกิดการ
สญูเสยีนํ้าในรางกาย ภาวะเครยีด และโรคลมแดด 
(heat stroke) หรอืการไดรบับาดเจบ็จากพายทุี่เกดิ
จากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ เปนตน 
สวนผลกระทบทางออมเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพแวดลอมและระบบนิเวศซึ่งทําใหเอื้อตอ
การกระจายหรือการระบาดของโรคมากขึ้น เชน 
การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของยุงนําโรค
มาลาเรยีและความชกุชมุ และชวีนสิยัของยงุพาหะ
นําโรคอื่น ๆ รวมทั้งโรคไขเลือดออก เปนตน 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศยงักอ
ใหเกดิความเสี่ยงตอโรคตาง ๆ มากขึ้น เชน โรค
ระบาดที่มากับนํ้าทวม อหิวาตกโรค และโรค
อจุจาระรวง ความแหงแลงและความรนุแรงของภยั
พิบัติธรรมชาติกอใหเกิดการขาดแคลนนํ้าและ
อาหาร รวมทั้งภาวะทพุโภชนาการ กลุมประชากร
ที่มีความเปราะบางตอผลกระทบทางสุขภาพมาก
ที่สดุ ไดแก คนชรา เดก็ ผูปวยที่มสีขุภาพรางกาย
ออนแอ และประชากรที่มีถิ่นฐานอยู ในพื้นที่
ภูมิศาสตรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชากรในประเทศกาํลงัพฒันาที่มคีวามสามารถ
ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศนอยกวาประเทศพฒันาแลว

 อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมี
ปรากฏการณของโรคตดิตอที่เคยเกดิขึ้นในอดตีบาง
ชนิดกลับมาระบาดใหมหรือระบาดซํ้ามากขึ้นใน
บางพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออกในเขตเมือง ไข
มาลาเรยีตามพื้นที่ชายแดน รวมทั้งโรคชคินุกนุยา 
ในพื้นที่หลายจงัหวดัภาคใตของไทย นอกจากนี้ ยงั
พบวาความเสี่ยงจากพาหะนาํโรคมเีพิ่มมากขึ้น เชน 
คางคาวในไทยมคีวามเสี่ยงในการเปนพาหะนาํโรค
เชื้อไวรสัอโีบลาไมนอยกวาในแอฟรกิา เปนตน รวม
ถงึการเกดิโรคตดิเชื้ออบุตัใิหม เชน โรคซารส โรค
ไขหวดันก และไขหวดัใหญ 2009 เปนตน ทาํใหนกั
วิชาการดานโรคติดเชื้อของไทยเชื่อวา การเกิดขึ้น
ใหมของโรคตดิตอบางชนดิ หรอืการพบโรคที่ระบาด
ในพื้นที่แถบอื่นของโลกในประเทศไทยมากขึ้นนาจะ
มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโลก ในขณะเดยีวกนั สถติกิารเกดิโรคตดิเชื้อ
อุบัติใหมก็ทําใหคาดการณไดวา โรคติดเชื้ออุบัติ
ใหมจะเปนปญหาสําคัญของประเทศไดในอนาคต
จงึมคีวามจาํเปนตองเฝาระวงัอยางใกลชดิ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศสงผลกระทบ 
ตอการทองเที่ยวของประเทศไทยทั้งทางตรงและ
ทางออม แหลงทองเที่ยวมคีวามหลากหลายทั้งโดย
สภาพธรรมชาต ิระบบนเิวศ และขดีความสามารถ
ในการปรบัตวัทาํใหระดบัความรนุแรงหรอืผลกระทบ 
ที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
แตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป แหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ เชน สถานที่ทองเที่ยวเพื่อดํานํ้าชม
ปะการัง การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การชมสัตว 
นํ้าพรุอน เปนตน จะมรีะดบัความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศจะสงผลตอ
แหลงทองเที่ยวชายฝง ตวัอยางเชน ภยัจากมรสมุ

15 คารบอน หมายถงึ คารบอนที่สะสมอยูในมวลชวีภาพเหนอืพื้นดนิบวกมวลชวีภาพใตพื้นดนิบวกมวลชวีภาพในดนิ



179

ชายฝงจะมีผลกระทบตอความสมบูรณของระบบ
นิเวศชายฝงและมีผลตอความปลอดภัยของแหลง
ทองเที่ยวชายฝง ระดบันํ้าทะเลที่เพิ่มสงูขึ้นจะทาํให
พื้นที่ชายหาดลดลง หรืออาจทําใหสูญเสียแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญบางแหง อาทิ แหลมพรหมเทพ 
ซึ่งมีแนวโนมที่จะจมอยูใตระดับนํ้าทะเล ปริมาณ
นํ้าจืดที่จะลดลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอาจทําใหแหลงทองเที่ยวประเภท
เกาะตองประสบปญหาจากภาวะขาดแคลนนํ้า 
หากไมมกีารวางแผนจดัการนํ้าที่ดี
 การทองเที่ยวเชงินเิวศในเขตอทุยานแหงชาติ
หรอืเขตปาสงวนที่เปนปาเบญจพรรณหรอืปาผลดัใบ 
มคีวามเสี่ยงตอไฟปา โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดแูลง 
ซึ่งจะแหงแลงและรอนมากขึ้น 2 - 3 องศาเซลเซยีส 
สําหรับจังหวัดที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวในชวง
ฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมี
ผลกระทบตอการทองเที่ยวในระยะยาว เนื่องจาก
จํานวนวันที่มีอากาศหนาวเย็นจะลดลงประมาณ 
5 - 10 วันตอป ภายในอีก 20 ปขางหนา และ
ลดลงมากกวา 20 วนัตอป ภายใน 50 ป ขางหนา 
แมแตในเขตภเูขาของจงัหวดัแมฮองสอน เชยีงใหม 
และเชียงราย ก็จะมีจํานวนวันที่อากาศหนาวเย็น
ไมเกนิ 60 วนัตอป และปรมิาณฝนโดยรวมจะเพิ่ม
ขึ้นมากถงึ 200 มลิลเิมตรตอป ในบางจงัหวดัของ
ภาคเหนือ จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอนํ้าทวมใน
พื้นที่ลุม 

4.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 4.2.1 การดําเนินงานภายในประเทศ

 ประเทศไทยไดนําปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมาบรรจุอยู  ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 
และจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2550 - 2554 
รวมถึงแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศแหงชาต ิ(พ.ศ. 2553 - 2562) เพื่อใชเปน

กรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทุก
ภาคสวนใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการนาํเขาที่ประชมุคณะรฐัมนตร ี
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานและโครงการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หนวยงานตาง ๆ 
ไดจัดทําขึ้นอีกหลายแผนงาน/โครงการ เช น 
แผนบรรเทาสภาวะโลกรอนดานการเกษตร พ.ศ. 
2551 - 5554 แผนยทุธศาสตรอนามยัสิ่งแวดลอม
แหงชาต ิฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2551 - 2554 แผนอนรุกัษ
พลงังาน พ.ศ. 2551 - 2554 แผนสงเสรมิการจดัซื้อ
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของภาครฐั (พ.ศ. 2551 - 2554) โครงการสาธารณสขุ
รวมใจ รณรงคลดโลกรอน (ป พ.ศ. 2553 - 2555) 
โครงการลดโลกรอนในเขตเมอืง ไดแก แผนปฏบิตัิ
การว  าด  วยการแก  ไขป ญหาโลกร  อนของ
กรงุเทพมหานคร (ป พ.ศ. 2550 - 2555) แผนปฏบิตัิ
การวาดวยการลดโลกรอนจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 
2553 - 2562
 คณะกรรมการองคการบรหิารจดัการกาซเรอืน
กระจก ไดออกระเบียบคณะกรรมการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยหลักเกณฑ
การพจิารณาใหคาํรบัรองวาเปนโครงการตามกลไก
การพฒันาที่สะอาด พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ วนัที่ 
9 มถินุายน พ.ศ. 2553) และประกาศคณะกรรมการ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยหลัก
เกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการพิจารณาให
คาํรบัรองวาโครงการตามกลไกการพฒันาที่สะอาด 
พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ วนัที่ 9 มถินุายน พ.ศ. 
2553) เพื่อใหการพิจารณากลั่นกรองโครงการเกิด
ประโยชนตอการพฒันาอยางยั่งยนืและเปนไปดวย
ความรวดเรว็มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นและเปนการ
วางแนวทางหรือเกณฑการพิจารณาการใหคํา
รับรองวาเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด
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 การเลือกซื้อสินคาหรือบริการที่มีการปลอย
กาซเรอืนกระจกนอย เปนทางเลอืกหนึ่งที่ผูบรโิภค
จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
และยังเปนกลไกทางการตลาดในการกระตุนให
ผูผลติพฒันาสนิคาที่ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก
ตามความตองการของผูบรโิภคดวย อยางไรกต็าม 
ผูบรโิภคจาํเปนตองมขีอมลูในการตดัสนิใจเลอืกซื้อ 
องคการจดัการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจกไดสง
เสริมใหมีการจัดฉลากและมาตรฐานสินคาที่แสดง
ถึงปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในรูป
แบบตาง ๆ ไดแก ฉลากการลดคารบอน (Carbon 
Reduction Label) คอื ฉลากที่แสดงระดบัการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศตอหนวย
ผลิตภัณฑ จะแสดงใหผูบริโภคไดรับทราบวาใน
กระบวนการผลิตสินคาสามารถลดการปลอยกาซ
เรอืนกระจกเปนปรมิาณเทาใดหลงัจากที่ผูประกอบ
การไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแลว 
ปจจุบันมีบริษัทและผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติ
การขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน 15 บริษัท 69 
ผลิตภัณฑ (ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2553) 
เครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นท แสดงขอมูลใหผู
บรโิภคไดทราบวา ตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ
เหลานั้นมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกมา
ปรมิาณเทาไหร ตั้งแตกระบวนการหาวตัถดุบิ การ
ผลติ การขนสง การใชงาน และการกาํจดัเมื่อกลาย
เปนของเสยี ปจจบุนัม ี22 บรษิทัไดรบัการอนมุตัใิห
ขึ้นทะเบยีนคารบอนฟตุพริ้นท (ขอมูล ณ วนัที่ 11 
มถินุายน 2553) 
 มาตรฐานมงกฎุไทยสาํหรบัโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM Project) เพื่อใหเปน
มาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดของประเทศไทยใหเทียบเทามาตรฐาน
ระดบัสากลควบคูกบัการพฒันาที่ยั่งยนื และกอให
เกดิประโยชนตอทกุฝายทั้งผูพฒันาโครงการ สงัคม
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนการผลักดันให
คารบอนเครดิตจากโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาดของประเทศไทยเปนที่ยอมรับในตลาดโลก
และมมีูลคาสูงขึ้น ในชวงป พ.ศ. 2552 ที่ผานมา 
อบก. ไดติดตอประสานงานกับมูลนิธิมาตรฐาน
ทองคาํ (Gold Standard Foundation) ใหศกึษากลไก
การรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของ
ประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิมาตรฐานทองคําไดใหการ
ยอมรบั “มาตรฐานมงกฎุไทย” โครงการกลไกการ
พฒันาที่สะอาดที่ไดรบัมาตรฐานมงกฎุไทยจะขอรบั
มาตรฐานทองคาํไดงายขึ้น ใชระยะเวลาพจิารณา
รับรองที่สั้นกวา และอาจมีคาธรรมเนียมในการ
รับรองมาตรฐานทองคําตํ่าลงดวย ปจจุบันมี
โครงการที่ไดรับมาตรฐานมงกุฎไทย 8 โครงการ 
(ขอมูล ณ วนัที่ 29 ตลุาคม พ.ศ. 2553)
 4.2.2 การดําเนินงานภายใตขอตกลง

ระหวางประเทศ

   อณุหภมูขิองโลกที่สงูขึ้นถอืเปนปญหา
สิ่งแวดลอมระดับโลกตองไดรับการแกไขอยางเรง
ดวน ซึ่งการแกปญหาโลกรอนนั้นตองอาศัยความ
รวมมอืระดบัประชาคมโลก จงึเปนที่มาของการจดั
ทํากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว าดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UN-
FCCC) และพธิสีารเกยีวโต ซึ่งไดมกีารประชมุอยาง
ตอเนื่องเพื่อรวมกันหาแนวทางบรรเทาปญหาโลก
รอน โดยมีการประชุมครั้งลาสุดเมื่อตนเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ณ กรงุโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก นับเปนการประชุมภาคีสมาชิกของ 
UNFCCC ครั้งที่ 15 (COP15) ประเด็นสําคัญของ 
Copenhagen Accord ไดแก 
 1) ก า รต ระหนั กถึ ง ความคิ ด เห็ นทา ง
วิทยาศาสตรของเปาหมายการรักษาการเพิ่มของ
อณุหภูมขิองโลกที่ไมเกนิ 1.5 - 2 องศาเซลเซยีส
 2) ใหประเทศกําลังพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดกาซเรือนกระจกและบัญชีกาซเรือน
กระจกบรรจุในรายงานแหงชาติ โดยจัดสงทุก
สองป 
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 3) มาตรการในการลดกาซเรือนกระจกใน
ประเทศกําลังพัฒนาที่ได (และไมได) รับการ
สนบัสนนุทางการเงนิตองผานการตรวจวดั รายงาน 
และตรวจสอบในระดบัสากล (และภายในประเทศ) 
ตามลาํดบั 
 4) จัดตั้ง “กองทุนภูมิอากาศสีเขียว” โดย
ประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับเงินชวยเหลือในการ
ปรับตัวและลดกาซฯ จากประเทศพัฒนาแลว 
30,000 ลานดอลลารสหรฐัฯ ในชวงป ค.ศ. 2010 - 
2012 และเพิ่มขึ้นเปน 100,000 ลานดอลลารสหรฐัฯ
ตอป ภายในป ค.ศ. 2020
 5) การยอมรับความสําคัญของกลไกการลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการตัดไม
ทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาในประเทศ
กาํลงัพฒันา (Reducing Emission from Deforestation 
and Degradation in Developing Countries: REDD)
 เพื่อใหการดาํเนนิงานบรรลผุลตามอนสุญัญาฯ 
ประเทศไทยจะตองมีการศึกษาถึงผลดีและผลเสีย
ของการดาํเนนิการตามกลไกการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกจากการตัดไมทําลายปาและ
ความเสื่อมโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเปรียบเทียบกับการลดกาซเรือนกระจกใน
กระบวนการผลิตของประเทศพัฒนาแลว รวมทั้ง 
ติดตามประเด็นการเจรจาเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในการกําหนดทาที เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ถึงแมวาประเทศไทย
จะเปนประเทศที่ใหความสาํคญักบัการลดกาซเรอืน
กระจก แตตองคํานึงถึงหลักการของอนุสัญญาฯ 
เปนสําคัญ คือ การลดกาซเรือนกระจกจากภาค
เกษตรกรรม ตองไมคุกคามการผลิตอาหาร และ
ตองคาํนงึถงึรูปแบบการบรโิภคเปนสาํคญั
 การดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
ในประเทศไทย (ขอมูล ณ วนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ. 

2553) มีโครงการที่ไดรับหนังสือใหคํารับรอง
โครงการ (Letter of Approval: LoA) จากประเทศไทย
แลว จาํนวน 118 โครงการ คดิเปนปรมิาณกาซเรอืน
กระจกที่ลดได 7,379,979 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป โดยสามารถแยกเปนโครงการตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาดประเภทกาซชีวภาพ
รอยละ 69.50 ประเภทชวีมวลรอยละ 18.95 และ
ประเภทอื่น ๆ รอยละ 11.55
 โครงการที่ไดรับหนังสือใหคํารับรองโครงการ
แลว มจีาํนวน 38 โครงการที่ไดรบัการขึ้นทะเบยีน
กบั CDM Executive Board (CDM EB) แลว คดิเปน
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 2,161,793 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทาตอป
 โครงการที่ไดรบัการขึ้นทะเบยีนกบั CDM EB 
แลว มจีาํนวน 2 โครงการที่ไดรบัการออกหนงัสอื
รบัรองปรมิาณกาซเรอืนกระจกที่ลดได (Issuance of 
Certiffiified Emission Reductions: Issuance of CERs) 
ดงันี้
 1. โครงการ A.T. Biopower Rice Husk 
Power Project ปรมิาณกาซเรอืนกระจกที่ลดไดที่ได
รับการรับรองแลวเทากับ 100,678 ตันคารบอนได 
ออกไซดเทยีบเทา (21 Dec 2005 - 30 Jun 2007)
 2. โครงการ Korat Waste to Energy ปรมิาณ
กาซเรือนกระจกที่ลดไดที่ไดรับการรับรองแลว 
เทากบั 714,546 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา 
(1 May 2003 - 16 Jun 2007)
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ยื่นหนังสือแสดง
เจตจํานงในการพัฒนาโครงการตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดแลว จํานวน 240 โครงการ โดย
สามารถแยกเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาดประเภทกาซชวีภาพ รอยละ 30.00 ประเภท
ชวีมวล รอยละ 32.50 และประเภทอื่น ๆ รอยละ 

37.50 (ขอมูล ณ วนัที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553)
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ การ
มีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ ในระบบนิเวศ
อนัเปนแหลงที่อยูอาศยั ซึ่งมมีากมายและแตกตาง
กนัทั่วโลกหรอืงาย ๆ  คอื การที่มสีายพนัธุ ชนดิพนัธุ 
และระบบนิเวศ ที่แตกตางหลากหลายบนโลก 
ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบดวย ความ
หลากหลายระหวางสายพนัธุ ระหวางชนดิพนัธุ และ
ระหวางระบบนเิวศ
 ความหลากหลายทางชวีภาพระหวางสายพนัธุ 
ที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ ความแตกตางระหวาง
พันธุพืชและสัตวตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร ความ
แตกตางหลากหลายระหวางสายพนัธุทาํใหสามารถ
เลือกบริโภคขาวเจาหรือขาวเหนียวตามที่ตองการ
ได ความแตกตางที่มอียูในสายพนัธุตาง ๆ ยงัชวย
ใหเกษตรกรสามารถเลอืกสายพนัธุปศสุตัว เพื่อให
เหมาะสมตามความตองการของตลาดได เชน ไก
พันธุเนื้อ ไกพันธุไขดก วัวพันธุนม วัวพันธุเนื้อ 
เปนตน
 ความหลากหลายระหวางชนดิพนัธุ สามารถ
พบเห็นไดโดยทั่วไปถึงความแตกตางระหวางพืช
และสัตวแตละชนิด ไมวาจะเปนสัตวที่อยูใกลตัว 
เชน สุนัข แมว จิ้งจก ตุกแก กา นกพิราบ นก
กระจอก เปนตน หรอืสิ่งมชีวีติที่อยูในปา เชน เสอื 
ชาง กวาง กระจง เกง ลงิ ชะน ีหม ีววัแดง เปนตน 
พื้นที่ธรรมชาติเปนแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่
แตกตางหลากหลาย แตวามนษุยไดนาํเอาสิ่งมชีวีติ
มาใชประโยชนทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
นอยกวารอยละ 5 ของสิ่งมีชีวติทั้งหมด ในความ
เปนจรงิพบวามนษุยไดใชพชืเปนอาหารเพยีง 3,000 

ชนิด จากพืชมีทอลําเลียงที่มีอยูทั้งหมดในโลกถึง 
320,000 ชนดิ ทั้ง ๆ ที่ประมาณรอยละ 25 ของพชื
ที่มีทอลําเลียงนี้สามารถนํามาบริโภคได สําหรับ
ชนดิพนัธุสตัวนั้น มนษุยไดนาํเอาสตัวเลี้ยงมาเพื่อ
ใชประโยชนเพยีง 30 ชนดิ จากสตัวมกีระดกูสนัหลงั
ทั้งหมดที่มใีนโลกประมาณ 50,000 ชนดิ
 ความหลากหลายระหวางระบบนิเวศเปน
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซับซอน สามารถ
เห็นไดจากความแตกตางระหวางระบบนิเวศ
ประเภทตาง ๆ เชน ปาดงดบิ ทุงหญา ปาชายเลน 
ทะเลสาบ บงึ หนอง ชายหาด แนวปะการงั ตลอด
จนระบบนเิวศที่มนษุยสรางขึ้น เชน ทุงนา อางเกบ็นํ้า 
หรอืแมกระทั่งชมุชนเมอืงของเราเอง ในระบบนเิวศ
เหลานี้สิ่งมชีวีติกต็างชนดิกนัและมสีภาพการอยูอาศยั 
แตกตางกนั
 ความแตกตางหลากหลายระหวางระบบนเิวศ
ทาํใหโลกมถีิ่นที่อยูอาศยัเหมาะสมสาํหรบัสิ่งมชีวีติ
ชนดิตาง ๆ ระบบนเิวศแตละประเภทใหประโยชน
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แกการดาํรงชวีติของมนษุยแตกตางกนั หรอือกีนยั
หนึ่งให “บรกิารทางสิ่งแวดลอม” ตางกนัดวย อาทิ
ปาไมทําหนาที่ดูดซับนํ้าไมใหเกิดนํ้าทวมและการ
พังทลายของดิน สวนปาชายเลนทําหนาที่เก็บ
ตะกอนไมใหไปทับถมจนบริเวณปากอาวตื้นเขิน 
ตลอดจนปองกันการกัดเซาะบริเวณชายฝงจาก
กระแสลมและคลื่นดวย เปนตน
 กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน การตัดไม
ทําลายปา การขุดหรือถมหวย หนอง คลอง บึง 
แมนํ้า ลาํธาร การคาสตัวปาและพชืปา การลกัลอบ
ตดัไมสาํคญัทางเศรษฐกจิ เชน ไมกฤษณา ไมสกั 
ไมเตง็ ไมรงั ไมแดง ไมพะยงู ไมมะคาโมง ไมประดู 
เปนตน การดกัจบัและสงขายเสอืโครง หม ีลิ่น เตา 
มานํ้า ฯลฯ รวมทั้งการลาสตัวปาอยางตอเนื่องและ
รุนแรง การเปลี่ยนแปลงแหลงที่อยู อาศัยตาม
ธรรมชาต ิการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึ 
การแพรระบาดของชนดิพนัธุตางถิ่น ลวนสงผลให
เกิดการสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
อัตราที่สูงมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน และ
สรางความเสียหายใหแกระบบนิเวศที่คํ้าจุนชีวิต
มนษุยและสิ่งมชีวีติชนดิอื่น ๆ ทั้งหมด

5.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 5.1.1 สถานภาพพันธุพืชและพันธุสัตว

 ประเทศไทยเปนแหลงรวมของกลุมพฤกษชาติ
ภูมภิาคอนิเดยี-พมา ภูมภิาคอนิโดจนี และภูมภิาค

มาเลเซยี ประมาณวามพีชืที่มทีอลาํเลยีงประมาณ 
12,000 ชนดิ แบงไดเปนเฟรน 658 ชนดิ พชืเมลด็
เปลือย 25 ชนิด และพืชมีดอกประมาณ 10,000 
ชนิด ซึ่งในจํานวนนี้เปนกลวยไมมากกวา 1,140 
ชนิด สวนพืชไรทอลําเลียง ไดแก สาหรายและ
ไบรโอไฟท เชน มอส ฮอรนเวริต ลเิวอรเวริต พบวา
มปีระมาณ 2,154 ชนดิ หรอืมากกวา 
 ประเทศไทยมีสัตว มีกระดูกสันหลังอยู 
ประมาณ 4,591 ชนดิ ประกอบดวย สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 302 ชนดิ ซึ่งประมาณรอยละ 42 เปนพนัธุ
สัตวของคาบสมุทรมลายูรอยละ 34 ถือกาํเนิดมา
จากดินแดนอินโดจีนหรืออนุภูมิภาคอินโดจีนและ
อนิเดยีน ที่เหลอืรอยละ 24 เปนชนดิพนัธุที่กระจาย
ตวัอยูทั่วทวปีเอเชยี นกพบอยางนอย 982 ชนดิ สตัว
เลื้อยคลาน 350 ชนดิ สตัวสะเทนินํ้าสะเทนิบก 137 
ชนดิ ปลาพบไมนอยกวา 2,820 ชนดิ เปนปลานํ้าจดื 
720 ชนดิ ปลาทะเล 2,100 ชนดิ ซึ่งคดิเปนรอยละ 
10 ของจาํนวนชนดิพนัธุปลาของโลก สวนสตัวไมมี
กระดูกสันหลังคาดวามีประมาณ 83,000 ชนิด 
แตขณะนี้สามารถจําแนกวินิจฉัยไดเพียง 14,000 
ชนดิ ซึ่งสวนใหญเปนแมลง
 เนื่องจากสภาพภมูศิาสตรที่หลากหลายทาํให
ประเทศไทยเปนแหลงรวมของจลุนิทรยี ทั้งประเภท
สาหราย แบคทเีรยี เหด็รา และยสีต กวา 200,000 
ชนดิ จลุนิทรยีเหลานี้ชวยในการศกึษาทางดานการ
แพทย และการพัฒนาสินคาทางดานการเกษตร
อตุสาหกรรม รวมถงึชวยการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ซึ่งปจจุบันธนาคารจุลินทรียมีจุลินทรียรวบรวมไว
มากกวา 40,000 ตวัอยาง (กรอบที่ 2.19)
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการรวบรวมและจัด
ทาํทะเบยีนรายชื่อพชืถิ่นเดยีว พชืหายาก พชืมแีนว
โน มใกล สูญพันธุ   และพืชใกล สูญพันธุ ของ
ประเทศไทย จาํนวน 1,407 ชนดิ ใน 135 วงศ ใน
จาํนวนดงักลาวเปนพชืถิ่นเดยีว (endemic) 764 ชนดิ 
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 กรอบที่ 2.19 ธนาคารจุลินทรีย

 ในประเทศไทยมอีงคกรหลายแหงที่ศกึษาและรวบรวมจลุนิทรยีไวสวนมากจะเกบ็ไวใชในงาน
สอนและงานวจิยัในองคกรของตนเองมเีพยีงไมกี่แหงที่จดัตั้งขึ้นมาเพื่อทาํหนาที่เปนธนาคารจลุนิทรยี
ใหบริการตอสาธารณะ แตสวนใหญก็เพื่อการศึกษา หนวยงานเหลานี้ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
 ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ศูนยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาตไิดใหความสาํคญัใน
เรื่องนี้โดยใหการสนบัสนนุดานงบประมาณในการจดัตั้งเครอืขายศนูยเกบ็รกัษาจลุนิทรยีของประเทศ 
(ธนาคารจุลินทรีย) ระหวางหนวยงานที่กลาวถึงขางตนเพื่อทําหนาที่ในการเก็บรักษาและดูแล
จุลินทรียของประเทศที่ตางชนิดกันโดยที่ศูนยเก็บรักษาจุลินทรียของศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ(ธนาคารจลุนิทรยี) ทาํหนาที่เปนสาํนกัเลขานกุารของเครอืขาย 
 ทั้งนี้ ธนาคารจลุนิทรยี คอื หนวยงานที่ทาํหนาที่ในการรบัฝากเกบ็รกัษาและดูแลจลุนิทรยี
ทกุชนดิ ทั้งรา แบคทเีรยี ยสีต และสาหราย ใหสามารถมชีวีติอยูรอดไดเพื่อนาํมาศกึษาวจิยัตอไป
 การเกบ็รกัษาจลุนิทรยีแตละชนดิมวีธิแีตกตางกนั ไดแก
 1. การเลี้ยงจลุนิทรยีไวบนอาหารและเปลี่ยนอาหารใหมไปเรื่อย ๆ
 2. การทาํใหจลุนิทรยีแหงและเกบ็ในระบบสญุญากาศ
 3. ทาํใหเซลลของจลุนิทรยีแหงและแขง็ตวัในสญุญากาศ
 4. การแชแขง็จลุนิทรยีใหกลายเปนนํ้าแขง็และเกบ็ในตูแชที่มอีณุหภูม ิ- 70 องศาเซลเซยีส 
หรอืเกบ็ในถงัไนโตรเจนเหลวที่อณุหภูม ิ- 196 องศาเซลเซยีส
 ปจจบุนัธนาคารจลุนิทรยีของศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาตไิดเกบ็รวบรวม
ตวัอยางจลุนิทรยีไวเปนจาํนวนมากประกอบดวย แบคทเีรยี 10,246 ตวัอยาง รา 29,755 ตวัอยาง 
และยีสต 3,432 ตัวอยาง และกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดเก็บรวบรวมจุลินทรียประกอบดวย 
แบคทเีรยี 34,801 สายพนัธุ แตอยางไรกต็าม การเกบ็รกัษาจลุนิทรยีไวที่ธนาคารจลุนิทรยีเปนเพื่อ
การเกบ็รกัษาพนัธุชั่วคราว การรกัษาพนัธุที่ดคีวรเปนการรกัษาจลุนิทรยีในธรรมชาติ

ที่มา : ศูนยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ2553
  กรมวทิยาศาสตรการแพทย 2553

พชืกึ่งถิ่นเดยีว (semi-endemic) 15 ชนดิ โดยชนดิ
พชืในวงศกลวยไม (Orchidaceae) มจีาํนวนมากที่สดุ 
เปนจาํนวน 174 ชนดิ การจาํแนกสถานภาพพรรณ
พืชที่ถูกคุกคาม ป พ.ศ. 2549 มีพืชที่คาดวา
สูญพันธุไปจากถิ่นที่อยูในธรรมชาติแลว จํานวน 
2 ชนดิ คอื ฟามุยนอย (Vanda coerulescens Griff.) 

วงศ Orchidaceae และโศกระยา (Amherstia nobilis 
Wall.) วงศ Leguminosae-Caesalpinioideae 
สถานภาพแนวโนมใกลสูญพนัธุ 440 ชนดิ ใกลสูญ
พนัธุ 134 ชนดิ ใกลสูญพนัธุอยางยิ่ง 20 ชนดิ ใกล
ถกูคกุคาม 26 ชนดิ มคีวามกงัวลนอยที่จะสญูพนัธุ 
6 ชนดิ และหายาก 801 ชนดิ
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 จากทะเบียนรายการชนิดพันธุ ของสัตวมี
กระดกูสนัหลงัที่ถกูคกุคามของประเทศไทย พบวา ม ี
สัตวมีกระดูกสันหลังที่อยูในสถานภาพสูญพันธุม ี
6 ชนดิ ไดแก สมนั (Cervus schomburgki) นกชอน
หอยใหญ (Pseudibis gigantea) นกพงหญา (Gramini-
cola bengalensis) ปลาหางไหม (ปลาหางเหยี่ยว) 
(Balantiocheitos cf. melanopterus) ปลาเสือตอ 
(Datnioides pulcher) และปลาสายย ูหรอืปลาหวเีกศ 
หรอืปลาเกด (Platytropicus siamensis) สถานภาพ
สูญพนัธุในธรรมชาต ิ7 ชนดิ ไดแก ละอง (ละมั่ง) 
(Cervus eldii) กูปร ี(Bos sauveli) แรด (Rhinoceros 
sondaicus) กระซู (Dicerorhinus sumatrensis) ตะโขง 
(Tomistoma schlegelii) นกกระเรียนไทย (Grus 
antigone) และนกชอนหอยดาํ (Pseudibis davisoni) 
สถานภาพใกลสญูพนัธุอยางยิ่ง 84 ชนดิ ใกลสญูพนัธุ 
148 ชนดิ (149 ฟอรม) มแีนวโนมใกลสูญพนัธุ 316 
ชนดิ ใกลคกุคาม 205 ชนดิ (207 ฟอรม) กลุมที่เปน
กงัวลนอยที่สดุ 257 ชนดิ (265 ฟอรม) และขอมูล
ไมเพยีงพอ 176 ชนดิ (179 ฟอรม)
 ประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางชวีภาพที่
ซอนเรนอกีมากมายที่รอคอยการคนพบ การคนพบ
ชนิดพันธุใหม ๆ หมายถึง โอกาสและการชวงชิง
การเปนผูนําการศึกษาดานความหลากหลายทาง
ชวีภาพทั้งในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก ในป พ.ศ. 
2552 ค นพบสิ่งมีชี วิตชนิดใหม ของโลกใน
ประเทศไทย 27 ชนดิ ไดแก เชื้อรา 1 ชนดิ เหด็ 2 
ชนดิ บกุ 1 ชนดิ เปราะ 1 ชนดิ ไผภูพาน 1 ชนดิ 
พชืสกลุปาหนนั 3 ชนดิ ริ้นดาํ 2 ชนดิ โคพพีอด 1 
ชนดิ กิ้งกอืกระบอก 12 ชนดิ และเสี้ยนนม 3 ชนดิ 

 5.1.2 ชนิดพันธุตางถิ่น

 ปจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุตางถิ่น16 อยู
มากกวา 3,500 ชนิด และยังมีผูนําเขาชนิดพันธุ
ตางถิ่นใหม ๆ อยูตลอดเวลา สวนใหญถกูนาํเขามา 
เพื่อใชในทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงเปนสตัวเลี้ยง 
และไมดอกไมประดบั รวมทั้ง การเกบ็รวบรวมไวใน
สวนสตัวและสวนพฤกษศาสตร บางชนดิมกีารแพร
ระบาดขามพรมแดนผานทางประเทศเพื่อนบาน 
และตดิมากบัยานพาหนะ การเดนิทาง การขนสง
สนิคา และการทองเที่ยว รวมทั้งการเขามาทางนํ้า
อับเฉาของเรือ ชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาบางชนิด
สามารถดาํรงชวีติไดดใีนสภาพธรรมชาตแิละกลาย
เปนพืชและสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะที่บางชนดิเขามาแลวสามารถตั้งถิ่นฐานและมี
การแพรกระจายไดดใีนธรรมชาต ิจนกลายเปนชนดิ
พนัธุตางถิ่นที่รกุราน17 สงผลคกุคามตอความหลาก
หลายทางชีวภาพและกอใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอยางมาก หากไมมีระบบการจัดการ
ปองกนัและควบคมุอยางทนัทวงท ีดงันั้น เมื่อวนัที่ 
28 เมษายน พ.ศ. 2552 คณะรฐัมนตรจีงึมมีตเิหน็
ชอบมาตรการปองกนัควบคมุ และกาํจดัชนดิพนัธุ
ตางถิ่น และทะเบยีนชนดิพนัธุตางถิ่นที่ควรปองกนั 
ควบคมุ กาํจดัของประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ ภายใตระเบียบดังกลาว มี
ชนดิพนัธุตางถิ่นที่รกุราน มแีนวโนมรกุราน และมี
ประวัติวารุกรานแลวในประเทศอื่นแตยังไมรุกราน
ในประเทศไทยถงึ 183 ชนดิ ประกอบดวย

16 ชนดิพนัธุตางถิ่น (alien species) หมายถงึ ชนดิพนัธุสิ่งมชีวีติที่ไมเคยปรากฏในถิ่นชวีภูมศิาสตรหนึ่งมากอน แตไดถูกนาํเขามาหรอืมาโดย
วธิใีด ๆ  จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจดาํรงชวีติอยูและสามารถสบืพนัธุไดหรอืไมนั้นขึ้นอยูกบัความเหมาะสมของปจจยัแวดลอมและการปรบัตวัของ
ชนดิพนัธุนั้น

17 ชนดิพนัธุตางถิ่นที่รกุราน (invasive alien species) หมายถงึ ชนดิพนัธุตางถิ่นที่เขามาแลวสามารถตั้งถิ่นฐานและมกีารแพรกระจายไดใน
ธรรมชาต ิ เปนชนดิพนัธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม และเปนชนดิพนัธุที่อาจทาํใหชนดิพนัธุทองถิ่นหรอืชนดิพนัธุพื้นเมอืงสูญพนัธุ รวมไปถงึ
สงผลคกุคามตอความหลากหลายทางชวีภาพและกอใหเกดิความสูญเสยีทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ และสขุอนามยั
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 รายการ 1 ชนิดพันธุ ตางถิ่นที่รุกรานแลว 
หมายถึง ชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาในประเทศไทย
แลว และสามารถตั้งถิ่นฐานและมกีารแพรกระจาย
ไดในธรรมชาต ิเปนชนดิพนัธุเดนในสิ่งแวดลอมใหม 
(dominant species) และเปนชนิดพันธุที่อาจทําให
ชนิดพันธุทองถิ่น หรือชนิดพันธุพื้นเมืองสูญพันธุ 
รวมไปถึงสงผลคุกคามตอความหลากหลายทาง
ชวีภาพและกอใหเกดิความสญูเสยีทางสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของมนุษย จํานวน 82 
ชนดิ
 รายการ 2 ชนดิพนัธุตางถิ่นที่มแีนวโนมรกุราน 
หมายถงึ (1) ชนดิพนัธุตางถิ่นที่มหีลกัฐานวามกีาร
รุกรานในถิ่นอื่น ที่เขามาในประเทศไทยแลวและ
สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพรกระจายไดใน
ธรรมชาต ิจากการสาํรวจและเฝาสงัเกตพบวา อาจ
แพรระบาดหากมปีจจยัเกื้อหนนุหรอืสภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดผลกระทบตอความหลาก
หลายทางชวีภาพ (2) ชนดิพนัธุตางถิ่นที่เคยรกุราน
ในอดตี ซึ่งสามารถควบคมุดูแลไดแลว จาํนวน 52 
ชนดิ
 รายการ 3 ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีประวัติวา
รุกรานแล วในประเทศอื่นแต ยังไม รุกรานใน
ประเทศไทย หมายถงึ ชนดิพนัธุตางถิ่นที่เขามาใน
ประเทศไทยแลวมีหลักฐานวามีการรุกรานใน
ประเทศอื่น จาํนวน 49 ชนดิ 
 สาํหรบัรายการ 4 ชนดิพนัธุตางถิ่นที่รกุรานที่
ยงัไมเขามาในประเทศไทย หมายถงึ ชนดิพนัธุตาง
ถิ่นที่มีขอมูลหรือหลักฐานวาเปนชนิดพันธุตางถิ่น
ที่รุกรานในประเทศอื่น ไดแก ชนิดพันธุตางถิ่น
ตามทะเบยีน 100 ชนดิพนัธุตางถิ่นที่รกุรานรนุแรง
ของโลก ชนดิพนัธุตางถิ่นที่หามนาํเขาตามกฎหมาย 
และชนดิพนัธุที่มขีอมลูจากผลการศกึษาวจิยัวาเปน
ชนิดพันธุตางถิ่นรุกรานในพื้นที่ อื่น ๆ จํานวน 
91 ชนิด ซึ่งหนวยงานภาครัฐและประชาชนตอง
รวมมอืไมใหเขามาในประเทศไทย

 จากทะเบยีนดงักลาวจะเหน็วามชีนดิพนัธุตาง
ถิ่นที่รกุรานแลวในประเทศไทยถงึ 82 ชนดิ แบงเปน
จลุนิทรยี 7 ชนดิ พชื 23 ชนดิ และสตัว 51 ชนดิ 
ประกอบดวย แมลง 35 ชนดิ ปลา 7 ชนดิ หอย 4 
ชนดิ สตัวเลื้อยคลาน 2 ชนดิ นก 2 ชนดิ และหนอน
ตวักลม 1 ชนดิ (ตารางที่ ผ2.3) ชนดิพนัธุเหลานี้
คกุคามตอความหลากหลายทางชวีภาพ ชนดิพนัธุ
พื้นเมือง ระบบนิเวศ รวมไปถึงสงผลกระทบตอ
เศรษฐกจิปละหลายพนัลานบาท
 5.1.3 การลักลอบคาสัตวปาและพืชปา

 ถึงแมประเทศไทยจะมีกฎหมายหามคาขาย
สัตวปาและพันธุพืชสงวนอยูมากมายก็ตาม แต
มูลคาของสัตวปาและพืชปาที่สูงขึ้นตามความ
ตองการของผูที่นยิมสตัวปาและพชืปาเปนแรงจงูใจ
ใหผูคนกลุมหนึ่งฉวยโอกาสจากความตองการเหลานี้ 
ลักลอบคาขายสัตวปาและพืชปากันมาก ทําใหมี
ขบวนการลักลอบคาสัตวปาและพืชปากระจายอยู
ไปทั่วตลอดเสนทางตั้งแตภาคใตไปยังภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสรางปญหาให
กับประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากประเทศไทยมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวกทําใหขบวนการลักลอบ
คาพันธุสัตวปาและพืชปาทําไดงายขึ้น ซึ่งถือเปน
ปญหาในระดบัชาตทิี่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองหันมาใหความสนใจและเรงปราบปราม
การคาสัตวปาและพืชปาขามชาติอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง และเนื่องจากการประสานงานของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทาํใหไดขอมลูหรอืเบาะแสของการกระทาํผดิ 
และรวมมือปราบปรามอยางจริงจัง จึงพบการ
กระทําผิดไดมากขึ้นทุกป เนื่องจากการกระทําผิด
ดานสัตวปามักเกิดขึ้นภายในปาบนเสนทางหลวง
แผนดนิและเสนทางตามแนวชายแดน การลกัลอบ
ขนสงสัตวปาสามารถเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกแตการไดรับ
ขอมูลหรือเบาะแสของการกระทําผิดประกอบกับ
การเรงรัดปราบปรามอยางจริงจัง จึงพบวามีสถิติ
สูงขึ้นทกุป
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 ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เจาหนาที่
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ
เจาหนาที่กรมประมง รวมกันสืบสวนขบวนการ
ลกัลอบคาพนัธุสตัวปา จากการสบืทราบวา มกีาร
ลักลอบคาพันธุสัตวปา และมีจุดพักสัตว เพื่อรอ
สงไปขายยงัตางประเทศ โดยผานทางชายแดนดาน
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จังหวัด
นครพนม และจงัหวดัหนองคาย จนสามารถจบักมุ
ผูกระทําผิดลักลอบคาพันธุสัตวปารายใหญยาน
ปทมุธานพีรอมของกลางเปนจาํนวนมาก เชน เตา
นํ้าจาํนวน 200 ตวั ตะพาบนํ้า 80 ตวั งูเหลอืม 3 
ตวั ซากตะพาบนํ้า 3 ตวั และนกปรอดหวัจกุ 3 ตวั 
ทั้งยังขยายผลจนสามารถจับกุมผู ตองหาไดอีก 
พรอมของกลาง ไดแก นกปรอดหวัจกุ 3 ตวั จระเข
นํ้าจดื 2 ตวั อเีหน็ 2 ตวั
 จากสถติกิารจบักมุการกระทาํผดิดานสตัวปา
ในป พ.ศ. 2552 พบวามมีากถงึ 415 คด ีผูตองหา 
480 คน สตัวปามชีวีติ 7,678 ตวั ซากสตัวปา 1,506 
ชิ้น จาํนวน 654.7 กโิลกรมั สวนในปงบประมาณ 

2553 มกีารจบักมุ 416 คด ี จาํนวนผูตองหา 353 
คน สตัวปามชีวีติ จาํนวน 12,823 ตวั ซากสตัวปา
จาํนวน 2,095 ชิ้น จาํนวน 659.7 กโิลกรมั ซึ่งสถติิ
การจบักมุการกระทาํผดิดานสตัวปา ในชวงป พ.ศ. 
2547 - 2553 จะเหน็มกีารกระทาํความผดิเพิ่มมาก
ขึ้นมาโดยตลอด (ตารางที่ 2.30) นอกจากนี้ สถติิ
คดีการกระทําผิดเกี่ยวกับการลักลอบคาสัตวปา
และพืชปาเขา-ออกตามแนวชายแดน พบวาในป 
พ.ศ. 2552 มีจํานวนคดีเทากับ 55 คดี ผูตองหา 
49 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมากวา 2 เทาตวั ทั้งนี้
เพราะยงัมคีวามเชื่อผดิ ๆ  ในเรื่องการบรโิภคสตัวปา 
จึงตองสรางจิตสํานึกและใหเห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษสัตวปามากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอตาน
การกระทําที่โหดรายตอสัตวปาเพื่อที่จะใหสัตวปา
เหลานี้คงอยูไดนานที่สดุ สาํหรบัการลกัลอบคาพชื
ปาพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมวชิาการ
เกษตรดําเนินการยึดกลวยไม จํานวน 13 ครั้ง 
นํ้าหนักรวม 2,151 กิโลกรัม ซึ่งเปนการลักลอบ
นําเข าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากที่สดุ สหภาพพมารองลงมา

ปงบประมาณ
 

จํานวนคดี
 จํานวนผู สัตวมีชีวิต ซากสัตว 

อื่นๆ
   ตองหา (คน)  (ตัว) ตัว กิโลกรัม 

 2547 60 72 7,418 2,146 334.10 -

 2548 86 89 4,109 117 236.20 -

 2549 200 250 8,308 1,196 565.80 -

 2550 295 307 9,246 1,938 418.60 -

 2551 326 341 9,516 870 553.60 -

 2552 415 480 7,678 1,506 654.70 -

 2553 416 353 12,823 2,095 659.70 -

ตารางที่ 2.30 คดกีารกระทาํผดิดานสตัวปาของหนวยงานในสงักดักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 
และพันธุพืช

ที่มา : กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2553

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553
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 5.1.4 พื้นที่ชุมนํ้า

 พื้นที่ชุมนํ้า หมายถงึ ลกัษณะทางภมูปิระเทศ
ที่มีรูปแบบเปนพื้นที่ลุ ม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุ ม
ชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่านํ้า มนีํ้าทวม มนีํ้าขงั พื้นที่พร ุพื้นที่
แหลงนํ้า ทั้งที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาตแิละที่มนษุย
สรางขึ้น ทั้งที่มีนํ้าขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้ง
ชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงนํ้านิ่งและนํ้าทั้งที่เปนนํ้าจดื 
นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล 
และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุด
มคีวามลกึของระดบันํ้าไมเกนิ 6 เมตร พื้นที่ชุมนํ้า
ของประเทศไทยประกอบดวยพื้นที่ชุ มนํ้าแหลง
นํ้าจดืทั้งแหลงนํ้าไหลและนํ้านิ่ง ไดแก คลอง หวย 
ลําธาร แมนํ้า นํ้าตก หนอง อางเก็บนํ้า เขื่อน 
ทะเลสาบ บึง พรุหญา พรุนํ้าจืดที่มีไมพุม ที่ลุม
ชื้นแฉะ พื้นที่เกษตรที่มนีํ้าทวมขงั และพื้นที่ชุมนํ้า
ชายฝงทะเล ไดแก ปากแมนํ้า ชายหาด หาดเลน 
ปาชายเลน ปะการัง ครอบคลุมพื้นที่อยางนอย 
36,616.16 ตารางกโิลเมตร (22,885,100 ไร) คดิเปน
รอยละ 7.5 ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่ชุมนํ้ามี
ความสาํคญั โดยเฉพาะคณุคาในการใหบรกิารของ
ระบบนิเวศ เชน เปนแหลงนํ้า ปองกันนํ้าทวม 

ปองกันการรุกของนํ้าเค็ม ปองกันชายฝงพังทลาย 
และเปนแหลงอาศยัของสิ่งมชีวีติทั้งพชืและสตัว แต
อยางไรก็ตาม พื้นที่ชุมนํ้ากําลังถูกคุกคามและถูก
ทาํลายอยางตอเนื่อง
 ปาพรุพื้นที่ชุมนํ้าที่สําคัญประเภทหนึ่งปาพร ุ
มักเกิดในพื้นที่ลุ มนํ้าขังที่รองรับดวยดินอินทรีย
อนัเกดิจากซากพชืซากสตัวที่หนาตั้งแต 1 - 10 เมตร 
หรือมากกวา สภาพความเปนกรด-เบสของนํ้า 
ระหวาง 4.5 - 6.1 เพราะดนิชั้นลางมสีารประกอบ
ซัลเฟอรในปริมาณที่สูง สังคมพืชในปาพรุเปน
ปาไมไมผลัดใบที่มีลักษณะโครงสรางและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เปนเอกลักษณแตกตาง
จากสังคมพืชปาไมประเภทอื่น ทั้งนี้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ไดดําเนินการสํารวจสถานภาพความหลากหลาย
ทางชวีภาพของพร ุ 24 แหง ดงัสรปุไดดงัตารางที่ 
ผ2.4 ในปจจบุนัพื้นที่ปาพรกุาํลงัประสบปญหาการ
ถูกคุกคามและถูกทําลายทั้งจากภัยธรรมชาติและ
นํ้ามอืมนษุย ตวัอยางเชน พรคุวนเครง็ซึ่งกาํลงัถูก
คุกคามทั้งจากการบุกรุกทําลายและภัยธรรมชาต ิ
(กรอบที่ 2.20)

 กรอบที่ 2.20 ไฟไหมพรุควนเคร็ง 

 พรคุวนเครง็ ตั้งอยูในอาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช เปนพื้นที่ชุมนํ้าขนาดใหญที่สดุ
ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ครอบคลมุพื้นที่ 3 จงัหวดั คอื นครศรธีรรมราช พทัลงุ และสงขลา มหีนาที่ 
ดานระบบนิเวศที่สําคัญ เปนแหลงรับนํ้า บําบัดนํ้าเสียกอนไหลสูทะเลนอยและทะเลสาบสงขลา 
และเปนพรทุี่มคีวามอดุมสมบูรณอนัดบัสองของภาคใต รองจากปาพรโุตะแดง
 ตั้งแตเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนชวงเวลาที่พรแุหงเปนตนมาไดเกดิไฟลกุไหมอยางตอ
เนื่องกระจายไปเปนหยอม ๆ เกอืบทั่วทั้งพื้นที่ ในป พ.ศ. 2553 เริ่มมไีฟไหมตั้งแตเดอืนเมษายน 
จนถึงเดือนมิถุนายนมีพื้นที่ที่ถูกไฟไหมเสียหายไปแลวกวา 17,000 ไร ทําใหเกิดการสูญเสียของ
ระบบนเิวศของพชื สตัว แหลงเพาะพนัธุและอนบุาลสตัวนํ้า สงผลกระทบกบันกประจาํถิ่น จาํนวน 
285 ชนดิ ขาดแหลงอาหาร สงผลตอคณุภาพและปรมิาณนํ้าที่ไหลสูทะเลนอยและทะเลสาบสงขลา 
และตนกระจูดซึ่งเปนแหลงวตัถดุบิของอตุสาหกรรมครวัเรอืนของชมุชนถูกทาํลาย อนัเปนอปุสรรค
ตอการขึ้นทะเบยีนทะเลสาบสงขลาเปนมรดกโลกทางนเิวศวฒันธรรม สาเหตขุองการเกดิเพลงิไหม
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พรคุวนเครง็มสีาเหตหุลายประการ เชน ปรมิาณนํ้ามปีาพรลุดลงเนื่องมาจากภยัแลง ประกอบกบั
ดนิปาพรทุี่มปีรมิาณซากพชืทบัถมอยูที่ผวิดนิเปนจาํนวนมาก จงึทาํใหเปนเชื้อเพลงิอยางดขีองการ
เกดิไฟไหมพรใุนชวงพรแุหง นอกจากนี้ ยงัมกีารบกุรกุแผวถางและเผาปาเสมด็ เพื่อปรบัสภาพพื้นที่
และขดุรองเพื่อปลกูปาลมนํ้ามนั ทาํใหนํ้าไหลลงสูรองคทูี่มรีะดบัตํ่ากวา สงผลใหพรไุมสามารถเกบ็
นํ้าไดมากในหนาฝน และมีการใชนํ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น การขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันและ
นาขาวบริเวณตนนํ้าของปาพรุควนเคร็ง การขุดคลองชลประทานสายชะอวด-แพรกเมือง การขุด
ลอกคลองไสไกและคลองตาง ๆ  ที่เปนการเรงการระบายนํ้าในพรใุหเรว็ขึ้น และการขาดเอกภาพใน
การบรหิารจดัการนํ้าในปาพรคุวนเครง็ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 เมื่อวนัที่ 22 มถินุายน พ.ศ. 2553 คณะรฐัมนตรไีดมมีตริบัทราบสถานการณไฟปาและการ
บกุรกุพื้นที่ปาพรคุวนเครง็ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนบัสนนุตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้ ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
สนธกิาํลงัประสานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของจดัชดุลาดตระเวนปองกนัและปราบปรามใหครอบคลมุ
พื้นที่ มอบหมายใหผูวาราชการจงัหวดันครศรธีรรมราชเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบแกไข
ปญหาไฟปาและการบกุรกุพื้นที่ปาพรคุวนเครง็ ใหมกีารดาํเนนิคดทีี่เกี่ยวกบัการกระทาํผดิกฎหมาย
วาดวยการปาไมในพื้นที่ปาควนเครง็ใหดาํเนนิการโดยเฉยีบขาด และใหกรมอทุยานแหงชาต ิสตัว
ปา และพนัธุพชื ประสานกบักรมชลประทานฟนฟูโครงการพฒันาระบบชลประทานในพื้นที่ลุมนํ้า
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเนื่องจากเปนแนวทางในการผันนํ้าและปรับระดับนํ้าของปา
พรใุหเปนไปตามธรรมชาตเิพื่อการแกไขปญหาไฟปาอยางยั่งยนื

ที่มา : มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 22 มถินุายน 2553

 กรอบที่ 2.20  (ตอ)

 5.1.5 การใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

 วิถีชีวิตของชาวชนบทมีความสัมพันธอยาง
มากกบัความหลากหลายทางชวีภาพ มพีชืและสตัว
ไมนอยกวา 500 ชนดิ ที่ไดเอื้ออาํนวยตอชวีติของ
ผูคนตั้งแตเกิดจนตาย เปนแหลงที่มาของปจจัยสี่ 
รวมถึงเปนแหลงรายไดที่สําคัญของชุมชนทองถิ่น
มาเปนเวลาชานาน
 อาหารไทยมีชื่อเสียงเปนที่นิยมทั่วโลกและมี
เอกลกัษณโดดเดนเพราะความแตกตางหลากหลาย
ในรสชาติ กลิ่นสีสัน และรูปลักษณะ โดยเฉพาะ

ขาวไทยที่มหีลายสายพนัธุ มรีสชาต ิความออนนุม 
ความเหนียวที่แตกตางกันไป ทั้งขาวเหนียวและ
ขาวเจา ขาวที่มคีณุสมบตัเิหนยีวมาก ไดแก ขาว
เหนยีวสนัปาตอง ขาวเหนยีวอบุล ขาวที่มคีณุสมบตัิ
เหนียวนุม ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ ขาวเจาหอม
คลองหลวง ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี ขาวออนรวน
แตไมแขง็ ไดแก ขาวขาวตาแหง ขาวขาวปากหมอ 
148 หรือขาวรวนและแข็ง ไดแก ขาวเสาไห ขาว
เหลอืงประทวิ ขาวเฉี้ยงพทัลงุ ทั้งนี้ กรมการขาว ได
ดําเนินการอนุรักษและพัฒนาพันธุขาวไทยมานาน
กวา 30 ป (กรอบที่ 2.21) 

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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 กรอบที่ 2.21 พันธุขาวไทย

 ประเทศไทยมคีวามหลากหลายของพนัธุขาวในแหลงปลกูขาวตาง ๆ  ทั่วทกุภาคของประเทศ 
ทั้งขาวปลกูพนัธุพื้นเมอืงและขาวปา แตปจจบุนัเชื้อพนัธุขาวดั้งเดมิหรอืพนัธุขาวพื้นเมอืงไดสญูหาย
ไปเปนจํานวนมาก เนื่องจากการพัฒนาประเทศและการใชขาวพันธุดีปลูกแทนพันธุขาวพื้นเมือง 
จึงมีความจําเปนยิ่งที่จะตองรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวไทยไมใหสูญพันธุ ในป พ.ศ. 2524 
กองการขาว กรมวิชาการเกษตร ไดจัดสรางอาคารศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาว
แหงชาตขิึ้นที่ศนูยวจิยัขาวปทมุธาน ีดวยความชวยเหลอืจากรฐับาลญี่ปุน เพื่อใหเปนแหลงรวบรวม
และอนรุกัษทรพัยากรเชื้อพนัธุขาวไทยไวไมใหสญูพนัธุ โดยศนูยฯ ดงักลาวไดเริ่มดาํเนนิการสาํรวจ
รวบรวมเชื้อพนัธุขาวจากแหลงตาง ๆ  ทั่วประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2525 จนถงึป พ.ศ. 2544 โดยมเีชื้อ
พนัธุขาวที่รวบรวมและอนรุกัษไวไมนอยกวา 20,000 ตวัอยางเชื้อพนัธุ ตอมาในป พ.ศ. 2545 กรม
วิชาการเกษตร จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุพืชและจุลินทรียขึ้นที่อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร 
สาํนกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพภายในบรเิวณศูนยวจิยัขาวปทมุธาน ีเพื่อใหเปนศูนยกลางการ
รวบรวมเชื้อพนัธกุรรมพชืที่ไดมาตรฐานสากล และไดยายเชื้อพนัธุขาวทั้งหมดจากศูนยปฏบิตักิาร
และเกบ็เมลด็เชื้อพนัธุขาวแหงชาตไิปอนรุกัษไวในธนาคารเชื้อพนัธุพชืฯ ซึ่งธนาคารเชื้อพนัธุพชืได
รวบรวมและอนรุกัษเชื้อพนัธกุรรมขาวไวไมนอยกวา 24,000 ตวัอยางเชื้อพนัธุ มกีารดาํเนนิงานดาน
สาํรวจ รวบรวม อนรุกัษ ฟนฟู จดัทาํฐานขอมูล จาํแนกและประเมนิลกัษณะประจาํพนัธุประเมนิ
คณุคาเชื้อพนัธุ ตลอดจนใหบรกิารขอมูลและเมลด็เชื้อพนัธุหนวยงานราชการ ภาคเอกชน ชมุชน 
และกลุมเกษตรกรที่มีความสนใจและตองการเมล็ดเชื้อพันธุขาวเพื่อนําไปศึกษาวิจัยหรือฟนฟูเพื่อ
การอนรุกัษในทองถิ่น
 กระแสความนยิมในการบรโิภคขาวในปจจบุนัเนนที่คณุคาทางโภชนาการเพื่อสขุภาพมากขึ้น 
ศูนยวิจัยขาวพัทลุงจึงไดพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวเฉพาะถิ่นที่มีลักษณะพิเศษ โดยทําการคัดเลือก
จากพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมใหเปนพันธุบริสุทธิ์ ตรงตามความตองการของผูบริโภค มีคุณภาพและ
ผลผลติดขีึ้นเพื่อเปนประโยชนตอชาวนาในการผลติขาวคณุภาพดใีหแพรหลายมากยิ่งขึ้น และในป 
พ.ศ. 2547 จงัหวดัพทัลงุไดกาํหนดใหขาวพนัธุสงัขหยด เปนพนัธุขาว 1 ใน 3 พนัธุ ที่มเีปาหมาย
สงเสริมการผลิตในโครงการพัฒนาการผลิตขาวครบวงจร ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด (ป 
พ.ศ. 2547 - 2550) ที่จะใหเกษตรกรปลูกขาวพนัธุสงัขหยดดวยเมลด็พนัธุด ีโดยขาวพนัธุสงัขหยด
มีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะของสีขาวกลองที่มีสีแดง รูปรางเมล็ดเรียวความยาวเมล็ดขาวกลอง 
6.70 มลิลเิมตร ขาวซอมมอืมสีแีดงปนสขีาว ขาวจากรวงเดยีวกนัเมื่อขดัสแีลวบางเมลด็มสีขีาวใส 
แตสวนใหญมลีกัษณะขาวขุน คณุสมบตักิารหงุตมด ีลกัษณะขาวหงุสกุนุม มคีวามคงตวัของแปง
สกุออน (94 มลิลเิมตร) ปรมิาณอมโิลสตํ่า (รอยละ 15.28 + - 2.08) ลกัษณะทรงตนสงู 140 เซนตเิมตร 
ทรงกอตั้ง เปนขาวไวตอชวงแสง ออกดอกประมาณวนัที่ 10 มกราคม เมื่อปลูกตามฤดูนาปภาคใต 
(ปกดาํกลางเดอืนกนัยายน) 

ที่มา : กรมการขาว 2553
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 พชืผกัพื้นเมอืงจากทกุภาคของประเทศไทยมี
มากกวา 300 ชนดิ เครื่องเทศจากพชืไมนอยกวา 
50 ชนดิ มนีํ้ามนัหอมระเหยซึ่งใหกลิ่นและรสชาตทิี่
บงบอกความเปนอาหารไทย เชน พรกิไทย (Piper 
nigrum L.) ขิง (Zingiber offfiificinale Roscoe) เรว 
(Amomum xanthioides Wall.) กระวาน (Amomum 
testaceum Ridl.) กานพลู (Syzygium caryophyllus 
Bullock & Harrison) ขมิ้น (Curcuma longa L.) เปนตน 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยงัมคีวามหลากหลายของ
ผลไมที่มปีระมาณ 400 ชนดิ เปนไมปลูกประมาณ 
120 ชนดิ ไมปาประมาณ 280 ชนดิ และมคีวาม
แตกตางหลากหลายตามฤดูกาล ไมผลเศรษฐกิจ 
เชน ลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) กลวย (Musa 
spp.) ทุเรียนซึ่งมีไมนอยกวา 10 พันธุ มะมวง 
(Mangifer indica L.) ลาํไย (Dimocarpus longan Lour.) 
มงัคดุ (Garcinia mangostana L.) เปนตน
 ประเทศไทยมพีชืสมนุไพรที่ใชผลติเปนยาแผน
โบราณกวา 1,000 ชนดิ การแพทยพื้นบานและการ
ใชพชืสมนุไพรไดสบืทอดและสั่งสมอยูในสงัคมไทย
นานนับพันป คนไทยทั่วไปมักมีความรูพื้นบานใน
การรักษาโรคและอาการตาง ๆ สมุนไพรที่ใชมาก
ในตํารับยาสมุนไพรไทย เชน เหงาขิง (Zingiber 
offfiificinale Roscoe) เปราะหอม (Kaempferia galaga L.) 
รากระยอม (Rauvolfiffiia serpentina Benth. ex Kurz) 
เมลด็พงุทะลาย (Scaphium macropodum Beaumee) 
เกสรบวัหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เปนตน
 ความหลากหลายของทรพัยากรชวีภาพทั้งพชื 
สตัว และจลุนิทรยี เปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหเกดิประโยชนทั้งในวงการแพทยและสาธารณสขุ 
การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม หนวยงานที่
เกี่ยวของ อาท ิไบโอเทค มหาวทิยาลยัและหนวยงาน 
วิจัยตาง ๆ วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเพื่อ
สรางนวัตกรรมมูลคาเพิ่มตาง ๆ เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม ภายใตสมดลุในการพฒันาเทคโนโลยี

ชวีภาพเพื่อความยั่งยนื ตวัอยางเชน เชื้อราทาํลาย
แมลง สายพนัธุ Beauveria bassiana รหสั BCC 2660 
ที่มปีระสทิธภิาพสงูในการทาํลายเพลี้ยออน (Myzus 
persica) มีโอกาสพัฒนาเปนสารชีวภัณฑควบคุม
กาํจดัเพลี้ยออน จลุนิทรยีที่ผลติเอนไซมตาง ๆ  เพื่อ
การประยกุตใชในอตุสาหกรรมตาง ๆ  ไดแก เอนไซม 
ไฟเตสสาํหรบัอาหารสตัว เอนไซมเพนโตซาเนสจาก
เชื้อราสายพนัธุ Aspergillus sp. BCC 7178 สาํหรบั
อาหารสัตวทําใหสุกรโตเร็วขึ้น นํ้าหนักมากขึ้น มี
อัตราแลกเนื้อตํ่าลงการยอยและดูดซึมอาหารไดดี
ขึ้น เอนไซมเซลลูเลส เอนไซมไซลาเนส สําหรับ
อตุสาหกรรมการผลติกระดาษมลัตเิอนไซมสาํหรบั
การยอยสลายแปงใหเปนนํ้าตาล 

5.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 5.2.1 การบริหารจัดการความหลาก

หลายทางชีวภาพ

 สืบเนื่องจากการที่องคการสหประชาชาติได
กาํหนดใหป ค.ศ. 2010 หรอื ป พ.ศ. 2553 เปนป
สากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
เปนการเสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยู
ของทกุชวีติบนพื้นโลก และคณะรฐัมนตรมีมีตเิมื่อ
วนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ใหป พ.ศ. 2553 เปน
ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย เพื่อรวมฉลองในโอกาสที่องคการ
สหประชาชาตปิระกาศใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยจึง
ไดกาํหนดใหมกีารดาํเนนิการอนรุกัษและฟนฟู 20 
พนัธุสตัว 10 พนัธุพชืของไทยที่อยูในภาวะเสี่ยงตอ
การถูกคุกคามใหไดภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 
2553 - 2555)
 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชวีภาพไดคดัเลอืกพนัธุสตัวปา 20 
ชนดิ พนัธุพชืปา 10 ชนดิ ที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการ
ถูกคุกคามและตองเรงดําเนินการอนุรักษฟ นฟู 
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ประกอบดวย สัตว 20 ชนิด ไดแก นกกระเรียน 
(Grus antigone) นกแตวแรวทองดาํ (Pitta gurneyi) 
นกในกลุมนกเงอืก18 นกกระสาคอดาํ (Ephippiorhynchus 
asiaticus) ไกฟาพญาลอ (Lophura diardi) ไกพนัธุ
เหลืองหางขาว (Gallus domesticus) เสือโครง 
(Panthera tigris) (กรอบที่ 2.22) ชางเอเชยี (Elephas 
maximus) พะยูน (Dugong dugon) ละมั่ง (Cervus 
eldii) โลมาอริวด ี(Orcaella brevirostris) เตาทะเล19  
ตะพาบมานลาย (Chitra chitra) หอยมอืเสอื20 ปูเจา
พอหลวง (Potamon bhumibol) ปูราชนิ ี(Thaiphusa 
sirikit) กระทาง (Tylototriton verrucosus) ปลากะโห 
(Catlocarpio siamensis) สมเสรจ็ (Tapirus indicus) 
และผเีสื้อถงุทอง (Troides spp.) สวนพชื 10 ชนดิ 
ไดแก ฟามุยนอย (Vanda coerulea Griff. Ex lindl.) 
คอเชยีงดาว (Trachycarpus oreophilus Gibbons & 
Spanner) พลบัพลงึธาร (Crinum thaianum J.Schulze) 
กนัภยัมหดิล (Afgekia mahidolae B.L.Burtt & Chermsir) 
เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum 
(Rchb.f.) Rchb.f.) รองเทานาร ี(Paphiopedilum spp.) 
จนัทรผา (Dracaena loureiri Gagnep.) จนัทนกะพอ 
(Vatica diospyroides Symington) รักใหญ (Gluta 
usitata (Wall.) Ding Hou) และขาวสงัขหยด (Oryza 
sativa var. Sangyod) นอกจากนี้ ยังกําหนดให
สวนสัตวเปดเขาเขียวเปนศูนยการเรียนรูปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพแหงแรกของไทย
ดวย

 นอกจากนี้ กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และ
พันธุพืช ไดจัดทํามาตรการเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปราม แกไขปญหาการบกุรกุทาํลายทรพัยากร
ปาไม พรอมทั้งแจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดานการปองกนัรกัษาปาและสตัวปาในป พ.ศ. 2553 
ของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พชื ใหหนวยงานในสงักดักรมอทุยานแหงชาต ิสตัว
ปา และพันธุพืช ทราบและปฏิบัติโดยเครงครัด 
ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวของกับการลักลอบคาสัตวปาและ
พืชปา คือ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจตราลาด
ตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งภาคพื้นดินและทาง
อากาศอยางตอเนื่องเปนประจําสมํ่าเสมอ โดย
เฉพาะพื้นที่เปาหมาย หรือพื้นที่ลอแหลมตอการ
บุกรุกทําลายเปนกรณีพิเศษ ตรวจสอบแหลงคา
สตัวปา ซากสตัวปา และแหลงคาพชืปา อยาใหมี
อยูในพื้นที่รับผิดชอบ การปราบปรามการลักลอบ
ตัดไมทําลายปา การคาสัตวปาที่มีลักษณะเปน
ขบวนการมนีายทนุผูมอีทิธพิล หรอืมเีจาหนาที่ของ
รฐัเกี่ยวของ ใหสนธกิาํลงัเจาหนาที่ทกุฝายเพื่อเขา
ดําเนินการโดยใชมาตรการอยางเขมขนและขยาย
ผลอยางตอเนื่องจัดเจาหนาที่ปฏิบัติการดานการ
ขาวและสายขาว รบัแจงเหตกุารณตลอด 24 ชั่วโมง 
ทกุวนัไมเวนวนัหยดุราชการเพื่อใหทราบขอมลูเกี่ยวกบั 
การลักลอบตัดไมทําลายปา หรือการกระทําผิด
เกี่ยวกับสัตวปา ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทัน
สมยั ใหสามารถตรวจสอบหลกัฐานและสถานการณ 
ไดรวดเร็ว แมนยํา เพื่อสามารถนําผลการตรวจ
พสิูจนมาใชเปนหลกัฐานการดาํเนนิคดไีด 

18 นกในกลุมนกเงอืก ไดแก ชนดิที่ใกลสูญพนัธุอยางยิ่ง 2 ชนดิ ไดแก นกเงอืกปากยน (Aceros corrugates) นกเงอืกดาํ (Anthracoceros 
malayanus) ชนดิที่ใกลสูญพนัธุ 5 ชนดิ ไดแก นกเงอืกหวัหงอก (Aceros comatus) นกเงอืกคอแดง (A. nipelensis) นกเงอืกกรามชางปาก
เรยีบ (A. subruffiificollis) นกเงอืกหวัแรด (Buceros rhinoceros) นกขนหนิ (B. vigil) และชนดิที่มแีนวโนมใกลสูญพนัธุ 1 ชนดิ คอื นกเงอืก
สนีํ้าตาล (Anorrhinus tickelli)

19 เตาทะเล ไดแก ชนิดที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่งที่พบในประเทศไทย 4 ชนิด ประกอบดวย เตามะเฟอง (Dermochelys coriacea) เตาตน ุ
(Chelonia mudas) เตาหญา (Lepidochelys olivacea) และเตากระ (Erethmochelys imbricata) และชนดิที่พบในประเทศไทยแตไมพบขึ้นมา
วางไข 1 ชนดิ คอื เตาหวัโต (Caretta caratta)

20 หอยมือเสือ ไดแก Tridacna crocea ซึ่งมีแนวโนมใกลสูญพันธุ T. maxima และ T. squamasa ซึ่งอยูในชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ และ 
T. gigas ซึ่งเปนชนดิที่สูญพนัธุ
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 กรอบที่ 2.22 การอนุรักษเสือโครง

 เสอืโครง คอื หนึ่งในสตัวปา 20 พนัธุ ที่ไดรบัการคดัเลอืกจากคณะอนกุรรมการอนสุญัญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยใหเปนสัญลักษณของการดําเนินงานดาน
การอนรุกัษ ฟนฟู และคุมครองความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย 
 ปจจบุนัเสอืโครงกาํลงัอยูในภาวะวกิฤตถิงึขั้นใกลสูญพนัธุ สหภาพสากลวาดวยการอนรุกัษ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติไดประเมินจํานวนเสือโครงในชวงปลายศตวรรษที่ 19 วามี
ประชากรประมาณ 100,000 ตวั แตปจจบุนัลดลงเหลอืเพยีงแค 3,200 ตวั สาํหรบัประเทศไทยมี
การประเมนิวามจีาํนวนเสอืโครงประมาณ 190 - 250 ตวั การลดจาํนวนลงของเสอืโครงอยางมาก 
มีสาเหตุเนื่องจากการทําลายหรือเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัย (พื้นที่ปา) การลาเพื่อการคาและ
การลาสตัวที่เปนเหยื่อของเสอืโครง 
 จากขอมูลของกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื พบวา แหลงอาศยัที่มคีวามสาํคญั
ตอการอนรุกัษเสอืโครงในประเทศไทยอยูในพื้นที่ 3 กลุมปา ไดแก กลุมปาตะวนัตก กลุมปาแกง
กระจาน และกลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ โดยพื้นที่อนุรักษที่มีความหนาแนนของเสือโครงมาก
ที่สดุอยูในเขตรกัษาพนัธุสตัวปาหวยขาแขง สถานวีจิยัสตัวปาเขานางราํ ไดดาํเนนิการศกึษาความ
หนาแนนของประชากรเสอืโครงในเขตรกัษาพนัธุสตัวปาหวยขาแขง จงัหวดัอทุยัธาน ีโดยตั้งกลอง
ดกัถายภาพสตัวปาอยางเปนระบบและตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2553 พบวา ประชากรเสอืโครง
ในเขตรกัษาพนัธุสตัวปาหวยขาแขงคอนขางคงที่ โดยดกัถายภาพเสอืโครงไดประมาณปละ 30 ตวั 
ไดประเมนิความหนาแนนของเสอืโครงในเขตรกัษาพนัธุสตัวปาหวยขาแขงประมาณ 2 - 3 ตวัตอ 
100 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการวิจัยเสือโครงที่หวยขาแขงยังทําการศึกษาในดานนิเวศวิทยา 
โดยการดักจับเสือโครงมาติดปลอกคอซึ่งติดเครื่องสงสัญญาณวิทยุเพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรม 
และปจจยัสิ่งแวดลอมตาง ๆ ในแหลงอาศยัของเสอืโครงดวย
 พื้นที่ปาอนุรักษอื่นที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษเสือโครง ไดแก อุทยานแหงชาติกุยบุร ี
ซึ่งเกดิขึ้นภายใตความรวมมอืระหวางอทุยานแหงชาตกิยุบรุ ีกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุ
พชื และกองทนุสตัวปาโลก (World Wildlife Fund: WWF) ประเทศไทย เพื่อสาํรวจประชากรเสอืโครง
และสัตวที่เปนเหยื่อ และนําขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดการเพื่อฟนฟูประชากรเสือโครงใน
พื้นที่แหงนี้ตอไป
 โครงการนี้เริ่มดาํเนนิการตั้งแตป พ.ศ. 2549 จากการสาํรวจพบวา อทุยานแหงชาตกิยุบรุมีี
เสอืโครง 10 ตวั ซึ่งมกีารกระจายอยูในตอนกลางของอทุยานฯ เนื่องจากมสีตัวที่เปนเหยื่อ (กระทงิ 
กวาง หมูปา และเกง) ชกุชมุที่สดุ ปญหาสาํคญัในการอนรุกัษเสอืโครงในอทุยานฯ กยุบรุ ีคอื การ
ลดลงของสัตวที่เปนเหยื่อของเสือโครง ซึ่งเปนผลมาจากในอดีตที่มีการลาสัตวปามาก และการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา โครงการฯ ไดใหความรูและขอมลูขาวสารกบัเจาหนาที่อทุยานฯ และชาวบาน
ที่อาศยัอยูบรเิวณใกลเคยีงเพื่อใหเกดิความเขาใจ และตระหนกัในความสาํคญัของการอนรุกัษเสอื
โครงและพื้นที่อทุยาน และใหทกุคนมสีวนรวมในการแกไขปญหาเหลานี้ ไมวาจะเปนการลาดตระเวน
ในพื้นที่อทุยานของเจาหนาที่ และชาวบานชวยเปนหเูปนตา สอดสองการลกัลอบคาสตัว เปดโอกาส
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ใหเยาวชนเปนสวนหนึ่งในการพฒันาพื้นที่อทุยาน เชน การทาํโปงเทยีม เปนตน
 ในป พ.ศ. 2553 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื่ออนรุกัษ
เสือโครง พ.ศ. 2554 - 2564 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่ออนุรักษและฟนฟูประชากร
เสือโครงขึ้น โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 16 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแผนปฏบิตักิารเพื่ออนรุกัษเสอืโครงประกอบดวยเปาหมายระยะกลาง 
5 ป และระยะยาว 12 ป ดงันี้
 เปาหมายระยะกลาง 5 ป 
 - มีระบบการจัดการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในผืนปาตะวันตก-แนวเทือกเขาตะนาวศรี และ
ผนืปาดงพญาเยน็-เขาใหญ
 - ลดปญหาภัยคุกคามหลักของเสือโครงตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในผืนปาเปาหมายที่
สาํคญั
 - เพิ่มพูนองคความรูที่สาํคญัทางดานนเิวศวทิยาของเสอืโครง (เชน การเปลี่ยนแปลงขนาด
พื้นที่อาศยั ฯลฯ) ในผนืปาเปาหมาย และนาํขอมลูความรูที่ไดมาใชในการกาํหนดแนวทางการบรหิาร
จดัการ
 - ประชากรเสือโครงในผืนปาตะวันตก-แนวเทือกเขาตะนาวศรีและผืนปาดงพญาเย็น-
เขาใหญตองคงที่หรือเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการสํารวจโอกาสการเพิ่มจํานวนประชากรเสือโครงในพื้นที่
ปาอนรุกัษอื่น ๆ
 เปาหมายระยะยาว (12 ป)
 - เพิ่มจาํนวนประชากรเสอืโครงในประเทศไทยใหไดรอยละ 50 ของจาํนวนปจจบุนั โดยเนน
การฟนฟูประชากรในพื้นที่ผืนปาตะวันตก-แนวเทือกเขาตะนาวศรีและผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ 
ตลอดจนฟนฟูประชากรเสือโครงในผืนปาที่มีศักยภาพอื่น ๆ เชน กลุมปาภูเขียว-นํ้าหนาว และ
กลุมปาคลองแสง-เขาสก

ที่มา : กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 2553

 กรอบที่ 2.22 (ตอ)

 หลงัจากคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการ
ปองกนั ควบคมุ และกาํจดัชนดิพนัธุตางถิ่น เมื่อ
วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 สาํนกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ดาํเนนิการ ดงันี้
 1. เผยแพรมาตรการฯ และใหความรู แก
หน วยงานและเจ าหน าที่ที่ เกี่ยวข องรวมถึง
ประชาชนทั่วไป โดยจัดประชุมเผยแพรเรื่องชนิด

พันธุตางถิ่นใหกับหนวยงานในสวนกลาง สวนใน
ระดับพื้นที่ สํานักงานฯ ไดประสานกับสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคและสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจงัหวดั เพื่อเผยแพรมาตรการฯ โดย
ในขณะนี้มีหลายพื้นที่ดําเนินการรณรงคเรื่องชนิด
พนัธุตางถิ่นที่รกุราน เชน เมอืงพทัยา จงัหวดัแพร 
และจงัหวดัฉะเชงิเทรา เปนตน
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 2. เก็บขอมูลเพื่อจัดทําคู มือทะเบียนชนิด
พันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของ
ประเทศไทย ซึ่งใชสําหรับดานตรวจพืชและดาน
กักสัตว รวมถึงหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่สํารวจ
ภาคสนาม นอกจากนี้ ยังไดจัดทําคูมือชนิดพันธุ
ตางถิ่นสําหรับประชาชน โดยแบงตามระบบนิเวศ
ทั้ง 7 ระบบ ไดแก ระบบนเิวศเกษตร ระบบนเิวศ
พื้นที่แหงแลงและกึ่งชื้น ระบบนิเวศปาไม ระบบ
นเิวศภเูขา ระบบนเิวศทะเลและชายฝง ระบบนเิวศ
เกาะ และระบบนิเวศนํ้าในแผนดิน คูมือสําหรับ
ประชาชนนี้ ไดรับการอนุเคราะหจากกรมประมง
และกรมวิชาการเกษตร การจัดทําคู มือทั้งสอง
ประเภทไดชวยใหเจาหนาที่และประชาชนรวมกัน
ปองกนั ควบคมุ และกาํจดัชนดิพนัธุตางถิ่นอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
 3. ประสานงานกับหนวยงานในระดับพื้นที่ 
สงเสรมิและผลกัดนัใหจงัหวดันาํรองจดัทาํแนวทาง
การปองกนั ควบคมุ กาํจดั และเฝาระวงัชนดิพนัธุ
ตางถิ่นที่รุกราน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จดัทาํแนวทางการปองกนั ควบคมุ กาํจดั และเฝา
ระวังชนิดพันธุ ต างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่จังหวัด
นครปฐมและจงัหวดัอดุรธานี
 ในป พ.ศ. 2554 สาํนกังานฯ ไดสนบัสนนุการ
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบและจัดทําแนวทางการ
จัดการชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่มีความสําคัญ
เรงดวน โดยศึกษาปจจัยในการแพรระบาด การ
นําไปใชประโยชนและลดผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ ต างถิ่น
ที่รุกรานในรายการ 1 ซึ่งคณะทํางานชนิดพันธุ
ตางถิ่นไดคดัเลอืกชนดิพนัธุตางถิ่นที่รกุรานสาํหรบั
ทําการศึกษาในโครงการดังกลาวไว 2 ชนิด จาก 
12 ชนิด ไดแก นกพิราบและกระถินยักษ ทั้งนี้ 
เพื่อใหประชาชนไดรบัรูถงึผลดแีละผลเสยีของชนดิ
พันธุตางถิ่นที่รุกรานอยางชัดเจนรอบดาน และ
คาดวาผลการศกึษาในครั้งนี้จะสามารถสรางความ
ตระหนักใหประชาชนไดเพิ่มความระมัดระวัง

ป องกันไม ให ชนิดพันธุ ต างถิ่นที่รุกรานออก
สูสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สาํนกังานฯ ยงัจะสงเสรมิ
และผลักดันใหเกิดจังหวัดนํารองอีก 2 จังหวัด 
เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการชนิดพันธุ ตางถิ่น
ที่รกุรานในระดบัพื้นที่
 สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดจดัทาํแผนการจดัการพื้นที่ชุมนํ้า 
พ.ศ. 2551 - 2555 กําหนดไวภายใตนโยบาย 
มาตรการ และแผนการอนรุกัษและการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 
2551 - 2555 ซึ่งใหความสาํคญักบัผลกระทบจาก
การพัฒนาที่ไมคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชวีภาพ อนัจะกอใหเกดิการ
สูญเสยีทางความหลากหลายทางชวีภาพ
 5.2.2 การดําเนินงานภายใตขอตกลง

ระหวางประเทศ

 1. อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (Convention on Biological Diversity)

 ประ เทศไทยได มี การดํ า เนินงานตาม
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมา
โดยตลอด ในป พ.ศ. 2553 สํานักเลขาธิการ
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ ได
กําหนดใหมีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพสมยัที่ 10 ณ 
เมอืงนาโงยา ประเทศญี่ปุน โดยใหดาํเนนิการตาม
เปาหมายการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ณ นครโยฮันเนสเบอร ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต เมื่อป ค.ศ. 2002 ซึ่งได
กําหนดใหมีการลดอัตราการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ภายในป 
ค.ศ. 2010 ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีจึงได
ประกาศใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรวมเฉลิมฉลองใน
โอกาสที่องคการสหประชาชาตไิดประกาศใหป ค.ศ. 
2010 หรอื พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหงความหลาก
หลายทางชวีภาพ เพื่อกระตุนใหประชากรทกุกลุม 
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ทุกสาขาอาชีพตระหนักในคุณคาความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชวีภาพ และใหความรวมมอื
ในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน พรอมทั้งไดจัดทําแผน
ปฏิบัติการปสากลแหงความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยมวีตัถปุระสงคที่ครอบคลมุการเผยแพร
ประชาสัมพันธ การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน โดยแผนปฏิบัติการดังกลาว
ประกอบดวย แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ
หนวยงานรบัผดิชอบ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ  สามารถ 
ดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารฯ ดงักลาวได 
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบให
ประเทศไทยใหสัตยาบันในขอตกลงวาดวยการจัด
ตั้งศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 
2553 โดยศูนยดังกลาวจัดตั้งเพื่ออํานวยการ
ประสานความรวมมือและประสานการดําเนินงาน
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน กับรัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ ขององคการระดับภูมิภาค และ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมทั้งการแบงปนผล
ประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางเทาเทียมและ
ยตุธิรรมในภูมภิาคอาเซยีน 
 2. อนุสัญญาว าด วยการค าระหว าง

ประเทศซึง่ชนดิสตัวปาและพชืปาใกลสญูพนัธุ 

(Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora: CITES)

 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ได
ดําเนินโครงการรณรงคหยุดการลักลอบคางาชาง
และผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง จากปญหาการ
ลักลอบนําเขางาชางเปนจํานวนมาก และมีการ
รายงานปญหาลักลอบคางาชางผิดกฎหมายผาน

เวทีการประชุมอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะ
สูญพนัธุ ครั้งที่ 14 ที่กรงุเฮก ประเทศเนเธอรแลนด 
จนทําใหไทยตองเรงหามาตรการควบคุมการคา
งาชางอยางเขมขน เพื่อปองกันไมใหถูกระงับการ
คาสัตวปาและพืชปาในบัญชีไซเตส รวมทั้งการ
ควบคุมการคางาชางภายในประเทศ ตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ดวย 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึง
รวมกับองคการเครือขายควบคุมการคาสัตวปา 
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(บก.ปทส.) กรมศลุกากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจับกุมขบวนการลักลอบคางาชาง และ
ผลติภณัฑงาชางจากแอฟรกิา รวมทั้งสตัวปาอยาง
ตอเนื่อง โดยการขอความรวมมือกับสายการบิน
ทกุสายจากทั่วโลกที่จะบนิเขาและออก ใหประกาศ
กฎกติกาภายใตโครงการรณรงคหยุดการลักลอบ
คางาชางและผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง เพื่อให
นักทองเที่ยวทราบถึงความผิดในการนํางาชาง 
ผลิตภัณฑงาชางเขาและออกจากประเทศไทย 
จากการดาํเนนิงานแกปญหาดงักลาวอยางตอเนื่อง
ประเทศไทยจึงรายงานกับที่ประชุมไซเตส เพื่อลบ
ขอกลาวหาบญัชดีาํคางาชางในการประชมุ Cop-15 
ที่กรงุโดฮา รฐักาตาร ในวนัที่ 13 - 25 มนีาคม พ.ศ. 
2553 
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 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให
ประเทศไทยดําเนินโครงการจัดการประชุมสมัย
สามัญภาคีอนุสัญญาวาด วยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ 
(Conference of the Parties to the CITES Conven-
tion) ครั้งที่ 16 (Cop-16) ในป พ.ศ. 2556 โดยอนมุตัิ
เงินงบประมาณ จํานวน 250 ลานบาท ให
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปน
ผูดําเนินการตั้งงบประมาณสําหรับจัดการประชุม
ดังกลาว ซึ่งจะเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2555 
เปนตนไป เพื่อจัดเตรียมสํานักงานคณะกรรมการ
จัดการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 
16 (Cop-16) 
 3. อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความ

สําคัญระหวางประเทศ (Convention on 

Wetlands or Ramsar Convention)

 ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระดบันานาชาต ิ61 แหง และพื้นที่ชุมนํ้าที่มคีวาม
สาํคญัระดบัชาต ิ48 แหง ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และเมื่อวันที่ 3 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ
ให  เพิ่มเติมพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาต ิจาํนวน 8 แหง ไดแก พื้นที่ชุมนํ้ากดุทงิ 
จงัหวดัหนองคาย พื้นที่ชุมนํ้าในเขตรกัษาพนัธุสตัว
ปาหวยขาแขง จงัหวดัอทุยัธาน ีพื้นที่ชุมนํ้าในเขต
หามลาสัตวปาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุร ี
ทุงใหญนเรศวร จงัหวดักาญจนบรุแีละจงัหวดัตาก 
เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดทายเหมือง จังหวัด
พังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี และ
พื้นที่ชุมนํ้าที่มคีวามสาํคญัระดบัชาต ิจาํนวน 2 แหง 
ไดแก พรุแมรําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ
บงึสาํนกัใหญ (หนองจาํรงุ) จงัหวดัระยอง

 ปจจบุนัพื้นที่ชุมนํ้าของประเทศไทยไดรบัการ
ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ หรอืแรมซารไซต (Ramsar Site) 12 แหง 
ไดแก 1) พรุควนขี้เสี้ยนในเขตหามลาสัตวปา
ทะเลนอย จังหวัดสงขลา 2) เขตหามลาสัตวปา
บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 3) ดอนหอยหลอด 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 4) ปากแมนํ้ากระบี่ จงัหวดั
กระบี่ 5) พื้นที่ชุมนํ้าเขตหามลาสตัวปาหนองบงคาย 
(แองเชยีงแสน) จงัหวดัเชยีงราย 6) เขตรกัษาพนัธุ
สตัวปาเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี(พรโุตะแดง) จงัหวดันราธวิาส 
7) อทุยานแหงชาตหิาดเจาไหม-เขตหามลาสตัวปา
หมูเกาะลบิง-ปากแมนํ้าตรงั จงัหวดัตรงั 8) อทุยาน 
แหงชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร-ปากแมนํ้า
กระบรุ ีจงัหวดัระนอง 9) อทุยานแหงชาตหิมูเกาะ
อางทอง จงัหวดัสรุาษฎรธาน ี10) อทุยานแหงชาติ
อาวพังงา จังหวัดพังงา 11) พื้นที่ชุ มนํ้ากุดทิง 
จงัหวดับงึกาฬ และ 12) พื้นที่ชุมนํ้าอทุยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศหรอืแรมซารไซต ลาํดบัที่ 1733 และ 1734 
ตามลาํดบั นอกจากนี้ สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมกาํลงัเตรยีมขึ้น
ทะเบยีนพื้นที่ชุมนํ้าที่มคีวามสาํคญัระหวางประเทศ
เพิ่มเตมิ 2 แหง ไดแก 1) เกาะระ เกาะพระทอง 
จงัหวดัพงังา และ 2) เกาะกระ จงัหวดันครศรธีรรมราช
 นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความจําเปน
เรงดวนตองไดรับการคุมครอง คือ หนองหลม 
(ผนวกเพิ่มกับหนองบงคาย) พื้นที่ชุ มนํ้าลุ มนํ้า
สงคราม พื้นที่ชุ มนํ้าทุ งมหาราช พื้นที่ชุ มนํ้า
วัดหวยจันทร อาวไทยตอนใน (โดยเฉพาะดาน
ตะวันตกแหลมผักเบี้ย บานปากทะเล และเขา
ตะเครา จงัหวดัเพชรบรุ)ี ปากแมนํ้าเวฬ ุเกาะสมยุ 
และเกาะพงัน สวนพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความจําเปน
เรงดวนตองไดรับการฟนฟู ไดเพิ่มเติมหนองหลวง 
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จังหวัดเชียงราย เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน 
ลําปลายมาศ เขตหามลาสัตวปาวัดไผลอม พื้นที่
ชุมนํ้าวัดอโศกการาม เขตหามลาสัตวปาวัดตาล
เอนและพื้นที่ชุ มนํ้าทุ งมหาราช ทุงโพธิ์ทอง/ทุ ง
คาํหยาด เขตหามลาสตัวปาบงึบอระเพด็ ปากแมนํ้า 
เวฬ ุอาวปากพนงั และพื้นที่ชุมนํ้าพรบุานไมขาว 
 พื้นที่ชุมนํ้าที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับ
การศึกษาสํารวจ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวย
ขาแขง (สตัวปา/ปลา) พื้นที่ชุมนํ้าบรเิวณลุมแมนํ้า
มูล พื้นที่ชุ มนํ้าบริเวณลุ มแมนํ้าโขงตอนกลาง 
(ประชากร/ชนดินก) ปากแมนํ้าเวฬแุละอาวคุงกระเบน 
เขตหามลาสัตวปาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขตรักษา
พนัธุสตัวปาทุงใหญนเรศวร (สตัวนํ้า/ปลา) เกาะตาง 
อุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ปาชายเลน
ปะเหลียน-ละงู และพื้นที่ชุมนํ้าพรุคันธุลี (ความ
หลากหลายทางชวีภาพ/ประชากร/ชนดินก) 
 สาํหรบัมาตรการอนรุกัษพื้นที่ชุมนํ้า ใหมกีาร
สํารวจและตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ชุ มนํ้าตาม
ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
ทองถิ่นที่ เพื่อเปนแหลงรบันํ้าตามธรรมชาต ิใหเปน
พื้นที่กกัเกบ็ และชะลอการไหลของนํ้าเพื่อปองกนั
นํ้าทวมและภยัแลง รวมทั้งการประกาศกาํหนดให
พื้นที่ชุมนํ้าที่เปนที่สาธารณะทกุแหงทั่วประเทศโดย
เฉพาะพื้นที่ชุมนํ้าแหลงนํ้าจดืเปนพื้นที่สเีขยีว และ
ไมใหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไว
เปนแหลงรองรับนํ้าและกักเก็บนํ้าตอไป (ตารางที่ 
ผ2.5)
 4. สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตร (International Treaty on Plant 

Genetic Resources for Food and Agricul-

ture)

 ประเทศไทยไดรวมลงนามในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรพัยากรพนัธกุรรมพชืเพื่อ
อาหารและการเกษตร ในป พ.ศ. 2545 สนธสิญัญา

ฉบับนี้นับวามีความสําคัญตอประเทศไทยอยาง
มาก ในฐานะที่ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกจิ
ที่สาํคญัของไทย ทั้งในแงของความมั่นคงของแหลง
อาหารภายในประเทศและการสรางรายไดจากการ
สงออก ประเทศไทยมคีวามจาํเปนในการที่จะตอง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุอยางตอเนื่องเพื่อ
ดาํรงความสามารถในการแขงขนักบัประเทศอื่น ๆ 
สนธิสัญญาฯ ดังกลาวซึ่งเปนกฎกติการะหวาง
ประเทศที่ เกี่ยวข องกับการเข าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมทั้งที่เปนของประเทศไทย และของตาง
ประเทศ ประเทศไทยอาจมีความจําเปนตองใชใน
การปรับปรุงพันธุในอนาคต รวมทั้งการแบงปน
ผลประโยชนของการใชทรพัยากรดงักลาว ยอมจะ
ตองสงผลตอการประกันความมั่นคงทางอาหาร 
การวิจัยและปรับปรุงพันธุพืช การอนุรักษความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืช และการคาระหวาง
ประเทศของไทยอยางแนนอน 
 เนื่องจากในป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหง
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได จัดให มี
โครงการ/แผนงานวจิยัการอนรุกัษพนัธกุรรมขาว มี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันและลดการสูญหายทาง
พันธุกรรม ทราบขอมูลลักษณะและคุณคาของ
เชื้อพนัธุ (ความตานทานโรค แมลง ทนแลง ทนเคม็) 
อนรุกัษและใชประโยชนเชื้อพนัธุขาวปา คนหายนี/
แหลงพันธุกรรมของความตานทานโรคแมลง และ
จดัทาํฐานขอมูล โดยมตีวัชี้วดัคอื จาํนวนเชื้อพนัธุ
ที่อนรุกัษไว และที่เกบ็รวบรวมเพิ่ม ประกอบดวย 4 
โครงการวจิยั คอื 1) การสาํรวจ รวบรวม อนรุกัษ
และฟนฟเูชื้อพนัธกุรรมขาว 2) การจาํแนกลกัษณะ
และประเมินคุณคาเชื้อพันธุกรรมขาว 3) การ
อนุรักษในถิ่นเดิมและศึกษาการใชประโยชน
ทรพัยากรขาวปา และ 4) การตรวจสอบความหลาก
หลายทางพนัธกุรรมขาว
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6.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 6.1.1 ธรณีพิบัติภัย

 แผนดินไหวเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิด
จากการสั่นสะเทอืนของพื้นดนิ อนัเนื่องมาจากการ
ปลดปลอยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว
ภายในโลกออกมาเพื่อปรบัสมดลุของเปลอืกโลกให
คงที่ ปจจบุนันกัวทิยาศาสตรยงัไมสามารถทาํนาย
เวลา สถานที่ และความรนุแรงของแผนดนิไหวที่จะ
เกดิขึ้นในอนาคตได ดงันั้น จงึควรศกึษา เรยีนรู เพื่อ
ใหเขาใจถึงกระบวนการเกิดของแผนดินไหวที่
แทจริง เพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหาย
ที่เกดิขึ้น

พิบัติภัยดานสิ่งแวดลอม

  วันที่ 
สถานที่

 ขนาด 
ผลกระทบ เกิดเหตุการณ  (ริกเตอร)

30 ก.ย. 2552 ตอนกลางเกาะสมุาตรา 7.9 รู สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ ประเทศอินโดนีเซีย

   มผีูเสยีชวีติประมาณ 1,000 คน

20 ม.ีค. 2553 สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา 5.0 รูสกึสั่นไหวที่จงัหวดัเชยีงราย

5 เม.ย. 2553 อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย 3.5 รูสกึสั่นไหวบรเิวณอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

9 พ.ค. 2553  ชายฝงตอนเหนอืของเกาะ 7.3 รูสกึสั่นไหวไดบนอาคารสงูบางแหงในจงัหวดัภเูกต็, จงัหวดั 

 สมุาตรา ประเทศอนิโดนเีซยี   พงังา, จงัหวดัสรุาษฎรธาน,ี จงัหวดัสงขลา และกรงุเทพมหานคร

6 ก.ค. 2553 สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา 4.5 รูสึกสั่นไหวไดทั่วไปบริเวณอําเภอแมสาย อําเภอแมจัน 

 หางจากอาํเภอแมสาย  อําเภอแมฟาหลวง อําเภอเชียงแสน และอําเภอเมือง

 จงัหวดัเชยีงราย ทางทศิ  เชยีงราย

 ตะวันตก ประมาณ 6 กม.

ตารางที่ 2.31 แผนดินไหวที่มีกระทบกับประเทศไทย ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553
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 ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เกดิเหตกุารณแผนดนิไหวที่
สงผลกระทบตอประเทศไทยจาํนวน 5 ครั้ง โดยม ี
2 ครั้ง ที่มขีนาดเกนิ 6 รกิเตอร เปนการเกดิแผนดนิไหว 
บรเิวณเกาะสมุาตรา เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 
2552 และวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แตอยางไร
ก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นไดกอความเสียหาย
เพียงเล็กน อย และรับรู ถึงความสั่นสะเทือน 
(ตารางที่ 2.31) ในป พ.ศ. 2553 (ขอมูลถึงเดือน
ตลุาคม) เกดิเหตกุารณแผนดนิไหวในประเทศไทย
ประมาณ 100 ครั้ง (ตารางที่ ผ2.6)
 ดนิถลมหรอืโคลนถลม คอื การเคลื่อนที่ของ
มวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของ
แรงโนมถวงโลก และจะมนีํ้าเขามาเกี่ยวของในการ

ทําใหมวลดินและหินเคลื่อนตัวดวยเสมอ ดินถลม
มักเกิดตามมาหลังจากนํ้าปาไหลหลาก ในขณะที่
เกดิพายฝุนตกหนกัรนุแรงตอเนื่อง หรอืหลงัการเกดิ
แผนดนิไหว เหตกุารณดนิถลมเปนภยัพบิตัทิี่กอให
เกิดความเสียหายแก ทรัพย สินและชีวิตของ
ประชาชนเปนอยางมาก
 ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2553 มรีายงานเหตกุารณดนิถลม 
6 ครั้ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดยะลา 
นราธิวาส สระแกว ภูเก็ต ตราด และเชียงราย 
(ตารางที่ ผ2.7) ทั้งนี้ เหตกุารณดนิหรอืโคลนถลม
กอใหเกดิความเสยีหายทั้งชวีติของราษฎรประมาณ 
2.66 - 2.75 ลานบาทตอคน (กรอบที่ 2.23)

 กรอบที่ 2.23 การประเมินมูลคาของความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปา

    ไหลหลากและดินหรือโคลนถลม

 เหตกุารณนํ้าปาไหลหลากหรอืดนิหรอืโคลนถลมภายในประเทศไทยนบัวนัจะทวคีวามรนุแรง
และสรางความเสยีหายตอทรพัยสนิและชวีติของประชาชนมากขึ้น การดาํเนนินโยบายหรอืมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อตดิตามเฝาระวงัและแจงเตอืนภยัในพื้นที่เสี่ยงภยั รวมทั้งการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนที่อาศยัอยูในพื้นที่เสี่ยงภยั ไดสะทอนใหเหน็ถงึความพยายามในการลดความเสยีหายที่
เกดิขึ้นจากการที่ประชาชนอาศยัอยูในพื้นที่เสี่ยงภยั และที่ผานมาการประเมนิความเสยีหายที่เกดิ
ขึ้นจากนํ้าปาไหลหลากและดินหรือโคลนถลมยังขาดการประเมินมูลคาความเสียหายจากการ
สญูเสยีชวีติของประชาชนที่อาศยัอยูในพื้นที่เสี่ยงภยั ภายใตแนวคดิ “Value of Statistical Life: VSL” 
ที่กําหนดมูลคาหรือจํานวนเงินที่บุคคลยินดีที่จะแลกกับการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการมีชีวิตรอด 
แนวคดินี้เปนวธิกีารใหมที่ไดเสนอใหบคุคลผูซึ่งเปนเจาของชวีติมสีวนรวมในการประเมนิมลูคาความ
เสยีหาย เพื่อใหผูวางนโยบายเขาใจถงึขนาดของความเสยีหายและขนาดของการลงทนุหรอืขนาด
ของมาตรการทางการคลังที่จะลดความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผลการศึกษาที่ไดจะเปนการเปด
พรมแดนความรูใหมในประเทศไทย
 การศึกษานี้ไดสัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปาไหลหลากและดินถลม 
ดวยแบบสอบถาม ครอบคลมุพื้นที่เสี่ยงภยัระดบัปานกลางและสงู ในพื้นที่ 3 จงัหวดั คอื จงัหวดันาน 
เชียงใหม และเชียงราย ในพื้นที่ 18 อําเภอ 33 ตําบล 50 หมูบาน ผลจากการศึกษาพบวา 
คณุลกัษณะสวนบคุคล ประสบการณ การรบัรู และสภาพแวดลอม เปนตวัแปรสาํคญัที่มอีทิธพิล
ตอการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารเฝาระวงัและแจงเตอืนภยัมากที่สดุ นอกจากนี้ วธิกีารเฝาระวงัและแจง
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 กรอบที่ 2.23  (ตอ)

 หลุมยุบเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เพดาน
โพรงใตดนิยบุตวัลงเปนหลมุลกึ มเีสนผาศนูยกลาง
ประมาณ 1 - 200 เมตร ลกึตั้งแต 1 ถงึมากกวา 20 
เมตร สวนใหญหลมุยบุจะเกดิในบรเิวณที่ราบใกล
กบัภเูขาหนิปนู เนื่องจากหนิปนูมคีณุสมบตัลิะลาย
นํ้า ประกอบกบัภเูขาหนิปนูมรีอยเลื่อนและรอยแตก
มากมายจึงทําใหเกิดโพรงใตดินไดงาย ปจจัยที่
ทําใหเกิดหลุมยุบ เชน การสัญจรของยวดยาน
พาหนะ การสูบนํ้าใตดิน การสั่นสะเทือนจาก
แผนดนิไหว เปนตน
 ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2553 มเีหตกุารณหลมุยบุเกดิขึ้น 18 
ครั้ง ในพื้นที่ 12 จงัหวดั ไดแก จงัหวดัสตูล ระยอง 
ตาก อดุรธาน ีนครราชสมีา กระบี่ นครศรธีรรมราช 
กาญจนบรุ ีเชยีงใหม ตรงั ระนอง และจงัหวดันาน 
(ตารางที่ ผ2.8)

 6.1.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล

 จากการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เมื่อป พ.ศ. 2550 พบวา การกดัเซาะ
ชายฝงทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัดชายฝงทะเล และ
มีพื้นที่ที่สูญเสียจากการกัดเซาะชายฝง ประมาณ 
11,300 ไร โดยในพื้นที่อาวไทยตอนบนมอีตัราการ
กดัเซาะรนุแรงระดบัวกิฤต ิโดยบางแหงมอีตัราการ
กดัเซาะมากกวา 10 - 20 เมตรตอป
 แนวชายฝ งทะเลอาวไทยมีพื้นที่วิกฤติที่มี
อตัราการกดัเซาะมากกวา 5 เมตรตอป มทีั้งสิ้น 13 
จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทร-
ปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เพชรบุร ี
ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตาน ีและนราธวิาส ระยะทางรวม 207 
กโิลเมตร (รอยละ 12) (ตารางที่ ผ2.9) สาํหรบัชายฝง
ทะเลดานอันดามันมีพื้นที่วิกฤติที่มีอัตราการ

เตอืนภยัที่นาํเสนอตอกลุมตวัอยางยนิดทีี่จะจาย และกลุมตวัอยางมกัเลอืกวธิกีารเฝาระวงัและแจง
เตอืนภยัที่มรีาคาหรอืตนทนุสงูในการตดัสนิใจครั้งแรก แตจะเลอืกวธิกีารเฝาระวงัและแจงเตอืนภยั
ที่สมเหตสุมผลในการตดัสนิใจในครั้งตอไป 
 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมีมูลคาความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมา
จากการอาศยัอยูในพื้นที่เสี่ยงภยันํ้าปาไหลหลากและดนิถลมเฉลี่ยประมาณ 2.66 - 2.75 ลานบาท
ตอคน โดยกลุมตวัอยางยนิดทีี่จะจายเฉลี่ย 118.24 - 122.77 บาทตอคนตอป เพื่อลดโอกาสในการ
สูญเสยีชวีติประมาณรอยละ 44.41 - 44.64 ของกรณปีกต ิ
 สําหรับเงินที่นํามาใชในการสนับสนุนการเฝาระวังและแจงเตือนภัยจะนํามาจากเงินสะสม
หรอืเงนิเกบ็เผื่อฉกุเฉนิ และเงนิที่ไดจากการลดคาใชจายสนิคาฟุมเฟอย เชน สรุา โดยประชาชน
เห็นวาควรมีการจัดตั้งกองทุนเฝาระวังและแจงเตือนภัยนํ้าปาไหลหลากและดินถลมเพื่อบริหาร
จดัการเงนิดงักลาว นอกจากนี้ หากมกีารตั้งเครอืขายเฝาระวงัและแจงเตอืนภยัประชาชนสวนใหญ
ยนิดจีะเขาเปนสมาชกิและสนบัสนนุคาใชจายเฉลี่ยปละ 114.67 บาทตอคนตอป เพราะเหน็วาการ
เฝาระวงัและแจงเตอืนภยัสามารถลดความเสี่ยงที่จะเสยีชวีติจากนํ้าปาไหลหลากและดนิถลมได

ที่มา : อคัรพงศ และคณะ 2552
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กดัเซาะมากกวา 5 เมตรตอป ใน 5 จงัหวดั คอื 
ระนอง ภูเกต็ กระบี่ ตรงั และสตูล ระยะทางรวม 
23 กโิลเมตร (รอยละ 2)
 6.1.3 มลพิษมาบตาพุด

 คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมในพื้นที่
มาบตาพุด พบวาปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่ตอง
เรงรัดแกไข คือ ปญหาการปนเปอนสารอินทรีย
ระเหยงายในอากาศและนํ้าใตดิน การปนเปอน
ตะกอนดนิในคลองชากหมาก และการปนเปอนของ
นํ้าเสียจากแหลงชุมชน ซึ่งการดําเนินการไดมีการ
จัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบ
การเพื่อจดัทาํแผนปฏบิตักิารการแกไขปญหา การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมการติดตาม
ตรวจสอบและรวมแกไขปญหาในพื้นที่ ซึ่งในป พ.ศ. 
2552 สถานการณมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานตาง ๆ มดีงันี้
 1. คณุภาพอากาศและสารอนิทรยีระเหยงาย
ในบรรยากาศ 
 ผลการตรวจวดัพบวา ในป พ.ศ. 2549 - 2552 
คาเฉลี่ยของสารมลพิษอากาศพื้นฐานอยูในเกณฑ
มาตรฐาน โดยเฉพาะปริมาณของซัลเฟอร 
ไดออกไซด (SO

2
) และไนโตรเจนไดออกไซด (NO

2
) 

ลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยป พ.ศ. 2552 ลดลง
รอยละ 27 และ 18 ตามลําดับ สวนสารอินทรีย
ระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) 
ในป 2553 พบปญหาสารเบนซีนที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจากป 2550 และ 2551 ในทกุพื้นที่ ซึ่งตอง
เรงดําเนินการแกไขปญหาสาร 1, 3 บิวทาไดอีน 
ในภาพรวมของพื้นที่มาบตาพุดมีแนวโนมดีขึ้น 
ในขณะที่พื้นที่ใกลเคยีงนคิมอตุสาหกรรมอารไอแอล 
และเขตประกอบการอตุสาหกรรมไออารพซีพีบปญหา 
มแีนวโนมเพิ่มขึ้นสาํหรบัสาร 1, 2 ไดคลอโรอนีเทน 
ในภาพรวมของพื้นที่มาบตาพุดมีแนวโนมลดลง 
สําหรับพื้นที่อื่นโดยเฉพาะพื้นที่ใกลเคียงนิคม

อตุสาหกรรมอารไอแอลพบปญหามแีนวโนมเพิ่มขึ้น 
สวนกาซโอโซนและฝุ นละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน มีคาเกินมาตรฐานทุกป โดยในป พ.ศ. 
2552 พบวามีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปเปนครั้งคราว ในฤดูแลงมี
ลกัษณะเชนเดยีวกบัพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
 2. นํ้าผวิดนิ นํ้าบาดาล และนํ้าทะเลชายฝง
 คุณภาพนํ้าในคลองสาธารณะ 9 สาย 
ที่ทาํการตรวจวดัในพื้นที่ตาํบลมาบตาพดุเทยีบเทา 
กับคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 4 (สามารถใชประโยชนในการอตุสาหกรรม 
และการอุปโภค-บริโภคไดโดยผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติ) และคุณภาพนํ้าโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น 
อยางไรก็ตาม ยังมีแนวโนมของการปนเป อน
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมา
จากการระบายนํ้าเสยีจากแหลงชมุชน
 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากบอนํ้าใตดิน 
พบวารอยละ 49 (84 บอ จาก 170 บอ) มีการ
ปนเปอนโลหะหนกั 5 ชนดิ ไดแก สารหนู ซลีเีนยีม 
สารแมงกานสี สงักะส ีและสารตะกั่ว เกนิมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าใตดิน ซึ่งสวนใหญมาจากสินแรและ
นํ้าใตดนิพื้นที่อยูแลว และรอยละ 17.7 (43 บอ จาก 
242 บอ) มกีารปนเปอนของสารอนิทรยีระเหยงาย 
ในระดับเกินกวามาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดินหลาย
ชนิด เชน 1, 2 ไดคลอโรอีเทน ไดคลอโรมีเทน 
เบนซีน และเวนิลคลอไรด ทั้งนี้ พบในวงจํากัด
เฉพาะบรเิวณพื้นที่นคิมอตุสาหกรรม
 คณุภาพนํ้าทะเลชายฝงสวนใหญมแีนวโนมที่
ดีขึ้น มีเพียงคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมเทานั้นที่มีคา
เพิ่มขึ้น อยางไรกต็าม ยงัพบโลหะหนกัคอนขางสูง 
4 ชนดิ ไดแก ทองแดง บรเิวณปากคลองตากวน 
สารปรอท บรเิวณปากคลองบางกระพรนุ ปากคลอง 
บางเบิด จุดระบายโรงไฟฟาโกลว จุดนํานํ้าเขา
โรงไฟฟาบีแอลซีพี แมงกานีส บริเวณปากคลอง
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ชากหมาก ปากคลองตากวน และตะกั่ว บริเวณ
จดุระบายโรงไฟฟาโกลว และปากคลองตากวน 
 บริเวณพื้นที่มาบตาพุดพบวาในตะกอนดินมี
สารปรอทและสารปโตรเลยีมไฮโดรคารบอนทั้งหมด
มีคาสูง บริเวณคลองชากหมาก สวนบริเวณ
ปากคลองตากวนมีปรอทและสารปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนทั้งหมดคอนขางคงที่ ในขณะที่การ
แพรกระจายของตะกั่วในตะกอนดินไมพบความ
แตกต างระหว างดินตะกอนจากปากคลอง
ชากหมาก และปากคลองตากวน
 3. ขยะและกากของเสยี
 โรงงานในเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุได
ใชหลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) ซึ่ง
สามารถลดปรมิาณขยะและกากอตุสาหกรรมลงได 
414,586.40 ตัน และโรงงานจําพวกที่ 3 ที่มี
เครื่องจกัรขนาดตั้งแต 50 แรงมา ในจงัหวดัระยอง 
จาํนวน 1,835 แหง ไดเขาสูระบบบรหิารจดัการและ
ระบบกํากับกากอุตสาหกรรมทั้งหมด แมวาจะมี
บริษัทรับกําจัดกากอุตสาหกรรมเพียงแหงเดียวใน
พื้นที่ 
 ในเขตควบคมุมลพษิจงัหวดัระยอง มขีองเสยี
อนัตรายจากชมุชนเกดิขึ้น 733 ตนั คดิเปนรอยละ 
24 ของปรมิาณที่เกดิขึ้นทั้งจงัหวดั (3,092 ตนั) ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีระบบการจัดการของเสียอันตราย
จากชมุชน สาํหรบัมลูฝอยตดิเชื้อนั้นมปีระมาณ 298 
ตัน ซึ่งเปนมูลฝอยติดเชื้อในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง 172 ตัน ที่มีการจัดการโดยวาจาง
บริษัทเอกชนดําเนินการเก็บขนและนําไปกําจัดใน
เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง มีของเสีย
อตุสาหกรรมที่เกดิขึ้น 2,293,847 ตนั โดยเปนของ
เสียอันตราย 845,134 ตัน (เปนของเสียไมเปน
อันตราย 1,448,713 ตัน) พบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
จํานวน 6 ครั้ง โดยพบกรณีรองเรียนเหตุการณ
ลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่มาบตาพุดเพียง 3 

ครั้ง ในชวง 4 ป (ป พ.ศ. 2549 - 2552) เชน บรเิวณ
ตําบลมาบขา ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดได
รวมมือในการแกไขปญหา และฟนฟูสภาพพื้นที่ 
โดยการมสีวนรวมของประชาชนในพื้นที่และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการสืบสวน
สอบสวนและดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทํา
ผิดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการกระทําผิดใน
อนาคต ซึ่งกรมควบคมุมลพษิรวมกบัหนวยงานใน
พื้นที่ไดดําเนินการตรวจสอบและใหคําแนะนําใน
การเคลื่อนยายและกําจัดกากของเสียอันตรายที่
ลกัลอบทิ้งดงักลาว 
 6.1.4 ผลกระทบ

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และ
โรงพยาบาลภาครฐั รวมกนัศกึษาถงึผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนจากปญหามลพิษอากาศ 
พบวา อตัราปวยดวยกลุมอาการทางระบบทางเดนิ
หายใจที่อาจเกี่ยวของกบัมลภาวะ ในประชากรทกุ
กลุมอายุสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ประชากรในพื้นที่ตาํบลมาบตาพดุ เพิ่มขึ้นจาก 80 
ตอพันประชากร ในป พ.ศ. 2549 - 2550 เปน
มากกวา 130 ตอพนัประชากร ในป พ.ศ. 2551 - 
2552 (ตารางที่ 2.32)
 อตัราการปวยดวยโรคเยื่อจมกูอกัเสบ (Allergic 
Rhinitis) ในประชากรทกุกลุมอายอุตัราการปวยดวย
โรคเยื่อจมูกอักเสบในตําบลตาง ๆ ในเขตอําเภอ
เมอืงคอนขางใกลเคยีงกนั แตในตาํบลบานฉางและ
ตําบลมาบขามีอัตราผูปวยคอนขางนอยเมื่อเทียบ
กบัตาํบลอื่น ๆ  ซึ่งในตาํบลมาบขามแีนวโนมผูปวย
โรคเยื่อจมูกอกัเสบเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2.33)
 ตาํบลหวยโปง ตาํบลมาบตาพดุ และตาํบล
บานฉาง พบอตัราการปวยดวยโรคหดืมากที่สดุตาม
ลําดับ โดยในอําเภอหวยโปงมีแนวโนมจํานวน
ผูปวยลดลง ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงยงัไมชดัเจน (ตารางที่ 2.34)

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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ตําบล

   อัตราปวยตอพันประชากร

  ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552

เนนิพระ  39.18 41.07 52.13 64.09

ทบัมา  29.43 31.44 40.69 55.73

หวยโปง  139.49 146.17 213.57 171.79

มาบตาพดุ 85.63 87.74 133.94 139.71

บานฉาง  13.31 11.51 13.81 16.47

มาบขา  4.41 4.58 4.47 2.76

รูปที่ 2.49 ขอบเขตการปนเปอนของสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene: TCE) 

(สวนในพันลานสวน) ในนํ้าใตดิน

ที่มา : กรมควบคมุมลพษิ 2553

ตารางที่ 2.32 อัตราการปวยดวยกลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจที่อาจเกี่ยวของกับ

มลภาวะในประชากรทุกกลุมอายุในเขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง 2553
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ตําบล

   อัตราปวยตอพันประชากร

  ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552

เนนิพระ  12.43 13.34 11.52 12.96

ทบัมา  11.25 12.79 9.35 10.34

หวยโปง  65.71 75.78 48.60 44.28

มาบตาพดุ 42.68 38.67 37.99 39.64

บานฉาง  19.78 19.40 20.92 18.05

มาบขา  9.20 8.46 9.28 3.75

 
ตําบล

   อัตราปวยตอพันประชากร

  ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552

เนนิพระ  7.82 8.21 7.71 6.86

ทบัมา  4.71 5.79 6.97 6.43

หวยโปง  6.00 7.12 8.28 7.39

มาบตาพดุ 6.60 7.88 8.44 7.68

บานฉาง  2.93 2.76 2.70 3.81

มาบขา  0.49 0.94 0.92 1.32

ตารางที่ 2.33 อัตราการปวยดวยโรคเยื่อจมูกอักเสบ (Allergic Rhinitis) ในประชากรทุก

  กลุมอายุในเขตควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง 2553

ตารางที่ 2.34 อัตราการปวยดวยโรคหืด (Asthma) ในประชากรทุกกลุมอายุในเขต

  ควบคุม มลพิษ ป พ.ศ. 2549 - 2552

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง 2553

6.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 6.2.1 ธรณีพิบัติภัย

 พื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยเกิดธรณี
พิบัติภัยฉับพลันบอยครั้งและนับวันจะทวีความ
รนุแรงมากขึ้น ซึ่งแตละครั้งไดกอใหเกดิความสญูเสยี 
ตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่เปน

จาํนวนมาก รวมทั้งสงผลกระทบตอการพฒันาดาน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในป พ.ศ. 2553 
กรมทรพัยากรธรณ ี จงึจดัใหมโีครงการ “การจดัตั้ง
เครอืขาย เฝาระวงัแจงเตอืนธรณพีบิตัภิยั 4 จงัหวดั 
เพื่อฝกอบรมราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภยัตอการเกดิธรณี

ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
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พบิตัภิยัในพื้นที่จงัหวดัอบุลราชธาน ีอดุรธาน ีชลบรุ ี
และระยอง ใหมีความรูความเขาใจถึงระบบการ
แจงเหตุธรณีพิบัติภัย รวมทั้งการสรางการจัดตั้ง
เครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย และได
กําหนดแผนงานในการซักซอมเตรียมความพรอม
รับมือกับพิบัติภัยดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก ใน
พื้นที่ 8 จงัหวดั ไดแก จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีพงังา 
สตูล ขอนแกน ลาํพูน พะเยา อตุรดติถ และเลย 
ซึ่งเปนการซักซอมโดยจําลองสถานการณพิบัติภัย
นํ้าปาไหลหลากและดินถลมขึ้น มีการประสานกัน
ระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมภิาค รวม
ทั้งอาสาสมัครเครือขายภาคประชาชน ตรวจสอบ
แผนการเฝาระวัง การแจงเตือน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
และการเตรยีมความพรอมในการปองกนัภยัรวมกนั
ระหวางหนวยงานภายใตสงักดักระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบ 
จากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน นอกจากนี้ กรม
ทรัพยากรธรณียังไดดําเนินโครงการจัดทําแนวทาง
การปองกันและฟนฟูพื้นที่ประสบภัยดินถลมอยาง
ต อเนื่องมาตั้งแต ป   พ.ศ. 2549 สําหรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดดาํเนนิการในพื้นที่ 2 
จังหวัด ประกอบดวยพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตจังหวัด
นานและอตุรดติถ นอกจากนี้ กรมทรพัยากรนํ้ายงั
ไดดาํเนนิการตดิตั้งระบบเตอืนภยัประจาํหมูบานมา
ตั้งแตปงบประมาณ 2548 โดยในปงบประมาณ 
2552 ดาํเนนิการตดิตั้งเพิ่มขึ้นอกี 129 สถาน ี
 ในชวงป พ.ศ. 2552 - 2553 กรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัไดจดัทาํแผนตาง ๆ  เพื่อปองกนั
และบรรเทาภัยจากธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น 
จาํนวน 5 แผน ไดแก
 1. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาต ิพ.ศ. 2553 - 2557 ภายใตการกาํกบัของ
คณะกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง
ชาติ (กปภ.ช.) ตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางใหหนวยงานทุกภาค
สวนสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางบูรณาการ 
มทีศิทางเดยีวกนัและเสรมิกาํลงักนั (คณะรฐัมนตรี
ไดมมีตอินมุตัใินหลกัการของแผนฉบบัดงักลาว เมื่อ
วนัที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552)
 2. แผนแมบทการปองกนัและใหความชวยเหลอื 
ผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม 
(ระยะ 5 ป) (คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เมื่อวนัที่ 
25 กันยายน 2550) และแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553 - 2555) ภายใต
แผนแมบทการปองกันและใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม 
(ระยะ 5 ป) เพื่อรองรบัยทุธศาสตรการปองกนัและ
ใหความชวยเหลอืผูประสบภยัจากอทุกภยั วาตภยั 
และโคลนถลม (คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เมื่อวนั
ที่ 5 สงิหาคม 2552)
 3. แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจาก
คลื่นสนึาม ิพ.ศ. 2552 - 2556 มวีตัถปุระสงคเพื่อ
เปนการเตรียมการปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยคลื่นสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น และหนวยงาน
ตาง ๆ  สามารถที่จะรบัมอืภยัคกุคามไดในลกัษณะ
รวมกันทําอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน (คณะ
รฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม 2552) 
และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2554 - 2556) ภายใตแผนแมบทปองกัน
และบรรเทาภยัจากคลื่นสนึาม ิพ.ศ. 2552 - 2556 
(คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 
2553)
 4. แผนปฏบิตักิารลดความเสี่ยงจากภยัพบิตัิ
แหงชาติในเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2553 - 2562 
ตามกรอบการดาํเนนิงานเฮยีวโกะ โดยความรวมมอื 
ของศนูยเตรยีมความพรอมปองกนัพบิตัภิยัแหงเอเชยี 
(Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) และ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจาก
องคการยทุธศาสตรนานาชาต ิเพื่อการลดภยัพบิตัิ
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แหงสหประชาชาต ิ(UNISDR) เพื่อเปนกรอบทศิทาง
การบริหารจัดการ และประสานการปฏิบัติในการ
แกไขปญหาและลดผลกระทบจากภัยพิบัติของ
ประเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (คณะ
รฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม 2552)
 5. แผนหลกัการปองกนัอบุตัภิยัแหงชาต ิพ.ศ. 
2553 - 2557 ภายใตการกาํกบัของคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย การปลูกฝงจิตสํานึก 
และความตระหนกัดานความปลอดภยั มาตรฐาน
ความปลอดภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอม การ
กํากับตรวจสอบ การเฝาระวัง และแจงเตือน
อบุตัภิยั การสรางการมสีวนรวมของภาคตีาง ๆ  การ
บังคับใชและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย รวมทั้งการบรหิารจดัการ ซึ่งครอบคลมุ
ถงึการปองกนัและลดผลกระทบ รวมทั้งการเตรยีม
ความพรอมรบัพบิตัภิยัดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
มลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตรายดวย (คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553)
 6.2.2 การกัดเซาะชายฝงทะเล

 ผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใน
หลักการของแนวทางการบูรณาการจัดการปองกัน
และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝ งทะเลของ
ประเทศ และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝง จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล และการเปลี่ยนแปลงของระดบันํ้าทะเล 
ขึ้นเปนการเฉพาะในระดบัสาํนกั โดยมบีคุลากรที่มี
ความรูความสามารถในเรื่องดังกลาวปฏิบัติงาน
ประจําและตอเนื่อง และเปนหนวยงานกลางทาง
วชิาการการศกึษาวจิยั และประสานการดาํเนนิงาน
ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
และการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล ตลอดจน
เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ

ระบบนเิวศชายฝงทะเลจากปรากฏการณภาวะโลก
รอนและการปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงไดพิจารณา
จัดตั้งสํานักการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเลและพื้นที่ชายฝ งทะเลขึ้น ตามคําสั่งกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง ที่ 32/2553 ลงวนัที่ 
22 มกราคม พ.ศ. 2553 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการ
บรูณาการจดัการปองกนัและแกไขปญหาการกดัเซาะ 
ชายฝงทะเลของประเทศตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเสนอ วนัที่ 22 กนัยายน 
พ.ศ. 2552 โดยใหกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงดาํเนนิการ ดงันี้ (1) เรงรดัจดัทาํแผนปฏบิตัิ
การปองกันการกัดเซาะเชิงบูรณาการ 5 ป ที่
สอดคลองกบัยทุธศาสตร 20 ป (2) จดัทาํแผนหลกั
และแผนปฏบิตับิรเิวณชายฝงอาวไทย (ปากแมนํ้า
ปราณบรุจีนถงึปากพนงั) และชายฝงทะเลอนัดามนั 
(3) ศึกษาวิจัยรูปแบบและวิธีปองกัน รักษา และ
ฟนฟูปาชายเลน และปาชายหาดที่เสื่อมโทรม
จากการกัดเซาะชายฝงทะเล (4) ประสานสํานัก
งบประมาณรวบรวมสถิติการใชงบประมาณใน
การปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 
(5) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และ 
(6) จัดทําแผนขอรับทุนการศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกระทรวง
วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สาขาวศิวกรรมชายฝง 
วทิยาศาสตรทางทะเล สมทุรศาสตร ฯลฯ) และเมื่อ
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วนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 คณะรฐัมนตรมีมีติ
เห็นชอบกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการ
จดัการและแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงทะเล 23 
จงัหวดั ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 ตามที่
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเสนอ 
 นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําแผนหลักและ
แผนปฏบิตักิารแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงทะเล
แลวเสรจ็ใน 3 พื้นที่ ไดแก พื้นที่อาวไทยตอนบน 
(รปูตวั ก) (ป พ.ศ. 2551) พื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก 
(ป พ.ศ. 2552) และพื้นที่อาวไทยตอนลาง (แหลม
ตะลมุพกุถงึปากนํ้าทะเลสาบสงขลา) (ป พ.ศ. 2552) 
 ในปงบประมาณ 2552 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ไดดําเนินโครงการปองกันแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงและฟนฟูพื้นที่ชายฝง
ทะเล ประกอบดวย 1) การปกไมไผชะลอคลื่น 
ความยาว 500 เมตร ที่ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พรอมทั้งการ
ติดตามประเมินผล 2) การปกเสาปูนชะลอคลื่น 
ความยาว 400 เมตร ที่ตําบลทากําชํา อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี พรอมทั้งการติดตาม
ประเมนิผลการดาํเนนิงาน 3) โครงการศกึษาวจิยั
และสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝ งบริเวณตําบลแหลมฟาผา 
อาํเภอพระสมทุรเจดยี จงัหวดัสมทุรปราการ และ 
4) โครงการความรวมมือระดับชุมชนการแกไข
ป ญหาการกัดเซาะชายฝ   งทะเลพื้นที่วิกฤติ
มาบตาพุด ในปงบประมาณ 2553 ไดดําเนิน
โครงการปาชายเลนเทยีมเพื่อแกปญหาการกดัเซาะ
ชายฝงทะเล โดยการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่อาวไทยตอนบน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
สมทุรปราการ และโครงการตดิตามและประเมนิผล
การฟนฟูระบบนเิวศชายฝงทะเล โดยการปกไมไผ
ชะลอคลื่นกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา และ
สาํหรบัในปงบประมาณ 2554 จะไดดาํเนนิการ 3 

โครงการ ไดแก 1) โครงการศกึษา ออกแบบ และ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงสรางการ
ปองกนัปญหาการกดัเซาะชายฝงทะเลพื้นที่อทุยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 2) โครงการศึกษา 
สํารวจและวิเคราะหประสิทธิภาพและผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมของโครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝ งทะเลอาวไทยตอนบน และ 
3) โครงการจดัทาํแผนหลกัและแผนปฏบิตักิารแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝ งพื้นที่ชายฝ งทะเล
อนัดามนั
 6.2.3 มลพิษมาบตาพุด

 สืบเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวนัออกที่ผานมา รฐับาลไดใหความสาํคญั
ตอการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
จังหวัดระยองเปนลําดับแรก ทําใหอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวา
เปาหมายที่กาํหนดไว และไมสอดคลองกบัการสงเสรมิ 
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชน ทาํใหประชาชนในพื้นที่สวนใหญเขาใจ
วารัฐบาลละเลยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดงันั้น ภาครฐัจงึไดจดัทาํกรอบแนวทาง
การพัฒนาและแก  ไขป ญหาผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง 
ดงันี้
 1) ใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัด
ระยอง โดยใชรูปแบบของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครนิทร และกาํหนดใหมหีลกัสูตรเรยีนเฉพาะ
ดานอาชวีเวชศาสตร การบรหิารจดัการสิ่งแวดลอม 
และหลกัสตูรอื่น ๆ  ที่จะเปนประโยชนตอการพฒันา
จงัหวดัระยองตอไป
 2) ใหกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และการนคิมอตุสาหกรรม 
แหงประเทศไทย ศกึษาแนวทางในการแกไขปญหา
สขุภาพอนามยัของประชาชน/ชมุชนใหเปนรปูธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย แพทย/
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พยาบาล เพื่อใหบริการดานการตรวจสุขภาพแก
ประชาชนเฉพาะในพื้นที่นคิมอตุสาหกรรมเปนกรณี
พเิศษ โดยกาํหนดใหผูประกอบการฯ เขามามสีวน
รับผิดชอบโครงการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนในพื้นที่
 3) ใหกระทรวงมหาดไทยศกึษาและพจิารณา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อให
สามารถบริหารจัดการปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น
 4) ใหสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหงชาต ิกระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาและพิจารณาความ
เหมาะสมในการมอบหมายใหมีหนวยงานกลาง
รับผิดชอบการแกไขปญหาประชากรแฝงอยาง
ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมกอใหเกิด
การอพยพยายถิ่น และจาํนวนประชากรแฝงเพิ่มขึ้น
 การดาํเนนิการตามกรอบแนวทางการพฒันา
และแกไขปญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมใน
พื้นที่มาบตาพดุและจงัหวดัระยอง มดีงัตอไปนี้
 1) การปรบัแนวทางการพฒันาจงัหวดัระยอง
สูการพฒันาที่สมดลุและยั่งยนื โดยการพฒันาพื้นที่
มาบตาพดุและเขตอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง เขต
อตุสาหกรรมพเิศษเชงินเิวศ (Eco Industrial Town) 
 2) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งปจจุบันไดมีแผน
และการจดัทาํยทุธศาสตรการแกไขปญหาสารประกอบ 
อนิทรยีระเหยงาย 
 3) การจดัทาํบรกิารขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกจิ
และสงัคมใหมคีณุภาพและทั่วถงึ ไดแก การบรหิาร
จัดการนํ้า การบริการดานสังคม การชะลอการ
ขยายและการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหมใน
พื้นที่มาบตาพุด และแนวทางการปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทย

 จากการประชุมคณะทํางานแกไขปญหาเรง
ดวนของมาบตาพุด ครั้งที่ 2/2552 ไดเห็นชอบใน
การดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาเรงดวนของ
มาบตาพุดและพื้นที่ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง ในปงบประมาณ 2553 - 2555 ดงันี้
 1) โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
ของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง
 2) โครงการตรวจสุขภาพและเฝาระวังโรค
ของประชาชนในเขตควบคมุมลพษิจงัหวดัระยอง
 ในป พ.ศ. 2551 - 2553 กรมควบคมุมลพษิ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และผู ประกอบ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ไดกําหนดมาตรการควบคุม
การระบายมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดทํา VOCs Inventory 
เกี่ยวกับการผลิต การใช การกักเก็บ และการ
ขนถายสารจากแหลงกําเนิดอุตสาหกรรม เพื่อนํา
ฐานขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการสาร 
VOCs ในภาพรวมของพื้นที่ และใหผูประกอบการ
ในพื้นที่ควบคุมการระบาย VOCs จากถังเก็บ
สารเคมทีี่อาจมกีารเสื่อมสภาพ และพจิารณาตดิตั้ง
ระบบควบคุม VOCs ที่ระบายจากสารเคมีลงเรือ 
นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ไดจดัทาํขั้นตอนการประสานจดัการ
การลักลอบทิ้งกากของเสียระหวางหนวยงาน ซึ่ง
ประกอบดวยการรับแจงเหตุและกําหนดทีมงาน
ตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบและรายงาน 
การจดัการกากอตุสาหกรรม และการประเมนิความ
เสียหายเพื่อปรับปรุงหรือฟนฟูพื้นที่ นอกจากนี้ 
ยังไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 
2553 - 2556 ซึ่งเกดิจากกระบวนการมสีวนรวมของ
ทกุภาคสวนทั้งหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
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กรมการขาว. 2553. องคความรูเรื่องขาว: การอนุรักษพันธุกรรมขาว. กรมการขาว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ. http://www.brrd.in.th/rkb/data_002/rice_xx2-3_ricebreed_pantukum.html (14 มถินุายน 

2553).

กรมควบคุมมลพิษ. 2552. (ราง) รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2552. กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

กรมชลประทาน. 2552. แผนยทุธศาสตรกรมชลประทาน 2553 - 2556. 

กรมชลประทาน. 2553. ตารางสรุปสภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญทั้งประเทศ จาก http://water.rid.

go.th/wmsc

กรมชลประทาน. 2553. สถานการณนํ้าในอางเกบ็นํ้า: นํ้าในอางฯ ยงัคงนอยเตอืนใหใชนํ้าอยางประหยดั 

จาก http://irrigation.rid.go.th/.../news_53_451.htm

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2551. ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ 

ชายฝง. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม. บรษิทั พลอยมเีดยี จาํกดั กรงุเทพฯ 60 

หนา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2551. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาศักยภาพปาและ

ปลูกเสริมปาเพื่อปองกันพื้นที่แนวชายฝงทะเล. จัดทําโดยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2552. การฟนฟูแนวปะการังในประเทศไทย. สถาบันวิจัยและ

พฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง. 2552. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจํา

ปงบประมาณ 2552.  กรงุเทพฯ. มปท.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2553. กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการปองกันและ

แกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงทะเล 23 จงัหวดั. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559

กรมทรพัยากรธรณ.ี 2550. สถานภาพปรมิาณสาํรองแรของประเทศไทย (ขอมูล ณ สิ้นป พ.ศ. 2548).

กรมที่ดิน. 2551. ปริมาณเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ (รายภาค) ตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก 

พ.ศ. 2444 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2551 http://www.dol.go.th/doc/images/medias/doc/file/pdf/doc/ 

Doc05052552.swf, (7 เมษายน 2553).

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงชาติใน

เชงิยทุธศาสตร พ.ศ. 2553 - 2562. โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จาํกดั. 

กรงุเทพฯ.

เอกสารอางอิง
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กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั. 2552. แผนปฏบิตักิารและงบประมาณ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553 - 2555) 

ภายใตแผนแมบทการปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และ

โคลนถลม (ระยะ 5 ป). กรงุเทพฯ: บรษิทั อาสค คอนเซพ็ท จาํกดั

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนแมบทการปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัย

จากอทุกภยั วาตภยั และโคลนถลม (ระยะ 5 ป). กรงุเทพฯ: โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จาํกดั

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนาม ิ

(พ.ศ. 2552 - 2556). โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จาํกดั. กรงุเทพฯ.

กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั. 2553. แผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาต ิพ.ศ. 2553 

- 2557. คณะกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาต.ิ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2553. แผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2557. 

คณะกรรมการปองกนัอบุตัภิยัแหงชาติ

กรมปาไม. 2553ก. สถติปิาไม 2551. เนื้อที่ปาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2504 - 2551. http://www.forest.

go.th/stat/stat51/TAB9.htm, (7 เมษายน 2553).

กรมปาไม. 2553ข. สถติปิาไม 2551 : สถติคิดกีารกระทาํผดิกฎหมายเกี่ยวกบัการปาไม. สวนยทุธการ

ดานปองกันและปราบปราม สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม http://www.

forest.go.th/stat/stat51/TAB9.htm, (7 เมษายน 2553).

กรมปาไม. 2553ค. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักสงเสริมการ

ปลกูปา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดอืน). http://www.forest.go.th/reforest_pro/ 

forestfarm20/farm/web/index.php., (20 ตลุาคม 2553).

กรมพฒันาที่ดนิ. 2550. ความเสื่อมโทรมของดนิในประเทศไทย ป พ.ศ. 2550. http://www.ldd.go.th/irw101.

ldd/warning/proten53/Soil%20Degradation.pdf, (28 มถินุายน 2553).

กรมพฒันาที่ดนิ. 2551. พระราชบญัญตัพิฒันาที่ดนิ พ.ศ. 2551. ในรายงานประจาํป 2551 กรมพฒันาที่ดนิ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. สรุปประเภทการใชที่ดิน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2551/52. สวนวิเคราะหสภาพ

การใชที่ดนิ สาํนกันโยบายและแผนการใชที่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ 19 พ.ค. 2553 http://osl101.ldd. 

go.th/luse/luse_product51-52.htm, (15 มถินุายน 2553).

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 2551. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 

ป 2551 จาก http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/june53/Thailand_ Alter2008.pdf

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน. 2553. “แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 - 

2565”. จาก http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/mar52/REDP_15_yrs_3pages.pdf

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน. 2553. สถติพิลงังานของประเทศไทย ป 2552 (เบื้องตน) 

จาก http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/wpd/static/stat53/Thai_En_Stat_ 2009 (preliminary).pdf
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กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง. 2552. ผงัประเทศไทย พ.ศ. 2600. กระทรวงมหาดไทย. กรงุเทพมหานคร.

กรมสงเสรมิการเกษตร. 2552. “ผลการดาํเนนิงานในดานการปองกนั แกไข และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร. 2553. จาํนวนประทานบตัรที่เปดดาํเนนิการ จาํนวนโรงแตงแร 

จํานวนโรงโมหิน และจํานวนสถานประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ปฏิบัต ิ

ถกูตองตามกฎหมายและระเบยีบ (ขอมลู ณ สิ้นป พ.ศ. 2552) จาก website www.dpim.go.th

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร. 2553. ปรมิาณสาํรองแร แยกตามชนดิแร (ขอมูล ณ สิ้นป 

พ.ศ. 2548) จาก website www.dpim.go.th/dpimdoc/ores

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร. 2553. มูลคาการผลิต การใช การสงออก และการนํา

เขาแร (ขอมูล ณ สิ้นป พ.ศ. 2551).

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร. 2553. รายงานสรปุสาํหรบัผูบรหิาร โครงการกาํหนดแนวทาง

การพฒันาอตุสาหกรรมเหมอืงแรสูโครงการกลไกพฒันาที่สะอาด. จดัทาํโดยคณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม. มกราคม.

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2552. ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

2552. สาํนกัแผนงานและสารสนเทศ กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื. กรงุเทพฯ.

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2553ก. พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ป 2553. (เอกสาร

อดัสาํเนา)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2553ค. “กรมอุทยานฯ เปดตัวโครงการรณรงคหยุดการ

ลักลอบคางาชางและผลิตภัณฑที่ทําจากงาชาง” สํานักขาวแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ 

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255302220162&tb=N255302, (15 มถินุายน 2553)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2553ข. รายงานขอมูลสถิติ 2553: สถิติการเกิดไฟปาทั่ว

ประเทศ ปงบประมาณ 2541 - 2553. สวนควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พนัธุพชื. http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm., (9 พฤศจกิายน 2553)

กรรตกิา ศริเิสนา. ไมปรากฏปที่พมิพ. ตนทนุทางเศรษฐศาสตรของการผลติไฟฟาดวยพลงังานนวิเคลยีร 

ตอน 2 : ตนทนุการจดัเกบ็และการกาํจดักากนวิเคลยีร.

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ

2553. เอกสารประกอบการสัมมนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตดานทรัพยากรที่ดิน

และปาไม เรื่อง การบูรณาการและประสานความรวมมือภาครัฐและภาคประชาสังคม

อยางมปีระสทิธภิาพ วนัที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด คอนเวนชั่น กรงุเทพฯ.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549. แนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (Reshape) 

โครงการจัดทําแผนที่ฐานในการกําหนดแนวเขตการใชประโยชนและการอนุรักษที่ดิน. 

คณะกรรมการเพื่อปรบัปรงุเขตพื้นที่ปาไม (Reshape) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2549 (เอกสารอดัสาํเนา)
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กระทรวงพลงังาน. 2549. “พลงังานนวิเคลยีร สถานการณและการพฒันาเทคโนโลย”ี ทศิทางพลงังาน

ไทย.

กระทรวงสาธารณสขุ. 2552. “แผนยทุธศาสตรอนามยัสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2552 - 2554”.

เอกสารอดัสาํเนา.

กระทรวงสาธารณสุข. มปป. “ปฏิญญาความรวมมือในการปองกันแกไขปญหาคุณภาพนํ้าในพื้นที่

ลุมนํ้าวกิฤต” จาก http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_water.cfm?task=binder51 (23 

กรกฎาคม 2553)

กรุงเทพมหานคร. 2550. แผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 - 2555. สาํนกังานสิ่งแวดลอมกรงุเทพมหานคร.

กรุงเทพมหานคร. 2552. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2552 - 2563) กรุงเทพฯ 

แหงความนาอยูอยางยั่งยนื. สาํนกัยทุธศาสตรและประเมนิผล กรงุเทพมหานคร.

การเคหะแหงชาต.ิ 2550. ยทุธศาสตรเพื่อการพฒันาที่อยูอาศยั. ฝายวชิาการพฒันาที่อยูอาศยั.

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย. 2550.  แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573.

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย. 2550. ความปลอดภยัของโรงไฟฟานวิเคลยีร. (เอกสารเผยแพร)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 2549. รายงานผลการตรวจสอบที่ 22/2549 เรื่อง สิทธิชุมชน

ในการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบนเกาะชาง กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัด

ตราด โดยมชิอบ.

คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน. 2554. ระเบียบวาระการประชุม 

คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน ครั้งที่ 1/2554. 

วนัศกุรที่ 7 มกราคม 2554 ณ หองประชมุ 301 ชั้น 3 ตกึบญัชาการ ทาํเนยีบรฐับาล

ชื่นชม สงาราศร ีกรเีซน. 2551. พลงังานนวิเคลยีรในประเทศไทย. กลุมพลงัไท.

ธัญญาภรณ สุรภักดี. 2553. เปลี่ยนไป “เลย” ชะตากรรมของเมืองเลยภายหลังจากการเขามาของ

เหมืองทองคํา. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ สนับสนุนโดยศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและ

กลไกการประเมนิผลกระทบดานสขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต.ิ กมุภาพนัธ. 

นฤมล จันทสวรรณ และคณะ. 2552. หนังสือคัดคานการตออายุประทานบัตรทําเหมืองแรของ บริษัท 

พีรพลมายนิ่ง จํากัด ที่เขาคูหา อําเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา เลขที่ คทค. 11/2552. 

ลงวนัที่ 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552.

นลินี ทองแถม และ นิพนธ พงศสุวรรณ. 2553. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการฟอกขาวของปะการัง 

สภาวการณในปจจบุนั และแนวทางการจดัการ. 

ปรชีา วงศทพิย. มปป. “ปญหาสิ่งแวดลอมที่มผีลกระทบตอสขุภาพ” จาก http://www.human.cmu.ac.th/

~hc/ebook/006103/lesson4/03.htm (23 กรกฎาคม 2553).
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พริพร เพช็รทอง. 2553. “พธิลีงนามขอตกลงความรวมมอืในการปองกนัและแกไขปญหาการเผาในที่โลง

และมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ”. ขาวสารอากาศและเสียง. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (7) 

(มกราคม - มนีาคม).

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร. 2553. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวักบัการจดัการทรพัยากรที่ดนิ : การพฒันา 

และอนรุกัษดนิ. http://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res03_02.html. (14 มถินุายน 2553)

มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ กอบกุล รายะนาคร. 2552. “เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดลอม”. สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

มลูนธิสิบืนาคะเสถยีร. 2553. โครงการจดัการพื้นที่คุมครองอยางมสีวนรวมในผนืปาตะวนัตก. http://www.

seub.or.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=20&Itemid=50. 

(11 มกราคม 2554)

ไมปรากฏชื่อผูเขยีน. “ขอตกลงพหภุาคดีานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม”. จาก http://teenet.tei.

or.th/Knowledge/marine.html (18 มถินุายน 2553)

ไมปรากฏชื่อผูเขยีน. 2552. “พด.เรงเครื่องฟนฟดูนิ ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย (รายงานพเิศษ)” 

แนวหนา วนัที่ 6 กรกฎาคม 2552. http://www.naewna.com/news.asp?ID=168995, (16 มถินุายน 

2553).

ราชกิจจานุเบกษา. 2553. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=68AF9F8223C2EAB64C0

D82C638B9B67D. (11 มกราคม 2554)

วราวทิย  ฉมิมณ.ี 2553. รายงานการเปดโปง ทวีไีทย  วนัที่ 8 กมุภาพนัธ 2553 เวลา 21.10 น.

ศวิพร รงัสยิานนท. 2553. “โครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region”. ขาวสารอากาศ

และเสยีง. ปที่ 3 ฉบบัที่ 1 (7) (มกราคม - มนีาคม).

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2553. รายงานการใชอิทธิพลเขาครอบครองมรดกของชาติ. 

เมษายน 2553.

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ. 2552. แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2550 - 2554. กระทรวงสาธารณสขุ. โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. รางรายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการการศึกษาดานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวน

ของสภาพอากาศในอนาคตและการปรบัตวัของภาคสวนที่สาํคญั. ศกึษาโดยศนูยบรกิารวชิาการ

แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2552. (ราง) แผนแมบทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแหงชาต ิพ.ศ. 2553 - 2562. (สาํหรบัรบัฟงความคดิเหน็ 4 ภูมภิาค). 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม. พฤษภาคม 2552.
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สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม. 2552. รายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ 

โครงการจัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ. ศึกษาโดย 

สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2552. รายงานสถานการณคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551. จดัทาํโดยสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. “แผนปฏิบัติการปสากล

แหงความหลากหลายทางชีวภาพ” http://chm-thai.onep.go.th/2010/Partner_Act2010.html, 

(14 มถินุายน 2553).

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. กรอบนโยบายและแนวทางการ

ปองกนัและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพจากการพฒันาทรพัยากรแร. จดัทาํโดย

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. กมุภาพนัธ.

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553. การจัดระเบียบปาย. กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม. กรงุเทพมหานคร.

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม. 2553. เอกสารประกอบการประชมุสมัมนา

เชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การประเมนิคณุภาพเชงิทศันเพื่อการจดัการสิ่งแวดลอมภมูทิศัน. กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม. กรงุเทพมหานคร.

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 2553. “สถติกิารใชพลงังานขั้นสดุทาย”. จาก website http://www.

eppo.go.th/info/1summary_stat.htm (ภาษาองักฤษ)

สํานักงานเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี. 2553. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง ราง

พระราชกฤษฎกีาจดัตั้งสถาบนับรหิารจดัการธนาคารที่ดนิ (องคการมหาชน) พ.ศ. .... (10 มกราคม 

2554).

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร.  2552. สถติกิารเกษตรของประเทศไทย ป 2551. ศนูยสารสนเทศการเกษตร 

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร.

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง. 2553. “ขอมูลพื้นฐานสขุภาพในเขตควบคมุมลพษิจงัหวดัระยอง”.

กระทรวงสาธารณสขุ.

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เรื่อง ผลการประชุม

คณะทาํงานแกไขปญหาเรงดวนของมาบตาพดุ ครั้งที่ 2/2552.

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี 2552. มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 20 ตลุาคม 2552 เรื่อง  รางระเบยีบสาํนกั

นายกรฐัมนตรวีาดวยการจดัใหมโีฉนดชมุชน พ.ศ. .... (การกระจายการถอืครองที่ดนิในรูปแบบ

โฉนดชมุชน)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2552. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กันยายน 2552 เรื่อง รายงานผลการ

ตรวจติดตามการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาผลกระทบจาก

อตุสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพดุและจงัหวดัระยอง.
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สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี 2552ก. มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 17 มนีาคม 2552 เรื่อง ขออนมุตัขิยายกรอบ

วงเงนิลงทนุโครงการกอสรางทาอากาศยานสวุรรณภูม ิ(ระยะที่ 1) ของ บรษิทัทาอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน).

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี 2552ข. มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 3 เมษายน 2552 เรื่อง มาตรการปองกนั

และแกไขปญหาการลกัลอบทิ้งและบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรมที่เปนอนัตราย.

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี 2552ค. มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 19 พฤษภาคม 2552. เรื่อง ผลการประชมุ

รฐัภาคขีองอนสุญัญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพษิที่ตกคางยาวนาน สมยัที่ 4 และการประชมุ

ระหวางประเทศวาดวยการจดัการสารเคม ีสมยัที่ 2.

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี 2552ง. มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 3 มถินุายน 2552. เรื่อง มาตรการปองกนั

และแกไขปญหาการลกัลอบทิ้งและบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรมที่เปนอนัตราย.

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี 2552จ. มตคิณะรฐัมนตรวีนัที่ 5 สงิหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของทาอากาศยาน

สวุรรณภูม.ิ

สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชที่ดนิ. 2549. รายงานประจาํป 2549. กรมพฒันาที่ดนิ. กระทรวงเกษตร

และสหกรณ.

สาํนกัสาํรวจดนิและวางแผนการใชที่ดนิ. 2552. รายงานประจาํป 2552. กรมพฒันาที่ดนิ. กระทรวงเกษตร

และสหกรณ.

สาํนกัสิ่งแวดลอม. มปป. “สถานการณการจดัการขยะมลูฝอยในประเทศไทย”. กรงุเทพมหานคร. เอกสาร

อดัสาํเนา.

สุชาติ และ ดวงใจ. 2550. การประยุกตใชแบบจําลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ในประเทศไทย. สาํนกับรหิารและพฒันาการใชที่ดนิ. กรมพฒันาที่ดนิ

อัครพงศ อั้นทอง, อร จุนถิระพงศ และ นรินทร พันธเขียว. 2552. การประเมินมูลคาของความเสี่ยง

ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยันํ้าปาไหลหลากและดนิ/โคลนถลม. เชยีงใหม: ลอ็คอนิดไีซนเวริค.

International Energy Agency. 2009. World Energy Outlook 2009.

International Institute for Management Development. 2010. IMD World Competitiveness Yearbook 2010, 

Switzerland, http://www.imd.ch/wcy (23 July 2010)

Mercer. 2010, Quality of Living Survey, http://www.mercer.com/qualityoflivingpr (23 July 2010)

The Economist Intelligence Unit. 2010, The Economist’s World’s Most and Least Livable 

Cities 2010. http:/www.eiu.com (23 July 2010)



บทที่ 3
ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควร
เรงดําเนินการ



บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ แมนํ้าโขงมีตนกําเนิดจากที่ราบสูงทิเบต ถือ
ไดวาเปนแมนํ้าสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต และยาวเปนอนัดบั 10 ของโลก คอืมคีวาม
ยาวประมาณ 4,909 กโิลเมตร มขีนาดพื้นที่ลุมนํ้า 
804,381 ตารางกโิลเมตร นบัเปนพื้นที่ลุมนํ้าที่ใหญ
เปนอนัดบั 12 ของโลก แมนํ้าโขงไหลผานตอนใต
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตะวันออกของ
สหภาพพมา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
และไหลลงสูทะเลจีนใตทางทิศใตของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม (รปูที่ 3.1) แมนํ้าโขงสวนที่ผาน
ราชอาณาจักรไทยเปนชวงของแมนํ้าโขงตอนลาง 
ซึ่งไหลผานอาํเภอเชยีงแสน อาํเภอเชยีงของ และ
อาํเภอเวยีงแกน จงัหวดัเชยีงราย กอนเขาสูประเทศ
ลาว และไหลเปนพรมแดนไทย–ลาว ตั้งแตจงัหวดั
เลย หนองคาย นครพนม มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ 
และอบุลราชธาน ีลุมแมนํ้าโขงในราชอาณาจกัรไทย 
สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คอื ลุมแมนํ้าโขง 
ในภาคเหนือและลุมแมนํ้าโขงในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ลํานํ้าสาขาสายสําคัญของแมนํ้าโขง
ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไหลผานพื้นที่ดังกลาว 
ไดแก แมนํ้ากกและแมนํ้าองิ ในภาคเหนอื ไหลลง
สูแมนํ้าโขงที่อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชยีงราย ตามลาํดบั และลาํนํ้าสาขาในภาค
อสีาน ไดแก แมนํ้าชแีละแมนํ้ามลูไหลมาบรรจบกนั
ที่จงัหวดัอบุลราชธาน ีรวมเปนแมนํ้ามูลไหลตอไป
ทางทิศตะวันออกลงสูแมนํ้าโขงที่อําเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีนอกจากนี้ ยงัมแีมนํ้าสงคราม
และแมนํ้าเลย ไหลลงสูแมนํ้าโขงที่อําเภออุเทน 
จงัหวดันครพนม และอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

ตามลําดับ ลุมนํ้าโขงในราชอาณาจักรไทยมีพื้นที่
ลุมนํ้าประมาณ 57,422 ตารางกิโลเมตร มีอาง
เก็บนํ้าที่สําคัญในลุมนํ้าโขงของราชอาณาจักรไทย 
คอื เขื่อนจฬุาภรณ เขื่อนอบุลรตัน เขื่อนลาํตะคอง 
เขื่อนนํ้าอูน เขื่อนสิรินธร เขื่อนนํ้าพุง และเขื่อน
หวยหลวง จาํนวนประชากรที่อาศยัในพื้นที่ลุมนํ้ามี
ประมาณ 80 ลานคน สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยพึ่งพาทรพัยากรนเิวศนํ้าเปนสาํคญั 
โดยรอยละ 66 ของประชากรในลุมนํ้าโขงตอนลาง
ประกอบอาชีพทําประมง สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ซึ่งแมนํ้าโขงไหลผานสวนใหญใชปลูก
พชืไร ทาํสวน และเปนพื้นที่ปาไม
 ลุมแมนํ้าโขงมีทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ที่มี
ความอดุมสมบูรณ ตลอดจนปลาและสตัวนํ้าชนดิ
ตาง ๆ ใหผลผลติที่สรางประโยชนใหกบัประชาชน
ที่อาศยัอยูรมิฝงแมนํ้าโขง โดยขาวถอืไดวาเปนพชื
หลกัที่ปลกูในบรเิวณลุมนํ้าโขง อยางไรกต็ามยงัคง
มกีารปลูกพชืชนดิอื่น ๆ อกี เชน ขาวโพด ถั่ว ออย 
มนัสาํปะหลงั เปนตน สาํหรบัการประมง มทีั้งการ
จับปลาในแหลงธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง
สตัวนํ้า (การเลี้ยงปลาในกระชงั) นอกจากนี้แมนํ้าโขง 
ยงัใชเปนเสนทางคมนาคมการเดนิเรอืทั้งเพื่อการคา 
และการทองเที่ยวอกีดวย

1.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 1.1.1 สถานการณการลดลงของระดบันํา้

ในแมนํ้าโขง

 สถานการณนํ้าในแมนํ้าโขงลดระดบัลงในชวง
เดอืนกมุภาพนัธตอเนื่องมาจนถงึเดอืนมนีาคมของ
ป พ.ศ. 2553 เปนปญหาสาํคญั โดยพื้นที่ซึ่งไดรบั
ผลกระทบจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง 

สถานการณการลดลงของ
ระดับนํ้าในแมนํ้าโขง
สถานการณการลดลงของ
ระดับนํ้าในแมนํ้าโขง
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รูปที่ 3.1 แสดงสภาพภูมิประเทศและแนวการไหลของแมนํ้าโขง

ที่มา : คณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง 2553
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คือ เขตอําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และ
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งจังหวัด
หนองคาย 
 คณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง (กรอบที่ 3.1) ได
ออกแถลงการณแสดงสาเหตกุารลดลงของระดบันํ้า
ในแมนํ้าโขงซึ่งเปนผลมาจากสภาพอากาศที่
แหงแลงตั้งแตเดอืนกนัยายนของป พ.ศ. 2552 ใน
เขตภาคเหนอืของราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐั 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพบวา ปริมาณ
นํ้าฝนในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ชวงเดอืนตลุาคม ป พ.ศ. 2552 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ 
ป พ.ศ. 2553 มีปริมาณตํ่ากวาปริมาณนํ้าฝน
โดยเฉลี่ยของชวงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3.2) จาก
สถิติอุทกวิทยา ของกรมทรัพยากรนํ้า ที่อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดหนองคาย

ของราชอาณาจกัรไทย พบวา สาขาลาํนํ้าของแมนํ้า
โขงในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรไทยมีปริมาณนํ้าที่ไหลลงสู 
แมนํ้าโขงนอยกวาปกต ิซึ่งระดบันํ้าตํ่าสดุในแมนํ้าโขง 
ที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2553 
ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธอยูที่ 0.37 
เมตร ซึ่งนับวาเปนระดับนํ้าตํ่าที่สุดในรอบ 10 ป 
(รูปที่ 3.3)
 ในชวงเดอืนมกราคมถงึเดอืนมถินุายน ป พ.ศ. 
2553 ระดบันํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานตีรวจวดัระดบั
นํ้าอาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย มปีรมิาณนํ้า
ใกลเคยีงกบัคาเฉลี่ยในชวง 30 ป (ป พ.ศ. 2522 - 
2552) โดยเมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2553 สวน
วจิยัและพฒันาอทุกวทิยา สาํนกัวจิยั พฒันาและ
อทุกวทิยา กรมทรพัยากรนํ้า วดัระดบันํ้าในแมนํ้า

รูปที่ 3.2 เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ณ สถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 

 จังหวัดเชียงราย ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

ที่มา : ศูนยสาํรวจอทุกวทิยาที่ 12 เชยีงราย 2553
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รูปที่ 3.3 ระดับนํ้าตํ่าสุดที่วัดไดในแมนํ้าโขง ณ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในชวงเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

ที่มา : กรมทรพัยากรนํ้า 2553

 กรอบที่ 3.1  คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง

 คณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง (Mekong River Commission: MRC) ประกอบดวยสมาชกิ 4 ประเทศ 
คือ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม MRC เริ่มจดัตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2500 ในนาม “คณะกรรมการ
แมนํ้าโขง” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงเอเชียและตะวันออกไกล 
(ปจจบุนัคอื คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมสาํหรบัเอเชยีและแปซฟิก) โดยมชีื่อองคกรเตม็ ๆ  
วา “คณะกรรมการประสานงานสาํรวจแมนํ้าโขงตอนลาง” และรูจกัทั่วไปวา “คณะกรรมการแมนํ้าโขง” 
หรือ “คณะกรรมการพัฒนาลุมแมนํ้าโขงตอนลาง” ในป พ.ศ. 2538 สมาชิกทั้ง 4 ประเทศ
ซึ่งใชประโยชนลุมนํ้าโขงตอนลางรวมกนั ไดลงนามในขอตกลงวาดวยความรวมมอืเพื่อการพฒันา
ลุมนํ้าโขงแบบยั่งยนื อนัเปนการกอตั้งคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง ความรวมมอืดงักลาวเกดิขึ้นเพื่อ
สงเสรมิและประสานงานดานการจดัการและการพฒันาแหลงนํ้า และทรพัยากรอนัเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ  
แบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดย
การสงเสริมแผนงานยุทธศาสตรและกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งจัดหาขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรและ
ใหคาํแนะนาํดานนโยบาย

ที่มา : สาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการแมนํ้าโขงแหงชาตไิทย 2546
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โขงไดตํ่าสดุที่ 0.98 เมตร แตกย็งัมรีะดบันํ้าสูงกวา
คาตํ่าสดุในชวง 30 ป (ป พ.ศ. 2522 - 2552) (รูปที่ 
3.4) 
 ระดบันํ้าในแมนํ้าโขงที่สถานเีชยีงคาน จงัหวดั
เลย ในชวงเดอืนมกราคมถงึมถินุายน ป พ.ศ. 2553 
มคีาตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง 30 ปที่ผานมา แตมคีา
ใกลเคยีงกบัคาตํ่าสดุในชวง 30 ปที่ผานมา (รูปที่ 
3.5) เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม พ.ศ. 2553 สวนวจิยัและ
พฒันาอทุกวทิยา สาํนกัวจิยั พฒันาและอทุกวทิยา 
กรมทรพัยากรนํ้า วดัระดบันํ้าไดตํ่าสดุ 2.10 เมตร 
ซึ่งมรีะดบัตํ่ากวาคาตํ่าสดุ 30 ปที่ผานมา และระดบั
นํ้าเริ่มมีปริมาณนํ้าสูงขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 แตยงัคงตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง 30 ป
 ระดบันํ้าในแมนํ้าโขงที่สถานหีนองคายในชวง
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ป พ.ศ. 2553 มีคา
ตํ่ากวาคาเฉลี่ยในชวง 30 ป (ป พ.ศ. 2522 - 2552) 
แตมคีาใกลเคยีงกบัคาตํ่าสดุในชวง 30 ปที่ผานมา 

ทั้งนี้ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือน
มนีาคม ระดบันํ้าในแมนํ้าโขงไดลดตํ่ากวาคาตํ่าสดุ
ในชวง 30 ปที่ผานมา โดยเมื่อวนัที่ 4 มนีาคม พ.ศ. 
2553 สวนอทุกวทิยาหนองคาย กรมทรพัยากรนํ้า 
วดัระดบันํ้าในแมนํ้าโขงบรเิวณสะพานมติรภาพไทย 
ลาว ไดตํ่าสดุ 0.32 เมตร ซึ่งตํ่ากวาป พ.ศ. 2538 ที่
วดัไดตํ่าสดุ 0.33 เมตร ซึ่งเปนคาตํ่าสดุในชวง 30 
ปที่ผานมา (รูปที่ 3.6)
 1.1.2 สาเหตุการลดลงของระดับนํ้าใน

แมนํ้าโขง

 ในระยะ 2 - 3 ปที่ผานมา ระดบันํ้าในแมนํ้าโขง 
ลดลงอยางมากเปนประเด็นปญหาที่ทุกภาค
สวนรวมกันศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุที่แทจริง ซึ่งจะนําไปสูการจัดทํามาตรการ
ปองกันปญหาไดอยางมีประสิทธิผล สาเหตุการ
ลดลงของระดบันํ้าในแมนํ้าโขง1 คอื 1) ความแหงแลง 
ในเขตภาคเหนือของราชอาณาจักรไทย เขต

รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าอําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย ในชวง 30 ปที่ผานมา

ที่มา : กรมทรพัยากรนํ้า 2553

1 รายงานการศึกษาปญหาวิกฤตการณระดับนํ้าในแมนํ้าโขงลดตํ่าลง โดยคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาวิกฤตการณ
ระดบันํ้าในแมนํ้าโขงลดตํ่าลง 2553
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รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ณ สถานีตรวจวัดระดับนํ้าอําเภอเชียงคาน

  จังหวัดเลย ในชวง 30 ปที่ผานมา

ที่มา : กรมทรพัยากรนํ้า 2553

รูปที่ 3.6 เปรยีบเทยีบระดบันํา้ในแมนํา้โขง ณ สถานตีรวจวดัระดบันํา้จงัหวดัหนองคายในชวง 

30 ปที่ผานมา

ที่มา : กรมทรพัยากรนํ้า 2553 
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2 อางแลวในหนา 3 - 7

เวยีงจนัทนของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว และในมณฑลยูนนานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2) การสรางเขื่อนบนลํานํ้าโขงสาย
หลัก 3) การใชนํ้าในแมนํ้าสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น 
และ 4) การลดลงของพื้นที่ปาไมตนนํ้า ซึ่งแตละ
สาเหตุนั้นอาจสงผลตอการลดลงของระดับนํ้าใน
แมนํ้าโขงที่แตกตางกนั 
 ความแหงแลง

 ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2552 เขตภมูภิาคลุมแมนํ้าโขง 
ตอนบนไดประสบปญหาภัยแลงอยางรุนแรง ซึ่ง
เขตพื้นที่ตะวนัตกเฉยีงใตของสาธารณรฐัประชาชน
จนีไดรบัผลกระทบอยางมาก เชน มณฑลยูนนาน 
เสฉวน กุยโจว เขตปกครองตนเองกวางซ ีและนคร
ฉงชิ่ง เปนตน โดยมปีรมิาณนํ้าฝนเพยีงรอยละ 10 
ของปรมิาณนํ้าฝนเฉลี่ยทั้งป นํ้าในแหลงนํ้าตาง ๆ 
มปีรมิาณลดลงรอยละ 30 - 80 ในชวงเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2552 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2553 ณ สถานี
จงิหง ปรมิาณนํ้าฝนมนีอยกวาปกต ิ เมื่อเทยีบกบั

คาเฉลี่ยในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (รูปที่ 
3.7)
 นอกจากนี้ ยังพบวาเทือกเขาทิเบตสวนที่
เปนตนนํ้าของแมนํ้าโขงมหีมิะปกคลมุหนากวาปกต ิ
แตหิมะไมละลายลงมาเปนนํ้าทา2 สงผลใหชวง
เดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 ปรมิาณ
นํ้าทาที่ไหลลงสู แมนํ้าโขงลดลง โดยที่อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงรายปริมาณนํ้าทาลดลงคิด
เปนรอยละ 18 ของคาเฉลี่ยปริมาณนํ้าทาในชวง
เวลาเดยีวกนั และที่จงัหวดันครพนมปรมิาณนํ้าทา
ลดลงคดิเปนรอยละ 9 ของคาเฉลี่ยปรมิาณนํ้าทา
ในชวงเวลาเดยีวกนั
 ในลุมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขงทั้งในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรไทย
มีปริมาณนํ้าฝนนอยกวาปกติ ตั้งแตเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2552 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2553 เมอืง
หลวงพระบางมีปริมาณฝนนอยกวาคาเฉลี่ยใน
ชวงเวลาเดยีวกนั (รูปที่ 3.8) ทาํใหปรมิาณนํ้าทาที่

รูปที่ 3.7 ปรมิาณนํา้ฝนรายเดอืน ณ สถานจีงิหง สาธารณรฐัประชาชนจนี ป พ.ศ. 2551 - 2553

ที่มา : ศูนยสาํรวจอทุกวทิยาที่ 12 เชยีงราย 2553
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ไหลลงสูแมนํ้าโขงลดลง ที่อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดั
เชียงราย มีปริมาณฝนนอยกวาปกติ เมื่อเปรียบ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ทําใหปริมาณนํ้าทา
ที่ไหลลงสูแมนํ้าโขงลดลง (รูปที่ 3.2)
 การสรางเขื่อนบนลํานํ้าโขงสายหลัก

 การสรางเขื่อนบนลาํนํ้าสายหลกัของแมนํ้าโขง 
(ตารางที่ 3.1) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวงจร
การไหลของนํ้า กระแสนํ้า และปดกั้นการพดัพาของ
ตะกอนในแมนํ้า เป นการเปลี่ยนสภาพทาง
นิเวศวิทยาของแมนํ้าอยางมาก ซึ่งผลกระทบ
โดยตรงกบัการใชนํ้าของประชาชนในประเทศลุมนํ้าโขง 
ตอนบนและตอนลาง คือ การทําเกษตรกรรม 
และการทาํประมง หากมกีารสรางเขื่อนจาํนวนมาก
ในประเทศลุมนํ้าโขงตอนบน การเกบ็กกันํ้าในชวง
ฤดฝูนของเขื่อนตาง ๆ  จะทาํใหระดบันํ้าในแมนํ้าโขง 
ลดนอยลง สงผลกระทบกับการเดินเรือและการ
วางไขของปลา ในขณะเดียวกันการปลอยนํ้าออก

จากเขื่อนในฤดูแลง จะเพิ่มระดับนํ้าในแมนํ้า
มากกวาธรรมชาติ สงผลกระทบอยางมากตอการ
ทําการเกษตรริมฝงโขงและเขตพื้นที่นํ้าทวมถึงของ
ประเทศทางลุมนํ้าโขงตอนลาง ซึ่งมคีวามหลากหลาย 
และพึ่งพาระบบนํ้าทวมตามธรรมชาติ
 เมื่อเปรียบเทียบสถิติระดับนํ้าเฉลี่ยของกรม
ทรพัยากรนํ้ากอนและหลงัการมเีขื่อนในสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (ตารางที่ 3.1) พบวา ในชวงฤดูแลง
ระดับนํ้าทาเฉลี่ยกอนและหลังการมีเขื่อนไมแตก
ตางกนั แตระดบันํ้าในแมนํ้าโขงเริ่มลดลงเมื่อปลาย
ป พ.ศ. 2552 ตอเนื่องมาจนถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2553 ในขณะที่ระดับนํ้าในแมนํ้าโขงในชวงฤดูฝน
ภายหลังมีเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับ
สูงขึ้น แสดงใหเหน็วาการสรางเขื่อนอาจเปนปจจยั
หนึ่งที่สงผลตอระบบการไหลของนํ้า ซึ่งเปนสาเหตุ
ที่ทาํใหระดบันํ้าในแมนํ้าโขงลดลงดงัที่กลาวมาแลว
ขางตน

รูปที่ 3.8 เปรยีบเทยีบปรมิาณนํา้ฝนรายเดอืน ณ สถานหีลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553

ที่มา : ศูนยสาํรวจอทุกวทิยาที่ 12 เชยีงราย 2553
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 จากประชุมระดับภูมิภาควาดวยการประเมิน
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตรของโครงการเขื่อนบน
แมนํ้าโขงวนัที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง เพื่อนําเสนอรายงาน 
MRC SEA for Hydropower on the Mekong Mainstream, 
Impact Assessment, Discussion Draft, 14 May 
2010 ไดขอสรปุวา ผลกระทบและความเดอืดรอน 
จากการสรางเขื่อนจะเกิดขึ้นกับกลุมคนยากจนที่
มีวิถีชีวิตพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและรายไดสวนใหญจะ
ตกอยูกับผูลงทุนภาคเอกชน หากมีการสรางเขื่อน
ทั้งสิ้น 12 แหง (ตารางที่ 3.2) จะสรางผลกระทบ
โดยตรงตอประชาชนอยางนอย 2 ลานคน ในพื้นที่ 
13 จงัหวดั 47 อาํเภอ โดยเฉพาะโครงการเขื่อนบน
พรมแดนไทย-ลาว ไดแก โครงการเขื่อนปากชมที่ 
อําเภอปากชม จังหวัดเลย และโครงการเขื่อน
บานกุม ที่อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีจะ
มผีูไดรบัผลกระทบ 588,189 คน และ 413,140 คน 
ตามลาํดบั
 เมื่อเปรียบเทียบการใหนํ้าและปริมาณการ
กักเก็บนํ้าของเขื่อนที่สรางเสร็จและเขื่อนที่อยูใน
แผนการดาํเนนิการ พบวาสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวมสีดัสวนปรมิาณนํ้าไหลลงสูแมนํ้าโขง 
มากที่สุด โดยสัดสวนปริมาณนํ้าของประเทศ
ตาง ๆ ซึ่งไหลลงสูแมนํ้าโขง มีดังนี้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนรอยละ 16 สหภาพพมารอยละ 2 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวรอยละ 35 
ราชอาณาจกัรไทยรอยละ 18 ราชอาณาจกัรกมัพชูา
รอยละ 18 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รอยละ 11 การกกัเกบ็นํ้าของเขื่อนที่สรางเสรจ็แลว
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเปนปริมาณรอยละ 
4.06 ของสัดสวนของการใหนํ้าของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และหากเขื่อนสรางเสรจ็ตามแผนจะ
สามารถกกัเกบ็นํ้าไดรอยละ 22.78 ของสดัสวนของ

การใหนํ้าของสาธารณรฐัประชาชนจนี (รูปที่ 3.9) 
 การใชนํา้ในแมนํา้สาขามปีรมิาณเพิม่ขึน้

 การใชนํ้าในแมนํ้าสาขา (แมนํ้ารวก แมนํ้าองิ 
แมนํ้าจนั ฯลฯ) ของแมนํ้าโขงในราชอาณาจกัรไทย
มีปริมาณเพิ่มขึ้น3 เนื่องจากพื้นที่เกษตรสูงกวา
แผนการเพาะปลูกที่กรมชลประทานกําหนด โดย
เฉพาะการปลูกขาวนาปรงั ป พ.ศ. 2552 - 2553 
ทําให ความต องการใช นํ้าเพื่อการเกษตรใน
เขตชลประทานมากกวาแผนการเพาะปลูกที่
กรมชลประทานวางไวรอยละ 53 และนอกเขต
ชลประทานเพิ่มขึ้นรอยละ 96 คดิเปนความตองการ
ใชนํ้าเพิ่มขึ้น 1,590 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเทากบั
รอยละ 25 ของปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ สงผลใหปริมาณนํ้าทา
ลดลง นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวของกับจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ตอป ทําใหความ
ตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้น 5 ลานลูกบาศกเมตร สงผล
ใหในชวงตลุาคมถงึกมุภาพนัธปรมิาณนํ้าทาลดลง 
 การลดลงของพื้นที่ปา

 ปจจุบันพื้นที่ปาในลุมนํ้าโขงคงเหลือไมถึง
รอยละ 20 ของพื้นที่ปาไมทั้งหมดของพื้นที่ลุมนํ้าโขง 
ซึ่งพื้นที่ปาที่เหลืออยู นั้นอยู ในสภาพเสื่อมโทรม 
ถงึแมจะมกีารปลกูปาทดแทนกต็าม การลดลงของ
พื้นที่ปาในลุมนํ้าโขงเปนปจจยัหนึ่งซึ่งสงผลตอการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ตลอดจนสภาพ
แวดลอมโดยรวมของแมนํ้าโขง 
 ป จจุบันป าไม บริ เวณลุ มนํ้าโขงมีสภาพ
เสื่อมโทรมมากขึ้น จากการลักลอบตัดไมโดย
ผดิกฎหมาย การทาํไรเลื่อนลอย ไฟปา และการใช
ไมเปนเชื้อเพลิง รายไดจากการตัดไมทั้งที่ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมายเปนรายไดมหาศาล 
จากรายงานขององคการ Environmental Investigation 
Agency (EIA) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 มกีาร 
ลกัลอบตดัในเขตประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

3 อางแลวในหนา 3 - 7
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รูปที่ 3.9 แผนที่แสดงที่ตั้งและปริมาณการกักเก็บนํ้าของเขื่อนในลุมนํ้าโขง

ที่มา : คณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง 2553
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ประชาชนลาว แลวขนสงไปขายใหพอคาไมและ
เจาของโรงงานแปรรูปไมในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม คดิเปนปรมิาตรเฉลี่ยมากกวา 450,000 
ลูกบาศกเมตรตอป ทําใหสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามสรางรายรับจากการสงออกเฟอรนิเจอร
ไดมากกวาปละ 2,400 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เพิ่มขึ้นถงึ 10 เทาเมื่อเทยีบกบัชวงป พ.ศ. 2543 - 2547 
การลักลอบตัดไมเพื่อการคาเถื่อนในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาวไมไดมอียูเฉพาะในเขต
พื้นที่ที่ติดกับชายแดนกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนามเทานั้น หากยงัเกดิขึ้นอยางกวางขวางใน
พื้นที่ที่ตดิตอกบัชายแดนของสาธารณรฐัประชาชน
จนีและราชอาณาจกัรไทยอกีดวย
 นอกจากนี้ การลกัลอบตดัไมเพื่อการคาเถื่อน
ไดเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตชายแดนของสหภาพพมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา นบัเปนพื้นที่ที่มกีารลกัลอบ
ตัดไมเพื่อสงไปขายในประเทศเพื่อนบานอยาง
สาธารณรฐัประชาชนจนี ราชอาณาจกัรไทย และ
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามมากที่สดุ ทั้งนี้ จาก
การสาํรวจสภาพปาไมในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว พบวา ในป พ.ศ. 2552 พื้นที่ปาไม
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเหลอือยู
เพยีงรอยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด ลดลงจากป พ.ศ. 
2535 ที่มพีื้นที่ปาคดิเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ทั้งหมด 
สาเหตุอื่นที่ทําใหพื้นที่ปาไมลดลง เชน การตัดไม
ทําลายปาเพื่อการทําไรเลื่อนลอยในพื้นที่กวา 
20,000 เฮกตาร ตลอดจนการตดัไมในเขตสมัปทาน
ปาไมคดิเปนปรมิาตรรวมกนัมากกวาปละ 1 ลาน
ลูกบาศกเมตร เปนตน
 1.1.3 ผลกระทบจากวิกฤตการณการลด

ลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง

 การลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงนั้นสงผล
กระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมฝงโขง
จํานวนมาก กลาวคือ ประชาชนสวนใหญใช

ประโยชนจากผนืนํ้าแหงนี้ ทั้งดานเกษตรกรรม การ
ประมง และการเดนิเรอื เมื่อเกดิภาวะความแหงแลง
อาจทาํใหผลผลติดานการเกษตรลดลง รวมทั้งการ
เดินเรือขนสงสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู
สามเหลี่ยมทองคาํ ระหวางสหภาพพมา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรไทย 
ไมสามารถดําเนินการได จากการประเมินความ
เสี่ยงจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง สรุป
ไดดงันี้
 1) ดานเศรษฐกิจ

 การลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงสงผล
ใหการสัญจรทางนํ้าระหวางประเทศ การเดินเรือ
เพื่อการทองเที่ยว และการเดินเรือเพื่อการคาตอง
หยุดลงชั่วคราว เนื่องจากเรือไมสามารถแลนผาน
แมนํ้าโขงได เพราะทองนํ้าตื้นเขิน เนื่องจากมี
สนัทรายและดอนทรายขวางกั้น เรอือาจตดิคอนดนิ
กอใหเกดิอบุตัเิหตไุด ทาํใหตองเสยีเวลาในการเดนิ
ทางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนตนทุนคาเชื้อเพลิงในการ
เดนิทางที่เพิ่มขึ้น ทาํใหธรุกจิการขนสงทางเรอืตอง
หยดุลงชั่วคราว ราคาสนิคาในเขตการคาชายแดน
เพิ่มสูงขึ้น นักทองเที่ยวลดลง สงผลใหผูประกอบ
การรมิฝงโขงสูญเสยีรายได 
 2) ดานวิถีชีวิต

 เมื่อระดับนํ้าในแมนํ้าโขงลดลงสงผลให
ประชาชนริมฝงโขง ซึ่งประกอบอาชีพประมงตอง
หยุดจับปลาในชวงฤดูแลง เนื่องจากไมสามารถ
ออกเรือได ประกอบกับจํานวนปลาลดลง ทําให
ประชาชนสูญเสียรายได ขาดโอกาสในการหา
เลี้ยงชีพ จึงเปลี่ยนมาปลูกพืชสวนครัวเพื่อหา
รายไดเสริมในชวงเวลาที่ไมสามารถจับปลาได 
ตลอดจนเกิดการอพยพแรงงานออกไปทํางาน
ตางถิ่นและเปลี่ยนอาชพีชั่วคราว
 3) ดานความมัน่คงทางอาหาร ทรพัยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลาย 

 การลดลงของระดบันํ้าในแมนํ้าโขงมผีลกระทบ 
ตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่
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 นอกจากการประชมุในกลุมนกัวชิาการแลวยงั
มีเวทีคูขนานของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
การลดลงของระดับของนํ้าในแมนํ้าโขงอยาง
ผิดปกติ ซึ่งไดสรุปขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมเอ็มอารซี ดังนี้ 1) ใหเอ็มอารซีปรับ
โครงสรางใหม โดยใหประชาชนจากลุมนํ้าโขง
เขาเปนคณะกรรมการดวย 2) ใหมีการจัดประชุม
ของทุกประเทศในลุ มนํ้าโขง เพื่อรับขอมูลจาก
ประชาชน 3) ใหคนหาศักยภาพที่แทจริงของ
ทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าโขง เพื่อการฟนฟูทรัพยากร
อยางเหมาะสม 4) ใหมกีารศกึษาวจิยัดานทรพัยากร
นํ้าในแมนํ้าโขงอยางเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
ทางสงัคม 5) ใหมกีารเชื่อมโยงเครอืขาย และจดัตั้ง
เครือขายแมนํ้าโขงในภูมิภาครวมกัน และ 6) ให
รัฐบาลในประเทศลุมนํ้าโขงเปนภาคีของกฎหมาย
การใชนํ้าระหวางประเทศ
 การประชุมสุดยอดผูนําแมนํ้าโขงตอนลาง
สวนที่ 2 เปนการประชุมสุดยอดผูนําลุมนํ้าโขง
ตอนลาง ระหวางวันที่ 4 - 5 เมษายน 2553 
สาระสําคัญคือ การเนนใหตระหนักถึงปญหาที่
ประเทศในลุมแมนํ้าโขงประสบ ไดแก ปญหาจาก
การใชนํ้าที่ไมใชวถิทีางแหงความยั่งยนื ปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที่กอใหเกดิผลกระทบ
ที่รุนแรง เชน วิกฤติภัยแลง อุทกภัย เปนตน ซึ่ง
ราชอาณาจักรไทยไดใหความสําคัญกับความรวม
มือในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและองคความรูในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํ้าของประเทศในลุมนํ้าโขง
 การประชมุดงักลาวทาํใหเกดิปฏญิญาหวัหนิ 
(MRC Hua Hin Declaration) (กรอบที่ 3.2) ของ
คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง ซึ่งมุงเนนการแสดง
ความมุงมั่นของประเทศภาคสีมาชกิที่จะรวมมอืกนั
เพื่อจัดการการใชนํ้าและทรัพยากรที่เกี่ยวของให

4 การประชมุระดบัภูมภิาควาดวยการประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตรของโครงการเขื่อนบนแมนํ้าโขง วนัที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2553 ณ 
กรงุเวยีงจนัทน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ชุ มนํ้า ระบบนิเวศ ตลอดจนทรัพยากรสัตวนํ้า 
ทั้งในดานแหลงที่อยูอาศยั และอาหารของสตัวนํ้า
ตาง ๆ อยางรนุแรง เนื่องจากระดบันํ้าในแมนํ้าโขง
ที่ลดลงอยางรวดเร็วมีผลกระทบตอพืชพรรณ
ธรรมชาต ิ และแหลงที่อยูอาศยั รวมทั้งสตัวนํ้าถูก
จับไดงายมากยิ่งขึ้นเพราะนํ้าตื้นเขิน จึงสงผลให
สัตวนํ้าลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ การสูญเสียพื้นที่
ชุมนํ้าจากการลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงที่มี
สาเหตมุาจากการสรางเขื่อนคดิเปนมลูคาไมตํ่ากวา 
224 ลานบาทตอป4

1.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 การลดระดบัลงของนํ้าในแมนํ้าโขงเปนปญหา
สาํคญัที่หนวยงานตาง ๆ มคีวามกงัวลและรวมกนั
หาวธิแีกไขเพราะสงผลกระทบตอการเดนิเรอืขนสง
สนิคา การทองเที่ยว และการอปุโภคบรโิภค การ
ประชมุสดุยอดผูนาํแมนํ้าโขงตอนลางซึ่งถอืเปนเวที
ระดับนานาชาติ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการระดม
ความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาการลดลงของระดับ
นํ้าในแมนํ้าโขง
 การประชุมสุดยอดผูนําแมนํ้าโขงตอนลาง
ประกอบดวย 2 สวน คอื สวนที่ 1 เปนการประชมุ
วชิาการนานาชาต ิ(International Conference) เรื่อง 
การบริหารจัดการนํ้าขามพรมแดนทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ระหวางวนัที่ 2 - 3 เมษายน 
พ.ศ. 2553 โดยมีสาระสําคัญของการประชุม
วชิาการ ประกอบดวย ความมั่นคงดานอาหาร การ
ผลิตพลังงานในลุมนํ้าขามพรมแดน และความ
ทาทายขององคกรลุมนํ้าขามพรมแดนทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยไดขอสรปุดงันี้ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ
แตละประเทศขึ้นอยู กับความคุ มครองและการ
แบงปนทรัพยากรนํ้ารวมกัน โดยผานกลไกของ
ความรวมมอืระหวางประเทศ 
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เกิดประโยชนสูงสุด และเปนประโยชนรวมกัน
สาํหรบัทกุประเทศรมิฝงแมนํ้าโขง

1.3 º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 ลุมแมนํ้าโขงซึ่งหลอเลี้ยงชีวิตประชาชนใน
ลุ มนํ้ามาเปนเวลานาน แตปจจุบันพบวาการ

เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาวะขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรงจากการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยพบวาในชวง
เดอืนมกราคมถงึเดอืนกมุภาพนัธของป พ.ศ. 2553 
ระดับนํ้าตํ่าสุดในแมนํ้าโขงที่อําเภอเชียงของ 

 กรอบที่ 3.2  ปฏิญญาหัวหิน (MRC Hua Hin Declaration)

 สาระสาํคญัของปฏญิญาหวัหนิสรปุไดดงันี้
 1. การรบัรองและการอนวุตัตามแผนยทุธศาสตรการพฒันาลุมนํ้าโดยใชพื้นฐานการจดัการ
ทรพัยากรนํ้าแบบบูรณาการ
 2. การเพิ่มความพยายามเพื่อคุมครองประชาชนจากความเสี่ยงนํ้าทวม
 3. การอํานวยความสะดวกแกกรอบงานดานกฎหมายระหวางประเทศที่สนับสนุนการเดิน
เรอืระหวางประเทศและการคา
 4. การวิจัยและการกลาวถึงอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลตอ
สภาพความเปนอยู
 5. การใชมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าในพื้นที่เปาหมายของลุมนํ้า และการติด
ตามผล
 6. การคงไวซึ่งการใชนํ้าและทรพัยากรที่เกี่ยวของ รวมถงึความหลากหลายทางชวีภาพของ
สตัวนํ้า พื้นที่ชุมนํ้า และปาไมในลุมนํ้าโขง ทั้งในปจจบุนัและอนาคต
 7. การระบแุละการแนะนาํเรื่องโอกาสและความทาทายการพฒันาโครงการไฟฟาพลงันํ้าและ
โครงสรางพื้นฐานในลุมนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งความเสี่ยงตอความพยายามที่จะคุมครองความมั่นคง
ทางอาหารและความเปนอยู
 8. ดําเนินการตอไปที่จะปรับปรุงการอนุวัตตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยนและการ
ใชรวมกนัซึ่งขอมูลและสารสนเทศ ระเบยีบปฏบิตัเิรื่องการตดิตามผลตรวจสอบการใชนํ้า ระเบยีบ
ปฏบิตัเิรื่องการแจง การปรกึษาหารอืลวงหนาและขอตกลง ระเบยีบปฏบิตัเิรื่องการรกัษาปรมิาณ
การไหลในแมนํ้าโขงสายประธาน และการจดัทาํระเบยีบปฏบิตัเิรื่องคณุภาพนํ้าใหแลวเสรจ็
 9. การสาํรวจและการระบุโอกาสสําหรบัการขยายความรวมมือระหวางคูเจรจาและหุนสวน
การพฒันาปจจบุนัขององคกร รวมทั้งหุนสวนการพฒันารายใหมและผูมสีวนไดเสยีอื่น
 ปฏญิญาหวัหนิของคณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง 2553 (MRC Hua Hin Declaration, 2010) เปน
เอกสารแสดงเจตนารมณเชิงนโยบายและการเมือง ซึ่งไมไดมีการลงนาม และไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย ขณะนี้รางปฏญิญาฯ ไดผานความเหน็ชอบจากหนวยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของแลว

ที่มา : การประชมุสดุยอดผูนาํลุมนํ้าโขง ณ โรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ หวัหนิ ระหวางวนัที่ 4 - 5 
เมษายน 2553
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จงัหวดัเชยีงราย อยูที่ 0.37 เมตร ซึ่งนบัวาเปนระดบั
นํ้าตํ่าที่สดุในรอบ 10 ป และในชวงเดอืนมนีาคม
ของปเดียวกันระดับนํ้าในแมนํ้าโขงบริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว มีคาตํ่าสุดเทากับ 0.32 เมตร 
ซึ่งเปนคาตํ่าสดุในชวง 30 ปที่ผานมา ซึ่งมสีาเหตุ
มาจากปจจัยหลายประการ ทั้งปริมาณนํ้าฝนที่
ลดลง การสรางเขื่อนบนลาํนํ้าโขงสายหลกั การใช
นํ้าในแมนํ้าสาขามีปริมาณเพิ่มขึ้น และการลดลง
ของพื้นที่ปาไม การลดลงของระดบันํ้าในแมนํ้าโขง
เปนประเด็นปญหาที่ตองมีการหารืออันจะนําไป
สูการแกไขปญหา ตั้งแตลุมนํ้าโขงตอนตนไปจนถงึ
ลุมนํ้าโขงตอนปลาย เพื่อใหเกดิการแกปญหาอยาง
ยั่งยนื เนื่องจากปญหาดงักลาวทาํใหการดาํรงชวีติ
ของประชาชนในลุมนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
 ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการลดลงของระดบันํ้า
ในแมนํ้าโขง ทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระ
ทบดานวถิชีวีติ และผลกระทบดานความมั่นคงทาง
อาหาร ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งนี้ การสูญเสียพื้นที่ชุมนํ้าจากการ
ลดลงของระดับนํ้าในแมนํ้าโขงที่มีสาเหตุมาจาก
การสรางเขื่อนคดิเปนมลูคาไมตํ่ากวา 224 ลานบาท
ตอป ทําใหประเทศไทยพยายามหาวิธีการแกไข 
โดยจัดทําแผนพัฒนาลุ มนํ้าโขงแบบบูรณาการ 
ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2558 ซึ่งเปนแนวความคดิ
ที่เกิดขึ้นจากการทําปฏิญญาหัวหิน เพื่อจะหา
แนวทางแกวิกฤติของลุมแมนํ้าโขงและรักษาผล
ประโยชนรวมกันของประเทศในกลุมแมนํ้าโขง 
ตลอดจนสรางความอยูดีกินดีใหกับทุกประเทศใน
แถบลุมนํ้าโขง ทั้งนี้ การแกไขปญหาแมนํ้าโขงไมใช
เฉพาะเวทีของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขงเทานั้น 
แตยังมีกรอบความรวมมือหลายดาน ทั้งกรอบ
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-
เจาพระยา-แมโขง กรอบโครงการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
รวมทั้งประชาคมอาเซียนอีกดวย ดังนั้น ทุกภาค

สวนตองรวมมอืกนั เพื่อทาํใหแมนํ้าโขงกลบัมาเปน 
“แมนํ้าแหงชวีติ” อกีครั้ง โดยมขีอเสนอแนะ ดงันี้ 
 1) กําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

นํ้าแบบบูรณาการจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า ในลุม
นํ้าสาขาของแมนํ้าโขงในราชอาณาจกัรไทย โดยเริ่ม
ตั้งแตการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้า 
การสงเสริมการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยชุมชนและ
การมสีวนรวม การบรหิารจดัการอาคารควบคมุบน
ลาํนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง การเพิ่มปรมิาณนํ้าตนทนุ
และความจเุกบ็กกัโดยการสรางอางหรอืสระเกบ็นํ้า
ขนาดเล็กในชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถใน
การกระจายนํ้า การปรับการเพาะปลูกตามสภาพ
พื้นที่และปรมิาณนํ้าตนทนุ และการควบคมุการใช
ประโยชนที่ดนิอยางเครงครดั พรอมทั้งจดัใหมรีะบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรที่ประชาชนและชุมชนทองถิ่น
สามารถเขาถงึและมสีวนรวมในการบรหิารจดัการ
 2) กาํหนดยทุธศาสตรการประสานความ

รวมมือระหวางประเทศในลุมนํ้าโขง โดยเนน
การสรางความเขมแขง็ใหกบัคณะกรรมการแมนํ้าโขง 
จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อการแกไขปญหา
ระดับนํ้าในแมนํ้าโขง ใหมีการเจรจาเพื่อผล
ประโยชนรวมกนัดานการคมนาคมทางนํ้า พลงังาน 
และการเกษตร เพื่อใหเกดิการบรหิารจดัการและมี
การแบงปนขอมลูสารสนเทศดานนํ้ารวมกนั รวมถงึ
การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและงาน
วจิยัเกี่ยวกบัลุมนํ้าโขงทั้งตอนบนและตอนลาง และ
งานวจิยัดานการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ
 3) ผลักดันใหสาธารณรัฐประชาชนจีน

และสหภาพพมาเขามาเปนสมาชิกของคณะ

กรรมาธิการแมนํ้าโขง โดยจัดใหมีเวทีเสวนา 
พรอมทั้งการจดัทาํแผน หรอืปฏญิญาความรวมมอื
ที่ชดัเจน สามารถนาํไปปฏบิตัไิด เพราะปญหาการ
ลดระดับของแมนํ้าโขงเปนปญหาในระดับภูมิภาค
ตองรวมกนัแกไข
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ปญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา

 ปญหาดนิเคม็ เปนสาเหตหุลกัทาํใหการผลติ
อาหารของโลกลดลง และเกดิเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ  
ทั่วโลก โดยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ที่ทาํการเกษตร
มีปญหาดินเค็ม โดยเฉพาะบริเวณที่มีภูมิอากาศ
แบบแหงแลงและกึ่งแหงแลง แตพบในเขตภูมิ
อากาศแบบรอนชื้นและกึ่งรอนชื้น ซึ่งเปนผลมาจาก
ความไมสมดุลของสภาพแวดลอมและอุทกวิทยา
ทําใหมีการสะสมเกลือในบริเวณผิวดินในปริมาณ
มากกวาเกลอืที่ถูกชะลางออกไป (สมศร ี2539)
 ดินเค็มในประเทศไทย มีการแพรกระจาย
ทั่วไปในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบการแพรกระจายของดิน

เค็มมากที่สุด โดยมีระดับความรุนแรงของปญหา
ตางกันตั้งแตระดับความเค็มนอย เค็มปานกลาง 
และเคม็มาก นอกจากนี้ ยงัมพีื้นที่ที่มศีกัยภาพใน
การแพรกระจายดนิเคม็อกีจาํนวนหนึ่งดวย ดงันั้น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปนภาคที่ประสบกับ
ปญหาดนิเคม็มากที่สดุ 

2.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ขนาดใหญ
ที่สดุ 105.5 ลานไร (168.8 ตารางกโิลเมตร) หรอื
ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ และเปนภาค
ที่มปีระชากรมากที่สดุคดิเปนสดัสวน 1 ใน 3 ของ
ประเทศเชนเดยีวกนั ลกัษณะภมูปิระเทศเปนที่ราบ
และลาดเอยีง สวนลกัษณะทางกายภาพใตพื้นดนิ
เปนชั้นเกลือหินหนาหรือเปนแองเกลือหินที่มีอยู
จาํนวน 1 ใน 3 ของพื้นที่ภาค ประกอบดวยแอง
สาํคญั 2 แอง คอื 1) แองสกลนคร ครอบคลมุพื้นที่
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม 
มุ กดาหาร  และบางส  วนของสาธารณรั ฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว รวมพื้นที่ 10.63 ลาน
ไร (17,000 ตารางกิโลเมตร) และ 2) แองโคราช 
ครอบคลมุพื้นที่จงัหวดันครราชสมีา ชยัภมู ิขอนแกน 
มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย กาฬสินธุ สุรินทร 
ศรสีะเกษ อบุลราชธาน ีและอาํนาจเจรญิ รวมพื้นที่ 
20.63 ลานไร (33,000 ตารางกโิลเมตร) ทั้งสองแอง
นี้เปนแหลงเกลอืหนิขนาดใหญที่สดุในโลกประมาณ 
18 ลานลานตนั (พทิกัษ 2542) สามารถนาํมาผลติ
เปนเกลอืสนิเธาวเพื่อการบรโิภค และเปนสารตั้งตน
ในภาคอตุสาหกรรมมากมายหลายประเภท

233



บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

 ป ญหาคุณภาพดินของประเทศไทย มี
หลากหลายแบบและกระจายอยูทั่วภูมิภาค รวม
พื้นที่ 86 ลานไร จาํแนกเปน ดนิเคม็ 21.7 ลานไร 
ดนิเปรี้ยว 5.3 ลานไร ดนิทราย 7.1 ลานไร ดนิตื้น 
51.3 ลานไร และดนิพร ุ0.5 ลานไร ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื เปนภาคที่มปีญหาคณุภาพดนิมากที่สดุ
ถงึ 39.8 ลานไร โดยมพีื้นที่ดนิเคม็มากที่สดุถงึ 17.8 
ลานไร หรอืรอยละ 82 ของพื้นที่ดนิเคม็ทั้งประเทศ 
(ตารางที่ 3.2)
 ดังนั้น จะเห็นไดวาดินเค็มเปนปญหาหลัก
ทางการเกษตรของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดวย
พื้นที่ดนิเคม็จาํนวนมากถงึ 17.8 ลานไร โดยมรีะดบั
ความรนุแรงของความเคม็ 3 ระดบั ไดแก (1) พื้นที่
ดนิเคม็จดั 1.5 ลานไร สวนใหญเปนพื้นที่รางวาง
เปลาทาํการเกษตรไมได (2) พื้นที่ดนิเคม็ปานกลาง 
3.7 ลานไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรได แตตอง
ปรับปรุงบํารุงดินกอน และ (3) พื้นที่ดินเค็มนอย 
12.6 ลานไร สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว นอกจากนี้ 

ยงัมพีื้นที่ที่มศีกัยภาพในการแพรกระจายดนิเคม็อกี 
19.4 ลานไร มกัพบตามบรเิวณเนนิดนิที่มกีารปลูก
พชืไร (กรมพฒันาที่ดนิ 2547) รวมพื้นที่ดนิเคม็และ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแพรกระจายดินเค็มทั้งสิ้น
ประมาณ 37.2 ลานไร ในจาํนวนนี้ประมาณรอยละ 
76 เปนพื้นที่นาขาว จงึสงผลใหคณุภาพและผลผลติ
ขาวลดลง จากขอมูลป พ.ศ. 2552 พบวา จาํนวน
หมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปญหาดิน
เค็มจัด มีมากถึง 7,027 หมูบาน (รอยละ 21.80 
ของหมูบานทั้งประเทศ) ในจาํนวนนี้เปนหมูบานที่
ประสบปญหาดานผลผลิตขาวมากถึง 2,150 
หมูบาน (กรมการพฒันาชมุชน 2552)
 หากพิจารณาปญหาการกระจายดินเค็ม
รายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 
นครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุด
ถงึ 2.5 ลานไร โดยมรีะดบัความรนุแรงดนิเคม็จดั
ถึง 0.4 ลานไร รองลงมาคือบุรีรัมย 1.9 ลานไร 
และรอยเอด็ 1.8 ลานไร (ตารางที่ 3.3)
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ปญหาคุณภาพดิน

   พื้นที่ที่มีปญหาคุณภาพดิน (ลานไร)  รอยละ

  กลางและ เหนือ ตะวันออก 
ใต รวม

 ของพื้น

  ตะวันออก  เฉียงเหนือ   ที่ประเทศ

ดนิเคม็  1.6 0.0 17.8 2.3 21.7 6.8

ดนิเปรี้ยว  5.2 0.0 0.0 0.1 5.3 1.7

ดนิทราย  1.7 0.6 4.1 0.8 7.1 2.2

ดนิตื้น  9.2 19.9 17.9 4.4 51.3 16.0

ดนิอนิทรยี (พร)ุ 0.1* 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2

 รวม 17.7 20.5 39.8 8.0 86.0 26.8

ตารางที่ 3.2 ปญหาคุณภาพดินของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547

หมายเหตุ : *ภาคกลางและภาคตะวนัออก มพีื้นที่ดนิอนิทรยี (พร)ุ ประมาณ 33,522 ไร

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ 2547
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 2.1.1 การใชประโยชนที่ดิน

 การใชประโยชนที่ดินทั้งจากการปลูกพืชไร 
นาขาว และทาํนาเกลอื เปนประเดน็สาํคญัที่นาํไป
สูความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก
จงัหวดันครราชสมีา มพีื้นที่ดนิเคม็มากที่สดุ มรีะดบั
ความรุนแรงของดินเค็มจัด ทําการเพาะปลูกไมได
ถงึ 0.4 ลานไร นอกนั้นเปนพื้นที่ทาํการเกษตร 8.9 
ลานไร โดยเปนพื้นที่นาขาว 4.3 ลานไร พื้นที่ปลูก
พชืไร 3.8 ลานไร เชน มนัสาํปะหลงั ออย ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ที่เหลืออีก 0.8 ลานไร เปนพื้นที่ปลูก
พชืผกั ไมดอก และยางพารา (รปูที่ 3.10) มคีรวัเรอืน 
เกษตรกร 319,623 ครวัเรอืน จาํนวน 1.27 ลานคน 
(รอยละ 47.4 ของประชากรจังหวัด) เกษตรกรมี
รายไดเฉลี่ยตอปประมาณ 60,292 บาทตอครวัเรอืน 
(กรมพฒันาที่ดนิ 2551)
 ขณะที่การผลิตเกลือสินเธาว เปนอีกอาชีพ
หนึ่งที่สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่เปนอยางมาก 

จากผลพวงการพฒันาทางเศรษฐกจิและการขยาย
ตวัของอตุสาหกรรมไดสงผลใหความตองการเกลอื
สนิเธาวมปีรมิาณมากขึ้น ในทางตรงกนัขาม การ
ผลติเกลอืสนิเธาวไดสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพ
แวดลอม และเปนสาเหตุหลักทําใหเกิดการแพร
กระจายดนิเคม็มากขึ้นในปจจบุนั ทั้งนี้ตามประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กาํหนดทองที่ที่อนญุาต
ใหตั้งโรงงานทาํเกลอืสนิเธาวและโรงงานสบูหรอืนาํ
นํ้าเกลอืขึ้นมาจากใตดนิ ลงวนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 
2534 กําหนดใหพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถทํานาเกลือได 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
อดุรธาน ีสกลนคร นครราชสมีา มหาสารคาม และ
หนองคาย โดยในแตละจังหวัดใหมีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ไวอยางชดัเจน สวนใหญเปนพื้นที่ที่มี
ปริมาณเกลือสูง มีปญหาดินเค็ม นํ้าเค็ม ไม
สามารถเพาะปลูกพืชได เพื่อปองกันไมใหสงผล
กระทบตอนาขาวหรอืพื้นที่การเกษตรของประชาชน 

 อันดับ จังหวัด ดินเค็มจัด ดินเค็มปานกลาง ดินเค็มนอย รวมพื้นที่ดินเค็ม

 1 นครราชสมีา 475,204 648,122 1,403,836 2,572,162

 2 บรุรีมัย 53,545 450,938 1,454,096 1,958,579

 3 รอยเอด็ 80,920 661,881 1,127,688 1,870,489

 4 อดุรธาน ี 53,589 495,937 1009,413 1,558,939

 5 ยโสธร 4,941 78,812 1,460,484 1,544,237

 6 มหาสารคาม 168,010 228,535 1,129,775 1,526,320

 7 นครพนม 160,103 376,243 684,987 1,221,333

 8 สกลนคร 127,276 97,859 851,911 1,077,046

 9 กาฬสนิธุ 868 27,353 716,383 744,604

 10 ขอนแกน 91,170 119,746 510,281 721,197

ตารางที่ 3.3 ผลการจดัอนัดบั 10 จงัหวดัทีม่พีืน้ทีด่นิเคม็มากทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ป พ.ศ. 2547 หนวย : ไร

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ 2547
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ตัวอยางเชน จังหวัดนครราชสีมา กําหนดให
สามารถขอใบอนญุาตและประกอบกจิการนาเกลอื
ได 4 แหงใน 4 อาํเภอ ประกอบดวย 1) หมู 2 บาน
พลสงคราม ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง 2) 
บานสาํโรง ตาํบลสาํโรง กบับานวงั ตาํบลบานวงั 
อาํเภอโนนไทย 3) บานโพนไพล ตาํบลพงัเทยีม กิ่ง
อาํเภอพระทองคาํ และ 4) บานหนองสรวง ตาํบล
หนองสรวง อาํเภอขามทะเลสอ ปจจบุนัใน 4 อาํเภอ
ดงักลาว มโีรงงานผลติเกลอืสนิเธาวทั้งสิ้น 30 แหง 
จากขอมูลป พ.ศ. 2553 โรงงานผลติเกลอืสนิเธาว
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดรับอนุญาต
มปีระมาณ 329 แหง จาํแนกเปน จงัหวดัอดุรธาน ี
217 แหง (รอยละ 66.00) สกลนคร 56 แหง 
(รอยละ 17.02) นครราชสมีา 30 แหง (รอยละ 9.12) 
มหาสารคาม 21 แหง และหนองคาย 5 แหง (กรม
อตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร 2553)

 ดังนั้น จะเห็นไดวาการผลิตเกลือสินเธาวสง
ผลกระทบหลายดาน ไดแก 1) ผลกระทบตอพื้นที่
เกษตรกรรมทําใหไดรับความเสียหายหนักจนไม
สามารถทาํการผลติได หรอืสามารถทาํการเกษตร
ได แตผลผลิตที่ไดลดลง 2) ผลกระทบตอพื้นที่
นาขาวทําใหนํ้าในนาขาวมีระดับความเค็มเพิ่มขึ้น 
สภาพดินและนํ้าเสื่อมโทรมและมีคุณภาพตํ่า 3) 
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนเิวศชมุชน
ทาํใหสภาพแวดลอมทั้งดนิ นํ้า ปาไม และสิ่งมชีวีติ
ลดปริมาณและคุณภาพลง สิ่งมีชีวิตในนํ้าจําพวก
กุง หอย ปู ปลา ตายหรอืลดจาํนวนลง และ 4) ผล
กระทบดานอื่น ๆ ไดแก การผุกรอน การทรุดตัว
ของอาคารบานเรือน การเกิดแผนดินทรุดหรือ
หลุมยุบที่เกิดจากการสูบนํ้าเกลือใตดินจนเกิดเปน
โพรงเกลอื (กรอบที่ 3.3) กอใหเกดิความเดอืดรอน
ตอเกษตรกรเปนอยางมาก เกษตรกรบางรายไม

รูปที่ 3.10 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ 2551
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 กรอบที่ 3.3 ปญหาหลุมยุบ : อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 หลมุยบุ เปนปรากฏการณที่แผนดนิมกีารทรดุตวัลงในแนวดิ่งอยางฉบบัพลนั จากเหตกุารณ
หลมุยบุขนาดใหญกวางประมาณ 15 เมตร ลกึ 10 เมตร ที่เกดิขึ้นกลางไรมนัสาํปะหลงั บรเิวณ
หมูบานหนองราง หมูที่ 4 ตาํบลคางพลู อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา (วนัที่ 2 มกราคม 
2553) หลงัจากนั้นอกี 1 เดอืน เกดิหลมุยบุแหงที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เมตร อยูใกลกบั
หลุมแรก และเกิดรอยแตกราวบนพื้นดิน และพื้นปูนหลายบริเวณ ซึ่งสรางความหวาดกลัวใหแก
ประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก ผลจากการสาํรวจสาเหตกุารเกดิหลมุยบุ โดยกรมทรพัยากรธรณ ี
พบวา บานหนองรางกับบานคางพลูใต มีโพรงเกลือใตดิน โดยเฉพาะบานหนองรางมีโพรงเกลือ
ใตดนิครอบคลมุทั้งหมูบาน จงึบงชี้ไดวาหลมุยบุและรอยแตกราวที่เกดิขึ้นนั้นมคีวามสมัพนัธกบัการ
สบูนํ้าเกลอืใตดนิ กรมทรพัยากรธรณจีงึเตรยีมประกาศพื้นที่เสี่ยงภยั 1,380 ไร ใน 3 พื้นที่ของอาํเภอ
โนนไทย คอื 1) บานหนองราง ครอบคลมุพื้นที่ 950 ไร 2) บอสูบรอบบานโคกมงคล ครอบคลมุ
พื้นที่ 250 ไร และ 3) บานคางพลูใตบางสวน ครอบคลุมพื้นที่ 180 ไร นอกจากนี้ สํานักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดันครราชสมีาไดดาํเนนิการสั่งปดโรงงานผลติเกลอืไปแลว จาํนวน 3 แหง
 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2534 ไดกาํหนดชวงเวลาการทาํเกลอืสนิเธาว โดยกจิการทาํเกลอื
สนิเธาวจะสามารถสูบนํ้าเกลอืไดเฉพาะเดอืนตลุาคมถงึเดอืนมนีาคมเทานั้น แตพบวาโรงงานสวน
ใหญยงัคงมกีารลกัลอบสูบนํ้าเกลอืตลอดทั้งป สรางความเดอืดรอนใหแกชาวบานบรเิวณใกลเคยีง 
พื้นที่นาขาวไดรบัความเสยีหายจากการลกัลอบปลอยนํ้าเกลอืในนาขาว สงผลใหนาขาวกลายเปน
ดินเค็มปลูกขาวไมไดและเปนพื้นที่รกรางในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องนํ้า ทั้งนํ้ากินและ
นํ้าใชเพราะมสีภาพเปนนํ้าเคม็จนใชไมได ดงันั้น หนวยงานทกุภาคสวนควรรวมปองกนัและแกไข
ปญหาอยางเรงดวน โดยเฉพาะการหามทาํเกลอืสนิเธาวอยางเดด็ขาด ตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน - 30 
กนัยายน ของทกุป มเิชนนั้น โอกาสเกดิหลมุยบุจะมสีูง เนื่องจากธรณสีณัฐานใตพื้นดนิเปนโดม
เกลือ หากนํ้าเกลือใตดินอยูในสภาพสมดุลจะไมมีอะไรเกิดขึ้น แตหากนํ้าเกลือถูกสูบขึ้นมาและ
สูบทุกวันไมมีวันหยุด นํ้าใหมจะเขาไปแทนที่จึงเปนเหตุทําใหดินเกิดการทรุดตัวลง อยางไรก็ตาม 
การดาํเนนิการดงักลาวจาํเปนตองอาศยัความรวมมอืจากประชาชนในพื้นที่ในการตรวจสอบ และ
เฝาระวงัการลกัลอบสูบเจาะนํ้าเกลอือกีทางหนึ่งดวย

ที่มา : กรมทรพัยากรธรณ ี2553
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สามารถ ทาํนาในพื้นนาตนเองได ตองเชาที่นาแปลง
อื่น หรอืเปลี่ยนอาชพี เชน ขายเกลอื เรขายสนิคา
ทั่วไป อพยพแรงงานเขาเมอืง เปนตน  นอกจากนี้
การผลิตเกลือสินเธาวยังทําลายแหลงหาอาหารที่
ชมุชนเคยใชสอยประโยชน เชน การเกบ็หาของปา
จาํพวก เหด็ แมลง และสตัวนํ้าที่เคยมใีนพื้นที่ชมุชน 
เปนตน
 2.1.2 ผลกระทบจากดินเค็ม

 การที่มีเกลือในดินมากเกินไปจะมีผลตอพืช
ในดานการเจริญเติบโตและมีอิทธิพลโดยตรง
ตอคณุภาพและผลผลติของพชื นอกจากนี้ ในดาน
ความเสียหายตอสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
ดนิจะทาํใหไมเหมาะสมที่จะใชในการเพาะปลกูพชื 
ปรากฏการณการเกิดและการแพรกระจายของ
ดนิเคม็ มกีารขยายตวัอยางกวางขวางและรวดเรว็ 
ปญหาดนิเคม็ที่เกดิขึ้นกอใหเกดิความเสยีหายโดย
เฉพาะอยางยิ่งหากเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณและ
เปนแหลงผลติอาหารที่สาํคญั เนื่องจากความเคม็
ของดนิทาํใหเกดิสภาวะไมสมดลุทางธาตอุาหารจน
ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตและไมสามารถให
ผลผลิตไดตามปกติ หรือไมสามารถมีชีวิตรอดอยู
ได นอกจากนี้ ในระยะยาวอาจกอใหเกิดการ
เสื่อมโทรมและเสียหายตอทรัพยากรดินและนํ้า 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง และจะมีผล
กระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณที่
เกิดดินเค็มและประเทศโดยรวม ตลอดจนเปน
ปญหาความมั่นคงทางดานอาหารไดในอนาคต
 กรมพฒันาที่ดนิไดทาํการประเมนิการสญูเสยี
ความอุดมสมบูรณจากปญหาดินเค็มภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื (พื้นที่ดนิเคม็จดัและเคม็ปานกลาง) 
โดยประเมินตนทุนความเสียหายจากดินเค็มตอ
รายไดทางการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ และ
นครราชสีมา ในชวงเวลา 30 ป พบวา รายได

เกษตรกรลดลง 383.75 บาทตอไรตอป (ราคา 
ณ ป พ.ศ. 2547)5 และมูลคาการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณจากปญหาดินเค็มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเฉลี่ยเทากับ 2,518 ลานบาทตอป 
(กรมพฒันาที่ดนิ 2551)

2.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 การดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินของ
ประเทศ โดยเฉพาะดินเค็มภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื กรมพฒันาที่ดนิ ดาํเนนิการกาํหนดนโยบาย
แกปญหาดินเค็มแบบบูรณาการ เพื่อแกปญหา
อยางเปนระบบ มปีระสทิธภิาพและยั่งยนื โดยพื้นที่
ดินเค็มจัดไมสามารถทําการเกษตรไดใหเรงฟนฟู
ดวยการปลูกไมยืนตนทนเค็มและหญาชอบเกลือ 
ทําคูคลองระบายนํ้าเพื่อชะลอเกลือออกจากผิวดิน
และควบคมุระดบันํ้าใตดนิไมใหอยูใกลผวิดนิควบคู
กับปลูกไมทนเค็ม สวนพื้นที่ดินเค็มนอยและปาน
กลาง โดยสวนใหญเปนนาขาวใหใชวธิลีางดนิเคม็
ดวยนํ้าฝน อยางไรกต็าม กรมพฒันาที่ดนิไดดาํเนนิ
การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาอยางตอเนื่อง สามารถปรับปรุงดินและฟนคืน
ความอุดมสมบูรณใหกับพื้นที่ดินเค็มและพืชเจริญ
เติบโตไดดี ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตขาวนาป
เพิ่มขึ้นจากเดมิที่ 288.2 กโิลกรมัตอไร เปน 318.4 
กโิลกรมัตอไร (กรมพฒันาที่ดนิ 2552) สามารถสรปุ
ผลการดาํเนนิงานไดดงันี้
 การจัดการฟนฟูและแกไขปญหาดินเค็ม

 การดําเนินการฟนฟูและแกไขปญหาดินเค็ม
ที่ผานมา มดีงันี้ 1) โครงการพฒันาที่ดนิตามพระราช 
เสาวนยีในพื้นที่ตาํบลสระจระเข อาํเภอดานขนุทด 
จงัหวดันครราชสมีา (พ.ศ. 2542) โดยการปรบัปรงุ
บํารุงดิน และการอนุรักษดินและนํ้า สงเสริมการ
ปลกูพชืทนเคม็ ปลกูไมเศรษฐกจิบนคนันา สรางคนั
คูระบายนํ้า ปจจบุนัพื้นที่ดนิเคม็จดัไดรบัการฟนฟู

5 Hall, N. et al. (2004)
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กวา 19,158 ไร 2) โครงการสํารวจศึกษาจัดทํา
แผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 10 ลุมนํ้า
สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2549) 
ปจจบุนัมขีอมลูแลวเสรจ็รวม 30 ลุมนํ้า 3) โครงการ
ศึกษาความแหงแลงซํ้าซากสูภาวการณเปนทะเล
ทรายของประเทศไทย (พ.ศ. 2551) โดยการสาํรวจ
และวิเคราะหปริมาณฝนและความเสื่อมโทรมของ
ดิน เพื่อใหไดแผนที่ความเสี่ยงตอภาวการณเปน
ทะเลทรายรายภาค 4) โครงการสาํรวจตดิตามการ
แพรกระจายของคราบเกลอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
อันเนื่องจากป ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ (พ.ศ. 2552) โดยการสาํรวจและจดัทาํ
แผนที่การแพรกระจายของคราบเกลือในลุมนํ้า
ตาง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบัน
ดาํเนนิการแลวเสรจ็ใน 2 ลุมนํ้าคอื ลุมนํ้าชสีวนที่ 
3 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน และ
มหาสารคาม และลุมนํ้าลาํเชงิไกร ครอบคลมุพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา 5) โครงการปลูกไมยืนตน
ทนเคม็ เพื่อปองกนัการแพรกระจายดนิเคม็ในพื้นที่
ลุมนํ้าโขง ชี มูล ในพื้นที่เปาหมาย 87,436 ไร 
ขณะนี้ดาํเนนิการแลวเสรจ็ 13,680 ไร คาดวาในป 
พ.ศ. 2554 จะดาํเนนิการเพิ่มอกี 7,275 ไร สาํหรบั
เปาหมายการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่ปลูกขาว
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในป พ.ศ. 2554 ตั้งเปา
หมายไว 52,250 ไร และ 6) โครงการพฒันาพื้นที่
ดินเค็มจังหวัดขอนแกนและจังหวัดนครราชสีมา 
โดยจัดทําคูมือการจัดการดินเค็มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (พ.ศ. 2552) เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
แกไขปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มระดับตาง ๆ ในไรนา
ของตนเองใหกลับมาใชประโยชนไดตามความ
เหมาะสม
 การกําหนดมาตรการจัดการดินเค็ม

 การกําหนดมาตรการจัดการดินเค็มใหบรรลุ
ผลตองชวยปองกนัควบคมุการเกดิและแพรกระจาย
ดนิเคม็ การเพิ่มผลผลติพชืในพื้นที่ดนิเคม็ การแกไข

และลดระดับความเค็มดินใหสามารถปลูกพืชได 
ดังนั้น การกําหนดมาตรการจัดการดินเค็ม ควร
ประกอบดวย 1) การปองกันการแพรกระจาย
ดนิเคม็ ไมปลอยใหนํ้าเกลอืแพรไปยงัแหลงนํ้าและ
นาขาวใกลเคียง สงเสริมใหมีการปลูกตนไมโตเร็ว
บนพื้นที่รับนํ้า การสรางแหลงนํ้าบนพื้นที่ดินเค็ม
หรือบริเวณที่มีนํ้าใตดินเค็ม ควรคํานึงถึงการ
แพรกระจายของเกลือที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช
ปรมิาณ นํ้าและวิธีการชลประทานที่เหมาะสมกับ
ชนิดพืชที่ปลูก และมีระบบระบายนํ้าที่ดีเพื่อไมให
เกลอืสะสมในดนิ 2) การเพิ่มผลผลติพชืในพื้นที่ดนิ
เคม็ โดยการใชปุยชวีภาพ ปุยคอก การใชพนัธุพชื
ทนเคม็ การกาํหนดเขตเกษตรกรรมที่เหมาะสมกบั
พื้นที่ 3) การแกไขและลดระดับความเค็มดินให
สามารถปลกูพชืได โดยการออกแบบวธิกีารชะลาง
เกลอืจากรากพชื ปรมิาณนํ้าที่ใช และการควบคมุ 
นํ้าที่ระบายออก เพื่อปองกันไมใหเกิดเกลือขึ้นมา
อกี และ 4) การฟนฟสูภาพแวดลอมในพื้นที่ดนิเคม็
จดั วธิทีี่เกษตรกรสามารถฟนฟสูภาพดนิเคม็ไดเอง
คือ การปลูกหญาชอบเกลือและไมทนเค็มจัด 
เมื่อพื้นที่ดินเค็มจัดมีพืชปกคลุมจะทําใหอัตราการ
ระเหยนํ้าพาเกลอืขึ้นมาสะสมที่ผวิดนิลดลง รวมทั้ง 
เศษพืชเหลานี้ยังเปนอินทรียวัตถุใหกับดินได
อกีดวย (รูปที่ 3.11)
 การจัดการปญหาดินเค็มตามแนวทางการ
จัดการขางตน จะสัมฤทธิผลไดก็ตอเมื่อสราง
ความรู ความเขาใจในปญหาและแนวทางแกไขให
กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากทุกขั้นตอนการ
ดําเนินการจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทั้ง
ประชาชนในพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนสําคัญ ทั้งนี้ ตองไมกระทําการในลักษณะที่
เปนการซํ้าเตมิปญหาใหรนุแรงมากขึ้น โดยการลด
การตดัไมทาํลายปา การแผวถางปา ซึ่งเปนปจจยั
สาํคญัที่เรงการแพรกระจายของดนิเคม็ นอกจากนี้ 
ควรบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดควบคูไปกับ
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วธิอีื่น ๆ เชน การจบักมุและลงโทษลกัลอบตดัไม
ทําลายปา การจับกุมและลงโทษผูที่ลักลอบผลิต
เกลือสินเธาว การประกาศเขตพื้นที่หามการทํา
เกลอืสนิเธาว การลงโทษผูประกอบการที่ปลอยนํ้า
เสยีที่มเีกลอืสูงลงสูนาขาว แมนํ้า ลาํคลอง โดยไม
ผานการบาํบดั เปนตน (อรณุ ี2547)

2.3 º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดินเค็มถึง 
17.8 ลานไร หรือรอยละ 82 ของพื้นที่ดินเค็มทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ ดนิเคม็เปนปญหาที่สะสมมานานและ
เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ โดย
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุดถึง 2.5 
ลานไร โดยมีระดับความรุนแรงดินเค็มจัดถึง 0.4 
ลานไร การที่มเีกลอืในดนิมากเกนิไปจะมผีลตอพชื

ในดานการเจริญเติบโตและมีอิทธิพลโดยตรงตอ
คุณภาพและผลผลิตของพืช กรมพัฒนาที่ดินได
ประเมินมูลคาการสูญเสียความอุดมสมบูรณจาก
ปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่
ดินเค็มจัดและเค็มปานกลาง) โดยในชวงเวลา 
30 ป รายไดเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ และ
นครราชสมีา ลดลง 383.75 บาทตอไรตอป (ราคา 
ณ ป พ.ศ. 2547) และมูลคาการสูญเสยีความอดุม
สมบูรณจากปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืเฉลี่ยเทากบั 2,518 ลานบาทตอป
 การแกปญหาดินเค็มเพื่อทําการเกษตร จะ
ตองลดความเค็มของดินลงดวยวิธีการธรรมชาติ
โดยใชนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทานชะลางเกลือ เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหดินดวยอินทรียวัตถุ เชน 
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รูปที่ 3.11 รูปแบบการฟนฟูและปองกันการแพรกระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ 2551
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ปุยคอก แกลบ ปุยหมกั พชืปุยสด การเลอืกพชืชนดิ
และพันธุ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และระดับ
ความเค็ม การคลุมดินดวยเศษพืชหรือปลูกพืช
คลมุดนิ เพื่อลดการสะสมเกลอืที่ผวิดนิ ตลอดจน
การบรูณาการขอมลู และการประสานความรวมมอื
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อกีทั้งการใหการศกึษา 
การเผยแพรขอมลู และการมสีวนรวมของเกษตรกร
ในพื้นที่
 การดาํเนนิการปรบัปรงุพื้นที่ดนิเคม็ ไดมกีาร
ศึกษาคนควา วิจัยและจัดทําโครงการปองกันการ
แพรกระจายดินเค็มและฟนฟูดินเค็มจนกระทั่ง
สามารถนําไปเปนรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
เพื่อใชในการเพาะปลกูไดอยางมปีระสทิธภิาพและ
ไดรับการยอมรับจากเกษตรกร รวมถึงการจัดทํา
แปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่ดินเค็ม 
รณรงคปลกูไมโตเรว็ใชนํ้ามากในบรเิวณพื้นที่รบันํ้า
เพื่อปองกันการแพรกระจายดินเค็ม ตลอดจนการ
แนะนําปลูกพืชทนเค็มรวมกับสงเสริมใหเกษตรกร
ปลกูพชืปุยสดฟนฟพูื้นที่ดนิเคม็ และศกึษาวจิยัดาน
การจดัการพชืและการจดัการนํ้าในพื้นที่ดนิเคม็
 แนวทางการจดัการดนิเคม็ สามารถกระทาํได
โดยปองกนัไมใหเกดิการแพรกระจายดนิเคม็ การขจดั 
เกลอืออกจากดนิบรเิวณรากพชืและการจดัการพื้นที่ 
ดนิเคม็ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมตามธรรมชาต ิ
เพื่อใหสามารถใชประโยชนในพื้นที่ไดสูงสดุ 
 การแกไขปญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืจาํเปนตองมกีารบรหิารจดัการอยางเปนระบบ 
เพื่อใหเกดิมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาที่
ยั่งยนื โดยมขีอเสนอแนะ ดงันี้
 1) สงเสริมใหมีการปลูกปาตนนํ้า เพื่อ
สรางแหลงตนนํ้าเพิ่มมากขึ้น จากปญหาดนิเคม็ที่
นับวันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่ผืนปา
ลดลงจํานวนมาก เนื่องจากตนไมสามารถชวยลด
การแพรกระจายของดนิเคม็ไดโดยการดูดนํ้าใตดนิ
ที่จะละลายชั้นหนิเกลอืและซมึขึ้นสูผวิดนิ จากการ

แผกิ่งกานของตนไมทําใหสามารถรักษาความชื้น
ของผิวดินและลดการซึมของเกลือขึ้นสูผิวดิน ใบ
ของตนพชืที่รวงและยอยสลายจะแตกเปนประจขุอง
เกลือทําใหเกลือไมแสดงความเค็มออกมา ดังนั้น 
การแกไขปญหาจากตนเหตุดวยการรณรงคและ
สงเสริมใหชวยกันปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาจึง
เปนการแกไขปญหาที่ถูกตองและยั่งยืน อีกทั้ง 
ยังเปนการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนไดตระหนักถึงความ
สําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและหันมาหวงแหน
อนรุกัษทรพัยากรปาไมสบืตอไป
 2) กําหนดเขตการใชที่ดิน (zoning) ใน

การผลิตเกลือ เขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

อยางเรงดวน เพื่อปองกนัมใิหเกดิการขยายพื้นที่
การผลติเกลอืที่ใชเทคโนโลยทีี่ไมเหมาะสม รวมทั้ง
ปกปองคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเปนแหลง
ความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนพื้นที่ทบัซอนอื่น ๆ  
ที่มีคุณคาทางดานนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ พื้นที่ชุมนํ้า เพื่อใหเกดิการใชประโยชนที่ดนิ
อยางเปนธรรม ลดความขดัแยง ภายใตความสมดลุ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ศกัยภาพพื้นที่ และขดีจาํกดั
ของธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยตองกาํหนดเขต
การใชประโยชนเพื่อการผลิตเกลือ เขตคุมครอง
พื้นที่เกษตรกรรม และมาตรการในการฟ นฟู
แหลงเสื่อมโทรมจากการผลิตเกลือ การชดเชย
ความเสยีหาย การชดเชยรายได และการชวยเหลอื
ดานอาชพีทดแทนการทาํเกลอื เปนตน โดยยดึหลกั
องคความรูที่ถูกตองรอบดาน ความเปนไปไดใน
แนวปฏิบัติ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
และประชาชนในการบรหิารจดัการและการกาํหนด
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยมองถงึอนาคตที่
ยั่งยนืเปนสาํคญั
 3) เรงฟนฟูพื้นที่ดินเค็มอยางเรงดวน ทั้ง
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การทําการเกษตรแบบไม
เหมาะสม การพฒันาแหลงชลประทานในเขตพื้นที่
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ดินเค็ม แหลงนํ้าธรรมชาติที่ปนเป อนนํ้าเค็ม 
รวมทั้งพื้นที่ดนิเคม็ที่เกดิการทาํนาเกลอื โดยกาํหนด 
มาตรการที่เหมาะสม ระดมทุน งบประมาณ 
ความรวมมือทางวิชาการ ความรู และเทคโนโลย ี
เพื่อปองกันมิใหดินเค็มแพรกระจาย โดยเฉพาะ
การปรับปรุงดินเค็มดวยวิธีชีวภาพ เพื่อใหไดพื้นที่
ที่มศีกัยภาพในการเพาะปลูกกลบัคนืมา ตลอดจน
สรางเปนพื้นที่กนัชน หรอืพื้นที่ปาธรรมชาตเิพิ่มขึ้น
ในแหลงดนิเคม็ เปนตน
 4) การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การ
แกไขปญหาดินเค็ม นอกจากการดําเนินการของ
หนวยงานภาครฐัทั้งสวนกลาง และสวนภมูภิาคแลว 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ใหเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ
ในการแกไขปญหาดินเค็ม รวมถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย โดยการ
สงเสริมองคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน 
เครือขายหรือกลุมตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและ
ทองถิ่น ใหมีบทบาทในการกําหนดมาตรการและ
แนวทางการแกไข ปรบัปรงุ และฟนฟูพื้นที่ดนิเคม็ 
 5) เรงผลิตหมอดินอาสาและสรางเครือ

ขายหมอดนิอาสาใหครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ที่ การ
อนุรักษ ดินและนํ้า และการแก ไขป ญหาดิน

เสื่อมโทรมอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยการสราง
ความรู ความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
ประชาชน หมอดนิอาสาและเครอืขายหมอดนิอาสา 
ซึ่งเปนเกษตรกรอาสาสมคัรของกรมพฒันาที่ดนิ จงึ
เปนกลไกสําคัญในการทําหนาที่ประสานงานดาน
การพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเปนผูติดตาม
ขอมูลขาวสารในชมุชน โดยเฉพาะความเดอืดรอน
ของเกษตรกรที่ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ ซึ่ง
เปนการเพิ่มประสทิธภิาพใหกบัเกษตรกรใหมคีวาม
เขมแขง็สามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น นอกจากนี้ 
หมอดินอาสายังเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรใหม ๆ  ไปสูเกษตรกรและชมุชนไดอยาง
รวดเรว็และตอเนื่อง
 6) เรงสรางองคความรู จากภูมิปญญา

เกษตรกรทองถิ่น โดยการรวบรวมภูมิปญญา
เกษตรกรทองถิ่นและจัดตั้งศูนยเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่ดินเค็มในทองถิ่น เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับ
เกษตรกร เยาวชน และผูสนใจ ไดศึกษาเพื่อนํา
ความรูที่ไดรบัไปถายทอดตอไป ซึ่งจะเปนการชวย
กันแกไขและฟ นฟูทรัพยากรดินที่มีป ญหาให
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
และยั่งยนืตอไป
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3.1 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèªÒÂ½˜ ›§·ÐàÅ
ÀÒ¤ãµŒ

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่

ชายฝงทะเลภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2518 เพื่อรองรบั

การขยายตัวดานเศรษฐกิจภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ และในป พ.ศ. 2551 ไดจดัทาํกรอบ

การพัฒนาพื้นที่ภาคใต และแผนการพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต 

ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ 

ภายใตกรอบยทุธศาสตรการพฒันาภาคใต กาํหนด

ใหมบีทบาทใน 5 ดาน ไดแก 1) เปนฐานการผลติ

ยางพารา ปาลมนํ้ามนัแบบครบวงจร 2) เปนฐาน

การผลิตและแปรรูปอาหารทะเล 3) เปนฐานการ

ทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก 4) เปนประตูการคา

และการขนสงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานทางภาค

ใตและนานาชาติ และ 5) เปนฐานอุตสาหกรรม

เหลก็และอตุสาหกรรมพลงังานจากกาซธรรมชาติ

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต

เป นการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวด าน

เศรษฐกิจระหวางประเทศที่มแีนวโนมเพิ่มขึ้น การ

เพิ่มขีดความสามารถของทาเรือนํ้าลึกบริเวณ

ชายฝ งทะเลอาวไทยตอนลาง และการเตรียม

ความพรอมของพื้นที่สําหรับรองรับการลงทุน

อตุสาหกรรมที่มศีกัยภาพ ดงันั้น รปูแบบการพฒันา

จึงกระจายตามศักยภาพของพื้นที่ และการมีโครง

ขายคมนาคมเชื่อมโยงภาคใตตอนลางระหวาง

ชายฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย โดยจัดตั้ง

คณะกรรมการพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ตาม

ที่คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจ มีมติเห็นชอบในวันที่ 21 

มกราคม พ.ศ. 2552 และคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เพื่อ

กาํกบัดแูลภาพรวมของการพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเล

ภาคใต

 นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ชายฝ งทะเล

ภาคใตยังเปนการรองรับการขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมและบริการ แนวทางสําคัญของการ

ดาํเนนิการพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต คอื การ

เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางชายฝงทะเลอันดามัน

และฝงอาวไทย ซึ่งประกอบดวย ระบบขนสงหลาย

รปูแบบ อตุสาหกรรมที่เกี่ยวของกบันํ้ามนั อตุสาหกรรม 

ที่เกี่ยวของกบักาซ กจิกรรมที่เกี่ยวของกบัการขนสง

ทางทะเล อตุสาหกรรมแปรรปู และการพฒันาเมอืง 

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ งทะเลภาคใต
กับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม : 
กรณีโครงการทางรถไฟเชื่อมโยง
การขนสงสินคาระหวางทาเรือ
ฝ งอาวไทย และฝ งอันดามัน
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

โดยครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน ไดแก โครงการ

กอสรางถนนสายหลกัเปนสี่ชองทางจราจร โครงการ

กอสรางทางรถไฟรางคู โครงการพัฒนาทาเรือ

นํ้าลึก โครงการพัฒนาทาอากาศยาน โครงการ

พฒันาดานพลงังาน และโครงการดานแหลงนํ้า

 สาํหรบักรอบแนวทางการพฒันาพื้นที่ชายฝง

ทะเลภาคใต มหีลกัการสาํคญัดงัตอไปนี้

 1) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตสูความ

สมดลุและยั่งยนื โดยใหความสาํคญักบัการพฒันา

เศรษฐกิจใหหลากหลายสาขา ดวยการพัฒนา

เศรษฐกิจที่มีศักยภาพภายใตการมีสวนรวมของ

ประชาชน การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

และรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมถงึการสรางสมดลุของการพฒันาระหวางพื้นที่

ชายฝงทะเลกบัพื้นที่ตอนใน และภาคใตตอนบนกบั

ภาคใตตอนลาง

 2) การจดักลุมพื้นที่พฒันาตามศกัยภาพและ

สอดคลองกบัสงัคม โดยภาคใตฝงตะวนัออก เนน

การพัฒนาแบบผสมผสานระหวางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการทองเที่ยว ภาคใตตอนลาง 

เนนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม

ระหวางภาคใตฝงทะเลตะวนัออกกบัทะเลอนัดามนั 

รวมถึงการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจทาง

ภาคเหนือ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงทะเล

ตะวนัออกของมาเลเซยี สาํหรบัภาคใตฝงอนัดามนั 

พฒันาเปนพื้นที่ทองเที่ยวระดบัโลก

 3) การกําหนดพื้นที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ 

เปนการกาํหนดพื้นที่พฒันาหลกัที่จะสงผลใหเกดิ

การพฒันาในพื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่ฝงตะวนัออก 

แนวจงัหวดัสรุาษฎรธาน ี และนครศรธีรรมราช ให

เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ในอนาคต พื้นที่ตอนลาง การเชื่อมโยงโครงขาย

คมนาคมระหวางฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย

บริเวณจังหวัดสงขลา-สตูล เปนเสนทางเชื่อม

ภาคใตกับโครงขายการเดินเรือของโลก และเชื่อม

โยงกับแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตอนเหนือ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงทะเลตะวันออกของ

มาเลเซีย และพื้นที่ฝงอันดามัน ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ต

เปนแกนพฒันาดานการทองเที่ยว

 ทั้งนี้ ไดมีการจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน โดยกําหนดแผน

พฒันาเชงิพื้นที่ของแผนพฒันาภาคใตไว 4 ประการ

หลกั ดงันี้

 1) การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระหวางฝง

ทะเลอนัดามนัและฝงอาวไทยที่ทนัสมยั 3 เสนทาง 

ไดแก เสนทางระนอง-ชมุพร ในพื้นที่ภาคใตตอนบน 

เสนทางกระบี่-ขนอม และเสนทางสงขลา-สตูล ใน

พื้นที่ภาคใตตอนลางเพื่อกระตุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ

 2) การพัฒนาแบบผสมผสานในพื้นที่ฝ ง

อาวไทย ไดแก การเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชงินเิวศ

กับศิลปวัฒนธรรมระหว างฝ   งอ าวไทยและ

ฝงอนัดามนั สงเสรมิการทองเที่ยวเชงิคณุภาพตาม

แนวชายฝงอาวไทย และเตรียมความพรอมของ

พื้นที่สําหรับรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่มี

ศกัยภาพของประเทศในอนาคต

 3) การพฒันาแนวพื้นที่ฝงทะเลอนัดามนัเปน

พื้นที่เศรษฐกจิดานการทองเที่ยว และการพกัผอน

ที่มมีาตรฐานระดบัโลก 

 4) การเสรมิสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิ

ของพื้นที่ภาคใตตอนลาง

 นอกจากนี้ รูปแบบการพัฒนาภาคใตยังถูก

กําหนดดวยปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการ

พัฒนาพื้นที่ชายทะเลภาคใต ไดแก โครงการวาง

ทอขนสงนํ้ามนัทางตอนเหนอืของประเทศมาเลเซยี 

เพื่อขนสงนํ้ามันจากประเทศแถบตะวันออกกลาง

244



ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

มากลั่นและสงไปยังประเทศญี่ปุ น จีน และ

เกาหลีใต เปนแนวทางที่สอดคลองกับเสนทาง

พลงังานของโลก และเปนแรงผลกัดนัใหมโีครงการ

พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยโดยการพัฒนา

ทอขนสงนํ้ามันจากชายฝงทะเลอันดามันและฝง

อาวไทยเพื่อลดตนทุนการขนสง การพัฒนาเขต

เศรษฐกจิสามฝายของประเทศอนิโดนเีซยี มาเลเซยี 

และไทย เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีผล

ตอการพฒันากลุมจงัหวดัชายแดนของ 3 ประเทศ 

ความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ

ประเทศไทย-มาเลเซีย6 และความรวมมือทวิภาค ี

(ไทย-มาเลเซยี) ดานพลงังานในการพฒันาพลงังาน

ในพื้นที่พฒันารวม

 อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาตาง ๆ ตาม

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตเพื่อ

รองรับการพัฒนาใหเปนเสนทางขนสงนํ้ามัน การ

พัฒนาทาเรือ นําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

มีฐานดานพลังงานที่เปนเชื้อเพลิงในการผลิตของ

อตุสาหกรรม โครงการพฒันาสวนใหญอยูระหวาง

การศกึษา และบางสวนอยูระหวางดาํเนนิการ โดย

มีปญหาสําคัญของโครงการพัฒนาคือการยอมรับ

โครงการพัฒนา เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมได

รบัขอมูลโครงการพฒันาที่ชดัเจนและถูกตอง รวม

ถงึการคาํนงึผลกระทบที่เกดิตอทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอม สขุภาพและการดาํรงชวีติของประชาชน

ในพื้นที่ จึงนําไปสูการคัดคานโครงการ และเปน

ปญหาที่ภาครฐัตองดาํเนนิการแกไข

3.2 â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèªÒÂ½˜›§·ÐàÅÀÒ¤ãµŒ
ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒáÅÐÊµÙÅ

 3.2.1 สถานการณ

 การพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตครอบคลมุ

โครงการตาง ๆ  มากมายทั้งที่เปนโครงการกอสราง

ถนน โครงการกอสรางทางรถไฟ โครงการดาน

พลังงาน โครงการพัฒนาแหลงนํ้า และโครงการ

พฒันาทาเรอืนํ้าลกึ ซึ่งนาํไปสูการพฒันาโครงการ

ขนาดใหญหลายโครงการในพื้นที่จงัหวดัสงขลาและ

สตลูที่สาํคญั ไดแก โครงการทอสงกาซและโรงแยก

กาซธรรมชาตไิทย-มาเลซยี โรงไฟฟาจะนะ โครงการ

ศึกษาความเหมาะสมทาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลา

แหงที่ 2 โครงการกอสรางทาเทยีบเรอืนํ้าลกึและถม

ทะเล ระยะที่ 1 บรเิวณปากคลองปากบารา จงัหวดั

สตูล และโครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ชายฝงทะเลจงัหวดัสงขลา-สตูล นอกจากนี้ มกีาร

พัฒนาเชื่อมโยงระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ตาง ๆ 

ที่เชื่อมระหวางทาเรือ เชน โครงขายคมนาคม

เชื่อมโยงบริเวณภาคใตตอนลาง การพัฒนาพื้นที่

ภาคใตตอนลาง และโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงที่

สนับสนุนทาเรือนํ้าลึกปากบาราและทาเรือสงขลา

6 กลุมจงัหวดัชายแดนภาคใตของประเทศไทย ไดแก สตูล สงขลา ยะลา นราธวิาส และปตตาน ีและรฐัชายแดนของประเทศมาเลเซยี ไดแก 
รฐัปะลสิ รฐัเกดะห รฐักลนัตนั และอาํเภอเปงกาลนั ฮูลู รฐัเประ
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

แหงที่ 2 โดยในสวนนี้จะกลาวถึงการพัฒนา

โครงการพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตเพียง 3 สวน 

ไดแก โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกจิฝงทะเล

จงัหวดัสงขลา-สตลู โครงการพฒันาในพื้นที่จงัหวดั

สงขลา และโครงการทาเรอืนํ้าลกึปากบารา จงัหวดั

สตูล

 โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสงสินคา

ระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามันบริเวณ

จงัหวดัสงขลาและสตูล การศกึษาความเหมาะสม

และออกแบบเบื้องตนทางรถไฟเชื่อมโยงการขนสง

สินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและฝงอันดามัน 

หรอืที่เรยีกกนัวาโครงการสะพานเศรษฐกจิเชื่อมโยง

ชายฝงทะเลจงัหวดัสงขลาและสตลู มคีวามสอดคลอง 

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส7

ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554 เพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนการขนสงสินคาทางรถไฟจากจังหวัด

สงขลาไปจังหวัดสตูล และอํานวยความสะดวก 

สงเสริมการกระจายสินคาดวยการขนสงทางรถไฟ

กบัระบบการขนสงรูปแบบอื่น เพื่อพฒันาโครงขาย

ทางรถไฟภายในประเทศระหวางจงัหวดัสงขลาและ

สตูล และสงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาระบบการ

ขนสงหลายรูปแบบเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงการ

ขนสงสินคานําเขา-สงออก และสินคาถายลํา 

สนับสนุนทาเรือนํ้าลึกปากบาราและทาเรือนํ้าลึก

สงขลาแหงที่ 2 และลดการพึ่งพาทาเรือของตาง

ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ สรางทางเลอืกใหมใน

การขนสงสินคาโดยมีเสนทางขนสงที่จะลดการ

พึ่งพาชองแคบมะละกาที่มีปริมาณเรือจํานวนมาก 

และใชเวลาในการเดินทางนานทําใหมีตนทุนการ

ขนสงสูง อกีทั้งเปนสวนหนึ่งในการพฒันาประเทศ

ไปสูการเปนศูนยกลางการขนสงของภูมิภาค โดย

สินคาที่นํามาใชในเสนทางเปนสินคานําเขาและ

สงออก และสนิคาถายลาํที่บรรจดุวยตูคอนเทนเนอร

 ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงการสะพาน

เศรษฐกิจเชื่อมโยงชายฝงทะเลจังหวัดสงขลาและ

สตูล ประกอบดวย หนึ่ง การขนสงทางถนน โดย

การขยายและปรับปรุงเสนทาง สอง การขนสง

ทางรถไฟ โดยใชระบบรางคูเพื่อความรวดเรว็ในการ

ขนสงสนิคา สาม การขนสงทางทอ ที่ดาํเนนิการ

ควบคูกบัเสนทางรถไฟเพื่อขนสงของเหลวและกาซ 

และสี่ การสรางสถานีกระจายสินคา รวมทั้งการ

กอสรางระบบบริการพื้นฐานของโครงการ ไดแก 

สถานผีูโดยสาร ศูนยซอมบาํรงุสาํหรบัรถจกัร และ

รถสนิคา โครงการสะพานรถไฟในทะเล โครงสราง

สะพานรถไฟทั่วไปสําหรับยกระดับข ามพื้นที่

ออนไหว เชน ถนน แหลงนํ้า พื้นที่ปาชายเลน 

เปนตน สะพานรถยนตขามทางรถไฟ และทางลอด

ใตทางรถไฟเพื่อความสะดวกในการสัญจรของ

ชมุชนและชวยในการระบายนํ้าในพื้นที่

 ในระยะแรกของการดาํเนนิโครงการทางรถไฟ

เชื่อมโยงชายฝ งทะเลจังหวัดสงขลาและสตูล 

เปนการพฒันาทาเรอืปากบารา และระบบรถไฟเพื่อ

ขนสงสินคาสงออกและนําเขาที่เชื่อมตอกับโครง

ขายรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งตองมี

การเวนคืนที่ดินในแนวเสนทางรถไฟ และในระยะ

ที่สอง ทาํการเชื่อมทางรถไฟกบัทาเรอืนํ้าลกึสงขลา

แหงที่ 2 รวมทั้งการพฒันาระบบรถไฟทางเดี่ยวเปน

7 ระบบโลจิสติกส เปนระบบการจัดการการสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรอยางอื่นจากจุดตนทางไปยังจุดบริโภคตามความตองการของ
ลูกคา โลจสิตกิสเกี่ยวของกบัการผสมผสานของ ขอมูล การขนสง การบรหิารวสัดคุงคลงั การจดัการวตัถดุบิ การบรรจหุบีหอ โลจสิตกิส
เปนชองทางหนึ่งของหวงโซอปุทานที่เพิ่มมูลคาของการใชประโยชนของเวลาและสถานที่
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รถไฟทางคู  และการเดินรถรวมกับรถไฟรับ-สง

ผู โดยสารที่เดินทางระหวางจังหวัดสงขลาและ

จงัหวดัสตูลในระยะที่สาม

 โครงการทางรถไฟฯ ไดคดัเลอืกแนวทางเลอืก

ที่เหมาะสมในการพัฒนาแนวเสนทางรถไฟเชื่อม

ระหวางทาเรือนํ้าลึกปากบารา และทาเรือนํ้าลึก

สงขลา 2 ซึ่งกําหนดแนวทางเลือกไวรวม 5 ทาง

เลือก (รูปที่ 3.12) และจากการพิจารณาเลือก

เสนทาง8 สรปุไดวา แนวทางเลอืกที่ 2A (ปากบารา- 

ควนกาหลง-หาดใหญ-สงขลาแหงที่ 2) เปนแนวเสน

ทางที่มีความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงิน

ของโครงการ รวมทั้งรูปแบบของแนวเสนทาง 

การกอสราง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการ

ขนสง การเดนิรถและเวลา คณุภาพการใหบรกิาร 

คากอสราง คาเวนคืนที่ดิน และการพัฒนาพื้นที่

ยานชมุชน ซึ่งมรีะยะทางรวม 142 กโิลเมตร เปนแนว 

เสนทางในทะเลฝงจังหวัดสตูล 5 กิโลเมตร พื้นที่

บนแผนดนิจงัหวดัสตูล 52 กโิลเมตร และพื้นที่บน

แผนดนิจงัหวดัสงขลา 85 กโิลเมตร โดยในชวงตน

ของทางรถไฟจากทาเรือนํ้าลึกปากบาราจะเปน

แนวเสนทางใหม และตัดผานรถไฟสายหาดใหญ-

สไุหงโกลก ไปสูทาเรอืสงขลาแหงที่ 2 (สาํนกังาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก) ซึ่ง

แนวเสนทางรถไฟของทางเลอืกดงักลาวผานจงัหวดั

สงขลา และจงัหวดัสตลู รวม 22 ตาํบล ใน 8 อาํเภอ 

(ตารางที่ 3.4) ซึ่งแนวเสนทางรถไฟนี้หลกีเลี่ยงพื้นที่

อนุรักษเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก

โครงการ

8 หลักเกณฑเปรียบเทียบแนวทางเลือก 3 ดาน คือ 1) ดานวิศวกรรม ไดแก ความยาวของแนวเสนทาง ลักษณะทางราบของแนว
เสนทาง ลกัษณะทางดิ่งของแนวเสนทาง ความยากงายในการ กอสราง ประสทิธภิาพในการขนสง และความปลอดภยัในการเดนิรถ 2) 
ดานเศรษฐกจิและสงัคม ไดแก มูลคาการทดแทนอสงัหารมิทรพัย มูลคาการกอสราง การพฒันาพื้นที่ยานชมุชน และ 3) ดานสิ่งแวดลอม 
ไดแก ทรพัยากรดนิ คณุภาพอากาศ เสยีง และความสั่นสะเทอืน นํ้าผวิดนิและระบบนเิวศทางนํ้า พชืและสตัวในระบบนเิวศบนบก การ
ควบคมุนํ้าทวมและการระบายนํ้า การโยกยายและการเวนคนื และการคมนาคมขนสง
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการบทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

รูปที่ 3.12 เสนทางโครงการและทางเลือกของโครงการ 

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก
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 จังหวัด  อําเภอ  จํานวนครัวเรือน  ตําบล

สตูล  ละงู   10,231 ปากนํ้า

      ละงู

  ทาแพ   5,115 ทาเรอื

      ทาแพ

      แประ

  ควนกาหลง   5,705 ควนกาหลง

      ทุงนุย

  ควนโดน   3,555 ควนโดน

สงขลา  รตัภูม ิ   11,382 เขาพระ

      ทาชะมวง

      กาํแพงเพชร

  หาดใหญ   12,668 ฉลงุ

      ทุงตาํเก

      ควนลงั

      คอหงส

      บานพรุ

      ทุงใหญ

  นาหมอม   4,277 พจิติร

  จะนะ   16,312 จะโหนง

      คลองเฟยะ 

      ตลิ่งชนั

      นาทบั

รวม  8 อาํเภอ   69,245 22 ตาํบล

ตารางที่ 3.4 พืน้ทีแ่นวเสนทางโครงการทางรถไฟเชือ่มโยงชายฝงทะเลจงัหวดัสงขลาและสตลู

ที่มา : สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

 สําหรับโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการทาง

รถไฟเชื่อมโยงการขนสงสนิคาระหวางสองฝงทะเล

ในจงัหวดัสงขลา คอืโครงการศกึษาความเหมาะสม

ทาเทยีบเรอืนํ้าลกึสงขลาแหงที่ 2 โดยพื้นที่ที่มคีวาม

เหมาะสมที่จะดําเนินการคือ บริเวณตําบลนาทับ 

อาํเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณ 

ประโยชนที่อยูใกลกบัคลองนาทบั สามารถรองรบั

เรือขนสงสินคาขนาด 300,000 ตัน โดยมีองค

ประกอบของตัวทาเรือและลานบนบกเพื่อวาง

ตูคอนเทนเนอร รวมถงึการสรางสะพานเชื่อมไปยงั

ทาเรือที่อยูหางจากฝงทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร 

และการสรางเขื่อนกันคลื่นเพื่อแกปญหาการ

กดัเซาะชายฝง ทั้งนี้ โครงการทาเรอืสงขลาแหงที่ 2 นี้ 

มีจุดประสงคเพื่อรองรับการคาระหวางประเทศที่มี

แนวโนมขยายตวัเพิ่มขึ้น และเพิ่มขดีความสามารถ

ของทาเรือนํ้าลึกบริเวณชายฝ งทะเลอาวไทย

ตอนลาง ทดแทนการขยายทาเรือสงขลาที่มีขอ

จาํกดัดานการพฒันาในระยะยาวทั้งเชงิพาณชิยและ 

เชงินเิวศ นอกจากนี้ ในพื้นที่อาํเภอจะนะยงัมโีครงการ 

พฒันาอื่น ๆ ไดแก โรงไฟฟาจะนะ และโครงการ

ขยายกาํลงัการผลติของโรงไฟฟาจะนะยงัโครงการ

ทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซยี ซึ่งเปนการ

รวมทนุระหวางการปโตรเลยีมแหงประเทศไทย และ

เปโตรนาส การฟนฟเูสนทางรถไฟหาดใหญ-สงขลา

ในรูปแบบรถไฟชานเมอืง รวมถงึการเชื่อมโยงเสน

ทางถนนระหวางจงัหวดัเพื่อเตรยีมพรอมการขยายตวั 

ทางเศรษฐกจิและลดตนทนุการขนสง

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง

ทะเลภาคใตที่สาํคญัในพื้นที่จงัหวดัสตลู ซึ่งเชื่อมโยง 

กบัโครงการทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกจิฝงอาวไทย

และฝงอนัดามนับรเิวณจงัหวดัสงขลาและสตูล ใน

การกระจายการขนสงไปอกีดานหนึ่ง ไดแก โครงการ 

ทาเทยีบเรอืนํ้าลกึและถมทะเล ระยะที่ 19 ตั้งอยูใน

บรเิวณปากคลองปากบารา อาํเภอละง ูจงัหวดัสตลู 

การกอสรางทาเรือในพื้นที่นี้มีศักยภาพเนื่องจาก

เปนเมืองทาชายฝ งทะเลที่สามารถเชื่อมโยงสู 

ชองแคบมะละกา ซึ่งเปนประตกูารคากบันานาชาติ

ไดโดยตรง มีแนวทางพัฒนาทาเรือใหเปนทาเรือ

อเนกประสงคในการขนสงสินคาไดหลากหลาย

ประเภท เชน สินคาแบบบรรจุในตูคอนเทนเนอร 

สนิคาแบบเทกอง ไดแก ผลผลติทางดานการเกษตร

แปรรปู สนิคาแบบเหลวที่ตองขนสงทางทอ เปนตน 

สําหรับองคประกอบหลักของโครงการกอสราง

ทาเรือนํ้าลึกปากบารา ไดแก การกอสรางทา

เทียบเรือที่เปนเกาะซึ่งเกิดจากการถมทะเลเปน

พื้นที่ประมาณ 292 ไร พื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติ

งาน การสรางสะพานเชื่อมโยงทาเทยีบเรอืยาว 4.2 

กโิลเมตร ที่ยกสูงจากระดบันํ้าขึ้น 5 เมตร เขื่อนกนั

คลื่น รองนํ้าเดินเรือและที่จอดเรือเพื่อรองรับเรือ

ขนาดใหญ และทางรถไฟเขาทาเรอืเพื่อขนสงสนิคา 

รวมถึงการสรางทาเรือทองเที่ยวเพื่อใหบริการ

ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ และทาเรอื

ประมง เพื่อใหบรกิารจอดเรอืประมง

9 โครงการทาเรอืนํ้าลกึและถมทะเล ระยะที่ 1 บรเิวณปากคลองปากบารา อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล ไดผานการพจิารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการผูชาํนาญการ เมื่อวนัที่ 16 มถินุายน พ.ศ. 2552 แตเนื่องจากมพีื้นที่อยูในเขตอทุยานแหงชาตทิางทะเล
หมูเกาะเภตรา กรมเจาทาไดทําหนังสือขอเพิกถอนพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราเพื่อกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารากวา 
4,800 ไร เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม พ.ศ. 2553 ใหเปนพื้นที่ปาสงวน จงึจะสามารถเขาไปพฒันาโครงการได ในขณะนี้กาํลงัรอการอนญุาตจาก
คณะกรรมการอทุยานแหงชาตเิพื่อขอใชพื้นที่ดงักลาว
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 3.2.2 ผลกระทบ

 โครงการพฒันาสะพานเศรษฐกจิเชื่อมโยงฝง

ทะเลอาวไทยและฝงอนัดามนับรเิวณจงัหวดัสงขลา

และสตูล มีการกอสรางทางรถไฟเพื่อขนสงสินคา 

โดยการ เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากพื้นที่

เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย ปาชายเลน หรือพื้นที่

วางเปลา เพื่อเปนทางรถไฟของโครงการ รวมทั้ง

การกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล

ที่ยื่นไปในทะเล และทาเรือนํ้าลึกสงขลาแหงที่ 2 

ที่สรางบรเิวณชายฝงทะเล ทั้งนี้ แนวทางการพฒันา

ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางลบตอทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การสูญเสียพื้นที่

ทาํกนิ มลพษิจากเรอืสนิคาและโรงงานอตุสาหกรรม 

การกัดเซาะชายฝง เปนตน รวมถึงผลกระทบ

ทางสังคม และผลกระทบดานการทองเที่ยว 

ดงัรายละเอยีดตอไปนี้

 1) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 การพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ระหวางชายฝงทะเลจงัหวดัสงขลาและสตูล ตองมี

การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจากสภาพ

พื้นที่เกษตรกรรม ปาบก ปาชายเลน และพื้นที่

รกรางวางเปลา เพื่อเปนทางรถไฟของโครงการ โดย

การปรับพื้นที่ การตัดดิน/หิน และการถมดินเพื่อ

สรางคันทาง การปรับระดับความลาดชัน การ

กอสรางสะพานขามลาํนํ้า การกอสรางทางยกระดบั

บรเิวณพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งผลกระทบที่เกดิขึ้นจะมี

ความแตกตางกันขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ ทั้งนี้ 

จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

คาดวาจะมผีลกระทบในระดบัตํ่า เนื่องจากแนวเสน

ทางรถไฟตดัผานมสีภาพเปนพื้นที่ราบ และมคีวาม

ลาดชันไมมาก ดังนั้นผลกระทบจึงอยูในขอบเขต

จํากัดในบริเวณที่มีการกอสราง จึงกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศนอย (สํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก)

 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อ

กอสรางและดําเนินโครงการที่ตองมีการเปดพื้นที่

เพื่อกอสรางคันทาง มีผลกระทบตอพื้นที่ทําการ

เกษตรซึ่งสวนใหญทําสวนยางพาราและนาขาว 

ประมาณ 3,509 ไร สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษที่

โครงการตดัผานชายปา ไดแก เขตรกัษาพนัธุสตัวปา 

โตนงาชาง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 

ซึ่งเปนปาดิบชื้นประกอบดวยพันธุ ไมที่สําคัญ10 

มีความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวปาในพื้นที่ 

และพันธุสัตวปาที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ11 

การมีโครงการทําใหเกิดการสูญเสียตนไมขนาด

ตาง ๆ  การรบกวนพื้นที่ปาและระบบนเิวศของพื้นที่

ปา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ่งเปนแหลง

ที่อยูอาศยัและแหลงอาหารของสตัวปา ซึ่งจากการ

ศกึษาพบวามผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดบัตํ่า 

เนื่องจากเปนการตดัผานชายปาซึ่งกระทบพื้นที่ปา

บางสวนที่สัตวสามารถปรับตัวได สําหรับการ

สูญเสียพื้นที่การใชประโยชนที่ดินตามแนวเขต

ทางรถไฟและบรเิวณพื้นที่กอสรางสถานรีถไฟ พื้นที่

ปาบก ประมาณ 18 ไร และพื้นที่ปาชายเลน 149 ไร 

อีกทั้งการดําเนินโครงการอาจทําใหเกิดผลกระทบ

ทางออมตอสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ขางเคียง

10 พนัธุไมที่สาํคญั เชน ยาง หลมุพอ ตะเคยีนทอง ตะเคยีนหนิ ไขเขยีว กระบาก มะมวงปา จาํปาปา เสยีดชอ และหลนัตนั และพนัธุไม
ที่เปนอาหารของสตัวปา ไดแก มะขามปอม เงาะปา มะปรงิ มะมวงปา หวา คอแลน ชมจง เหรยีง ไทร กระทอน สะตอ กอ พวง ทอง
บึ้ง ขนนุปาน และมะหาด

11 ชนิดพันธุสัตวปาที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ จํานวน 7 ชนิด ไดแก สมเสร็จ เหยี่ยวคางคาว เหยี่ยวหงอนสีนํ้าตาลทองขาว 
นกแตวแลวใหญหัวสีนํ้าเงิน นกเดินดงหัวนํ้าตาลแดง เตาหกเหลือง และเตาทับทิม (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
2553ก)
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

ในอนาคตในลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ใชพื้นที่บรเิวณรอบสถานจีากพื้นที่เกษตรกรรมเปน

พื้นที่ชุมชนหรือพาณิชยกรรม ซึ่ งส  งผลให 

ราคาที่ดนิบรเิวณโดยรอบสถานผีูโดยสารมแีนวโนม

สูงขึ้น

 นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนเพียงผล

กระทบชั่วคราวในชวงกอสราง ไดแก ผลกระทบ

ตอการควบคมุนํ้าทวมและการระบายนํ้า เนื่องจาก

กิจกรรมการกอสรางที่มีการชะลางวัสดุกอสรางลง

ไปสะสมอยูในทางระบายนํ้าทาํใหตื้นเขนิหรอือดุตนั 

ทาํใหกดีขวางการไหลของนํ้าในสภาพธรรมชาตเิดมิ

โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมตํ่า และกิจกรรมการ

กอสรางของโครงการอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ

อากาศ เสียง คุณภาพนํ้า และความสั่นสะเทือน

ขณะการดําเนินการดานงานกอสรางในนํ้าสงผล

ทาํใหเกดิการเพิ่มของปรมิาณตะกอนและความขุน

ในแหลงนํ้า และการปนเปอนของนํ้ามนั ไขมนั และ

สารพิษอื่น ๆ จากเครื่องมือและเครื่องจักรตาง ๆ 

(สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

2553ก)

 สําหรับพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่ง

เปนพื้นที่ตอเนื่องของโครงการสะพานเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงฝงทะเลจงัหวดัสงขลากบัสตูล มโีครงการ

พัฒนาหลายประเภท ไดแก การพัฒนาดาน

อตุสาหกรรม ดานพลงังานที่มโีรงไฟฟาจะนะ และ

โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-

มาเลเซยี ทั้งนี้ จากการพฒันาโครงการตาง ๆ ใน

พื้นที่ทาํใหสงผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอมที่สาํคญั

ในอาํเภอจะนะ คอื การเพิ่มขึ้นของโรงงานอตุสาหกรรม 

ซึ่งมโีรงงานอตุสาหกรรมกวา 140 แหง ที่มกีารปลอย 

มลพิษ ไดแก ปญหาฝุนละออง กลิ่นเหม็นจาก

โรงงานทาํเฟอรนเิจอรยางพารา และกลิ่นเหมน็จาก

กองขยะ จากปญหามลพิษที่เกิดขึ้นมีการดําเนิน

การตรวจวัดมาอยางตอเนื่อง โดยพบวาสวนใหญ

มคีาไมเกนิมาตรฐาน อยางไรกต็าม ผลกระทบจาก

มลพษิตอสขุภาพของประชาชนที่อาศยัในพื้นที่จาก

การรบัสมัผสัมลพษิสาํหรบัแตละคนมรีะดบัการรบั

สมัผสัและนาํไปสูการเจบ็ปวยที่แตกตางกนั บางคน

รบัไดในระดบัเกนิคามาตรฐาน บางคนรบัไดตํ่ากวา

คามาตรฐาน แตในกรณไีดรบัสารพษิในระดบัตํ่าไม

เกนิมาตรฐานแตเปนเวลานาน 10 - 20 ป อาจมี

ผลกระทบตอสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน

โรคในอนาคต

 นอกจากโครงการพัฒนาขางตนแลว อําเภอ

จะนะยงัเปนพื้นที่ที่คาดวาจะตั้งโครงการทาเรอืนํ้าลกึ 

สงขลาแหงที่ 2 ซึ่งพื้นที่โดยรอบบริเวณเปนพื้นที่

สาธารณประโยชนที่มีสภาพเปนชายหาด และ

ปาชายเลนที่มคีวามหนาแนนของตนไมหลากหลาย

ชนดิซึ่งสวนใหญคอืเสมด็ขาว ทั้งนี้ การกอสรางอาจ

สงผลกระทบ ไดแก ปญหามลพิษเสียง ความ

สั่นสะเทอืน ฝุนละออง และมลพษิเสยีงจากเรอืที่มา

เทียบทาขณะมีการดําเนินโครงการ รวมถึงนํ้าทิ้ง

จากทาเรือที่อาจไหลลงสูคลองนาทับที่กระทบตอ

ประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้น นอกจากนี้ การ

กอสรางทาเรือนํ้าลึกอาจมีผลกระทบตอทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงทะเล ระบบนเิวศทางทะเลใน

ระยะยาว เชน การทาํลายปาชายเลน หญาทะเล 

ปะการัง ความขุ นของนํ้าจากการฟุ งกระจาย

ตะกอนจากการเดนิเรอื การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

เกาะ และสนัทราย มลพษิจากเรอื สงผลทาํใหระบบ

นิเวศเปลี่ยนแปลงและกระทบตอปริมาณสัตวและ

พืชทางทะเลมีปริมาณลดลง และผลกระทบตอ

ทรพัยากรประมง รวมถงึการกอสรางเขื่อนกนัทราย

และคลื่นเพื่อปองกันรองนํ้าตื้นเขิน ทําใหเกิดผล

กระทบดานสณัฐานวทิยาชายฝงและสมทุรศาสตร 

โดยเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝง 
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การทบัถมของตะกอน และการเปลี่ยนแปลงชายฝง 

ซึ่งเปนปญหาสาํคญัของพื้นที่จงัหวดัสงขลา

 สําหรับโครงการท าเรือนํ้าลึกปากบารา 

จงัหวดัสตลู มกีารใชพื้นที่ที่เปนพื้นที่ปาบกที่มพีนัธุ

ไมหลายชนดิ และพื้นที่ปาชายเลนบรเิวณปากบารา 

ที่มีพื้นที่ปาชายเลนเหลืออยูคอนขางมาก ในบาง

พื้นที่มกีารใชประโยชนดานอื่น ๆ  เชน ทาเรอืประมง 

ที่อยูอาศยั นากุง เปนตน ดานระบบนเิวศชายฝง

ทะเลบริเวณโครงการกอสรางทาเทียบเรือนํ้าลึก

ปากบารา พบแพลงกตอนพชื แพลงกตอนสตัว สตัว

พื้นทองนํ้า ปะการัง สัตวทะเลหายาก และหญา

ทะเล บรเิวณเกาะตาง ๆ ในพื้นที่โครงการ ไดแก 

เกาะเขาใหญ เกาะลินเตะ เกาะบุโหลน เกาะ

บโุหลนไมไผ เกาะรงันก และเกาะลดิใีหญ-ลดินีอย 

ทั้งนี้ จากการศกึษาพบวาการกอสรางทาเรอืนํ้าลกึ

เปนกจิกรรมที่ดาํเนินการในทะเลจงึไมมผีลกระทบ

ตอทรัพยากรปาไม แตอาจมีเสียงดังรบกวนสัตวที่

หากนิในบรเิวณใกลเคยีง อกีทั้งการถม การขดุลอก

รองนํ้า การกอสรางสะพาน และการทิ้งตะกอนใน

ระยะกอสรางทาํใหนํ้าทะเลขุนและปรมิาณตะกอน

แขวนลอยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทาํใหปรมิาณแพลงกตอน

ลดลง สญูเสยีแหลงที่อยูอาศยัและแหลงอาหารของ

สัตวนํ้า และในระยะดําเนินการมีผลกระทบตอ

ทรพัยากรนเิวศวทิยาทางนํ้าในระดบัตํ่า เนื่องจาก

ทรัพยากรเหลานี้สามารถฟนคืนสูสภาพธรรมชาติ

ไดเรว็ (กรมเจาทา 2552)

 นอกจากนี้ การดําเนินกิจกรรมการกอสราง

ทาเรือมีผลกระทบทําใหเกิดปญหามลพิษ ไดแก 

ฝุนละออง เสยีงดงัจากการกอสราง ปรมิาณตะกอน

ในนํ้าเพิ่มขึ้น รวมถงึคณุภาพนํ้าจากการรั่วไหลของ

นํ้ามนัและปรมิาณนํ้าเสยีจากคนงานกอสรางที่มผีล

ตอสภาพนิเวศของปาชายเลนโดยเฉพาะในระยะ

กอสรางและดําเนินการ เนื่องจากการตอกเสาเข็ม 

และการขุดลอกดินใตคันรอบพื้นที่ถมทะเล และ

บริเวณรองเดินเรือ กอใหเกิดการฟุงกระจายของ

ตะกอน ที่อาจกระทบตอการลงเกาะของปะการัง

ในระดบัตํ่า (กรมเจาทา 2552)

 2) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและชุมชน

 การพัฒนาโครงการเสนทางรถไฟเชื่อมโยง

เศรษฐกิจตลอดแนวจากทาเรือนํ้าลึกปากบาราไป

จนถงึทาเรอืนํ้าลกึสงขลาแหงที่ 2 ที่ผานหลายชมุชน 

ซึ่งส วนใหญเป นชุมชนนอกเขตเทศบาลและ

ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีชาวบานที่ไดรับ

ผลกระทบและถูกเวนคืนที่ดินประมาณ 4,500 ไร 

โดยอางอิงราคาประเมินที่ดินตามแนวเขตเสนทาง

ของโครงการที่แตกตางกนั รวม 421 ราย ทาํใหตอง

มกีารอพยพโยกยายถิ่นฐาน และการเสยีโอกาสใน

การประกอบอาชีพ ผลกระทบดานจิตใจ รวมถึง

ความเดือดรอนรําคาญจากฝุนละออง เสียง และ

ความสั่นสะเทอืนจากกจิกรรมของโครงการ อยางไร

กต็าม เนื่องจากโครงการยงัไมไดมกีารกอสราง ซึ่ง

อาจทําใหเกิดปญหาการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร 

เนื่องจากทราบการพฒันาโครงการตาง ๆ ในพื้นที่

ทําใหมีนายหนามาซื้อที่ดินเพื่อเตรียมไวลวงหนา

กอนที่จะมโีครงการ

 ผลกระทบทางสังคมและการดํารงชีวิตจาก

โครงการ ไดแก การสูญเสียที่อยูอาศัยและที่ดิน

ทาํกนิ การสรางทางรถไฟผานชมุชนทาํใหชมุชนถกู

แบงแยก มีอุปสรรคในการเดินทางติดตอระหวาง

ชมุชน และการเขาถงึที่ดนิทาํกนิ เพราะตองใชทาง

ลอดหรือทางขามเพื่อเขาถึงอีกฝงของทางรถไฟ 

และความสมัพนัธของคนในพื้นที่และประเพณแีละ

วฒันธรรมที่สบืทอดมาอาจถูกกลนืหายไป เปนตน 

รวมถงึการดาํเนนิโครงการมผีลตอการเปลี่ยนแปลง

อาชพีจากภาคเกษตรไปสูภาคบรกิารมากขึ้น มคีน

จากตางถิ่นเขามาอยูอาศัยในพื้นที่ ทําใหมีการ
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เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ นอกจากนั้น จากการศึกษาพบวาโครงการ

ทางรถไฟและทาเรือนํ้าลึกปากบาราจะไมสงผล

กระทบตอการทองเที่ยว แตอาจมีการสูญเสีย

ทศันยีภาพและทวิทศันที่สวยงาม เชน การมคีนัทาง

ที่สงู ทาเรอืนํ้าลกึที่ตั้งอยูในทะเล รวมถงึผลกระทบ

ตอสขุภาพของประชาชนที่อาศยัในพื้นที่จากการรบั

สมัผสัมลพษิ

 สําหรับการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่โดยการใช

ทรัพยากรในทองถิ่นซึ่งเปนตนทุนทางสังคมที่สราง

เศรษฐกจิของทองถิ่น ไดแก การทาํประมงพื้นบาน

ในทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในกระชัง โดย

ผลกระทบจากการกอสรางทาเรือนํ้าลึกอาจมีผล

กระทบตอการประกอบอาชีพและธุรกิจในทองถิ่น 

ไดแก กลุมชาวประมงพื้นบานที่ไดรบัผลกระทบตอ

การจบัปลาในพื้นที่บรเิวณกอสรางทาเรอืเปนแหลง

หาปลาของชาวประมงในพื้นที่ ทาํใหพื้นที่ทาํประมง

พื้นบานนอยลงและตองหาแหลงทําประมงที่อื่นที่

อยูหางไกลออกไป กลุมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่อาจ

ไดรับผลกระทบตอปลาในกระชังมีผลผลิตลดลง 

และกลุมอาชพีเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่อาํเภอจะนะ 

ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของชาวจะนะและ

สรางรายไดใหเจาของนกปละหลายลานบาท

ซึ่งประชาชนในอําเภอจะนะกวารอยละ 35 ของ

ประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพเลี้ยงนกเขาชวา

และอาชีพที่เกี่ยวข องกับการเลี้ยงนกเขาชวา 

อยางไรกต็าม ในเขตพื้นที่อาํเภอจะนะมกีารพฒันา

อุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานที่

มโีรงงานอตุสาหกรรมมากกวารอยแหงที่ตั้งในพื้นที่

และปลอยมลพษิออกมาสูภายนอก เชน นํ้าเนาเสยี 

กลิ่นเหมน็ ซึ่งมลพษิเหลานี้มผีลกระทบตอเสยีงขนั

ของนกเขาชวา และทายที่สุดจะสงผลกระทบตอ

รายไดของคนเลี้ยงนกเขาชวา

3.3 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃã¹
¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ-ÊµÙÅ

 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตใน

พื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล มีกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อแสดงความคดิเหน็ 

ต อโครงการในดานตาง ๆ และการเผยแพร

ประชาสมัพนัธโครงการเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได

รบัทราบ เพื่อเปนแนวทางในการลดปญหาความขดัแยง 

ระหวางโครงการพัฒนากับชุมชนในพื้นที่ ตั้งแต

การสํารวจความคิดเห็นเพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนา การมีสวนรวมในขั้นตอนการศึกษาความ

เหมาะสม และการมีสวนรวมเมื่อมีการดําเนิน

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการบทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ
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โครงการในพื้นที่ เพื่อนาํไปสูการพฒันาอยางยั่งยนื 

และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน

พื้นที่ 

 การดาํเนนิการของโครงการมกีารสาํรวจความ

คดิเหน็ของประชาชนในภาคใตโดยสาํนกังานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการ เพื่อใชในการจัดทํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

ทิศทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศ

โดยรวม โดยทําการศึกษาเชิงปริมาณด วย

แบบสอบถาม และการศกึษาเชงิคณุภาพดวยการ

จัดกลุมสนทนา ผลการสํารวจพบวา โครงการ

พฒันามสีวนชวยสงเสรมิเศรษฐกจิในพื้นที่ แตบาง

โครงการมีผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและ

สขุภาพของประชาชนในพื้นที่ เชน โครงการทาเรอื

นํ้าลึก โครงการโรงไฟฟ า โครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหล็กและปโตรเคมี เปนตน สําหรับ

การรบัรูตอการพฒันาพื้นที่ภาคใต พบวา ในภาพ

รวมประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่ภาคใตเปนฐานทางดานการเกษตร 

การทองเที่ยว และอตุสาหกรรมที่มพีื้นฐานเดมิ คอื

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราและปาลมนํ้ามัน 

รวมถึงประชาชนมีความตองการรับรูและรับทราบ

ขอมูลโครงการพัฒนาของภาครัฐ และรวมแสดง

ความคิดเห็นมากกวาที่เปนอยูโดยผานการสื่อสาร

ในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ ผลสรุปจากการจัด

กลุมสนทนา พบวา พื้นที่ภาคใตมจีดุแขง็ของการมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและความ

สวยงามตามธรรมชาติที่มีศักยภาพดานการ

ทองเที่ยว และมีอุตสาหกรรมที่ควรพัฒนาคือ

อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการพัฒนาตอง

สอดคลองกบัวถิชีวีติของประชาชน ทั้งนี้ แนวทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและปโตรเคมีตองมี

การเปดเผยขอมลูที่แทจรงิและมแีผนการรองรบัที่ด ี

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหงชาต ิ2553ข)

 สําหรับโครงการกอสรางทางรถไฟเชื่อมโยง

เศรษฐกิจฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามันมี

โครงการมีการจัดการมีสวนรวมของประชาชนใน

พื้นที่ การประชาสัมพันธโครงการตั้งแตเริ่มตน

โครงการไมนอยกวา 6 ครั้ง ไดแก การประชุม

ครั้งแรกเพื่อเผยแพรขอมูลโครงการ การประชุม

กลุมยอยเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชน 

และประชาชนในพื้นที่ การประชมุสมัมนา และการ

สัมมนาทางวิชาการ โดยประชาชนในพื้นที่มีขอ

คิดเห็นตอการศึกษาความคุมคาการลงทุนของ

โครงการ ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการ และความเปนหวงจาก

ผลกระทบจากโครงการ ไดแก การเวนคืนที่ดิน 

ความขัดแยงในชุมชน การระบายนํ้า สุขภาพ

และความปลอดภัยของประชาชน ผลกระทบตอ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

 นอกจากนี้ มกีารสาํรวจขอมูลและสมัภาษณ

ผูนาํชมุชนของในพื้นที่ (เดอืนเมษายน - พฤษภาคม 

พ.ศ. 2553) เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานดาน

เศรษฐกิจสังคมในระดับชุมชน/หมูบาน ลักษณะ

ทางกายภาพ สภาพแวดลอมของชุมชน การรับรู

ขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นของชุมชนตอการ

พฒันาโครงการ โดยเฉพาะครวัเรอืนที่อยูในแนวเขต

หรือใกลกับแนวเขตทางของโครงการจํานวน 421 

ตัวอยาง เปนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

130 ราย และครัวเรือนที่อยูใกลเคียง 291 ราย 

พบวาสวนใหญเห็นวาจะไดรับผลกระทบในระยะ

เวลาการกอสราง เชน มลพษิเสยีง ความสั่นสะเทอืน 

ฝุ นละออง และความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินในระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้ จํานวน
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ตัวอยางเห็นดวยและไมเห็นดวยกับโครงการมี

สดัสวนไมแตกตางกนั คอื รอยละ 40 สวนที่เหลอื

อกีรอยละ 20 เปนกลุมไมแสดงความคดิเหน็ รวมทั้ง 

ถามีการดําเนินการตองการใหรัฐเขามาใหความ

ชวยเหลือดานที่อยู อาศัยถาตองมีการโยกยาย

ถิ่นฐาน และมีความกังวลดานอาชีพ การศึกษา 

และการประกอบกิจกรรมทางสังคม (สํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2553ก)

 จากปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนจากการดําเนินโครงการพัฒนา

ตาง ๆ  ปญหามลพษิและผลกระทบตอสขุภาพของ

ประชาชน และการคดัคานโครงการพฒันาในพื้นที่

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น ในเดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการรวมภาครฐัและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกจิ ไดเสนอหลกั

การของการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมนเิวศ และการ

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศ

เพื่อปรับปรุงรวมเขากับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่

ชายฝงทะเลภาคใต โดยครอบคลมุดานการพฒันา

อตุสาหกรรม สิ่งแวดลอม และสงัคม/ชมุชน ภายใต 

หลกัการ ไดแก หนึ่ง การพฒันาเขตอตุสาหกรรม

นิเวศเชิงบูรณาการระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคม สิ่งแวดลอม และสขุภาพของประชาชน สอง 

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและชุมชน และ

สาม การใชหลกัการผูปลอยมลพษิเปนผูจาย เพื่อ

นําไปสูเปาหมายการพัฒนาเขตพื้นที่หรือเมืองให

เปนสังคมคารบอนตํ่า การสรางความรวมมือของ

ทุกภาคสวน และภาคการผลิตสามารถอยูรวมกับ

ประชาชนและชมุชนไดอยางยั่งยนื ซึ่งปจจบุนัอยูใน

ขั้นตอนการศกึษาแนวทางการพฒันาใหเหมาะสม

3.4 ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 การพัฒนาประเทศที่ผานมาที่มุงการเจริญ

เตบิโตและการพฒันาภาคอตุสาหกรรมสงผลทาํให

เกดิการใชทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยาง

มาก นาํไปสูความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงัคม วฒันธรรม

ทองถิ่น และสุขภาพของประชาชนที่อยูใกลเคียง 

สําหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญของภาครัฐ

เชน โครงการพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต ที่มี

โครงการหลายโครงการเปนสวนประกอบ ซึ่งรวมถงึ

โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายฝงทะเล

จังหวัดสงขลาและสตูล และโครงการทาเรือนํ้าลึก

ฝงอาวไทยและอนัดามนั ที่ประกอบดวยการขยาย

ถนน ทางรถไฟ สะพาน รถยนต รวมถงึโครงขาย

ทอนํ้ามนัและคลงันํ้ามนั และการพฒันาอตุสาหกรรม 

ในพื้นที่บริเวณกอสรางทาเรือนํ้าลึก การพัฒนา

โครงการเหลานี้อาจสงผลกระทบตอทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม และวิถีชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ ดงันั้น การพฒันาโครงการภาครฐั 

ในภาพรวมควรมกีารประเมนิผลกระทบที่เกดิขึ้นใน

ระดบันโยบาย หรอืระดบักลยทุธ เพื่อใหไดภาพรวม

ของแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม การศึกษา

ศกัยภาพและความเปราะบางของพื้นที่ที่จะดาํเนนิ

โครงการ และคาํนงึถงึตนทนุและผลประโยชนอยาง

รอบดาน รวมถึงการวางแผนการใชพื้นที่อยาง

เหมาะสม โดยการกําหนดเขตพื้นที่เปนเขตพื้นที่

อตุสาหกรรม เขตพื้นที่ชมุชนเพื่ออยูอาศยั เขตพื้นที่

ทําการเกษตร เพื่อลดการใชประโยชนในพื้นที่

ที่ไมเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นที่ 

 อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการพัฒนาโครงการ

ในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตยังขาดการใหขอมูล

อยางครบถวนทั้งในระดบัโครงการและภาพรวมของ

การพัฒนาทั้งหมด และขาดการมีสวนรวมอยาง

เหมาะสม ทําใหการพัฒนาโครงการของภาครัฐ

ดานคมนาคมและสาธารณูปโภคตาง ๆ ไมไดรับ

การยอมรบัจากประชาชนในพื้นที่ ดงันั้น แนวทาง
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การดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

ตอไป ตองตระหนกัถงึบทบาทของชมุชนใกลเคยีง

กบัที่ตั้งโครงการพฒันา ดงัประเดน็ตอไปนี้ 

 1) การมีสวนรวมของทองถิ่น

 การพฒันาโครงการเปนการใหขอมลูโครงการ

พัฒนาของภาครัฐแกประชาชนในพื้นที่แบบแยก

สวน ไมชดัเจน และไมครบถวน การสอบถามความ

คดิเหน็จงึดาํเนนิการตามรายโครงการทั้งที่โครงการ

พฒันามคีวามเชื่อมโยงกนัและมผีลกระทบตอเนื่อง

กัน ขอคิดเห็นตอโครงการพัฒนาบางสวนไมได

อางอิงจากเสียงสวนใหญของคนในพื้นที่ ทําให

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอโครงการพฒันา

 ดงันั้น แนวทางการพฒันาโครงการควรมกีาร

สื่อสารกบัชมุชน และประชาชนในพื้นที่อยางชดัเจน

และครบถวน เพื่อใหชมุชนและประชาชนในพื้นที่ได

รับขอมูลและนําไปปรึกษารวมกันอยางสรางสรรค 

รวมถงึการใหการตดัสนิใจโดยคนในพื้นที่ที่มสีวนได 

สวนเสียกับโครงการที่ตองใหขอมูลการพัฒนาบน

พื้นฐานของความถูกตอง ครบถวน และอางองิได 

โดยใหทางเลือกและการมีสวนรวมในแตละทาง

เลอืกของคนในพื้นที่อยางเหมาะสมทั้งปรมิาณและ

คุณภาพ เพื่อใหมีโอกาสการกําหนดทิศทางการ

พฒันาพื้นที่ภาคใตรวมกนัทั้งจากชมุชน/ประชาชน

ในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาครฐั

 2) การคํานึงถึงประโยชนจากการพัฒนา

โครงการที่เกิดกับชุมชนอยางแทจริง

 การพฒันาโครงการที่ผานมาไดสรางประโยชน 

กบักลุมหนึ่ง เชน กลุมนกัลงทนุที่มโีอกาสรวมลงทนุ

โครงการขนาดใหญ เชน ธุรกิจนํ้ามัน ทาเรือ 

การขนสง และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับ

ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่บางกลุมไดรับผลกระทบ 

เชน การพัฒนาพื้นที่บริเวณอําเภอจะนะ ที่มีการ

พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาพื้นที่ การมี

สาธารณูปโภคพื้นฐานรองรบัอตุสาหกรรม แตการ

พัฒนาเหลานี้สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ปญหาการกดัเซาะชายฝง ปญหา

การแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ เชน การขยายตัว

ของอุตสาหกรรมทําใหมีการแยงชิงทรัพยากรนํ้า

เพราะขาดแคลนทรัพยากรนํ้าที่รองรับการใช

ประโยชนจาํนวนมาก ปญหามลพษิ ปญหาสขุภาพ

ของประชาชนในพื้นที่ และปญหาสังคมและการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ การ

ประกอบธุรกิจของทองถิ่น การอพยพเขามาของ

แรงงานตางถิ่นเพื่อเปนแรงงานจาํนวนมาก ปญหา

อปุสรรคในการเดนิทางตดิตอระหวางชมุชน ความ

สมัพนัธของคนภายในชมุชน

 ดังนั้น การพัฒนาโครงการควรคํานึงถึงผล

กระทบทางบวกและทางลบที่เกิดตอประชาชนใน

พื้นที่อยางชัดเจน และควรมีแนวทางที่สอดคลอง

กับฐานทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

ประเพณ ีและวฒันธรรมของคนในพื้นที่เปนสาํคญั 

รวมถึงการพัฒนาบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

และพึ่งตนเองได เพื่อนาํไปสูการพฒันาที่ยั่งยนืที่มี

ความสมดลุดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอม 

ที่คํานึงถึงความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปน

สาํคญั
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 ขอเสนอแนะจากรายงานสถานการณคณุภาพ

สิ่งแวดลอมในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 สามารถ

สรปุเปนประเดน็ใหญ ๆ ไดดงันี้

 1) การใชเครื่องมือดานเศรษฐศาสตรทั้งการ

เงินและการคลังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

 2) การปรบัปรงุ แกไขกฎหมาย กฎระเบยีบ

ตาง ๆ ใหมีความเปนปจจุบัน และสอดคลองกับ

สถานการณปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนใหมี

การบงัคบัใชกฎระเบยีบตาง ๆ อยางเครงครดั

 3) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ตลอดจน

การจดัทาํระบบตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผล

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั

 4) การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและการ

สํารวจเกี่ยวกับแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา 

และพลังงานทดแทน เพื่อใหเกิดความมั่นคงดาน

พลงังานและมกีารใชพลงังานอยางยั่งยนื

 5) การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่

ยั่งยนืโดยใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประโยชนสูงสุด โดยมุงเนนกระบวนการผลิตที่

สะอาด เพื่อคาํนงึถงึผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 6) การสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เชน การจัดตั้งเครือขายการอนุรักษ 

รวมทั้งการใหการศึกษา ฝกอบรม จัดนิทรรศการ 

การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื

 7) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีในการ

จัดการสิ่งแวดลอม เชน ระบบตรวจวัดมลพิษ

อากาศของโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่ลด

ปริมาณของเสีย การนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน 

และการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผลิตเปน

พลงังานชวีมวล

 8) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ 

เพื่อดแูล สงวน และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม

ขอเสนอแนะในรายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ชวงป พ.ศ. 2548 - 2552

 การตดิตามการดาํเนนิงานตามขอเสนอแนะจากรายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอมยอนหลงั 
5 ป (ป พ.ศ. 2548 - 2552) ไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่สําคัญที่
สอดคลองกบัขอเสนอแนะจากรายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม เพือ่เปนขอมลูสาํหรบัผูบรหิาร 
ผูกําหนดนโยบาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชประกอบการปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการให
เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยางสมเหตุสมผล
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ผลการติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

 จากการตดิตามผลการดาํเนนิงานการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยการ

รวบรวมขอมูลในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 พบวา 

ขอเสนอแนะ 8 ประเด็นนั้นมีการนําไปปรับใชใน

ระดบัประเทศ และระดบัหนวยงาน มรีายละเอยีด

ดงัตอไปนี้ 

2.1 ¡ÒÃãª Œ à¤Ã×èÍ§Á×Í´ Œ Ò¹ àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ � 
(Economic Instruments) ·Ñé§¡ÒÃà§Ô¹
áÅ Ð¡ ÒÃ¤ÅÑ§ à¾×èÍ¡ ÒÃºÃÔË ÒÃ¨Ñ´¡ ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 ความเสื่อมโทรมดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหภาคสวน

ตาง ๆ ใหความสนใจในการนําเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร (Economic Instruments) มาเปน

มาตรการในการกํากับและควบคุมในการจัดการ

ปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมอืทาง

เศรษฐศาสตรเปนกลไกสาํคญัซึ่งสะทอนตนทนุดาน

สิ่งแวดลอม โดยนําเงินรายไดเขากองทุนภาครัฐ 

เพื่อนํามาบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมตอไป 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่นํามาใช เชน ภาษี

สิ่งแวดลอม คาธรรมเนยีมการจดัการมลพษิ ภาษี

และคาธรรมเนยีมผลติภณัฑ ระบบรบัซื้อคนื การวาง 

ประกนัความเสี่ยงหรอืความเสยีหายตอสิ่งแวดลอม 

การซื้อขายสทิธกิารใชทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสทิธิ

การปลอยมลพิษ การใหเงินอุดหนุน มาตรการ

สนับสนุนและสิทธิพิเศษอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมี

มาตรการอดุหนนุดานอากรขาเขาตามพระราชบญัญตั ิ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

พ.ศ. 2535 สําหรับการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ 

เครื่องมอื และวสัดทุี่จาํเปนสาํหรบัการจดัใหมรีะบบ

บําบัดนํ้าเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย และระบบ

กําจัดของเสียอยางอื่น เปนตน โดยมีนโยบาย 

แผน และมาตรการในชวงป พ.ศ. 2548 - 2552 ดงันี้

 1. รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง

เพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ. ...

 รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ... มสีาระสาํคญั คอื ใหมกีฎหมาย 

วาดวยมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อให

หนวยงานตาง ๆ  ที่มหีนาที่ความรบัผดิชอบดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมสามารถนํามาตรการการคลัง 

เชน มาตรการทางภาษี คาธรรมเนียมฯ มาใชใน

การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมทั้งนํารายไดที่จัดเก็บไดจากการใชมาตรการ

การคลงัดงักลาวกลบัคนืมาจดัการสิ่งแวดลอม ซึ่ง

คณะรฐัมนตรมีอีนมุตัหิลกัการ เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 

พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหสง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี กลาวคือ 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความเกี่ยวของกับ

หนวยงานตาง ๆ  ที่มหีนาที่ความรบัผดิชอบดานการ
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

จดัการสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถนาํมาตรการการคลงั

มาใชในการจดัการสิ่งแวดลอมใหเกดิประสทิธภิาพ 

แตมาตรการดงักลาวยงัมคีวามไมชดัเจนในหลาย ๆ 

ประเดน็ เชน มาตรการภาษ ีการจดัตั้งกองทนุภาษ ี

และการบรหิารจดัการกองทนุ ตลอดจนการเตรยีม

ความพรอมของพนักงานเจาหนาที่ จึงสมควรให

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงอตุสาหกรรม รวมกนัพจิารณาในประเดน็

ดังกลาว เพื่อใหเกิดความชัดเจนแลวสงผลการ

พจิารณาใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป เพื่อ

ประกอบการพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนํา

เสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป

 2. รางพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการ

ปลอยมลพิษนํ้าจากคาบีโอดีและปริมาณสาร

แขวนลอย

 รางพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษีการปลอย

มลพษินํ้าจากคาบโีอด ีและปรมิาณสารแขวนลอย 

ฉบับนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากการเก็บภาษีการปลอย

มลพษินํ้าเปนภาษสีิ่งแวดลอมที่มคีวามเปนไปไดใน

ทางปฏบิตัมิากที่สดุ โดยจะจดัเกบ็ภาษสีิ่งแวดลอม

ทั้งในภาคอตุสาหกรรมและนอกภาคอตุสาหกรรม

 3. รางพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บภาษี

การปล อยมลพิษอากาศจากคาซัลเฟอร 

ไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และฝุน

ละอองรวม

 จากปญหาการปลอยมลพิษอากาศของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น กอใหเกิดผล

กระทบตอสุขภาพของประชาชนจํานวนไมนอย 

สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบาย

สาธารณะที่ดี รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในการจัดทําราง

พระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ขึ้นเพื่อเปนการเตรยีมความ

พรอมสําหรับรองรับรางพระราชบัญญัติเครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 

โดยอุตสาหกรรมที่คาดวาจะเก็บภาษีกอน ไดแก 

โรงไฟฟา โรงงานปูนซีเมนต โรงงานเหล็กและ

เหล็กกลา โรงงานปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน และ

โรงสขีาว เปนตน

 4. ร  างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บค า

ธรรมเนียมผลิตภัณฑ

 กรมควบคมุมลพษิไดดาํเนนิการศกึษาการจดั

เกบ็คาธรรมเนยีมผลติภณัฑจากผลติภณัฑที่กอให

เกิดของเสียอันตรายเมื่อผูบริโภคใชหรือทิ้งเมื่อใช

แลวเพื่อแกไขปญหาขยะอันตรายจากชุมชน และ

ในอนาคตจะมีการดําเนินการปรับรางพระราช

บัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก

ผลติภณัฑ โดยผลติภณัฑที่คาดวาจะมกีารเกบ็คา

ธรรมเนยีม คอื ผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส เพราะมีสวนประกอบที่เปนสาร

อันตราย โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

ผู รับผิดชอบในการนําซากผลิตภัณฑไปจัดการ

อยางถูกตองตามหลกัวชิาการตอไป

 5. ร างพระราชกฤษฎีกาจัดเก็บภาษี

คารบอนไดออกไซดจากยานยนต

 สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนา

นโยบายสาธารณะที่ด ีรวมกบัสาํนกังานเศรษฐกจิ

การคลัง ไดศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการเก็บ

ภาษคีารบอนจากยานยนต โดยการนาํมาตรการจดั

เก็บภาษีคารบอนมาใชจะสามารถชวยลดมลพิษ

อากาศจากภาคคมนาคมขนสง ซึ่งสงผลดีตอการ

รกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมดวย 
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 6. แผนยุทธศาสตร การจัดการซาก

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

เชิงบูรณาการ

 แผนยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสเชงิบูรณาการ ได

รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบ

และแนวทางในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใช

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศในภาพรวม

ตอไป โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน 

ประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 5 ยุทธศาสตร 

โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังคือ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การใชมาตรการทางการเงินการ

คลัง และสงเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิต

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปน

มติรกบัสิ่งแวดลอม และการจดัการซากผลติภณัฑ

เครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส ใหมกีารสนบัสนนุ

ทางการเงินในการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐาน

ผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส รวมทั้ง

อุปกรณเครื่องมือในการตรวจวัดทดสอบที่ได

มาตรฐานสากล

 7. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก 

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550

 พระราชบญัญตักิารขนสงทางบก (ฉบบัที่ 11) 

พ.ศ. 2550 มสีาระสาํคญัคอื กาํหนดใหมอีตัราภาษี

ประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงาน

ทดแทน พลังงานที่อนุรักษสิ่งแวดลอม พลังงาน

อยางประหยดั หรอืรถที่ใชกาซธรรมชาต ิ(natural gas 

vehicle: NGV) เปนเชื้อเพลงิ 

 8. พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 17) 

พ.ศ. 2550

 พระราชบญัญตัริถยนต (ฉบบัที่ 17) พ.ศ. 2550 

มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีอัตราภาษีประจําป

สาํหรบัรถที่ใชพลงังานไฟฟาหรอืพลงังานอื่นใด ให

จดัเกบ็ภาษปีระจาํปลดลงจากเดมิรอยละ 50 และ

กําหนดใหรถที่ใชกาซธรรมชาติรวมหรือสลับกับ

นํ้ามันเชื้อเพลิง ใหจัดเก็บภาษีประจําปลดลงจาก

เดมิรอยละ 25

 9. รางพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

แพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน 

พ.ศ. ...

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร างพระราช

บญัญตัคิวามรบัผดิทางแพงเพื่อความเสยีหายจาก

มลพิษนํ้ามัน พ.ศ. ... ที่สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ง

พระราชบัญญัตินี้มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหมี

กฎหมายวาดวยความรับผิดทางแพงเพื่อความ

เสียหายจากมลพิษนํ้ามัน เพื่อใหสอดคลองกับ

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทาง

แพงสําหรับความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน 

ค.ศ. 1992 (International Convention on Civil Liability 

for Oil Pollution Damage, 1992) โดยใหเจาของเรอื

ตองรบัผดิชอบอยางเครงครดั และตองเอาประกนัภยั 

หรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอื่นใดเพื่อ

ชดใชความเสยีหายจากมลพษินํ้ามนั และเมื่อวนัที่ 

31 สงิหาคม พ.ศ. 2553 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบ

สรปุผลการประชมุคณะกรรมการประสานงานสภา

ผูแทนราษฎร ใหแกไขคาํวา “กรมการขนสงทางนํ้า

และพาณิชยนาวี” เปน “กรมเจาทา” ทุกมาตรา

ที่ปรากฏในรางพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางแพง

เพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. ... 

ตามความเห็นคณะกรรมการประสานงานสภา

ผูแทนราษฎร กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรเพื่อ

บรรจรุะเบยีบวาระเปนเรื่องดวนตอไป
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

2.2 ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ á¡Œä¢¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº
µ‹Ò§ æ ãË ŒÁÕ¤ÇÒÁà» š¹» ˜¨¨ØºÑ¹ áÅÐ
ÊÍ´¤Å ŒÍ§¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ �» ˜ÞËÒ·Õè
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» µÅÍ´¨¹ãËŒÁÕ¡ÒÃºÑ§¤Ñº
ãªŒ¡®ÃÐàºÕÂºµ‹Ò§ æ ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´

 กฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทยซึ่งมี

มาตรการกํากับและควบคุมภาคสวนตาง ๆ มีขอ

จํากัดในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจาก

ความไมเขมงวดในการบงัคบัใชกฎหมาย กลาวคอื

บทลงโทษ และคาปรบัตามกฎหมายไมมากพอที่จะ

ทําใหผู กระทําผิดเกรงกลัว ตลอดจนการขาด

บคุลากรและงบประมาณในการเขาไปตดิตามตรวจ

สอบแหลงกาํเนดิมลพษิ ทาํใหขาดประสทิธภิาพใน

การจัดการสิ่งแวดลอม สงผลใหกลุมผูดอยโอกาส

ในสังคมและกลุมคนยากจนไดรับผลกระทบจาก

ความไมเปนธรรม ดังนั้น จึงมีการดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิมที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแตป 

พ.ศ. 2548 หนวยงานตาง ๆ  ไดมกีารปรบัปรงุแกไข

กฎหมายที่มอียูเดมิ และตรากฎหมายสิ่งแวดลอม

ฉบบัใหม มรีายละเอยีดดงันี้

 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 

2550 เปนกฎหมายสูงสุด วาดวยการจัดระเบียบ

การปกครองราชอาณาจกัรไทย ที่เปนลายลกัษณอกัษร 

ฉบบัที่ 18 โดยมปีระเดน็ที่เกี่ยวของกบัการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมตาง ๆ  มากมาย 

ตวัอยางเชน 

 มาตรา 43 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

ประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพีและการแขงขนั

โดยเสรอียางเปนธรรม การจาํกดัเสรภีาพจะกระทาํ

มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เพื่อประโยชนในการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาตหิรอืสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ตามที่บญัญตัิ

ไว 

 มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล 

คาํชี้แจง และเหตผุลจากหนวยราชการ หนวยงาน

ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสวนทองถิ่น กอน

การอนญุาตหรอืการดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใด

ที่อาจมผีลกระทบตอคณุภาพสิ่งแวดลอม สขุภาพ

อนามยั คณุภาพชวีติ หรอืสวนไดเสยีสาํคญัอื่นใด

ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดง

ความคดิเหน็ของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนาํ

ไปประกอบการพจิารณาในเรื่องดงักลาว อกีทั้งการ

เวนคนือสงัหารมิทรพัย การวางผงัเมอืง การกาํหนด

เขตการใชประโยชนในที่ดนิ และการออกกฎที่อาจ

มผีลกระทบตอสวนไดเสยีสาํคญัของประชาชน ให

รัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนอยางทั่วถงึกอนดาํเนนิการ 

 มาตรา 66 บคุคลซึ่งรวมกนัเปนชมุชน ชมุชน

ทองถิ่น หรอืชมุชนทองถิ่นดั้งเดมิ ยอมมสีทิธอินรุกัษ

หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลป

วฒันธรรมอนัดขีองทองถิ่นและของชาต ิและมสีวน

รวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม รวม

ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยนื

 มาตรา 67 สทิธขิองบคุคลที่จะมสีวนรวมกบั

รฐัและชมุชนในการอนรุกัษ บาํรงุรกัษา และการได

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
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หลายทางชวีภาพ และในการคุมครอง สงเสรมิ และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูได

อยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอให

เกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ

คณุภาพชวีติของตน ยอมไดรบัความคุมครองตาม

ความเหมาะสม การดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรมที่

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง

ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสขุภาพ จะกระทาํมไิด เวนแตจะไดศกึษาและ

ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให มี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่ง

ประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม

และสขุภาพ และผูแทนสถาบนัอดุมศกึษาที่จดัการ

การศกึษาดานสิ่งแวดลอมหรอืทรพัยากรธรรมชาติ

หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการ

ดาํเนนิการดงักลาว

 นอกจากนี้ รัฐตองสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมเกี่ยวกบัสญัญาหรอืขอตกลงตาง ๆ  ที่มผีล

กระทบตอความอยูดีมีสุขและสรางปญหาใหกับ

ประชาชน หรอืมผีลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยตองทําประชาพิจารณ หรือ

ประชามติ และตองผานกระบวนการรัฐสภาตาม

มาตรา 190 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 เชน กรณจีดัทาํความตกลงเขต

การคาเสร ีเปนตน

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 67 วรรค

สอง ที่ใหมกีารจดัตั้งองคการอสิระดานสิ่งแวดลอม

และสุขภาพตามพระราชบัญญัติเฉพาะคณะ

กรรมการเพื่อแกไขปญหาการปฏบิตัติามมาตรา 67 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 ไดยกรางพระราชบญัญตัอิงคการ

อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. ... และ

เสนอใหกับรัฐบาลแลว แตกระบวนการพิจารณา

ของรัฐบาลและรัฐสภาอาจใชระยะเวลายาวนาน 

ในขณะที่โครงการพฒันาตาง ๆ ทั่วประเทศ ที่อาจ

สงผลกระทบรนุแรงตอชมุชนกาํลงัดาํเนนิการอยาง

ตอเนื่อง ทั้งที่ยังไมไดดําเนินการใหครบถวนตาม

มาตรา 67 วรรคสอง รวมทั้งโครงการตาง ๆ ที่

มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึ่งตองหยดุโครงการไว

กอนตามคําสั่งคุมครองชั่วคราวของศาลปกครอง 

จึงมีการจัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ

สขุภาพ (เฉพาะกาล) โดยผูแทนสถาบนัอดุมศกึษา

และผูแทนองคการเอกชนทั่วประเทศ ที่ผานการ

ตรวจสอบคณุสมบตั ิ ไดมาประชมุรวมกนัเมื่อวนัที่ 

22 เมษายน พ.ศ. 2553 และคัดเลือกกันเองเปน

คณะกรรมการองคการอสิระจาํนวน 13 คน ซึ่งเปน

กระบวนการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการ

อิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผล

กระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. 2553 เมื่อ

รางพระราชบัญญัติดังกลาว ผานการพิจารณา

และมผีลบงัคบัใช จะมกีารจดัตั้งองคการอสิระดาน

สิ่งแวดลอมและสขุภาพตามพระราชบญัญตัติอไป

 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2550 บญัญตัใิหราชการสวนทองถิ่น

มอีาํนาจหนาที่กาํจดัสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย อนญุาต

ใหบุคคลดําเนินกิจการรับเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง

ปฏกิลูหรอืมลูฝอยโดยคดิคาบรกิาร ออกขอกาํหนด

ทองถิ่นเพื่อจดัระเบยีบและหลกัเกณฑปฏบิตัใินการ

เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมทั้ง

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการไมเกิน
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

อัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้ 

ราชการสวนทองถิ่นยงัมอีาํนาจหนาที่ ควบคมุและ

ออกใบอนญุาตประกอบกจิการตาง ๆ  ที่มผีลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ไดแก กิจการที่เปน

อนัตรายตอสขุภาพ ตลาด สถานที่จาํหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะ ในเรื่องการจัดการมลพิษที่กอ

ใหเกิดความรําคาญโดยตรง ไมวาจะเปนมลพิษ

อากาศ นํ้า และเสียง กฎหมายใหอํานาจแก

เจาพนักงานทองถิ่นในการระงับ “เหตุรําคาญ”

 โดยใหบคุคลที่เปนตนเหตอุอกคาใชจาย

 3) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน

นํ้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550

 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย 

(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 

กนัยายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากพระราชบญัญตักิาร

เดนิเรอืในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 มบีทบญัญตับิาง

ประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน

อีกทั้งมีผูประกอบการและประชาชนบุกรุกแมนํ้า 

ลาํคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณาเขต

เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันเปนเหตุใหเกิดอันตรายทางนํ้า 

หรอืทาํใหทางนํ้าไดรบัความเสยีหายจนไมสามารถ

สญัจรไปมาไดตามปกต ิหรอืเปลี่ยนแปลงไปจนสง

ผลกระทบตอการเดินเรือ ดังนั้น เพื่อใหมีการ

กาํหนดเขตควบคมุการเดนิเรอื และใหอาํนาจเจาทา 

ในการกําหนดเขตหามจอดเรือหรือแพ รวมทั้งให

กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีมีอํานาจ

ปกหลกัเขตควบคมุทางนํ้าที่ชดัเจนและเปนไปอยาง

มปีระสทิธภิาพ

 4) พระราชบัญญัติการส งเสริมการ

อนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 พระราชบัญญัติการสงเสริมและอนุรักษ

พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เนื่องจากพระราช

บญัญตักิารสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน พ.ศ. 2535 

มีบทบัญญัติบางประการ ไม  เหมาะสมกับ

สภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและ

สงเสริมการใชพลังงาน การอนุรักษพลังงานใหมี

ประสทิธภิาพ และสามารถปรบัเปลี่ยนแนวทางการ

อนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนด

มาตรฐานดานประสทิธภิาพของการผลติเครื่องจกัร

และอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตลอดจน 

การมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานใน

เครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรือ

อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงาน

เจ าหนาที่เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิและสงัคม

 5) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 ประกาศใชเมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 

2550 เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสําคัญตอ

โครงสรางดานสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอมของ

ประเทศ จึงมีความจําเปนตองปรับโครงสรางการ

บริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งาน

กํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออก

จากกนั เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชมุชน และ

ประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อ

ใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ มคีวามมั่นคง มปีรมิาณเพยีงพอและ

ทั่วถึงในราคาที่เป นธรรมและมีคุณภาพที่ได 

มาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการภายใน

ประเทศและตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนใน
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ดานสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลอง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปน

ตองจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานขึ้น

เพื่อกาํกบัดแูลกจิการพลงังาน โดยกาํหนดใหมหีนาที่ 

ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการ

คุมครองผูใชพลงังานและผูไดรบัผลกระทบจากการ

ประกอบกจิการพลงังาน และเพื่อใหคณะกรรมการฯ 

สามารถปฏิบัติ งานได อย างมีประสิทธิภาพ 

สมควรใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงานขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีฐานะเปน

นิติบุคคลทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการฯ และตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมี

แนวนโยบายพื้นฐานวาดวยกิจการพลังงาน เชน 

จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการ มี

คุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่

เหมาะสมและเปนธรรม โดยเนนการใชประโยชน

และพฒันาแหลงพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานที่

มีอยูภายในประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยนื ทั้งในดานสงัคม เศรษฐกจิ และ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งลดการพึ่งพาพลงังานนาํเขาจาก

ตางประเทศ สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยาง

ประหยดั มปีระสทิธภิาพ และคุมคา รวมถงึสงเสรมิ

การใช เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบ

กระจายศนูยในการผลติไฟฟา เพื่อลดการลงทนุใน

การใชพลังงาน ลดตนทุนทางดานเชื้อเพลิงใน

กิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบดานสุขภาพ

และผลกระทบขางเคยีงอื่น ๆ จากการผลติและใช

พลงังาน รวมทั้งเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั

ทางเศรษฐกจิของประเทศ เปนตน

 6) พระราชบญัญตัพิฒันาทีด่นิ พ.ศ. 2551

พระราชบญัญตัพิฒันาที่ดนิ พ.ศ. 2551 ประกาศใช

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เนื่องจาก

พระราชบญัญตัพิฒันาที่ดนิ พ.ศ. 2526 ไดใชบงัคบั

มาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบางประการไม

เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันมี

ปญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไมมีการ

อนุรักษดินและนํ้า ทําใหเกิดการชะลางพังทลาย

ของดิน กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ

สามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการ

ชะลางพงัทลายของดนิอยางรนุแรง และเพื่อใหการ

ใช ที่ดินเป นไปอย างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด สมควรกําหนดมาตรการทาง

กฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกบัการสาํรวจความอดุม

สมบูรณของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก

การใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดการอนุรักษ

ดนิและนํ้า การวเิคราะหตรวจสอบตวัอยางดนิ หรอื

การปรบัปรงุดนิหรอืที่ดนิ ตลอดจนกาํหนดมาตรการ

หามกระทาํการใด ๆ รวมถงึการทาํใหที่ดนิเกดิการ

ปนเปอนของสารเคมหีรอืวตัถอุื่นใดดวย 

 7) พระราชบญัญตัคิุมครองซากดกึดาํบรรพ 

พ.ศ. 2551

 พระราชบญัญตัคิุมครองซากดกึดาํบรรพ พ.ศ. 

2551 ประกาศใชเมื่อวนัที่ 11 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใชเนื่องจากมีการ

คนพบซากดึกดําบรรพที่สําคัญในประเทศไทยเพิ่ม

มากขึ้น สมควรอนรุกัษไวเพื่อการศกึษา วจิยั ในการ 

สบืคนความเปนมาของประวตัขิองโลก อกีทั้งยงัเปน

มรดกทางธรรมชาตขิองแผนดนิ และมศีกัยภาพใน

การพฒันาเปนแหลงเรยีนรูและเปนแหลงทองเที่ยว

ที่สรางรายไดใหกับประเทศ ซึ่งในปจจุบันยังไมมี

กฎหมายเพื่อคุมครอง อนุรักษ และการบริหาร

จัดการซากดึกดําบรรพไวเปนการเฉพาะ เปนเหตุ

ใหมีการลักลอบขุดคนซากดึกดําบรรพ หรือขุดคน

โดยไมถูกหลกัวชิาการ ทาํใหซากดกึดาํบรรพเหลา
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

นั้นถูกทําลาย หรือนําไปเพื่อประโยชนทางการคา 

ทําใหสูญเสียมรดกของแผนดินที่มีคุณคายิ่งเปน

จาํนวนมาก สมควรกาํหนดใหมกีฎหมายเพื่อใหการ

คุมครอง อนรุกัษ และบรหิารจดัการซากดกึดาํบรรพ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พระราช

บัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดพื้นที่บริเวณใดเปนแหลง

ซากดึกดําบรรพที่มีความสําคัญตอการศึกษา

ประวตัขิองโลก บรรพชวีนิวทิยา บรรพชวีวทิยา หรอื

การลาํดบัชั้นหนิตามหลกัเกณฑที่ไดกาํหนดไว ให

ประกาศบริเวณนั้นเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น

ทะเบียน พร อมด วยแผนที่แสดงเขตแหล ง

ซากดกึดาํบรรพที่ขึ้นทะเบยีนนั้นแนบทายประกาศ

ดวย เมื่อไดมปีระกาศแลว ใหเจาของ ผูครอบครอง 

หรอืผูมสีทิธใินที่ดนิโดยชอบดวยกฎหมายมสีทิธไิด

รับคาทดแทน เนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใช

ประโยชนในที่ดินไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่ไดกาํหนดไวในพระราชบญัญตัฉิบบันี้

 8) พระราชบญัญตักิารมาตรฐานแหงชาติ 

พ.ศ. 2551

 พระราชบญัญตักิารมาตรฐานแหงชาต ิ พ.ศ. 

2551 มสีาระสาํคญัคอื กาํหนดใหมคีณะกรรมการ

การมาตรฐานแหงชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย

และกาํกบัดแูล ประสานงานดานการมาตรฐานของ

ประเทศใหเกดิความเปนเอกภาพและสอดคลองกบั

สถานการณการคาระหวางประเทศ เพื่อเสรมิสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน คุ มครองการ

ประกอบกจิการภายในประเทศ คุมครองประโยชน 

สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน และ

รกัษาสิ่งแวดลอม

 9) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2551 

 พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 

2551 แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของ

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกบั

องคประกอบ อาํนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ

วตัถอุนัตราย วาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ อํานาจของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใน

การกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร เพื่อคุมครองความ 

ปลอดภยัของประชาชน การกาํหนดใหผูเชี่ยวชาญ

หรือบุคลากรเฉพาะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด การกําหนด

อายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุ

อนัตรายชนดิที่ 2 และใบสาํคญัการขึ้นทะเบยีนวตัถุ

อนัตรายชนดิที่ 2 หรอืชนดิที่ 3 การอนญุาตใหมี

การผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ

อนัตรายชนดิที่ 4 รวมทั้งการยกเลกิอาํนาจจบักมุ

ของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนปรับปรุงอัตรา

คาธรรมเนยีมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

 10)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่สาํคญั ไดแก 1) ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา

ดวยการประสานงานเพื่อบงัคบัใชกฎหมายเกี่ยวกบั

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 ใหมีระเบียบกําหนด

มาตรการและวธิกีารประสานงานระหวางหนวยงาน

ทั้งภาครฐัและภาคเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรงกบัการ

บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหการ

ปองกันและปราบปรามการละเมิดกฎหมายและ

การแกไขเยียวยาความเสียหายเกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการวาดวย

การประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม (กป.วล.) และใหมใีหมศีูนยขอมูลเปน

หนวยงานภายในกรมควบคมุมลพษิ ทาํหนาที่เปน

สาํนกังานเลขานกุารของ กป.วล. และ 2) ระเบยีบ

สาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารทรพัยากรนํ้า

แหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมวีตัถปุระสงคเพื่อใหการ
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บรหิารทรพัยากรนํ้าของประเทศในดานกระบวนการ 

บรหิารจดัการ การจดัหา การใชประโยชน การบาํรงุ

รกัษา การพฒันา การปองกนั การแกไขปญหา การ

อนุรักษ การฟนฟู และการดําเนินการดานอื่นที่

เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าเปนไปอยางมีเอกภาพ

และบรูณาการสอดคลองสมัพนัธกนัทั้งระดบัลุมนํ้า

และระดบัประเทศ โดยการมสีวนรวมของประชาชน

ทุกภาคสวน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติและคณะกรรมการลุ มนํ้า 

พรอมทั้งไดกาํหนดอาํนาจหนาที่ นอกจากนี้ ยงัให

มกีารจดัทาํทะเบยีนแหลงนํ้าขนาดเลก็

 11) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ และประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2553 ไดมีการออก

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ

ประกาศกระทรวง เพื่อใหการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนการกําหนด

แหลงกาํเนดิมลพษิ มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดลอม 

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และการจัดทํารายงาน

การวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยงั

มกีารประกาศของกระทรวงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ ไดแก 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศ

กระทรวงพลังงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

และประกาศกระทรวงคมนาคม รวมแลวไมตํ่ากวา 

30 ฉบบั (ตารางที่ ผ4.1)

2.3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È´ŒÒ¹
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÐººµÔ´µÒÁµÃÇ¨
ÊÍº áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅÑÍÁãËŒ
à»š¹ÁÒµÃ°Ò¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

 การมรีะบบฐานขอมลูดานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหเกิดการจัด 

การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยสําคัญประการหนึ่งของ

การบูรณาการดานการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การมีระบบบฐาน

ขอมลูที่ด ีและความสมบรูณของขอมลู ดงันั้น ระบบ 

ฐานขอมลูที่ดตีองมมีาตรฐาน สะดวก ทนัสมยั และ

งายตอการใชประโยชน จงึจาํเปนตองมกีารพฒันา

ฐานขอมลูที่มเีอกภาพ มคีวามตอเนื่อง ไดมาตรฐาน 

และทนัสมยัอยูเสมอ เพื่อใหเกดิการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบบรูณาการ

เชิงรุกและมีประสิทธิภาพ ในชวงป พ.ศ. 2548 - 

2552 หนวยงานตาง ๆ ไดพฒันาระบบฐานขอมูล 

ตวัอยางเชน แผนปฏบิตักิารเปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการปฏิบัติราชการของกรมควบคุม

มลพษิ ป 2552 - 2554 เรื่องการตรวจวดัและประเมนิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยการเตรียม

ระบบการแลกเปลี่ยนขอมลู การเชื่อมโยงเครอืขาย

และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกรมควบคุมมลพิษ 

สาํนกังานสิ่งแวดลอมภาค และสาํนกังานทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่อใหภาคสวน

ตาง ๆ ไดรับทราบขอมูลสถานการณสิ่งแวดลอม 

และสามารถนาํขอมลูไปใชประโยชนไดอยางทั่วถงึ 

กนัและทนัทวงท ีรวมทั้งการเผยแพรขอมลูสถานการณ 

สิ่งแวดลอม โดยใหภาคสวนตาง ๆ ไดแก กรม

ควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค และ
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จงัหวดั องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาสมคัร

พทิกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

เพิ่มชองทางในการรายงานสถานการณสิ่งแวดลอม

ใหสามารถเขาถงึกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากขึ้น

2.4 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¡ÒÃ
ÊíÒÃÇ¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºáËÅ‹§ÍÑ¹¤ÇÃÍ¹ØÃÑ¡É�·Ò§
¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ à¾×èÍãËŒ
à¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÁÕ¡ÒÃãªŒ
¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

 การศึกษาวิจัยและการสํารวจเปนแนวทาง

เพื่อใหเกดิการพฒันาองคความรูใหม ๆ สามารถนาํ

ไปประยกุตใชในการดาํเนนิงานดานตาง  ๆ  ไดอยาง

มปีระสทิธภิาพ

 3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

พ.ศ. 2551 - 2565

 จากปญหาวิกฤติราคาพลังงานปรับตัวขึ้นลง 

ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานเปนมูลคามาก 

ทาํใหการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไดรบัผลกระทบ 

ตลอดจนประชาชนไดรับผลกระทบโดยตรงจาก

ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น กระทรวงพลังงานจึง

เล็งเห็นความจําเปนในการจัดหาแหลงพลังงานที่

หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียน

ในประเทศ จงึมนีโยบายจะพฒันาพลงังานทดแทน

เปนแหลงพลงังานหลกัของประเทศ ดวยการจดัทาํ

แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 - 2565 

ขึ้น โดยมีกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของ

ประเทศในระหวางป 2551 - 2565 แบงเปน 3 ระยะ 

คอื ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) ระยะกลาง (พ.ศ. 

2555 - 2559) และระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) 

จะทดแทนการใชนํ้ามันไดรวม 19,799 พันตัน 

เทยีบเทานํ้ามนัดบิ ในป 2565 คดิเปนรอยละ 20 

ของการใชพลงังานของประเทศ

 ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) มุงเนนสงเสรมิ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว 

(proven technologies) และมศีกัยภาพแหลงพลงังาน

ทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลงิชวีภาพ การผลติไฟฟา 

และความรอนจากชวีมวล กาซชวีภาพ และ NGV

 ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 - 2559) สงเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และ

สนบัสนนุพฒันาตนแบบเทคโนโลยพีลงังานทดแทน

ใหม ๆ เชน การผลติเอทานอลและไบโอดเีซลจาก

สาหราย การผลตินํ้ามนัจากชวีมวล และเชื้อเพลงิ

ไฮโดรเจน ใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเพิ่ม

สูงขึ้น รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใน

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาตนแบบ

เมืองสีเขียว และนําไปสูการสรางความเขมแข็ง

ใหกบัการผลติพลงังานทดแทนระดบัชมุชน

 ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) สงเสริม

เทคโนโลยพีลงังานทดแทนใหม ๆ ที่มคีวามคุมคา

ทางเศรษฐศาสตร เชน พลงังานไฮโดรเจน เปนตน 

รวมถงึการขยายผลเมอืงสเีขยีวและพลงังานชมุชน 

และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยสงออก

เชื้อเพลงิชวีภาพ และการสงออกเทคโนโลยพีลงังาน

ทดแทนในภูมภิาคอาเซยีน

2.5 ¡ÒÃÊ ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃºÃÔ âÀ¤
·Õè ÂÑè § Â× ¹ â ´Â ã ª Œ · ÃÑ¾Â Ò ¡ÃÍÂ ‹ Ò § ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´â´Â
ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ·ÕèÊÐÍÒ´ à¾×èÍ
¤íÒ¹Ö§¶Ö§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 ปจจบุนัทกุภาคสวนไดใหความสาํคญักบัการ

พฒันาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ภายใตสภาวะการมี

อยูอยางจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ตองสงวน

รกัษาไวใชประโยชน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ที่เกดิขึ้นจากกลไกการบรโิภคที่เปนอยู จงึมแีนวทาง

ในการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอม
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อยางยั่งยนื อาท ิการใชเทคโนโลยกีารผลติที่สะอาด 

ลดการใชพลังงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคโดยการลดการใช การนํากลับมาใชใหม 

การแปรมาใชใหม ตลอดจนการใชสนิคาที่เปนมติร

กบัสิ่งแวดลอม จากแนวปฏบิตัดิงักลาวจงึมกีารจดั

ทําแผน ซึ่งเกี่ยวของกับการสงเสริมการผลิตและ

การบรโิภคที่ยั่งยนืดงัรายละเอยีดตอไปนี้

 1) แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่

สะอาด พ.ศ. 2551 - 2559

 แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด 

พ.ศ. 2551 - 2559 เปนแนวทางหนึ่งของการจดัการ

ในลกัษณะของการปองกนัมลพษิ ที่มกีารประยกุต

และผสมผสานกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมของภาคการผลิตและการบริการมีการ

ปองกนัหรอืลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายถงึ 

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต 

หรอืผลติภณัฑ เพื่อใหการใชวตัถดุบิ พลงังาน และ

ทรพัยากรธรรมชาตเิปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ โดย

ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย รวมไปถึง

การเปลี่ยนวตัถดุบิ การใชซํ้า และการนาํกลบัมาใช

ใหม จึงเปนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด ชวย

อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิลดความเสี่ยงที่จะเกดิ

ขึ้นกับมนุษย และลดตนทุนการผลิต ตลอดจน

คาใชจายในการบําบัดหรือกําจัดของเสีย จึงเกิด

ประโยชนต อการดําเนินธุรกิจและเพิ่มความ

สามารถในการแขงขนัดานการคาและบรกิาร ดงันั้น

การผลติที่สะอาดจงึไดรบัการยอมรบัวาเปนเครื่องมอื 

การจัดการในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการสิ่งแวดลอม นอกจากจะปองกันปญหา

สิ่งแวดลอมแลว ยังชวยพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศควบคูไปดวย

 แผนแมบทฯ นี้ จดัทาํขึ้นเพื่อเปนกลไกในการ

สนับสนุนการดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดใน

ภาคตาง ๆ  ที่จะมสีวนสาํคญัในการสงเสรมิ ผลกัดนั 

การดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดในประเทศ

ใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม ทั้งในภาคราชการสวน

กลางและสวนทองถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ภาค

เกษตรกรรม ภาคการทองเที่ยวและบรกิาร ภาคการ

เงนิการธนาคาร ภาคการศกึษา และภาคการวจิยั

และพฒันา

 2) ยุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืน

 ยุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ 

กําหนดโดยการนําคํานิยาม “การบริโภคที่ยั่งยืน” 

ในบรบิทไทย ซึ่งประยกุตมาจากปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงมากาํหนดกรอบแนวคดิการบรโิภคที่ยั่งยนื

ที่สอดคลองกบับรบิทไทยอยางแทจรงิ ซึ่งคาํนงึถงึ

ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของทั้งจากภาคการผลิตและ

การบรโิภค อนัไดแก ความจาํเปนในการบรโิภคตาม

ความตองการพื้นฐาน ความตองการที่นอกเหนือ

จากความจําเปน และความตระหนักกับจิตสํานึก

ของประชาชน ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภค 

โดยมีคานิยม ความเชื่อ ความสนใจ ฐานะทาง

เศรษฐกจิ เปนตวักระตุนความตองการ ซึ่งสามารถ

สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค

ผานทางการใหการศกึษา การเรยีนรู ประสบการณ 

การปรับตัว และการปรับทัศนคติ เพื่อลดความ

ตองการบรโิภคใหอยูในระดบัพอเหมาะ สาํหรบัภาค

การผลติ การผลติที่ไมมคีณุภาพและประสทิธภิาพ

สงผลใหมกีารใชทรพัยากรและเกดิมลภาวะเพิ่มขึ้น 

หากไมคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได

ของระบบนเิวศ และการหมนุเวยีนทรพัยากร เพื่อ

กลับเขาสูวัฏจักรการผลิตยอมสงผลตอคุณภาพ

ชวีติของมนษุยในอนาคต การจะใหเกดิการผลติที่

ยั่งยืนจําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการผลิต
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

และการหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อใหเกิดความ

พอเพยีงและสามารถตอบสนองคณุภาพชวีติที่ดไีด 

โดยอาศัยความรู เพื่อสรางสรรคเทคโนโลยีและ

นวตักรรม ตลอดจนกฎหมาย อนัไดแก กฎระเบยีบ 

ขอบงัคบัตาง ๆ เปนตวัขบัเคลื่อนรูปแบบการผลติ

เพื่อตอบสนองการบริโภคอยางยั่งยืน โดยที่มีการ

สงเสรมิใหผูประกอบการมคีณุธรรม จรยิธรรม และ

ความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจการ

ผลติดวย

 กรอบแนวคดิการบรโิภคที่ยั่งยนืมหีลกัการ 3 

ประการ คือ 1) การปรับพฤติกรรมการบริโภคให

เปนการบริโภคอยางพอดีพอประมาณ 2) การ

สงเสรมิใหเกดิการตลาดที่รบัผดิชอบตอสงัคม และ 

3) การสงเสริมการผลิตใหมีประสิทธิภาพและเกิด

การหมนุเวยีนทรพัยากรกลบัมาใชใหม

 ยทุธศาสตรเพื่อสงเสรมิการบรโิภคที่ยั่งยนื มี

กาํหนดเพื่อปฏบิตักิารในระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแต

ป พ.ศ. 2550 ถงึ 2554 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

 1. ยุทธศาสตรเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บรโิภคของทกุภาคสวน สาระสาํคญัของยทุธศาสตรนี้ 

อยูที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของภาค

ผูบริโภค โดยการปรับทัศนคติของการบริโภคให

สอดคลองกับการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งสราง

แรงจูงใจในการตัดสินใจโดยการเสริมสรางตลาด

สินคาและบริการเพื่อสิ่งแวดลอมใหมีราคาและ

คณุภาพที่สามารถแขงขนัได ภายใตสภาพทางการ

ตลาดที่มกีารใหขอมลู-ขาวสารอยางสมดลุและเปน

ธรรมระหวางภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคผูบรโิภค 

เพื่อตอบสนองความสุขที่แทจริงนอกเหนือจาก

กระแสวตัถนุยิมที่เปนอยูในปจจบุนั

 2. ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากรของภาคการผลิตและการบริการ เปน

ยุทธศาสตรหลักสูเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชทรัพยากรและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

จากวิถีการบริโภคของภาคการผลิต และภาคการ

บรกิาร ประกอบดวยสองยทุธศาสตรสาํคญั คอื การ

สงเสริมการใชฐานทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคาํนงึถงึศกัยภาพในการรองรบัของระบบนเิวศ 

และการเสริมสรางระบบรีไซเคิลทรัพยากรเพื่อ

รองรับของเสียที่เกิดขึ้น เงื่อนไขความสําเร็จอยูที่

สาํนกึรบัผดิชอบตอสงัคมของภาคธรุกจิเอง รวมทั้ง

ความรูหรือทักษะในการจัดการการผลิตไดอยางมี

ประสทิธภิาพ และสภาพการทางธรุกจิที่เอื้ออาํนวย

ใหเกดิการจดัการสิ่งแวดลอมที่ดี

 3. ยทุธศาสตรการปกปองฐานทรพัยากรของ

ประเทศไทย เปนยทุธศาสตรการบรหิารจดัการเพื่อ

ใหเกดิการบรโิภคอยางยั่งยนืของประเทศ ประกอบ

ดวย 2 ยทุธศาสตรสาํคญั อนัไดแก ยทุธศาสตรการ

ดูแลและปกปองฐานทรัพยากรในประเทศ และ

ยุทธศาสตรการสรางกลไกขับเคลื่อนและการ

ตดิตามประเมนิผลการบรโิภคที่ยั่งยนื 

 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลาก

หลายทางชวีภาพ และการสรางความมั่นคงของฐาน 

ทรพัยากรและสิ่งแวดลอม วตัถปุระสงคเพื่ออนรุกัษ

ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม ความหลาก

หลายทางชวีภาพ และยกระดบัการสรางคณุคาและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสรางทุนทาง

เศรษฐกจิ ทนุทางสงัคม และทนุทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาประเทศที่

มั่นคง สมดลุ และยั่งยนื ปรบัโครงสรางเศรษฐกจิไป 

สูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระยะยาว และใหเกิดการกระจายอํานาจและมี

การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม ทั้งในระดบั
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ทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน

ของประเทศจากขอตกลงในพันธกรณีระหวาง

ประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญคือ 

การรกัษาฐานทรพัยากรและความสมดลุของระบบ

นเิวศ และการสรางสภาพแวดลอมที่ดเีพื่อยกระดบั

คณุภาพชวีติและการพฒันาที่ยั่งยนื
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 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารจัดการ การอนุรักษ การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การกําหนดกติกา

ในการรวมคดิ รวมทาํ และรวมแสดงความคดิเหน็ 

การกระจายอาํนาจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตลอดจนการใหความรวมมือในการติดตามตรวจ

สอบเฝาระวังปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวทางสงเสรมิการมสีวนรวม

ที่บญัญตัไิวตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 

 1) แผนปฏบิตักิารเปดโอกาสใหประชาชน 

มสีวนรวมในการปฏบิตัริาชการของกรมควบคมุ 

มลพิษ ป 2552 - 2554 เรื่องการตรวจวัดและ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน

และการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม โดยกาํหนด

กลไกในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการบรหิารงานของรฐัมากขึ้น ประกอบ

กับเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบาน

เมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 และแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหงชาต ิฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ได

ใหความสาํคญักบัการมสีวนรวมของทกุภาคสวนใน

สงัคมในการวางแผนพฒันาประเทศ และการปฏบิตัิ

ราชการของสวนราชการตาง ๆ  เพื่อใหเกดิความเปน

ธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การใชทรัพยากร เกิด

ความโปรงใส สจุรติ ยตุธิรรม และเกดิประสทิธภิาพ 

ดงันั้น กรมควบคมุมลพษิจงึเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามสีวนรวมในการตรวจวดัและประเมนิคณุภาพ 

สิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เฝาระวัง และการจัดการสิ่งแวดลอมใหสามารถ

อํานวยประโยชนสุขใหกับประชาชนไดอยางยั่งยืน 

โดยการรณรงคสรางจติสาํนกึการมสีวนรวมในการ

ตรวจวัดและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมกับการเฝาระวังคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาง ๆ มากขึ้น

 2) แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี

แหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554

 แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาต ิ

ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2554) พฒันาขึ้นจากการ

บูรณาการแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดาน

สารเคมีแหงชาติ และยุทธศาสตรการดําเนินงาน

ระหวางประเทศวาดวยการจดัการสารเคม ี(Strategic 

Approach to the International Chemicals Management: 

SAICM) ใหมีนโยบายเดียวในการบริหารจัดการ

สารเคมีของประเทศ เพื่อปองกันอันตรายและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีตอสุขภาพ

อนามัยและสิ่งแวดลอมของประชาชน แผน

ยทุธศาสตรฯ ฉบบัที่ 3 มกีระบวนการทาํงานแบบ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน ลดความซํ้าซอนและ

เสริมเติมเต็มการทํางานใหครอบคลุมทุกประเด็น
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

ปญหาที่สาํคญัของประเทศ รวมทั้งศกัยภาพชมุชน 

และเครือขายภาคประชาชนใหเกิดการจัดการ

สารเคมขีองประเทศแบบครบวงจรพฒันาขึ้นตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2549 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ

วนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 

 ยุทธศาสตรดังกลาวขางตน ดําเนินการโดย

ผานมาตรการดานการจัดการกฎหมาย ดาน

เศรษฐศาสตรและการเงนิการคลงั ดานการพฒันา 

การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดานการศึกษา 

การจดัการความรู และกระบวนการเรยีนรู ดานการ

เสริมสรางการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพ

ของภาคประชาชน 

 3) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน

พื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 – 2556

 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด

มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 

2553 - 2556 ซึ่งเกดิจากกระบวนการมสีวนรวมของ

ทกุภาคสวนทั้งหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน โดยสามารถแบงโครงการทั้งหมด 7 

แผนงานยอย ไดแก แผนงานบาํบดัและฟนฟู แผน

งานเฝาระวงัและปองกนั  แผนงานสรางสรรคจติสาํนกึ 

และความตระหนัก แผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

แผนงานบังคับใชกฎหมาย แผนงานรองรับเหตุ

ฉุกเฉินและเตือนภัยสารพิษ แผนงานติดตาม

ประเมนิผล รวมจาํนวนโครงการทั้งสิ้น 70 โครงการ 

วงเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 2,164.88 ลานบาท 

2.7 ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

 ปญหามลพษิเปนปญหาเรงดวนสมควรไดรบั

การแกไข จึงไดมีการสรางสรรคเทคโนโลยีและ

นวตักรรมใหม ๆ ขึ้นมา เพื่อจดัการปญหามลพษิ 

ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการซาก

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิง

บรูณาการ ซึ่งไดรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จดัทาํขึ้นเพื่อใช

เปนกรอบและแนวทางในการจดัการซากผลติภณัฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศใน

ภาพรวมตอไป โดยอาศยัความรวมมอืของทกุภาค

สวน ประกอบดวยยทุธศาสตรสาํคญั 5 ยทุธศาสตร 

โดยมยีทุธศาสตรที่เกี่ยวของกบัการพฒันาเทคโนโลย ี

คอื ยทุธศาสตรที่ 1 การพฒันาเทคโนโลย ีและวธิี

การที่เหมาะสมในการจดัการซากผลติภณัฑเครื่องใช 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการผลิตผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยสงเสรมิผูประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดยอม ใหมคีวามรูในการพฒันาเทคโนโลยแีละ

วธิกีารที่เหมาะสมในการผลติชิ้นสวน/สวนประกอบ

ของผลติภณัฑเครื่องใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส หรือ

ผลิตภัณฑฯ ใหสอดคลองตามกําหนดทางการคา

และสิ่งแวดลอมของประเทศคูคา

1 การทบทวนงบประมาณรายจายภาครฐัดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ตั้งแตปงบประมาณ 2543 - 2548  ใชขอมูลจากเอกสาร
งบประมาณรายจาย ฉบบัที่ 5 งบประมาณรายจายจาํแนกตามโครงสรางและแผนงาน และจดักลุมงบประมาณดานการอนรุกัษ และงบ
ประมาณดานการจดัการสิ่งแวดลอม โดยพจิารณาจากวตัถปุระสงคของแผนงาน/งาน/โครงการ และตั้งแตปงบประมาณ 2549 - 2552  
ซึ่งเปนระบบงบประมาณใหมที่ไดมีการจําแนกงบประมาณทั้ง 2 ดานไวแลวอยางชัดเจน
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ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

2.8 ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 
à¾×èÍ´ÙáÅ Ê§Ç¹ áÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã 
¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 จากการทบทวนงบประมาณ1 ในชวงป พ.ศ. 

2543 - 2552 เห็นไดวา นโยบายภาครัฐใหความ

สําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ

จัดการสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น จากงบประมาณ 

18,346.35 ลานบาท ในป พ.ศ. 2544 (รอยละ 2.02 

ของงบประมาณประเทศ) เพิ่มขึ้นเปน 75,212.30 

ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 4.10 ของงบประมาณ

ประเทศ ในป พ.ศ. 2552 (รูปที่ 4.1) โดยภาครฐัได

ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กลาวคอื ในป พ.ศ. 2550 งบ

ประมาณดานการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิมกีาร

เพิ่มยุทธศาสตรการปรับประสิทธิภาพการใช

พลงังาน (ประกอบดวย การเพิ่มประสทิธภิาพการ

ใชพลงังาน การสรางความมั่นคงดานพลงังาน และ

การใชพลงังานทดแทน) รวมงบประมาณเฉพาะการ

ปรับประสิทธิภาพการใชพลังงานเทากับ 2,232.30 

ลานบาท นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2552 งบประมาณ

ดานการอนุรักษยังไดเพิ่มยุทธศาสตรการฟนฟู

ความเชื่อมั่นของประเทศ ซึ่งมีดานทรัพยากร 

ธรรมชาตเิกี่ยวของดวย คอื แผนงานวางระบบการ

ถอืครองและกาํหนดแนวเขตการใชที่ดนิ (งบประมาณ 

3,165.50 ลานบาท) แผนงานพัฒนาแหลงนํ้าและ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน (งบประมาณ 

39,068.40 ลานบาท) รวมงบประมาณเฉพาะดาน

ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศที่

เกี่ยวของกบัทรพัยากรธรรมชาตเิทากบั 42,233.90 

ลานบาท จึงทําใหงบประมาณดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2552 (รูปที่ 4.2)

รูปที่ 4.1 สัดสวนงบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองบประมาณทั้งหมด

ของประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2552

ทีม่า : สาํนกังบประมาณ 2544 - 2548 และงบประมาณโดยสงัเขป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552
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บทที่ 4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะยอนหลัง 5 ป

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการบทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

รูปที่ 4.2 งบประมาณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําแนกตามการอนุรักษและ

การจัดการสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2552

ทีม่า : สาํนกังบประมาณ 2544 - 2548 และงบประมาณโดยสงัเขป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552
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บทที่ 5
การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในอนาคตและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
บริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม 



บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

1.1 á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹
 แนวคดิการพฒันาที่ยั่งยนืเกดิขึ้นในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 18 เมื่อนานาประเทศตางเริ่มตระหนัก
และตื่นตวัถงึผลรายจากการพฒันาในอดตี ที่สงผล
ใหเกดิปญหาวกิฤตดิานสิ่งแวดลอมและทรพัยากร
ธรรมชาต ิและสั่งสมกนัจนกลายเปนปญหาสาํคญั
ระดับโลกที่ยากตอการเยียวยาแกไข ในป พ.ศ. 
2515 การประชุมแหงสหประชาชาติว าด วย
สิ่งแวดลอมมนษุย ที่กรงุสตอกโฮลม ประเทศสวเีดน 
ซึ่งไดเรยีกรองใหชาวโลกคาํนงึถงึผลกระทบจากการ
ใชทรพัยากรอยางฟุมเฟอยจนเกนิขดีความสามารถ
ที่โลกจะสรางทดแทนความตองการใชของมนุษย 
และไดมกีารประกาศ The Stockholm Declaration 
(1972) ซึ่งประกอบดวยหลกัการ 26 ขอ ที่เกี่ยวของ
กบัสิ่งแวดลอมมนษุย ตอมาในป พ.ศ. 2535 จาก
การประชุมสุดยอดของโลก ณ กรุงรีโอเดจาเนโร 
ประเทศบราซลิ ที่ประชมุมมีตริบัรองเอกสาร 3 ฉบบั 
ไดแก ปฏิญญารีโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พฒันา แถลงการณเกี่ยวกบัหลกัการทางดานปาไม 
และแผนปฏบิตักิาร 21 ซึ่งเปนแผนแมบทเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยนืของประชาคมโลก และในอกี 10 ป
ตอมา ในป พ.ศ. 2545 จากการประชมุสดุยอดของ
โลกวาดวยการพฒันาที่ยั่งยนื ณ นครโจฮนัเนสเบริก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ที่ประชุมไดรับรองเอกสาร
สาํคญั 2 ฉบบั คอื ปฏญิญาโจฮนัเนสเบริก วาดวย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนการดําเนินการ
โจฮันเนสเบิรก เอกสารทั้งสองไดเนนยํ้าใหนานา
ประเทศนาํแนวทางการพฒันาที่ยั่งยนืมาปฏบิตัใิห
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาอยางยั่งยืนมีหลักการที่สําคัญคือ 
การพัฒนาที่ดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสนอง
ความตองการในปจจบุนั โดยไมสงผลเสยีตอความ
ตองการในอนาคต การพฒันาที่คาํนงึถงึความเปน
องครวม คอื การดาํเนนิการใด ๆ ตองคาํนงึถงึผล
กระทบที่จะเกดิขึ้นกบัสิ่งอื่น ๆ ดงันั้น การพฒันา
แนวนี้จงึยดึหลกัความรอบคอบ และคอยเปนคอย
ไป และการพัฒนาที่ยั่งยืนไมไดระบุวาตองปฏิเสธ
ระบบเทคโนโลยี เพียงแตตองคํานึงวาเทคโนโลยี
ที่นาํมาใชนั้นเปนไปในทางสรางสรรคหรอืทาํลาย
 การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
นั้นเปนการพฒันาที่ตองคาํนงึถงึความเปนองครวม
ของทกุ ๆ  ดาน อยางสมดลุบนพื้นที่ฐานของทรพัยากร 
ธรรมชาติ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย ดวย
การมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความ
เอื้ออาทร เคารพซึ่งกนัและกนั เพื่อความสามารถ
ในการพึ่งตนเองและคณุภาพชวีติที่ดอียางเทาเทยีม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั

1.2 ¡ Ò Ã¾Ñ²¹ Ò ·Õè ÂÑè § Â× ¹ ¡Ñ º ¡ Ò Ã¾Ñ²¹ Ò
»ÃÐà·Èä·Â

 การพัฒนาของประเทศไทยในอดีตตั้งแตป 
พ.ศ. 2500 - 2535 เปนการพัฒนาที่มุงเนนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี
และสรางความเจริญรุ งเรืองใหแกประเทศ แต
เนื่องจากมีผลพวงแงลบติดตามมาเปนอยางมาก 
คือการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย การ
ปลอยมลพษิสูสิ่งแวดลอม รวมถงึปญหาทางสงัคม 

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบาย
การพัฒนาที่ผานมามีวัตถุประสงคหลักเพื่อขจัด
ความยากจนใหไดมากที่สุด ดวยการนําฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนตนทุนที่มีอยู อยาง
มหาศาลในอดตีมาใชอยางไมมปีระสทิธภิาพ ขณะ
ที่อุตสาหกรรมของประเทศยังไมมีเทคโนโลยีสูง
พอที่จะปองกนัปญหามลพษิได และยงัไมสามารถ
ซื้อหาเทคโนโลยดี ี ๆ มาใชเนื่องจากความยากจน 
ผลลพัธคอื ปญหามลพษิที่ทวคีวามรนุแรงมากขึ้น 
ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติกลับเสื่อมโทรมลง ซึ่ง
เปนปญหาที่เกดิขึ้นกบัประเทศกาํลงัพฒันาทั่วโลก
 นับจากที่ประเทศไทยไดรับปฏิญญารีโอเมื่อ 
ป พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดสนองตอพนัธกรณจีาก
การประชุมสุดยอดของโลกทั้ง 2 ครั้ง มาอยาง
ตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา และมกีารดาํเนนิ
การที่ชัดเจน รอบดาน และเปนรูปธรรมมากขึ้น 
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) นบัเปนจดุเริ่มตนของ
แนวคดิที่มุงเนน “คนเปนศนูยกลางของการพฒันา” 
โดยใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือพัฒนาคนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปน
องครวม พรอมทั้งมกีระบวนการพฒันาที่เชื่อมโยง
มิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาดวย
กนัอยางสมดลุ ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาต ิฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดอญัเชญิ
หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอ เพียง  ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา
เปนปรชัญาในการพฒันาและบรหิารประเทศ โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานคน 
สงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งยดึหลกั
ทางสายกลาง เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤติ
สามารถดํารงอยู ไดอยางมั่นคงและนําไปสู การ
พัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ 
ในชวงเวลาเดียวกันยังมีการจัดทําวาระแหงชาติ

และยุทธศาสตรสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งไดกาํหนดใหการแกไขปญหาความยากจน การ
พฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
การพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เปนเรื่องเรงดวนที่ตองดาํเนนิการใหบรรลผุลสาํเรจ็

1.3 á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ 
©ºÑº·Õè 10 (¾.È. 2550 - 2554)

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบั
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
โดยยดึหลกัการพฒันาแบบองครวม และยดึคนเปน
ศูนยกลางการพฒันาไวดงันี้

 1.3.1 ดานสังคม

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 10 ใหความสาํคญักบัคนในฐานะที่เปนทนุ
ทางสงัคมที่สาํคญัที่สดุ จงึจาํเปนตองพฒันาศกัยภาพ 
คนในทุกมิติทั้งดานใจและกาย ไดแก การมีสุข
ภาวะและอนามัยที่ดี การมีภูมิคุ มกันทางจิตใจ 
การมศีลีธรรมและมคีณุธรรม ความขยนัหมั่นเพยีร 
และการมปีญญารอบรู โดยใหความสาํคญักบัการ
วจิยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีี่พึ่งตนเอง
เพื่อนําไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูในที่สุด 
การสรางความเขมแขง็ของชมุชนและเครอืขายการ
พัฒนาในระดับภูมิภาคและทองถิ่น โดยใหความ
สาํคญักบัการรวมกลุมของประชาชน การสรางเสรมิ
ระบบและวัฒนธรรม เรื่องธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย และการลดขนาดของ
ภาครฐัใหเลก็และมปีระสทิธภิาพ โดยปรบับทบาท
ภารกิจจากเดิมที่ใช อํานาจควบคุมสั่งการมา
เปนการกํากับดูแลและสนับสนุนบทบาทของภาค
ประชาชนและภาคธรุกจิเอกชนใหมกีารดาํเนนิการ
รวมกันในฐานะหุนสวนการพัฒนา การลดอํานาจ
และบทบาทของราชการสวนกลาง และเพิ่มอาํนาจ
และบทบาทของราชการสวนภมูภิาคและสวนทองถิ่น 
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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

การปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหโปรงใส มีความ
รบัผดิชอบตอสงัคม และดาํเนนิธรุกจิอยางถูกตอง
เปนธรรมมากขึ้น เรงการแขงขันที่เปนธรรมและ
คุมครองผูบรโิภค 

 1.3.2 ดานเศรษฐกิจ

 การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศบนฐานการ
ผลิตที่แข็งแกรง เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันอยางสรางสรรคของ “เศรษฐกิจธุรกิจ” ที่
อาศัยกระแสโลกาภิวัตนเปนฐานในการพัฒนา
อยางชาญฉลาด การอาศัยและระดมทุนที่มี
ศักยภาพความไดเปรียบเหนือคูแขง การพัฒนา 
“เศรษฐกจิประชาชน” ในภูมภิาคและชนบท การ
สงเสรมิการผลติและบรโิภคอยางยั่งยนื รวมทั้งการ
จัดการมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุม
มลพิษที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชวีติที่ดขีองประชาชน
 การพฒันาความแขง็แกรงของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม โดยยดึหลกัพึ่งพากนัและกนั 
และใชกระบวนการพัฒนาเครือขายเพื่อการรวม
กลุมและเชื่อมโยงกันเปนหวงโซอุปทานบนฐาน
ความรูและนวตักรรมที่เหมาะสมเพื่อลดตนทนุ ยก
ระดับคุณภาพ และใหเกิดความรวดเร็วในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อนําไปสูการเพิ่มคุณคาใหกับ
สนิคาและบรกิาร
 1.3.3 ดานสิ่งแวดลอม

 การสรางเสรมิความมั่นคงของฐานทรพัยากร
ความหลากหลายทางชวีภาพและคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ใหสามารถรกัษาสมดลุระหวางการอนรุกัษและการ
ใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความ
สมดลุของระบบนเิวศ และสรางสภาพแวดลอมที่ดี
ใหเปนฐานการดํารงชีวิตของประชาชนไดอยาง
ยั่งยนื การอนรุกัษฟนฟูดนิ นํ้า ปาไม ชายฝงทะเล 
และความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความ
เปนธรรมใหชุมชนมีสิทธิในการเขาถึงและจัดการ

ทรัพยากร การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และ
สร างจิตสํานึกของประชาชนและชุมชนให มี
จรยิธรรมในการใชอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตอิยาง
รูคุณคา พรอมทั้งการพัฒนาคุณคาความหลาก
หลายทางชีวภาพที่อยูบนฐานความรู ภูมิปญญา
และวฒันธรรมทองถิ่น การสรางเสรมิความสามารถ
ในการจดัการของชมุชนเพื่อความมั่นคงดานอาหาร
และสขุภาพ เพื่อเปนการขยายโอกาส สรางเครอืขาย 
ยกระดับภูมิปญญาและนวัตกรรม สรางมูลคา
เพิ่มของการผลิตสินคาและบริการใหเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกจิระดบัประเทศและตลาดโลกในระยะยาว
 ปจจบุนัประเทศไทยไดเริ่มกระบวนการจดัทาํ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยจดัทาํวสิยัทศันประเทศไทย
สูป พ.ศ. 2570 สวนหนึ่งของวสิยัทศันที่ไดกาํหนด
ไวเบื้องตน สะทอนถึงการใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอมที่ดีทั้งในดานการผลิตและการบริโภค 
ดงันี้ “…อยูในสภาวะแวดลอมที่ด ี เกื้อกูลและเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มคีวามมั่นคงดานอาหารและพลงังาน 
อยูบนฐานเศรษฐกจิที่พึ่งตนเองและแขงขนัไดในเวท ี
โลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกได
อยางมีศักดิ์ศรี” โดยมีพันธกิจหนึ่งที่สําคัญคือ 
รวมมือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพให  เกิดความอุดมสมบูรณ 
ประชาชนตองดําเนินชีวิตดวยจิตสํานึกในคุณคา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกําหนด
ประเดน็การพฒันาที่สาํคญัคอื การจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมสูการพฒันาที่ยั่งยนื
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกรอบนโยบาย
และแผนงานดานการพฒันาที่ยั่งยนืที่ตอบสนองตอ
ขอตกลงและพนัธกรณนีานาชาต ิเชน แผนปฏบิตัิ
การ 21 ระดบัชาตแิละระดบัทองถิ่น เปาหมายการ
พฒันาแหงสหสัวรรษ เปนตน
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 ตัวชี้วัดเปนเครื่องมือที่ใชอธิบายปญหาที่เกิด

ขึ้นในสงัคม เชน อธบิายปญหาสิ่งแวดลอมแกผูที่

มีอํานาจตัดสินใจและประชาชนทั่วไป ประโยชน

ของตวัชี้วดัมหีลากหลายประการ ไดแก เปนแหลง

ขอมูลดานคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อการติดตาม

เฝาระวงั เปนแหลงขอมลูสนบัสนนุเพื่อประโยชนใน

การกาํหนดนโยบายและจดัลาํดบัความสาํคญัของ

ปญหา เพื่อการติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินการตามนโยบายเพื่อการกําหนดปจจัยที่

ทําใหประสบความสําเร็จ เพื่อเปนขอมูลเตือนภัย 

เพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชนและสนับสนุนการ

ดาํเนนิการของรฐับาล เปนตน 

 ตวัชี้วดัดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ตามกรอบการวเิคราะหตามหลกัการแรงขบัเคลื่อน-

แรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบ-การตอบสนอง 

(Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses: 

DPSIR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานสิ่งแวดลอม

แหงสหภาพยุโรป (European Environment 

Agency: EEA) สามารถแสดงใหเหน็ถงึสถานการณ 

และการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน

รอบปไดคอนขางชัดเจน ซึ่งจะมีทั้งตัวชี้วัดทั้งดาน

แรงขบัเคลื่อน แรงกดดนั สถานการณ ผลกระทบ 

และการตอบสนอง จึงสามารถทําใหติดตาม

สถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอมไดด ีชวยใหทราบ

ถงึการเปลี่ยนแปลงทั้งในอดตีและสามารถคาดการณ 

แนวโน มสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รวมทั้งแรงกดดนัจากภายนอก นอกจากนี้ ยงัเปน 

การนาํเสนอตวัชี้วดัอยางเปนระบบ จะทาํใหสามารถ 

เขาใจถึงที่มาหรือสาเหตุของปญหา สถานการณ

หรอืระดบัความรนุแรงของปญหา ผลกระทบ และ

ที่สําคัญจะทําใหสามารถประเมินผลสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของการตอบสนองในการแกไขปญหา 

โดยกําหนดแนวทางนโยบาย แผน และมาตรการ

ตาง ๆ ไดอยางชดัเจนและตรงประเดน็มากขึ้น

  การจัดทําตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

สําหรับการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในครั้งนี้ ไดทําการศึกษาและเปรียบ

เทียบตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมจากหนวยงานทั้งใน

และตางประเทศ เชน ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นภายใต

โครงการจดัทาํดชันแีละฐานขอมลูสิ่งแวดลอม เพื่อ

การตดิตามประเมนิผลการแปลงนโยบาย แผน และ

มาตรการไปสูการปฏิบัติ ในป พ.ศ. 2547 และ

โครงการตดิตามประเมนิผลการแปลงนโยบาย แผน 

และมาตรการไปสูการปฏบิตั ิในป พ.ศ. 2548 ที่จดั

ทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดของเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษของโครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ ซึ่งได มีการเพิ่มเติมโดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหงชาต ิ(กรอบที่ 5.1) เปนตน รวมถงึตวัชี้วดั

จากแผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 - 

2554 กน็าํมาพจิารณาดวย

ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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รูปที่ 5.1 กรอบการวิเคราะหตามหลักการแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบ-

การตอบสนอง

 กรอบที่ 5.1 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

 เปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) คอื เปาหมาย

แปดประการ ซึ่งไดประกาศอยางเปนทางการในการประชมุสดุยอดสหสัวรรษ (Millennium Summit) 

ในป พ.ศ. 2543 ที่รัฐสมาชิกสหประชาชาติ 189 แหง ตกลงยอมรับกันที่จะพยายามบรรลุใหได

ภายในป พ.ศ. 2558 โดยในแตละเปาหมายไดกําหนดเปาหมายยอยและตัวชี้วัดไวอยางชัดเจน 

เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการพัฒนาอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเปาหมาย

(Drivers)
- แบบแผนการบริโภคและการผลิต

- การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร

- การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- ความตองการทางเศรษฐกิจ การตลาด และการคา

- โครงสรางทางสถาบัน สังคม และการเมือง

 (Pressures)
การกระทําของมนุษย

- การปลอยมลพิษ

- การใชท่ีดิน

- การนําทรัพยากรมาใช

- การเปล่ียนแปลงและ

เคลื่อนยายสิ่งมีชีวิต

การกระทําของธรรมชาติ

- รังสีจากแสงอาทิตย

- แผนดินไหว

(Impact)
ความเปนอยูของมนุษย

- ความตองการทางวัตถุ

- สุขภาพ

- ความปลอดภัย

- สิทธิในการเลือก

 (Responses)
- การปรับตัวและการบรรเทาผลจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้ง

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ

โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

มนุษย

 (State)
สถานการณของส่ิงแวดลอมและ

แนวโนม

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- การเส่ือมโทรมของดิน

- การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

- มลพิษและความเสื่อมโทรมของ

คุณภาพอากาศ ดิน และนํ้า

แรงกดดัน

แรงขับเคลื่อน

การตอบสนอง
ผลกระทบ

สถานการณ

สังคมมนุษย

สิ่งแวดลอม
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 กรอบที่ 5.1  (ตอ)

หลกัที่ 7 การรกัษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื ประกอบดวย เปาหมายยอย 4 เปาหมาย และตวัชี้วดั

ของแตละเปาหมาย ดงันี้

 เปาหมายยอย ตัวชี้วัด

1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน

หมุนเวียนใหเปนรอยละ 8 ของพลังงาน

เชิงพาณิชยขั้นตน ภายในป ค.ศ. 2011 

เพิ่มสัดสวนการนําของเสียกลับมาใชใหม

เปนรอยละ 30 ภายในป ค.ศ. 2006 

- สดัสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ

- อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ทั้งหมด อตัราการปลอยตอหวั ตอ GDP 

และตอหนึ่งเหรยีญสหรฐัฯ

- อัตราการใชสารทําลายโอโซนประเภท

ตาง ๆ

- ปริมาณปลาในทะเล ซึ่งอยูภายในระดับ

ที่ปลอดภยัทางชวีภาพ

- สดัสวนทรพัยากรนํ้าที่ใชไปทั้งหมด

- พื้นที่ปาชายเลน

- สดัสวนพลงังานหมนุเวยีนตอพลงังานเชงิ

พาณชิยขั้นตน

- สัดสวนของแมนํ้าสายสําคัญที่ไมเปนไป

ตามคามาตรฐานของออกซิเจนละลาย 

บโีอด ีและโคลฟิอรมแบคทเีรยีทั้งหมด

-  สดัสวนการนาํของเสยีกลบัมาใชใหม

2. ลดการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชวีภาพ โดยลดอตัราการสูญเสยีลงอยาง

มนียัสาํคญัภายในป ค.ศ. 2010 

- สดัสวนพื้นที่อนรุกัษทั้งบนบกและในทะเล 

- จํานวนสายพันธุตาง ๆ ที่ถูกคุกคามจน

ใกลสูญพนัธุ 

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชน

แออัดอยางนอย 100 ลานคน ภายในป 

ค.ศ. 2020

 - สดัสวนประชากรในเมอืงที่อาศยัในชมุชน

แออดั

3. ลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึง

นํ้าดื่มสะอาดและสวมถูกสุขลักษณะ

ลงครึ่งหนึ่งภายในป ค.ศ. 2015

- สดัสวนประชากรที่มแีหลงนํ้าดื่มที่สะอาด 

- สดัสวนประชากรที่ใชสวมถูกสขุลกัษณะ 
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2.1 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ
áÃ§¢Ñºà¤Å×èÍ¹-áÃ§¡´´Ñ¹-Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�-
¼Å¡ÃÐ·º-¡ÒÃµÍºÊ¹Í§

 จากการศึกษาและเปรียบเทียบตัวชี้วัดดาน

สิ่งแวดลอมจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

สามารถคดัเลอืกตวัชี้วดัดานสิ่งแวดลอมที่สามารถ

แสดงถงึสถานการณการเปลี่ยนแปลงของคณุภาพ

สิ่งแวดลอมจํานวน 49 ตัว โดยจัดแบงออกเปน 

5 กลุม ตามหลักการแรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-

สถานการณ-ผลกระทบ-การตอบสนองไดดงันี้ 

 ปจจัย  ตัวชี้วัด   หนวย

ดานสงัคม  อตัราการเพิ่มขึ้นของประชากรตอป  รอยละ

ดานเศรษฐกจิ  อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP)  รอยละ

 ปจจัย  ตัวชี้วัด   หนวย

ดานกจิกรรมการดาํเนนิชวีติของคน  อตัราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนรถยนตและรถจกัรยานยนตที่ คนั 

 จดทะเบยีนตอป

  สดัสวนปรมิาณการนาํของเสยีมาใชประโยชนตอปรมิาณ รอยละ

 ของเสยีที่ผลติ

  อตัราการเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาตอป รอยละ

กระบวนการทางธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมเิฉลี่ยของประเทศไทยตอป  องศาเซลเซยีส

 สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด   หนวย

ทรพัยากรปาไม  สดัสวนของพื้นที่ปาไมทั้งหมดตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ 40)  รอยละ

  สดัสวนของพื้นที่ปาอนรุกัษตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ 20)  รอยละ

ความหลากหลายทางชวีภาพ  จาํนวนชนดิพนัธุพชืหรอืพนัธุสตัวที่ไดรบัการคุมครองตาม ชนดิ

 เปาหมายของปสากลแหงความหลากหลายทางชวีภาพ

  สถานภาพชนดิพนัธุพชืและสตัว 

  จาํนวนพื้นที่ชุมนํ้าที่ไดรบัการประกาศเปนพื้นที่ชุมนํ้า แหง

 ที่มคีวามสาํคญัระดบัตาง ๆ

ตารางที่ 5.1 ตัวขับเคลื่อน (Driver: D)

ตารางที่ 5.2 แรงกดดัน (Pressure: P)

ตารางที่ 5.3 สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (State: S)
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   สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด   หนวย

ทรพัยากรดนิและการใชที่ดนิ  สดัสวนของเนื้อที่ที่ดนิที่มปีญหาที่ไดรบัการฟนฟูตอเนื้อที่ รอยละ

 ที่ดนิที่มปีญหาทั้งหมด

  สดัสวนของเนื้อที่ที่ดนิที่มปีญหาดนิเคม็ที่ไดรบัการฟนฟู รอยละ

 ตอเนื้อที่ที่ดนิที่มปีญหาทั้งหมด

  สดัสวนของเนื้อที่ที่ดนิที่มปีญหาดนิทรายที่ไดรบัการฟนฟู รอยละ

 ตอเนื้อที่ที่ดนิที่มปีญหาทั้งหมด

 สดัสวนของพื้นที่ที่มปีญหาการชะลางพงัทลายที่ไดรบั รอยละ

 การฟนฟูตอพื้นที่ที่มปีญหาทั้งหมด

ทรพัยากรนํ้า  สดัสวนของพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรบัการชลประทาน รอยละ

 ตอพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด

  สดัสวนจาํนวนหมูบานที่เขาถงึระบบนํ้าประปา รอยละ

 ตอจาํนวนหมูบานทั้งหมด

  อตัราการเปลี่ยนแปลงระดบันํ้าบาดาลเฉลี่ยตอป  เซนตเิมตรตอป

  จาํนวนหมูบานที่ประสบปญหาภยัแลง  หมูบาน

  จาํนวนหมูบานที่ประสบปญหานํ้าทวม  หมูบาน

ทรพัยากรธรณแีละแร  จาํนวนเรื่องรองเรยีนดานปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม เรื่อง

 ที่เกดิจากการพฒันาและการใชทรพัยากรแร1 

ทรพัยากรพลงังาน  สดัสวนของอตัราการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณ

 การใชพลงังานตออตัราการขยายตวัของ GDP  

  สดัสวนปรมิาณการใชพลงังานหมนุเวยีนตอปรมิาณ รอยละ

 การใชพลงังานเชงิพาณชิยทั้งหมด

  สดัสวนปรมิาณการนาํเขาพลงังานตอปรมิาณ รอยละ

 การใชพลงังานทั้งหมด

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง  อตัราการจบัสตัวนํ้าทะเลตอการลงแรงประมง  กโิลกรมั

  ตอชั่วโมง

  สดัสวนของพื้นที่ปาชายเลนตอพื้นที่ประเทศ  รอยละ

  อตัราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แนวปะการงัและหญาทะเล  รอยละ

1 ขอมูลเรื่องรองเรียนจากศูนยรับเรื่องรองเรียนของสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยรับเรื่องรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตารางที่ 5.3 (ตอ)
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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

  

ตารางที่ 5.3 (ตอ)

 สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด   หนวย

มลพษินํ้า  สดัสวนของปรมิาณนํ้าเสยีที่ผานการบาํบดัตอปรมิาณนํ้าเสยี รอยละ

 ที่เกดิขึ้นทั้งหมดในรอบป

  สดัสวนของจาํนวนแหลงนํ้าที่มคีณุภาพอยูในเกณฑพอใช รอยละ

 ขึ้นไปตอจาํนวนแหลงนํ้าที่มกีารตรวจวดัทั้งหมด

มลพษิอากาศ  ดชันคีณุภาพอากาศ2  

  จาํนวนวนัที่มปีรมิาณฝุนละอองขนาดเลก็ (PM-10)  วนั

 เกนิมาตรฐานในรอบป

มลพษิเสยีงและความสั่นสะเทอืน  จาํนวนวนัที่มรีะดบัเสยีงเกนิคามาตรฐาน  วนั

มลพษิจากขยะ  สดัสวนของปรมิาณขยะที่นาํมาใชประโยชนตอ รอยละ

 ปรมิาณขยะที่เกดิขึ้นทั้งหมด  

  สดัสวนของปรมิาณขยะที่กาํจดัอยางถูกหลกัสขุาภบิาล รอยละ

 ตอปรมิาณขยะทั้งหมดที่เกดิขึ้น

  ปรมิาณการผลติขยะในเขตเมอืงตอคนตอวนั  กโิลกรมั

  ตอคนตอวนั

มลพษิจากสารอนัตราย  สดัสวนของสารอนัตรายที่ไดรบัการจดัการ รอยละ

 อยางเปนระบบตอปรมิาณสารอนัตรายทั้งหมด

  จาํนวนอบุตัภิยัจากสารอนัตรายในรอบป  ครั้ง

มลพษิจากของเสยีอนัตราย  สดัสวนของปรมิาณของเสยีอนัตรายที่ไดรบัการกาํจดั รอยละ

 อยางถูกตองตอปรมิาณของเสยีอนัตรายที่เกดิขึ้นทั้งหมด

สิ่งแวดลอมชมุชน  สดัสวนของจาํนวนเทศบาลที่มกีารจดัการสิ่งแวดลอมเมอืง รอยละ

 และชมุชนตามเกณฑเมอืงนาอยูตอจาํนวนเทศบาลทั้งหมด  

  สดัสวนพื้นที่สเีขยีวตอจาํนวนประชากรในเขตเมอืง  ไรตอคน

  สดัสวนพื้นที่สาธารณะตอพื้นที่ทั้งหมดในเขตเมอืง  รอยละ

สิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ สดัสวนของพื้นที่อนรุกัษแหลงธรรมชาตทิี่มกีารจดัทาํแผน

และสิ่งแวดลอมศลิปกรรม การใชประโยชนอยางยั่งยนื 

  สดัสวนของพื้นที่อนรุกัษแหลงศลิปกรรมที่มกีารจดัทาํ

 แผนการใชประโยชนอยางยั่งยนื 

2 คาํนวณโดยเทยีบจากมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพษิอากาศ 5 ประเภท ไดแก กาซโอโซน (O
3
) เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO
2
) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง กาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO

2
) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุนละอองขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน (PM
10
) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
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 ปจจัย  ตัวชี้วัด   หนวย

ผลกระทบตอสงัคม จาํนวนเรื่องรองเรยีนการใชประโยชนทรพัยากร เรื่อง

 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  จาํนวนผูปวยและผูเสยีชวีติที่ไดรบัผลกระทบ คน

 ปญหาสิ่งแวดลอม

 ปจจัย  ตัวชี้วัด   หนวย

แผนการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้น 

กลาง และยาว 

สดัสวนงบประมาณดานการปองกนั แกไข และฟนฟูปญหา

ภยัแลง นํ้าทวม ดนิถลม และภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิื่น ๆ 

ตองบประมาณทั้งหมด

รอยละ

การมสีวนรวมของทกุภาคสวนทั้ง

ภาครฐั เอกชน องคกรอสิระ

ประชาชน ในการบรหิารจดัการ

 จาํนวนองคกรอสิระดานสิ่งแวดลอม  องคกร

  

ตารางที่ 5.3 (ตอ)

 สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด   หนวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  สดัสวนอตัราการปลอยกาซเรอืนกระจก (CO
2
 equivalent) 

 ตออตัราการเปลี่ยนแปลง GDP 

  ปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกตอประชากร  ตนั CO
2
 

  ตอคน

ตารางที่ 5.4 ผลกระทบ (Impact: I)

ตารางที่ 5.5 การตอบสนอง (Response: R)
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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

 จากการตดิตามสถานการณคณุภาพสิ่งแวดลอม 

ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประกอบ

กับการเปลี่ยนแปลงบริบทของแรงขับเคลื่อนและ

แรงกดดันตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งจากภายใน

ประเทศและจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และการตอบสนองของสงัคมไทยตอการเปลี่ยนแปลง 

ตาง ๆ ที่เกดิขึ้น พบวามปีระเดน็สาํคญัดานการบรหิาร 

จัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในอนาคตที่สําคัญ 

ดงันี้

3.1 ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอใหเกิด

ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิี่จะทวคีวามรนุแรงและบอย

ครั้งยิ่งขึ้น ทั้งอทุกภยั วาตภยั และภยัแลง รวมถงึ

ไฟปา เพราะความแหงแลงในหลายพื้นที่เปนเหตุ

ใหเกดิการสญูเสยีพื้นที่ปาไมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ระบบนิเวศในหลายพื้นที่จะออนแอ 

เปราะบาง และสญูเสยีพนัธุพชืและสตัว พื้นผวิโลก

มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการ

สูญเสียพื้นที่ชายฝงอันเนื่องมาจากระดับ

นํ้าทะเลที่สูงขึ้น นําไปสูการยายถิ่นของ

ประชากรที่อยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล 

รวมทั้งสรางความเสียหายตอโครงสราง

พื้นฐาน เขตทองเที่ยว เขตอตุสาหกรรมที่มี

การลงทนุสูงบรเิวณพื้นที่ชายฝง

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

อณุหภูมทิี่สูงขึ้น จะสงผลใหมกีารเพิ่มขึ้นของ

โรคระบาด อาท ิกลุมโรคมาลาเรยี และอหวิาตกโรค 

และมคีวามเสี่ยงจากโรคอบุตัใิหม และอบุตัซิํ้าเพิ่ม

ขึ้น เชน โรคซารส ไขหวดันก โรคชคินุกนุยา และ

โรคไขหวดัใหญ 2009 กอใหเกดิปญหาสขุภาพของ

ประชากร และสงผลตอผลติภาพของกาํลงัแรงงาน 

และการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ ความแปรปรวนของ

ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิระดบัคารบอนไดออกไซด

และอุณหภูมิที่สูงขึ้น สงผลกระทบตอผลผลิต

ทางการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร สงผล

ตอระบบการเพาะปลกูและปรมิาณผลผลติทางการ

เกษตรในหลายพื้นที่ของโลก

 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

อาจทําใหมีการกีดกันทางการคาจากมาตรการ

แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศมาก

ขึ้น การยายฐานการผลิตคารบอนสูประเทศกําลัง

พัฒนา ความขัดแยงระหวางพืชอาหารและพืช

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญในอนาคต
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พลังงาน เนื่องจากความตองการพลังงานของโลก

สูงขึ้นในขณะที่ความตองการสินคาเกษตรและ

อาหารเพิ่มขึ้น เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร 

ตนทุนการผลิตอาหารและคาเสียโอกาสการผลิต

อาหารสูงขึ้น

3.2 ¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
 ทรพัยากรธรรมชาตทิี่มแีนวโนมวาจะเกดิการ

แยงชิงกันมากขึ้น ไดแก นํ้า ดิน และปาไม 

โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า ซึ่งจากการที่รูปแบบของ

ฝนตกเปลี่ยนไป ผลที่ตามมาคอืเกดิการแยงชงิการ

ใชนํ้าระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร 

สวนปญหาการแยงชิงทรัพยากรดินและปาไม 

เกดิจากหลายสาเหต ุเชน นํ้าทะเลหนนุสงูขึ้นทาํให

ความเค็มรุกลํ้าเขาไปในพื้นดินมากขึ้น รวมทั้ง

ปญหาจากการถูกนํ้าทวมซํ้าซาก ทําใหตองมีการ

ยายการเพาะปลูก คุณภาพของดินเปลี่ยนไป 

ถูกกดัเซาะมากขึ้น การเปลี่ยนของดนิทาํใหตองใช

ปุยมากขึ้น รวมถึงความเสื่อมโทรมและลดลงของ

ทรัพยากรประมงอันเนื่องมาจากการใชประโยชน

เกนิขดีความสามารถในการรองรบั สงผลใหตนทนุ

การผลติสงูขึ้น ดงันั้น การใหความสาํคญักบันโยบาย 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ 

เอื้อประโยชนตอคนจน เนนความเทาเทียมกันใน

การเขาถึงทรัพยากรจึงเปนประเด็นสําคัญที่ตอง

จดัการเพื่อลดความขดัแยงที่จะเกดิขึ้น

3.3 ÊÔ¹¤ŒÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 การทวคีวามรนุแรงดานภาวะโลกรอนและแรง

กดดันตอสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทําใหสังคมตระหนักถึงความจําเปนในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจดัซื้อจดัจางภาครฐั 

ที่เนนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย 

ดงัจะเหน็ไดจากการที่กระบวนการผลติสนิคาตาง ๆ 

นิยมใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นดวย

การปรบักระบวนการผลติใหเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

หรือการเลือกใชวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ สินคาในลักษณะดังกลาวจะมีการกําหนด

ฉลากเพื่อใหสามารถแยกแยะออกจากสินคาทั่วไป

ได เชน เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน และ

เพื่อใหผูบรโิภคสามารถเลอืกซื้อสนิคาที่เปนมติรตอ

สิ่งแวดลอมได ในอนาคตสินคาที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมเชนนี้คาดวาจะมสีวนแบงตลาดมากขึ้น 

3.4 ÊÑ§¤Á¤ÒÃ �ºÍ¹µíè Ò ( Low Carbon 
Society)

 สบืเนื่องจากภาวะโลกรอนทาํใหนานาประเทศ

หนัมาใหความสาํคญักบัการลดการปลอยกาซเรอืน

กระจกมากขึ้น ดวยการเนนกระบวนการผลิตหรือ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนการลดการปลอยกาซ

เรอืนกระจก เชน การใชพลงังานหมนุเวยีนมากขึ้น

แทนพลงังานฟอสซลิ การใชมาตรการจงูใจใหมกีาร

ลดการใชพลังงาน การดําเนินโครงการตามกลไก

การพัฒนาที่สะอาด หรือการกําหนดมาตรการ

สําหรับอาคารเพื่อนําไปสูการประหยัดพลังงาน 

เปนตน ในอนาคตคาดวาสังคมโลกรวมทั้งสังคม

ไทยยังจะเนนการมุงเปนสังคมคารบอนตํ่าอยูดวย

การดําเนินมาตรการสิ่งจูงใจ มาตรการทางสังคม 

และมาตรการเชงิบงัคบัดวย
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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

 จากสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทยและแนวโนมสถานการณสิ่งแวดลอม

ในอนาคต รฐับาลจาํเปนตองกาํหนดแนวนโยบาย

เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และกําหนด

มาตรการตาง ๆ ในการตอบรบักบัปรากฏการณที่

คาดวาจะเกดิขึ้น โดยประเดน็สาํคญัดานการบรหิาร

จัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในอนาคตที่สําคัญ

ไดแก 1) ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทยในสวนของรปูแบบ

การดําเนินงานไมวาจะเปนดานการซื้อขายสิทธิ

ในการปลอยกาซคารบอนออกไซด หรอืการดาํเนนิ

โครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ

โครงการการลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกจาก

การทําลายปาและความเสื่อมโทรมของปาใน

ประเทศกําลังพัฒนา 2) ป ญหาการแย งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและความเหลื่อมลํ้า 

ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 3) 

การ เตรี ยมความพร  อมในการปรับ เปลี่ยน

กระบวนการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ทั้งเพื่อการสงออกและการใชภายในประเทศ และ 

4) การปรับตัวของสังคมไทยเพื่อนําไปสู สังคม

คารบอนตํ่า ซึ่งจะตองมกีารสรางจติสาํนกึและการ

สรางวฒันธรรมในสงัคมใหมในดานความรบัผดิชอบ 

ตอสิ่งแวดลอม โดยแนวนโยบายทั้ง 4 ประการนี้มี

แนวทางการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว

ดงัตอไปนี้ 

4.1 ¢ Œ Í à Ê¹Íá¹ Ð à ªÔ § ¹ â Âº ÒÂ´ Œ Ò ¹¡ Ò Ã
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ

สืบเนื่องจากปญหาโลกรอนเปนปญหาที่นานา

ประเทศ ใหความสาํคญัเปนอยางมาก และไดนาํมา

สูขอตกลงในพนัธกรณดีานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศหลายฉบบั แตพนัธกรณตีาง ๆ  ที่ประเทศไทย 

ไดเขารวมลงนามลวนสงผลกระทบตอการดําเนิน

งานภายในประเทศทั้งสิ้น ซึ่งในประเด็นนี้สังคม

ไทยไดตระหนกัถงึความจาํเปนที่ภาคการเมอืงไทย

ควรมีสวนในการกําหนดทาทีในการเจรจาตอรอง

และการใหความเห็นชอบกอนการลงนามใน

พนัธกรณตีาง ๆ  ในสวนของพนัธกรณทีี่ประเทศไทย

ไดลงนามแลว ยงัตองมกีระบวนการตดิตามผลการ

ดาํเนนิงานใหเปนไปตามขอตกลงดวย นอกจากนั้น 

ยังเปนสิ่งจําเปนที่ประเทศไทยตองมีการศึกษาถึง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอ

ภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทย ไมวาจะเปนดาน

การผลิตทางการเกษตร การเกิดโรค สถานการณ

นํ้าทวมและนํ้าแลง หรอืระบบนเิวศโดยรวม ดวยเหตนุี้ 

ประเทศไทยจงึควรมแีนวทางและมาตรการในระยะ

สั้นและระยะยาวดงัตอไปนี้

 4.1.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น

 1) ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีตอประเทศไทย หนวยงานที่

รบัผดิชอบ ไดแก สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันการ

ศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กระทรวงพลงังาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 2) ทบทวนกระบวนการของรฐัในการเขารวมใน 

พนัธกรณดีานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และกระทรวงการตางประเทศ

 4.1.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) กาํหนดทาทขีองประเทศไทยในการเจรจา

ขอตกลงตามพนัธกรณสีิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ

 2) สรางกลไกการตรวจสอบความคืบหนา

และความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกรณี

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ หนวยงานที่รบัผดิชอบ 

ไดแก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

กระทรวงการตางประเทศ 

4.2 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃáÂ‹§ªÔ§
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

 จากการที่ป ญหาการแย งชิงทรัพยากร 

ธรรมชาติมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรกด็ ี หรอืการขยายตวั 

ของการบริโภคก็ดีไดนํามาสูปญหาตาง ๆ เชน 

การบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อหาที่ดินทํากิน การใช

ประโยชนจากทรัพยากรประมงเกินขีดความ

สามารถในการรองรบั ทาํใหประเทศไทยตองเรงหา

กลไกในการเยยีวยาปญหาหรอืชวยเหลอืประชาชน

ที่ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติได รวมทั้ง

ภาครัฐมีความจําเปนในการพัฒนากลไกในการ

จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปน

ธรรมดวย เชน ทรพัยากรนํ้า เปนตน ในการจดัสรร

ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรมนั้น

เป นการดําเนินงานที่ต องให ความสําคัญกับ

แนวทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อใหการใช

ประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตนิั้นสอดคลองกบั

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่นที่

แตกตางกนัไปในแตละพื้นที่ ดวยเหตนุี้ประเทศไทย

จงึควรมแีนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะ

ยาวดงัตอไปนี้

 4.2.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น

 1) กําหนดกลไกการเยียวยาหรือชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสที่ไมสามารถเขาถงึทรพัยากรธรรมชาติ

ได หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

 2) กํ าหนดแนวทางและมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช ประโยชนจากทรัพยากร 

ธรรมชาติ เพื่อใหสามารถสรางมูลคาไดมากขึ้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

 4.2.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) ปรับปรุงกฎหมายในการเขาถึงทรัพยากร 

ธรรมชาติเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 2) นําหลักการบริหารเชิงบูรณาการมาใชใน

ระดับพื้นที่เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยู ของ

ประชาชน หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

4.3 ¢ ŒÍ àÊ¹Íá¹Ð àªÔ§¹âÂºÒÂ´ Œ Ò¹ÊÔ¹¤ Œ Ò
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 จากการที่นานาประเทศไดใหความสาํคญักบั

ปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาโลก

รอน ทาํใหประชาชนตระหนกัถงึการบรโิภคและการ

ผลิตที่ยั่งยืน ในการนี้พบวาประเทศตาง ๆ โดย

เฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวไดกําหนดกฎระเบียบ

ดานสิ่งแวดลอมสาํหรบัการนาํเขาสนิคาเพื่อปองกนั

ใหผูบริโภคภายในประเทศสามารถใชสินคาที่เปน

มติรกบัสิ่งแวดลอมไดจรงิ อกีทั้งสนิคานาํเขาเหลา

นี้จะไดมกีระบวนการผลติที่เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม

เชนเดียวกับกระบวนการผลิตสินคาในประเทศที่

พฒันาแลว ซึ่งจะไดไมมคีวามไดเปรยีบเสยีเปรยีบ

กันดานตนทุนการผลิตอีกดวย ดังนั้น สําหรับ

ประเทศไทยที่มรีายไดสาํคญัจากการสงออกสนิคา

ไปยังประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐ 

อเมรกิา สหภาพยโุรป ญี่ปุน ออสเตรเลยี จนี เปนตน 

ประเทศไทยคงตองใหความสําคัญกับการผลิต

สนิคาที่เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม นอกจากการสงออก

แลว สาํหรบัประเทศไทยเองกม็แีนวโนมที่ผูบรโิภค

จะหนัมาบรโิภคสนิคาที่เปนมติรกบัสิ่งแวดลอมมาก

ขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรมีแนวทาง

และมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวดงัตอไปนี้ 

 4.3.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น

 1) บูรณาการระบบฉลากเขียวของสวน

ราชการตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรบัของผูบรโิภคทั้งใน

และตางประเทศ และมีการสุมตรวจสอบวาสินคา

ที่ไดรบัฉลากเขยีวไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมจรงิ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

 2) มีหองปฏิบัติการและระบบการตรวจสอบ

คุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่

ยอมรับของประเทศนําเขา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ไดแก กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 4.3.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) ขยายความครอบคลมุสนิคาฉลากเขยีวให

ครอบคลมุประเภทของสนิคามากขึ้น ทั้งสนิคาที่ใช

ในประเทศและที่สงออกไปยังตางประเทศดวย ซึ่ง

อาจรวมถึงการดําเนินงานขององคกรที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมดวย หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพาณชิย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ

 2) สรางมาตรการทางการคลังเพื่อจูงใจให

ผูประกอบการและผูบริโภคไดประโยชนจากการ

บรโิภคสนิคาสิ่งแวดลอม พรอมทั้งดาํเนนิมาตรการ

เชงิลงโทษผูประกอบการและผูบรโิภคที่เกี่ยวของกบั

สินคาที่ทําลายสิ่งแวดลอม เชน การเก็บภาษี

สิ่งแวดลอม เปนตน หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก 

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง

พลงังาน

4.4 ¢ ŒÍ àÊ¹Íá¹Ð àªÔ§¹âÂºÒÂ´ Œ Ò¹ÊÑ§¤Á
¤ÒÃ�ºÍ¹µíèÒ (Low Carbon Society)

 จากปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันยิ่งทวีความ

รนุแรงมากขึ้น ทาํใหมกีารตระหนกัถงึการเรงดาํเนนิ

การแกไขปญหาเชงิบูรณาการ โดยไมเพยีงแตการ

ใหความสําคัญกับการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมรายการใดรายการหนึ่ง แตเปนการ

พิจารณาภาพรวมของประเทศวามีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหรือการดําเนินชีวิตของประชาชนที่เปน

มติรกบัสิ่งแวดลอมเพยีงพอแลวหรอืยงั โดยนานา
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ประเทศไดใหความสาํคญักบัการเสรมิสรางสงัคมที่

ตระหนกัถงึการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก หรอื

ที่เรยีกวาสงัคมคารบอนตํ่า ในสวนของประเทศไทย

เองก็ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสังคม

คารบอนตํ่า โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดมเีจตนา

ใหกระบวนการบริโภคและการผลิตสินคาของ

ประเทศไทยโดยรวมเปนสังคมที่เป นมิตรกับ

สิ่งแวดลอมมากขึ้นดวย การเปนสงัคมคารบอนตํ่า

นั้นเปนแนวความคิดที่มีความเกี่ยวของกับฝาย

ตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะที่สาํคญัคอื การปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให มีความ

รับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ทั้งใน

ฐานะที่เปนผูประกอบการ พนักงานองคกร หรือ

ประชาชนผูบริโภคเองก็ตาม โดยการดําเนินงาน

ที่สําคัญอาจประกอบดวยการจัดทําตัวชี้วัดที่

เหมาะสมกบัประเทศไทย และการสงเสรมิใหมกีาร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว รวมทั้ง

การศึกษา คนควา วิจัยดานการสรางองคความรู 

หรือนวัตกรรมใหม ในการลดการปล อยก าซ

เรือนกระจกดวย ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมี

แนวทางและมาตรการในระยะสั้นและระยะยาว

ดงัตอไปนี้

 4.4.1 แนวทางและมาตรการระยะสั้น 

 1) ใหมีการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จในการ

เปนสงัคมคารบอนตํ่า และใหมกีารรายงานผลการ

ดาํเนนิงานตอรฐัสภาและสาธารณะทกุป หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

 2) มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าดานการ

ปลอยกาซเรอืนกระจกสาํหรบัองคกรในการลดการ

ปลอยกาซเรอืนกระจก หนวยงานที่รบัผดิชอบ ไดแก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

 4.4.2 แนวทางและมาตรการระยะยาว

 1) รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงการปรับ

เปลี่ยนพฤตกิรรมใหเปนมติรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงศกึษาธกิาร

 2) สนบัสนนุการศกึษา คนควา วจิยัดานการ

สรางองคความรู หรือนวัตกรรมใหมในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ไดแก สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั สาํนกังาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
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บทที่ 5 การคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2553. คูมือยุทธศาสตรการพัฒนาที่

ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย. จาก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/home/interest/10/data_ 

1043100310.zip (1/11/53).

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2547. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

โครงการจัดทําดัชนีและฐานขอมูลสิ่งแวดลอมเพื่อการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย 

แผน และมาตรการไปสูการปฏบิตั.ิ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

โครงการตดิตามประเมนิผลการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการไปสูการปฏบิตั.ิ

Edith Smeets and Rob Weterings. 1999. Environmental indicators: Typology and overview. 

Technical report No 25. European Environment Agency: Copenhagen.

United Nation Development Programme. 2553. เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ. จาก 

http://www.undp.or.th/thai/focusareas/mdgprogramme.html (1/11/53).

เอกสารอางอิง
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ภาคผนวก

ตารางที่ ผ2.1 ปริมาตรนํ้าในอางเก็บนํ้าที่สําคัญของประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม และวันที่ 
29 มิถุนายน ป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

ภาค
อางเก็บนํ้า 

ความจุ
ทั้งหมด

ของอางฯ
(ลาน 
ลบ.ม.) 

ณ วันที่ 1 มกราคม ณ วันที่ 29 มิถุนายน

ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2553

ลาน
ลูกบาศก

เมตร 

รอยละ
ของ

ความจุ 

ลาน
ลูกบาศก

เมตร 

รอยละ
ของ

ความจุ 

ลาน
ลูกบาศก

เมตร 

รอยละ
ของ

ความจุ 

ลาน
ลูกบาศก

เมตร 

รอยละ
ของ

ความจุ

ภูมพิล  13,462 9,460 70  8,508 63  5,795  43  4,080  30
สริกิติิ์   9,510  7,793  82  5,390  57  4,208  44  3,251  34
แมงดัสมบูรณชล  265  273  103  230  87  122  46  67  25
แมกวงอดุมธารา  263  108  41  79  30  53  20  39  15
กิ่วลม   112  99  88  85  76  70  62  49  43
กิ่วคอหมา   170  135  79  122  72  134  79  48  28
แควนอยบาํรงุแดน  769  293  38  534  69  196  25  125  16
รวมภาคเหนอื  24,551  18,161  74  14,948  61  10,558  43  7,659  31
นํ้าอูน   520  427  82  221  43  263  51  134  26
หวยหลวง   118  114  97  64  54  77  65  26  22
นํ้าพงุ   165  105  64  67  41  51  31  63  38
อบุลรตัน    2,432  1,977  81  1,346  55  748  31  600  25
จฬุาภรณ   164  151  92  141  86  90  55  19  12
ลาํปาว   1,430  1,072  75  1,122  78  514  36  461  32 
สรินิธร   1,966  1,678  85  1,633  83  934  47  863  44
ลาํตะคอง   314  291  93  176  56  179  57  89  28
ลาํพระเพลงิ  110  109  99  57  52  52  47  45  41
มูลบน    141  141  100  87  62  86  61  35  25
ลาํแซะ    275  264  96  211  77  196  71  114  41
ลาํนางรอง   121  76  63  67  55  62  51  46  43
รวมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  7,756 6,405  83  5,192  67  3,250  42  2,494  32
ปาสกัชลสทิธิ์  960  841  88  759  79  297  31  79  8
กระเสยีว   240  241  100  204  85  144  60  72  30
ทบัเสลา    160  125  78  66  41  25  16  26  17
รวมภาคกลาง  1,360  1,207  89  1,029  76  466  34  177  13
ศรนีครนิทร  17,745  15,994  90  15,767  89  13,938  79  13,300  75
วชริาลงกรณ  8,860  6,781  77  7,177  81  4,662  53  3,294  37
รวมภาคตะวนัตก  26,605  22,775  86  22,944  86  18,600  70  16,594  62
ขนุดานปราการชล  224  176  79  168  75  44  20  22  10
คลองสยีดั   420  373  89  241  57  190  45  76  18
บางพระ    117  52  44  67  57  43  37  47  40
หนองปลาไหล   164  148  90  157  96  126  77  107  65
ประแสร    248  221  89  223  90  121  49  152  61
รวมภาคตะวนัออก  1,173  970  83  856  73  524  45  404  34
แกงกระจาน  710  443  62  586  83  328  46  224  32
ปราณบรุ ี  347  253  73  301  87  165  48  108  31
รชัชประภา   5,639  4,739  84  4780  85  4,307 76  3,590  63
บางลาง   1,454  1,037  71  1182  81  1,071  74  740  51
รวมภาคใต  8,150  6,472  79  6,849  84  5,871  72  4,652  57
 รวม  69,595  55,990  80  51,818  74  39,280  56  31,980  46

ที่มา : กรมชลประทาน 2553

299



ภาคผนวก

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.2 เหตุการณอุทกภัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 
2553

 ชวงเวลา พื้นที่ประสบภัย สาเหตุ ผลกระทบ

14 - 25 พ.ค. 2552 50 หมูบาน 16 ตาํบล 4 อาํเภอ 

ใน 4 จงัหวดั ไดแก ลาํปาง 

อตุรดติถ เพชรบรูณ และเลย

มรสุมตะวันตกเฉียงใตปกคลุม

ประเทศไทย

26 พ.ค. - 2 ม.ิย. 2552 14 หมูบาน 1 เทศบาล 2 ตาํบล 

2 อาํเภอ ใน 2 จงัหวดั ไดแก 

กาญจนบรุ ีและจนัทบรุี

รองความกดอากาศตํ่า และมรสมุ

ตะวันตกเฉียงใต พัดปกคลุม

ทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และ

อาวไทย

2 - 8 ม.ิย. 2552 99 หมูบาน 22 ตาํบล 6 อาํเภอ 

ใน 3 จงัหวดั ไดแก จนัทบรุ ี

ระนอง และชมุพร

รองความกดอากาศตํ่า และมรสมุ

ตะวันตก เฉี ยง ใต พั ดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ

อาวไทย

ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

16,741 คน 3,522 ครวัเรอืน

15 - 19 ม.ิย. 2552 136 หมูบาน 20 ตาํบล 7 อาํเภอ 

ใน 3 จงัหวดั ไดแก อตุรดติถ 

แพร และสโุขทยั

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน และมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ประเทศไทย 

และอาวไทยตอนบน

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

16,879 คน 5,236 ครวัเรอืน บาน

เรอืนเสยีหาย 1 หลงั โรงเรยีน 1 

แหง วดั 1 แหง พื้นที่เกษตร 3,400 

ไร บอปลา 60 บอ ถนน 32 สาย 

สะพาน 88 แหง ฝาย 8 แหง

10 - 12 ก.ค. 2552 197 หมูบาน 41 ตาํบล 14 อาํเภอ 

ใน 4 จงัหวดั ไดแก พงังา ระนอง 

สตลู และตรงั

มรสมุตะวนัตกเฉยีงใตพดัปกคลมุ

ทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และ

อาวไทย

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

30,044 คน 8,831 ครัวเรือน 

บานเรอืนเสยีหายบางสวน 58 

หลงั วดั 1 แหง ถนน 45 สาย 

สะพาน 2 แหง บอปลา 9 บอ

13 - 20 ก.ค. 2552 339 หมูบาน 64 ตาํบล 21 อาํเภอ 

ใน 6 จงัหวดั ไดแก พงังา ระนอง 

สตลู ตรงั นาน และสรุาษฎรธานี

มรสมุตะวนัตกเฉยีงใตกาํลงัแรงพดั

ปกคลมุทะเลอนัดามนั ประเทศไทย 

และอาวไทย และรองความกด

อากาศตํ่าพาดผานตอนบนของ

ประเทศไทย

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

53,272 คน 13,358 ครวัเรอืน เสยี

ชวีติ 1 ราย บานเรอืนเสยีหาย

บางสวน 109 หลงั วดั 1 แหง 

ถนน 128 สาย สะพาน 9 แหง 

โรงเรยีน 1 แหง ฝาย/ทอระบายนํ้า 

11 แหง และบอปลา 9 บอ

22 - 23 ก.ค. 2552 8 ตาํบล 2 เทศบาล 3 อาํเภอ 

ใน 3 จงัหวดั ไดแก ระยอง 

จนัทบรุ ีและตราด

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลัง

แรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทย

ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

1,223 คน 402 ครวัเรอืน
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ชวงเวลา พื้นที่ประสบภัย สาเหตุ ผลกระทบ

ตารางที่ ผ2.2  (ตอ)

6 - 7 ส.ค. 2552 235 หมูบาน 35 ตาํบล 1 เทศบาล 

9 อาํเภอ ในจงัหวดัเชยีงราย

มรสมุตะวนัตกเฉยีงใตกาํลงัแรง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทย และ

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคเหนอื และภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

6,470 คน 1,596 ครวัเรอืน อพยพ 

100 ครวัเรอืน บานเรอืนเสยีหาย

ทั้งหลงั 1 หลงั เสยีหายบางสวน 

13 หลงั พื้นที่เกษตร 11,337 ไร 

บอปลา 62 บอ ถนน 36 สาย 

สะพาน 5 แหง ผนงั/ฝาย 10 แหง 

ทอระบายนํ้า 50 แหง รานคา

แผงลอย 9 คหูา

14 - 15 ส.ค. 2552 13 หมูบาน 8 ตาํบล 1 เทศบาล 

4 อาํเภอ ใน 3 จงัหวดั ไดแก 

นาน ลพบรุ ีและลาํปาง

มรสมุตะวนัตกเฉยีงใตกาํลงัแรง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทย และ

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคเหนอื และภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื

พื้นที่เกษตรไดรบัความเสยีหาย 

1,000 ไร

22 - 24 ส.ค. 2552 2 ตาํบล 1 เทศบาล 2 อาํเภอ 

ใน 2 จงัหวดั ไดแก สงขลา 

และตรงั

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคเหนอื และภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื และมรสมุตะวนัตก

เฉยีงใตมกีาํลงัแรงขึ้น

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

289 คน 93 ครวัเรอืน บาดเจบ็ 

1 คน บานเรือนเสียหาย

ทั้งหลงั 1 หลงั เสยีหายบางสวน 

62 หลัง ยุ งข าว 2 หลัง 

โรงเลี้ยงไก 4 หลงั ยางพารา 

70 ตน รถจกัรยาน 1 คนั

28 - 29 ส.ค. 2552 24 หมูบาน 5 ตาํบล 4 อาํเภอ 

ในจงัหวดัอทุยัธานี

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคเหนอื และภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื และมรสมุตะวนัตก

เฉยีงใตมกีาํลงัแรง

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

2,950 คน 838 ครัวเรือน 

ถนน 7 สาย พื้นที่เกษตรไดรบั

ความเสยีหาย 5,682 ไร

31 ส.ค. - 5 ก.ย. 2552 14 หมูบาน 11 ตาํบล 2 เทศบาล 

6 อาํเภอ ใน 3 จงัหวดั ไดแก 

แมฮองสอน ลพบรุ ีและตราด

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคเหนอืตอนลาง ภาคกลาง

ตอนบน และภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื และมรสมุตะวนัตก

เฉยีงใตมกีาํลงัแรง

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

12,582 คน 4,304 ครวัเรอืน 

บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 

9 หลงั เสยีหายบางสวน 59 

หลงั ถนน 3 สาย พื้นที่เกษตร

ไดรบัผลกระทบ 2,759 ไร
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

 ชวงเวลา พื้นที่ประสบภัย สาเหตุ ผลกระทบ

ตารางที่ ผ2.2  (ตอ)

11 - 13 ก.ย. 2552 55 หมูบาน 27 ตาํบล 1 เทศบาล 

8 อาํเภอ ใน 3 จงัหวดั ไดแก 
นาน ศรสีะเกษ และอบุลราชธานี

อิทธิพลของพายุโซนรอนมูจีแก

ที่ออนกาํลงัลงเปนพายดุเีปรสชนั 

และหยอมความกดอากาศตํ่า

บรเิวณประเทศลาวตอนบน

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

2,500 คน 500 ครวัเรอืน ถนน 

5 สาย ทอระบายนํ้า 2 แหง

16 - 18 ก.ย. 2552 61 หมูบาน 12 ตาํบล 7 อาํเภอ 

ใน 4 จังหวัด ไดแก พังงา 

ชยัภมู ิแพร และลาํปาง 

อทิธพิลของหยอมความกดอากาศ

ตํ่าปกคลุมประเทศลาวตอนบน 

ประกอบกบัมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต

มกีาํลงัปานกลาง

ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

2,038 คน 747 ครวัเรอืน

25 - 28 ก.ย. 2552 60 หมูบาน 19 ตาํบล 13 อาํเภอ 

ใน 8 จังหวัด ได แก  เลย 

เพชรบรูณ แพร ตาก แมฮองสอน 

พจิติร กาํแพงเพชร และจนัทบรุี

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน
ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และภาคกลาง ประกอบกบัมรสมุ

ตะวนัตกเฉยีงใตกาํลงัปานกลาง

ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

2,607 คน 869 ครัวเรือน 

เสียชีวิต 1 ราย บานเรือน

เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง 

เสียหายบางสวน 6 หลัง 

ยุงขาว 2 แหง ถนน 43 สาย 

สะพาน 4 แหง พื้นที่เกษตร

เสยีหายประมาณ 1,400 ไร

29 ก.ย. - 2 พ.ย. 2552 12,122 หมูบาน 1,541 ตาํบล 

251 อาํเภอ ใน 40 จงัหวดั ไดแก 

กาํแพงเพชร ลาํปาง พษิณโุลก 

พจิติร เชยีงใหม ตาก สโุขทยั 

ลําพูน เพชรบูรณ อุทัยธาน ี

นครสวรรค แมฮองสอน พะเยา 

เลย ศรีสะเกษ ร อยเอ็ด

อบุลราชธาน ีชยัภมู ิกาฬสนิธุ

บรุรีมัย นครราชสมีา ยโสธร

สรุนิทร มกุดาหาร ขอนแกน

ชัยนาท ลพบุรี  สิ งห บุ รี

พระนครศรีอยุธยา อางทอง

สมุทรปราการ นครปฐม

ก า ญ จ น บุ รี  ป ทุ ม ธ า นี

สุพรรณบุรี ราชบุรี จันทบุรี

ระยอง ฉะเชงิเทรา และระนอง

อทิธพิลของพายกุสินาที่ผานเขา

สูประเทศไทย และหยอมความ

กดอากาศตํ่าปกคลุมอาวไทย

และภาคกลาง

มผีูเสยีชวีติ 2 คน บาดเจบ็ 

1 คน ราษฎรไดรับความ

เดือดรอน 2,897,554 คน 

701,288 ครวัเรอืน บานเรอืน

เสียหายทั้งหลัง 44 หลัง 

เสยีหายบางสวน 4,683 หลงั 

ถนน 3,795 สาย สะพาน 172 

แหง บอปลา/กุง 5,097 บอ 

ปศสุตัว 16,018 ตวั สตัวปก 

37,790 ตวั พื้นที่เกษตรกรถกู

นํ้าทวมประมาณ 2,077,392 ไร 

มลูคาความเสยีหายเบื้องตน 

711,034,613 บาท
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ชวงเวลา พื้นที่ประสบภัย สาเหตุ ผลกระทบ

ตารางที่ ผ2.2  (ตอ)

3 - 16 พ.ย. 2552 3,317 หมูบาน 519 ตําบล 

99 อําเภอ ใน 10 จังหวัด 

ไดแก ชุมพร สุราษฎรธาน ี

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปตตาน ี ยะลา 

และนราธวิาส

อิทธิพลของมรสุมตะวันออก

เฉยีงเหนอืกาํลงัแรงพดัปกคลมุ

ภาคใตและอาวไทย

มผีูเสยีชวีติ 20 ราย บาดเจบ็ 

12 คน ราษฎรไดรับความ

เดือดร อน 721,441 คน 

198,366 ครวัเรอืน บานเรอืน

เสียหายทั้งหลัง 17 หลัง 

เสยีหายบางสวน 1,941 หลงั 

ถนน 1,554 สาย สะพาน 158 

แหง ฝาย/เหมอืง 19 แหง วดั 

23 แหง โรงเรยีน 32 แหง บอนํ้า 

270 แหง ทอระบายนํ้า 176 

แหง บอปลา/กุง 4,636 บอ 

ปศุสัตว 3,805 ตัว สัตวปก 

34,943 ตัว พื้นที่เกษตรถูก

นํ้าทวมประมาณ 126,653 ไร 

มูลคาความเสียหายเบื้องตน 

380,424,275 บาท

18 - 30 พ.ย. 2552 990 หมู บ าน 174 ตําบล 

35 อาํเภอ ใน 4 จงัหวดั ไดแก 

สงขลา พทัลงุ นราธวิาส และ

ยะลา

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

พดัปกคลมุภาคใตและอาวไทย

มกีาํลงัแรง

ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

264,036 คน 89,780 ครวัเรอืน 

มผีูเสยีชวีติ 1 ราย บานเรอืน

เสียหายบางสวน 52 หลัง 

พื้นที่การเกษตรไดรับความ

เสยีหาย 16,684 ไร ถนน 465 

สาย สะพาน 58 แหง วดั/

โรงเรยีน 32 แหง มสัยดิ 7 แหง

2 - 3 ธ.ค. 2552 45 หมูบาน 11 ตาํบล 3 อาํเภอ 

ใน 3 จังหวัด ไดแก พัทลุง 

สงขลา และปตตานี

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

พดัปกคลมุอาวไทยและภาคใต

มกีาํลงัคอนขางแรง

ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

15,093 คน 4,954 ครวัเรอืน

14 ก.ค. 2553 5 ตาํบล 2 อาํเภอ ใน 2 จงัหวดั 

ไดแก จงัหวดัเชยีงราย และเลย

ฝนตกหนกัตอเนื่อง ราษฎรไดรบัความเดอืดรอน 

1,216 คน 381 ครวัเรอืน

17 - 18 ก.ค. 2553 7 ตาํบล 4 อาํเภอ ใน 2 จงัหวดั 

ไดแก นาน และหนองคาย

ฝนตกหนกัตอเนื่อง -
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ชวงเวลา พื้นที่ประสบภัย สาเหตุ ผลกระทบ

ตารางที่ ผ2.2  (ตอ)

1 - 9 ส.ค. 2553 29 ตําบล 14 อําเภอ ใน 

7 จงัหวดั ไดแก จงัหวดัระยอง 

ตราด แพร อตุรดติถ ลาํปาง 

นาน และเชยีงราย

รองมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตพาด

ผานภาคเหนือ และภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืตอนบน

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

18,383 คน 5,446 ครวัเรอืน

21 - 23 ส.ค. 2553 188 หมูบาน 31 ตาํบล 15 อาํเภอ 

ใน 4 จงัหวดั ไดแก จงัหวดัแพร 

ลาํปาง เชยีงราย และลาํพนู

หยอมความกดอากาศตํ่า ปกคลมุ

ชายฝงประเทศเวียดนามตอน

เหนอื ประกอบกบัมรสมุตะวนัตก

เฉยีงใตพดัปกคลมุทะเลอนัดามนั 

ประเทศไทย และอาวไทย

24 ส.ค. - 15 ก.ย. 2553 11,362 หมูบาน 1,589 ตาํบล 

258 อาํเภอ ใน 39 จงัหวดั ไดแก 

จังหวัดลําพูน พะเยา ลําปาง 

นาน อุตรดิตถ แมฮองสอน 

เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก 

เชียงใหม เพชรบูรณ แพร 

กาํแพงเพชร พจิติร นครสวรรค 

อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุร ี

นนทบุรี รอยเอ็ด สกลนคร 

อดุรธาน ีนครพนม หนองบวัลาํภู 

ชยัภมู ิ อบุลราชธาน ี กาฬสนิธุ 

ขอนแกน มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ 

หนองคาย เลย ยโสธร ตราด 

สระแกว ระยอง และนครนายก

อทิธพิลของพาย ุ“มนิดอลเล” และ

มรสมุตะวนัตกเฉยีงใตพดัปกคลมุ

ทะเลอนัดามนั ประเทศไทย และ

อาวไทย และรองมรสุมกําลัง

คอนขางแรงพาดผานประเทศไทย

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

868,907 ครวัเรอืน 3,137,118 คน 

อพยพประชาชน 119 ครวัเรอืน 

712 คน เสยีชวีติ 5 คน บาน

เรือนเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง 

เสียหายบางสวน 3,847 หลัง 

ถนนเสียหาย 5,881 สาย 

สะพาน/คอสะพาน 186 แหง 

บอปลา/กุง 12,899 บอ ปศสุตัว 

67,655 ตวั สตัวปก 84,591 ตวั 

พื้นที่เกษตรถกูนํ้าทวม 943,523 

ไร มลูคาความเสยีหายเบื้องตน

ประมาณ 555,927,843 บาท

10 ก.ย. - 4 ต.ค. 2553 504 หมูบาน 130 ตาํบล 28 อาํเภอ 

ใน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัด 

เชียงราย นาน สุโขทัย ลําพูน 

พจิติร นครสวรรค ชยันาท สงิหบรุ ี

อางทอง พระนครศรีอยุธยา 

นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ 

และราชบรุี

รองมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตกาํลงั

คอนขางแรงพาดผานประเทศไทย

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

19,490 ครวัเรอืน 48,575 คน 

พื้นที่การเกษตรไดรับความ

เสยีหายประมาณ 28,528 ไร

304



ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

ชวงเวลา พื้นที่ประสบภัย สาเหตุ ผลกระทบ

ตารางที่ ผ2.2  (ตอ)

10 ต.ค. -  24 ธ.ค. 2553 26,748 หมูบาน 3,179 ตาํบล 441 

อําเภอ ใน 41 จังหวัด ไดแก 

จงัหวดัพจิติร เพชรบรูณ ระยอง 

จนัทบรุ ีตราด ตาก ชลบรุ ีลาํพนู 

ลําปาง เชียงใหม สระแกว 

นครนายก กาํแพงเพชร พษิณโุลก 

อตุรดติถ หนองบวัลาํภ ูปราจนีบรุ ี

สมทุรปราการ นครปฐม อทุยัธาน ี

บุรีรัมย ฉะเชิงเทรา อางทอง 

ชยัภมู ินครสวรรค นครราชสมีา 

สรุนิทร ลพบรุ ี สงิหบรุ ี ชยันาท 

สระบรุ ี ขอนแกน มหาสารคาม 

ศรสีะเกษ อบุลราชธาน ีกาฬสนิธุ 

ร อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา 

ปทมุธาน ี นนทบรุ ี และจงัหวดั

สพุรรณบรุี

รองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคใตตอนบน ภาคกลาง และ 
ภาคตะวนัออก และมรสมุตะวนัตก

เฉยีงใต

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

2,050,368 ครวัเรอืน 7,171,594 

คน พื้นที่การเกษตรที่เสยีหาย 

7,837,040 ไร มลูคาความเสยีหาย 

8,656,675,776 บาท

1 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2553 6,426 หมูบาน 886 ตาํบล 134 

อาํเภอ ใน 12 จงัหวดั ไดแก 

จงัหวดัสตลู นราธวิาส ยะลา 

กระบี่ ชมุพร ระนอง ปตตาน ี

ตรงั สงขลา นครศรธีรรมราช 

สรุาษฎรธาน ีและพทัลงุ

พายุดีเปรสชันบริเวณอาวไทย

ตอนลางเคลื่อนตวัผานภาคใต 

ราษฎรไดรับความเดือดรอน 

643,609 ครวัเรอืน 2,069,588 คน 

พื้นที่การเกษตรที่เสียหาย 

858,998 ไร  มูลคาความ

เสยีหาย 3,355,663,469 บาท

ที่มา : กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2553

305



ภาคผนวก
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ตารางที่ ผ2.3 ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลว

ประเภท ชนิด

จลุนิทรยี เชื้อโรคแทงตดิตอในโค (Brucella abortus)

เชื้อโรคแทงตดิตอในแพะแกะ (Brucella melitensis)

KOI Herpes virus

เชื้อโรค Paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

ไวรสัโรคใบดางจดุวงแหวนมะละกอ (Papaya ring spot virus)

ไวรสัโรคพารโวไวรสัในสนุขั (Canine Parvoviral Enterltis virus)

Psittacine Beak and Feather Disease virus (PBFD virus)

พชื สาบหมา (Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob.)

ปนนกไส (Bidens pilosa L.)

หงอนไกฝรั่ง (Celosia argentea L.)

สาบเสอื (Chromolaena odoratum (L.) R.M. King & H. Rob.)

ผกัเผด็แมว (Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore)

ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms)

หญายาง (Euphorbia heterophylla L.)

ทหารกลา (Galinsoga parviflora Cav.)

สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)

แวนแกว (Hydrocotyle umbellata L.)

แมงลกัคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.)

หญาคา (Imperata cylindrical (L.) P. Beauv.)

ผกากรอง (Lantana camara L.)

กระถนิยกัษ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit)

ขี้ไกยาน (Mikania micrantha (L.) Knuth)

ไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C. Wright ex Suavalle)

ไมยราบยกัษ (Mimosa pigra L.)

หญาขจรจบดอกเลก็ (Pennisetum pedicellatum Trin.)

หญาขจรจบดอกใหญ (Pennisetum polystachion (L.) Schult)

หญาขจรจบดอกเหลอืง (Pennisetum setosum (Sw.) L.C. Rich.)

จอก (Pistia stratiotes L.)

หญาโขยง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton)

จอกหูหนู (Salvinia molesta D.S. Miteh.)

บวัตอง (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray)

หนอนตวักลม ไสเดอืนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)

แมลง ผเีสื้อหนอนกระทูสกั (Agrotis segetum Denis & Schiffermuller)

แมลงหวี่ขาวขดเกลยีว/ขดลวด (Aleurodicus dispersus Russell)
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ประเภท ชนิด

เพลี้ยจกัจั่นฝาย (Amrasca biguttula biguttula (Ishida))

เพลี้ยจกัจั่นชอมะมวง (Amritodus atkinsoni (Lethierry))

มดนํ้าผึ้ง (Anoplolepis gracilipes (Smith))

เพลี้ยออนถั่ว (Aphis craccivora Koch)

ดวงเจาะตนมะมวง (Batocera rufomaculata De Geer)

แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius))

หนอนชอนใบมะพราว (Brontispa longissima Gesto)

เพลี้ยไฟ (Frankiniella occidentalis Pergande)

เพลี้ยไฟไทร (Gainaikothrips ficorum (Marchal))

ผเีสื้อหนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera (Hubner))

มวนยงุ (Helopeltis antonii Signoret)

เพลี้ยไกฟากระถนิ (Heteropsylla cubana Crawford)

ผเีสื้อหนอนมวนใบ (Homona coffearia (Nietner))

เพลี้ยหอยเกลด็ (Ischnaspis longirostris (Signoret))

หนอนปมใบยูคาลปิตสั (Leptocybe invasa Fisher & LaSalle)

แมลงวนัหนอนชอนใบเบญจมาศ (Liriomyza huidobrensis (Blanchard))w

มวนเขยีวขาว (Nezara viridula (F.))

ไรแดงมนัสาํปะหลงั (Oligonychus coffeae (Nietner))

ไรแมงมมุมะมวง (Oligonychus mangiferus Rahman & Sapra)

มวนฝน (Oxycarenus hyalinipennis (Costa))

แมลงหวี่ขาวสม (Parabemisia myricae (Kuwana))

ผเีสื้อหนอนสชีมพู (Pectinophora gossypiella (Saunders))

ดวงหมดัผกักาด (Phyllotreta striolata (Fabricius))

ผเีสื้อหนอนใยผกั (คะนา) (Plutella xylostella (Curtis))

เพลี้ยแปง (Pseudococcus longispinus Targioni & Tozzetti)

ผเีสื้อหนอนสคีรมี (Scirpophaga innotata (Walker))

ผเีสื้อหนอนทองมานยาสูบ (Scrobipalpa heliopa (Lower))

มดคนัไฟ (Solenopsis geminate (Fabricius))

ดวงหนวดยาว (Stromatium barbatum Fabricius)

ผเีสื้อหนอนราน (Susica sinensis (Walker))

เพลี้ยกระโดดเผอืก (Tarophagus Proserpina Kirkaldy)

เพลี้ยไฟ (Thrips simplex Morison) 

เพลี้ยไฟหอมใหญ (Thrips tabaci Lindeman)

ตารางที่ ผ2.3 (ตอ)
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ประเภท ชนิด

หอยและหมกึ หอยทากยกัษแอฟรกิา (Achatina fulica Bowdich)

หอยแมลงภูเทยีม (Mytilopsis sallei Recluz)

หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata (Lamarch))

หอยเชอรี่ยกัษ (Pomacea gigas (Spix))

ปลา ปลาชอนอเมซอน (Arapaima gigas (Cuvier))

ปลาดกุรสัเซยี (Clarias gariepinus Burcheii)

ปลากดเกราะ, ปลาซคัเกอร (Hypostomus plecostomus Linaeus)

ปลากดเกราะ, ปลาซคัเกอร (Liposarcus pardalis)

ปลากดเกราะ, ปลาซคัเกอร (Pterygoplichthys spp.)

ปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus Peters)

ปลานลิ (Oreochromis niloticus (Linnaeus))

สตัวเลื้อยคลาน ตะพาบไตหวนั (Pelodiscus sinensis sinensis (Wiegmann))

เตาแกมแดง (Trachemys scripta elegans Wied)

นก นกพริาบ (Columba livia Gmelin)

นกกระจอกใหญ (Passer domesticus (Linnaeus))

ตารางที่ ผ2.3 (ตอ)

ทีม่า : สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 2551
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 พรรณไม สัตวปา ปลา

พรุระดับทองถิ่น

1. พรุหญาทาตอน ตําบล
ท าตอน และแม นาวาง 
อํ า เภอแม อาย จั งหวัด
เชยีงใหม

สังคมพืชประเภทหญา 57 
ชนดิ จาก 37 สกลุ 6 วงศ

สัตวปาพบประเภทนก 22 
ชนดิ ไมพบสตัวชนดิหายาก
หรอืใกลสูญพนัธุ

10 ครอบครวั 24 ชนดิ เปน
แหลงอพยพของทรัพยากร
ปลาในฤดนูํ้าหลาก เปนแหลง
อาหาร เพาะพนัธุ วางไข และ
อนบุาลวยัออน

2.  พรเุขาสมงิตาํบลประณตี 
อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

พบพรรณไมป าพรุทั้งสิ้น 
88 ชนดิ จาก 69 สกลุ 46 วงศ 
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยงคู 
25 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 16 วงศ 
เปนพชืหายาก 3 ชนดิ

สตัว 39 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 7 ชนดิ นก 23 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 6 ชนดิ และ
สตัวสะเทนินํ้าสะเทนิบก 3 ชนดิ 
ไมพบสัตวชนิดหายากหรือ
ใกลสูญพนัธุ

พบปลาที่อยูในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
2 ชนดิ คอื ปลาดกุอยุ (Clarias 
macrocephalus) และปลา
ปลองออย (Pangio kuhlii) และ
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยู อาศัยตามธรรมชาต ิ
จาํนวน 1 ชนดิ คอื ปลากดัไทย 
(Betta splendens)

3. พรวุงัโตนด ตาํบลวงัโตนด 
อําเภอนายายอาม จังหวัด
จนัทบรุี

พบพรรณไมปาพรุวังโตนด
ทั้งสิ้น 211 ชนดิ 165 สกลุ 
85 วงศ แบงเปนเฟรน 8 วงศ 
พชืเมลด็เปลอืย 1 วงศ ใบ
เลี้ยงคู 54 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
22 วงศ เปนพืชหายาก 4 
ชนดิ New generic record 1 
ชนดิ นาํเขาไปปลูก 2 ชนดิ 
New species 1 ชนดิ

สตัว 35 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 1 ชนดิ นก 25 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 4 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 5 
ชนดิ ไมพบสตัวชนดิหายาก
หรอืใกลสูญพนัธุ

ปลาที่ อยู  ใ นสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ จํานวน 
2  ชนิ ด  คื อ  ปลาซิ วหนู 
(Boraras urophthalmoides) 
และปลาดกุอยุ และสถานภาพ 
ข อมูลไม  เพียงพอ จํานวน 
1 ชนดิ คอื ปลาซวิเจาฟาจฬุาภรณ 
(Amblypharyngodon chulab-
hornae)

4. พรุขวางตะวัน ตําบล
ปากคลอง อําเภอปะทิว 
จงัหวดัชมุพร

พบพรรณไมป าพรุทั้งสิ้น 
132 ชนดิ 108 สกลุ 60 วงศ 
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบ
เลี้ยงคู 41 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
14 วงศ เปนพืชหายาก 2 
ชนดิ

สตัว 40 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 5 ชนดิ นก 19 ชนดิ 
สัตวเลื้อยคลาน 10 ชนิด 
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
6 ชนดิ ไมพบสตัวที่จดัอยูใน
ขอกาํหนดสถานภาพภาวการณ
คกุคาม

ปลาจาํนวน 1 ชนดิ ซึ่งอยูใน
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยูอาศยัตามธรรมชาต ิคอื 
ปลากดัไทย 

5. พรุสวยศรี ศูนยเรียนรู
ชุมชนตําบลบานนา ตําบล
บานนา อําเภอบานนาเดิม 
จงัหวดัสรุาษฎรธานี

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 162 
ชนดิ จาก 133 สกลุ 66 วงศ 
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยง
คู 53 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 8 วงศ 
เปนพชืหายาก 2 ชนดิ เปน
พชืนาํเขาไปปลูก 1 ชนดิ

สตัว 28 ชนดิ นก 22 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 2 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
4 ชนิด ไมพบสัตวชนิดหา
ยากหรอืใกลสูญพนัธุ 

ตารางที่ ผ2.4  สรุปสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพรุ 24 แหง
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ตารางที่ ผ2.4  (ตอ)

พรรณไม สัตวปา ปลา

6. พรุบานไมขาว ตําบล
ไมขาว อาํเภอถลาง จงัหวดั
ภูเกต็

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 99 
ชนดิ 82 สกลุ 45 วงศ แบง
เปนเฟรน 3 วงศ ใบเลี้ยงคู 
37 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 5 วงศ 
เปนพชืนาํเขาไปปลกู 2 ชนดิ

สตัว 89 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 1 ชนดิ นก 81 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 3 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
4 ชนดิ

พรุระดับชาติ

1. พรุแมรําพึง ตําบลแม
รําพึง อําเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ

พบพรรณไมปาพรุทั้งสิ้น 
194 ชนดิ จาก 155 สกลุ 73 
วงศ แบงเปนเฟรน 4 วงศ 
พชืเมลด็เปลอืย 1 วงศ ใบ
เลี้ยงคู 55 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
13 วงศ เปนพืชหายาก 3 
ชนดิ นาํเขาไปปลูก 2 ชนดิ

สตัว 65 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 5 ชนดิ นก 34 ชนดิ 
สัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด 
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
9 ชนดิ พบสตัวในสถานภาพ
มีแนวโน มใกล สูญพันธุ  
2 ชนดิ

ปลาซึ่งอยูในสถานภาพถูก
คุกคามในแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ  จํ านวน 
1 ชนดิ คอื ปลากดัไทย

2. พรุกระชิง ม.2 ตําบล
ปากคลอง อําเภอปะทิว 
จงัหวดัชมุพร

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 132 
ชนดิ จาก 108 สกลุ 60 วงศ 
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยง
คู 41 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 14 
วงศ เปนพชืหายาก 2 ชนดิ

สตัว 42 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 7 ชนดิ นก 24 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 6 ชนดิ สตัว
สะเทนินํ้าสะเทนิบก 5 ชนดิ
ไม พบสัตว ที่จัดอยู ในข อ
กาํหนดสถานภาพภาวการณ
คกุคาม

ปลาจาํนวน 1 ชนดิ ซึ่งอยูใน
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยูอาศยัตามธรรมชาต ิ คอื 
ปลากดัไทย

3. พรุหลังสันทราย ตําบล
ปากคลอง อําเภอปะทิว 
จงัหวดัชมุพร

พบพรรณไมปาพรุทั้งสิ้น 
132 ชนดิ จาก 108 สกลุ 60 
วงศ แบงเปนเฟรน 5 วงศ 
ใบเลี้ยงคู 41 วงศ ใบเลี้ยง
เดี่ยว 14 วงศ  เป นพืช
หายาก 2 ชนดิ

สตัว 38 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 5 ชนดิ นก 22 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 7 ชนดิ สตัว
สะเทนินํ้าสะเทนิบก 4 ชนดิ 
ไม พบสัตว ที่จัดอยู  ในข อ
กาํหนดสถานภาพภาวการณ
คกุคาม

ปลาจาํนวน 1 ชนดิ ซึ่งอยูใน
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยูอาศยัตามธรรมชาต ิ คอื 
ปลากดัไทย

4. พรกุงคลองนํ้าดาํ ตาํบล
บานนา อําเภอบานนาเดิม 
จงัหวดัสรุาษฎรธานี

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 176 
ชนดิ จาก 147 สกลุ 76 วงศ 
แบงเปนเฟรน 8 วงศ ใบ
เลี้ยงคู 56 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
12 วงศ เปนพืชหายาก 2 
ชนิด เปนพืชนําเขาไปปลูก 
3 ชนดิ

สตัว 32 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 4 ชนดิ นก 15 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 9 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
4 ชนิด พบสถานภาพ
แนวโนมใกลสญูพนัธุ 1 ชนดิ

5. พรุเขาหัวควาย ตําบล
ทาทอน อาํเภอพนุพนิ จงัหวดั
สรุาษฎรธานี

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 150 
ชนดิ จาก 128 สกลุ 67 วงศ 
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยง
คู 54 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 8 วงศ 
เปนพชืหายาก 2 ชนดิ เปน
พชืนาํเขาไปปลกู 1 ชนดิ

สตัว 38 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 2 ชนดิ นก 24 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 7 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
5 ชนิด ไมพบสัตวหายาก
หรอืใกลสูญพนัธุ

ปลาซึ่งอยู ในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
1 ชนดิ คอื ปลาดกุอยุ และ
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยู อาศัยตามธรรมชาต ิ
จาํนวน 1 ชนดิ คอื ปลากดัภาค
ใต (Betta imbellis)

310



ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

ตารางที่ ผ2.4  (ตอ)

พรรณไม สัตวปา ปลา

6. พรุบานในลุม-บานกุมแป 
ตาํบลบานตลู อาํเภอเชยีรใหญ 
ตําบลสวนหลวง อํา เภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรธีรรมราช

พบพรรณไมป าพรุทั้งสิ้น 
260 ชนดิ จาก 198 สกลุ 95 
วงศ แบงเปนเฟรน 10 วงศ 
ใบเลี้ยงคู 62 วงศ ใบเลี้ยง
เดี่ยว 23 วงศ พืชหายาก 
1 ชนดิ

สตัว 131 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 10 ชนดิ นก 77 ชนดิ 
สัตวเลื้อยคลาน 32 ชนิด 
และสตัวสะเทนินํ้าสะเทนิบก 
12 ชนดิ พบสตัวในสถานภาพ
แนวโนมใกลสญูพนัธุ 8 ชนดิ 
สถานภาพใกลสญูพนัธุ 2 ชนดิ

ปลาซึ่งอยู ในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
2 ชนดิ คอื ปลาดกุอยุ และ
ปลาซวิหน ูและสถานภาพถกู
คุกคามในแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาต ิจาํนวน 1 ชนดิ 
คอื ปลากดัภาคใต 

7. พรเุสมด็ ตาํบลนาโตะหมงิ 
และควนธานี อําเภอเมือง 
และอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 146 
ชนดิ จาก 126 สกลุ 70 วงศ 
แบงเปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยง
คู 49 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 16 
วงศ เปนพชืนาํเขาไปปลกู 2 
ชนดิ

สตัว 50 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 7 ชนดิ นก 24 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 13 ชนดิ และ
สัตว สะเทินนํ้าสะเทินบก 
6 ชนิด พบสถานภาพ
แนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
3 ชนดิ

พรุระดับนานาชาติ

1. พรุอางกาหลวง อุทยาน
แหงชาตดิอยอนิทนนท ตาํบล
ชางเคิ่ง อาํเภอแมแจม จงัหวดั
เชยีงใหม

พบพรรณไมปาพรุทั้งสิ้น 90 
ชนดิ จาก 75 สกลุ 49 วงศ 
เปนพชืหายาก 6 ชนดิ

สตัว 332 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 13 ชนดิ นก 280 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 14 ชนดิ สตัว
สะเทนินํ้าสะเทนิบก 25 ชนดิ 
พบสัตวในสถานภาพใกล
สูญพันธุ อยางยิ่ง 1 ชนิด 
สถานภาพใกลสูญพันธุ  4 
ชนิด สถานภาพมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ 6 ชนิด และ
สถานภาพใกลถูกคุกคาม 5 
ชนดิ

ปลาในสถานภาพใกลสญูพนัธุ 
1 ชนดิ คอื ปลาคางคาว (Oreo-
glanis siamensis) และเปนชนดิ
พนัธุเฉพาะถิ่น

2. พรซุบัจาํปา บานซบัจาํปา 
ตาํบลซบัจาํปา อาํเภอทาหลวง 
จงัหวดัลพบรุี

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 87 
ชนดิ จาก 76 สกลุ 44 วงศ 
แบงเปนเฟรน 2 วงศ ใบ
เลี้ยงคู 35 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
7 วงศ เปนพืชหายาก 5 
ชนดิ และ New species 1 
ชนดิ

พบสตัว 52 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 5 ชนดิ นก 30 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 10 ชนดิ สตัว
สะเทนินํ้าสะเทนิบก 7 ชนดิ 
พบสตัวมสีถานภาพมแีนวโนม
ใกลสญูพนัธุ 1 ชนดิ

3. พรหุนองจาํรงุ ตาํบลชากพง 
อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง

พบพรรณไมปาพรทุั้งสิ้น 222 
ชนดิ จาก 175 สกลุ 82 วงศ 
แบงเปนเฟรน 7 วงศ พืช
เมลด็เปลอืย 1 ชนดิ ใบเลี้ยง
คู 51 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 23 
วงศ เปนพชืหายาก 4 ชนดิ 
เปน New species 1 ชนดิ

สตัว 48 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกูดวย
นม 3 ชนดิ นก 38 ชนดิ สตัว
เลื้อยคลาน 4 ชนิด สัตว
สะเทนินํ้าสะเทนิบก 3 ชนดิ 
ไม พบสัตว ที่จัดอยู  ในข อ
กาํหนดสถานภาพภาวการณ
คกุคาม

พบปลาซึ่งอยู ในสถานภาพ
มแีนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
1 ชนดิ คอื ปลาดกุอยุสถานภาพ
ถกูคกุคามในแหลงที่อยูอาศยั
ตามธรรมชาต ิจาํนวน 1 ชนดิ 
คอื ปลากดัไทย และสถานภาพ
ขอมลูไมเพยีงพอ จาํนวน 1 ชนดิ 
คอื ปลาซวิเจาฟาจฬุาภรณ
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ตารางที่ ผ2.4  (ตอ)

พรรณไม สัตวปา ปลา

4. พรคุนัธลุ ีตาํบลคนัธลุ ีอาํเภอ
ทาชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธานี

พบพรรณไมทั้งสิ้น 108 ชนดิ 
จาก 91 สกลุ 47 วงศ แบง
เปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยงคู 
33 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 9 วงศ 
เปนพชืหายาก 5 ชนดิ

สตัว 116 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 18 ชนดิ นก 60 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 30 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 8 
ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
ใกลสญูพนัธุอยางยิ่ง 1 ชนดิ 
สถานภาพใกลสูญพันธุ  2 
ชนิด สถานภาพมีแนวโนม
ใกลสญูพนัธุ 7 ชนดิ

ปลาซึ่งอยู  ในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
3 ชนดิ คอื ปลาดกุอยุ ปลาดกุ
ลาํพนั (Clarias nieuhofii) และ
ปลาซิวแถบเหลือง (Rasbora 
pauciperforata)

5. พรหุนองทุงทอง เขตหาม
ลาสัตว ป าหนองทุ งทอง 
ตาํบลเขาตอก อาํเภอเคยีน
ซา จงัหวดัสรุาษฎรธานี

พบพรรณไมทั้งสิ้น 179 ชนดิ 
จาก 145 สกลุ 72 วงศ แบง
เปนเฟรน 5 วงศ ใบเลี้ยงคู 
60 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 7 วงศ 
เปนพชืหายาก 2 ชนดิ New 
record 1 ชนดิ

สตัว 148 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม จาํนวน 11 ชนดิ นก 
106 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 
18 ชนดิ และสตัวสะเทนินํ้า
สะเทนิบก 13 ชนดิ พบสตัว
สถานภาพใกล สูญพันธุ 
อยางยิ่ง 2 ชนดิ มแีนวโนม
ใกลสญูพนัธุ 7 ชนดิ สถานภาพ
ใกลถกูคกุคาม 1 ชนดิ

ปลาซึ่งอยูในสถานภาพมแีนวโนม 
ใกลสญูพนัธุ จาํนวน 1 ชนดิ คอื 
ปลาดุกอุย และสถานภาพถูก
คกุคามในแหลงที่อยูอาศยัตาม
ธรรมชาต ิ จาํนวน 1 ชนดิ คอื 
ปลาหมอตาล (Helostomi tem-
mincki)

6. พรคุวนขี้เสียน เขตหาม
ลาสตัวปาทะเลนอย จงัหวดั
พทัลงุ

พรรณไมทั้งสิ้น 260 ชนิด 
จาก 198 สกลุ 95 วงศ แบง
เปนเฟรน 10 วงศ ใบเลี้ยงคู 
62 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 28 วงศ 
พชืหายาก 1 ชนดิ

สตัว 131 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 10 ชนดิ นก 77 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 32 ชนดิ และ
สตัวสะเทนินํ้าสะเทนิบก 12 
ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
แนวโนมใกลสญูพนัธุ 8 ชนดิ 
สถานภาพใกลสญูพนัธุ 2 ชนดิ 

7. พรุควนเคร็ง อําเภอ
เชียรใหญ เฉลิมพระเกียรต ิ
รอนพิบูลย ชะอวด หัวไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช และ
อาํเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ

พบพรรณไมทั้งสิ้น 260 ชนดิ 
จาก 198 สกลุ 95 วงศ แบง
เปนเฟรน 10 วงศ ใบเลี้ยงคู 
62 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 23 วงศ 
เปนพชืหายาก 1 ชนดิ

สตัว 131 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 10 ชนดิ นก 77 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 32 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 12 
ชนิด พบสัตวในสถานภาพ
แนวโนมใกลสญูพนัธุ 8 ชนดิ 
สถานภาพใกลสญูพนัธุ 2 ชนดิ

ปลาซึ่งอยู ในสถานภาพมี
แนวโนมใกลสญูพนัธุ จาํนวน 
2 ชนดิ คอื ปลาดกุอยุ และ
ปลาซิวหนู และสถานภาพ
ถูกคุกคามในแหลงที่อยู 
อาศยัตามธรรมชาต ิจาํนวน 
1 ชนดิ คอื ปลากดัภาคใต 

8. พรสุวนพฤกษศาสตรพทัลงุ 
ตาํบลพนางตงุ อาํเภอควนขนนุ 
จงัหวดัพทัลงุ

พบพรรณไมทั้งสิ้น 199 ชนดิ 
จาก 154 สกลุ 78 วงศ แบง
เปนเฟรน 8 วงศ ใบเลี้ยงคู 
52 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 18 วงศ 
เปนพชืหายาก และเปนพชืที่
พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 
ชนดิ เปนพชืนาํเขาไปปลกู 1 
ชนดิ

สตัว 66 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกูดวย
นม 4 ชนดิ นก 40 ชนดิ สตัว
เลื้อยคลาน 14 ชนดิ และสตัว
สะเทนินํ้าสะเทนิบก 8 ชนดิ 
พบสัตวในสถานภาพใกล
สญูพนัธุ 1 ชนดิ สถานภาพมี
แนวโนมใกลสญูพนัธุ 3 ชนดิ

ปลาจาํนวน 1 ชนดิ ซึ่งอยูใน
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยูอาศยัตามธรรมชาต ิ คอื 
ปลากดัภาคใต และสถานภาพ
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ คือ
ปลาดกุอยุ
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9. พรเุชงิแส ตาํบลกระแสสนิธุ 
อําเภอกระแสสินธุ จังหวัด
สงขลา

พบพรรณไมทั้งสิ้น 177 ชนดิ 
จาก 138 สกลุ 69 วงศ แบง
เปนเฟรน 8 วงศ ใบเลี้ยงคู 
43 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 18 
วงศ เปนพืชนําเขาไปปลูก 
2 ชนดิ

สตัว 48 ชนดิ สตัวเลี้ยงลูก
ดวยนม 2 ชนดิ นก 30 ชนดิ 
สตัวเลื้อยคลาน 9 ชนดิ และ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
7 ชนดิ พบสตัวในสถานภาพ
ใกลสญูพนัธุ 1 ชนดิ สถานภาพ 
มแีนวโนมใกลสญูพนัธุ 3 ชนดิ

ปลาจาํนวน 1 ชนดิ ซึ่งอยูใน
สถานภาพถกูคกุคามในแหลง
ที่อยูอาศยัตามธรรมชาต ิ คอื 
ปลากดัภาคใต

10. พรใุนสวนพฤกษศาสตรทุง
คาย หมูที่ 2 และหมูที่ 9 ตาํบล
ทุงคาย อําเภอยานตาขาว 
จงัหวดัตรงั

พบพรรณไมทั้งสิ้น 128 ชนดิ 
115 สกลุ 63 วงศ แบงเปน
เฟรน 8 วงศ พชืเมลด็เปลอืย 
1 วงศ ใบเลี้ยงคู 41 วงศ ใบ
เลี้ยงเดี่ยว 13 วงศ เปนพชื
หายาก 5 ชนดิ เปนพชืที่พบ
ครั้งแรกในประเทศไทย 1 
ชนดิ

สตัว 103 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 7 ชนดิ นก 77 ชนดิ 
สัตวเลื้อยคลาน 12 ชนิด 
และสตัวสะเทนินํ้าสะเทนิบก 
7 ชนดิ พบสตัวในสถานภาพ
ใกลสญูพนัธุ 1 ชนดิ

11. พรทุาปอมคลองสองนํ้า 
ตาํบลเขาคราม อาํเภอเมอืง 
จงัหวดักระบี่

พบพรรณไมทั้งสิ้น 273 ชนดิ 
203 สกลุ 79 วงศ แบงเปนเฟรน 
6 วงศ พชืเมลด็เปลอืย 1 วงศ 
ใบเลี้ยงคู 60 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 
13 วงศ เปนพชืหายาก 13 ชนดิ

สตัว 44 ชนดิ สตัวเลี้ยงลกู
ดวยนม 12 ชนดิ นก 18 ชนดิ 
สัตวเลื้อยคลาน 11 ชนิด 
และสตัวสะเทนินํ้าสะเทนิบก 
4 ชนดิ พบสตัวในสถานภาพ
ใกลสญูพนัธุ 4 ชนดิ
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ภาคผนวก

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.5  มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า

มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

1. ประกาศกําหนดใหพื้นที่ชุ มนํ้าที่

เปนที่สาธารณะทุกแหงทั่วประเทศ

โดยเฉพาะพื้นที่ชุมนํ้าแหลงนํ้าจดืเปน

พื้นที่สีเขียว และมิใหสวนราชการ

เขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไวเปน

แหลงรองรบันํ้าและกกัเกบ็นํ้าตอไป

กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมประมง

กรมที่ดนิ

กรมชลประทาน

กรมทรพัยากรนํ้า

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

2. ใหมีการสํารวจและตรวจสอบ

ขอบเขตพื้นที่ชุมนํ้าตามทะเบยีนรายนาม 

พื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ

ทองถิ่นที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อ

วนัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเปน

แหลงรับนํ้าตามธรรมชาติ โดยเปน

พื้นที่กกัเกบ็และชะลอการไหลของนํ้า

เพื่อปองกนันํ้าทวมและภยัแลง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สถาบนัการศกึษา

กรมการปกครอง

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. ใหมกีารตดิตาม ตรวจสอบ และดาํรง 

รกัษาพื้นที่ชุมนํ้าตามทะเบยีนรายนาม

พื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ

ทองถิ่นเพื่อสงวนไวเปนแหลงรองรบันํ้า

ตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่

ชุมนํ้าที่ไดรบัการขึ้นทะเบยีนเปนแหลง

นํ้าสาธารณประโยชน ตลอดจน

ควบคุมและปองกันการบุกรุกเขาใช

ประโยชนที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่

ชุมนํ้าที่เปนพื้นที่สาธารณประโยชน

กระทรวงมหาดไทย กรมการขนสงทางนํ้าและพาณชิยนาวี

กรมที่ดนิ

กรมทรพัยากรนํ้า

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

สถาบนัการศกึษา

4. ให สร างจิตสํานึกและปลูกฝ ง

ความรู ความเขาใจในคุณคาและ

ความสาํคญัและการใชประโยชนพื้นที่

ชุมนํ้าอยางยั่งยนืแกทกุภาคสวน และ

ประชาชนทุกระดับ และใหชุมชนมี

สวนรวมในการวางแผนการจัดการ

พื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ

นานาชาตแิละระดบัชาตดิวย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สถาบนัการศกึษา

กรมประชาสมัพนัธ

กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงศกึษาธกิาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมทรพัยากรนํ้า

314



ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. 2553

ตารางที่ ผ2.5  (ตอ)

มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

5. ใหนาํเสนอพื้นที่ชุมนํ้าที่มคีวามสาํคญั
ระดบันานาชาตแิละระดบัชาตเิปนพื้นที่
ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
ภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุ มนํ้า 
(Ramsar Sites)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พนัธุพชื
กรมประมง
กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น
กรมการปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

6. ประกาศใหพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความ
สําคัญระดับนานาชาติและระดับชาต ิ
เปนเขตหามลาสัตวปา หรือพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม หรอืพื้นที่อนรุกัษ
ในลกัษณะอื่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กรมประมง
กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น
กรมการปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

7. เรงรดัใหออกหนงัสอืสาํคญัที่หลวง
ในกรณีที่พื้นที่ชุ มนํ้ามีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติเปนที่
สาธารณประโยชน และเรงใหดําเนิน
การจัดทําแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อ
ปองกนัปญหาการบกุรกุโดยไมใหเกดิ
ผลกระทบตอระบบนเิวศของพื้นที่ชุมนํ้า

กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น

8. ใหมกีารฟนฟรูะบบนเิวศพื้นที่ชุมนํ้า
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติที่เสื่อมโทรมและตองการ
การปรับปรุงโดยดวน เพื่อใหพื้นที่
ชุมนํ้านั้นสามารถดํารงบทบาทหนาที่
ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตาม
ธรรมชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กรมพฒันาที่ดนิ
สถาบนัการศกึษา
กองทพัเรอื
กรมทรพัยากรนํ้า

9. ใหมกีารจดัทาํแผนการจดัการพื้นที่
ชุมนํ้าที่มคีวามสาํคญัระดบันานาชาติ
และระดับชาติ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อคุมครองฟนฟพูื้นที่ชุมนํ้า 
โดยมีการแบงเขตการใชประโยชน
พื้นที่เปนเขตอนุรักษและเขตพัฒนา 
พรอมทั้งกําหนดแนวเขตกันชนพื้นที่ 
ตลอดจนกําหนดกิจกรรมที่สามารถ
กระทาํไดและหามกระทาํในพื้นที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

กรมประมง
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณชิยนาวี
สถาบนัการศกึษา
กรมพฒันาที่ดนิ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมทรพัยากรนํ้า
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.5  (ตอ)

มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

10. ใหมกีารจดัทาํรายงานวเิคราะหผล

กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับ

โครงการพฒันาใด ๆ ที่มแีนวโนมจะ

กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงระบบนเิวศ

ของพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับ

นานาชาตแิละระดบัชาติ

หนวยงานเจาของโครงการ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา

และพนัธุพชื

กรมประมง

สถาบนัการศกึษา

11. ใหมกีารศกึษาวจิยัระบบนเิวศพื้นที่

ชุมนํ้าที่มคีวามสาํคญัระดบันานาชาติ

และระดบัชาต ิ และเผยแพรขอมลูแก

สาธารณชนอยางตอเนื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

12. ตดิตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

ในระบบนิเวศพื้นที่ชุ มนํ้าที่มีความ

สําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

อยางตอเนื่อง โดยมกีารกาํหนดปจจยั

หรอืดชันชีี้วดัที่ชดัเจน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สถาบนัการศกึษา

13. ใหมีการศึกษาสํารวจพื้นที่ชุมนํ้า

และความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางตอเนื่อง เพื่อปรบัปรงุและแกไข

เพิ่มเติมทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความ

สําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

ตามเกณฑ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สถาบนัการศกึษา

14. ใหมกีารควบคมุและปองกนัมลพษิ 

จากแหลงกาํเนดิประเภทตาง ๆ ไดแก 

ชมุชน อตุสาหกรรม เกษตรกรรม และ

กจิกรรมอื่น ๆ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมืองสถาบัน

การศกึษา
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ตารางที่ ผ2.5  (ตอ)

มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้า หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สถาบนัการศกึษา

16. ใหมีการศึกษาและจัดทําแผน
กายภาพ ออกแบบภูมทิศันบรเิวณโดย
รอบ และในบรเิวณใกลเคยีงพื้นที่ชุมนํ้า
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่ออนุรักษและฟนฟูพื้นที่ดังกลาวทั้ง
ระบบ

กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พนัธุพชื
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมประมง
กรมที่ดนิ
กรมชลประทาน
กรมทรพัยากรนํ้า
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

17. ใหจัดทํารายงานการประเมินผล
การปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตร ี ขอ 
1 - 16 โดยตดิตามตรวจสอบจากหนวยงาน 
หลกัเสนอตอคณะอนกุรรมการการจดัการ
พื้นที่ชุมนํ้าเปนประจาํ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

15. ใหมกีารควบคมุปองกนัไฟปาในพื้นที่
ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
และระดบัชาตทิี่อาจเกดิจากชมุชน หรอื
เกดิจากกจิกรรมอื่น ๆ โดยมมีาตรการ
ดงันี้
1) มาตรการปองกนัไฟปา
 (1) ใหดาํเนนิการควบคมุระดบันํ้าของ
ปาชุมนํ้าใหคงที่
  (2) ทําแนวกันไฟเปยก (wet-line 
ffiifirebreak) ตามแนวพระราชดาํริ
   (3) ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก
ทกุรปูแบบ เพื่อสรางจติสาํนกึและความ
เขาใจใหกบัชมุชนถงึอนัตรายที่เกดิจากไฟ
ปา เปนผลใหชมุชนยตุกิารจดุไฟเผาปา
2) มาตรการดบัไฟปา

(1) จัดตั้งสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ 
เพื่อทาํหนาที่กาํกบั ดแูล และดาํเนนิการ
ควบคมุไฟปาในพื้นที่ชุมนํ้าที่สาํคญั

(2) ฝกอบรมเจาหนาที่ปาไมใหปฏบิตัิ
งานดบัไฟปาในพื้นที่ชุมนํ้า

(3) ใชเครื่องมืออุปกรณดับไฟปาให
ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ที่เปนพื้นที่ชุมนํ้า
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.6  แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ป พ.ศ. 2553 (มกราคม - ตุลาคม)

วันที่
ขนาด 

(ริกเตอร)
บริเวณที่เกิด

29 ม.ค. 53 2.9 พรมแดนสาธารณรฐัแหงสหภาพพมา-ไทย ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตของอาํเภอสบเมย จงัหวดั

แมฮองสอน ประมาณ 38 กโิลเมตร

1 ก.พ. 53 1.1 อาํเภอแมวาง จงัหวดัเชยีงใหม

1 ก.พ. 53 1.4 จงัหวดัแมฮองสอน ทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืของอาํเภอเมอืงแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน 

ประมาณ 22 กโิลเมตร

7 ก.พ. 53 2.5 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

7 ก.พ. 53 1.1 อาํเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชยีงใหม

8 ก.พ. 53 1.2 อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชยีงใหม

9 ก.พ. 53 1.2 อาํเภอบานโฮง จงัหวดัลาํพูน

12 ก.พ. 53 1.0 อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม

14 ก.พ. 53 2.2 อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม

18 ก.พ. 53 1.5 อาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย

21 ก.พ. 53 2.6 อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮองสอน

22 ก.พ. 53 2.2 อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม

22 ก.พ. 53 2.1 อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม

23 ก.พ. 53 2.3 อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม

24 ก.พ. 53 2.3 อาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย

26 ก.พ. 53 1.0 อาํเภอเมอืงเชยีงใหม จงัหวดัเชยีงใหม

3 ม.ีค. 53 1.0 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

9 ม.ีค. 53 2.9 อาํเภอเมอืงแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน

9 ม.ีค. 53 1.7 อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮองสอน

9 ม.ีค. 53 1.7 อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮองสอน

10 ม.ีค. 53 3.1 อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

12 ม.ีค. 53 1.0 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

13 ม.ีค. 53 1.9 อาํเภอเมอืงแมฮองสอน จงัหวดัแมฮองสอน

13 ม.ีค. 53 1.3 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

15 ม.ีค. 53 0.6 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

3 เม.ย. 53 2.2 อาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย

4 เม.ย. 53 1.5 อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง

5 เม.ย. 53 3.5 อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย รูสกึสั่นไหวที่บรเิวณจงัหวดัเชยีงราย

8 เม.ย. 53 1.7 อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง

8 เม.ย. 53 0.8 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

9 เม.ย. 53 2.2 อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง
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ตารางที่ ผ2.6  (ตอ)

วันที่ ขนาด 

(ริกเตอร)
บริเวณที่เกิด

9 เม.ย. 53 2.2 อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง

11 เม.ย. 53 1.4 ตาํบลหนองควาย อาํเภอเมอืงเชยีงใหม จงัหวดัเชยีงใหม

12 เม.ย. 53 1.6 อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม

14 เม.ย. 53 1.0 อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

14 เม.ย. 53 3.2 อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

15 เม.ย. 53 2.1 อาํเภอแมจนั จงัหวดัเชยีงราย

16 เม.ย. 53 1.7 อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง

19 เม.ย. 53 1.7 พรมแดนพมา-ไทย ทางทิศตะวันตกของอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ประมาณ 

37 กโิลเมตร

23 เม.ย. 53 2.6 อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

25 เม.ย. 53 3.0 พรมแดนไทย-ลาว บรเิวณอาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย

27 เม.ย. 53 0.9 อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม

28 เม.ย. 53 2.6 อาํเภอหางฉตัร จงัหวดัลาํปาง

30 เม.ย. 53 2.6 อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

2 พ.ค. 53 1.9 อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย

4 พ.ค. 53 2.0 อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

7 พ.ค. 53 1.7 อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม

23 พ.ค. 53 2.3 อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน

23 พ.ค. 53 2.8 พรมแดนไทย-สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา จงัหวดัแมฮองสอน

2 ม.ิย. 53 3.0 ตาํบลชะแล อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุี

4 ม.ิย. 53 3.3 ไทย-สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา ใกลอาํเภอแมอาย

4 ม.ิย. 53 1.8 ไทย-สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา ใกลอาํเภอแมอาย

4 ม.ิย. 53 2.2 ไทย-สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา ใกลอาํเภอแมอาย

11 ม.ิย. 53 3.1 ตาํบลหนองร ีอาํเภอบอพลอย จงัหวดักาญจนบรุี

12 ม.ิย. 53 2.1 พรมแดนสาธารณรฐัแหงสหภาพพมา-ไทย

13 ม.ิย. 53 2.2 ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี

13 ม.ิย. 53 3.7 ตาํบลดานแมแฉลบ อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุ ีรูสกึสั่นไหวบรเิวณหมูบานเขาเหลก็ 

บานทาลาํใย อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุี

18 ม.ิย. 53 1.2 อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม

27 ม.ิย. 53 2.7 บานนาสวน อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุี

01 ก.ค. 53 1.9 ตาํบลหนองประดู อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี

05 ก.ค. 53 2.8 ตาํบลแมฟาหลวง อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

05 ก.ค. 53 2.7 ตาํบลชะแล อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุี
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ภาคผนวก

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.6  (ตอ)

วันที่
ขนาด 

(ริกเตอร)
บริเวณที่เกิด

08 ก.ค. 53 1.4 ตาํบลลวงเหนอื อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม

11 ก.ค. 53 2.6 ตาํบลแมฟาหลวง อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

15 ก.ค. 53 2.6 บานปาหุง อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย

16 ก.ค. 53 2.4 ตาํบลเจดยีหลวง อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

21 ก.ค. 53 2.0 ตาํบลเวยีงเหนอื อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮองสอน

24 ก.ค. 53 2.0 ตาํบลทาเสา อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี

26 ก.ค. 53 2.0 - 3.0 

(15 ครั้ง)

อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮองสอน

27 ก.ค. 53 2.4 อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮองสอน

02 ส.ค. 53 2.5 ตาํบลแมอสุ ุอาํเภอทาสองยาง จงัหวดัตาก

02 ส.ค. 53 1.7 อาํเภอคลองทอม จงัหวดักระบี่

06 ส.ค. 53 1.7 ตาํบลบานหวด อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง

07 ส.ค. 53 2.7 ตาํบลแมสอง อาํเภอทาสองยาง จงัหวดัตาก

08 ส.ค. 53 1.8 ตาํบลเวยีงกาหลง อาํเภอเวยีงปาเปา จงัหวดัเชยีงราย

09 ส.ค. 53 2.7 - 3.1 

(2 ครั้ง)

ตาํบลหนิดาด อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุี

09 ส.ค. 53 1.5 ตาํบลดานแมแฉลบ อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุี

16 ส.ค. 53 3.4 อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุี

18 ส.ค. 53 2.1 ปาบง อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม

19 ส.ค. 53 2.8 ตาํบลชะแล อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุี

25 ส.ค. 53 2.9 ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม

29 ส.ค. 53 3.3 อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย

30 ส.ค. 53 1.6 ตาํบลเจดยีหลวง อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

02 ก.ย. 53 2.4 ตาํบลปงโคง อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม

02 ก.ย. 53 1.7 ตาํบลนาสวน อาํเภอศรสีวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรุี

03 ก.ย. 53 1.8 อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง

01 ต.ค. 53 2.9 ตาํบลชางซาย อาํเภอกาญจนดษิฐ จงัหวดัสรุาษฎรธานี

ที่มา : กรมอตุนุยิมวทิยา 2553
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ตารางที่ ผ2.7 การเกิดเหตุการณดินถลม ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2553

วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ สาเหตุ/ความเสียหาย
การดําเนินการของ
กรมทรัพยากรธรณี

6 พฤศจกิายน 2552  
บานตลาดนิคม หมู 6 ตําบล
ตลิ่ งชัน อํ า เภอบันนั งสตา 
จงัหวดัยะลา

-  สภาพธรณีวิทยาเป นหินอัคนีชนิด
หินแกรนิต และหินตะกอนชนิดหินดินดาน 
ซึ่งผุพังใหชั้นดินหนา ประกอบกับมีฝนตก 
หนกั วดัปรมิาณนํ้าฝนได 220.8 มม. ทาํให
ชั้นดนิบนภเูขาชุมนํ้าจงึเกดิดนิถลมลงมา
- มผีูเสยีชวีติ 4 ราย

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อติดตามสถานการณ และหา
แนวทางแกไขรวมกนั

6 พฤศจกิายน 2552  
หมู 5 บานไอรเจี๊ยะ ตาํบลซากอ 
อาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส

- สภาพธรณีวิทยาเปนหินอัคนีชนิดหิน
แกรนิต และหินตะกอนชนิดหินดินดาน 
ซึ่งผุพังใหชั้นดินหนา ประกอบกับมีฝน
ตกหนกั วดัปรมิาณนํ้าฝนได 463 มม. ทาํให
ชั้นดนิบนภูเขาชุมนํ้าจงึเกดิดนิถลมลงมา
- มีผู  เสียชีวิต 8 ราย บานเรือนไดรับ
ความเสยีหายทั้งหลงั 3 หลงั

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อติดตามสถานการณ และหา
แนวทางแกไขรวมกนั

6  พฤศจกิายน 2553  
หมู 3 บานหวยขี้ใต  ตาํบลโคก
ทราย อาํเภอปาบอน จงัหวดัพทัลงุ
หมูที่ 3 บานหัวหมอน ตําบล
นาโหนด อําเภอเมืองพัทลุง 
จงัหวดัพทัลงุ

 - สภาพธรณีวิทยาเปนหินอัคนีชนิดหิน
แกรนิต และหินตะกอนชนิดหินดินดาน 
ซึ่งผุพังใหชั้นดินหนา ประกอบกับมีฝน
ตกหนกั วดัปรมิาณนํ้าฝนได 463 มม. ทาํให
ชั้นดนิบนภูเขาชุมนํ้าจงึเกดิดนิถลมลงมา 
- มผีูเสยีชวีติ 2 ราย

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อติดตามสถานการณ และหา
แนวทางแกไขรวมกนั

18 เมษายน 2553
บานหนองผกัแวน หมู 9 ตาํบล
ทพัราช อาํเภอตาพระยา จงัหวดั
สระแกว

เกดิจากฝนตกหนกัตอเนื่องกนัหลายวนั ทธ.ตรวจสอบพื้นที่ ใหหมูบานเสี่ยงภยั
ดินถลมควรดําเนินการวัดปริมาณ
นํ้าฝนอยางตอเนื่อง เพื่อแจงเตือน
ประชาชนที่ตั้งบานเรอืนอยูบรเิวณใกล
ชดิตดินํ้าหรอืรองนํ้า โดยมอบกระบอก
วัดปริมาณนํ้าฝนจํานวน 2 กระบอก 
เพื่อทําการวัดปริมาณนํ้าฝนและ
แจงเตอืนประชาชน เมื่อนํ้าฝนถงึจดุวกิฤติ

6 มถินุายน 2553
ซอยนาใน 1 ตําบลปาตอง 
อาํเภอกระทู จงัหวดัภูเกต็

เกดิจากการตดัหนาดนิทาํใหขาดเสถยีรภาพ 
ประกอบกบัมฝีนตกหนกัตดิตอกนัมา 2 วนั 
จงึทาํใหดนิไหลลงมาทบัคนงานเสยีชวีติ 2 ราย

ตรวจสอบเหตกุารณและจดัทาํรายงาน
แจงถึงสาเหตุการเกิดดินไหลใหหนวย
งานในพื้นที่รบัทราบ

2 สงิหาคม 2553
ถนนสายมาบคางคาว-บานบางเบา 
ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง 
จงัหวดัตราด

เกดิดนิไหลปดทบัเสนทางถนนรอบเกาะชาง 
ทาํใหรถสามารถสญัจรไดเพยีงชองทางเดยีว

ออกประกาศ ฉบบัที่ 4/2553 ใหอาสา
สมคัรเครอืขายเฝาระวงัแจงเตอืนธรณี
พิบัติภัย เฝาระวังภัยดินถลมและ
นํ้าปาไหลหลาก

10 กนัยายน 2553
ถนนสายแมสรวย-วาวี บาน
ทุงพราว หมู 8 ตาํบลวาว ีอาํเภอ
แมสรวย จงัหวดัเชยีงราย

เนื่องจากรองมรสมุพาดผานบรเิวณประเทศไทย
ตอนบน ทาํใหมฝีนตกหนาแนนและตกตอเนื่อง 
เกิดดินไหลถนนสายแมสรวย-วาวี ทรุดตัว
ยาวกวา 100 เมตร ทาํใหรถไมสามารถสญัจรได

ออกประกาศ ฉบบัที่ 17/2553 ใหอาสา
สมคัรเครอืขายฯ เฝาระวงัภยัดนิถลม
และนํ้าปาไหลหลากอยางตอเนื่อง

ที่มา : กรมทรพัยากรธรณ ี2553
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.8  เหตุการณหลุมยุบในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553

วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ สาเหตุ/ความเสียหาย
การดําเนินการของ

กรมทรัพยากรธรณี

5 ตลุาคม 2552

บานหนองยงู หมู 8 ตาํบลนํ้าผดุ 

อาํบลละงู จงัหวดัสตูล

ก. ฝนที่ตกหนกัในพื้นที่ ทาํใหนํ้าฝนไหลลง

สู โพรงใตดิน และชะลางเอาดินออกไป 

ทาํใหโพรงใตดนิขยายตวัใหญขึ้นและยบุตวั

ข. หลมุกวาง 6 เมตร ลกึ 5 เมตร

แนะนําแนวทางการปองกันและแกไข

ดวยทาํการกลบหลมุโดยใชหนิ กรวด 

ทราย และปดทับดวยดิน หากยังมี

การยุบตัวอยู  จะทําการตรวจสอบ

อยางละเอยีดตอไป

20 ตลุาคม 2552

บานหวัทุง หมู 4 ตาํบลแกลง 

อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง

เนื่องจากชั้นตะกอนทรายดานลางที่มนีํ้าปน

อยู ไหลออกไปยังบริเวณขางเคียงทําให

เกดิชองวางใตดนิ จงึทาํใหตะกอนทรายแหง 

จงึเกดิการทรดุตวัขึ้น

สงเจาหนาที่เขาสํารวจโดยใชวิธีการ

สํารวจทางธรณีฟสิกส ดวยวิธีวัดคา

ความตานทานไฟฟา

12 พฤศจกิายน 2552

หมูที่ 1 ตําบลนํ้าริม อําเภอ

เมอืงตาก จงัหวดัตาก

พื้นที่ดังกลาวตั้งอยูบริเวณที่เปนหินแกรนิต

ที่มรีอยแตกมาก มตีะกอนทรายชั้นหนาปด

ทบัอยูดานบน อยูใกลเหมอืงหนิแกรนติ เมื่อ

พื้นดินไดรับแรงสะเทือน และ/หรือมีฝน

ตกหนกั หนาดนิซึ่งเปนตะกอนทรายชั้นหนา

เหลานั้นจะขาดเสถียรภาพเกิดรอยแยกบน

พื้นดินเปนแนวยาว ตอจากนั้นจะมีการ

ทรดุตวัของพื้นดนิ

ทธ.เขาตรวจสอบพื้นที่ กาํหนดใหเปน

พื้นที่เฝาระวังที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ

จังหวัดตาก ใหขอแนะนําแนวทาง

การปฏบิตัติาง ๆ ใหกบัจงัหวดัตาก

29 พฤศจกิายน 2552

บานหวยนํ้าดาํ ในหมู 10 ตาํบล

ควนกาหลง อาํเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตูล

หลงัจากฝนตกหนกัชั้นทรายถกูพดัพาไปกบั

นํ้าใตดินและกระแสนํ้าในลําคลอง จึงเกิด

เปนโพรงใตดนิและเกดิหลมุยบุขึ้น

ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อติดตามสถานการณ และสง

เจาหนาที่เขาสํารวจโดยใชวิธีการ

สาํรวจทางธรณฟีสกิส

15 ธนัวาคม 2552 

บานโนนสมบตั ิ ตาํบลออมกอ 

อาํเภอบานดงุ จงัหวดัอดุรธานี

ก. เปนพื้นที่ที่มชีั้นเกลอืหนิรองรบัอยูดานใต 

เกลือหินมีคุณสมบัติละลายนํ้าได ง าย 

บางจุดจึงเกิดเปนโพรงใตดิน เมื่อเพดาน

โพรงพงัทลายอนัเนื่องมาจากระดบัความดนั

ภายในโพรงเปลี่ยนแปลงจงึเกดิเปนหลมุยบุ

ข. ไมมคีวามเสยีหายตอชวีติและทรพัยสนิ

แนวทางแกไขใหทําการกลบหลุม

โดยใชหนิ กรวด ทราย และปดทบัดวย

ดนิ หากยงัมกีารทรดุตวัอยู จะทาํการ

ตรวจสอบขั้นรายละเอยีดตอไป

4 มกราคม 2553 

และ 2 กมุภาพนัธ 2553 

บานหนองราง หมู 4  ตาํบลคางพลู 

อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา

การเกิดโพรงใตดินมีลักษณะเปนทรงกลม 

ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 10 เมตร 

ลึกประมาณ 10 เมตร อาจเกิดขึ้นไดตาม

ธรรมชาติ หรือในบริเวณใกลเคียงมีการ

สูบนํ้าเกลือจากใตดินขึ้นมาผลิตเปนเกลือ

สนิเธาว

ดําเนินการตรวจสอบหาโพรงเกลือ

ใตดินดวยเครื่องมือสํารวจวัดความ

ตานทานไฟฟา และชี้แจงสาเหตุและ

สภาพธรณีวิทยาหลุมยุบโดยการ

บรรยายและตอบคาํถามบนเวที
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ตารางที่ ผ2.8  (ตอ)

วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ สาเหตุ/ความเสียหาย
การดําเนินการของ

กรมทรัพยากรธรณี

9 มกราคม 2553 

ศนูยผลติพนัธุยาง หมู 1 ตาํบล

ดนิอดุม อาํเภอลาํทบั จงัหวดักระบี่

เกิดการทรุดตัวของดินเปนแนวยาว กวาง 

5 - 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลกึ 5 - 6 เมตร 

เนื่องจากบริเวณนี้รองรับดวยหินปูนและ

บางจดุเปนโพรงหนิปูน เมื่อเพดานโพรงพงั

ทลายอนัเนื่องมาจากระดบัความดนัภายใน

โพรงเปลี่ยนแปลงจงึเกดิเปนหลมุยบุขึ้น

การปองกันและแกไขเบื้องตนใหเจา

หนาที่ทองถิ่นเตือนประชาชนอยาทิ้ง

ขยะของเสีย หรือสารพิษลงในหลุม 

เพราะจะทําใหเกิดการปนเป อนใน

แหลงนํ้าธรรมชาติ หลังจากนั้นให

ทําการกลบหลุมโดยใชหิน กรวด 

ทราย (ที่หาไดในพื้นที่) และปดทบัดวย

ดิน หากยังมีการยุบตัวอยูจะทําการ

ตรวจสอบขั้นรายละเอยีดตอไป

4 กมุภาพนัธ 2553  

บานปากลาํปลอ็ก หมู 2 ตาํบล

หวยเขยง อําเภอทองผาภูม ิ

จงัหวดักาญจนบรุี

เพดานโพรงหินปูนพังทลายอันเนื่องมาจาก

ระดับความดันภายในโพรงเปลี่ยนแปลง 

จงึเกดิเปนหลมุยบุขึ้น

ใหเจาหนาที่ทองถิ่นเตอืนประชาชนอยา

ทิ้งขยะของเสยี หรอืสารพษิลงในหลมุ 

จากนั้นใหทําการกลบหลุมโดยใชหิน 

กรวด ทราย (ที่หาไดในพื้นที่) และปด

ทบัดวยดนิ

19 กมุภาพนัธ 2553 

วิทยาลัยการปกครอง ศูนยการ

เรียนรู และฝกอบรมภาคเหนือ 

อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม

เกิดจากการปรับพื้นที่ลาดเนินเขาและถม

เพื่อกอสรางศูนยฯ ทําใหชั้นดินถมบางจุด

ขาดเสถยีรภาพ ทาํใหดนิทรดุตวัเกดิเปนหลมุ

ไดสงเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่ 

และแนะนําแนวทางการแกไขปญหา

โดยทําการถมหรือกลบดวยดินหรือ

กรวด หลกีเลี่ยงกจิกรรมในพื้นที่ทรดุตวั 

พรอมทั้งสงัเกตการเปลี่ยนแปลง

2 มนีาคม 2553

บานวดักลาง หมู 5 ตาํบลนาโยง

เหนอื อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั

พื้นที่ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง 

จงัหวดัตรงั เปนพื้นที่ที่มโีอกาสเกดิหลมุ

ยบุ และอยูในบญัชรีายชื่อพื้นที่ที่มโีอกาส

เกิดหลุมยุบ เนื่องจากบริเวณนี้รองรับ

ดวยหินปูน และบางจุดเปนโพรงหินปูน 

เมื่อเพดานโพรงพงัทลายอนัเนื่องมาจาก

ระดับความดันภายในโพรงเปลี่ยนแปลง 

จงึเกดิเปนหลมุยบุขึ้น

แนวทางการปองกนัและแกไข ในขั้นตน

ใหเจาหนาที่ทองถิ่นเตอืนประชาชนอยา

ทิ้งขยะของเสยี หรือสารพษิลงในหลมุ 

เพราะจะทําใหเกิดการปนเป อนใน

แหลงนํ้าธรรมชาติ หลังจากนั้นให

ทาํการกลบหลมุโดยใชหนิ กรวด ทราย 

(ที่หาไดในพื้นที่) และปดทับดวยดิน 

อย างไรก็ตาม หากยังพบว าพื้นที่

ที่กลบหลุมไปแลวยังมีการยุบตัวอยู  

กรมทรัพยากรธรณีจะไปทําการตรวจ

สอบอยางละเอยีดตอไป
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ2.8  (ตอ)

วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ สาเหตุ/ความเสียหาย
การดําเนินการของ

กรมทรัพยากรธรณี

19 มนีาคม 2553

บานวดักลาง หมู 5 ตาํบลนาโยง

เหนอื อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั

พื้นที่ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง 

จงัหวดัตรงั เปนพื้นที่ที่มโีอกาสเกดิหลมุยบุ 

และอยูในบัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิด

หลมุยบุ เนื่องจากบรเิวณนี้รองรบัดวยหนิปนู

และบางจดุเปนโพรงหนิปนู เมื่อเพดานโพรง

พังทลายอันเนื่องมาจากระดับความดัน

ภายในโพรงเปลี่ยนแปลงจงึเกดิเปนหลมุยบุขึ้น

แนวทางการปองกนัและแกไข ในขั้นตน

ใหเจาหนาที่ทองถิ่นเตือนประชาชน

อยาทิ้งขยะของเสยี หรอืสารพษิลงใน

หลมุ เพราะจะทาํใหเกดิการปนเปอน

ในแหลงนํ้าธรรมชาติ หลังจากนั้นให

ทาํการกลบหลมุโดยใชหนิ กรวด ทราย 

(ที่หาไดในพื้นที่) และปดทับดวยดิน 

อยางไรก็ตาม หากยังพบวาพื้นที่

ที่กลบหลุมไปแลวยังมีการยุบตัวอยู 

กรมทรัพยากรธรณีจะไปทําการตรวจ

สอบอยางละเอยีดตอไป

7 พฤษภาคม 2553

บานทุ งเสม็ด ตําบลกําแพง 

อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล

พื้นที่ตาํบลกาํแพง อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 

เปนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ และอยูใน

บัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ 

เนื่องจากบริเวณนี้รองรับดวยหินปูนและ

บางจุดเปนโพรงหินปูน เมื่อเพดานโพรง

ทลายอนัเนื่องมาจากระดบัความดนัในโพรง

เปลี่ยนแปลงจงึเกดิหลมุยบุขึ้น

ทธ.ใหแนวทางการปองกันและแกไข 

ในขั้นตนใหเจาหนาที่ทองถิ่นอยาทิ้งขยะ 

ของเสยี หรอืสารพษิลงในหลมุ เพราะ

อาจจะทาํใหเกดิการปนเปอนในแหลง

ธรรมชาติ หลังจากนั้นใหทําการกลบ

หลมุโดยใชหนิ กรวด ทราย (ที่หาไดใน

พื้นที่) และปดทับดวยดิน หากยังพบ

พื้นที่ที่กลบหลุมไปแลวยังมีการยุบตัว

อกี กรมทรพัยากรธรณจีะทาํการตรวจ

สอบอยางละเอยีดตอไป

13 มิถุนายน 2553 และ 30 

มถินุายน 2553 บานเขาหนาววั 

หมู 1 ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่

เกดิหลมุยบุ 2 หลมุ ลกัษณะธรณวีทิยาในพื้นที่

เปนหนิปนู มรีอยแตก ผลการตรวจสอบทาง

ธรณฟีสกิส พบวามโีพรงกระจดักระจายรองรบั

อยูใตผวิดนิ ที่ความลกึประมาณ 20 เมตร

สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ โดยการ

สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความ

ตานทานไฟฟา และแนะนาํแนวทางการ

แกไขปญหากับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

และประชาชนในพื้นที่

18 มถินุายน 2553

บานเกตรี หมู 3 ตําบลเกตร ี

อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล

เกิดจากการดัดแปลงบอนํ้าตื้นไปเป น

บอระบายนํ้าเสีย ซึ่งมีการใชประโยชน

มานาน ทําใหมีการเสื่อมสภาพของทอ

กันพัง รวมทั้งสภาพดินที่ปดทับอยูรอบ ๆ 

บอมกีารพงัทลายลงสูกนบอบางสวน

สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ และได

แนะนําแนวทางการแก ไขป ญหา

กบัเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน

ในพื้นที่ทราบ

1 กรกฎาคม 2553

บานเลขที่ 13/7 ถนนชลระอ ุ

ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง

ระนอง จงัหวดัระนอง

เกิดจากพื้นดินเปนตะกอนทรายมีความ

ตอเนื่องของรพูรนุสงู เมื่อมฝีนตกหนกัตดิตอ

กัน ทําใหนํ้าฝนไหลลงสูใตดินซึมลงพื้นดิน 

นาํเอาดนิและตะกอนไหลลงสูระดบัที่ลกึกวา

สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่ดงักลาว 

และไดแนะนาํแนวทางการแกไขปญหา

กบัเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน

ในพื้นที่
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ตารางที่ ผ2.8  (ตอ)

วันที่/พื้นที่เกิดเหตุ สาเหตุ/ความเสียหาย
การดําเนินการของ

กรมทรัพยากรธรณี

16 กรกฎาคม 2553

หมู 2 และ 3 ตาํบลในวงเหนอื 

อาํเภอละอุน จงัหวดัระนอง

เกิดจากลักษณะธรณีวิทยาในพื้นที่เปน

หินปูน มีรอยแตก มีโพรงกระจัดกระจาย 

รองรบัอยูใตผวิดนิ

สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่ และ

ไดแนะนาํแนวทางการแกไขปญหากบั

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน

ในพื้นที่

16 กรกฎาคม 2553

บานเลขที่ 8 ถนนดบัคด ีตาํบล

เขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง 

จงัหวดัระนอง

เกิดจากชั้นทรายถูกนํ้าใตดินกัดเซาะ และ

พัดพาตะกอนลงสูแมนํ้าลําคลองขางเคียง 

ทาํใหเกดิโพรงใตดนิ ซึ่งเปนตนเหตทุาํใหเกดิ

หลมุยบุ

สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่ และ

ไดแนะนาํแนวทางการแกไขปญหากบั

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชน

ในพื้นที่

6 สงิหาคม 2553  

แปลงทดลองปลกูพชืของศนูยวจิยั

และพฒันาการเกษตรนาน ตาํบล
ผาสงิห อาํเภอเมอืงนาน จงัหวดันาน

พื้นที่บรเิวณนี้รองรบัดวยหนิปนู และบางจดุ

เปนโพรงหินปูน เมื่อเพดานโพรงพังทลาย

อันเนื่องมาจากระดับความดันภายในโพรง

เปลี่ยนแปลงจงึเกดิเปนหลมุยบุขึ้น

สงเจาหนาที่เขาตรวจสอบและแนะนาํ

ใหลอมรั้ว ปกปายเตือนภัยหลุมยุบ 

และกลบหลมุโดยใชหนิ กรวด ทราย 

(ที่หาไดในพื้นที่) และปดทับดวยดิน 

หากยังมีการยุบตัวอยู จะไปทําการ

ตรวจสอบอยางละเอยีดตอไป

ที่มา : กรมทรพัยากรธรณ ี2553
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที ่ผ2.9  พืน้ทีช่ายฝงทะเลดานอาวไทยทีป่ระสบกบัปญหาการกดัเซาะชายฝงอยางรนุแรง

พื้นที่ จังหวัด ชายฝง ชนิดชายฝง
ระยะทาง

ทีถ่กูกดัเซาะ

อัตรา

การกัดเซาะ

อาวไทยฝงตะวนัออก จนัทบรุี เกาะแมว-แหลมหญา 

ตําบลปากนํ้าแหลม

สงิห อาํเภอแหลมสงิห

ที่ราบนํ้าขึ้นถงึ 16 กโิลเมตร มากกวา 5 เมตร/ป

ระยอง มาบตาพดุ อาํเภอเมอืง 

(บานหนองแฟบ และ

หาดตากวน) 

หาดทรายปจจบุนั  4.7 กโิลเมตร  5 - 10 เมตร/ป

ฉะเชงิเทรา บานคลองเจรญิไว-บาน

คลองสีลง ตําบลสอง

คลอง อาํเภอบางปะกง

ที่ราบนํ้าขึ้นถงึ 9 กโิลเมตร  12 เมตร/ป

อาวไทยตอนบน สมทุรปราการ บานบางสาํราญ ตาํบล

บางปใูหม อาํเภอเมอืง

ที่ราบนํ้าขึ้นถงึ 17.5 กโิลเมตร 15 - 25 เมตร/ป 

บานแหลมสงิหปากคลอง

ขุนราชพินิจใจ ตําบล

แหลมฟาผา อาํเภอพระ

สมทุรเจดยี

ที่ราบนํ้าขึ้นถงึ 12.5 กโิลเมตร มากกวา 25 เมตร/ป

กรงุเทพฯ ปากคลองขนุราชพนิจิใจ- 

บ  านท  าตะ โก  เขต

บางขนุเทยีน

ที่ราบนํ้าขึ้นถงึ 5.5 กโิลเมตร 15 - 25 เมตร/ป

เพชรบรุี บานดอนมะขาม ตาํบล

ปากทะเล-บานทาํเนยีบ 

ตําบลบางแกว อําเภอ

บานแหลม

ที่ราบนํ้าขึ้นถงึ 5 กโิลเมตร 10 เมตร/ป

บานบางเกต ุตาํบลบาง

เกา อาํเภอชะอาํ

หาดทรายปจจบุนั 1.5 กโิลเมตร 7.3 เมตร/ป

อาวไทยฝงตะวนัตก ประจวบครีขีนัธ บ านหนองเก า -บ าน

ห น อ ง เ สื อ  ตํ า บ ล

หินเหล็กไฟ อํา เภอ

ปราณบรุี

หาดทรายปจจบุนั 1 กโิลเมตร 8 เมตร/ป

สรุาษฎรธานี บ  านพอด-บ านปาก

คลองคราม ตําบลชล

คราม อาํเภอดอนสกั

หาดทรายปจจบุนั 8 กโิลเมตร 16 เมตร/ป

นครศรธีรรมราช บานเคียนดํา-บานบอ

นนท ตําบลทาศาลา 

อาํเภอทาศาลา

หาดทรายปจจบุนั 8 กโิลเมตร 6 เมตร/ป
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ตารางที่ ผ2.9  (ตอ)

พื้นที่ จังหวัด ชายฝง ชนิดชายฝง
ระยะทาง

ทีถ่กูกดัเซาะ

อัตรา

การกัดเซาะ

นครศรธีรรมราช บานแหลมตะลุมพุก-บาน

บางปอ  ตํ าบลแหลม

ตะลมุพกุ ตาํบลคลองนอย 

อาํเภอปากพนงั

หาดทรายปจจบุนั  29 กโิลเมตร 8 เมตร/ป

บานเกาะทงั ตาํบลทาพญา 

อําเภอปากพนัง-บานหนา

ศาลา ตาํบลบานสน อาํเภอ

หวัไทร

หาดทรายปจจบุนั 23 กโิลเมตร 12 เมตร/ป

สงขลา บานอู ตะเภา ตําบลทา

บอน-บานปากแตระ ตาํบล

ปากแตระ อาํเภอระโนด

หาดทรายปจจบุนั 4 กโิลเมตร 5.5 เมตร/ป

ปตตานี บานบะอิง-บานบางตาวา 

ตําบลบางตาวา อําเภอ

หนองจกิ

หาดทรายปจจบุนั  4.5 กโิลเมตร 10 - 20 เมตร/ป

บานตันหยงเปาว ตําบล

ทากาํขาํ อาํเภอหนองจกิ

หาดทรายปจจบุนั 1 กโิลเมตร 10 - 12 เมตร/ป

บานตะโละสะมแิล ตาํบล

แหลมโพธิ์ อาํเภอยะหริ่ง

หาดทรายปจจบุนั 2 กโิลเมตร 5 - 6 เมตร/ป

บ านทากุนบานทาดาน 

ตาํบลตะโละกาโปร อาํเภอ

ยะหริ่ง

หาดทรายปจจบุนั 0.5 กโิลเมตร 6 เมตร/ป

แหลมตาชี (แหลมโพธิ์) 

ตาํบลตะโละกาโปร อาํเภอ

ยะหริ่ง

สนัดอนจะงอย 0.3 กโิลเมตร 5 - 6 เมตร/ป

บานบาเกะ ตําบลบูกิต 

อาํเภอเมอืง

หาดทรายปจจบุนั 4 กโิลเมตร 10 เมตร/ป

บานลาฆอปาละ ตําบล

กะลวุอเหนอื อาํเภอเมอืง

หาดทรายปจจบุนั 0.2 กโิลเมตร 5 - 6 เมตร/ป

นราธวิาส บานคลองตน อาํเภอศาลา

ใหม อาํเภอตากใบ

หาดทรายปจจบุนั 21 กโิลเมตร 7 - 10 เมตร/ป

ทีม่า : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 2552
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอบทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอบทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการ

ตารางที่ ผ3.1  สถานภาพของการสรางเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ สถานะ

ความจุ

(ลาน ลบ.ม.)

ทัง้หมด/ใชการ

ความสูง 

(เมตร)

ความสามารถ

ในการผลิต

กระแสไฟฟา 

(เมกะวัตต)

พ.ศ.

เขื่อน Manwan กอสรางเสรจ็ 257/920 300 1,500 2536 - 2539

เขื่อน Dachaochan กอสรางเสรจ็ 367/933 110 1,350 2544 - 2547

เขื่อน Jinghong กอสรางเสรจ็ 249/1,233 118 1,750 2551 - 2553

เขื่อน Xiaowan กาํลงักอสราง 9,900/14,546 300 4,200 2557

เขื่อน Gongguoqiao กาํลงักอสราง 120/510 130 750 2554

เขื่อน Nuozhadu กาํลงักอสราง 12,300/22,400 254 5,500 2557

เขื่อน Mengsong อยูในแผน 0.9/- n/a 600 กอนป 2568

เขื่อน Ganlanba อยูในแผน 0.2/- n/a 150 กอนป 2568

ทีม่า : คณะกรรมาธกิารแมนํ้าโขง 2553
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ตารางที่ ผ3.2  สรุปขอมูลโครงการเขื่อนกั้นแมนํ้าโขงตอนลาง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

โครงการ ประเทศ
กําลังผลิต

(เมกะวัตต)

ความยาวอาง

เก็บนํ้า (กม.)

บริษัทผูดําเนิน

การ
สถานะ

เขื่อนปากแบง สปป.ลาว 1,230 160 ตาถงั (จนี) MOU* เพื่อศกึษา

ความเปนไปได

เขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว 1,410 147 ปโตรเวยีดนาม MOU เพื่อศึกษา

ความเปนไปได

เขื่อนไซยะบรุี สปป.ลาว 1,260 95 ช.การชาง รายงานการศกึษา

ผลกระทบ ESIA 

สงรฐับาลลาวแลว

เขื่อนปากลาย สปป.ลาว 1,300 110 ชิ โนไฮโดร และ 

ไชนาอเิลคโทรนกิส

MOU เพื่อศึกษา

ความเปนไปได

เขื่อนสานะคาม พรมแดนไทย-

สปป.ลาว

1,200 97 ตาถงั (จนี) MOU เพื่อศึกษา

ความเปนไปได

เขื่อนปากชม พรมแดนไทย-

สปป.ลาว

2,030 85 กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนฯ กระทรวง

พลงังาน

ศึกษาความเปน

ไปไดเบื้องตนแลว

เสรจ็

บานกุม พรมแดนไทย-

สปป.ลาว

1,827 149 อติาเลยีนไทย และ

เอเชยีคอรป (ฮองกง)

MOU เพื่อศึกษา

ความเปนไปได

เขื่อนลาดเสอื สปป.ลาว 800 10 เจริญเอนเนอร ยี

แอนดวอเตอร

MOU เพื่อศึกษา

ความเป นไปได 

เบื้องตน

เขื่อนดอนสะฮอง สปป.ลาว 360 5 เมกะเฟรส (มาเลเซยี) ออกแบบ

โดยละเอยีด

เขื่อนทาโก สปป.ลาว 60 N/A CNR & EDL (ฝรั่งเศส) MOU เพื่อศึกษา

ความเป นไปได 

เบื้องตน

เขื่อนสตงึเตรง กมัพูชา 980 52 บริษัท ซองดา 

(เวยีดนาม) 

MOU เพื่อศึกษา

ความเปนไปได

เขื่อนซาํบอ กมัพูชา 2,600 86 ไชน  า เ ซ า เทิ ร  น

พาวเวอรกรดิ

MOU เพื่อศึกษา

ความเปนไปได

หมายเหตุ :  * Memorandum Of Understanding: MOU เปนหนงัสอืซึ่งฝายหนึ่งแสดงความสมคัรใจในการ
ปฏบิตัอิยางหนึ่งอยางใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนงัสอืนั้นกบัอกีฝายหนึ่ง โดยหนงัสอื
นี้ไมถอืวาเปนสญัญาผูกมดั แตแสดงความตองการของผูลงนามวาจะปฏบิตัดิงัที่ไดระบไุว

ที่มา :  การประชุมระดับภูมิภาควาดวยการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตรของโครงการเขื่อนบน
แมนํ้าโขง วนัที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ4.1 ประกาศกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงาน ประกาศเรื่อง

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 27 
(พ.ศ. 2549) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคณุภาพนํ้าทะเล 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 1 กมุภาพนัธ พ.ศ. 
2550)

 2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 30 
(พ.ศ. 2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ป 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 14 กนัยายน พ.ศ. 
2550)

 3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 33 
(พ.ศ. 2552) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจน
ไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 14 สงิหาคม พ.ศ. 2552)

 4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 36 
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาด
ไมเกนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2553)

 5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที่ 37 
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานความสั่นสะเทอืน
เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร (ประกาศในราช
กจิจานเุบกษา วนัที่ 2 มถินุายน พ.ศ. 2553)

 6. กาํหนดใหบอเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าชายฝงเปนแหลงกาํเนดิ
มลพษิที่จะตองถกูควบคมุการปลอยนํ้าเสยีลงสูแหลง
นํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ประกาศในราช
กจิจานเุบกษา วนัที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548)

 7. กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2548)

 8. กําหนดใหเหมืองหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถกูควบคมุระดบัเสยีงและความสั่นสะเทอืน (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2548)

 9.  กาํหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสยีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549)

 10.  กาํหนดใหโรงงานอตุสาหกรรมเปนแหลงกาํเนดิมลพษิ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549)
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ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)

หนวยงาน ประกาศเรื่อง

 11. การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด 
และกาซคารบอนไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถ
จกัรยานยนต (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 1 
กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550)

 12.  การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซด 
และกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตที่ใช
เครื่องยนตแกสโซลนี (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
วนัที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2550)

 13.  กาํหนดใหบอเพาะเลี้ยงสตัวนํ้ากรอยเปนแหลงกาํเนดิ
มลพษิที่จะตองถกูควบคมุการปลอยนํ้าเสยีลงสูแหลง
นํ้าสาธารณะหรอืออกสูสิ่งแวดลอม (ประกาศในราช
กจิจานเุบกษา วนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)

 14.  กาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ้าทิ้งจากบอเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้ากรอย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550)

 15.  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากบอ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551)

 16.  กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเปนแหลงกําเนิด
มลพษิที่จะตองถกูควบคมุการปลอยนํ้าเสยีลงสูแหลง
นํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551)

 17.  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกัน
ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพษิ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)

 18.  กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงของรถยนตสามลอ (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553)

19.  กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงของเรอืกล (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 30 มนีาคม พ.ศ. 2553)

 20.  กาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ้าทิ้งจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน (ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา วนัที่ 2 มถินุายน พ.ศ. 2553)

 21.  กําหนดมาตรฐานค าควันดําของรถยนต ที่ ใช 
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

 22.  กาํหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสยีจาก
โรงไฟฟาใหม (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2553)
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)

หนวยงาน ประกาศเรื่อง

 23.  กาํหนดใหโรงไฟฟาใหมเปนแหลงกาํเนดิมลพษิ ที่จะ
ต องถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู 
บรรยากาศ (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2553)

 24.  กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 

 25.  กาํหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสยีจาก
เตาเผามูลฝอย (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

 26.  กาํหนดใหคลงันํ้ามนัเชื้อเพลงิเปนแหลงกาํเนดิมลพษิ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 24 
กมุภาพนัธ พ.ศ. 2553)

 27.  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งไอนํ้ามัน
เบนซนิจากคลงันํ้ามนัเชื้อเพลงิ (ประกาศในราชกจิจา
นเุบกษา วนัที่ 24 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2553)

 28.  กาํหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใน
ทองที่อาํเภออาวลกึ อาํเภอเมอืงกระบี่ อาํเภอเหนอื
คลอง อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา 
จงัหวดักระบี่ (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 26 
มนีาคม พ.ศ. 2550)

29.  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอ
ทายเหมอืง อาํเภอทบัปดุ อาํเภอเมอืงพงังา อาํเภอ
ตะกั่วทุง และอาํเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2550)

 30.  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบรเิวณพื้นที่จงัหวดักระบี่ พ.ศ. 2553 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

 31.  กาํหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมใน
บริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
จงัหวดัชลบรุ ีพ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

 32.  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบรเิวณพื้นที่อาํเภอบานแหลม อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ี
อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
อํ า เภอหัวหิน และอํา เภอปราณบุ รี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
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ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)

หนวยงาน ประกาศเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  39.  หลกัเกณฑและวธิกีารในการผลติ การนาํเขา การสง
ออก และการมไีวในครอบครองซึ่งวตัถอุนัตรายที่กรม
ปศสุตัวเปนผูรบัผดิชอบ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 25 มกราคม 2551)

 40.  กําหนดชนิดพืชเปนพันธุ พืชใหมที่จะไดรับการ
คุ มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ มครองพันธุ พืช 
พ.ศ. 2542 (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2551 (ประกาศในราช
กจิจานเุบกษาวนัที่ 28 มกราคม 2551)

 33.  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบรเิวณพื้นที่จงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2553 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

 34.  กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทาง 
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในเขตพื้นที่คุ มครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่
จงัหวดักระบี่ พ.ศ. 2553

 35.  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในเขต
พื้นที่คุ มครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่อําเภอ
บางละมงุ และอาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีพ.ศ. 2553

36.  กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทาง 
ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่อําเภอ
บานแหลม อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ีอาํเภอทายาง และ
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ีอาํเภอหวัหนิ และอาํเภอ
ปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ พ.ศ. 2553

 37.  กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทาง
ในการจดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่
คุ มครองสิ่งแวดล อมในบริ เวณพื้นที่จังหวัดภู เก็ต 
พ.ศ. 2553

 38.  หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูชาํนาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)

หนวยงาน ประกาศเรื่อง

กระทรวงพลงังาน

 41.  กาํหนดชนดิพชืเปนพนัธุพชืใหมที่จะไดรบัการคุมครอง 
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองพนัธุพชื พ.ศ. 2542 (ฉบบั
ที่ 7) พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วนัที่ 6 มนีาคม 2551)

 42.  กําหนดชนิดพืชเปนพันธุ พืชใหมที่จะไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 
2542 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา วนัที่ 27 สงิหาคม 2551)

 43.  พืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 
มกราคม 2552)

 44.  การขึ้นทะเบยีนวตัถอุนัตราย การออกใบสาํคญัและการ
ต ออายุใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 14 มกราคม 2552)

 45.  เพิกถอนสิ่งตองหามที่ผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรู
พืช พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
วนัที่ 26 มถินุายน 2551)

 46.  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย  
เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราช
บญัญตัมิาตรฐานสนิคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 28 ธนัวาคม 2552)

 47.  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย  
เลม 3 : อาหารสัตวนํ้าอินทรียตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 28 ธนัวาคม 2552) 

 48.  กาํหนดปุยเคมมีาตรฐาน ตามพระราชบญัญตัปิุย พ.ศ. 
2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนั
ที่ 29 เมษายน 2552)

 49.  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : 
สารพษิตกคาง : ปรมิาณสารพษิคางสูงสดุ พ.ศ. 2551 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 18 สงิหาคม 2551)

 50.  การประกอบกจิการไฟฟาพลงังานหมนุเวยีน หรอืพลงังาน
ความรอนและไฟฟารวมกัน ขนาดไมเกิน 10 เมกะวตัต 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 18 มกราคม 2550)

 51.  กําหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิต
ปโตรเลียมในทะเล (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วนัที่ 22 มกราคม 2552)
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หนวยงาน ประกาศเรื่อง

กระทรวงอตุสาหกรรม

ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)

52. ระบบเอกสารกาํกบัการขนสงของเสยีอนัตราย พ.ศ. 2547 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 31 มกราคม 2548)

53. กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอปุกรณเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 3 มนีาคม 2548)

54. กาํหนดคาปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2548 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
วนัที่ 9 พฤษภาคม 2548)

 55.  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน กรณีการใชนํ้ามันใชแลวที่ผาน
กระบวนการปรบัคณุภาพและเชื้อเพลงิสงัเคราะหเปน
เชื้อเพลงิในเตาอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 14 กรกฎาคม 2548)

 56.  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มกราคม 
2549)

 57.  กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มกราคม 
2549)

 58.  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม ใช แล ว 
พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 14 
สงิหาคม 2550)

 59.  การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 (ประกาศในราช
กจิจานเุบกษา วนัที่ 17 กนัยายน 2550)

 60.  หลกัเกณฑการใหความเหน็ชอบใหโรงงานที่ตองมรีะบบ
บําบัดนํ้าเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ
พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 
2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 
พฤศจกิายน 2550)

 61.  การสงขอมลูเขาสูระบบตรวจสอบคณุภาพอากาศจาก
ปลองแบบอตัโนมตัอิยางตอเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System: CEMS) พ.ศ. 2550 (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 17 ธนัวาคม 2550)

 62.  การเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายที่กรมโรงงานอตุสาหกรรม
รบัผดิชอบ พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
วนัที่ 18 เมษายน 2551)
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บทที่ 3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ควรเรงดําเนินการการคาดการณสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคตและขอ

เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารสิ่งแวดลอมแบบองครวม

ตารางที่ ผ4.1 (ตอ)

หนวยงาน ประกาศเรื่อง

กระทรวงคมนาคม

 63.  กาํหนดประเภทหรอืชนดิของโรงงานที่ตองจดัทาํรายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2551)

 64.  กําหนดการเลิกใช POLYCHLORINATED BIPHENYL 
(PCBs) 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 
สงิหาคม 2551)

 65.  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2551)

 66.  โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
(ประกาศในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 30 ตลุาคม 2552)

 67.  กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอปุกรณเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2552 (ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 30 ตลุาคม 2552)

 68.  กาํหนดประเภทหรอืชนดิของโรงงานที่ตองจดัทาํรายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 
สงิหาคม 2553)

 69.  กําหนดเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินสุวรรณภูมิเปน
เขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ พ.ศ. 2551 (ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา วนัที่ 6 กมุภาพนัธ 2551)
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